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Obciansky mesacník

Nové ráno, nový rok. Aký bude? Budeme hádať, alebo počkáme a zistíme? Foto (eik)

Čas vianočný,

každý rok veľmi podobný a predsa iný,
ale vždy nádherný, neopakovateľný. Túto
túžobne očakávanú atmosféru žiadna iná
nenahradí. Symboly Vianoc vnášame do
nášho konania a ich atmosféru do vzťahov
na ulici, v obchode, na pracovisku, v rodine. Práve teraz hľadáme a nachádzame
viac úprimnosti a pochopenia, tolerancie,
slušnosti, ľudskosti, lásky. Možno najmä
preto, lebo toto všetko sami ponúkame
v tomto jedinečnom čase.
Ale je to smutné, že všedné dni, svet okolo
nás každodenne prináša prejavy nezná-

šanlivosti, výbuchy nenávisti, ktoré často
narastajú do menšieho i väčšieho ľudského
utrpenia. Zabúda sa, že aj drobný slovný
konflikt bolí, pretože vyslovené slová veľmi
ubíjajú ľudskú dôstojnosť. Veru urážlivo vyslovené alebo napísané slovo bolí a škodí.
Na prahu Nového roka opäť sú pred nami
výzvy k vzájomnej úcte a láske, k vzájomnému pochopeniu a znášanlivosti. Skúsme sa
však po celý rok pozerať na toho druhého
inak ako doteraz. Ľudskejšie a prívetivejšie
načúvajme argumentom človeka iného presvedčenia, iného názoru. Bez urážok, zloby

Predaj nemocnice odklepnutý

Tajným hlasovaním padlo konečné rozhodnutie o predaji objektu nemocnice levickej spoločnosti Sanamed Plus, kde je jedným
zo spoločníkov s 30%-ným podielom mesto
Želiezovce. Stalo sa to na 14. riadnom zasadnutí MsZ 9. decembra. V tajnom hlasovaní sa
8 poslancov vyslovilo za tento variant, dvaja
sa zdržali a dvaja boli proti. V kúpnej zmluve
sa spoločnosť zaviazala, že nemocnicu bude
po dobu 30 rokov využívať na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Kúpna cena budovy
nemocnice bola stanovená na 35 790 000 Sk.
Poslanci po prerokovaní správy auditora
o hospodárení NsP požiadali hlavnú kontro-

lórku mesta o zaujatie stanoviska k vedeniu
účtovníctva a inventarizácii majetku nemocnice, riaditeľovi NsP uložili vykonať inventúru do konca minulého roka. Zastupiteľstvo
schválilo majetkový vstup mesta do spoločností Nausika a Denta, ktoré majú záujem
o kúpu a následnú správu polikliniky, resp.
zubnej ambulancie. MsZ taktiež schválilo
kúpnopredajnú zmluvu na nehnuteľnosti, súbory strojov a zariadení kotolní so spoločnosťou Tenergo Brno. V súvislosti s touto témou
rokovali poslanci aj o náplni hlavnej činnosti
Bytového podniku. V dôsledku zániku plnenia verejných funkcií podnik zrušili bez

cena: 6,- Sk

Múdrosti na nový rok
Kalendár ukazuje január, nový rok. Čo nám
prinesie? Mnohí nad tým rozmýšľame. Jedno je
isté, ani tento rok nebude ľahký. Žiaľ, európskemu človeku, čiastočne strácajúcemu svoju vieru,
nemôžeme poskytnúť recept na život, ale oboznámme sa s myšlienkami niekoľkých múdrych
ľudí.
„Život nie je ľahký nikomu z nás. To však nič neznamená, keď má človek výdrž a istotu. Musíme
veriť, že sme v niečom nadaní a že to niečo musíme dosiahnuť za každú cenu.” (Marie Curie)
„Keď žiješ medzi ľuďmi, pripoj sa ku každému
správnemu, čestnému a oprávnenému zápasu.
Postav sa medzi bezbranných a slabých! Bojovať
po boku mocných nie je žiadna česť. Nenechaj
sa ovládnuť čarom pohodlného života, nikdy
neopusti tých, čo majú rovnaký osud ako ty…
(Elek Benedek)
„Jediným cieľom rozmýšľajúceho človeka je meniť a meniť sa.” (Zoltán Fábry)
„Budúcnosť môže mať viac podôb: pre ne- smelých je to neznámo, pre slabých nedo- siahnuteľno,
pre odvážnych ďalšie možnosti. (Victor Hugo)
„Žijeme pre tých, ktorých milujeme, ktorých
považujeme za správnych. Žijeme pre budúcnosť,
pre dobré a krásne, čo ešte môžeme učiniť. (Széchenyi)
Zostavil: (nyf)

a nenávisti. K mnohému ďalšiemu šľachetnému je tento čas výzvou. Nech nás nikdy
neopúšťa snaha nájsť dobro všade okolo
nás. A nebojme sa to dať najavo, veď dobro
plodí ďalšie dobro. Spoločne si želajme, aby
nám bolo dopriate nachádzať ho.
Veľa zdravia, šťastia a lásky všetkým občanom mesta praje
JUDr. Gejza Nagy
primátor mesta

právneho nástupcu. Práva a povinnosti podniku prechádzajú od nového roka na mesto,
ako zriaďovateľa BP. Súčasne zastupiteľstvo
vzalo na vedomie informáciu o stave pohľadávok podniku a o ich riešení súdnou cestou.
Schválilo zmenu štatútu mesta, druhú zmenu
minuloročného rozpočtu, VZN č. 7/2004
o dani z nehnuteľnosti, v ktorom bol zapracovaný systém daňového zvýhodnenia občanov, ktorí dodnes nemajú prístup k mestskej
kanalizácii, VZN č. 8/2004 o dani zo psa,
VZN č.9/2004 o dani za užívanie verejného
priestranstva.
(Pokračovanie na 2. str.)
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O likvidácii Bytového podniku

Mnohí obyvatelia mesta doteraz krútia hlavami, prečo MsZ pristúpilo k zrušeniu Bytového podniku, čím niekoľko obyvateľov stratilo zamestnanie. V krátkosti sa pokúsime komentovať toto rozhodnutie s použitím pracovného materiálu vypracovaného prednostkou
mestského úradu Ing. Dianou Csicsmanovou.
Podnik v rámci hlavnej činnosti spravoval nájomné byty a poskytoval služby spojené s bývaním. V rámci podnikateľskej činnosti spravoval tepelné hospodárstvo, bytový fond a poskytoval
ďalšie služby. Tepelné hospodárstvo bolo podnikateľskou činnosťou od r. 2002.

V zmysle § 42 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané touto činnosťou používa príspevková
organizácia na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti. Zriaďovateľ
neposkytuje príspevok z mestského rozpočtu na krytie výdavkov podnikateľskej činnosti. Ak
je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata,
je riaditeľ príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka
vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom
rozpočtovom roku už netvorila. Na riešenie problému bola zostavená komisia, ktorá navrhla niekoľko možností: ukončiť podnikateľskú činnosť BP, ukončiť činnosť príspevkovej organizácie
s právnym nástupcom, resp. bez neho, prijať nápravné opatrenia na ozdravenie podnikateľskej
činnosti. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách v roku 2004 neboli vykonané riaditeľom
BP m.p. také zmeny v podnikaní, ktoré by docielili pozitívny hospodársky výsledok na úseku
podnikateľskej činnosti, preto zo zákona vyplynulo ukončenie podnikateľskej činnosti. Keďže
MsZ sa rozhodlo kotolne odpredať spoločnosti Tenergo, ktorú okrem správy tepelného hospodárstva poverilo aj správou bytov a Bytovému podniku zostal v hlavnej činnosti len úzky okruh
úloh, zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí rozhodlo o zrušení celého podniku.
(r)

Rodák nášho regiónu oslavuje
Tento mesiac oslávi 85 rokov plodného života
rodák z nášho regiónu – akademický sochár Jozef
Mazan (fotografia na maďarskej strane). Narodil
sa 11. januára 1920 v osade Józsefháza pri Čate
ako syn slovenského poľnohospodárskeho robotníka a maďarskej matky Margity Ballovej. Bola
to naozaj optimálna kombinácia génov, slovenskej
húževnatosti a maďarského temperamentu. Tieto
vlastnosti sprevádzajú pána Mazana doposiaľ. Bol,
ale aj dodnes je ozajstným bohémom.
Výtvarné umenie začal študovať už ako 15-ročný v štátnej odbornej škole drevospracovateľskej
v Prahe, odbor rezbárstvo. Neskôr prešiel k profesorovi Makovskému v Zlíne. Profesori Koniarik
a Mudroch ho formovali na Vysokej škole technickej
v Bratislave, kde študoval maľbu a sochárstvo. Za
odmenu ho vyslali na štúdiá i na Mníchovskú akadémiu výtvarných umení k profesorovi Torackovi.
Po II. svetovej vojne pracoval dlhodobo v Bratislave ako člen Zväzu výtvarných umelcov. Až
začiatkom 80. rokov sa vrátil do rodného kraja,
kde ho nadchýnala dolnohronská krajina. Známy je
však skôr ako portrétista. Jeho sochy, reliéfy a busty
zdobia dodnes parky a námestia. Stvárnil výtvarných
umelcov, hercov, olympionikov, ba i dr. Čárskeho.
Známa je i jeho busta profesora Philipa Pinela v areáli Psychiatrickej nemocnice v Hronovciach alebo
mramorový pomník v Slávičom údolí v Bratislave.
Majster Mazan od roku 1993 pôsobí v neďalekej
Banskej Štiavnici. Mal som to šťastie v decembri
navštíviť majstra Mazana spolu s Jozefom Kanyukom, amatérskym výtvarníkom zo Želiezoviec,

ktorý mu môže osobne veľa ďakovať za odborné
usmernenia. Bolo príjemným prekvapením, že tento
výtvarník aj v takomto vysokom veku tvorí – i keď
pomalším tempom. V súčasnosti pracuje na súbore
olejomalieb na kalváriu v obci Piarg.
Diela Jozefa Mazana prezrádzajú dokonalú
sochársku pripravenosť, žiari z nich disciplinovaná
miera modernej štylizácie tvarov a objemov. Vrodeného optimizmu a pozitívneho myslenia má na
rozdávanie. Veľa zdravia, „Jóška báči“.
Pavel Polka

Nový správca sa
predstavil vlastníkom

Predstaviteľ spoločnosti Tenergo Brno, a. s.
Ing. Stanislav Mensátor sa v polovici decembra zúčastnil pracovného stretnutia s občanmi
mesta. Tenergo Brno prebralo od nového roka
spravovanie tepelného a bytového hospodárstva v meste po tom, čo Bytový podnik musel
byť pre niekoľkoročné pretrvávajúce straty
v hospodárení podľa zákona zrušený. Preberanie tepelného hospodárstva a správy bytov
prebiehalo koncom roka v časovom strese, čo
sa odzrkadlilo aj na celkovej nálade stretnutia,
ktoré bolo zvolané za účelom verejnej diskusie
o návrhu zmluvy. Niekoľko prítomných malo
viac alebo menej vecné dotazy k zmluve,
niektoré z nich sa predstaviteľ spoločnosti zaviazal spracovať v priebehu týždňa. Okrem korektne rokujúcich obyvateľov sa v sále našlo aj
pár takých, ktorým je vecné argumentovanie na
míle vzdialené, a tak sa uchýlili k invektívam,
čo úrovni stretnutia nepridalo. Najviac dotazov
bolo na tému použitia fondu prevádzky, údržby
a opráv. Osobitná pozornosť sa venovala potrebe včasného riešenia prípadných problémov
s neplatičmi, aby sa predišlo siahnutiu na tento
fond, prípadne aj odstávkam. Ing. Mensátor na
základe predchádzajúcich skúseností so správou bytov odporučil vlastníkom bytov, aby si
v každom dome medzi sebou vybrali určitého
zástupcu, ktorý ich bude v komunikácii so
správcom reprezentovať. Taktiež upriamil pozornosť na to, že problém s neplatičmi si musia
riešiť vlastníci bytov medzi sebou, nikto to za
nich neurobí, veď napokon záložné právo na
byt neplatiča majú ostatní vlastníci. Tenergo
ponúklo stabilné, vopred kalkulované ceny za
správu bytov, ktoré sa nebudú odvíjať od plochy bytu, ako to bolo v prípade BP. Priemerný
poplatok v tomto roku by sa mal pohybovať na
úrovni minuloročných sadzieb Bytového podniku.
(ic)

Predaj nemocnice odklepnutý

(Pokračovanie z 1. str.)
Schválilo taktiež VZN č.10/2004 o dani za
ubytovanie, VZN č.11/2004 o dani za predajné automaty, VZN č.12/2004 o dani za
nevýherné hracie prístroje a VZN č. 13/2004
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. MsZ zriadilo
novú komisiu ochrany verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov pri
mestskom zastupiteľstve v zložení: MUDr.
Dušan Forbak – predseda, MUDr. Tibor
Pólya, PaedDr. Ferenc Nyustyin, Katarína
Mocsyová, MUDr. Karol Šebők. Zastupiteľstvo schválilo plán práce MsZ a MsR, ako
aj plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok t. r. Zobralo na vedomie
informáciu o obnovení pasportu zelene,

určilo výšku odmeny primátora a na návrh
dvoch predsedov komisií odvolalo jedného
člena z komisie školstva a kultúry a jedného
z komisie priemyslu, podnikania a obchodu.
V rámci interpelácií odznela informácia,
podľa ktorej sa skúmajú možnosti využitia
prázdnej budovy bývalej MŠ vo Svodove ako
domova pre týrané matky s deťmi. Okrem
iného sa v závere hovorilo o potrebe vyzvať
majiteľa obchodu Mánya na oplotenie areálu
parkoviska, poslanci sa pýtali na hospodárenie ZUŠ a CVČ a obsadenosť nových bytov
na Rákócziho ulici. V diskusii primátor informoval poslancov o záujme istej maďarskej
firmy o investovanie v našom meste - zriadení výrobne a baliarne čokolád.
(ic)
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Pokrstili novú knihu Gézu Horvátha
Veľký záujem sprevádzal verejný krst
knihy Gézu Horvátha: Keď spev osloví,
ktorý sa odohrával začiatkom decembra
v rámci podujatia Literárna kaviareň. Zvláštnymi hosťami literárneho večera boli Gyula Hodossy, riaditeľ vydavateľstva Lilium
Aurum a primátor Želiezoviec Gejza Nagy.
Oni boli krstnými otcami novej knihy, ktorú
symbolicky uložili
do detskej kolísky.
Ako prvý na podujatí prehovoril riaditeľ dunajskostredského vydavateľstva – hovoril
o knih, o autorovi
a o niekoľkoročnej
spolupráci
s ním. Keď mu
Géza
Horváth
navrhol, že napíše
knihu
o histórii
speváckeho zboru
maďarských učiteľov na Slovensku, riaditeľ
prijal spoluprácu s radosťou. Keď dostal
rukopis diela, až vtedy si uvedomil, že to
nebude stručný opis 40-ročnej histórie,
ale rozsiahle a zaujímavé dielo. Hodossy
sa v závere svojej reči zmienil o bulvárnej

kultúre (kam kniha nepatrí), ktorá si dnes
získava veľké množstvo priaznivcov.
Prítomným sa prihovoril aj autor knihy.
Poďakoval sa svojej rodine a vedeniu školy,
v ktorej pracuje, za ohľaduplnosť a vytvorenie pohodovej atmosféry, v ktorej môže pracovať. Nápad napísať knihu o učiteľskom
spevokole sa zrodil v r. 2000, z pôvodného

zámeru vydať ju v r. 2002 pri príležitosti
10. výročia úmrtia Lajosa Vassa, jednej
z najväčších osobností zboru, po ktorom ho
aj nazvali, sa pre veľký rozsah informácií na
spracovanie nestala realita.
Po ňom prehovoril primátor mesta,

Najdôlezitejší princíp investovania…$ 824,529
V horeuvedenom čísle je ukrytá pozoruhodná
lekcia z najdôležitejšieho princípu investovania. Tento princíp pomohol miliónom investorov zostať investovaným počas temperamentného správania sa burzy a využiť naplno
výhody poskytované kapitálovými trhmi.
Tento príbeh sa začal dávno v 60-tych rokoch.
Ralph sa rozhodol odkladať si $2,000 každý
rok a investovať ich do burzového indexu
S&P 500*. Ralph bol ale najväčším smoliarom na svete. Síce začal už v roku 1963, ale
jeho časovanie do burzy bolo také zlé, že vždy
trafil najhorší deň v celom kalendárnom roku
a investoval presne na vrchole, keď boli akcie
najdrahšie**. Takúto neuveriteľnú smolu mal
aj naďalej a každý rok vkladal svoje úspory
presne na vrchole burzy. A takto pokračoval
10 rokov. Potom sa rozhodol už neinvestovať
a nechal účet rásť. 1. júla 2001 jeho celkový
vklad $20,000 narástol na $824,529.
V r. 1973 sa jeho švagor Darth rozhodol si
tiež šetriť $2,000 ročne a investovať na burze.
Celá rodina bola ale šokovaná, hlavne Ralph,
akú šťastnú ruku mal Darth. Ukázalo sa, že
Darth bol najväčší šťastlivec na celom svete

a každý rok si vybral na vklad deň, keď bola
burza na najnižšom bode za celý kalendárny
rok. Na úžas všetkých, Darth takto pokračoval
celých 20 rokov a jeho časovanie na vstup
bolo úplne dokonalé. Darth teda investoval
dvakrát viac a dvakrát dlhšie ako Ralph.
Hádajte, čo sa stalo? V ten istý deň, 1. jula
2001, $40,000 ktoré investoval Darth, malo
hodnotu $799,038. Teda o $25,491 nižšiu
ako Ralphov účet! Napriek tomu, že Darth
investoval 2x viac, 2x dlhšie a nakupoval na
úplnom dne burzy každý rok, Ralph ho porazil
v investovaní s rukami vo vreckách.
Ponaučenie: Zabudnite na časovanie vstupu
do burzy (****) a otáľanie. Časovanie a mať
šťastie je síce pekná vec, ale môžete zarobiť
viac, keď začnete teraz.
Zdroj: Louis Rukeyser’s Wall Street
Tento fiktívny príbeh (čísla sú pravdivé)
zobrazuje dôležité fakty o investovaní.
Napriek korekciám a krachom, dlhodobé
investovanie na burzách predčí výsledkami
akýkoľvek iný druh investovania (napr. ne-

ktorý autorovi daroval pozlátené pero, vraj
aby sa mu v literárnej tvorbe naďalej darilo.
V závere podujatia odznelo niekoľko poslucháčskych otázok, potom sa prítomní mohli
zúčastniť na improvizovanom predvianočnom trhu s knihami od Lilium Aurum.
(ic)

Recepty v literárnom
kontexte
Mestská knižnica v Želiezovciach zorganizovala koncom novembra v rámci svojho podujatia Literárna kaviareň stretnutie
na tému Čaro receptov. V znamení názvu sa
téma večera odvíjala okolo zdravého stravovania a neodolateľných jedál, o ktorých
prednášala Judita Tokarčíková, vedúca
jedálne v miestnej MŠ na Ul. SNP. Upozornila na fakt, že svoje návyky nezdravého
stravovania si osvojujeme už v detstve
a odovzdávame ďalej našim potomkom.
S prítomnými sa podelila o vzácne rady
v oblasti prípravy jedál. Hostia si po prednáške vymenili domáce recepty, veď „nie je
jedno, čo sa na Vianoce a Silvestra dostane
na stôl“.
Helena Blaškovičová, MsK

hnuteľnosti, starožitnosti, zlato). Tí, čo začnú
skoro, sú často rastom nedostihnuteľní. Tento
fakt zahŕňa vklady a ich rast. Špekulovať s
časovaním vstupu do burzy je veľmi nebezpečné. Nezahrávajte sa s tým. Nechajte to
profesionálom. Dlhodobé investovanie na
burzách vám môže pomôcť v boji proti inflácii
a postarať sa o vaše zdravie.
Rast úspor v bankách, ich nanoúroky a bezočivé poplatky sa rovnajú pomalej finančnej
kastrácii.
*S&P 500 index (ukazovateľ) znázorňuje vývoj 500
najväčších firiem USA
**Kúpou na konci rastúceho trendu, na vrchole,
investor za svoj vklad dostane menej akcií (kúpi
draho)
***Kúpou na konci klesajúceho trendu, na dne, investor za svoj vklad dostane viac akcií (kúpi lacno)
****Vstup do dôchodkovej reformy a investovanie
do rastového podielového fondu by mohlo byť voľným príkladom tohto príbehu

Ing. Norbert PAUL, prispievateľ je
registrovaný Stock Broker (NASD, NYSE)
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Predaj nemocnice - čo tomu predchádzalo Polícia informuje
V nočnej dobe z 9. na 10. 12. sa neznámy
v uplynulom období
páchateľ vlámal do nákupného strediska
Na októbrovom zasadnutí MsZ sa v otázke riešenia ďalšieho fungovania želiezovskej
nemocnice vynorilo niekoľko nových legislatívnych problémov, ktorých absentujúci, pre
všetkých hodnoverný výklad, spôsobil odklad
ďalšieho rokovania na novembrové mimoriadne zasadnutia mestského pléna. Citeľne
chýbali na zastupiteľstve právni zástupcovia
strán, ktorí by mohli garantovať objektivitu
pri rozličných výkladoch určitých právnych
noriem. Sformulovalo sa niekoľko otázok,
ktoré si rozličné strany vysvetľovali rôzne,
napr. či môže mesto prostriedky z predaja
nehnuteľností použiť na splatenie dlhov, či
môže mesto predať nemocnicu bez predchádzajúceho zrušenia NsP ako príspevkovej
organizácie a ak sa musí zrušiť, čo bude s jej
licenciou, keď Sanamed Plus do toho času
licenciu nezíska, čo je pravdepodobné, a kto
bude spravovať záväzky nemocnice po tom,
čo Sanamed Plus prevezme majetok?
Začiatkom novembra sa preto členovia
mestského zastupiteľstva, primátor mesta,
predstavitelia Sanamed Slovakia a právni
zástupcovia strán – JUDr. Nyúl a JUDr.
Mészáros –zišli na pracovnej porade, kde si
mali tieto otázky vyjasniť a pokročiť vpred.
Poslanci sa v úvode pýtali primátora na ďalší
priebeh predaja nemocnice po podpísaní delimitačného protokolu. Nejasnosti, ktoré sa vyskytli na zasadnutí MsZ, uviedol na správnu
mieru právnik mesta v tejto záležitosti - JUDr.
Jozef Nyúl. Poslancom potvrdil, že mesto
môže zo zákona predať svoj majetok, aj keď
nie je prebytočný a príjem z predaja použiť
na dlhovú službu. „Z právneho pohľadu sú
dve alternatívy prechodu nemocnice na spoločnosť Sanamed Plus. Prvou je, že mesto po
podpísaní delimitačného protokolu prevezme
záväzky a pohľadávky nemocnice, Sanamedu
Plus odpredá nehnuteľnosti a príjem z predaja
použije na vyrovnanie záväzkov, za ktoré

bude zodpovedať svojím majetkom, alebo
sa uskutoční generálny prechod práv – t. j.
majetku, záväzkov i pohľadávok – na nástupnícku organizáciu, teda Sanamed Plus. V tom
prípade sa bude musieť vypracovať ďalšia
zmluva o predaji nehnuteľností,“ načrtol
možnosti právnik mesta. K problematike sa
vyjadrili aj audítori, ktorý sa v ten deň zdržiavali v meste kvôli auditu nemocnice. Upozornili, že nie je šťastné ponechať základné
imanie na zákonnom minime 200 tis. Sk, lebo
z ekonomického hľadiska toto riešenie skrýva
v sebe určité nevýhody. Prítomnosť audítorov
prítomní využili, aby sa dozvedeli niekoľko
čerstvých a presných informácií o stave záväzkov zdravotníckeho zariadenia. Nemocnica ich má v sumárnej hodnote 57 miliónov
Sk, táto suma sa však skladá z dvoch častí:
záväzky spred 1. 1. 2003 a po tomto dátume.
Záväzky pred týmto dátumom boli na úrovni
35 mil. Sk, časť z nich však už prevzala spoločnosť Veriteľ, preto je dnes menšia a bude
ďalej klesať. Dlh vzniknutý po tomto dátume
predstavuje asi 35 mil. Sk.
Rokovanie konečne viedlo k viditeľnému
posunu. Poslanci poverili primátora podpísaním delimitačného protokolu nemocnice
aj v takejto nedokonalej forme a vybavením
listu vlastníctva na katastrálnom úrade. JUDr.
Nyúl upozornil, že 1. novembra vstúpil do
platnosti nový zákon o zdravotnej starostlivosti. Na základe neho sa o licenciu môže
uchádzať subjekt, ktorý sa preukáže vlastníckym alebo nájomným právom k vhodným
nehnuteľnostiam na prevádzkovanie zdravotníckej praxe. V záujme odstránenia prekážok
pri vybavovaní licencie Sanamedu Plus sa
strany dohodli, že podpíšu dočasnú zmluvu
o prenájme priestorov nemocnice. Keďže
mestský majetok sa môže predať iba spoločnosti s účasťou mesta, poslanci rozhodli
aj o vstupe mesta do spoločností Nausika

v Kuraľanoch, odkiaľ odcudzil rôzny tovar
v hodnote 215 tis. Sk.

Dňa 10. 9. sa 17-ročný mladý muž vlámal do
rodinného domu v Šalove, odkiaľ odcudzil
finančnú hotovosť 500 Sk. O niekoľko dní,
28. 9. sa vlámal do toho istého domu, tentoraz odcudzil alkoholické nápoje, hotovosť
a zábavnú pyrotechniku v celkovej hodnote
1000 Sk.
V nočnej dobe z 15. na 16. 12. neznámy
páchateľ odcudzil z objektu PD v Jure
n. Hronom tri teľatá v celkovej hodnote
16 800 Sk.
Pre trestný čin sprenevery je stíhaný 57-ročný rímsko-katolícky farár, ktorý v decembri
2003 z kostola v Hronovciach predal dve
drevené sochy, za ktoré inkasoval 3000 Sk.
Farskému úradu vznikla škoda 120 tis. Sk.
V noci z 3. na 4. 12. sa v Keti neznámy
páchateľ vlámal do rodinného domu, odkiaľ
odcudzil 20 ks CD-nosičov, 2 obrazy, 3
mrazené kačice. Majiteľom spôsobil škodu
20 tis. Sk.
Dňa 2. 12. bolo v želiezovskom byte nájdené
obesené telo 37-ročnej ženy. Službukonajúci
lekár nezistil cudzie zavinenie na tele ženy
a skonštatoval, že smrť bola spôsobená samovraždou asi 5–6 dní pred jeho nájdením.
(iv)
Informácie poskytol riaditeľ OO PZ Želiezovce mjr. Ing. Ladislav Stugel
a Denta s tým, že sa tak umožní osobitný
predaj nehnuteľností nemocnice (Sanamedu
Plus), polikliniky (Nausike) a zubnej ambulancie (Dente). Z toho vyplýva, že poslanci
sa zhodli na prvej alternatíve – predaji nehnuteľností, z ceny ktorých mesto vyrovná
nahromadené záväzky nemocnice.

Dve jednou ranou – 11. a 12. mimoriadne zasadnutie MsZ
Na 11. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach začiatkom
decembra mali poslanci prerokovať kúpnopredajnú zmluvu na odpredaj nehnuteľností
slúžiacich na prevádzkovanie miestnej nemocnice s poliklinikou. Poslanci boli oboznámení
s písomným návrhom zmluvy. Keďže mesto
a Sanamed Plus nepristúpili k nájomnej zmluve na dobu určitú kvôli zrýchleniu získania
licencie, predstavitelia Sanamedu v tomto
konaní nepokročili. Aj pre tento fakt poslanci
váhali jednoznačne sa vyjadriť ku kúpno-predajnej zmluve. Dr. Schweier, predstaviteľ Sanamedu ubezpečil prítomných, že ako
štátny tajomník MZ SR, tak aj krajský lekár

NSK ich ubezpečili, že nemajú informácie
o úmysle vyradiť želiezovskú nemocnicu zo
siete. Poslanci boli informovaní, že primátor
podpísal delimitačný protokol a od polovice
novembra je nemocnica oficiálne v majetku
mesta. Mestské zastupiteľstvo 2. decembra
nedostalo správu o výsledku auditu nemocnice, preto na tomto zasadnutí neodsúhlasilo
kúpno-predajnú zmluvu so Sanamedom Plus.
Pri hlasovaní sa poslanci neprezentovali, preto
primátor zasadnutie rozpustil.
Keďže predčasne ukončené zasadnutie
malo vyriešiť aj ďalšie otázky, prítomní sa
zhodli, že potrebné uznesenia padnú rovno na
mieste, v rámci 12. mimoriadneho zasadnutia

zastupiteľstva. Poslanci schválili záväzné
stanovisko k výstavbe výrobného celku firmy
Himolla na území mesta. Novovytvorený závod bude pomenovaný ako Selyz – nábytok.
Poslanci v závere rokovania otvorili otázku
vstupu mesta do spoločností Denta a Nausika,
ktoré majú záujem o odkúpenie zubnej ambulancie na Ul. SNP, resp. polikliniky. Rozhodnutie bolo odročené na riadne zasadnutie MsZ.
(iy)
Rozhodnutie o predaji nemocnice padlo
na decembrovom riadnom zasadnutí MsZ
(v článku „Predaj nemocnice odklepnutý“.)
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Blue Art: Ctí nás podpora miestnych podnikateľov
Občianske združenie Blue Art vzniklo
pred 2,5 rokmi s cieľom pozdvihnúť miestny kultúrny život a prispieť k jeho žánrovej
rozmanitosti zaujímavými podujatiami. Naposledy sme na stránkach ŽS hodnotili ich
činnosť pred rokom. Medzitým zorganizovali
niekoľko zaujímavých podujatí, preto sme
oslovili predsedu OZ Csabu Adamcseka, aby
zhodnotil uplynulý rok.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím,
ako sa z pohľadu Blue Art vydaril uplynulý rok?
Pri zostavovaní programovej štruktúry
sme
rozdelili
naše podujatia
na 2 časti: do prvej sme zaradili
projekt Divadlo
v Želiezovciach
a multikultúrny
festival Keep it
Cool, kde vystúpila skupina
Másfél
(MR)
a Noise Cut
z
Bratislavy.
V rámci festivalu sme vystavili
diela
amatérskych umelcov.
V máji sme zorganizovali výstavu obrazov a fotografií v šahanskej Galérii
Lajosa Simonyiho, kde vystavovali: Csilla
Polák, Ágnes Ürge, Silvia Juhászová, Mário
Kajan, Árpád Pereszlényi, Ján Líška a Gábor
Sugár. V júni sme zorganizovali operetný večer a v októbri divadelné predstavenie v DK.
Ako sa vám podarilo osloviť verejnosť,
ako sa zmenil pohľad na Blue Art v očiach
obyvateľov mesta a regiónu?

Pri založení OZ sme kládli za cieľ
sprostredkovať kultúru ako všeobecnú hodnotu občanom. Teraz je naším mottom to, aby
sme jej zabezpečili domov. Želiezovce boli
vždy kultúrnym mestom, to však už niekoľko rokov neplatí. Je zrejmé, že svoj pohľad
na kultúru v meste musíme prehodnotiť,
namiesto fráz musíme rokovať o faktoch
a programoch. Treba založiť fond na podporu
kultúry, z ktorého by naše mesto podporovalo
subjekty na základe grantových žiadostí. Je
trpké uvedomiť si, že tu chýba vôľa, organizovanosť a mladícky elán, namiesto toho sa

do popredia dostávajú osobné záujmy.
Z akých zdrojov financujete svoju činnosť?
Aj vlani sme úspešne žiadali podporu od
Illyés Közalapítvány z Maďarska na projekt
Divadlo..., podporil nás aj samosprávny kraj.
Ctí nás podpora miestnych podnikateľov,
vďaka im. Žiaľ, mesto nám ešte stále v plnej
miere nedôveruje. Vlani sme dostali smiešnu

sumu na svoju činnosť. Naše OZ reprezentuje menšinovú kultúru, preto je pre mňa
nepochopiteľné, prečo nám poslanci SMK
stavajú bariéry (česť výnimkám). Rok sme
uzavreli s negatívnym saldom, predsa však sa
nám podarilo zrealizovať svoje predstavy a aj
v budúcnosti sa budeme snažiť uskutočňovať
programy na vysokej úrovni.
Váš plán zriadiť si svoje centrum v areáli
detského ihriska na Hviezdoslavovej ulici
sa medzičasom upravil? Prečo ste ustúpili
od pôvodného zámeru, máte alternatívu?
Cieľom projektu bolo vybudovať miesto,
kde sa deti môžu voľne a bezpečne hrať. Znie
to neuveriteľne, ale v meste nie je detské
ihrisko, deti sa hrajú na uliciach, medzi panelákmi. Pri ihrisku sme chceli zriadiť Teledom
a naplniť tým určitý voľný priestor v regióne.
Naše plány narazili na byrokratické bariéry,
ktoré nedávali nádej na úspešné dokončenie.
Ak mám správne informácie, v budúcnosti
tam bude presso.
Ako pokračujete s výstavbou internetovej
stránky regio.sk?
MK SR vyhlásilo rozsiahlu podporu internetových projektov na rok 2004, čo nás
povzbudilo, aby sme dali vyhotoviť webovú
stránku pre mimovládne organizácie regiónu.
Začali sme prípravy, ale ministerstvo nepodporilo žiadny projekt. Tento rok sa o to pokúsime znova. Dúfame, že na čoskoro hotovej
stránke mesta dostanú priestor aj treťosektorové organizácie.
Aké máte plány na tento rok?
Je skoro o tom hovoriť, ale dve veci sú
isté: festival Keep it Cool a projekt Divadlo
v Želiezovciach. Programový kalendár uzatvoríme koncom februára. Aktuálne informácie nájdete na stránke blueart.cns.sk.
(ck), snímka: Árpád Pereszlényi

Odovzdali ceny najusilovnejším čitateľom MsK
V decembri boli odovzdané ocenenia
v rámci súťaže o najusilovnejšieho detského čitateľa Mestskej knižnice v Želiezovciach. Súťaž sa organizuje zvlášť
pre žiakov maďarských a zvlášť pre
žiakov slovenských škôl, a tak aj ceny
boli odovzdávané s týždňovým odstupom. Hostiteľkou slávnostných podujatí
bola Marianna Dávidová, pracovníčka
MsK, ktorá deťom zdôraznila dôležitosť
čítania od útleho veku vo vývoji človeka
vo vyspelú a uvedomelú osobnosť. Pre
absenciu sponzorov musela knižnica
ceny pre najlepších slovenských mladých čitateľov zaobstarať z vlastných
zdrojov, ceny pre maďarských čitateľov
sponzoroval miestny Spolok priateľov
Rákóczi. Najlepšími boli žiaci – slovenská ZŠ: Dominika Dobrovická, Kristína Kišová, Karina Heráková, Zuzana

Masná, Veronika Chládková, Patrícia
Lacková, Cynthia Sárkányová, Rastislav
Bagita, Richard Belan, Ivona Demčáková, Beatrice Hunyová; maďarská ZŠ:
Gergely Cserkó, Róbert Czajtányi, Má-

ria Horváth, Bálint Kis, Melinda Uzsák,
Kristina Varga, Boglárka Bolya, Réka
Fazekas, Réka Mezőlaky, József Farkas,
Éva Magda.
(i)

Múdrosti o šťastí
Keď ťa šťastie postaví na popredné
miesto bez toho, aby si sa tam dostal postupne, alebo aby ťa tam dostali tvoje nádeje, je
takmer nemožné, aby si to miesto zastával
dobre a aby si vyzeral ako hodný toho miesta
(La Rochefoucauld)
Spoliehaj na vlastné sily, šťastie, ak ťa
stretne, prijmi, ale nič neočakávaj. (Ferenc
Kölcsey)
Aký je človek, také má šťastie. (maďarské
príslovie)

Nechcime vyzerať múdro, ak sme mali v niečom iba šťastie. (Lessing)
Šťastie poskytne pole, ale víťazstvo si musíme vybojovať sami. (Eötvös József)
Šťastie je zo skla: rozbije sa vtedy, keď sa
najviac ligoce. (Tublilius Syrus)
Nevie doceniť šťastie ten, kto nikdy nebol
nešťastný. (maďarské príslovie)
PaedDr. Ferenc Nyustyin
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Stred sveta - aj taký bol ING Amsterdam Marathon
Polovica októbra 2004. Pre jednu želiezovskú rodinu je Amsterdam stredom sveta.
Začalo sa to tým, že... My, dvaja rodičia,
odlietame z Bratislavy v stredu večer do
najľudnatejšieho mesta Holandska a ubytovávame sa v hoteli Aspen, ležiaceho 200
m od kráľovského paláca. O deň sa k nám
pripája mladšia dcéra z Floridy, v pondelok
staršia s vnukom, síce iba na poldruha hodiny
strávenej v medzinárodnej zóne letiska Schipol, podobajúcej sa bludisku – tu presadá na
linku New York–Praha. (Stretávajú sa aj dve
dcéry – hoci s rodičmi iba v myšlienkach, lebo
v pondelok sme odleteli späť do Bratislavy.)
O tom však nechcem písať, skôr o tom, čo
som robil v hlavnom meste Holandska, ktoré
však nie je sídlom vlády. Dvaja Želiezovčania
– otec a dcéra – sa rozhodli absolvovať ING
Amsterdam Marathon 2004.
Vo štvrtok sme prešli centrum mesta
– najprv pešo, potom ako sa tu patrí – loďou.
V tejto časti mesta nie je žiadna ulica, ktorá
by neviedla povedľa alebo cez jeden alebo
viac kanálov. Toto ploché mesto je metropolou cyklistov, vôd a šikmých budov rovnako,

ako tichej dopravy, pokojných ľudí a na jeseň
zamračeného počasia. Mnoho ľudí tu využíva
bicykel počas celého dňa. Ešte viac zamknutých bicyklov vidieť na verejných priestranstvách. Pri ústrednom námestí stojí zaujímavá
viacpodlažná budova, ponášajúca sa na otočné
schody, plná – asi 2500 – bicyklov. V tomto
meste, ako hovoria jeho obyvatelia, chodí na
bicykli každý – študent, domáca pani, úradník
aj minister.
Voda je Holanďanmi
uznávaný a šikovne
využívaný živel.
Kanály sú takým
prirodzeným spôsobom
dopravy,
aj na území miest,
ako u nás asfaltová
cesta.
Zaujímavosťou
tohto štátu je, že
bez
všelijakých
výbojov si neustále zväčšuje svoje

Víťazi Šalianskeho Maťka
ZŠ v Želiezovciach bola v prvej polovici
decembra dejiskom školského a obvodného
kola súťaže v prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko. Jej poslaním je prehlbovať záujem školákov o čítanie povestí ako
jedného z literárnych zdrojov poznávania
minulosti svojho regiónu, rozvíjať čitateľskú
zručnosť a talent v umeleckom prednese. Aj
tento ročník presvedčil, že sa uvedený zámer
darí uskutočňovať, keď v školskom kole, ktorému predchádzali súťaže v triedach, sa stretlo 27 súťažiacich. Najúspešnejšími z nich
boli v I. kategórii: 1. Zuzana Hančinová
(3.A) a Simona Zelinová (3.B), 2. Veronika
Jurášová (3.A), 3. Miriam Vaniaková (2.B).
V II. kategórii: 1. Erika Szárazová (4.C), 2.
Dominika Napová (4.B), 3. Adriana Bor-

dáčová, Adrián Maczkó (5.A) a Annamária
Róžová (5.A). III. kategória: 1. Tomáš Szabó
(6.A), a Lenka Szakállosová (7.A), 2. Jakub
Stanko (6.A) a Dominika Šútovská (6.C), 3.
Slavomír Hrivnák (6.A), Monika Krišková
(7.A) a Eva Szabová (6.C).
Dňa 8. decembra ZŠ za spoluúčasti MsK
pripravili obvodné kolo, ktorého sa zúčastnilo 26 recitátorov z 9 ZŠ obvodu. Hodnotiaca
porota konštatovala dobrú pripravenosť
a úroveň všetkých zúčastnených recitátorov.
Rozhodla o tomto poradí: I. kategória: 1.
Zuzana Hančinová (ZŠ Želiezovce), 2. Lucia
Adamcová (ZŠ P. Vozokany), 3. Ottó Kerekes
(ZŠ s VJM Hronovce) a Pamela Mundlová
(ZŠ Čaka). II. kategória: 1. Erika Szárazová
(ZŠ Želiezovce), 2. Valéria Jurkovská (ZŠ

územie, a to takým spôsobom, že časť mora
pri pobreží sa ohradí, vysuší a začne sa využívať. Jednou zo zaujímavostí Amsterdamu
je, že niektoré domy sú šikmé – najmä staršie.
Na mäkkom podklade sa domy stavajú na
koly zabité do zeme. Často sa niektorý z nich
zosunie, a tým sa začne posúvať celá budova.
(Pokračujeme)
František Dulai

s VJM Želiezovce) a Dominika Napová (ZŠ
Želiezovce), 3. Ádám Balla (ZŠ s VJM Želiezovce), Zuzana Bernáthová (ZŠ P. Vozokany)
a Réka Boháková (OZŠ Keť). III. kategória:
1. Lenka Szakállosová (ZŠ Želiezovce),
Ákos Szabó (ZŠ s VJM Želiezovce), 2.
Anikó Dóková (ZŠ Čaka), Tomáš Szabó (ZŠ
Želiezovce), 3. Nikoleta Oraveczová (ZŠ P.
Ruskov), Liliana Saróka (ZŠ s VJM Farná).
Diplomy a knižnú odmenu najúspešnejším
odovzdala riaditeľka organizátorskej ZŠ
Mgr. Marta Zabadalová. Víťazi jednotlivých
kategórií nás budú reprezentovať v okresnom
kole v Leviciach.
PaedDr. Jozef Výboch

Prvá stavebná sporiteľňa má sestru na trhu dôchodkového poistenia
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. a Prvá dôchodková sporiteľňa, d. s. s., a. s. predstavili
svoje výsledky, resp. (dôchoková sporiteľňa)
svoje plány do budúceho obdobia na tlačovej konferencii začiatkom decembra v Nitre
novinárom regiónu. Spoločnosť reprezentovali Ing. Miloš Blanárik, vedúci odboru komunikácie PSS, Ing. Mario Schrenkel, člen
predstavenstva PDS, Ing. Mario Olach, regionálny riaditeľ PSS a okresní vedúci predaja spoločnosti. V regióne Nitra uzatvorili
pracovníci PSS v minulom roku (do konca
októbra) 9417 zmlúv o stavebnom sporení
s celkovom cieľovou sumou 2,7 mld. Sk,
čo na jednu zmluvu predstavuje priemer CS
vo výške 288 590 Sk. V sledovanom období
spoločnosť poskytla 337 stavebných úverov
a 2719 medziúverov v celkovom objeme

805,45 mil. Sk. PSS má v súčasnosti asi 920
tis. klientov. Štátna prémia pre sporiteľov
predstavovala vlani 2500 Sk, čo sa nemení
ani tento rok, len namiesto vkladu 16 667
Sk bude potrebný vklad vo výške 17 241
Sk. V ostatnom období kládla spoločnosť
dôraz na právnické osoby – spoločenstvá
vlastníkov a bytové družstvá, ktorým vytvorila možnosť špeciálnych poplatkov a ďalšie
výhody. Zaujímavým projektom sporiteľne
je energetický audit budov, poradenstvo realizované v spolupráci so stavebnou fakultou
STU v Bratislave, slúžiace na lepšiu orientáciu v oblasti úspor energie.
Prítomným sa predstavila nová spoločnosť Prvá dôchodková sporiteľňa, ktorá
vznikla na základe povolenia Úradu pre
finančný trh začiatkom októbra. Podobne,

ako v iných dôchodkových spoločnostiach,
budú k dispozícii 3 fondy podľa rizika: konzervatívny, vyvážený a rastový. Spoločnosť
sa môže spoliehať na skúsenosti pracovníkov zo slovenského finančného trhu i na
spoluprácu so zahraničnými akcionármi
pri investovaní v zahraničí. Ing. Schrenkel
načrtol schému investičného plánu spoločnosti, kontrolné mechanizmy chrániace
klientov i úkony podliehajúce platbe z ich
strany. Raz polročne bude možné zmeniť
správcovskú spoločnosť bezplatne, odplata
sa účtuje za správu dôchodkového fondu
a za vedenie dôchodkového účtu. Cieľom
PDS je umiestniť sa medzi prvými štyrmi
najväčšími spoločnosťami na trhu získaním
cca. 150–200 tis. klientov.
(red)
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* Šport *

Predvianočné turnaje v biliarde a bowlingu
V miestnom Bowling klube, ktorého
vedenie si kladie za cieľ medzi inými aj
spopulárnenie takých športov, ako bowling a
biliard, usporiadali v decembri súťaže v týchto disciplínach. Tieto, nazvyme ich klubové,
športy, si v ostatnej dobe získavajú čoraz
viac priaznivcov, napokon dôkazom toho je
takmer vždy obsadená dráha v tomto klube.
V pondelok 13. decembra sa na súťaž v
biliarde prihlásilo 8 záujemcov, medzi ktorými sa zrodilo nasledovné poradie:
1. Martin Lučko
2. Ivan Medveď
3. Jozef Szántó

V sobotu 18. decembra tu usporiadali
súťaž v bowlingu, na ktorý sa tiež prihlásilo 8 priaznivcov tohto zaujímavého športu.
Súťaž prebiehala za oveľa väčšieho zájmu
verejnosti, za čo mohla vďačiť jednak tomu,
že prebiehala cez víkend, sčasti sa o to mohol zaslúžiť aj pondelkový biliardový turnaj
vzbudením pozornosti. V poli účastníkov sa
napokon zrodilo nasledovné poradie:
1. Ladislav Dostal
2. Jozef Kakačka
3. Ján Páchnik
Organizátori nás ubezpečili, že decem-

brové turnaje neboli ojedinelým pokusom,
skôr snahou o založenie tradície. Napokon,
podobné akcie nás presviedčajú, že čas trávený v bare nie je vždy nenávratnou investíciou.
(ik)

Tabuľka dorasteneckej
IV. ligy - juhovýchod
1. Vráble

15 13 0

2

66:25 39

2. Hurbanovo

15 11 1

3

63:31 34

3. Janíkovce

15 10 1

4

59:28 31

4. Štúrovo

15 10 0

5

55:37 30

5. FC Nitra C

15

9 1

5

58:18 28

6. Bešeňov

15

9 1

5

36:29 28

7. Šamorín

15

8 2

5

39:29 26

8. DAC B

15

7 3

5

31:27 24

9. Želiezovce

15

7 0

8

34:43 21

10. Šahy

15

6 0

9

31:38 18

11. Vrakúň

15

5 0 10

26:46 15

12. T. Lužany

15

4 2

9

26:41 14

13. Tvrdošovce

15

4 2

9

17:56 14

14. Dvory

15

4 1

10

20:48 13

15. V. Meder

15 4

0

11

25:51 12

16. Topoľčianky 15 1

2

12

20:59

5

Družstvo nastúpi na svoj prvý jarný zápas 19. marca v Janíkovciach.

Želiezovský šach
V šachovej sezóne 2004/05 súťaže
ligových družstiev sme už odohrali 5 kôl,
v ktorých naše A mužstvo nastúpilo päťkrát,
B mužstvo štyrikrát. Rozdiel medzi odohranými zápasmi je zapríčinený tým , že v tejto
sezóne hrá v 4. lige 11 mužstiev, a tak v každom kole jedno mužstvo nemá alebo nebude
mať súpera.
Výsledky A mužstva sú veľmi pekné: výhra
nad tímom Želiezovce B 6:1, nad Bátorovými Kosihami D 5:3; Komárnom C 4,5:3,5;
Veľkým Kýrom B 5,5:2,5 a prehra v piatom
kole so Šuranmi B v pomere 1:7. Našimi
najúspešnejšími hráčmi v porovnaní podľa
odohraných zápasov a získaných bodov sú:
Jozef Kakačka 5/4, Ján Machník 5/4, Ondrej
Koncz 5/4 a František Memersheimer ml.
5/3,5.
Výsledky B mužstva sú naopak, neuspokojivé. Doteraz prehralo všetky svoje zápasy:

Želiezovce A 1:6; Nové Zámky D 1:6; Nitra veľa šťastia, zdravia, osobných a šachových
C 1:7 a Bátorove Kosihy D 0,5:7,5. Na úspechov. Nech majú vo svojich partiách
všetkých týchto stretnutiach nastúpili v neú- len ťahy pozoruhodné a silné (!? !!) a tých
plnej zostave, čo znamená automatickú pre- akýchkoľvek (~) nech je čo najmenej.
hru na posledných šachovniciach. Najbližší
MJ
zápas nášho B mužstva
je 9. 1. 2005 s KomárTabuľka IV. liga Nitrianskeho kraja po 5. kole:
nom C. Vzhľadom na
5 5 0 0
28.0 15
jeho postavenie v ta- 1.Nové Zámky D
2.Šurany
B
4
4
0
0
24.0 12
buľke to bude zápas
5 4 0 1
22.0 12
kola - zápas o záchra- 3.Zeliezovce A
nu. Držíme našim pal- 4.Kamenny Most
5 3 1 1
23.5 10
ce a dúfame, že káder 5.Nitra C
4 2 1 1
20.0
7
doplnený o nových
6.Velky Kyr B
5 2 1 2
19.0
7
hráčov (Mátyás Mézes,
7.Bát.
Kosihy
D
5
1
1
3
18.0
4
Ivan Jankovič a Gábor
8.Pribeta
4 1 0 3
13.0
3
Baka) zvíťazí.
9.KSC
Komárno
D
4
1
0
3
12.0
3
V novom roku prajem
všetkým
šachistom 10.KSC Komárno C 5 0 0 5
15.0
0
a priaznivcom šachu 11.Zeliezovce B
4 0 0 4
3.5
0

v
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Želiezovské spomienky

Postupná premena
Pred niekoľkými rokmi sa mi do rúk
dostala zaujímavá želiezovská pohľadnica
z obdobia Rakúska-Uhorska. Je na nej pomerne veľká budova, nazvaná ako Veľké

pohostinstvo. Žiaľ, dlho mi nik nevedel
povedať, kde sa táto budova nachádzala.
Logicky musela stáť niekde v centre mesta.
Budova mala jasné znaky tzv. sedliackeho
baroka. Postupne sa mi v levickom archíve
darilo nachádzať dokumenty o lokalizácii
budovy, navyše pri porovnávaní pohľadníc
z neskoršieho
obdobia som
sa
utvrdil
o postupe prestavby pohostinstva na iné
účely.
V e ľ k é
pohostinstvo
si ešte začiatkom roku 1919 prenajal od obce istý Izsák
Gross, ktorý ho úspešne prevádzkoval. Ponúkal stravu, občerstvenie, ubytovanie, vo
dvore sa prepriahali kone. V podkroví sa
uskladňovalo viac druhov obilia. Priestranné pivnice si prenajímal obchodník s vínom

Jakub Grünfeld z Komárna. Meniaca sa
doba však menila aj pomery. Od roku 1924
bol I. Gross postupne nútený pohostinstvo
zatvoriť, keďže 24. apríla 1924 aj oficiálne
vznikol Želiezovský okres. Rozhodlo sa, že

pohostinstvo radikálne prebudujú na okresnú úradovňu. Obec, okrem peňazí, ktoré
dostala od štátu, si zobrala aj 450 tisíc korunovú pôžičku od Tekovskej ľudovej banky
a začala prestavbu
budovy.
Pôvodnú
strechu
strhli
a na existujúce
hrubé
múry
nadstavili jedno poschodie.
(Odporúčam
porovnať prvé
dve
fotografie a všimnúť
si
rozloženie
okien a vchodu. I to potvrdzuje, že ide o tú
istú, i keď časom upravenú budovu.) Práce prebiehali podľa plánov Dr. Ing. Pavla
Leimdörfera s rozpočtom cez milión korún.
Po ukončení prác sa sem nasťahoval novovymenovaný Okresný úrad na čele s okres-

sky dom alebo CVČ.
Poľnohospodársky inštitút pod vedením
dr. Ľudovíta Csillaga fungoval až do roku
1944, na tú dobu naozaj úspešne. Výučba
bola bezplatná. Platilo sa len za knihy a zošity. Študenti mali jednotné školské čiapky.
„Cezpoľným“ študentom bolo umožnené
internátne ubytovanie. Škola poskytovala
aj poľnohospodárske poradenstvo pre obyvateľov. Žiaľ, budovu počas vojny zasiahlo
letecké bombardovanie, škody boli pre
budovu zničujúce. Po vojne budovu zbúrali
a len niekoľko metrov ďalej od hlavnej cesty, na tej istej parcele v roku 1949 sa začala
stavba budovy dnešného mestského úradu.
Výška nákladov vtedy bola 6 mil. korún.
Budova bola dokončená v r. 1951 a slúži
dodnes.
Pavel Polka

Judita Subová víťazkou
ceny mestskej knižnice
Začiatkom decembra sa v Mestskej knižnici v Želiezovciach uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie ocenenia – mimoriadnej ceny
MsK vo výtvarnej súťaži Ex Libris. Hlavným cieľom tohto medzinárodného podujatia je výchova mládeže k dobrému vzťahu
ku knihám, oživenie tradičnej knižnej značky, čo je vlastne čierno-biela výtvarná práca
s údajmi o majiteľovi, ktorá sa zvykla lepiť

ným náčelníkom Vojtechom Patzkom.
Súčasne sa ukončila stavba bytu náčelníka
– dnes je tam úrad práce.
Ale späť k poschodovej úradovni: na
prízemí a poschodí tu bolo po 16 miestností. Objekt mal rozmery 38,5x16 metrov.
Zásadná zmena nastala
opäť v roku 1939, keď
už Želiezovce boli
súčasťou
Maďarska.
2. septembra prišiel
prípis z Budapešti od
grófa Telekiho, že vláda je ochotná finančne
podporiť zriadenie tzv.
zimnej
poľnohospodárskej školy. Obec
chcela školu umiestniť
najprv do komplexu
Dombi-majer, no na
tlak Budapešti sa škola zriadila na námestí,
v budove okresného
úradu.
Postavenie
okresu sa zrušilo a obecný úrad, ktorý sa
tiež nachádzal v budove okresného úradu,
bol presťahovaný do už práve vybudovanej
novej budovy – nedávno knižnica, pionier-

do kníh. Finále medzinárodnej súťaže pre
12-15-ročné deti sa každý rok uskutočňuje
v Hlohovci pod záštitou UNESCO, tento
rok ho prvýkrát zorganizovalo miestne občianske združenie Ex Libris Ad Personam.
Mottom tohtoročného, 8. ročníka bolo
Cirkus a divadlo. Do súťaže sa prihlásilo
1833 účastníkov s 2114 súťažnými prácami,
z toho najlepších 600 sa dostalo do užšieho
finále a 400 najvydarenejších diel bolo na
mieste vystavených. V našom meste sa súťaže zúčastnilo 60 detí zo ZUŠ, ZŠ s VJM
a Gymnázia s VJM. Popri 15 hlavných
cenách porota udelila aj 25 mimoriadnych
cien, medzi nimi aj cenu Mestskej knižnice
v Želiezovciach, ktorú získala Judita Subová, žiačka ZŠ s VJM. Na decembrovom
podujatí jej túto cenu odovzdala Marianna
Dávidová, vedúca detského oddelenia MsK.
(ek)
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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA ŽELIEZOVCE
Č. 7/2004 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
Mesto Želiezovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanoveniami § 8 ods. 2, §
12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2 a
3, § 21 ods. 2 a § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce o dani z nehnuteľnosti
§1
Úvodné ustanovenie
( 1 ) Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z.
zavádza s účinnosťou od 1. januára 2005 daň
z nehnuteľností
Čl. I
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane
( 1 ) Základom dane z pozemkov pre
pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty
je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
( 2 ) Základom dane z pozemkov pre lesné
pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej
na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z.
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku.
( 3 ) Základom dane z pozemkov pre
pozemky druhu záhrada, zastavané plochy
a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné
plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č.
2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Sadzba dane
( 1 ) Ročná sadzba dane z pozemkov je
pre všetky druhy pozemkov 0,25 % zo základu dane.
( 2 ) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v katastrálnych územiach mesta zvyšuje takto
a) za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné
sady na 0,26 %
b) za trvalé trávne porasty na 0,29 %
c) za záhrady, zastavané plochy a nádvoria
a ostatné plochy na 0,50 %
d) za stavebné pozemky na 0,26 %

Čl. II
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
( 1 ) Ročná sadzba dane zo stavieb je
1,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy.
( 2 ) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v jednotlivej časti mesta zvyšuje na 2,- Sk za stavby na bývanie a ostatné
stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, nachádzajúce sa na ul. Agátová, Brezová,
Jilemnického, Kherndlova, Komenského,
Jókaiho,
Mierová, Petofiho, Poľná, Poštová, Sacherova, Schbubertova, Slnečná, Štúrova,
Záhradná, Úzka, Rozmarínová, Rákocziho,
narcisová, Tulipánová, Nezábudkova, Lipová,
Orgovánová.
( 3 ) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v katastrálnych územiach
mesta zvyšuje takto:
a) na 2,- Sk za stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie , stavby pre vodné
hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej
produkcie a stavieb na administratívu,
b) na 5,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu,
c) na 10,- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov,
d) na 13,- Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie
a administratívu,
e) na 42,- Sk
za stavby na ostatnú
podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu,
f) na 10,- Sk za ostatné stavby.
( 3 ) Ročná sadzba dane podľa ods. 1
a 2 a zvýšená podľa ods. 3 sa zvyšuje pri
viacpodlažných stavbách o 1,- Sk za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
Čl. III
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
( 1 ) Ročná sadzba dane z bytov je 1,- Sk
za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.
( 2 ) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v katastrálnych územiach
mesta zvyšuje na 2,- Sk za byty a nebytové
priestory.
Čl. IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
( 1 ) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na :
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov,
priestorov a športovísk
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
( 2 ) Správca dane ustanovuje, že poskytuje 50 % - né zníženie dane z pozemkov na
pozemky, ktorých hospodárske využívanie je
obmedzené vzhľadom na ich umiestnenie
v oblasti pásiem hygienickej ochrany vody
II. a III. stupňa na základe žiadosti daňovníka podloženej vyjadrením orgánu štátnej
správy.
( 3 ) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a dane
z bytov na stavby alebo byty slúžiace školám
a školským zariadeniam, knižnice, osvetové
zariadenia.
§7
Platenie dane
( 1 ) Vyrubená daň z nehnuteľnosti je
splatná
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach, a to:
- 20 % dane do 30. júna,
- 30 % dane do 30. septembra,
- 50 % dane do 30. novembra bežného roka,
b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých
splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30.
júna, 30. septembra a 30. novembra bežného
roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
( 2 ) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne 500,- Sk a právnickej osobe
5 000,- Sk, je splatná naraz do 31. marca.
( 3 ) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak
je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku.
§8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
( 1 ) Pokiaľ v tomto nariadení nie je
podrobnejšia úprava postupuje sa v zmysle
zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
( 2 ) Výkonným orgánom správcu dane
je Mestský úrad Želiezovce, oddelenie daní
a služieb.
( 3 ) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce č. 11/2003
o dani z nehnuteľnosti.
( 4 ) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 sa dokončí podľa doterajších
predpisov.
( 5 ) Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť dňom 1.1.2005.
( 6 ) Toto všeobecne záväzné nariadenie
mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Želiezovce č. 24 zo dňa
9.12.2004 v čl. XII písm. A ods. a).
JUDr. Nagy Gejza
primátor mesta
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Oprava a nastavenie
vstrekovacích čerpadiel

(Liaz, Tatra, Avia, P V3S, Slávia, ČKD, IFA i
osobné vozidlá)

035/779 74 47

Dielňa:
Jazerný rad 665
946 34 Bátorové Kosihy

Dízeladagolók javítása
és beállítása

(Liaz, Tatra, Avia, P V3S, Slávia, ČKD, IFA,
valamint személyautók)

035/779 74 47

Műhely:
Tó sor 665
964 34 Bátorkeszi
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Kronika - Krónika
Prišli na svet - Világra jöttek
27. 11. Kristián Pmpos (Želiezovce), 29. 11. Richard Szirmai,
Matúš Szirmai (T. Lužany), 30. 11. Patrik Mészáros (Čata),
1. 12. Szabolcs Dudás (Želiezovce), František Kelemen (Želiezovce), Vivien Molnár (Keť), 2. 12. Barbara Furárová (Hronovce), 3. 12. Martin Mačica (Kukučínov), 6. 12. Stanislav
Majtán (Želiezovce), 11. 12. Manuel Lakatoš (Želiezovce),
13. 12. Eva Kökényová (T. Lužany), Mária Balážová (Šarovce), René Lakatoš (T. Lužany)
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek
22. 12. Alexander Berek (Nýrovce) a Nina Kollárová (Nýrovce)
Opustili nás - Elhunytak
2. 12. Marie Juhászová (Želiezovce, 37 r.), 5. 12. Tibor
Kaszman (Lontov, 56 r.), Ján Kulik (Želiezovce, 57 r.), Eugen
Gubík (Keť, 82 r.), 7. 12. Paulina Kepková (Želiezovce, 75 r.),
Anna Pati-Nagyová (V. Ludince, 51 r.), 10. 12. Mária Sujová
(T. Lužany, 73 r.), 15. 12. Magdaléna Balogová (Šarovce, 80
r.), Štefan Laszab (Hronovce, 84 r.), 17. 12. Mária Źjaková
(Nýrovce, 85 r.), 19. 12. Irena Dudášová (Želiezovce, 77 r.),
Štefan Dulai (Želiezovce, 76 r.), 21. 12. Alžbeta Mácsadiová
(Želiezovce, 78 r.), 22. 12. Ján Lakatoš (Želiezovce, 67 r.)
Gratulujeme - Gratulálunk

50
Božena Behanová
Štefan Csonka
Alexander Danča
Ľudovít Karko
Ján Kunka
Emília Kurucová
Mikuláš Mikloško
Anna Reisch
Mária Vaneková
Alžbeta Zaťková
Vladimír Žáčik

05. 01.
12. 01.
17. 01.
31. 01.
17. 01.
20. 01.
18. 01.
08. 01.
30. 01.
05. 01.
06. 01.

60
Alžbeta Göbőová
Eva Prcúchová
Judita Košíková
Karol Hurtoš
Jozef Juhász

01. 01.
04. 01.
18. 01.
01. 01.
12. 01.

70
Elena Dulaiová
Estera Vargová
Helena Dudášová
Anna Mikulášiová
Gejza Princ

10. 01.
15. 01.
22. 01.
30. 01.
19. 01.

80
Jolana Bakayová
Alžbeta Čerková
Alžbeta Hurtošová

15. 01.
15. 01.
17. 01

90
Štefan Palacka

17. 01.
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KINO - MOZI

MIE

STO

Január 2005

VÁ
Š IN

Nájdete nás na
Mestskom úrade
v Želiezovciach
Ul. SNP 2
alebo na tel. č. 036/771 11 12

V januári kino nepremieta.
Januárban a mozi nem üzemel.

ZER
Á

T

Oznam

Ž a l ú z i e

(04-2)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

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

PRE

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.

Milí žiaci!
Obec Šarovce, firma Služby Šarovce a Školský
úrad Želiezovce vás aj touto cestou vyzýva, aby
ste sa zapojili do environmentálnej súťaže. Pozostáva z viacerých aktivít:
1. Zber – plastových fliaš, okrem tých, ktoré
obsahovali kyselinu
– tetrapackových obalov z džúsov
a mlieka
– malých kovových obalov, hliníkových obalov, hliníkových fólií z čokolád, viečok z jogurtov, smotán,
káv a masla.
2. Literárna súťaž – práce zamerané na odpad (poézia alebo próza v slovenskom
alebo anglickom jazyku)
3. Výtvarná súťaž – kresby, maľby zamerané na likvidáciu odpadu, výroba modelov
a predmetov z odpadového materiálu (papier, sklo, plasty, tetrapack, drobný kovový odpad)
Súťaž prebieha do mája 2005. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 1. júna 2005 v Šarovciach.

(04-3)

Predám Avia 21 Furgon. Cena 52 000 Sk. Tel. 0903525582

(05-01)
Predám 2-izbový byt v OV alebo vymením za 3-izbový + doplatok.
(05-02)
Tel. 036/7711876, 0905 430 012
Mestská polícia oznamuje, že jej zamestnanci sú dostupní na týchto
tel. číslach: 0905 891 441 (07.30-24.00), 0905 891 442, 036/771 13
29 (07.30-15.30).

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

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)

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK

(04-26)

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

J. Birdová: Prirodzený chov koní
Bratislava, Slovart 2004, 206 str., 499 Sk
Prirodzený prístup k starostlivosti o kone na dosiahnutie optimálneho
zdravia a výkonnosti. Nádherne ilustrovaná praktická príručka.

Mindennapi asztrológia
Budapest, Black and White Kiadó 2004, 159 oldal, 99 Sk
A könyv nem a tudományosság igényével készült, inkább játékra,
szórakoztató önjellemzésre invitálja olvasóját.

B. James: Akváriové rastliny
Bratislava, Slovart 2004, 117 str., 199 Sk
Praktický sprievodca pri pestovaní akváriových rastlín s charakteristikou vyše 60 druhov.

Tóthné Pánya M.: Esik eső, fúj a szél
Debrecen, Tóth Könyvkiadó 2004, 149 Sk
Mondókák az időjárásról, időjóslásról, színes rajzokkal illusztrálva.

L. C. Schlessingerová: Ako sa starať o blaho manžela
Bratislava, Motýľ 2004, 115 str., 229 Sk
„Muži sú nekomplikované bytosti“ vyhlasuje vo svojej najnovšej
knihe spisovateľka, odborníčka na terapiu v oblasti partnerských
vzťahov.

A második világháború krónikája
Budapest, Magyar Könyvklub 345 oldal, 2200 Sk
Történelmi dokumentumok, fotók, térképek a II. világháború kitörésétől a végkifejletig. Enciklopédia a világháborúról a történelmet
szeretőknek és az új ismeretekre vágyóknak.
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Receptek irodalmi
megközelítésben

A Zselízi Városi Könyvtár a Csemadok helyi
szervezetével együttműködve november 24-én a
városi moziban megrendezte a már hagyományossá vált Irodalmi Kávéház 25. rendezvényét.
Mottójául a Receptvarázs címet választotta,
hiszen az est az egészséges, tápláló és ellenállhatatlan ételekről szólt – saját receptek szerint.
A rendezvény vendégei először egy előadást
hallgattak meg, amelyben Tokarčík Judit, a helyi
óvodák konyhavezetője beszélt az egészséges
táplálkozásról. Figyelmeztetett, hogy a helytelen
táplálkozás már gyermekkorban sajátítjuk el a
szülőktől, és sajnos sokan átadjuk gyermekeinknek is. Már egész pici kortól kellene kezdenünk
az egészséges táplálkozást, mert „nem azért
élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy
éljünk”, és nem mindegy, hogy azt hogy tesszük.
Az előadó sok hasznos tanáccsal látta el a jelenlevőket, helyesen és pontosan rámutatott rossz
szokásainkra.
A tanulságos előadást követően a vendégek
kicserélték otthonról hozott receptjeiket. Amint
mondták, karácsony és Szilveszter táján nem
mindegy, mi kerül a családi asztalra. A gazdaszszonyok pedig szeretnek új recepteket kipróbálni, és valami új finomsággal meglepni a családot.
Ezért is volt nagy sikere a csereberének.
Blaškovič Ilona, Városi Könyvtár

Színvonalas előadóverseny
a szlovák alapiskolában

December elején rendezték meg a zselízi szlovák tannyelvű alapiskolában a Šaliansky Maťko elnevezésű mondamondó verseny iskolai
és körzeti fordulóját. A verseny célja, hogy
elmélyítse a tanulók érdeklődését a monda
mint a szülőhely és régiója megismerésének
irodalmi forrása iránt, fejleszteni olvasási jártasságukat és előadói képességeiket. Ahogy az
idei verseny is bizonyította, ezt az elhatározást
sikerrel váltják valóra. Az iskolai fordulóban
27 versenyző állt rajthoz, kategóriánként a
következő tanulók voltak a legeredményesebbek: I. kategória: Zuzana Hančinová (3.
A) és Simona Zelinová (3. B); II. kategória:
1. Erika Szárazová (4. C); III. kategória: 1.
Tomáš Szabó (6. A) és Lenka Szakállosová
(7. A).
December 8-án a városi könyvtár együttműködésével szervezték meg a körzeti fordulót, amelyben a környék 9 alapiskolájának
26 tanulója vett részt. A zsűri megállapította,
hogy a versenyzők felkészülten indultak a versenyen, aminek következtében az érdeklődők
magas színvonalú seregszemlének lehettek
tanúi. A győztesek: I. kategória: 1. Zuzana
Hančinová (Zselízi AI); II. kategória: 1. Erika Szárazová (Zselízi AI); III. kategória: 1.
Lenka Szakállosová (Zselízi AI), Szabó Ákos
(Zselízi MTNY AI). A legeredményesebb versenyzőknek Mgr. Marta Zabadalová, az iskola
igazgatónője adta át az okleveleket és a tárgyi
ajándékokat. A kategóriák győztesei Léván, a
járási fordulón képviselik szűkebb régiójukat.
PaedDr. Jozef Výboch

Karácsonyi hangverseny

A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Franz Schubert Gyermekkara már évek óta
karácsonyi hangversennyel búcsúztatja az óévet. Idén először lépett fel együtt a Magyar Tannyelvű Gimnázium Gyermekkórusával a Szent Jakab-templomban. A december 21-én tartott
hangverseny nyitó perceiben Galgóczi Rudolf esperes beszélt a – főleg gyerekekből álló hallgatóság előtt – a karácsony üzenetéről. Karai József, Kodály Zoltán, Gárdonyi Zoltán, Bárdos
Lajos művei egy nappal később is felcsendültek: az alapiskola kórusa műsorának egy részét
az iskolában is előadta. Mindkét nap hangszerkíséret színesítette a műsort. Mézes Mátyás hegedűn, Baka Gábor és Garamvölgyi Szilvia (a gimnázium kórusának vezetője) orgonán, Balla
Ádám furulyán, Palík Gábor klarinéton, Juhász Sándor nagybőgőn, a gyermekkórus karnagya
pedig gitáron kísérte a műsort alkotó karácsonyi népénekek és népdalok egy részét. –hg–

Suba Judit nyerte a könyvtár különdíját
December elején ünnepélyes keretek
közt került sor az idei Ex Libris verseny
keretében kihirdetett Zselízi Városi
Könyvtár díjának
átadására. A rendezvény fő célja a
könyv szeretetére
nevelni a fiatalokat, újjáéleszteni
a hagyományos
Ex Librist, amely
a könyv tulajdonosára utaló kis
fekete-fehér,
ma
már csak jelképes
grafikai alkotás. A
nemzetközi verseny
döntőjét
évente
Galgócon rendezik
meg 12–15 éves
fiatalok részére az UNESCO védnöksége
alatt, szervezője idén először a galgóci Ex
Libris Ad Personam polgári társulás volt. Az
idei, 8. évad versenyének mottója a Cirkusz
és színház volt. A versenybe 1833 résztvevő

2114 munkával nevezett be, ebből 600 jutott
be a szűkebb döntőbe, a 400 legjobb alkotásból pedig kiállítást
rendeztek. Városunk
művészeti alapiskolájából, a magyar tannyelvű alapiskolából
és gimnáziumból kb.
60 gyermek vett részt
a versenyen. A verseny 15 fő kategóriás
díja mellett a zsűri 25
különdíjat is kiosztott,
köztük a zselízi könyvtár díját is. A díjakat
október 8-án, Galgócon ítélték oda. A
különdíjat Suba Judit,
a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulója kapta.
A győztesnek a decemberi rendezvényen
Marianna Dávidová, a könyvtár gyermekrészlegének vezetője adta át az emléklapot
és a tárgyi ajándékot.
(ek)

Az Első Építkezési Takarékpénztár testvérvállalata a
nyugdíjbiztosítás piacán
Az Első Építkezési Takarékpénztár
(EÉTP) tavalyi eredményeiről, az Első
Nyugdíjbiztosítási Takarékpénztár (ENYTP)
idei terveiről tájékoztatta a régió újságíróit
december eleji nyitrai sajtótájékoztatóján. A
vállalatokat Miloš Blanárik kommunikációs
osztályvezető, Mario Schrenkel vezetőségi
tag és Mario Olach kerületi igazgató képviselte. Az EÉTP dolgozói a nyitrai régióban a
tavalyi évben október végéig 9417 szerződést
kötöttek meg 2,7 milliárd korona értékben.
Ebben az időszakban 337 építkezési és 2719
köztes hitelt nyújtott a vállalat 805,45 millió
korona értékben. A bank jelenleg 920 ezer
ügyféllel rendelkezik. Az állami prémium
2500 korona volt, ami idén sem változik,
csupán az évi 16 667 korona helyett 17 241
korona megtakarítása után kapható meg.
A takarékpénztár az utóbbi időben a jogi
személyek piacára – a lakóközösségek és lakásszövetkezetet felé – irányította figyelmét.

A Szlovák Műszaki Egyetemmel együttműködve ingyenes tanácsadást kínál az energiatakarékosság terén.
A jelenlevőknek bemutatkozott az Első
Nyugdíjbiztosítási Takarékpénztár is, amely
a Pénzpiacfelügyeleti Hivatal engedélyével
tavaly októberben jött létre. Mint a többi
nyugdíjalapban, itt is háromféle befektetési
lehetőségből lehet választani: konzervatív,
kiegyensúlyozott és növekedési. A társaság a
belföldi munkatárs-hálózat gazdag tapasztalataira és a külföldi részvényesek együttműködésére egyaránt számíthat. Schrenkel mérnök
vázolta a cég beruházási stratégiáját, ellenőrző
mechanizmusait, felsorolta ingyenes és fizetett szolgáltatásait. Az ügyfél illetékmentesen
évente kétszer társaságot válthat, fizetni a
nyugdíjalap és a számla vezetéséért kell. A
társaság célja ott lenni a 4 legeredményesebb
biztosító között 150-200 ezres ügyfélkörrel.
(sz)
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Zselízi visszaemlékezések

Fokozatos arculatváltás
Néhány évvel ezelőtt kezembe került
egy felettébb érdekes monarchiabeli zselízi képeslap. Egy viszonylag nagy épületet
ábrázol, amelyet a maga korában Nagyvendéglőnek neveztek (1. felvétel). Sajnos sokáig senki nem tudta megmondani, hol is állt
valójában ez az épület. Logikusan következtetve valahol a település központjában lehetett.
Az épület az ún. parasztbarokk jegyeit viselte
magán. Az idő múlásával a lévai levéltárban
kutatva egyre több olyan forrásra találtam,
amelyek segítségével meg tudtam határozni
a vendéglő egykori helyét, és más későbbi
keletkezésű képeslapokat kutatva megbizonyosodtam arról, hogy az épületet később
más célokra építették át.
A vendéglőt 1919 elején Gross Izsák
vette bérbe, majd sikeresen üzemeltette. A
vendéglőben ételt, italt és szállást kínált, az
udvaron lovat lehetett váltani. A padlás gabonaraktárkén szolgált, a pincét a komáromi
Grünfeld Jakab borkereskedő bérelte ki. A
változó idők változásokat hoztak a község
életében is. 1924-ben Gross Izsák kénytelen volt bezárni a vendéglőt, mivel április
24-én megalakult a Zselízi járás. Határozat

ról, csak idővel átépített épületről van szó.)
A munkákat dr. Leimdörfer Pál építőmérnök
tervezte meg több mint 1 millió koronás költségvetéssel. Miután befejezték az átépítést,

A gazdasági iskola (3. felvétel) dr. Csillag
Lajos vezetése alatt 1944-ig működött, a korabeli viszonyokhoz képest sikeresen. A tanítás
ingyenes volt, csak a könyvekért és a füzete-

beköltözött a járási hivatal, aminek élére
Patzka Vojtechet állították. Ugyanakkor befejezték a elöljáró lakásának építését is – ez
a mai munkaügyi hivatal épülete.
De térjünk vissza a hivatali épülethez (2.
felvétel): a földszinten és az emeleten egya-

kért kellett fizetni. A diákok egyensapkában
jártak, a bejárók kollégiumban lakhattak hét
közben. Az iskola mezőgazdasági szaktanácsadást is nyújtott a lakosság számára. Sajnos,
a háború alatt az épületet lebombázták, helyrehozhatatlan állapotba került. A háború után
teljesen lebontották, és ugyanazon a parcellán, csak az úttól kissé távolabb 1949-ben új
épületet kezdtek építeni. A 6 milliós költséggel felépített épületet 1951-ben adták át, ma
a városi és körzeti hivatalnak ad helyet.
Pavel Polka

A legszorgalmasabb olvasók
elnyerték jutalmukat

született, hogy a vendéglőt járási hivatallá
építik át. A község az államtól kapott erre
bizonyos összeget, ezen felül 450 ezer korona kölcsönt vett fel a Barsi Népbanktól. Az
eredeti tetőt leszedték, felépítettek még egy
emeletet. (Ajánlom összehasonlítani az első
két fotót, különös tekintettel az ablakokra és
a bejáratra. Ez is bizonyítja, hogy ugyanar-

ránt 16 helyiség volt. Az épület alaprajzának
méretei 38,5x16 méter. Az objektum története 1939-ben, pontosan szeptember 2-án vesz
ismét fordulatot, amikor Teleki gróf Budapestről küldött levelében – Zselíz akkoriban
már Magyarországhoz tartozott – kijelentette, hogy a kormány kész támogatni egy téli
gazdasági iskola alapítását. A község először
a Dombi-majorba akarta
telepíteni az iskolát, de
a kormány ragaszkodott
hozzá, hogy az intézmény a főtéren álljon.
Végül a járási hivatal
épületében kapott helyet. A határmódosítás
után megszűnt a járás,
s így a járási hivatal is,
a községi hivatal egy új
épületbe költözött – valaha könyvtár, majd az
úttörőház, legutóbb pedig a szabadidőközpont
székelt ott.

Decemberben értékelték ki a Zselízi
Városi Könyvtár legszorgalmasabb gyermekolvasójáért kiírt versenyt, amelyen külön
kategóriában vettek részt a város szlovák
és magyar alapiskolásai. Az ünnepélyes
kiértékelés háziasszonya mindkét esetben
Marianna Dávidová, a gyermekrészleg
vezetője volt, aki a gyermekeknek hangsúlyozta az olvasás fontosságát a felnőtté és
öntudatos személyiséggé válásban. Szponzorok hiányában a szlovák verseny díjait
a könyvtár állta, a magyar gyermekek
díjait a Rákóczi Baráti Társaság ajánlotta
fel. A versenyben a következő gyermekek
voltak eredményesek – szlovák alapiskola:
Dominika Dobrovická, Kristína Kišová,
Karina Heráková, Zuzana Masná, Veronika Chládková, Patrícia Lacková, Cynthia
Sárkányová, Rastislav Bagita, Richard
Belan, Ivona Demčáková, Beatrice Hunyová; magyar alapiskola: Cserkó Gergely,
Czajtányi Róbert, Horváth Mária, Kiss
Bálint, Uzsák Melinda, Varga Krisztián,
Balya Boglárka, Fazekas Réka, Mezőlaky
Réka, Farkas József, Magda Éva.
(i)
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* Sport *

Karácsony előtti versenyek a Bowling klubban
A helyi Bowling klubban, amelynek
üzemeltetője olyan sportok meghonosítását
tűzte ki célul, mint a bowling vagy a biliárt,
decemberben versenyeket is rendeztek ezek-

biliárdversenyt, amelybe 8 induló nevezett be.
A versenyen a következő sorrend alakult ki:
1. Martin Lučko
2. Ivan Medveď
3. Szántó József

1. Ladislav Dostal
2. Jozef Kakačka
3. Ján Páchnik
A szervezők biztosították a résztvevőket és a többi érdeklődőt, hogy a karácsony
előtti tornák nem egyszeri próbálkozások
voltak, hanem remélhetőleg egy hagyomány alapköveit rakták le velük. Ilyen
és hasonló rendezvények sokunkat meggyőzhetnek arról, hogy a bárban eltöltött
percek-órák korántsem jelentenek puszta
időfecsérlést.
(ik)

Az ifjúsági IV. liga délkeleti
csoportjának állása

ben a sportágakban. Ezek a - nevezzük így
- klubsportok a Bowling megnyitása óta eltelt
időszakban egyre több érdeklődőt hódítanak
meg városunkban, ennek egyik legfényesebb
bizonyítéka, hogy a pálya a nap majdnem
minden szakaszában üzemel, és tele van játékosokkal.
December 13-án, hétfőn rendezték meg a

December 18-án, szombaton bowling-tornát tartottak, amelyen szintén 8
érdeklődő indult. A verseny nagy nyilvánosság előtt zajlott, az élénkebb érdeklődés
egyrészt a hétvégi időpontnak, másrészt
talán a hétfői biliárdversenynek is volt
köszönhető. Nagy küzdelmet követően az
első három hely sorsa a következőképpen
dőlt el:

1. Vráble
2. Hurbanovo
3. Janíkovce
4. Štúrovo
5. FC Nitra C
6. Bešeňov
7. Šamorín
8. DAC B
9. Želiezovce
10. Šahy
11. Vrakúň
12. T. Lužany
13. Tvrdošovce
14. Dvory
15. V. Meder
16. Topoľčianky

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
11
10
10
9
9
8
7
7
6
5
4
4
4
4
1

0
1
1
0
1
1
2
3
0
0
0
2
2
1
0
2

2
3
4
5
5
5
5
5
8
9
10
9
9
10
11
12

66:25
63:31
59:28
55:37
58:18
36:29
39:29
31:27
34:43
31:38
26:46
26:41
17:56
20:48
25:51
20:59

39
34
31
30
28
28
26
24
21
18
15
14
14
13
12
5

A csapat március 19-én játssza első
tavaszi mérkőzését Janíkovce pályáján.

Két csapat felemás eredménnyel
Sakkozóink túl vannak az 5. fordulón,
A csapatunk ötször, B csapatunk négyszer
mérkőzött. Ez annak tudható be, hogy a
IV. ligában csupán 11 csapat szerepel, így
minden fordulóban vagy egy pihenő. Az A
csapat eredményei:
Első csapatunk jól szerepelt, először 6:
1 arányban legyőzte városunk B csapatát,
majd Bátorkeszi D együttesét 5:3 arányban,
Komárom C csapata felett 4,5:3,5 arányban diadalmaskodott, Nagykér B csapatát
5,5:2,5-re győzte le, majd az 5. fordulóban
Surány második csapatától 1:7 arányban
kikapott. A keret legeredményesebb tagjai
Kakačka Jozef 5/4, Machník Ján 5/4, Koncz
Ondrej 5/4 a ifj. Memersheimer František
5/3,5.
B csapatunk eredményei már nem ennyire
megnyugtatóak. Eddig minden mérkőzését
elveszítette. Eremények: Zselíz A 1:6, Érsekújvár D 1:6, Nitra C 1:7, Bátorkeszi D

0,5:7,5. Ezeken a mérkőzéseken a csapat a kívánunk sportban és magánéletben. Kívánem szerepelhetett teljes felállásban, ami nunk sok figyelemreméltó, „okos“ lépést (!?
miatt az utolsó táblákon mindig vereséget !!), és minél kevesebb „meggondolatlan”
szenvedett. Legközeleb Komárom C csapa- lépést ( ~ ).
MJ
tával találkozik január
elején. Tekintettel a A IV. liga táblázatának állása az 5. forduló után
két gárda táblázatban
5 5 0 0
28.0 15
elfoglalt helyére ez 1.Nové Zámky D
4 4 0 0
24.0 12
mérkőzés
eldöntheti 2.Šurany B
a bentmaradás sorsát. 3.Zeliezovce A
5 4 0 1
22.0 12
Szurkoljunk nekik, és
5 3 1 1
23.5 10
reméljük, hogy az új 4.Kamenny Most
5.Nitra
C
4
2
1
1
20.0
7
játékosokkal megerősített keret (Mézes 6.Velky Kyr B
5 2 1 2
19.0
7
Mátyás, Jankovič Ivan
7.Bát. Kosihy D
5 1 1 3
18.0
4
és Baka Gábor) győzni
8.Pribeta
4
1
0
3
13.0
3
tud.
Az új évben minden 9.KSC Komárno D
4 1 0 3
12.0
3
sakozónak és sakkrajon10.KSC
Komárno
C
5
0
0
5
15.0
0
gónak sok boldogságot,
4 0 0 4
3.5
0
egészséget, szerencsét 11.Zeliezovce B
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A világ közepe - ilyen is volt az ING Amsterdam Marathon 2004
2004 októberének dereka. Egy zselízi
család számára Amszterdam a világ közepe. Úgy történt, hogy…
Ketten – a két szülő – szerdán este repültünk Pozsonyból Hollandia legnépesebb
városába, s szálltunk meg a királyi palotától kb. 200 méterre a Hotel Aspenben.
Csütörtökön fiatalabbik leányunk társult
hozzánk Floridából, hétfőn pedig idősebbik
leányunk és másfél éves unokánk is – igaz,
csak az útvesztőnek is beillő Schiphol
repülőtér nemzetközi zónájában mintegy
két órát töltve együtt – itt ült át egy másig
gépre New York és Prága között. A két leány és unokánk találkoztak is, mi viszont
csak gondolatban voltunk velük, mert csak
hétfőn este indultunk vissza Pozsonyba.
De nem erről szól a történet, inkább arról, mit is csináltam a holland fővárosban,
amely azonban nem a kormány székhelye.
Két zselízi lakos – apa és leánya – elhatározták egyszer, hogy együtt futják le az
ING Amsterdam Marathon 2004-es versenyét…
Csütörtökön a város közepét jártuk
végig, először gyalog, majd ahogy itt illik:
hajón. A város e részén nincs olyan utca,
mely nem egy csatorna mellett, vagy többön
keresztül haladna, bármely irányban is in-

dul el az ember. Ez a szinte asztalszerűen
lapos vidéken épült metropolis ugyanúgy
a kerékpárosok, a vizek, a megdőlt épüle-

tek városa, mint a csendes közlekedésé,
a nyugodt embereké és őszidőn a borult

Könyvkeresztelő az Irodalmi Kávéházban
Nagy érdeklődés kísérte Horváth Géza:
Ha megszólít az ének című könyvének ünnepélyes keresztelőjét az Irodalmi Kávéház
decemberi rendezvényén. A rendezvényen

sről. Elmondta: Horváth Géza itt él köztünk
ebben a kisvárosban, de olyat alkot, hogy
az egész felvidéki, sőt az egész magyarság
büszke lehet rá. Amikor a szerző felvetette a

részt vett a könyvet kiadó Lilium Aurum
igazgatója, Hodossy Gyula és Zselíz polgármestere, dr. Nagy Géza. A szimbolikusan
újszülöttnek „álcázott“ könyvet ők ketten
keresztelték meg Csicsman Diana városházi
elöljáró segítségével. Ezután először a kiadó
képviselője beszélt a könyvről, a szerzőről
és a vele való néhány éves együttműködé-

tanítókórus történetét feldoldozó tanulmány
megjelentetésének ötletét, a Lilium Aurum
igazgatója örömmel bólintott az együttműködésre, és amikor megkapta a kéziratot,
meglepetten vette észre, hogy egy rövid
történet helyett terjedelmes, olvasmányos
könyvvel ismerkedhetett meg. Hodossy Gyula említést tett a napjainkban egyre inkább

időé is. Nagyon sokan kerekeznek a nap
bármely szakaszában az utcákon. Még több
a leláncolt „drótszamár” a közterületeken.
A központi pályaudvar mellett pedig valami bámulatos épület áll – többemeletes,
csigalépcsőhöz hasonlító, mindig tele parkolóház mintegy 2500 kerékpárral. Ebben a
városban, mint lakosai vallják, biciklizik a
diák, a háziasszony, a hivatalnok, de még a
miniszter is.
A víz a holland emberek által nagyon
tisztelt, megbecsült és ésszerűen kihasznált
elem. A közlekedésnek olyan természetes
részei a csatornák, még a településeken
belül is, mint nálunk az aszfaltozott utak.
Az ország érdekessége, hogy mindenféle harcok nélkül még manapság is
növekszik a területe. A tengerből elfoglalt
területek révén (ún. polderesítés – gáttal
lezárnak egy bizonyos részt a tengerből,
majd kiszárítják) az ország egyre nagyobb
lesz. Amszterdam házainak egyik szembetűnő különlegessége, hogy több közülük
megdőlt – persze inkább a régebbi épületek. Ugyanis a laza talajon csak úgy tudtak
építkezni, ha előbb facölöpöket vertek le.
Gyakran egy-egy cölöp megszállt az épület
terhe alatt, s így az félrebillent.
(Folytatjuk)
Dulai Ferenc

teret nyerő bulvárkultúra lehetséges káros
hatásáról az emberi értékrendre.
Ezután a szerző intézett pár szót a jelenlevőkhöz. Először is megköszönte családjának
és az iskola vezetőségének, hogy megfelelő
hátteret biztosítottak munkájához. 2000-ben
fogant meg az ötlet, hogy feldolgozza a kórus történetét. Az elhatározásból, hogy Vass
Lajos halálának 10. évfordulóján, 2002-ben
jelenjen meg a könyv, végül nem lett semmi a tömérdek feldolgozandó anyag miatt.
Dr. Horváth Géza felhívta a figyelmet a
könyvben található ún. személyes kitérőkre,
amelyekben a saját szemszögéből kommentálja az eseményeket. A kórust szerinte bizonyos tekintetben a szlovákiai magyar iskolák
tükrének tekinthetjük. Ahol megértik az énekkar jelentőségét, és a tanárokat nem gátolják
abban, hogy eljárjanak az összejövetelekre és
a koncertekre, ott általában más tekintetben is
„rend uralkodik” az iskolában. Azok, akik a
kórusban tevékenykednek, általában szűkebb
régiójukban is aktívan dolgoznak, akár más
területen is.
A szerző után a város polgármestere
szólalt fel, majd egy aranyozott tollat ajándékozott Horváth Gézának, mintegy jelképesen,
hogy továbbra is ilyen aktívan alkosson. Az
est befejező részében néhány kérdés hangzott
el, majd a résztvevők rögtönzött karácsony
előtti könyvvásáron vehettek részt a Lilium
Aurum jóvoltából.
(ic)
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Megtisztel bennünket a helyi vállalkozók támogatása
Csaknem két és fél évvel ezelőtt alakult
meg a Blue Art polgári társulás, amelynek
tagjai merész célokat tűztek ki maguk elé:
fellendíteni és színesíteni a város kulturális
életét, igényes rendezvényekkel hívni fel a
figyelmet és az érdeklődést a kultúra iránt.
Legutóbb egy éve értékelték tevékenységüket
lapunk hasábjain, közben szerveztek néhány
sikeres rendezvény, ezért felkerestük a szervezet elnökét, Adamcsek Csabát, hogy értékelje
az elmúlt évet.
Összevetve az azt megelőző időszakkal,
hogy sikerült a 2004-es év a Blue Art szemszögéből?
Amikor tavaly januárban elkezdtük tervezni a
2004-es évre szánt programjainkat, úgy döntöttünk, két részre osztjuk azokat. Az első csoportba a már sokak által megismert Színház
Zselízen c. projektünk és a Keep It Cool multikulturális fesztivál került, míg a másodikba
az új terveket soroltuk be. Sorrendben az első
rendezvényünk az április 24-én megrendezett
Keep It Cool fesztivál volt, amely a Közös
úton Európába nevet viselte. A fesztiválon
fellépet a magyarországi Másfél és a pozsonyi
Noise Cut zenekar. A rendezvényt festménykiállítás kísérte végig Polák Csilla, Ürge Ágnes
és Hován Roland műveiből. Május 7-től 29-ig
nagyszabású festmény- és fényképkiállítást
szerveztünk a Honti Múzeummal közösen a
társulásunk által felkarolt és támogatott fiatal
művészek munkáiból az ipolysági Simonyi
Lajos Galériában. Kiállítóink voltak: Polák
Csilla, Ürge Ágnes, Juhász Sylvia, Kajan Márió, Pereszlényi Árpád, Líška János, Sugár Gábor. A kiállítás sikere biztosította társulásunk
és az ipolysági múzeum jövőbeli együttműködését. Június 5-én szerveztük a „Cintányéros
cudar világ...” című operettgálát a Zselízi
Művelődési Otthonban. A gálán neves budapesti színművészek léptek fel. Előadásukban
az operettvilág ismert dallamai csendültek fel.
A 2004-es év utolsó, nagyszabású rendezvénye az október 9-én megrendezett Olivér c. két
felvonásos musical volt a komáromi Teátrum
Színházi Polgári Társulás előadásában. Az
előadás érdekessége, hogy 15 gyerekszereplő
lépett fel benne.
Mennyire sikerült megszólítani a közönséget, mennyiben változott – ha változott

– a szervezet megítélése a nyilvánosság
körében?
Amikor 2002-ben megalapítottuk társulásunkat, azt tűztük ki célul, hogy programjainkkal
utat nyissunk a kultúrának az emberek felé.
Most az a mottónk, hogy otthont adjunk neki
városunkban, hogy elérhetővé váljék azok számára, akik igényt tartanak rá. Zselíz mindig is
a kultúra városa volt, sajnos ez a szerepe jó pár
éve megszűnt. Persze a kutyának mindig jut
csont, hogy „jóllakjon”, de ez mögé már nem
lehet elbújni. Nyilvánvalóvá vált, hogy teljesen
újra kell értékelni a kultúra ügyét városunkban, és az üres szavak helyett kész tényekről,
programokról kell elkezdeni beszélni, tárgyalni. Létre kell hozni egy alapot, amelyet csak
a kultúra támogatására lehetne felhasználni, és

amelyből pályázat útján támogatná a város a
kulturális szervezetek munkáját, programjait.
Nyomasztó tény, hogy városunkban hiányzik
az akarat, a tenni akarás, a szervezettség, a
fiatalos lendület, és mindinkább az egyéni
érdekek kerülnek előtérbe.
Milyen forrásokból fedeztétek az említett
tevékenységeket?
Tavaly – úgy mint 2003-ban – sikeresen pályáztunk az Illyés Alapítványnál, és a Színház

Bölcs mondások a szerencséről
Mikor a szerencse meglep azzal, hogy előkelő
helyre állít, anélkül, hogy fokról fokra vezetett volna oda, vagy reménységeink emeltek
volna odáig, majdnem lehetetlen jól megállni
ezt a helyet s méltónak látszani a betöltésére.
(La Rochefoucauld)
Tenn erődre támaszkodjál; szerencsétől, amit
nyújt, fogadd el, de ne várj semmit is!
(Kölcsey Ferenc)
Amilyen az ember, olyan a szerencséje.
(magyar közmondás)

Ne akarjunk bölcsnek látszani, amikor csak
szerencsések voltunk!
(Lessing)
A szerencse mezőt ad, de a győzelmet rajta
csak erény vívhatja ki.
(Eötvös József)
A szerencse üvegből van: mikor a legszebben
ragyog, akkor törik el.
(Tublilius Syrus)
Nem tudja becsülni a szerencsét, ki nem volt
soha szerencsétlen.
(magyar közmondás)
Összeállította: dr. Nyustyin Ferenc

Zselízen c. projektumunkra a Nyitrai Kerület
Önkormányzatától
kaptunk
támogatást.
Megtiszteltetés számunkra, hogy a helyi
vállalkozók értékelik tevékenységünket, és
támogatják programjaink megvalósítását.
Köszönet jár ezért nekik. Sajnos, Zselíz
város még mindig bizalmatlan munkánkkal
szemben. Tavaly a kultúra támogatására szánt
összegből nevetséges összeget kaptunk az
egész évi tevékenységünkre. Mondanom sem
kell, hogy társulásunk a kisebbségi kultúrát
képviseli, és ezért is érthetetlen számomra,
hogy a Magyar Koalíció Pártjának már-már
bumerángként visszatérő képviselői (tisztelet
a kivételnek) miért állítanak akadályokat
elénk. Fontos megemlítenem, habár negatív
pénzügyi eredménnyel zártuk az évet, ennek
ellenére mégis sikerült minden programunkat
megvalósítanunk, és továbbra is igyekszünk
nívós előadásokat hozni városunkba.
A Blue Art terve, hogy egyfajta székhelyet
vagy központot hozzon létre a Hviezdoslav
utcai játszótér területén, időközben módosult. Miért változott az elképzelés, van-e
B-terv, ha igen, mi a lényege?
A „Játékpark” projektumunk célja az volt,
hogy létrehozzunk egy olyan helyet, ahol
a gyerekek végre szabadon, biztonságban
játszhatnak. Hihetetlen, de Zselízen nincs játszótér, a gyerekek vagy az utcákon játszanak
vagy a bérházak között rúgják a labdát, kitaposva ezzel az amúgy is gyér füvet. A játszótér
mellett működtettünk volna egy Teleházat,
pótolva ennek is egyfajta hiányát a régiónkon
belül. Sajnos, a terveink a bürokrácia falaiba
ütköztek, melyek nem adtak esélyt a folytatásra. Ha jól tudom, a közeljövőben egy presszó
nyílik a régi játszótér helyén.
Hogy halad az internetes régió-oldal üzemeltetése?
A kulturális minisztérium kijelentése, hogy
2004-ben több támogatás jut majd az internetes projektekre, minket is arra ösztönzött,
hogy elkészíttessünk egy weboldalt, melyen a
zselízi régión belül működő civil szervezetek
kapnának ingyen helyet. Leadtuk a projektet,
levédettük a regio.sk nevet, csak – sajnos – a
minisztérium egyetlenegy ilyen célú projektet
sem támogatott, ami azt jelenti a számunkra,
hogy 2005-ben újra próbálkoznunk kell. Remélem, a város mihamarább beindítja a saját
weboldalát, és akkor ezen helyet kapnának a
harmadik szektor szervezetei is.
Mik a társulás tervei az idei évre?
Korai erről még bármit mondani, de két dolog már most biztos. Az első a Keep It Cool
multikulturális fesztivál 5. évfolyamának
megrendezése, a második pedig a Színház
Zselízen c. projekt két újabb állomása lesz.
Február végéig szeretnénk véglegesíteni a
2005-ös programnaptárunkat. Aki pedig még
több információra vágyik társulásunkkal kapcsolatban, az látogassa meg weboldalunkat,
melynek címe blueart.cns.sk.
(ck)
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Ez történt az utóbbi két hónapban

A kórház eladásának előzményei
A városi önkormányzati testület októberi
ülésén az újonnan érvénybe lépett jogszabályok nyomán megfogalmazódott néhány
kérdés a helyi kórház további működésével
kapcsolatban, amelynek megválaszolásához
nem volt általánosan elfogadott szakértői
vélemény, ezért a képviselők úgy döntöttek,
hogy novemberben rendkívüli ülés keretében
találkoznak az ügy további megvitatása végett.
Érzékelhető volt olyan, az ügyben jártas jogi
szakértő hiánya, aki szakmailag alátámasztva
megválaszolta volna a felmerülő kérdéseket.
Több kérdést is más-más módon magyaráztak a felek, pl. hogy az ingatlaneladásból
származó bevételt a város fordíthatja-e adósságcsökkentésre, eladhatja-e a város a kórházi
ingatlanokat a kórház mint szervezet előzetes
felszámolása nélkül, és ha felszámolja, mi lesz
az intézmény licencével, ha addig a Sanamed
Plus mint utód nem szerez másikat – ami valószínű –, illetve ki kezeli majd a kórház kötelezettségeit, miután a Sanamed Plus átveszi a
tulajdont?
November elején ezért a képviselő-testület,
a polgármester, a Sanamed Slovakia képviselői és a felek jogtanácsosai – dr. Nyúl és dr.
Mészáros – munkaértekezleten találkoztak,
hogy tisztázzák a megoldatlan kérdéseket. A
képviselők az átruházási jegyzőkönyv aláírása
körül kialakult helyzetről kérdezték a polgármestert. Az októberi ülésen felmerült kérdéseket dr. Nyúl, aki ez ügyben a város jogi képviselője, tisztázta. Megerősítette, hogy a város
eladhatja vagyonát anélkül is, hogy előzőleg
fölöslegessé nyilvánítaná, és a bevételt fordíthatja tartozásainak rendezésére. „Jogi
tekintetben két lehetőség van a kórház Sanamed Plus általi átvételére. Az egyik, hogy az
átruházási jegyzőkönyv aláírása után a város
átveszi a kintlévőségeket és kötelezettségeket,
a Sanamed Plus vállalatnak eladja az ingatlant,
amelynek vételárából elégíti ki a kórház felhalmozott kötelezettségeit. A másik lehetőség,
hogy általános jogutódlás történik a Sanamed
Plus javára, ami azt jelenti, hogy ezt a céget
mint jogutódot illeti az összes követelés, és

őt terhelik a kötelezettségek is. Ezek után a
várossal egy újabb szerződést köt az ingatlanok adásvételéről” – vázolta a lehetőségeket a
lévai jogász. A témához hozzászóltak a kórház
könyvvizsgálatát végző cég dolgozói is. Figyelmeztették a feleket, hogy nem szerencsés
dolog az alaptőkét a törvényes 200 ezer koronás minimumban megállapítani, mivel ennek
később több gazdasági hátulütője is lehet.
A könyvvizsgálók jelenlétét kihasználták a
résztvevők, hogy a kórház kötelezettségei
iránt érdeklődjenek. Ennek teljes nagysága 57
millió korona, ami két részből tevődik össze: a
2003. január 1-je előtt, illetve után keletkezett
tartozásokból. Az első összeg 35 millió korona
volt, de a Veriteľ Rt. által folyamatosan átvállalt kötelezettségek következtében fokozatosan csökken, a második összeg szintén kb. 35
millió korona, és havonta tovább növekszik.
A tárgyalások végre látható előrelépést
hoztak. A képviselők meghatalmazták a polgármestert, hogy a hiányosságok ellenére írja
alá az átruházási jegyzőkönyvet, és intézze el
az ingatlanok tulajdonleveleit. Dr. Nyúl figyelmeztette a feleket, hogy november 1-jétől érvénybe lépett az egészségügyi gondoskodásról
szóló új törvény, amely szerint licencért csak
olyan érdeklődő folyamodhat, aki megfelelő
ingatlannal is rendelkezik. Ennek érdekében a
város és a Sanamed Slovakia képviselői megegyeztek, hogy ideiglenesen bérleti szerződést
kötnek a kórház ingatlanjára, hogy a közös
cég kérvényezni tudja a licencet. Mivel a
városi vagyon csak olyan vállalatnak adható el, amelyben az adott önkormányzatnak
tulajdonrésze van, a képviselők döntöttek a
város belépéséről a Nausika és a Denta vállalatba, és arról, hogy az egyes ingatlanokat
nem egyben adják el: a kórházat a Sanamed
Plus, a rendelőintézetet a Nausika, a fogorvosi rendelőintézet a Denta vállalat veszi
meg. Ebből következik, hogy a város az
első alternatívát választotta – az ingatlanok
vételárából egyenlíti ki majd a kórház eddigi
kötelezettségeit.

Rendőrségi napló
December 9-ről 10-re virradó éjszaka ismeretlen tettes tört be a kurali üzletközpontba,
ahonnan 215 ezer korona értékben tulajdonított el különböző árut.
Szeptember 10-én egy 17 éves helybéli fiatalember betört egy garamsallói családi házba,
ahonnan 500 korona készpénzt tulajdonított
el. Néhány nappal később, szeptember 29-én
ismét betört ugyanabba a családi házba, ezúttal szeszes italt, készpénzt és petárdát tulajdonított el 1000 korona értékben.
December 15-ről 16-ra virradó éjszaka ismeretlen tettes három borjút tulajdonított
el tisztázatlan módon a garamszentgyörgyi
mezőgazdasági szövetkezetből. A károsultnak
16 800 korona kára keletkezett.
Hűtlen kezelés vádjával indult eljárás egy 57
éves pap ellen, aki 2003 decemberében két
faszobrot adott el a lekéri templomból 3000
koronáért. A plébániai hivatalnak 120 ezer
koronás kára keletkezett.
Ismeretlen tettes tört be Kétyen egy családi
házba december 3-ról 4-re virradó éjszaka,
ahonnan 20 CD lemezt, 2 festményt és 3
fa- gyasztott kacsát tulajdonított el. Tettével
a tulajdonosnak 20 ezer korona kárt okozott.
December 2-án egy 37 éves nőt felakasztva
találtak zselízi lakásán. A holttest átvizsgálása során a szolgálatos orvos nem talált
idegenkezűségre utaló nyomokat. Megállapította, hogy öngyilkosság történt, és a nő kb.
5-6 nappal az eset fölfedezése előtt követte
el tettét.
(iv)
Lapunkat Stugel László mérnök őrnagy, a
rendőrség zselízi körzeti osztályának igazgatója tájékoztatta

Kettőt egy csapásra – 11. és 12. rendkívüli önkormányzati ülés
A képviselő-testület decemberi eleji 11.
rendkívüli ülésének legfontosabb pontja a
Sanamed Plus vállalattal kötendő, a kórház
ingatlanjait érintő adásvételi szerződés
megvitatása volt. Mivel az előzetes megegyezés ellenére a város és a vállalat nem
kötöttek ideiglenes bérleti szerződést a
licenc megszerzésének meggyorsítására, a
Sanamed nem jutott előbbre ez ügyben. Ez
volt az egyik oka annak, hogy a képviselők
nem támogatták a szerződést. Dr. Schweier,
a Sanamed képviselője megnyugtatta a
jelenlevőket, hogy mind a minisztérium
államtitkára, mind a kerületi főorvos arról
biztosította őt, hogy nem érdekük meg-

szüntetni a zselízi kórházat. A polgármester
értesítette a képviselőket az átruházási jegyzőkönyv aláírásáról, aminek következtében
a kórház november közepétől ténylegesen a
városé lett. A testület december 2-áig nem
kapta meg a könyvvizsgálók beszámolóját a
kórház gazdálkodásáról, ezért az ülésen nem
szavaztak a szerződésről. Mivel a határozati
javaslat megvitatásakor a képviselők nem
jelezték jelenlétüket, a polgármestere idő
előt berekesztette az ülést.
Több egyéb kérdés viszont ezáltal megoldatlanul maradt, ezért a jelenlevők megegyeztek, hogy ott és helyben megtartják
a 12. rendkívüli ülést. A testület kötelező

érvényű állás foglalt a Himolla zselízi beruházásának ügyében. Az új üzem Selyz Bútor
néven működik majd. A képviselők felvetették a város belépésének kérdését a Denta és
a Nausika vállalatokba, amelyek a fogorvosi
rendelő, ill. a rendelőközpont megvásárlására pályáznak. A végső döntést a decemberi
rendes ülésre halasztották.
(iy)
Végső döntés a kórház eladásáról a decemberi önkormányzati ülésen született (bővebben a Befektetők kezében a zselízi kórház c.
cikkben olvashatnak a 2. oldalon).
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Régiónk szülöttje ünnepel
E hónapban ünnepli 85. születésnap- ját
Jozef Mazan szobrászművész (bal oldali
képünkön), régiónk szülöttje. 1920. január
11-én a Csata melletti Józsefházán egy szlovák mezőgazdász és a magyar Balla Margit
gyermekeként látott napvilágot. A sorstól
igazán jó génkombinációt kapott: a szlovák
kitartás és a magyar temperamentum keverékét. Ezek a tulajdonságok mindmáig jellemzik Mazan mestert. Mindig is bohém életet élt
– és ma is azt teszi.

A képzőművészetet 15 éves korában
kezdte tanulni a prágai iparművészeti isko-

lán, fafaragó szakon. Ezután Makovský professzornál tanult Zlínben. A pozsonyi műszaki főiskolán, ahol festészetet és szobrászatot
tanult, Koniarik és Mudroch professzor
egyengette útját, majd kitüntetésképpen a müncheni akadémián tanulhatott
Torack professzornál
A második világháborút követően
hosszú évekig Pozsonyban dolgozott
mint a képzőművészek szövetségének
munkatársa. A 80-as évek elején tért
vissza szülőhelyére, ahol lenyűgözte a Garam vidéke. Elsősorban portrékészítőként ismert.
Szobrai, mellszobrai és domborművei mindmáig parkok és terek
díszei. Megörökített művészeket,
színészeket, olimpiai sportolókat. Környékünkön Philip Pinel
mellszobra (jobb oldali felvétel)
lehet ismerős, amely a lekéri
pszichiátria területén található,
Pozsonyban a Csalogányvölgyben áll egy márvány emlékműve.
Mazan mester 1993-tól a közeli
Selmecbányán él és alkot. Decemberben volt szerencsém meglátogatni
Kanyuk József zselízi amatőr képzőművész társaságában, aki sokat köszönhet
a mesternek. Kellemes meglepetés volt,
hogy ez a képzőművész még ilyen idős kor-

ban is alkot – igaz a tempóból kicsit engedett.
Jelenleg Piarg község számára készít olajfestmény-sorozatot a kálváriára.

Jozef Mazan művei készítőjük felkészültségéről árulkodnak, a forma és tartalma
modern, ugyanakkor fegyelmezett megnyilvánulása érződik rajtuk. Alkotójuk rengeteg
optimizmussal és pozitív hozzáállással rendelkezik. Minden jót, Jóska bácsi!
Pavel Polka

A befektetés legfontosabb alapelve… 824,529 $
A fenti számban a befektetés legfontosabb
alapelvének egy figyelemre méltó tanulsága
rejlik. Ez az alapelv segített sok millió befektetőnek pozícióban maradni a tőzsdei kilengések idején, és kihasználni a tőkepiac adta
lehetőségeket.
A történet régen, a 60-as években veszi
kezdetét. Ralph úgy döntött, hogy minden
évben 2000 dollárt tesz félre, és az S&P 500*
tőzsdeindexbe fekteti be. Ám Ralph a világ
legpechesebb embere volt. Igaz, már 1963-ban
elkezdte a befektetést, mégis minden betétjét a
naptári év lehető legrosszabb napján helyeztte
el, amikor a tőzsdék a csúcsponton jártak, a
részvények a lehető legdrágábbak voltak**.
Ilyen hihetetlenül peches maradt az elkövetkező időszakban is, és minden évben az éves
csúcspontokon vásárolt részvényeket. Ez így
ment 10 hosszú évig. Ezután úgy döntött, hogy
többet nem fektet be, csupán hagyja az eddig
elhelyezett pénzét „dolgozni”. 2001. július
1-jén a valamikori 20 000 dolláros befektetés
értéke 824 529 dollár volt.
Tíz évvel Ralph után, 1973-ban sógora
Darth ugyanúgy évi 2000 dolláros befektetésbe kezdett ugyanazokba a részvényekbe.
A család igencsak meg volt lepődve – főleg

Ralph – Darth szerencséjét látva. Mint kiderült, Darth a világ legnagyobb mázlistája
volt, minden évben olyankor fektette be pénzét, amikor a tőzsde a mélyponton járt, így a
részvényekhez olcsón jutott hozzá. Mindenki
meglepetésére Darth 20 évig fektetett be ilyen
szerencsével, minden alkalommal zseniális
időzítéssel. Darth tehát kétszer annyit és kétszer hosszabb ideig fektetett be.
Találják ki, mi történt! Ugyanazon a napon, 2001. július 1-jén Darth 40 000 dollárja
799 038 dollárt ért, tehát 25 491 dollárral
kevesebbet mint Ralph befektetése. Annak ellenére, hogy Darth kétszer annyi ideig, kétszer
nagyobb összeget fektetett be minden évben a
tőzsde mélypontján, Ralph zsebre tett kézzel
verte meg a befektetési versengésben.
Tanulság: feledje el a kivárást és a tőzsdére
lépés helyes időzítését (****). Az ugyan szép
dolog, de sokkal többet kereshet, ha rögtön
elkezdi.
Forrás: Louis Rukeyser’s Wall Street
Ez a kitalált történet (miközben a számok
valósak) a befektetés legfontosabb alapjairól
árul el egyet s mást. Mindenféle árfolyamváltozások és csődök ellenére a hosszú távú

tőzsdei befektetés jobb eredményekkel jár,
mint bármilyen más beruházás (pl. ingatlan,
régiség, arany). Akik korán kezdik el, értéknövekedésben behozhatatlanok. Ez a betétek
és a növekedés alapelve. Veszélyes a tőzsdére
lépés helyes időzítésére spekulálni, nem érdemes ezzel játszadozni. Ezt hagyják a szakemberekre! A hosszú távú tőzsdei befektetés
megvédi az inflációtól, és segít az egészség
megőrzésében. Hiszen a bankokban való értéknövekedés, nanokamatok és szemtelenül
magas illetékek egyenlők a lassú pénzügyi
kasztrációval.
*az S&P 500 index az USA 500 legnagyobb vállalata részvényeinek alakulását tükrözi
**a növekedő irányzat végén, a csúcson való vásárláskor pénzünkért kevesebb részvényt kapunk
(drágán vásárolunk)
***a csökkenő irányzat végén, a mélyponton való
vásárláskor több részvényt vásárolhatunk ugyanannyi pénzért (olcsón vásárolunk)
****a nyugdíjreformba való belépés és a növekedési alapba való befektetés e történek szabadon vett
alternatívája lehet

Norbert PAUL mérnök, (a szerző jegyzett
tőzsdei bróker - NASD, NYSE)
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A Házkezelőség megszüntetéséről
Sokan városunkbam még most is hitetlenkedve kommentálják, hogy a képviselő-testület megszüntette a Házkezelőséget,
hiszen ezzel a döntéssel néhány ember
elvesztette a munkahelyét. Csicsman Diana
városházi elöljáró jelentésének segítségével
röviden megpróbáljuk leírni az előzményeket.
A vállalat fő tevékenysége a bérlakások
fenntartása és a lakással kapcsolatok szolgáltatások nyújtása volt. A vállalkozás keretébe
tartozott a hőgazdálkodás és további kisebb
szolgáltatások. A hőenergia-gazdálkodás 2002
óta tartozott a vállalkozói tevékenységbe.
A 303/1995 sz. költségvetés-szabályozási

lépéseket tenni, hogy a költségvetési év végére a hiányt megszüntesse, vagy intézkedéseket
tenni a vállalkozás befejezésére, hogy a következő évben ne termeljen újabb veszteség.
A Házkezelőség gondjának megoldására
létrejött egy bizottság, amely több ajánlást
adott: befejezni a Házkezelőség vállalkozói tevékenységét, megszüntetni a céget jogutóddal,
illetve anélkül, esetleg újabb óvintézkedéseket
tenni a vállalkozói tevékenység gazdálkodásának helyreállítására. A fent említett törvény
értelmében 2004-ben az igazgató nem tett
olyan lépéseket a vállalkozás terén, amely biztosította volna a pozitív gazdasági eredményt,

törvény 42. paragrafusa értelmében a városi
vállalat vállalkozói tevékenységét az ebből
a tevékenységvől származó bevételekből fedezi. A bevételt a fő tevékenység keretében
nyújtott szolgáltatások javítására fordítja. Az
alapító nem nyújt a városi költségvetésből
semmilyen támogatást a vállalkozás kiadásaira. Ha egy adott év szeptember 30-áig a cég
veszteséget mutat ki, az igazgató köteles olyan

ezért a törvényből következett a vállalkozás
megszüntetése. Mivel a képviselő-testület úgy
határozott, hogy a hőenergia-gazdálkodást
a Tenergo vállalatnak adja át, amelyet ezen
kívül a lakásgazdálkodással is megbízott,
a Házkezelőségnek csupán néhány feladata
maradt a fő tevékenységében, ezért a testület
decemberi ülésén az egész vállalat megszüntetéséről döntött.
(r)

Befektetők kezében a zselízi kórház
Titkos szavazással született végső döntés
a zselízi kórház eladásáról a lévai Sanamed
Plus Kft-nek, amelyben Zselíz város is 30
százalékos részesedéssel rendelkezik. Mindez
a városi képviselő-testület 14. rendes ülésén
történt december 9-én. A titkos szavazáson 8
képviselő támogatta az eladást, 2 tartózkodott,
és ugyancsak 2 ellene szavazott. Az adásvételi
szerződésben a vállalat kötelezettséget vállalt,
hogy 30 évig kizárólag egészségügyi ellátásra
használja az épületet. A vételár 35 790 000 koronában volt megállapítva – hivatalos becslés
szerint.
A képviselők megvitatták a könyvvizsgálók
beszámolóját a kórház gazdálkodásáról, majd
utasították a város főellenőrét, hogy foglaljon
állást az intézmény könyvvitelének és vagyona leltározásának ügyében, az igazgatót pedig
megbízták a leltár elkészítésével. A testület
jóváhagyta, hogy a város tulajdonosként
lépjen be a Denta és a Nausika társaságokba,
amelyek a fogorvosi rendelőközpont, illetve
a rendelőintézet épületének megvásárlására
tettek ajánlatot.
A képviselő-testület a Tenergo Brno Rt-vel
a kazánházak és felszerelésük eladására megkötendő adásvételi szerződést is jóváhagyta. A
képviselők a Házkezelőség további sorsáról

is tárgyaltak. Mivel a vállalat fő foglalkozási
körében alig maradt tennivaló, a testület a
Házkezelőség jogutódlás nélküli megszüntetéséről döntött. A cég kötelezettségei és jogai
ez év elejétől a várost – mint alapítót – illetik.
Egyúttal a testület tudomásul vette a vállalat
kintlévőségeiről és azok bírósági úton történő
behajtásáról készült információt. Jóváhagyta a
város alapszabályának módosítását, a tavalyi
költségvetés második módosítását, a 7/2004
sz. általános érvényű rendeletet (ÁÉR) az
ingatlanadóról, amelybe beiktatták a csatornahálózatra rá nem kapcsolt háztartások számára
kidolgozott adókedvezményt, a 8/2004 sz.
ÁÉR-t a kutyaadóról, a 9/2004 sz. ÁÉR-t a
nyilvános területek használatáért kirótt adóról,
a 10/2004 sz. ÁÉR-t az idegenforgalmi adóról,
a 11/2004 sz. ÁÉR-t a kereskedelmi automaták
után kirótt adóról, a 12/2004 sz. ÁÉR-t a nem
nyerő játékgépek üzemeltetésére kirótt adóról,
valamint a 13/2004 sz. ÁÉR-t a hulladéktermelésért fizetett helyi illetékről. A testület egy
új bizottságot hozott létre a köztisztviselői
funkciók összeférhetetlenségének vizsgálatára a következő felállásban: dr. Forbak
Dušan – elnök, dr. Pólya Tibor, dr. Nyustyin
Ferenc, Mocsy Katalin, dr. Šebők Károly. Jóváhagyta a városi tanács, a képviselő-testület,

Bemutatkozott a hőenergiaés lakásgzdálkodás új szolgáltatója

Stanislav Mensátor mérnök, a Tenergo
Brno képviselője december közepén megbeszélésen vett részt a város érintett polgáraival,
ahol megvitatták a tulajdonosokkal megkötendő szerződés tervezetét. A Tenergo ez év
elejétől átvette a hő- és lakásgazdálkodást,
miután a képviselő-testület a Házkezelőséget
több éves veszteségei miatt a törvény értelmében megszüntette. Az átvétel az év végére
húzódott el, a tulajdonosok időhiányban voltak kénytelenek tanulmányozni a szerződést,
és ez meg is mutatkozott a találkozó hangulatán. A zsúfolt teremben néhány tulajdonosnak
voltak többé vagy kevésbé helyénvaló észrevételei, néhány esetében a vállalat képviselője
felvállalta, hogy bedolgozza a szerződésbe.
A korrekt módon vitázók mellett a lakosság
körében voltak olyanok is, akik számára a
józan érvelés elérhetetlen messzeségben lebegett, s ezért inkább a sértések irányába terelték
a vitát. Legtöbben az üzemeltetési, karbantartási és javítási alap szerződésben lefektetett
felhasználását kifogásolták. A szolgáltató
felhívta a figyelmet a közüzemi hátralékok
korai megelőzésére, hogy a vállalatnak ne
kelljen ehhez az alaphoz nyúlnia, esetleg más
eszközökhöz folyamodnia. Mensátor mérnök
korábbi tapasztalataira hivatkozva azt tanácsolta a lakástulajdonosoknak, hogy tömbházanként válasszanak maguk közül egy-egy lakásbizalmit. Arra is ráirányította figyelmüket,
hogy a nemfizetőkkel a többi lakónak kell rendet teremtenie, ehhez a szolgáltató legfeljebb
segítséget nyújthat, hiszen ha arra kerül sor, az
adós lakására a többi lakónak van zálogjoga. A
Tenergo stabil, előre kalkulálható árakat kínál
a lakással kapcsolatos szolgáltatásokért, nem a
lakások területe szerint, ahogy a Házkezelőség
tette. Az idei átlagár a Házkezelőség tavalyi
árainak színvonalán mozog majd.
(ic)

valamint a főellenőr első félévi munkatervét.
A képviselők tudomásul vették a zöldövezet
nyilvántartásának felújításáról elhangzott
tájékoztatót, meghatározták a polgármester
jutalmát, majd két bizottsági elnök javaslatára
döntöttek egy-egy bizottsági tag kizárásáról a
vállalkozási és a kulturális bizottságból. Az
interpellációk keretében olyan információ
hangzott el, mely szerint gyermekes anyák
számára fenntartott menedékhely létesítésének lehetőségét vizsgálják a városban, a volt
szódói óvoda épületében. Az ülésen szó esett
a Mánya üzlet melletti parkoló bekerítésének
megsürgetéséről, a művészeti alapiskola és a
szabadidőközpont gazdálkodásáról, valamint
az új bérlakások iránti igényről. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy egy
csokoládét gyártó és csomagoló magyar cég
érdeklődik egy esetleges zselízi befektetés
lehetőségéről.
(ic)
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Újévi köszöntő

(népköltés)
Eljövendő
Újesztendő
Meg fog újulni!
Boldogsággal
Újulással
Fel fog virulni!
Szerencsében
Reménységben
Boldogan éljetek!
Holnap reggel
Újult kedvvel
Jóra ébredjetek.

A régiek szerint
Téli Zselíz madártávlatból

A karácsonyi időszak

minden évben hasonló, mégis más, de
mindig csodálatos, utánozhatatlan. Ezt
a várva várt hangulatot semmi más nem
pótolja. A karácsony jelképeit bevonjuk
cselekvésünkbe, hangulatát az emberi
kapcsolatokba az utcán, a munkahelyen,
a családban. Mostanában több őszinteséget, megértést, toleranciát, udvariasságot, emberiességet és szeretetet keresünk
és találunk. Talán azért is, mert e különleges időszakban magunk is többet kínálunk
belőlük.
Az viszont szomorú, hogy a mindennapokban minduntalan a szeretetlenség
jeleinek, a gyűlölet fellángolásának vagyunk tanúi, amelyek kisebb-nagyobb em-

Foto (eik)
beri szenvedésbe torkollnak. Elfeledjük,
hogy még a legkisebb szóbeli konfliktus
is sebeket ejthet, hiszen a kimondott szó
igenis bánthatja az emberi méltóságot. A
sértésként kimondott vagy leírt szó fájdalmas és ártalmas.
Az újév küszöbén kihívásokkal állunk
szemben a szeretet, megértés és kölcsönös
elviselés terén. Próbáljunk meg egész évben másként szemlélni embertársainkra.
Emberibb és szívélyesebb módon hallgassuk a más meggyőződésűek érvelését.
Sértések, sértődöttség és gyűlölködés nélkül. Az eljövendő idő kihívás sok nemes
cselekedetre. Ne hagyjon el bennünket a
körülöttünk levő jó felismerésére tett igye-

Január 1.: Újév napja ha világos, a termés nem lesz hiányos. De hogyha az eső
esik és az eresz nedves, lesz a kenyér igen
kedves.
Január 2.: Második napja ha fénylik,
drágaságot remélik.
Január 6.: Ha a vízszentelő papra rásüt
a nap, hideg lesz, sok hó, kemény lesz a
fagy.
Január 22.: Hogyha ragyog Vince, megtelik a pince. Ha az eresz csepeg, csorog,
elég lesz a borod.
Január 25.: Pál fordulása ha tiszta, bőven terem mező, puszta. Ha pedig havas
vagy nedves, lesz a kenyér igen kedves.
kezetünk! Ne titkoljuk, hiszen a jó további
jót eredményez! Együtt kívánjuk, hogy
minél többet találjunk belőle!
Az új évben egészséget, boldogságot
és szeretetet kíván
dr. Nagy Géza, polgármester

JANUÁR - vízöntő, vagy Boldogasszony hava
A naptár új januárt, új évet mutat. Vajon
mit hoz? Sokunk fejében megfordul ez a gondolat. Egy biztos, ez az év sem lesz könnyű.
Sorsunk alakításáért nekünk kell többet tennünk. Azon kell fáradoznunk, hogy „emberibb
legyen a föld és az ember”. Úgy kell élnünk,
hogy múltunkra mindig visszanézhessünk.
Napjainkban gyakrabban kell tudatosítanunk
létünk fontosságát, becsülni az igazi értéket,
egymást. Sajnos „életreceptet” nem tudunk
adni a részben hitét vesztett európai embernek. Bíztatásként álljon itt néhány bölcs ember

gondolata:
„Az élet egyikünk számára sem könnyű. De
nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy
tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt
a valamit bármi áron el kell érnünk.”
(Marie Curie)
„Ha emberek közt élsz, vedd ki a magad részét
minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből!
Állj a védtelenek, gyengék közé! Az erősek,
hatalmasak oldalán harcolni nem virtus. Ne
ejtsen meg a könnyű, puha élet varázsa, nehogy

cserben hagyd a veled egysorsúakat…”
(Benedek Elek)
„A gondolkodó ember egyetlen célja változni
és változtatni.”
(Fábry Zoltán)
„A jövőnek sokféle jelentése lehet: a gyáváknak az ismeretlen, a gyengéknek az elérhetetlen, a bátraknak a nagy lehetőség.
(Victor Hugo)
„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért,
akik igaznak tartanak. A jövőért élünk, a jóért
és a szépért, amit még tehetünk. (Széchenyi)

Összeállította: dr. Nyustyin Ferenc

