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Mestské noviny

Mestské zastupiteľstvo
schválilo prestavbu
námestia podľa predloženého návrhu I.
Makovecza

„...leží mi na srdci osud celého
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mesta. Jednoducho, za politikou

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur (10,50 Sk)
Na 13. Ondrejskom jarmoku
vybralo mesto na jarmočnom poplatku 13 739 eur
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potrebujem vidieť občanov, konkrétnych ľudí. Inak nemá význam...“
tvrdí Ladislav Vékony
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Andrej Chudoba
Pokoj ľuďom dobrej vôle
Pokoj tomuto domu
pokoj chyži, dvoru, chotáru,
pokoj lesom, viniciam i poľu,
pokoj ľuďom, vtáčikom a zverom.
Pokoj tým, čo prichádzajú na zem,
pokoj aj tým, čo mieria do zeme,
pokoj tým, čo práve tejto noci
bezradne blúdia sami v sebe.
Vzhliadnime nahor
a tam pod hradou
zažnime im svetlá
na cestu.

Pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
teplo domova, lásku rodiny,
porozumenie, radosť
a pohodu, v novom roku veľa
šťastia, pevné zdravie,
pracovné a osobné úspechy
praje
redakcia a vydavateľ
Želiezovského spravodajcu

V tomto roku zdobí Námestie sv. Jakuba vianočný stromček venovaný Máriou a Ladislavom Opavským. Na tohtoročné sviatky bude mesto zdobiť nové viacnočné osvetlenie a na námestí sa po prvýkrát majú organizovať vianočné trhy. Svoj vlastný stromček má aj mestská časť Svodov. (Foto: ik)

Predstavte si,
že by sa želiezovskí futbalisti prepracovali do
prvej ligy a stali by sa majstrami Slovenska. Čo
by si dialo okolo nich, trénera a celého mesta?
Niečo podobné sa stalo. Nejde však o futbal,
ale o hudbu. Angéla a Attila Mézesovci sa
21. mája stali laureátmi celoslovenskej súťaže
Piano v modernom rytme „Bojnice 2009“ v
kategórií štvorručná hra na klavíri. Na základe
tohto úspechu boli pozvaní na 8. ročník Festivalu Eugena Suchoňa, kde sa stali laureátmi
– absolútnymi víťazmi. Je to najvyššie možné
ocenenie na Slovensku. Bolo to víťazstvo spomedzi 30 základných umeleckých škôl z celého
Slovenska, z ktorých každá je počtom žiakov i
vyučujúcich väčšia, ako naša želiezovská, takže to prirovnanie v úvode nie je vôbec prehnané. Je to zásluha vyučujúcich Márie Virágovej a Judity Dancziovej a riaditeľa Júliusa Klima.
Úspechy, ktoré dosahujú žiaci Základnej umeleckej školy F. Schuberta v Želiezovciach
svedčia o jej vysokej úrovni. Jej žiaci i vyučujúci by si preto zaslúžili oveľa viac pozornosti,
než sa im dostáva. Tejto téme sa budeme venovať aj v najbližších číslach našich novín. Zatiaľ
máme možnosť navštíviť vianočný koncert žiakov – 15. decembra v Dome kultúry. (šh)
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Krátko...

Novembrové zasadnutie MsZ

Dane z nehnuteľnosti bez zmeny
Dňa 26. novembra sa poslanci mestského zastupiteľstva
zišli na svojom 33. riadnom
zasadnutí. V úvode rokovania
sa prítomní oboznámili s informáciami primátora o jeho
rokovaniach počas novembra.
Medzi nimi viackrát zarezonovala možnosť bytovej výstavby.
Primátor tlmočil aj poďakovanie gymnazistov–štvrtákov
z oboch gymnázií mestskému zastupiteľstvu za prijatie
VZN o prenájme nebytových
priestorov, vďaka ktorému si
mohli prenajať priestory domu
kultúry na zorganizovanie
stužkových za výhodnejších
finančných podmienok. MsZ
sa oboznámilo so správou
o činnosti mestskej polície
za mesiac október, schválilo
zmenu rozpočtov oboch ZŠ
a odročili schválenie návrhu
rozpočtu škôl na budúci rok.
Tvorba budúcoročného rozpočtu si podľa koordinátora
ekonomického úseku Jána
Cserbu vyžaduje ešte aspoň

jedno pracovné stretnutie a
súvisí s ďalšími témami prerokovanými na predmetnom
rokovaní, bod zaoberajúci
sa návrhom programového
rozpočtu bol presunutý na koniec rokovania. V rámci jeho
prerokovania sa opäť vynoril
problém materskej školy, ale aj
e-aukcií a ďalších nákladových
položiek rozpočtu. Návrh napokon zastupiteľstvo zobralo
na vedomie s tým, že odznelé
návrhy budú zapracované do
materiálu. Poslanci odsúhlasili
opravu uznesenia o II. zmene
tohtoročného rozpočtu, potom po rozsiahlejšej diskusii o
opodstatnenosti dane z poľnohospodárskej pôdy a jej sadzby
schválili VZN o dani z nehnuteľnosti na budúci rok. Schválili
aj VZN o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad,
neschválili však mimoriadny
príspevok združeniu obcí Za
čisté Dolné Pohronie. Podľa
právnika mesta požadovaný
spôsob príspevku nemá právny

základ. Schválili VZN o školských obvodoch a VZN o výške
príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských
zariadeniach mesta a zobrali na
vedomie správu o riešení nedoplatkov na nájomnom. MsZ
schválilo zriaďovaciu listinu a
vzalo na vedomie štatút Mestského múzea a pamätnej izby
Franza Schuberta. Návrhom
štatútu sa bude zaoberať aj na
budúcom zasadnutí. Do listín
bol zapracovaný pozmeňujúci
návrh poslanca Gézu Horvátha
doplniť maďarský ekvivalent
názvu múzea. Poslanci schválili VZN o podmienkach ubytovania v mestskej núdzovej
ubytovni na Železničnej ulici
(rekonštruované
prízemie
budovy útulku) i ubytovací
poriadok pre túto ubytovňu. V
rámci interpelácií sa hovorilo
o stave Pionierskej ulice aj o
potrebe zriadenia možnosti
bezhotovostnej úhrady nákladov v školských zariadeniach.
(ev, šh)

MsZ mimoriadne

Zastupiteľstvo podporilo prestavbu námestia
Na 13. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach sa poslanci
zaoberali návrhom riešenia
Námestia sv. Jakuba z dielne
architekta Imre Makovecza a jeho spolupracovníkov. Grafické
návrhy tvorili kulisu celého rokovania. V úvode sa prítomným
prihovoril Imre Makovecz, ktorý
predstavil ideovú líniu tvorby
štúdie úzkeho centra mesta.
„Štúdia ráta s vytvorením troch
na seba nadväzujúcich priestorov: prvý
je ten každodenný
– tržnica, obchody,
nákupy,
každodenný život, druhý
priestor orientovaný
na kostol, slúžiaci
na zhromažďovanie
občanov, a tretí pre
štátne sviatky – kde
je teraz pomník.
Tieto priestory by
boli obklopené bu-

dovami, kde by boli umiestnené
obchody a na poschodí, ak to
tak chceme, byty.“ Netreba vždy
čakať na peniaze z Bruselu,
zdôrazňoval: „V tomto prípade
by bolo výhodnejšie nadviazať
spoluprácu s miestnymi podnikateľmi a tak vytvoriť možnosti
na realizáciu diela.“ Člen jeho
tímu, Nándor Litomericzky
spomenul, že spolok architektov
predkladajúcich túto štúdiu už
vytvoril niekoľko podobných

plánov, medzi inými aj Nádvorie
Európy v Komárne. Realizácia je
podľa neho možná, aj keď sa to
na prvý pohľad nezdá. Ohľadne
financovania projektu navrhol
dva piliere: na úpravu verejných
priestranstiev sa dá uchádzať
o nenávratné finančné príspevky
z EÚ, na financovanie realizácie
budov je vhodné vytvoriť akciovú spoločnosť s účasťou mesta
a miestnych podnikov. „Náklady
by predstavovali 204,5 milióna
korún a ďalších 18
miliónov na inžinierske
siete, námestie a drobnú
architektúru. Nie je to
taká veľká suma, aby
túto investíciu mesto
ako Želiezovce nedokázalo zrealizovať,“ dodal.
S týmto názorom
sa nestotožnili poslanci, alebo aspoň ich
časť, ktorým vrásky
spôsobovala
otázka
financovania
tohto
→3

V októbri si zástupcovia spoločenských organizácií a žiaci ZŠ
s VJM uctili pamiatku želiezovského rodáka Antala Kherndla
pri príležitosti 90. výročia jeho
úmrtia položením vencov k jeho
buste na Námestí sv. Jakuba.
V polovici novembra prebehla
oprava strechy kaštieľa v mestskom parku. Práce vykonala
spoločnosť Eurospinn.
V októbri riešila Mestská polícia
v Želiezovciach 50 priestupkov,
z toho 38 v blokovom konaní.
V rámci nich vyzbierali 599 €
(18 045 Sk). K zvýšenému počtu
došlo nerešpektovaním zákazových a príkazových značiek osadených na Mierovej a Novej ulici
pre zabezpečenie lepšej priechodnosti dopravy. Zaznamenaných
bolo 7 prípadov porušenia VZN
o ochrane životného prostredia,
najmä spaľovanie biologického
odpadu v dvoroch a záhradách.
Hliadka MsP spozorovala požiar
v susednom katastrálnom území
(pri spaľovaní suchého porastu)
a privolala hasičov.
Mestská polícia zistila v uplynulom období v niekoľkých prípadoch prítomnosť maloletých
v herni Stardust na Ul. SNP, ktorí
sa tam zdržiavali v prítomnosti
rodičov. Výzvu policajtov rodičia
poslúchli a spolu s deťmi herňu
opustili.
V novembri sa po uliciach mesta potulovala líška, ktorú videli
v blízkosti budovy ZUŠ a CVČ,
ale aj v areáli bývalej nemocnice.
Zviera neprejavovalo známky besnoty a samo sa od mesta vzdialilo.
K 23. októbru dosiahla výška nedoplatkov na nájomnom za nebytové priestory mesta 2918 eur.
Novopostavené krídlo Gymnázia
v Želiezovciach bolo skolaudované 10. novembra za účasti
vedúcich predstaviteľov mesta,
udalosti sa zúčastnila aj vicežupanka NSK Ľubica Burdová.
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Polícia informuje
Dňa 24. novembra bolo vznesené obvinenie voči
41-ročnému mužovi zo Šalova za prečin nebezpečného vyhrážania a porušovania domovej
slobody. Deň predtým vo večerných hodinách
vošiel do domu svojej 33-ročnej priateľky, ktorej
sa zo žiarlivosti s nožom v ruke vyhrážal zabitím. Žena vzala svoje dve deti a utiekla k svojej
sestre. Násilník ju nasledoval aj tam, vykrikoval
pred bránou, potom preskočil oplotenie a začal
búchať na okná a dvere. Muž zdržiavajúci sa
v dome ho potom vytlačil na ulicu. Násilník
rozbitím okna spôsobil škodu 10 €.
Dňa 30. októbra bolo začaté trestné stíhanie
voči 14-ročnému Šarovčanovi a 14-ročnému
Tlmačanovi za poškodenie cudzej veci spolupáchateľstvom, ktorého sa dopustili 29. októbra
spolu s dvoma maloletými chlapcami, keď cez
oplotenie rodinného domu v Šarovciach zvalili
smetiak, hádzali do domu kamene, zozadu vošli
na pozemok, kde poškodili osobné vozidlo Citroen C5, čím spôsobili škodu 2000 €. O niekoľko
dní neskôr, medzi 3. a 8. novembrom vnikli do
rodinného domu v Šarovciach, kde na poschodí
vyliali kozmetické prípravky, na ktorých sa
šmýkali, potom tam vysypali granule, múku,
vyliali kuchynský olej, rozbili sadrokartónovú
stenu. Upchali odtoky vody a pustili vodu na
viacerých miestach naraz, odcudzili rôzne
spotrebiče a odišli. Majiteľovi, miestnej eseročke
spôsobili škodu vo výške 2660 €.
Pre prečin nedovolenej výroby omamných
látok, ich držania a obchodovania s nimi bolo
vznesené obvinenie voči 30-ročnému Želiezovčanovi. Dňa 25. novembra ho vo vozidle Audi
A4 zastavila policajná hliadka. Keďže nemal pri
sebe doklady ani vodičský preukaz, bol predvedený na obvodné oddelenie PZ v Želiezovciach.
Tam ho podrobili osobnej prehliadke, pri ktorej
našli u neho 2 injekčné striekačky s látkou vykazujúcou stopy metamfetamínu – pervitínu (asi
5 jednorazových dávok) a 1 gram rastliny rodu
kanabis (na 1 dávku).
Snahu o vykradnutie odparkovaného vozidla
sa podarilo prekaziť za spolupráce polície, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže,
väzňa a bývalého policajta. Dňa 24. novembra
predpoludním sa 28-ročný muž s maďarského
Salgótarjánu snažil vylomiť zámok na dverách
nákladného auta značky Iveco, odparkovaného
na parkovisku pred poliklinikou v Želiezovciach. Pritom bol vyrušený vodičom auta,
bývalým policajtom zo Želiezoviec. Na udalosť
spozornel aj väzeň, sediaci v eskortnom aute
ZVJS, čakajúci na lekárske vyšetrenie. Upozornil svojich dozorcov, ktorí upozornili políciu
a spoločnými silami páchateľa aj s jeho dvomi
komplicmi zaistili.
Spracoval (ik), informácie poskytol mjr. Ing.
Marián Mikloško, riaditeľ OO PZ Želiezovce
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projektu. Z ich vyjadrení
vyplynulo, že mesto je
vyhladované po takýchto
investíciách, avšak ruky
zväzuje obava z možného
nedostatku prostriedkov.
Ďalšia pochybnosť sa týkala
opodstatnenosti umiestnenia bytov na námestie, resp.
otázka koordinovanosti so

zámerom mesta na riešenie nezastavanej časti pri
Mierovej ulici, tzv. prérie.
Otázky boli sčasti zodpovedané a po konštatovaní,
že v tomto momente zastupiteľstvo iba schvaľuje
spôsob prestavby námestia
a nezačne ho okamžite
realizovať, ide len o akési

stotožnenie sa s návrhom,
sa pochybovačné nálady rozplynuli. Mestské
zastupiteľstvo
schválilo
prestavbu námestia podľa
predloženého návrhu a uložilo zapracovať tento návrh
do zmien a doplnkov ÚP
centrálnej mestskej zóny.
(ik)

Výrazné zmeny k lepšiemu
v obraze centrálnej časti mesta má
priniesť realizácia rozsiahleho projektu
Rekonštrukcia verejných priestorov centrálnej mestskej zóny v Želiezovciach, podaného v rámci Regionálneho operačného
programu, prioritnej osi Regenerácia sídiel,
o ktorom nedávno mesto dostalo oznámenie, že bolo zaradené medzi
úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Projekt za
vyše milióna eur si kladie za cieľ
zvýšenie konkurencieschopnosti
mesta a jeho kultúrno-historického potenciálu, zvýšenie kvality
a bezpečnosti verejných priestranstiev vytvorením ucelenej kultúrno-oddychovej zóny a bude riešiť
aj znižovanie ekologických záťaží,
problém parkovania v centre
a vytvorenie bezbariérových prístupov. „Súčasťou projektu revitalizácie verejných priestranstiev
v centre mesta bude vybudovanie cyklistickej trasy, rekonštrukcia chodníkov a ďalších
spevnených plôch s osobitným dôrazom na
ich bezbariérovosť, na Mierovej ulici je ako
samostatný objekt navrhovaná rekonštrukcia časti miestnej komunikácie od odbočky
ku kotolni k odbočke na Slnečnú ulicu, autobusových zastávok aj verejného osvetle-

nia,“ dodáva Petr Vaněk, referent MsÚ Želiezovce. Oddychové zóny budú izolačnou
zeleňou výraznejšie odčlenené od komunikácií s frekventovanou dopravou, osadené
budú nové lavičky, smetné koše, záhony a
pri mestskom úrade pribudnú osvetlené
informačné vitríny, busta, nové vlajkové

stožiare či stojany na bicykle. Vďaka projektu sa v meste objaví staronový prvok,
ktorý pred štvrťstoročím musel ustúpiť
megalomanskej nálade vtedajšej elity. Ide
o fontánu, ktorá bude umiestnená pred
domom kultúry. Súčasťou projektu bude
aj bezplatný prístupový bod k internetu
prostredníctvom technológie wi-fi.
(ik)

Separovaný zber pokračuje
Služby Šarovce budú naďalej vykonávať zber separovaného odpadu v členských
obciach združenia Za čisté Dolné Pohronie, medzi ktorými je aj mesto Želiezovce. Táto
činnosť bola ohrozená po zničujúcom požiari v areáli podniku Služby Šarovce 31. októbra
tohto roku, keď plamene zničili halu na triedenie odpadu a strojné vybavenie, vrátane
moderného zberového vozidla, kúpeného vo februári t. r.
Pokračovanie v činnosti vyplynulo aj z mimoriadneho valného zhromaždenia združenia Za čisté Dolné Pohronie, konaného 4. novembra v Šarovciach. Zástupcovia členských samospráv sa na valnom zhromaždení uzniesli, že každá obec a mesto Želiezovce
jednorazovo prispeje na činnosť združenia jedným eurom na obyvateľa. Zo 16 obcí a Želiezoviec sa tak získa suma asi 16,5 tisíc eur, ktorá bude využitá na nákup vysokozdvižného vozíka a lisu na plasty a papier, potrebného na prípravu balíkov takých rozmerov, aké
sú akceptované odberateľmi. Starostka Šaroviec Judita Trníkova informovala účastníkov
valného zhromaždenia, že obec v záujme pokračovania činnosti už kúpila staršie vozidlo
Avia A31 za 2 380 eur, ktoré sa použije na zvážanie odpadu. Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach na svojom novembrovom zasadnutí jednorazový finančný príspevok vo výške
1 € na obyvateľa napokon neschválilo.
(ik)
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Zdaňovanie ornej pôdy bez zmeny

Dane by sa mali meniť na začiatku, nie na konci volebného obdobia. Poslanci, resp. kandidáti na poslancov by vo voľbách mali svoj zámer zvyšovať alebo znižovať dane deklarovať
v rámci svojho volebného programu. Vyhlásil to primátor Pavel Bakonyi na margo diskusie
k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti na budúci rok. Sadzba za ornú pôdou sa v návrhu
mala mierne znížiť na podnet Jána Cserbu, ktorý samotnú existenciu dane z ornej pôdy považuje za nesprávny krok. Podľa neho je pôda výrobným prostriedkom poľnohospodárov,
a výrobné prostriedky sa nezdaňujú ani v iných odvetviach. Namiesto zvyšovania príjmov
za takúto cenu by mesto podľa neho malo hľadať možnosti znižovania výdavkov. Výška dane
z poľnohospodárskej pôdy je na úrovni väčšiny okolitých obcí, preto znižovanie sadzby je
neopodstatnené, tvrdí Róbert Gulyás. Zastupiteľstvo napokon určilo za ornú pôdu rovnakú
sadzbu ako v tomto roku.
(ik)

Devastovanie
v slobodárni

Neporiadok, špina, ľudské výkaly,
zničené zariadenie, smrad, pleseň,
neľudské podmienky na bývanie a to
všetko v mestskom objekte. Také
prostredie si vytvorila jedna rodina
ubytovaná v budove slobodárne.
Rodina so 7 (alebo 8?) deťmi žije
v takomto prostredí z vlastnej viny,
spôsob života jej členov stále viac
prekáža ostatným obyvateľom slobodárne, ktorí žiadajú mesto o nápravu.
Odhalil to neohlásený poslanecký
prieskum, ktorého sa zúčastnil viceprimátor Pavel Polka s poslancom
Petrom Martosym v sprievode hliadky a náčelníka mestskej polície. Rodina navyše dlhuje na nájomnom okolo
1000 eur. Problém bol prerokovaný
na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v rámci správy
o riešení nedoplatkov na nájomnom
v mestských objektoch. Prítomní sa
jednoznačne zhodli na potrebe jeho
urýchleného riešenia, aby neprerástol
do väčších, ťažko zvládnuteľných rozmerov.
(ik)

Núdzové byty riešením
pre neplatičov

V nájomnom bytovom dome na Rákócziho
ulici eviduje mesto piatich obyvateľov, ktorí meškajú s platbami na nájomnom. Vyplýva to zo správy o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom,
vypracovanej mestským úradom v Želiezovciach.
V troch prípadoch už prebieha exekúcia, v dvoch
prípadoch bol dohodnutý splátkový kalendár, ktoré však nájomcovia neplnia. Nedoplatok v týchto
piatich bytoch dosiahol v októbri 6642,97 eur.
V budove slobodárne evidujú 10 obyvateľov
s nedoplatkom na nájomnom. S časťou z nich
boli dohodnuté splátkové kalendáre, nie všetci
ich však plnia podľa dohody. Súhrn nedoplatkov
v tejto budove predstavuje 7083,45 €. S neplatičmi
bude nájomný vzťah ukončený, poskytne sa im
náhradné ubytovanie v novorekonštruovaných
priestoroch Útulku. V ďalších mestských objektoch
(popri dvoch bytoch je to 64 bytov v Dome opatrovateľskej služby) sú vo väčšine prípadov dohodnuté splátky. Celkový nedoplatok na nájomnom
v týchto bytoch predstavoval 25267,39 eur. Keďže
mesto musí neplatičom v prípade vysťahovania
poskytnúť náhradné ubytovanie, získanie nových
priestorov v Útulku, ich následná rekonštrukcia
a vybudovanie núdzových bytov otvorí možnosť
k flexibilnejšiemu riešeniu nedoplatkov na nájomnom.
(iv)

Ondrejský jarmok prevýšil očakávania

V dňoch 19. až 21. novembra 2009 sa uskutočnil 13. ročník tradičného Ondrejského
jarmoku v Želiezovciach. Napriek tomu, že v tomto termíne sa jarmok konal aj v Brezne,
záujem o účasť na našom jarmoku prevýšila očakávania organizátorov.
Umiestnených bolo 188 stánkov (v porovnaní s rokom 2008 o 30 stánkov menej) s rôznym sortimentom výrobkov Najvzdialenejší predávajúci boli z Košíc, Maďarska ale aj z Rumunska. Veľkú časť jarmočných stánkov si zabezpečili drobní výrobcovia bytového textilu,
obuvi, odevných, drevených a košikárskych výrobkov, cukroviniek, ako aj iných vlastných
výrobkov rôznej umeleckej a úžitkovej hodnoty. Veľkej obľube sa každoročne tešia stánky
s medovinou a občerstvením, ktoré ani tohto roku neostali bez povšimnutia kupujúcich.
Tohtoročný Ondrejský jarmok vďaka kolegom, ktorí zabezpečovali poriadok, prebehol bez
väčších problémov. Na jarmočnom poplatku sme vybrali 13 739 eur (413 901,31 korún), za
používanie elektrickej energie 304 eur (9.158,30 Sk), náklady predstavovali 2499,57 eur..
Poriadok a bezpečnosť počas konania Ondrejského jarmoku zabezpečovali príslušníci
mestskej polície. Technické zabezpečenie jarmoku, t.j. upratovanie, rozvoz dopravných značiek, zabezpečenie elektrickej energie a služba elektrikára, bolo zabezpečené spoločnosťou
EUROSPINN.
Henrieta Murcinová, referent úseku služieb a obchodu
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Krátko...
V novembri sa začali rekonštrukčné práce
na Sovom dome, kde má byť vytvorené
mestské múzeum. Práce sa týkali opravy
strešného plášťa, odkrytia a rekonštrukcie
doteraz zamurovanej miestnosti. V budúcom roku má byť objekt sprístupnený už
ako Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta.
V dňoch 18. – 20. novembra mali chrípkové
prázdniny na ZŠ s VJM v Želiezovciach,
v období od 20. do 24. novembra na Gymnáziu J. A. Komenského s VJM.
V stredu 25. novembra prebehla kolaudácia
parkoviska pri Dome kultúry. Po ďalších
drobných úpravách sa sviatočné odovzdanie uskutoční 13. decembra.
Správca regionálnej skládky odpadov v Sikenici rokoval s primátorom mesta o nutnosti zvýšenia poplatkov za uloženie TKO.
Zásadu, že ich výška nepresiahne ceny na
skládke v Náne a Kolte, však naďalej dodržiava.
Predstavitelia Slovenskej správy ciest rokovali začiatkom novembra so zástupcami
mesta o zimnej a letnej údržbe komunikácií. Hovoril aj o rekonštrukcii mosta, na
ktorú už získali projekty i stavebné povolenie a prebehol aj výber dodávateľa. Práce sa
začnú na jar 2010.
V polovici novembra mesto opätovne podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie kanalizácie v meste po
tom, čo sa žiadosť podaná v minulom kole
nedostala medzi podporené projekty.
Dňa 20. novembra bola v Isaszegu slávnostne podpísaná zmluva o vzájomnej
spolupráci samosprávy s mestom Trstená. Na podujatie boli pozvaní aj zástupcovia nášho mesta, ktoré stálo pri
zrode partnerského vzťahu dvoch miest
v roli akéhosi sprostredkovateľa. Slávnostného podpisu sa zúčastnil primátor
Pavel Bakonyi a prednostka MsÚ Alžbeta
Kádasiová.
Ako informoval primátor na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva,
naďalej vedie rokovania so záujemcami
o výstavbu bytov na území mesta. Črtá
sa dokonca možnosť výstavby bytovky vo
Svodove.
(vk)
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Dokazujeme pozitívny postoj k životnému prostrediu
V prípade úspešnosti ďalšieho podaného projektu mesta
pribudnú v našom meste zelené
plochy. Začiatkom novembra
podalo mesto projekt zameraný
na revitalizáciu zelene na verejných priestranstvách. Ide o vysadenie novej zelene v siedmych
lokalitách mesta: pri slovenskej
aj maďarskej základnej škole, pri
potoku Vrbovec vedľa sídliska,
okolo mikulskej materskej školy,
pri centrálnej kotolni a pri činžiakoch na Mierovej ulici. Projekt
podaný v rámci operačného
programu Životné prostredie,
prioritnej osi Ochrana ovzdušia
a minimalizácia nepriaznivých
vplyvov zmeny klímy predpokladá celkové náklady 440 135,68
eur, z čoho by mesto malo spolufinancovať 5 %, čiže 22 006,78

eur. „Podanie tohto projektu si
vynútilo niekoľko aktuálnych potrieb. Jednou je obnova a spestrenie
zloženia zelene, pretože väčšinu
verejnej zelene v obytných častiach
tvoria prestarnuté rastliny, najmä
tuje. Potrebné je aj odčlenenie
priemyselnej zóny od obytnej v prípade centrálnej kotolne a oddelenie
dopravy od školských zariadení
a obytnej časti izolačnou zeleňou.
Ide o výsadbu líniovej zelene vo
forme stromoradí, alejí, revitalizáciu neudržiavaných trávnatých
plôch. Na výsadbu sme navrhli len
pôvodné domáce druhy: javory,
okrasné višne, lipy, jarabiny, vŕby,“
hovorí referentka životného
prostredia MsÚ v Želiezovciach
Gabriela Bieliková.
Spolu s vyššie spomenutým
projektom bol podaný aj projekt

Získame zariadenie na
zhodnotenie bioodpadu

V minulom roku sa v meste vyprodukovalo 2586 ton odpadu, z toho iba v 3,9
%-ách išlo o separovaný odpad. Zvýšenie
pomeru separovaného odpadu k celkovému
množstvu a následné efektívne zhodnotenie odpadu je prvoradým záujmom mesta
a jeho obyvateľov. Separovanie sa doteraz
nedotklo biologicky rozložiteľného odpadu
(BRO), ktorého zhodnocovanie je jedným
z okruhov inovačného potenciálu v meste
a zároveň prioritou vedenia mesta. Preto
mesto podalo projekt na výstavbu zariadenia
na zhodnocovanie BRO s kapacitou 1500
ton ročne. Ide o zaobstaranie aeróbneho
biofermentora, kompostárne určenej na
spracovanie zeleného a organického odpadu.
Okrem odpadu z územia Želiezoviec bude
zariadenie spracovávať aj biologický a kuchynský odpad z členských obcí združenia
Za čisté Dolné Pohronie, pričom separovanie
budú obce vykonávať samostatne. Projekt
predpokladá, že v piatom roku po ukončení
projektu sa tu bude spracovávať asi 850 ton
odpadu z územia mesta a 650 ton z okolitých
obcí. Z tohto odpadu sa ročne spracuje 1050
ton kompostu. „Výsledným produktom bude
kompost, využívaný pre vlastnú potrebu mesta,“ uvádza referent MsÚ Vojtech Kalló a pokračuje: „Projekt negeneruje žiadne príjmy.
Materiálové zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu bude z pohľadu mesta znamenať
úsporu na poplatkoch na jeho zneškodňovanie
na skládkach a zároveň úsporu nákladov za
kompost.“ Projekt v hodnote 2 148 051 eur
má byť odštartovaný začiatkom budúceho
roka verejným obstarávaním na dodávateľov
stavebných prác a technológií.
(ik)

Riešenie kvality ovzdušia v meste
Želiezovce, ktorého podstatou je
zaobstaranie čistiacej techniky
na pozemné komunikácie. Mesto
spravuje a udržiava cesty v celkovej dĺžke 37,5 km. Pri jazde
vozidiel najmä po posypovom
materiáli sa uvoľňujú drobné
prachové častice, ktoré znižujú
kvalitu ovzdušia a sú nebezpečné pre zdravie obyvateľstva,
predovšetkým pre deti a osoby
s ochoreniami dýchacej sústavy,
astmatikov. K ďalším lokálnym
zdrojom znečistenia cestných komunikácií patria výfukové plyny
z automobilov, minerálny prach
zo stavebnej činnosti, veterná
erózia z nespevnených povrchov
a lokálne vykurovacie systémy
na tuhé palivá. „V súčasnosti
používaná technika na čistenie po-

zemných komunikácií je zastaraná
a neumožňuje čistenie cestných
komunikácií v potrebnej miere.
Kúpou a používaním veľkého zametača, kompaktného zametača
a vozidla s prídavným zariadením
na čistenie vysokotlakovou vodou
sa prispeje k zvýšeniu čistoty povrchu pozemných komunikácií,
k zlepšovaniu kvality ovzdušia
v meste znížením množstva tuhých častíc a poletavého prachu
v ovzduší, k nižšiemu výskytu
ochorení dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, podráždení očných
spojiviek k zlepšeniu zdravotného
stavu populácie v Želiezovciach,“
uvádza Alžbeta Kádasiová, prednostka MsÚ Želiezovce. Náklady
projektu sú 808 662 eur, z čoho
5%-ná spoluúčasť mesta predstavuje 40 443 eur.
(ik)
Od 9. novembra v Sovom
dome prebiehajú stavebné
práce. Najskôr bola vymenená strešná krytina a prebúrané zamurované priechody
do dvoch ďalších miestností,
potom bola urobená nová
podlaha a omietka. Práce,
ktoré majú byť ukončené
18. decembra, realizuje Stavmont Želiezovce, s. r. o. za 37
324,98 eur vrátane DPH. V
zrekonštruovanom objekte
bude sídliť Mestské múzeum a pamätná izba Franza
Schuberta.
(šh, foto: pp)

Škôlka - problém sa rieši...

Na zasadnutí zastupiteľstva sa opäť hovorilo o zlom stave MŠ na Ul. SNP 9. Deti sú vždy
citlivou otázkou a preto sa v súvislosti s nimi ľahko vyvolajú vášne. V tomto prípade sa hovorilo trošku zvýšeným hlasom...
Primátor za jemne komické označil to, čo sa udialo na schôdzke rady rodičov i to, čo sa
udialo bezprostredne po nej. Výsledkom schôdzky rady rodičov bol podľa jeho informácií
zoznam nedostatkov: zatekajúca strecha, poklesnutá brána, kvapkajúce vodovodné kohútiky
a podobne a jeho doručenie na mestský úrad prostredníctvom prítomnej viceprimátorky
Kataríny Mocsyovej.
Na schôdzi rady rodičov boli prítomní aj poslanci Peter Martosy a Robert Récsei. Podľa
primátora mohli priamo na schôdzi pripomenúť riaditeľke, že si má plniť svoje základné
pracovné povinnosti a uplatňovať zdravý rozum. Všetky spomenuté nedostatky mal rutinne
zvládnuť údržbár škôlky. Po vykonaní akútnych opatrení na zamedzenie zatekania strechy
mal informovať riaditeľku o potrebe zaradenia rekonštrukcie strechy do mimoriadnych úloh
mesta v čo možno najkratšom možnom termíne.
Poslanec Peter Martosy však uvádzal, že riaditeľka sa už viackrát sťažovala aj na údržbára, ale
zo strany mesta problém nebol riešený. Primátor pripomenul, že v právomoci riaditeľky je
udeliť zamestnancovi v prípade neplnenia si pracovných povinností upozornenia a po troch
upozorneniach podať návrh na výpoveď a nie sa len ústne sťažovať na úrade.
Občasné poruchy v komunikácií sa odstraňujú len ďalšou trpezlivou komunikáciou, tie technické si však vyžadujú najmä pohotový vecný prístup: Hneď na druhý deň bolo zamedzené
zatekaniu strechy a v utorok sa začali stavebné práce na rekonštrukcii strechy.
(pm)
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„Politika ma nikdy nelákala“
V komunálnych voľbách v roku 2006 získal 907 hlasov, umiestnil sa na štvrtom mieste a stal sa jedným z nových
poslancov Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach. Ako hovorí, o komunálnu politiku sa predtým nezaujímal a samotnú politiku považuje len za prostriedok na dosiahnutie určitých cieľov – v jeho prípade zlepšenie života občanov
Želiezoviec. Vždy zdôrazňuje, že v zastupiteľstve prvom rade zastupuje obyvateľov mestskej časti Svodov.
Pôsobí nekonfliktne, jeho občasné ostrejšie vystúpenia na zasadnutiach sú dožadovaním sa vecného riešenia problémov. Na svodovských podujatiach pôsobí ako starostlivý organizátor a pozorný hostiteľ. V roku 2004 ukončil štúdium
riadenia v poľnohospodárstve v špecializácií krízový manažment na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Je
príslušníkom ZVJS a pracuje v ÚVTOS v Želiezovciach. Je ženatý, má 51 rokov a dvoch synov. Ing. Ladislav Vékony.
Pôsobíte ako ozajstný lokálpatriot
– Svodovčan telom i dušou...
- Narodil som sa vo Svodove v roku
1958, kde vtedy bola pôrodnica, ale
pochádzam z Plavých Vozokán. Tam
som vyrastal do svojich deviatich
rokov a v roku 1965 som tam začal
chodiť do ZDŠ. Potom sme sa presťahovali do Mikuly, kde boli vtedy len
prvé štyri ročníky. Od 5. ročníka som
chodil do ZDŠ v Želiezovciach.
Kedy ste sa teda stali Svodovčanom?
- Do Svodova som sa priženil. Oženil
som sa v roku 1984 a bývali sme v Želiezovciach, v tej bytovke za poštou.
Do Svodova sme sa presťahovali
v roku 1989, kúpili sme si tam rodinný domček, ktorý sme trošku zrekonštruovali. Takže odvtedy žijem vo
Svodove, kde som sa narodil. A som
Svodovčan. (smiech)
Čím ste sa zaoberali v detstve?
Snívali ste, že budete poslancom,
príslušníkom zboru alebo Svodovčanom? (smiech)
- V detstve som bol zapálený pre
šport. Najmä pre futbal. Hral som
za svodovské žiacke mužstvo, boli
to také neoficiálne priateľské zápasy
s okolitými obcami, napr. Zbrojníky,
Veľký Dvor, Sikenica... Neboli sme
registrovaní, mali sme však podporu
klubu Družstevník Svodov. Keď som
bol starší, začal som hrať oficiálne
za dorast, neskôr v mužstve dospelých a hral som dlho. Mal som
45 rokov a ešte stále som aktívne
hrával. Potom som však začal mať
problémy s kolenom a musel som
to nechať. Venoval som sa aj iným
športom, bol som aj veľkým rybárom, no teraz ma to už nebaví.
Okrem toho, dnešná mládež to už
nezažíva, bol som filatelistom. Zbieral som známky, fotografie z filmu
Winnetou... Ako deti sme zbierali
zo žuvačiek kartičky futbalistov
a dávali sme dokopy mančay AC
Miláno, Inter a pod. Boli tam najmä
talianske kluby...
Na akú školu ste išli po skončení
ZDŠ?
- To bolo v roku 1974, nastúpil som
na Poľnohospodárske odborné učilište
v Zlatých Moravciach. Vyučil som
sa za opravára poľnohospodárskych
strojov. Potom som si urobil ešte dva
roky nadstavby na Strednej poľnohospodárskej škole v Bernolákove,

odbor mechanizátor. Po maturite
v roku 1979 som nastúpil na ZVS
v Kežmarku a celé dva roky som tam
robil veliteľa družstva. Bola to poddôstojnícka škola, kde sa pripravovali
velitelia tankov. Po skončení ZVS
som išiel pracovať do JRD Pohronie
v Želiezovciach, kde som bol vedúcim
závlahovej čaty.
Takže aj vy ste poľnohospodár...

nie som politický typ. Trápilo ma,
v akom stave sú Želiezovce, v akom
stave je Svodov a že mesto do Svodova investuje len minimum. Išiel
som do komunálnej politiky, lebo ma
o to občania požiadali. Po zmene
volebného systému v Želiezovciach
Svodov nemal v zastupiteľstve svojho
zástupcu. Tí čo aj kandidovali za
Svodov, sa do zastupiteľstva nedostali.
Občania ma požiadali,
aby som to skúsil. Nechcel som, vôbec ma
to nelákalo, až naveľa
som sa dal nahovoriť.
Aby som mohol kandidovať, potreboval som
určitý počet podpisov.
Svodovčania ich zohnali
v priebehu niekoľkých
dní, doslova sa pri tom
pretekali. Dostal som sa
na kandidátku ako nezávislý kandidát a mal
som šťastie, čo ma teší.
Skončil som ako štvrtý
v poradí. A neboli to len
„Samozrejme, sme Želiezovčania. A všade to hovo- hlasy obyvateľov Svoríme. Svodov je menej známy. Ale napríklad jeden dova, lebo tam by som
pán bol v Krupine predávať nejaké mäsové výrobky toľko nezískal. Záleží
a spýtali sa ho, odkiaľ je. Keď odvetil, že zo Svodova, mi na celých Želiezovpovedali „Jáj to je tam, kde sú tie skvelé akcie!“ Je ciach, lebo Želiezovce
potešenie dozvedieť sa, že o nás idú dobré chýry. a Svodov nemožno od
Myslím si, že pozdvihnutie mestskej časti pozdvihuje seba oddeľovať. Snažím
celé mesto...“
sa však splniť to, čo som
Svodovčanom sľúbil...
K tomu vás viedli rodičia?
Dom smútku?
- Obaja rodičia robili v poľnohospo- Áno. Ten je naozaj v nedôstojnom
dárstve a tak som bol k tomu vedený.
stave. Nech sa ktorýkoľvek želiezovčan
Od svojich 13-tich rokov som chodil
naň ide pozrieť a nech si skúsi predkaždé prázdniny na brigády do JRD.
staviť, že by sa tam konala posledná
Spočiatku som bol pri čističke obilia,
rozlúčka s jeho blízkym. Dokonca
neskôr som kôpkoval slamu a keď som
opadávajúca omietka začína ohrobol starší, počas žatvy som robil ako
zovať zdravie ľudí, veď ste tam boli,
pomocník na kombajne.
videli ste...
Ako ste sa teda ocitli na Veľkom
Myslíte si, že sa vám tá stavba
Dvore?
podarí presadiť?
- Keďže ma JRD dalo vyučiť, bol som
- Musí sa podariť. V žiadnom prípade
zmluvne viazaný preň nejaké tie roky
nebudem súhlasiť s tým, aby sa na
odrobiť. Mal som určité dôvody, aby
tej schátranej budove, ktorá dom
som z JRD odišiel a po splnení dohody smútku ani z diaľky nepripomína, len
ma uvoľnili do štátnych služieb. Takže
urobila nová omietka. Chápem, že je
v roku 1984 som sa stal príslušníkom
nedostatok peňazí, ale verím, že sa na
vtedy ešte Zboru nápravnej výchovy.
ten nový dom smútku nájdu a že sa
Tam som prešiel rôznymi funkciami
v tomto volebnom období aspoň začne
a som tam dodnes. Ťahám tam už
budovať. Svodovčania si to zaslúžia.
26. rok.
Hovoríte, že vás politika nezaujíKedy vás začala zaujímať komuma. Tá už niekoľko rokov trvajúca
nálna politika?
neobyčajná svodovská aktivita
- Úprimne povedané, nikdy. Nikdy
a váš podiel na nej nie je politicma politika nebavila, ako sa hovorí,

kým pôsobením?
- To pramenilo zo športu. Obyvatelia
Svodova ma vyprovokovali, aby sme
si zahrali futbalový zápas – horný
koniec proti dolnému koncu. Bolo
to tuším v roku 2002. Poprosil som
suseda Števa Lacka o pomoc, dali sme
dokopy mladších i starších z horného
i dolného konca s tým, že o nič nejde,
len o to, aby sme sa trošku zabavili.
A aby to nebolo len tak „nasucho“,
dali sme dokopy nejaké korunky,
kúpila sa baranina, pivko a po zápase sme si posedeli pri gulášiku...
Samozrejme, mysleli sme aj na deti,
nakúpili sme malinovky, čokolády...
Bolo priaznivé počasie a malo to
dobrý ohlas.
Tak sme si so susedom povedali, že
by sme to mohli zopakovať aj na
ďalší rok. Dopoludnia súťaže pre deti
a potom športové popoludnie, kde si
dáme takýto zápas. Poobchádzali sme
všetky domy a oslovili všetky deti do
15 rokov, sponzorov sme vtedy ešte
nemali, poskladali sme sa, nakúpili
cukríky a hračky ako ceny do súťaží,
párky a rôzne oberstvenie, požiadali
sme o sponzorský príspevok Lajossa
Kissa, ktorý bol veľkorysý... Malo to
veľkú odozvu a tak sa začala tá zlatá
éra svodovských podujatí. Zapojili sa
mikulské deti, potom už aj zo Šaroviec a Sikenice začali chodiť...
Na Deň detí sa v Želiezovciach
neoplatí nič podobné organizovať,
väčšina rodín s deťmi chodí do
Svodova...
- Áno, zúčastnilo sa už aj 150 detí
a vo Svodove by sme ledva 50 nazbierali. Po čase začali robiť podobné
aktivity aj v ďalších obciach, napr.
v Sikenici... Potom sme začali uvažovať aj o ďalších podobných aktivitách.
Julka Hanzová s manželom sa kdesi
na internete dočítala, že bude 850.
výročie prvej písomnej zmienky
o Svodove. S pomocou sponzorov sme
pripravili oslavy s kultúrnym programom. Myslím si, že sme sa nemuseli
hanbiť ani pred inými obcami, ktoré
majú viac peňazí. Veď ste tam boli.
Z osláv sa stala tradícia – Deň Svodova. Potom sme začali organizovať
Mikulášske večierky pre deti, posedenia seniorov, stavanie mája. Teraz už
tretí rok chystáme postavenie vianočného stromčeka.
Medzitým sme založili Občianske
združenie Svodov, keď som sa stal
poslancom, vo funkcii predsedu ma
nahradila Henka Kurucová. Akcie
majú odozvu, ľuďom sa páčia a to
je pre nás odmena. Pretože organizovanie týchto podujatí si vyžaduje
čas i drinu. Máme radosť, že to ľudí
zbližuje.
Hovorí sa o tom, že Svodov by mohol celému mestu slúžiť ako vzor.
Nie všetci si to však myslia...
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- Aj u niektorých zástupcov mesta cítim, že nie sú radi, keď sa veľa hovorí
o Svodove. A ja si myslím si, že keď sa
pozdvihuje Svodov, pozdvihuje sa tým
celé mesto...
Veľmi tu ešte cítiť ten postoj
„Odtnite mu hlavu, nech nevytŕča
z davu“...
- A niektorí berú Svodov ako niečo
v úzadí, Mikulu už nie. Je to tým, že
Mikula je už zrastená s mestom? Pritom Svodov je časťou mesta rovnako
ako Čikókert, alebo tzv. Čínska štvrť.
Veľmi sa mi páčilo, keď primátor
vyberal vhodné pozemky na stavbu
bytoviek a rodinných domov v rámci
jedného projektu. Spýtal sa ma, čo by
som povedal na to, keby sa vo Svodove postavila bytovka. Myslím si, že by
sme sa tým priblížili k mestu a zmenil
by sa tým pohľad na Svodov. Ale závisí to nielen od toho, či do toho mesto
pôjde, ale aj od toho, či my – poslanci
odsúhlasíme tento, alebo nejaký iný
variant...
Na jednom zo zasadnutí mestského zastupiteľstva ste sa v akomsi
stave rozčarovania vyjadrili, že
druhýkrát kandidovať celkom isto
nebudete...
- Máte pravdu, bol som rozčarovaný.
Niekedy mávam pocit, že sa ako malé
deti hráme v akomsi piesočku, hráme
sa na politikov a pracujeme nie pre
občanov, ale pre seba. Ako keby sme
nechceli pre mesto a občanov urobiť
nič. Nevieme sa dohodnúť, čo vlastne
chceme. Raz zastávame jeden názor
a uberáme sa jedným smerom a na
ďalšom zasadnutí sme už úplne iného
názoru. Nedokážeme si stanoviť cieľ,
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priority a potom sa ich držať. Niektoré veci si len prehadzujeme ako horúci
zemiak z jednej ruky do druhej a pritom vlastne stagnujeme, stojíme na
jednom mieste a nevieme sa pohnúť.
Aj doma som sa už niekoľkokrát
vyjadril, že viac kandidovať nebudem.
Moja rodina i známi sú však za to,
aby som vydržal a skúšal ďalej. Ešte
som sa nerozhodol. Uvidím...
Ako by ste charakterizovali vzťahy
medzi poslancami?
- Nie sú také zlé, ako by sa dalo čakať.
Napriek tomu, že sme tými stolmi
rozdelení na dva tábory, niekedy
mám pocit, že je to len preto, že sme
si tak na začiatku náhodou sadli. Ale
sme si blízki. Tých oproti asi spája
členstvo alebo sympatie k SMK, nás
niečo iné. Občas si prudšie vymeníme
názory, ale to je v poriadku. Ja osobne
vychádzam s každým. Ako nováčik
v zastupiteľstve som milo prekvapený.
Neviem to porovnať so zastupiteľstvami v iných mestách, ale u nás sú
podľa mňa celkom slušné. Napokon,
pokiaľ sa medzi sebou nebudeme biť,
je to v pohode.
Podľa Vás sa primátorov nový
model fungovania samosprávy
osvedčil?
- Takisto neviem porovnať tento nový
model s tými predchádzajúcimi, hoci
podľa toho, ako to nefunguje, asi sa
neosvedčil. Ale neviem, kde je príčina... Možno by to mohlo fungovať aj
tak, ako to primátor chcel, ale stále
mám pocit, ako keby tomu niečo
chýbalo.
Nikdy predtým, v minulých volebných obdobiach, ste sa na zasadnu-

Kto nám to dnes číta?

tie zastupiteľstva neboli pozrieť?
- Nie. Nikdy ma to nelákalo.
Podľa vás ide mesto správnym
smerom?
- Myslím si, že ide dobrým smerom,
ale neviem, či je to vďaka tomuto
novému modelu...
Váš kolega – poslanec Peter Martosy sa vyjadril, že mesto nejde
žiadnym smerom, lebo prešľapuje
na mieste. Vy ste pred chvíľou
tiež hovorili o prešľapovaní na
mieste a teraz hovoríte, že mesto
ide správnym smerom. Je to logické? Alebo ste nebodaj mysleli,
že mesto prešľapuje na mieste, ale
je otočené správnym smerom?
(smiech)
- To som mal na mysli ten primátorov nový model – ten podľa mňa prešľapuje na mieste. Ale mesto napriek
tomu ide správnym smerom. Mrzí
ma, že zatiaľ ešte občanom nevieme
ukázať, čo sme urobili. Pritom je
toho veľa, ale všetko je to viac-menej
na papieri. Neviem predpokladať,
koľko z tých podaných projektov sa
podarí zrealizovať. Je dobré, že sa
urobili také drobnosti, ako to parkovisko okolo Domu kultúry. Je to
však stále málo oproti očakávaniu
občanov. V tomto meste je mnoho
zanedbaných vecí – priestranstvá,
budovy, ktoré by bolo treba opraviť.
Kaštieľ... Bez peňazí je ťažké pohnúť
sa z miesta. Pomôcť môžu jedine fondy a projekty. A na tom sa pracuje.
Preto si myslím, že mesto vykročilo
správnym smerom. Možno sa to občanom bude zdať málo. A možno tí,
čo prídu po nás, budú v tom pokra-

Vo štvrtok 12. novembra predpoludním sa konalo ďalšie podujatie pod
záštitou MK SR – v rámci úspešného projektu „Kto nám to dnes číta“. Hosťom bol Štefan Babindák, vedúci súboru a
OZ ROMANE JÍLE. Poslucháčmi boli žiaci
Špeciálnej školy v Želiezovciach.
Pán Babindák rozprával deťom o svojom živote, práci a o svojich hlavných záľubách - hudbe a speve. Motivoval rómske
deti k učeniu, remeslám, k zachovávaniu
tradícií i spoznávaniu rómskej histórie a
kultúry. Po prezentácii z DVD čítal prítomným deťom zo svojej zbierky básní a jeho
syn Ernő prečítal z otcovej knihy V okrúhlom lese rozprávku o korytárovi. S deťmi
si spoločne pri gitare i zaspievali, a deti
zatancovali na krásnu cigánsku melódiu
- ukázali svoj pravý temperament.
Všetky deti boli pozvané do Čaty, do
domu OZ Romane Jíle, kde sídli aj súbor s týmto názvom. Riaditeľke ŠZŠ
odovzdal svoje dve knihy do daru s tým, aby ich pri vyučovaní čo najčastejšie využívali. Prijal na december pozvanie do školy, aby sa aj ostatní žiaci
mali možnosť oboznámiť sa so spoločenskou činnosťou Občianskeho združenia. V realizácií projektu sa nám poradilo spojiť nielen slovo, ale i hudbu
a tradície.
J. Beníková

čovať a oni potom zožnú aj tú slávu.
Som presvedčený, že za toto volebné
obdobie sme urobili určité kroky,
z ktorých aj to budúce zastupiteľstvo
bude ťažiť.
V súvislosti so smerovaním mesta
sa hovorí o dvoch smeroch. Jedným je orientácia na historický,
kultúrny a prírodný potenciál a
jeho využitie na rozvoj cestovného
ruchu, čo je v súlade s ponímaním
tohto kraja ako typicky poľnohospodárskeho. Druhým je orientácia
na priemysel. Čo si myslíte vy?
- Myslím si, že aj priemyselný park
v Géni je už predimenzovaný, takže
skôr ten cestovný ruch...
Počas celého rozhovoru som hľadal pre vás priliehavé pomenovanie. Nenapadlo mi nič lepšie, než
„nepolitický politik“...
- Neviem... Politiku chápem len ako
prostriedok na dosiahnutie určitého
efektu pre mesto, krajinu, pre občanov. Nie ako cieľ. Čudujem sa, ako
niektorí ľudia politiku doslova „žerú“.
Ja som tu na to, aby som niečo napravil. Obyvatelia Svodova rovnako,
ako ostatní Želiezovčania, platia
dane do tej mestskej kasy. Ten dom
smútku je to najmenej, čo môžu dostať. Chcem, aby obyvatelia Svodova
prestali mať pocit, že mesto na nich
zabúda. Myslím si, že je to na prospech celého mesta. A samozrejme,
leží mi na srdci osud celého mesta.
Jednoducho, za politikou potrebujem
vidieť občanov, konkrétnych ľudí. Inak
nemá význam...
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Liečivá sila byliniek

Dňa 11. novembra v podvečerných hodinách usporiadala
Mestská knižnica v Želiezovciach 55. stretnutie v Literárnej
kaviarni pod názvom „Liečivá sila byliniek“. Hosťom podujatia bola liečiteľka Zuzana Tóthová. Zaujímavým spôsobom
rozprávala o zdravej životospráve, výžive, cvičení i medziľudských vzťahoch, čo je súhrn vecí, ktoré nám vytvárajú
plnohodnotný život. Za bohatej účasti poslucháčov, ktorých
zaujímalo množstvo tém, pootvorila aj dvierka bylinkárskeho
umenia. Večer prebiehal v príjemnej,
bezprostrednej
atmosfére a samozrejme pri ochutnávte
pravých
liečivých čajov. Z
odpovedí liečiteľky
sme sa všetci dozvedeli podnetné
veci, ako žiť v súzvuku s prírodou,
vodou, stromami, bylinkami, ako načerpať potrebné sily. Veď
pre človeka je zdravie najdôležitejšie. Ďakujeme majiteľom
kaviarne Miracle, opäť sme sa u nich dobre cítili.
M. Dávidová
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Zimné zvyky
Stridžie dni trvajú od Kataríny
(25. novembra), pokračujú Ondrejom (30. novembra), Barborou (4. decembra), Mikulášom
(6. decembra) a končia Tomášom (21. decembra). Toto zimné
obdobie, keď deň je krátky a noc
trvá dlhšie, sa predpokladala
zvýšená aktivita nečistých síl
– zlých mocností, stríg a bosoriek. Zlo nadobúdalo prevahu
– moc nad dobrom. Tento
predvianočný čas je plný zvykov,
obyčajov a rôznych čarovaní.
Ľudia verili, že strigy sa snažia
dostať do stajní k dobytku, aby
zobrali kravám mlieko. Striga je
ženského rodu, preto hospodári
– gazdovia nevpúšťali do maštalí
v tomto období žiadnu ženu.
Verilo sa, že striga sa dokáže premeniť napríklad na mačku, aby
sa dostala nebadane k dobytku
a vraj sa dokáže pretiahnuť aj
cez kľúčovú dierku. Chránili sa
pred týmito čarami cesnakom
a trojkráľovou kriedou. Robili
kríže alebo kreslili čarovný kruh.
Počas tohto obdobia sa nesmelo
nikomu nič požičať. Návštevám
sa tešili iba mužské pohlavia.
Katarína – známa je pranostika
„Katarína na ľade a Vianoce na
blate.“ Dievky v tento deň sadili do kvetináčov naplnených
pieskom čerešňovú vetvičku. Ak
do Vianoc vykvitla, dievka sa do
roka mala vydať. V tento deň sa
v domácnostiach jedol cesnak
a robili sa ním kríže na dverách
príbytkov a maštalí. Mládenci

chodili po domoch, kde bývala
Katarína a rozbíjali starý hlinený
riad a na Gemeri takto vinšovali:
„Katreny, Katreny, aby sa vám
hrnky nebili a kury dobre niesli.“
K známejším zvykom, ktoré sa
zachovávajú aj dodnes, patria
„katarínske zábavy.“ Dievčence
u nás na túto tanečnú zábavu
donášali koláče a víno. Na Orave,
ale aj v iných krajoch Slovenska
mládenci v noci tajne rozmontovali gazdovi voz a po jednotlivých kusoch mu ho poskladali
na susedovej streche alebo strome. To Vám bola zábava!
Ondrej – tento deň bol bohatý
predovšetkým na veštby, ktoré
sa týkali vydaja mladých dievok.
K najznámejším čarom patrilo
varenie halušiek s lístočkami
mien mládencov stočenými
v každej haluške. S malými obmenami – odlišnosťami sa to
robilo vo všetkých slovenských
mestách a dedinách. Dievčatá u
nás na Budíne vo väčšom hrnci
dali zovrieť vodu a do nej hádzali kúsky cesta, v ktorých boli
zabalené lístočky. Prvú halušku,
ktorá vyplávala na povrch, malo
dievča uchytiť z vody holou
rukou a zistiť meno svojho budúceho muža. K rozšíreným
zvykom patrilo aj liatie olova
cez ucho starého kľúča do misky s vodou. Podľa tvaru potom
dievčatá hádali, aké bude mať
jej nastávajúci zamestnanie. Tu
v Honte dievčatá pri liatí olova
vravievali:
Ondreju, Ondreju,

olovo tebe lejú,
aby si mi dal znať,
koho budem muža mať.
Známe bolo aj trasenie plotov
dievčatami.
Plote, plote, trasiem ťa,
svätý Ondrej prosím ťa,
aby si mi dal znať,
kedy sa ja budem vydávať.
Starší ľudia mali neraz na adresu
vydajachtivých dievčat i dobromyseľné posmešky a poznámky.
Skladali im vtipné paródie na
ondrejské zariekanie, aké bolo
i toto:
Proroku, proroku,
príď mi tohto roku,
čo o jednej gati,
čo o jednom oku.
Počasie v tento deň slúžilo na
veštenie úrody. „Ak na Ondreja
hrmí, bude málo orechov.“ alebo
„Keď sú na Ondreja kvapky na
stromoch, bude veľa ovocia.“
V tomto období sa konali
aj známe a špecifické jarmoky
živých zvierat, na ktorých sa
vymieňalo – handlovalo. Ponúkali sa rôzne prebytky, ktoré
gazdovia dorobili, dopestovali
a dochovali na svojich poliach
a gazdovstvách. Medzi sebou
si vymieňali dobytok, ošípané,
obilie, rôzne výrobky z prútia,
šúpolia, slamy, ale aj mäsiarske
výrobky, klobásky, údenú slaninku a šunku, vytopenú masť,
oškvarky a iné. Najviac sa však
handlovalo s koňmi, aspoň čo
som počul rozprávať starých
ľudí o tradičnom želiezovskom
jarmoku. Konal sa na Ondreja

Deň jablka na gymnáziu J. A. Komenského
Po vlaňajších pozitívnych skúsenostiach
sme 23. októbra 2009 na podnet Ligy proti
rakovine už po druhýkrát zorganizovali na
našej škole Deň jablka. Snažíme sa motivovať
žiakov k zdravej životospráve, k zdravším
stravovacím návykom a tak účinne bojovať
proti civilizačným chorobám.
Po príchode do školy každý žiak a zamestnanec dostal jablko a letáčik s informáciami o zásadách správnej výživy a v tomto
roku aj o rizikových faktoroch vzniku rakoviny prostaty, ktorá ohrozuje aj mladých mužov (pozn. na podnet Ligy proti rakovine).
V priebehu dňa si žiaci vyzdobili triedy
jesennými dekoráciami z prírodných ma-

teriálov a pripravovali zdravé
zeleninové a ovocné šaláty.
Zhotovovali aj plagáty s tematikou zdravej výživy.
Súčasťou podujatia bola aj
malá medzitriedna súťaž v telocvični, kde žiaci vedomostné
a pohybové úlohy zvládli veľmi
dobre a veselo a víťazi boli odmenení.
Ďalšie informácie a fotografie sú uverejnené na našej
webovej stránke (www.comgim.eworldcom.sk).
Helena Martosyová, foto: SK

a volali ho aj „Ondrejský jarmok.“ Ako na každom jarmoku,
aj na tomto sa predávalo víno
dorobené na okolitých slnečných
svahoch Sikenice, Šalova, Čaky,
Farnej, Ármy a v tom období sa
najviac pestovalo otelo a samorodák. Samozrejme, každá kúpa
– predaj, obchod sa musel riadne
a náležite zapiť. Stávalo sa, že
potom sa trhovníci neskoro večer vracali domov z jarmoku aj
riadne podgurážení.
Barbora – baníci považovali
svätú Barborku za svoju patrónku. Ženy v tento deň nepriadli,
nešili, ba ani perie nepárali. Vraj
preto, aby sa dobytok neklal,
nepichal a nepáral. V niektorých
dedinách chodili večer preoblečení do bielych šiat, so šatkou
cez tvár ženy, dievčatá aj chlapci,
aby ich nebolo poznať a volali
sa Barborky. Jedna mala v ruke
štetku alebo metlu a druhá husacie krídlo. Bez slova prišli do
domu, povymetali izbu, vymietli
pavučiny a tak isto aj bez slova
odišli. Pranostika na tento deň
hovorí: „Barbora ťahá sane do
dvora.“
My Slováci sme veľmi bohatí
ľudia. Nie preto, že máme veľa,
ale preto, že máme dosť. Sme
spokojní s tým, čo máme a vieme sa z toho tešiť. A to je jedna
z dôležitých vlastností, ktoré
nám vštepili rodičia, starí rodičia
– naši predkovia a preto:
„Chráňme a zachovávajme si zvyky a dedičstvo našich predkov!!!”
Koniec.
Jozef Beník
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Mimoriadne
nízka účasť
V 737 volebných okrskoch Nitrianskeho kraja pristúpilo k voľbám 127 019
voličov, čo predstavuje 21,81 % všetkých
oprávnených voličov. Z nich obálky odovzdalo 126 964 voličov a z tohto počtu
bolo na predsedu NSK odovzdaných
123 172, na poslancov 124 270 platných
hlasov.
V Levickom volebnom obvode prišlo
voliť 20 782 občanov, čiže 21,48 %, čo je
pod krajským priemerom. Na predsedu
NSK bolo odovzdaných 20 051, na poslancov 20 296 platných hlasov.
V Želiezovciach sa dosiahla 14,33 %-ná
účasť, keď k volebným schránkam pristúpilo 883 zo 6161 oprávnených voličov.
Najvyššia účasť v rámci mesta – 20,46 %
sa dosiahla v 6. volebnom okrsku - volebná
miestnosť v Dome kultúry, najnižšia účasť
bola v Mikule, iba 9,48 %. Spomedzi kandidátov na predsedu NSK získala v Želiezovciach najviac hlasov Ágnes Bíró, ktorú
podporilo 458 voličov z 863, ktorí odovzdali hlas aj na župana. Spomedzi kandidátov
na poslancov získali v našom meste najviac
hlasov: Tamás Lőrincz – 271, Zoltán Fekete
– 266 a Marián Kotora – 261.
Medzi kandidátmi boli aj dvaja obyvatelia nášho mesta. Ľudovít Baka, kandidát
za Slobodu a solidaritu získal 132, kandidát za Európsku demokratickú stranu
Alexander Tóth 114 hlasov.
Predstaviteľka mestskej volebnej komisie hodnotila priebeh volieb ako bezproblémový.
(ik)
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AIDS neobchádza ani Slovensko
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pred 20 rokmi rozhodla, že 1. december sa
bude pripomínať ako Svetový
deň boja proti AIDS. V súčasnosti je vírusom nakazených
asi 42 miliónov ľudí, z toho 30
miliónov len v Afrike. Ročne
na túto zákernú chorobu zomierajú priemerne 2 milióny
ľudí. Vírus HIV neobchádza
ani Slovensko. Situácia sa
v Slovenskej republike monitoruje od roku 1985 a odvtedy
sa zaznamenalo 283 prípadov,
z toho v 53 prípadoch sa rozvinul AIDS a 34 ľudí zomrelo.
Na objasnení ochorenia
pracujú vedci už od začiatku
80. rokov. Doteraz sa im však
nepodarilo nájsť liek, ktorý by
pomohol vyliečiť postihnutých
ľudí, ani očkovaciu látku, ktorá
by pomohla zastaviť šírenie
AIDS. Úspešné príklady boja
proti AIDS boli zaznamenané napr. v Ugande, kde sa
koordinovaným osvetovým
programom ABC propagujúcim sexuálnu zdržanlivosť
pre mladistvých (Abstinence),
obmedzovanie styku mimo
partnerstva (Be faithful) a dôsledným používaním kondómov (Condom) podarilo znížiť rozsah epidémie z 10 rokov

o dve tretiny. Podobný výrazný
úspech – pokles nakazených
o 85 % - zaznamenal projekt
v ajsku, ktoré bolo kedysi
považované v tomto smere za
jeden z najkritickejších a najzraniteľnejších regiónov najmä
pre sexturizmus. V thajskom
projekte sa sústredili na 100
% používanie kondómov v
„sexuálnom priemysle“ a do
osvety a vzdelávania sa zapojili
aj budhistický mnísi.
Podľa štatistického odhadu WHO, o prítomnosti
vírusu vo svojom tele nevie asi
30 percent infikovaných v zá-

padnej Európe a až 70 percent
postihnutých vo východnej
časti kontinentu, čím sa vírus
šíri ďalej. Často dochádza k
diagnostikovaniu až v čase,
keď už naplno prepukne choroba AIDS a pravdepodobnosť
úmrtia pacienta je výrazne
vyššia. Podľa úradníkov OSN
však svet musí aj naďalej
do prevencie a liečby AIDS
masívne investovať, inak sa
môže súčasný nádejný trend
zvrátiť.
MUDr. Adriana Czigányiová,
MPH, RÚVZ Levice

V decembri bude ukončená rekonštrukcia prízemných
priestorov Útulku, kde mesto zriadi núdzové byty. (foto: pp)

V okrese evidovali 5 ochorení H1N1
V dvoch školách nášho mesta boli
v novembri vyhlásené chrípkové prázdniny.
V dňoch 18. až 20. novembra pre zvýšený
výskyt chrípkových ochorení vyhlásili voľno
na základnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským a v dňoch 20. až 24. novembra
na Gymnáziu J. A. Komenského s VJM.
V súvislosti s rozšírením záhadnej „prasacej
chrípky“ – ochorenia H1N1, ktorá bola v novembri v niekoľkých prípadoch potvrdená
aj v Levickom okrese, sme sa spýtali vedúcej oddelenia epidemiológie Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Leviciach
MUDr. Adriany Czigányiovej, MPH.
Za akých okolností sa vyhlasuje na školách
voľno z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení?
– Voľno v školách t.j. prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach sa zabezpečuje na základe Metodického
usmernenia MŠ č. 15/2005-R z 31.10.2005,
ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné
a stredné školy a školské zariadenia pre prípad
pandémie chrípky v Slovenskej republike. V Čl.

5 metodického usmernenia je uvedená činnosť
riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia v čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia.
Aká je súčasná chrípková situácia v okrese?
– Situácia vo výskyte akútnych respiračných
chorôb a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Levice je ku koncu 47. kalendárneho týždňa charakterizovaná lokálnymi
epidémiami, ktoré sú výhradne v školských
zariadeniach. Chorobnosť (počet chorých vydelený počtom obyvateľov krát 100 000 /alebo
10 000, 1000/) na chrípku a chrípke podobné
ochorenia bola v 45. kalendárnom týždni na
úrovni 459,9, odvtedy zaznamenávame nárast
uzatvárania školských zariadení (12 v okrese)
z dôvodu ochorenia žiakov. V 46. kalendárnom
týždni chorobnosť výrazne stúpla na 946,9.
V 47. kalendárnom týždni došlo k miernemu
nárastu chorobnosti na 1083,4. Tento mierny nárast je dôsledkom uzavretia školských
i predškolských zariadení ako aj predĺženým
víkendom od 14.11.
Bol zistený v regióne vírus H1N1?

– V okrese Levice sa od 28. apríla 2009, kedy
bola Svetovou zdravotníckou organizáciou
vyhlásená pandemická fáza 5.1, laboratórne
potvrdilo 5 pozitívnych prípadov ochorení na
A (H1N1).
Ako voči nemu najúčinnejšie bojovať?
– Chrípkové epidémie sú významným problémom, ktorým sa zaoberajú odborníci na celom svete. Veľmi dôležitou súčasťou prevencie
je aj správna životospráva, stravovanie, dostatočný prísun vitamínov vo forme čerstvého
ovocia, vhodné obliekanie, každodenný pohyb
na čerstvom vzduchu a v prípade možnosti
obmedzenie kontaktu s chorými. V prípade
ochorenia je veľmi dôležité chorobu neprechodiť. Základnou zásadou je pokoj na lôžku
a príjem dostatočného množstva tekutín. Taktiež časté a účinné vetranie priestorov prispieva k preventívnym opatreniam proti chrípke.
V prípade chrípky je jedinou a najúčinnejšou
prevenciou očkovanie. Je taktiež najúčinnejším prostriedkom na zníženie nepriaznivých
dôsledkov chrípky.
(ick)
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K 10-ročnému jubileu
Pri usporadúvaní svojich chaotických úloh som náhle zistil, že by bolo načase
niečo napísať k okrúhlemu výročiu Želiezovského spravodajcu. Nielen ako čitateľ a nezasvätený, ale podľa môjho skromného názoru aj ako pomery relatívne
dobre poznajúci zakladajúci šéfredaktor, bývalý člen redakčnej rady, ale najmä
ako osoba zaoberajúca sa novinárčinou. Je nesporné, že úroveň nášho mestského
periodika rýchlo a odvážne stúpa, prevažná väčšina redaktorov a dopisovateľov
nepíše živelne, ale drží krok s rozvojom sveta a všetkými jeho okolnosťami. A
budúcnosť? Každopádne slovo nech je od srdca a úprimné. Nesnažme sa čitateľovi vpísať dieru do brucha! V našom mesačníku nemôžeme poskytovať potupne
zjednodušujúce odpovede na každodenné otázky, aby publikované články neboli
akútnymi, neužitočnými alebo bezcennými prejavmi. Prajem ďalšiu úspešnú, obetavú prácu!
Gábor Ábel

Najlepšie želiezovské noviny?
Keď náš bývalý budúci stály kolega
vyriekol túto vetu, brali sme to ako celkom vtipný reklamný slogan. Občas sme
ho použili v upútavkach na nové číslo
novín v mestskom rozhlase Niektorí ho
brali ako vtip – vraj sme v meste jediné
noviny, a byť najlepším z jediných nie je
predsa žiadny problém. Potom sme však
stále viac začali prichádzať na to, že tento
slogan nie je ani tak vtipný, ako pravdivý...
Noviny nemusia byť len tlačené
papierové. Už dávno poznáme aj noviny rozhlasové, televízne a v ostatných
rokoch aj internetové. V každom meste
či obci sa však informácie šíria aj iným
spôsobom – orálne (ústne).
Orálne noviny sa obyčajne aktivujú
otázkou „Čo je nové?“, samospúštiace sa

začínajú otázkou „Počul si, čo sa stalo?“
a podobne. Orálne noviny prebiehajú
kdekoľvek – na ulici, v obchodoch, krčmách, domácnostiach, ale aj v bankách
a úradoch.
Tlačeným novinám, časopisom, knihám sa hovorí aj printové médiá, rozhlas,
televízia a internet patria medzi elektronické médiá a nositeľom orálnych novín
možno hovoriť biologické médiá.
Hovorí sa, že v našom meste je mimoriadne vysoký výskyt biologických
médií a orálnych novín, ktoré sa tešia
veľkej obľube u všetkých vrstiev obyvateľstva. Oproti tým našim majú mnoho
výhod. Predovšetkým sú pohotovejšie.
Zatiaľ, kým naše noviny vychádzajú
raz za mesiac, tie konkurenčné aj niekoľkokrát denne. Brzdí nás ten systém
→11
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Želiezovského spravodajcu

Desať ročníkov Želiezovského spravodajcu
predstavuje sto jedinečných výtlačkov, čo je úctyhodná „kopa informácií“ zo všetkých oblastí
života Želiezoviec a ich najbližšieho okolia.
Som presvedčený, že každé jedno číslo bolo
redaktormi a prispievateľmi zostavené s čo
najlepším úmyslom, aby oslovilo čo najviac
čitateľov, predovšetkým občanov mesta.
Osobne si myslím, že tento zámer sa
viac-menej úspešne darilo po celé desaťročie
redakcii, hoci to nie vždy mala jednoduché,
napĺňať.
Desať ročníkov spravodajcu, resp. sto obsahom odlišných výtlačkov, bolo v reálnom čase
cenným historickým písomným prameňom,
pričom z tohto pohľadu ich hodnota z roka
na rok narastá. Je naozaj cennou historickou
mozaikou o našom meste, jeho občanoch, ich
starostiach i raste, dopĺňa a spestruje stránky
mestskej kroniky. Toto poslanie, ktoré si začíname uvedomovať až s odstupom času, nemôže
plniť žiaden iný komunikačný kanál.
Často stretávam netrpezlivých čitateľov
rôznych vekových kategórií, ktorí sa pýtajú,
kedy už vyjde najbližšie číslo spravodajcu. Už
si naň zvykli, stal sa ich životným súpútnikom.
A to je dobre, čitateľov si treba udržiavať i ďalej
získavať. A to možno len dobrým, presvedčivým, objektívnym obsahom, kvalitnou redaktorskou prácou. Falošné tóny čitateľ rýchlo
a ľahko vycíti, znamenajú stratu jeho záujmu
a dôvery.
Mesiac čo mesiac sa presviedčam, že záujem o spravodajcu je značný, že spravodajca má
na miestnom trhu svoje miesto a opodstatnenie.
Pochopiteľne, v jeho obsahu by sa dalo neustále niečo vylepšovať. Napokon, ktorá ľudská
činnosť je dokonalá?
Odporúčam aspoň jednu stranu trvalo
vyčleniť mládeži, jej autorom a problémom. Aj
tým by si vychovával či pripravoval budúceho
čitateľa a občana.
Spravodajca by mal byť v každej dobe
a v každom čase smelším v konštruktívnych
kritických pohľadoch na náš každodenný život.
V žiadnom prípade nemyslím na bezbrehú,
agresívnu, urážlivú, anonymnú kritiku, na
osočovanie a vnášanie nevraživosti. Taká nemá
miesto v zdroji serióznych informácií, taká patrí bulváru!
Spravodajca je už desať rokov tu a je dobré,
že vychádza. Treba ho len vylepšovať, usilovať
sa vytvárať priestor, aby bol čo najobjektívnejším, nadstraníckym, aby reagoval na skutočné
záujmy a požiadavky čo najširšieho okruhu
obyvateľov mesta, aby prispieval k jeho
napredovaniu.
PaedDr. Jozef Výboch
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Najlepšie želiezovské noviny?

Želiezovskému
spravodajcovi
z Pohronia
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– informácie si overovať, rozhovory autorizovať, dávať si záležať na pravopise
i grafike... Skrátka, naši konkurenti sú
od tejto byrokracie oslobodení. Prinášajú väčšinou prevzaté správy, nepotrpia
si na ich pôvod a takmer nikdy zdroj
neuvádzajú. Tak si môžu dovoliť byť
atraktívnejšie - nezáleží na tom, či je to
pravda. Biologické médiá sú navyše interaktívnejšie – rýchlo dokážu reagovať
na potreby a záujmy prijímateľov a informácie dávkovať každému adekvátnou
formou. Mnohí z prijímateľov sú ďalšími
biologickými médiami, ktoré informácie
prenášajú ďalej. Pri takomto sprostredkúvaní sa prejavuje nielen už spomínaná
empatia k prijímateľom, ale aj tvorivosť.
A tak sa dotvára nielen forma, ale i obsah
a rozsah sprostredkúvanej informácie.
A najmä - zvyšuje sa jej atraktívnosť.
Pravdivosť (ak vôbec nejaká bola) sa
stráca, ale tá nie je až taká dôležitá.
Jeden výtlačok našich novín si môže
prečítať viac ľudí, ale každý tam nájde to
isté. Darmo, text na papieri sa nedokáže
prispôsobiť individuálnym záujmom
každého čitateľa. Navyše, každý jeden
výtlačok jedného čísla je rovnaký, v každom je napísané to isté. A to napísané
tam zostáva navždy. Nie je možné nič
prepisovať a aktualizovať.
Naši orálni konkurenti inak tiež
kráčajú s dobou a používajú výdobytky
modernej techniky – informácie dokážu
prenášať telefonicky, niektorí dokonca
transformovať do písaných textov a zverejňovať ich na internetových stránkach
– samozrejme takých, ktoré umožňujú
anonymitu alebo zmenu identity.
Vieme, že napriek spomenutým
prednostiam našich biologických konkurentov mnohí z Vás uprednostňujú
Želiezovského spravodajcu. A veríme, že
pre takých sme my najlepšie želiezovské
noviny.
Do komunálnych volieb zostáva ešte
celý rok, a už teraz sa, najmä prostredníctvom spomínaných orálnych konkurentov, začali na nás vytvárať rôzne tlaky.
Niektoré majú podobu „priateľského
usmerňovania“, iné korumpovania či zastrašovania. Mnohé z nich sa odvolávajú
na potrebu objektívnosti. Jediné, čo však
majú spoločné, je nespokojnosť s tým,
ako píšeme. Podľa niektorých sme príliš
kritickí, podľa druhých naopak. Niektorí
nás vyzývajú k tomu, aby sme otvorene
vyjadrovali svoje vlastné názory a niek-

torí zas naopak - aby sme si svoje názory
nechávali pre seba.
Ten, kto redaktorom upiera právo
verejne vyjadrovať vlastný názor, je
zrejme 20 rokov pozadu. Vtedy, okolo
17. novembra 1989 sa o demonštráciách
v médiách objavovali väčšinou len suché
strohé správy, aby nevyzneli ani tak, ani
tak.
Okrem toho, v našich novinách má
právo vyjadriť svoj názor každý občan.
Za podmienok, ktoré platia aj pre redaktorov. Musia sa podpísať. A s tým majú
problém aj niektorí mestskí politici.
Jeden z predstaviteľov miestnej organizácie istej politickej strany povedal
redaktorovi: „Bojíš sa to napísať. Napíš
že...“ Redaktor odpovedá, že to nie je
problém, nahrá si ho a bude to uverejnené. Odpoveď politika: „Ale nenapíš, že ja
som to povedal, je chcem mať s primátorom dobré vzťahy...“
Viete si predstaviť Mikuláša Dzurindu, ako nechce hovoriť, čo si myslí
o politike súčasnej vlády, lebo si nechce
pohnevať Roberta Fica? O čom by potom
boli správy v televízií?
Politiku by mali robiť politici a noviny
novinári. Úlohou novinárov je poskytnúť
občanovi neskreslené a netendenčné
informácie, čo znamená poskytovať rôznym politikom primeraný priestor. Aby
politická súťaž prebiehala férovo.
Tu sa však deje čosi iné. Politici
nám chcú dávať „lekcie zo žurnalistiky“
a skrývať sa za nás! Chcú, aby sme písali
to, čo sa oni boja verejne povedať, napísať!
Ešteže kariéra takých „politikov“ nemáva dlhé trvanie. Aj keď možno občas
býva krátkodobo úspešná, ich odchod na
politické smetisko býva potupnejší, než
koniec novinárskej kariéry tzv. hovorcov
na jedno použitie.
Akýkoľvek názor či politický postoj
má hodnotu jedine vtedy, keď za ním
stojí niekto konkrétny, kto je schopný
zaň niesť zodpovednosť. Inak je len bezcennou a bezobsažnou exhibíciou.
Ako sme už napísali v letnom dvojčísle, za vaším záujmom o naše noviny
vidíme aj vašu dôveru. Dôveru, ktorá sa
nedá jednorazovo postaviť, kúpiť. Je to
uplynulých desať rokov postupnej práce
– každodenného mapovania udalostí zo
všetkých oblastí života v meste, analyzovania problémov, hľadania riešení,
sledovania mestskej politiky, zasadnutí

Želiezovský spravodajca je mesačník mesta
Želiezovce tvorený na slušnej profesionálnej úrovni. To je základné zhodnotenie
tohto periodika, ktoré mi ako prvé zíde na
um pri vyslovení názvu novín. Pri listovaní
Spravodajcu nachádzam zaujímavé spektrum informácií vyjadrených vo viacerých
žánrových formách. A to je dnes v žurnalistike skôr ojedinelé, ale cenné. Noviny, ktoré
majú ambície byť profesionálne médium,
sa majú o žánrové druhy pokúšať a informácie podávať v pestrom žánrovom obale,
ktorému zodpovedá výber jazykových
prostriedkov aj čistota novinárskeho štýlu. Toto si na Želiezovskom spravodajcovi
vážim.
Tvorcom mesačníka nechýba odvaha ani
ambície hovoriť o veciach otvorene a nezakrývať podstatu problémov. Nerobia to
však povrchne ani bulvárne. Sú si vedomí
veľkej zodpovednosti pred adresátom, ktorým sú všetci Želiezovčania. Preto sa mestské noviny nerobia ľahko: človek je blízko
všetkým aktérom života v meste. O to však
majú väčšiu opodstatnenosť v súčasnom
svete a analytici dokonca tvrdia, že noviny
tohto typu majú najväčšiu budúcnosť.
S úctou želám redakčnému kolektívu veľa
radosti z tvorby a dobré vzťahy s vydavateľom, čo je nesmierne dôležité.
PhDr. Oľga Prekopová, šéfredaktorka
regionálneho týždenníka POHRONIE so
sídlom v Leviciach.
mestského zastupiteľstva... Aby ste každý
mesiac mali k dispozícií za niekoľko centov súhrn čo najobjektívnejších informácií i aktuálnych názorov.
Ale aj preto, aby mali predstavitelia
mesta a zástupcovia občanov spätnú väzbu.
Priestor na férovú výmenu názorov
a prúdenie informácií a myšlienok od
občanov k predstaviteľom mesta a naopak – to mesto potrebuje omnoho viac,
ako hovorcov a za nimi sa skrývajúcich
nejakých mútičov vody. Vytváranie takého priestoru je našou úlohou, ktorú
chceme robiť aj naďalej. Nás zaujímajú
Vaše názory...

Krásne Vianoce a všetko dobré
v roku 2010 vám praje....
Redakcia
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Žiačka miestnej školy reprezentovala SR
Po tom, ako Lenka Mesárošová 15. augusta
2009 na Medzinárodnom turnaji najmladšieho žiactva v stolnom tenise v Topoľčanoch
obhájila 3. miesto, spolu s Monikou Uríkovou

Koľko dní si tam strávila?
Ako dlho sa venuješ stolnému tenisu?
- 5 dní.
- Hrám dva roky a niečo.
Ako sa ti hralo? Nemala si trému?
Hrával stolný tenis niekto z rodiny?
- Hralo sa dobre, ale trošku som mala trému. Bez - Moja staršia sestra tiež hrávala za STK Nové
toho to nejde.
Zámky a môj ocko, ktorý už nehráva, ale s nami
Hralo sa len na druž- si zahrá.
stvá?
Čo Ťa okrem toho baví?
- Nie. Bola tam dvojhra, - Stolný tenis ma baví najviac, ale baví ma aj
štvorhra a družstvá. učenie?
V dvojhre jednotlivcov Ktorý premet máš najradšej?
som získala 3. miesto.
- Angličtinu.
Úspech Ťa iste pote- Vo francúzsku si si našla aj kamarátky?
šil...
- Áno. Francúzky, s ktorými sme prehrali finále.
- Áno, veľmi.
Ako ste sa dohovorili?
Máš viac takýchto - Rukami...
úspechov?
A Tvoja angličtina?
- V máji som sa zúčast- - Angličtina mi tam nepomohla, lebo oni hovoria
nila Majstrovstiev SR len po francúzsky. Ale aj tak sme sa dohovorili.
vo Valalikoch, kde sme A najbližšie sa kam chystáš?
s Monikou Uríkovou - O dva týždne bude vo Valalikoch bodovací
Lenka získala na medzinárodnom turnaji 2. a 3. miesto
v kategórií najmladších turnaj.
z Považskej Bystrice postúpili a 28. novembra
žiakov vyhrali a v súťaži jednotlivcov v dvojhre Tak Ti prajem veľa úspechov a ďakujem za
2009 tvorili slovenské družstvo na Medzinásom skončila tretia.
rozhovor.
Števo Hečko
rodnom turnaji najmladšieho a mladšieho
žiactva vo francúzskom Fecampe, kde hneď
po francúzskom družstve vybojovali 2.
miesto.
Mestský úrad Želiezovce oznamuje občanom, že zber separovaného odpadu sa v tomto
Lenka Mesárošová z Kuralian má 10 romesiaci uskutoční v dňoch: 26. októbra z rodinných domov časti Svodov a Mikula; 27. októbkov a je žiačkou 5. ročníka Základnej školy
ra z rodinných domov z ulíc: Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého,
v Želiezovciach a členkou STK Nové Zámky.
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vrbová, Školská,
Niekoľko dní po tomto úspechu sme sa s ňou
Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska; 28. októbra z rodinných
porozprávali:
domov z ulíc: kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova,
Ako bolo vo Francúzsku?
Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipá- Dobre.
nová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka; 29.
S kým si cestovala?
a 30. októbra z obchodov.
- S ockom.

Aktuálne termíny vývozu separovaného odpadu

List abiturienta spolužiakom, alebo rád by som zastavil piesočné hodiny
Vážený pán triedny profesor, milí spolužiaci!
Mysliac na nás a na tých, ktorí prídu po nás prekročiť hraničnú čiaru života – nezabúdajúc pri tom na skutočnosť, že hovorené slovo mizne
ako lanský sneh – píšem vám, moji milí, tento kratučký list, o životnej
púti absolventa strednej školy.
No konečne, zmaturoval som! A to napriek tomu, že inžinier Kamoško sa silou-mocou pokúšal zabrániť mi v tom. Teraz čakám.
Čakám: na maturitné vysvedčenie, na vytriezvenie z rozlúčkovej
opice, na prvé zamestnanie, na prvý plat, na povolávací rozkaz, na odchod do civilu, na vojenské cvičenie, na prvú lásku, na vlastnú svadbu,
na maturitné stretávky a na zvýšenie platu.
Čakám: na narodenie detí, na pridelenie bytu, na odkúpenie bytu,
na kúpu prvého auta a na zvýšenie platu.
Čakám: na sviečkovú demonštráciu, na štrnganie kľúčov, na prvé
slobodné voľby, na predvolebné sľuby, guláš, párky a pivo, na odchod
sovietskych vojsk, na všakovakú privatizáciu, na svadbu detí, na narodenie vnukov a na zvýšenie platu.
Čakám: na nezamestnaneckú podporu, na nové zamestnanie, na
vstup do NATO, Európskej únie a Schengenského priestoru, na vyradenie z vojenskej evidencie, na oslavu šesťdesiatky, na zmierenie Slotu
s Durayom a na zvýšenie platu.
Čakám: na autobus do zamestnania, na úspechy vnukov, na zavede-

nie eura, na hospodársku krízu, na zubnú protézu, na starobný dôchodok, na návštevu zahraničných priateľov Parkinsona a Alzheimera a na
zvýšenie platu.
Ja čakám. Čakám, ako ten plechový krucifix na konci dediny. Z toho
večného čakania mi puchnú nohy, vypadávajú vlasy, stúpa krvný tlak,
hladina cholesterolu a cukru. V moči mám toľko kyseliny, že keď som
sa minule omylom vyčúral susedke na topánky, len klince z nich zostali.
A stále čakám na zvýšenie platu.
Hurá, dočkal som sa. Stretli sme sa, telom šesťdesiat, duchom dvadsaťroční spolužiaci. V očiach vám stále plápolá plamienok večnej mladosti, len ja pôjdem z puberty rovno do hrobu a nedočkám sa zvýšenia
platu. Som optimista, tak čakám.
Milí spolužiaci!
Nezabudnite, že piesočné hodiny možno hocikedy zastaviť, ale čas
nie. Ľudia sa rodia a umierajú, len humor je večne živý, a tak to má
byť...
P.S.
To prasa, ktoré pre vás chovám, rázne odmietlo účasť na stretávke.
Spomenulo si, ako dopadol jeho predok na našej stužkovej oslave. Po
prekonaní ťažkej duševnej krízy a ľahkej mozgovej príhody sľúbilo, že za
pomoci boha a dvoch ruských inžinierov sa stretnutia šesťdesiatpäťročných spolužiakov určite zúčastní a zvýši mi plat.
Dede Adams
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Želiezovské spomienky

Želiezovský prepadnutý kaštieľ

V tesnej blízkosti Želiezoviec, smerom
k Hronovciam, sa nachádza pomaly už zabudnutý takzvaný prepadnutý kaštieľ. Od
štátnej cesty ho nevidno, hoci jeho siluetu
zakrýva len niekoľko stromov vo východnej
časti priestoru nazývaného Hrable. Dlhú
dobu túto rozpadávajúcu sa stavbu zahaľuje
tajomstvo. Už samotné pomenovanie „prepadnutý kaštieľ“ navodzuje niečo strašidelné,

pravý členok. Samozrejme, jedna noha a telo
zaostávali a tak sa blížilo k tragédii, k zakliesneniu. Až po chvíli aj on pochopil situáciu.
Len vlastnou silou sa mi po bruchu podarilo
vycúvať späť a utŕžil som len niekoľko odrenín. Náš výskum sa tak predčasne skončil a
v šoku a preľaknutí sme sa vrátili do mesta,
obzerajúc sa za seba na neuveriteľne hustý
dym vychádzajúci z toho priestoru. Našťastie,
nezapríčinili
sme
požiar a nič sa nám
nestalo. Zostala nám
len spomienka na náš
nezodpovedný pokus
o prebádanie histórie.
O akú stavbu však

1776) sa rozhodli, že na kopčeku postavia
malý poľovnícky kaštielik. Toto potvrdzujú
aj vypaľované tehly práve s ich monogrammi
G. E. K. alebo s nápisom 1763. Veď práve celý
takzvaný prepadnutý kaštieľ je postavený z
takýchto tehál. Gróf Esterházy Karol de Gata
sa dokončenia poľovníckeho kaštieľa, žiaľ,
nedožil. Zomrel mladý, stavbu dala dokončiť
jeho manželka Mária Amália. Ani ich spoločný syn Ján Esterházy (1750 – 1778) nemal
viac šťastia. Zomrel ako 28 ročný. S manželkou Máriou Erdödi (1748 – 1794) však
Želiezovciam zanechali potomka - už spomínaného Jána Karola Esterházyho, pozývateľa
Schuberta. Aj z tohto je zrejmé, že mužské
pokolenie v rodine Esterházy nemalo silný

Zrúcanina kaštieľa s nádychom histórie, stojí za návštevu
mystické. V jeho tesnej blízkosti je aj dodnes
zachovaný a v dávnejšej dobe často navštevovaný prameň s pitnou vodou. Dodnes má
prameň pomenovanie Majnókút.
Pamätám si na príhodu z detstva. Počas leta
1966 sme s priateľom často navštevovali tento
záhadný kopec. Bolo tam cítiť čosi záhadného a neprebádaného. Mali sme pocit, že sme
mladí archeológovia, veď sme si aj prepadnutý kaštieľ meracím pásmom premerali a miery náležite aj zakreslili, zapísali. Pri predstavách o prípadnom poklade sme sa koncom
augusta spolu dohodli na dôkladnom preskúmaní podzemných dier a vchodov, ktoré
používali líšky alebo iná lesná zver. Vtedy, vekom mladí, sme si neuvedomovali možné nebezpečenstvo. Moja vtedy štíhla postava ma
predurčila na to, že ja som sa posúvajúc na
bruchu vydal do podzemných priestorov. Kamarát mi priviazal o pravý členok nohy lano.
Dômyselne, aspoň vtedy sme si to mysleli,
som sa snažil v približne 4 až 5-metrovej hĺbke zapáliť pripravenú dymovnicu. Očakávali
sme, že unikajúci farebný dym nám ozrejmí
prepojenia chodieb. Priateľovi na povrchu
som po zapálení dymovnice naznačil, aby
ma urýchlene ťahal späť. Náš archeologický
výskum sa takmer skončil tragicky. Priateľ na
povrchu, pozorujúc štipľavý dym, celou silou
začal ťahať lano nešikovne priviazané o môj

ide?
Kopček, na ktorom
stavba stála, bol umelo
navŕšený, čo je vidno
dodnes. V časoch sťahovania národov bol Na tehlách jasne vidieť iniciálny a rok výroby.
využívaný ako kultové,
obradné miesto. V blízkosti kopca sú dodnes koreň a umieralo príliš skoro. Snáď aj preto
v podloží nachádzané praveké keramické poľovnícky kaštielik bez grófov - poľovníkov
artefakty. Kopec bol neskôr bez významu a chátral, až sa prepadol. Toľko sa mi z archívov
dostával sa do zabudnutia. V 18. storočí veľkú podarilo vypátrať. V zime či v lete stojí za to
časť majetkov v našom meste vlastnila rodi- urobiť si príjemnú prechádzku a pozrieť sa
na Esterházy zo zvolenskej vetvy. Aby sa stali na zrúcaninu, či na prameň Majnó v tesnej
výhradnými vlastníkmi Želiezoviec, museli blízkosti zrúcaniny a zamyslieť sa nad silou
si postupne odkúpiť posledné tri podiely od neúprosného času.
Pavel Polka
iných rodov - v roku 1760 od Hunyadyovcov,
v roku 1763 od rodu Bakos a napokon v roku
1805 od rodu Amade. A tak sa po zjednotení majetku želiezovské panstvo dostalo do
Ľudské lebky, bosorky, strašidlá a žiakov
obdobného stavu, ako pri svojom založení
viac, ako obyčajne – tak vyzerala Hallowev 14. storočí. K panstvu patrili obce: Želieen Party na Gymnáziu J. A. Komenského
zovce, Veľký Pesek, Šalov, Vozokany, Tergene,
s VJM, kde sa 28. októbra zišli žiaci i vyučuVeľký Dvor, Agov a dnes už zaniknuté obce
júci angličtiny z okolitých škôl. V príznačne
Mindszent a Zeek. Často spomínaný Ján
vyzdobenej triede prebiehali hry i súťaže,
Karol Esterházy (1775 - 1834), pozývateľ
kde žiaci mohli prejaviť nielen svoje veFranza Schuberta do Želiezoviec, nemohol
domosti, ale i tvorivosť. Túto už tradičnú
poznať vlastného starého otca grófa Karola
každoročnú dvojhodinovku opäť viedla
Esterházyho de Gata (Gattendorf) (1723Klára Bogolepová a znelo málo maďarčiny
1757). Práve tento gróf a jeho manželka
a slovenčiny, o to viac však angličtiny.
Mária Amália Styrum-de Limburg (1724(šh)

V Gymnáziu opäť strašilo
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Ľudovít Pálinkás (nar. v T. Lužanoch, 4. II. 1935)

Ledva som prekročil 10 rokov, keď som ho
videl hrať na želiezovskom ihrisku. Neskôr,
ako starší a už rozumnejší som sa s ním
niekoľkokrát stretol a diskutovali sme o
dobrom, o zlom. Vždy z neho vyžarovala
veselosť a nadpriemerná láska k futbalu.
Nevideli sme sa viac ako desaťročie. Bol
prekvapený, keď som k nemu v T. Lužanoch
zaklopal spolu s jeho bývalým spoluhráčom.
Počas asi 120 minút strávených u neho som
sa opäť presvedčil, že v jeho mysli je futbal
oveľa viac ako hocičo iné zakorenený. „Ako
šesťročný som prvýkrát zobral do ruky patentové pančuchy mojej mamy, aby som z nich
ušil prvú handrovú loptu svojho života. Do
tajomstiev tohto krásneho koníčka sme sa zaúčali v šopách a trávnatých plochách. Bol som
piatak, keď rodičov so štyrmi deťmi vysídlili do
Česka. Vrátiť sme sa mohli až o dva roky. Stal
som sa holičským učňom, neskôr pánskym kaderníkom, skladníkom, poštárom, nočným
strážcom,“ predstavuje sa čitateľom Ľudovít
Pálinkás. Vášnivo hovorí o rokoch strávených v dorasteneckom a dospelom mužstve
Tekovských Lužian (medzi dospelými pôsobil od svojich sedemnástich s lekárskym
povolením a rodičovským súhlasom), o vo-

nyanszkom, Steinerovi, Némethovi či Haulíkovi. „Tesne pred povolávacím rozkazom ma
pozvali na skúšobnú hru vtedajší organizátori
želiezovského športového života: Boďa, Bajkai,
Rosemberg a Pásztor. Svojim presvedčivým
výkonom som si vyslúžil dôveru vedenia, ktoré
mi slúbilo, že po 24-mesačnej nútenej okľuke
môžem pokračovať vo vtedy ešte strediskovej
obci pri Hrone. Aj v Želiezovciach som pôsobil v divízii, v zálohe a ako stredný obranca.
Nezabudnuteľnými spoluhráčmi boli Imre Ur-

stretnutiach. V ostatných 10 rokoch ho
známi a priatelia stretávajú pri ihrisku iba
ojedinele. Je v dôchodku, zaoberá sa chovom hydiny. Nevynechá prenosy zápasov
v televízii, ešte stále fandí klubu MTK. Bol
by rád, keby jeho vnuk Gabriel, účinkujúci v
žiackom družstve, išiel v jeho šľapajoch. Pri
rozlúčke ma poprosil, aby som určite napísal: „Vedel som, že viem hrať futba a vyžiadalo
si to neslýchanú disciplínu, aby som poctu vybojovanú v mladosti udržal. Vždy som žil pre

V roku 1970 pred zápasom so starými pánmi Vasasu, Ľudovít Pálinkás naľavo od rozhodcu

bán, Sasváry, Jozef Tóth, Števo Mezőlaky, Lali
Szalai, Šaňo Mokos, Strcula, Méry, Csanaky,
Havlík či Štugel.“
Mnoho zápasov má čerstvo v spomienkach
aj teraz. V Bánove, v dôležitom stretnutí pri
stave 3:3, akoby útočníci zabudli, čo majú robiť. Tréner Németh
ho poslal do útoku
a on vsietil víťazný
gól. V hre hlavou
bol takmer neprekonateľný (niektorí ho
prirovnávali k Sándorovi Kocsisovi),
pri svojej mohutnej
postave bol známy
aj rýchlosťou. „V
našich časoch nás
fanúšikovia a funk... a po tom istom zápase, v zadnom rade prvý sprava
cionári nosili na rukách. Boli sme akýsi
jenčine v Uherskom Hradišti (kde sa k slovu
jednotnejší a odhodlanejší ako dnešní. Vždy
dostal vo vtedajšej divízii, 20-krát mohol
nás obklopovalo jednotné napätie. Viackrát
navštíviť rodičov a ráno mohol spať dlhšie
sme síce vystrájali, ale po odpískaní sme si to
ako ostatní), o svojich spoluhráčoch: Jozevyjasnili pri bielom stole.“ Svoju čulú kariéru
fovi Tóthovi, Mrenicovi, Lovasovi, Kiaczovi,
ukončil ako 28-ročný, neskôr roky pôsobil
bratoch Bozsenyikovcoch, o tréneroch Zeleako postranný rozhodca na priateľských

futbal a aj teraz je to môj život. Lásku k športu
si treba ctiť, i keď v súčasnosti sme od toho
akosi ďalej. Naposledy pri účinkovaní hráčov
Tekovských Lužian som bol svedkom toho, ako
jedna skupinka ohovárala hráčov oboch tímov.
Takéto správanie musia športovci odsúdiť.“
Jeho prosbe som teda s radosťou vyhovel.
(ág)

Naši policajti úspešní

Pracovníci
Obvodného
oddelenia
Policajného zboru v Želiezovciach pokračovali v dosahovaní dobrých športových
výsledkov na rôznych policajných súťažiach
aj v tomto roku. V júni dosiahlo 3. miesto
v policajnej streľbe v Mochovciach družstvo v zložení Peter Gunda–Július Vincze.
V lete sa družstvo v zložení Rastislav
Rovňaník, Zuzana Richterová, Mgr. Viktor
Rosenberg a Vincent Vasaráb zúčastnilo súťaže v plážovom volejbale v Bátovciach, kde
získalo 3. miesto. V novembri sa strelecké
družstvo v zložení Gunda–Vincze zúčastnilo na Pohári ústrednej organizácie IPA
Levice, kde v streľbe zo služobnej zbrane
získalo 1. miesto.
(ck)
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Vianočný príbeh

Pisár a kráľ
Na Štedrý deň vyzval kráľ svojho hlavného radcu, aby sa k nemu
pripojil na jeho obvyklej prechádzke vyzdobeným mestom. Kráľovi sa
vždy páčila výzdoba v uliciach, ale pretože nechcel aby ho spoznali jeho
poddaní, obaja muži sa prezliekli za obchodníkov zo vzdialenej krajiny.
Prešli centrom mesta a obdivovali osvetlenie, vianočné stromčeky,
horiace sviečky na schodoch domov, stánky s darčekmi a pozorovali
ľudí ako sa náhlia domov aby strávili Vianoce s rodinou okolo plne
naloženého stola s jedlom.
Na ceste späť šli cez chudobnejšiu štvrť, kde bola atmosféra úplne
iná. Nesvietili tam žiadne svetlá, žiadne sviečky, žiadna lahodná vôňa
jedla sa z domov nešírila. Na uliciach nebolo ani duše a ako každý rok,
kráľ pripomenul radcovi, že sa naozaj musí venovať viac pozornosti
chudobným v jeho kráľovstve. Radca prikývol, ale vedel, že na záležitosť
sa čoskoro zabudne a bude znovu pochovaná pod nánosmi každodennej byrokracie rozpočtov a stretnutí so zahraničnými hodnostármi.
Z jedného z najošarpanejších domov však bolo počuť hudbu.
Domček bol schátraný a hnilé drevené trámy boli tak plné prasklín, že
boli schopní cez ne nahliadnuť do vnútra. A len čo nazreli dnu, udivene na seba pozreli. Videli niečo zvláštne: starého muža na invalidnom
kresle, ktorý očividne plakal, tancujúcu holohlavú mladú ženu a mladého muža so smutnými očami potrepávajúceho tamburínou a spievajúceho ľudové piesne.
“Idem zistiť, čo sa tam deje,“ povedal kráľ. Zaklopal. Hudba ustala,
a mladý muž pristúpil ku dverám.
“Sme obchodníci a hľadáme miesta na spanie,“ predstavil sa kráľ. „Počuli sme hudbu a videli sme, že ste ešte hore a premýšľame či by sme tu
nemohli stráviť noc.“
“Môžete si nájsť útočisko v hostinci v meste. Žiaľ vám nemôžeme
pomôcť. Napriek hudbe, tento dom je plný smútku a utrpenia,“ prehovoril mladý muž.“
“A môžeme vedieť prečo?“ spýtal sa radca.
“Je to všetko kvôli mne,“ ozval sa starý muž z vozíka. „Celý svoj
život učím môjho syna kaligrafii, aby raz mohol dostať prácu ako pisár
v paláci. Ale roky prešli a doteraz sa žiadne miesto nikdy neuvolnilo. A
potom, dnes v noci som mal zvláštny sen: zdalo sa mi, že prišiel ku mne
anjel a požiadal ma, aby som kúpil strieborný kalich, pretože kráľ príde
ku mne na návštevu. Napije sa z kalichu dá môjmu synovi prácu. Anjel
bol tak presvedčivý, že som sa ráno rozhodol urobiť, čo povedal. Vzhľadom k tomu, že nemáme peniaze, moja nevesta šla dnes ráno na trh
predať svoje vlasy, aby sme ten kalich mohli kúpiť. Ale deň je takmer
u konca, nik neprišiel a obaja sa snažia čo najviac so svojich síl, aby ma
pookriali v duchu vianočným spevom a tancom, ale je to k ničomu.“
Kráľ uvidel strieborný kalich a požiadal starca, či by mu nenaliali
don trošku vody aby uhasil svoj smäd. Pred odchodom sa otočil a
povedal rodine, že na dvore sa šepká, že uvolnené miesto kráľovského
pisára, sa má oznámiť na budúci týždeň.
Starec zdvorilostne prikývol, ale v skutočnosti neveriac sa rozlúčil
s cudzincami. Na druhý deň ráno však kráľovsky dvor dal prečítať vo
všetkých uliciach mesta vyhlásenie, že sa vyhlasuje súťaž na miesto
nového pisára na súde.
V daný deň bola miestnosť pre skúšku v paláci plná uchádzačov
o kráľovské miesto. Hlavný radca vstúpil a požiadal všetkých aby si
pripravili papier a pero.
„Tu je téma skúšky,“ povedal: „Prečo starý muž plače, holohlavé
dievča tancuje a smutný mladý muž spieva?“
V sále zrazu nastal šum a rozrušení uchádzači sa začali neveriacky
okolo seba obzerať. Nikto nevedel ako napísať danú úlohu s výnimkou
ošumelo oblečeného mladého muža sediaceho v jednom rohu, ktorý sa
naširoko usmial a s očami plnými slz začal písať.
Paulo Coelho
Preklad Norbert Paul

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
26. 11. Melinda Lábska (Želiezovce), 13. 11. Eliška Szalaiová
(Želiezovce), 24. 11. Viktória Jahodová (Želiezovce)
Sľúbili si vernosť – Házasságot kötöttek
7. 11. Ľudovít Búri (Želiezovce) – Mária Obrtalová (Hontianske Nemce), 14. 11. Pavel Bachleda (Želiezovce) – Katarína
Straková (Zbrojníky), 28. 11. Peter Moravčík (Nýrovce) – Jana
Vranková (Nýrovce)

Gratulujeme - Gratulálunk
50

Gejza Princ
06. 12.
Emese Gubíková 09. 12.
Otto Bagócsi
12. 12.
Ingrid Princzkelová16. 12.
Klára Kissová
18. 12.
Imrich Farkaš
23. 12.
Tibor Tabiáš
23. 12.
Katarína Čunková 28. 12.
Vladimír Kučera 28. 12.
60

Margita Prasznová
Marta Benčíková
Jozef Búry
Irena Laskovská

70

Anna Balážová
05. 12.
Eduard Révész
08. 12.
Mária Jamrišková 13. 12.
Mária Masná
17. 12.
Alžbeta Csuvarová 18. 12.
80

Etela Vokšanová
Matilda Földiová
Zoltán Pakši

05. 12.
08. 12.
29. 12.

05. 12.
16. 12.
24. 12.
28. 12.

Opustili nás – Elhunytak
8. 11. Ján Patai (Želiezovce, 71 r.), 11. 11. Ladislav Šimkó
(Svodov, 55 r.), 12. 11. Dezider Biller (Želiezovce, 87 r.), 14.
11. Ida Détáriová (Želiezovce, 87 r.), 19. 11. Katarína Kindricová (Kukučínov, 56 r.), 21. 11. Mária Tóthová (Želiezovce,
71 r.), 22. 11. Marta Horňáková (Veľké Ludince, 52 r.), 24. 11.
Ľudovít Reménység (Želiezovce, 72 r.), 30. 11. Ľudovít Andruška (Želiezovce, 62 r.)
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CHRYZANTÉMA ŽELIEZOVCE

Rybárske a chovateľské potreby – Horgászati és kisállattartási szaküzlet
ryby
živé
Rozšírenie predajne o akvaristiku
akváriá
•
akvarijné rybky
•
korytnačky
•
akvarijné rastliny
•
akvaristické potreby
•

élő h
alak
- dec
. 21-2
3.

Prečo platiť viac?

Kínálatunk akvarisztikai kellékekkel bővült:
akváriumok
•
akváriumi kishalak
•
teknősbékák
•
akváriumi növények
•
akvarisztikai kellékek
•

Eladó kiskert a Garamon túl. Predám záhradku za Hronom. Fašan(09-50)
ga. 036/7711573
Hľadám partnera na občasné stretnutia. 0902 254 705

Temetések 249 €-tól (7501 Sk)

(09-51)

(09-48)

Ž a l ú z i e

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

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

Mestský úrad Želiezovce oznamuje občanom, že zber separovaného
odpadu sa v tomto mesiaci uskutoční v dňoch:
14. decembra z rodinných domov časti Svodov a Mikula;
15. decembra z rodinných domov z ulíc: Záhradná, Hurbanova, Poľná,
Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova,
Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vrbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP
(časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska;
16. decembra z rodinných domov z ulíc: kpt. Nálepku, Ružová, Mierová,
Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova,
Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová,
Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho
a Zlatnícka;
17. a 18. decembra z obchodov.

koncert Ivana Šillera pod názvom „Schubertiády“, v ktorom zaznejú
diela Ludwiga van Beethovena a Franza Schuberta.

Vstup voľný!

(04-3)

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
kniznicazeliezovce@kredit.sk

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

VIANOČNÉ ROZPRÁVKY
Bratislava, Viktoria Print 2009, 9,92 €
Poď po stopách deda Mráza a vojdi do 12 krásnych rozprávok. Zažiješ
tam plno lásky a citu.

Stála pohotovosť
Állandó készültség
0915 667 413

Vás srdečne pozýva 14. decembra 2009 o 17.00 hod. na klavírny

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

R. Talbot: Osudové proroctvo
Bratislava, SPN 2009, 12,25 €
Apokalypsa sa nezadržateľne blíži a vedia o tom len vyvolení... Posledné proroctvo zániku je tak mrazivo reálne.

Mikuláš Konopka
Chryzantéma
SNP 15
Želiezovce

Mesto Želiezovce - Dom kultúry v Želiezovciach

Felvásárolok mindenféle régiséget

Kállay - Feldek: ALEXANDER DUBČEK - POSLEDNÁ KAPITOLA
Bratislava, Slovart 2009, 15,24 €
Publikácia prináša i „stratené“ fotografie, zábery z ulíc novembrových
dní, kde spoznáme nielen predstaviteľov nežnej revolúcie ale i svojich
kamarátov.

Zselízen, Mikolán és Szódón 20% kedvezménnyel
Megtiszteltetés számunkra gondoskodni elhunyt szerettéről

Aktuálne termíny vývozu separovaného odpadu
(04-43)

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

Pohreby v cintorínoch
v Želiezovciach, Mikule, Svodove – 20% zľava
Bude našou veľkou cťou dôstojne sa postarať o
Vášho zosnulého
Miért fizetne többet?

Predám rodinný dom v Sikenici, 20 000 eur, zastavaná plocha 2400
(09-52)
m2 a 30 á pozemok. Dohoda možná. 0902 254 705
Predám záhradku za amfiteátrom. Tel. č. 036/771 20 69.

Pohreby už od 249 € (7501 Sk)

(09-28)

Richard Varga
Petőfiho 7., Želiezovce
0915 956 588

(09-46)

.
3. 12
21.-2

MADÁCH kalendárium 2010
Bratislava, Madách–Posonium 2009, 3,82 €
Minden családban kedves évkönyv.
Sonja Meer: A SZÉL FORRÓ SÓHAJA
Budapest, Pro Book 2009, 3,95 €
Fordulatokban és érzelmekben gazdag regény. Jó olvasás ünnepekre.
VARÁZSKRÉTA
Budapest, Pro Book 2009, 8,93 €
Játékos foglalkoztató gyerekeknek. Szép karácsonyi ajándék.
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Pálinkás Lajos (szül. 1935. II. 4., Nagysalló)

Alig múltam tíz éves, amikor a zselízi sportpályára kizarándokolva először láttam őt
focizni. Később, már érettebb fejjel, számtalanszor összefutottunk, vitatkoztunk jóról,
rosszról. Mindig áradt belőle a vidámság és
a foci átlag fölötti szeretete. Több mint egy
évtizede nem láttuk egymást. Kicsit megilletődve fogadott, amikor egykori játékos
cimborájával kopogtattam be nagysallói
otthonába. A nála töltött százhúsz perc alatt
újra meggyőződtem arról, hogy zsigereiben,
gondolataiban a futball jelenleg is mélyebben van beleivódva, mint bármi más. „Hatévesen vettem először birtokomba anyám
patentharisnyáját, hogy abból összevarrjam
életem első rongylabdáját. Szérűkben és füves területeken avattuk be saját magunkat
a gyönyörű kedvtelés rejtelmeibe. Ötödikes
voltam, amikor szüleimet a négy gyermek-

hússzor látogathatta meg
szüleit, és reggelenként
tovább alhatott társainál),
sorolja játékostársait, Tóth
Józsefet, Mrenicát, Lovast, a Kiacz és Bozsenyik
fivéreket,
Zelenyanszky,
Steiner, Németh és Haulík
edzőket. „Közvetlenül a
katonai behívó átvétele
előtt a zselízi sportélet akkori irányítóinak számító
Boďa, Bajkai, Rosemberg
és Pásztor próbajátékra 1970: a Vasas öregfiúi ellen játszott mérkőzés után, Pálinkás Lajos jobbról
hívtak meg. Meggyőző a harmadik
A televízió által közvetített mérkőzéseket
teljesítményemmel sikenem hagyja ki, s még mindig az MTK-nak
rült kiérdemelnem a szakvezetés bizalmát,
szurkol. Szeretné, ha Gábor unokája, aki a
s megígérték, hogy a huszonnégy hónapos
diákcsapatban bontogatja szárnyait, a kökényszerkitérő befejeztével az akkor még
zeljövőben a nagypapa nyomdokaiba lépne.
csak nagyközségnek számító Garam-menti
A búcsúzkodásnál megkér, hogy feltétlenül
településen folytathatom. Zselízen is a divíírjam meg az alábbiakat: „Tudtam, hogy
zió erős mezőnyében közreműködhettem,
tudok focizni, s hallatlan fegyelemre volt
fedezetként, illetve középhátvédként. Feszükség ahhoz, hogy a fiatalon megalapozott
lejthetetlen csapattársnak bizonyult Urbán
megbecsülést végig megtartsam. Mindig is
Imre, Sasváry, Tóth Józsi, Mezőlaky Pityu,
a focinak éltem, és most is ez az életem. A
Szalai Lali, Mokos Sanyi, Strcula, Méry, Csasportszeretetet becsülni és tisztelni kellene,
naky, Havlík és Štugel.” Számos csatározás
ettől azonban manapság néha nagyon távol
még most is élénken emlékezetében él. Bánvagyunk. Legutóbb, a nagysallóiak zselízi
keszin például egy sorsdöntőnek számító
vendégszereplése kapcsán szem- és fültanúja
viadalon 3:3-as döntetlennél
voltam, hogy egy minden rosszra kapható
mintha megállt volna a csatácsoport felváltva szidalmazta mindkét csapat
rok tudománya. Németh edző
játékosait. Az effajta viselkedést valamennyi
ekkor a támadó sorba küldte
sportembernek el kell ítélnie”. Óhajának
őt, s azonnal megszerezte a
szívesen tettem eleget.
győztes találatot. Fejjátékban
(ág)
szinte legyőzhetetlen volt Lajos
(egyesek Kocsis Sándor képességeit vélték benne felfedezni),
toronymagas, izmos alkatán
túl gyorsaságáról is híres volt.
„A mi időnkben a tenyerükön
A zselízi rendőrség alkalmazottai idén
hordtak bennünket a szuris sportsikereket értek el különböző rendkolók és a vezetők. Valahogy
őri és egyéb versenyeken, többről előkelő
egységesebbek és elszántabbak
helyezést hoztak haza. Júniusban Mohiban
voltunk, mint a maiak. Mindig
rendezték meg a rendőri lövészversenyt,
sajátos, egészséges feszültség
amelyen a zselízi Peter Gunda—Vincze
izzott közöttünk és körülöttünk. Többször
Gyula összetételű csapat a 3. helyet szerezte
elkövettünk ugyan különféle pajkos csemeg. Nyáron Báton strandröplabda-bajlekedeteket, de természetesnek tűnt, hogy
nokságon vett részt körzeti rendőrőrsünk
azokat a párharcok befejeztével aztán fehér
csapata. A Rastislav Rovňaník, Zuzana
asztalnál megbeszéltük.” Huszonnyolc éveRichterová, Viktor Rosemberg és Vincent
sen fejezte be serény pályafutását, később
Vasaráb összetételű csapat 3. helyen végzett
még éveken keresztül partjelzőként segítette
a versenyen. Novemberben ismét lövésza játékvezetők működését barátságos összeversenyen vett részt a Peter Gunda—Vincze
csapásokon. Mintegy tíz éve csupán elvétve
Gyula páros, ezúttal az IPA központi szertalálkozhatnak vele a barátok és ismerősök
vezetének kupájáért kiírt versenyen, ahol
a pályák környékén. Nyugdíjasként telnek a
a szolgálati lőfegyverek kategóriájában elnapjai, és baromfitenyésztéssel foglalkozik.
nyerték a serleget.
(ck)

Rendőreink
sikeresek voltak

...és „civilben“, 1967. május 1-jén (elöl)

kel Csehországba deportálták. Két év után
térhettünk csak vissza szülőföldünkre. Borbélyinas, majd férfifodrász lettem, később
raktárosként, postásként, majd éjjeliőrként
dolgoztam” – kezdi a bemutatkozást olvasóinknak Pálinkás Lajos. Szenvedélyesen ecseteli a nagysallói iúsági és felnőtt csapatban
töltött időszakot (tizenhét évesen orvosi
szakvéleménnyel és szülői beleegyezéssel
került az utóbb említett társulathoz), az
Uherské Hradište-i kétéves katonai szolgálatot (ahol az akkori divízióban jutott szóhoz,
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Zselízi visszaemlékezések

A zselízi süllyedt kastély

Ágó és a már nem létező Mindszent és Zeek község tartozott.
A sokat emlegetett Esterházy
János Károly (1775–1839),
Franz Schubert meghívója, nem
ismerhette nagyapját, Esterházy
de Gata (Gattendorf) Károlyt
(1723–1757). Ő és felesége,
Mária Amália Styrum de
Limburg (1724–1776) döntött
úgy, hogy a dombon egy kis
vadászkastélyt építenek. Erről
árulkodnak a téglákon díszelgő G. E. K. kezdőbetűk, vagy
az 1763-as évszám. Az egész

Esterházy János (1750–1778)
sem volt szerencsésebb, 28 évesen halt meg. Feleségével, Erdődi
Máriával (1748–1794) azonban
fiúgyermeket nemzettek, a már
említett Esterházy János Károlyt.
Láthatjuk, hogy az Esterházy
család férfi ága nem volt túl erős,
a férfiak korán haltak meg. Ezért
is romlott le a vadászkastély
állapota a grófi vadászok gondoskodása hiányában, majd meg
is süllyedt. Ennyit sikerült megtudnom a levéltárakból. Érdemes egy téli vagy nyári sétát

A falak között ma is lehet bolyongani
Zselíz közvetlen közelében,
Lekér irányában található a
lassan elfeledett, ún. süllyedt kastély. A főútról nem látható, mert
körvonalait néhány fa takarja a
Gereblének nevezett terület keleti részén. A hosszú ideje romos
épületet titok övezi. Már az sülylyedt elnevezés is valami ijesztőt,
misztikusat sejtet. Közvetlen
közelében található a régebben
gyakran látogatott ivóvízforrás,
a Majnó-kút.
A kastély titkával már
gyermekkoromban kapcsolatba kerültem. 1966 nyarán egy
barátommal gyakran jártunk a
titokzatos dombhoz. Érezhető
volt ott valami titokzatos, fel
nem kutatott. Iú régészeknek
éreztük magunkat, megmértük
a kastélyt, majd le is rajzoltuk,
és feljegyeztük a méreteit. Az
esetleges kincsről szőtt elképzeléseink megvalósítása érdekében
átkutattuk a vadállatok járta
földalatti bejáratokat. Fiatalon
nem tudatosítottuk a veszélyt.
Akkoriban karcsú voltam, ezért
én ereszkedtem le, a barátom a
bokámra erősített kötéllel biztosított. Hason csúszva jutottam le
a földalatti járatokba. Kb. 4-5 méter mélyen meggyújtottam egy
füstölőt, gondolva, hogy ez megvilágítja a járatokat. A meggyújtás
után jeleztem a barátomnak, hogy
húzzon ki, ám emiatt a régészeti

feltárásunk csaknem tragédiával
végződött. Ő minden erejével
húzni kezdett, ám a másik lábam
és a testem le-lemaradozott, így
majdnem beszorultam. Egy idő
után észrevette a veszélyt, abbahagyta a húzást, én pedig köhögve, több helyen horzsolásokkal,
saját erőmből másztam ki. A
feltárást idő előtt abbahagyva,
ijedten tértünk vissza a városba,
magunk mögött hagyva a sűrű
füstöt. Szerencsére nem gyulladt
ki semmi, sérülés sem történt, de
a felelőtlen régészeti kutatásunk
így is emlékezetes marad.
Mi is ez az építmény valójában?
Egy mesterséges dombon
állt. A népvándorlás idején
szertartási, kultikus hely volt. A
közelében még ma is találhatunk őskori kerámiaedényeket.
Később jelentősége csökkent,
feledésbe merült. A 18. században a terület nagy részének
tulajdonosa az Esterházy család
zólyomi ága volt. Hogy a teljes
terület az övék legyen, a többi
családtól kellett megvásárolniuk
még három telket. 1760-ban a
Hunyadiak, 1763-ban a Bakosok,
1805-ben pedig az Amadé család
tulajdonrészét is megvásárolták.
Ezáltal a zselízi uradalom egyesült, mint megalapításakor, a
14. században. Az uradalomhoz
Zselíz, Nagypeszek, Garamsalló,
Vezekény, Tergenye, Nagypuszta,

Tisztán kivehetők a kezdőbetűk: GEK - gróf Esterházy Károly
süllyedt kastély ilyen téglákból
épült. A gróf nem élhette meg
a kastély elkészülését, fiatalon
halt meg, az építkezést felesége,
Mária Amália fejezte be. Fiuk,

megejteni arrafelé, megnézni a
romokat, a forrást, és közben
elmélkedni a kérlelhetetlen idő
erejéről.
Polka Pál

A szelektív hulladék elszállításának időpontjai
A Zselízi Városi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy az osztályozott hulladékot a következő napokon fogja begyűjteni:
Szódóról és Mikoláról december 14-én.
A: Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes,
Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr,
Jesenský, Sznf (a zselízi rész), Vásár és a Temető utcából december
15-én.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Petőfi, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Új,
Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai, Ötvös utcákból és a Szoroskából december 16-án.
Az üzletekből október 17-én és 18-án.
A gyűjtést mindig reggel 8 órakor kezdjük, ezért kérjük Önöket,
hogy időben tegyék ki zsákjaikat a házuk elé. Továbbá, kérjük,
hogy a zsákokat ne kössék be.
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Franciaországban képviselte az országot
Miután Lenka Mesárošová 2009. augusztus 15-én a tanulók alsó kategóriás
versenyében a tapolcsányi nemzetközi
asztalitenisz-tornán megvédte a 3. helyet,

a vágbesztercei Monika Uríkovával együtt
jutott tovább a franciaorszgái Fecampe-ben
tartott nemzetközi asztalitenisz-versenyen
a legfiatalabb tanuló kategóriájában. Ők
ketten alkották ott a szlovák válogatottat,
amely a 2. helyet szerezte meg a hazai együttes után.
A kurali Lenka Mesárošová 10 éves, a
zselízi szlovák alapiskola 5. osztályos tanulója, és az érsekújvári asztalitenisz-egyesület
tagja. Néhány nappal a kiemelkedő sikere
után beszélgettünk vele.
Milyen volt Franciaországban?
– Jó
Kivel utaztál?
– Apukámmal.
Hány napot töltöttetek ott?
– Ötöt.
Milyen volt ott játszani. Nem izgultál?
– Jó volt játszani, kicsit izgultam is. De e nélkül nem is megy.
Csak csapatverseny volt?
– Nem, volt egyéni, páros és természetesen

csapatverseny is. Az egyéni versenyben a 3.
helyet szereztem meg.
Biztosan örültél a sikernek...
– Igen, nagyon.
Értél már el hasonló sikereket?
– Májusban részt vettem az országos bajnokságon Valalikyben, ahol Monika Uríkovával
együtt a legfiatalabb tanulók kategóriájában
győztünk, és egyéniben harmadik lettem.
Mióta asztaliteniszezel?
– Valamivel több mint két éve.
Más is játszik a családban?
– Nővérem is az érsekújvári csapatban játszott, és édesapám is, aki már nem játszik
aktívan, néha játszik velünk.
Mi az, ami ezen kívül érdekel?

Mitől italos egy doboz?
Nem szeretnék alpári stílusban személyeskedni,
csak szembesülni a valósággal. Előrebocsátom azt
is, hogy nem célom bántó fölényességgel megleckéztetni, illetve kioktatni valakit. A közelmúltban
szórólapokon keresztül őszi nagytakarításra hívta
fel a hivatal a lakosok figyelmét. Megtudtuk, hogy
nemcsak a kerti-, illetve elektro hulladékot gyűjtik
össze apránként, de az építkezési törmelék tárolására is biztosítanak konténert. Az értesítés szerint
kijelölték az italos dobozok alkalomszerű helyét
is. Apropó: italos dobozok. A magyar értelmező
kéziszótárban az italos címszó alatt az alábbi
kifejezések szerepelnek: szeszes italt kedvelő, ittas,
becsípett, a vendéglőben az italokat felszolgáló pincér. Az egyik online szinonima szótárban pedig a
piál, nyakal, vedel, kortyol, poharazik, szipókázik,
szürcsöl, pityizál megjelöléssel is találkozhatunk.
A felsorolt példákból ugye egyáltalán nem világos,
hogy valójában mitől italos a doboz? A fordító
minden bizonnyal nem kap majd mesterdíjat
munkájáért. De ami ettől is fontosabb: ne romboljuk nyelvünket, mivel a rossz példa általában
gyorsabban talál követőkre!
(ág)

– Főleg az asztalitenisz,de szeretek tanulni is.
Melyik tantárgyat szereted a leginkább?
– Az angol nyelvet.
Franciaországban találtál barátokat?
– Igen, a francia lányokat, akik legyőztek bennünket a döntőben.
Hogy értettétek meg egymást?
– Kézzel-lábbal...
És az angol?
– Nem sokat segített ott, ők csak franciául beszéltek. De így is sikerült megértetnünk magunkat.
Hova készülsz a legközelebb?
– Két hét múlva Valaliky-ben pontszerző verseny lesz.
Sok sikert kívánok és köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Ida néni elment

Ma már fogadott szülésznők vannak,
akik az orvosi egyetemeken is bővíthetik
ismereteiket. „Az ügyeletes szülésznők szúrtak ránk” - halljuk nem egyszer a kórházból
hazatérő kismamáktól. Ida néni közel négy
évtizeden át volt bábasszony. Igen, a szülésnél
segédkezett bábaként. Az élet létrehozásában
közreműködött. Nem tudom, hány csecsemő
világra jövetelét segítette elő, de kétségtelen,
hogy rengetegen tisztelték és becsültük ezért a
„tettéért”. „Bármikor zaklathattuk hülye kérdésekkel, készségesen válaszolt. Ha gond volt
a terhesség alatt, vagy nem értettünk valamit,
midig felkereshettük” – az jellemezte őt egy ma
már közel hatvan éves édesanya. Jó hangulatú,
kedélyes alkat volt mindig. Az Ida német eredetű név, jelentése: tevékeny, serény és harcos
hercegnő. Ida néni hivatásnak, életformának és
nem szakmának tekintette a bábasszonyságot...
Nyolcvanhét éves volt.
(ág)

Egy véndiák levele osztálytársaihoz, avagy szeretném a homokórát megállítani
Tisztelt Osztályfőnök Úr, Kedves Osztálytársaim!
Magunkra és azokra gondolva, akik utánunk bukdácsolnak majd az
élet küszöbén – nem feledve, hogy a szó elszáll, mint a dakota indiánok
jelzőtüzének füstje – írom nektek, feleim, eme rövidke levelem, egy
középiskolás életútjáról.
Végre-valahára, leérettségiztem. Ámbár Pajtyika mérnök ezt erőnek
erejével meg akarta akadályozni. Most várok.
Várok: az érettségi bizonyítványra, a macskajajból való kijózanodásra, az első munkahelyre, az első fizetésre, a katonai behívóra, a
leszerelésre, a katonai gyakorlatokra, az első szerelemre, az esküvőmre,
az érettségi találkozókra és a fizetésemelésre.
Várok: a gyermekáldásra, a lakáskiutalásra, a lakásvásárlásra, az
első autó megvásárlására és a fizetésemelésre.
Várok: a gyertyás tüntetésre, a kulcscsörgetésre, az első szabad választásokra, a választási ígéretekre, gulyásra, virslire és sörre, a ruszkik
kivonulására, az ilyen-olyan privatizációra, a gyerekek esküvőjére, az
unokákra és a fizetésemelésre.
Várok: a munkanélküli segélyre, egy új munkahelyre, a NATO-hoz,
az EU-hoz és Schengenhez való csatlakozásra, a katonakönyv bevonására, a hatvanas bulira. Slota és Duray kibékülésére és a fizetésemelésre.
Várok: a buszra, az unokák sikereire, az euró bevezetésére, a gazdasági válságra, a műfogsorra, a nyugdíjra, a külhoni barátaim, Parkinson

és Alzheimer urak látogatására és a fizetésemelésre.
Én várok. Várok mint a pléhkrisztus a falu végén. A temérdek várakozástól dagad a lábam, hull a hajam, emelkedik a vérem nyomása, nő
a koleszterin- és cukorszintem. A vizeletemben meg annyi a sav, hogy
amikor tévedésből lepisiltem a szomszédasszony cipőjét, csak a szögek
maradtak meg belőle. Még mindig várok a fizetésemelésre.
Hurrá, ezt kivártam! Találkoztunk, testben hatvan, lélekben húszévesen. A szemetekben még lobog az iúság öröklángja, csak én megyek
a kamaszkorból egyenest a sírba, és nem érem meg a fizetésemelést. De
optimista vagyok, hát várok.
Kedves Osztálytársaim!
Ne feledjétek, hogy a homokórát bármikor meg lehet állítani, az időt,
azt nem. Az emberek születnek és meghalnak, a humor örökké él, és ez
így van jól…
Ui.
A malac, amit nektek nevelek, határozottan elutasította a találkozón
való részvételt. Eszébe ötlött, hogy milyen sorsra jutott az elődje a szalagavatónkon. Egy súlyos lelki depresszió és enyhe agyvérzés leküzdése
után megesküdött, hogy az Isten és két orosz mérnök segedelmével a
hatvanöt évesek találkozóján ott lesz, és megemeli a fizetésemet.
Dede Adams
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A legjobb zselízi újság?
10→

a grafikára is. Konkurenseinket e „bürokratikus” terhek nem foglalkoztatják.
Nem kell megjelölniük és megnevezniük
a forrást. Arról már nem is szólva, hogy
lapunk sok attraktív értesülést nélkülöz, és a biológiai média interaktívabb
– gyorsan reagál a keresletre, és minden
befogadónak a saját módján adhatja elő
a híreket. A befogadók egy része maga is
biológiai média, és továbbadja az információt. Az ilyen közvetítésnél nemcsak
a befogadókkal való empátia kap helyet,
hanem az alkotóképesség is. Így alakul ki
az átadott információ formája, a tartalma
és terjedelme. És növekszik attraktivitása.
Lapunk egy példányszámát többen is
elolvashatják, mindenki ugyanazt az információt. Hiába, a leírt szöveg nem változik egyéni kereslet alapján, sőt, minden
egyes kiadás minden példányszáma azonos. És örökre ugyanaz marad, semmit
sem lehet változtatni, aktualizálni.
Orális konkurenseink szintén haladnak a korral, modern technikát használnak – telefonálnak, internetes fórumokon
publikálnak – természetesen olyanokon,
amelyek lehetővé teszik a névtelenséget
vagy az identitáscserét.
Tudjuk azonban, hogy biológiai konkurenseink említett előnyeinek ellenére sokan
lapunkat választják. Hisszük, hogy számukra a mi újságunk a legjobb zselízi újság.
A helyhatósági választások egy
év
múlva lesznek. Említett konkurenseink
közreműködésével is már most különféle nyomások nehezednek ránk. Olykor
„baráti útbaigazításként”, máskor korrumpálás és ijesztgetés útján. Gyakran
az objektivitásra hivatkoznak. Ami közös bennük, hogy elégedetlenek a városi
A Hírmondó minden korban és minden
időben bátrabb kell, hogy legyen mindennapi életünk konstruktív kritikai szemlélésében. Semmi esetre sem gondolok
itt parttalan, agresszív sértő, névtelen
kritikára, rágalmazásra és gyűlöletkeltésre. Ilyennek nincs helye a tisztességes tájékoztatásban, ez a bulvárra
tartozik!
A Hírmondó már tíz éve itt van, és
jó, hogy megjelenik. Csak javítani kell,
igyekezni és teret adni, hogy pártatlan,
minél objektívebb legyen, hogy a város
lakosainak minél szélesebb körének
igényeire reagáljon, s hogy elősegítse
azok megoldását.
PaedDr. Jozef Výboch

újsággal. Néhányuk szerint túl kritikusak
vagyunk, mások szerint ellenkezőleg.
Néhányan azt kérik, hogy nyíltan írjuk
le véleményünket, mások szerint hagyjuk
meg magunknak.
Aki vitatja az újságíró jogát a véleménynyilvánításra, valószínűleg nem értette
meg, miről szóltak a 20 évvel ezelőtti
események. Akkoriban, 1989. november
17-e után a médiában rövid beszámolók
jelentek meg a tüntetésekről, amelyeket így
is, úgy is lehetett érteni. Lapunkban bárki
teret kaphat, ha betartja a szerkesztőkre is
kötelező feltételeket. Hogy cikkeit aláírja.
És ez néha a helyi politikusoknak is gondot okoz.
Az egyik politikai párt helyi szervezetének képviselője mondta egyszer egy
szerkesztőnek: „Félsz erről írni? Azt írd,
hogy...” A szerkesztő erre mondja, nem
gond, felveszi és leközli. A válasz: „De
ne azt írd, hogy én mondtam, szeretném
megőrizni jó viszonyom a polgármesterrel...”
El tudják képzelni, hogy Mikuláš
Dzurinda nem szeretné elmondani, mit
gondol a jelenlegi kormány politikájáról,
mert nem szeretnék feldühíteni Robert
Ficót? Miről szólna a tévéhíradó?
A politikát a politikusok, az újságokat
az újságírók csinálják. Az újságíró dolga,
hogy az olvasót pontosan és objektíven
tájékoztassa, hogy teret adjon a politikusoknak. Hogy a politikai verseny a fair
play szellemében folyjék.
Itt azonban másról van szó. Néhány
politikus „újságírói leckéket” adna nekünk, mögénk bújna. Azt szeretnék, ha
arról írnánk, amit ők gondolnak, de nem
merik nyíltan kimondani. Az ilyen „politikusok” karrierje nem szokott hosszúra
nyúlni. Még ha olykor rövid távon sikert
is érnek el, a politikai szemétdombra kerülésük szégyenteljesebb, mint az őket kiszolgáló, egyszer használatos ún. szóvivők
újságírói karrierjének vége.
Mindenféle politikai nézetnek csak abban az esetben van súlya, ha valaki olyan
áll mögötte, aki viseli érte a felelősséget.
Különben értéktelen exhibíció lesz.
Ahogy már a nyári dupla számban
is leírtuk, a lapunk iránti érdeklődés
mögött a bizalmat látjuk. Azt a bizalmat,
amelyet nem lehet egyszeri alkalommal
felépíteni, megvásárolni. Amely az utóbbi
tíz év munkájának – az élet összes területeinek feltérképezésének, a problémák
elemzésének, a megoldások keresésének,

A Zselízi
Hírmondónak
a Garamvölgyéből
A Zselízi Hírmondó Zselíz város
professzionális szinten megalkotott havilapja. A lap nevének említésekor ez a
rövid értékelés az első, ami az eszembe
jut. A Hírmondó lapozásakor találkozom
a többféle műfajban kifejezett információk érdekes spektrumával. S ez manapság
az újságírásban szinte egyedülálló, de
értékes. Az újságnak, mely professzionális
tömegközlési és -tájékoztatási eszköz szeretne lenni, a tájékoztatást színes műfaji
csomagolásban kell nyújtania, megfelelően válogatott nyelvi eszközökkel és tiszta
újságírói stílusban. Ezt becsülöm a Zselízi
Hírmondóban.
A havilap alkotóiból nem hiányzik
a bátorság és az ambíció a dolgokról
nyíltan szólni, s a problémák lényegére
kertelés nélkül rámutatni. Nem felületesen
és bulvármódra teszik azonban ezt. Tudatában vannak nagy felelősségüknek
a címzettekkel, tehát minden zselízivel
szemben. Éppen ezért a városi újság nem
készül könnyen: az ember közel van a város
életének minden szereplőjéhez. Annál inkább van létjogosultságuk a jelen világban,
sőt az elemzők szerint az ilyen típusú újságoknak van a leginkább jövőjük.
Tisztelettel kívánok a szerkesztőgárdának sok alkotóörömet és jó kapcsolatot
a kiadóval, ami nagyon fontos.
PhDr. Oľga Prekopová,
a lévai POHRONIE regionális hetilap
főszerkesztője
a városi politika és az önkormányzati élet
figyelésének – eredménye. Hogy minden
hónapban néhány centért megkapják
a lehető legobjektívebb információk és
aktuális nézetek összefoglalását. Hogy
a polgárok képviselőinek visszaigazolása
legyen a lakosok reakcióiról.
Teret szolgáltatni a véleménycserére azok
között, akik élvezik a lakosok bizalmát, biztosítani a gondolatok és információ áramlását
a lakosoktól a város képviselőihez és fordítva
– erre sokkal nagyobb szükség van, mint szóvivőkre és a mögöttük megbúvó kavarókra.
Ilyen tér kialakítása – ez a feladatunk jövőre
is. Bennünket érdekel a véleményük.

Szép karácsonyt
és minden jót 2010-ben!

A szerkesztőség
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A tízéves évfodulóra
Kaotikus teendőimet rendezgetve hirtelen észlelem, hogy idő lenne végre papírra vetni
néhány sort a Zselízi Hírmondó kerek évfordulója kapcsán. Nem csupán olvasóként és
kívülállóként, hanem szerény érzésem szerint a körülményeket aránylag jól ismerő alapító
főszerkesztőként, szerkesztő bizottsági tagként, de mindenekelőtt újságírással foglalkozó
személyként. Tagadhatatlan, hogy a városi kiadvány színvonala gyorsan és merészen ívelődik fölfelé, a szerkesztők és szerzők zöme nemcsak összevissza firkálgat, de lépést tart a világ
fejleményeivel és összes mozzanatával. S a jövő? Mindenesetre a szó legyen szívből fakadó
és őszinte! Ne beszéljünk hatalmas lyukat az olvasók hasába! Havilapunkban nem adhatunk
gyalázatosan leegyszerűsítő válaszokat a mindennapok kérdésére, a megjelent cikkek ne legyenek heveny, haszontalan, vagy értéktelen irományok összegzései. További sikeres, áldásos
időszakot!
Ábel Gábor

A legjobb zselízi újság?
Amikor
egykori
„csaknemkollégánk” kimondta ezt a mondatot, vicces
reklámszlogennek vettük. Néhányszor
használtuk is a figyelemfelkeltés során
a városi hangszóróban a friss számok
megjelenésekor. Néhányan viccnek vették
– hiszen ez az egyetlen városi újság – és
egyből a legjobb... hát, nem nagy kunszt.
Közben fokozatosan rájöttünk, hogy
a kijelentés nem is annyira vicces, mint
valós...
Nemcsak nyomtatott újság létezik.
Ismerünk rádió-, tévé-, és az utóbbi években internetes újságot is. Minden településen akad azonban egy másik csatorna is
– az orális (szóbeli) hírközlés. Az orális
hírközlő általában a „Mi újság?” kérdéssel aktivizálódik, az önkioldó saját maga
teszi fel a kérdést: „Hallottad mi újság?”

Az orális hírközlés bárhol folyhat – az
utcán, az üzletben, a kocsmában, otthon,
a bankokban, a hivatalokban.
A nyomtatott sajtón kívül tehát létezik az elektronikus médiának, az orális
hírközlőket pedig hívhatnánk biológiai
médiának.
Úgy hírlik, városunkban igen jelentős
a biológiai média elterjedése, az orális
hírközlők nagy népszerűségnek örvendenek a lakosság körében. Minden esetre
van néhány előnyük velünk szemben.
Elsősorban a gyorsabb terjesztés. Míg
a városi lap havonta egyszer jelenik meg,
a konkurencia akár naponta többször is.
Feltart bennünket a bevezetett rendszer
– az információinknak utánanézünk,
a beszélgetéseket
engedélyeztetjük,
igyekszünk odafigyelni a helyesírásra és
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A Zselízi Hírmondó
tízéves
évfordulójára
A Zselízi Hírmondó tíz évfolyama
száz egyedi példányt jelent, ami tiszteletreméltó „információhalmaz” Zselíz
és a közeli környék minden területének
életéből.
Meggyőződésem, hogy a szerkesztők és a
szerzők minden egyes számot a legjobb
szándékkal állították össze, hogy megszólítsanak minél több olvasót, mindenekelőtt a város lakosait.
Személyesen azt gondolom, hogy ez
a szándék egy évtizeden keresztül többé-kevésbé sikerült a szerkesztőségnek,
pedig nem mindig volt egyszerű teljesíteni.
A Hírmondó tíz évfolyama, ill. a száz,
tartalmilag különböző példány a valós
időben értékes történelmi írásos forrást
jelent, miközben ebből a szempontból
értéke évről évre növekszik. Valóban
értékes történelmi mozaik városunkról,
a polgárokról, gondjaikról, fejlődésükről, kiegészíti és színesíti a városi krónika oldalait. Ezt a küldetést, amit csak
az idő múlásával kezdünk tudatosítani,
nem teljesítheti semmilyen más kommunikációs csatorna.
Gyakran találkozom különböző korú,
türelmetlen olvasókkal, akik azt kérdezik, mikor jelenik már meg a Hírmondó
következő száma. Már megszokták,
várják. S ez jó, az olvasókat meg kell
tartani, és továbbiakat is meg kell
nyerni. S ezt csak jó, meggyőző, objektív tartalommal, minőségi szerkesztői
munkával lehet. A hamis hangokat az
olvasó gyorsan és könnyen megérzi, érdeklődésének és bizalmának elvesztését
eredményezik.
Hónapról hónapra meggyőződöm arról,
hogy nagy az érdeklődés a Hírmondó
iránt, s hogy a lapnak a helyi piacon
megvan a saját helye és létjogosultsága.
Értelemszerűen tartalmilag állandóan
lehetne valamit javítani. Végül is mely
emberi tevékenység tökéletes?
Javaslom, hogy legalább egy oldalt
szenteljenek az ifjúságnak, szerzőiknek
és gondjaiknak. Ezzel is kinevelnék
és felkészítenék a jövőbeli olvasót és
polgárt.
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Karácsonyi történet – Az írnok és a király
Miként minden Szentestén szokása volt, a király
elhívta sétálni a főtanácsosát. Szerette megnézni, hogyan díszítik fel az emberek az utcákat
– de nem akarta, hogy az alattvalói túl sokat
költekezzenek, csak azért, hogy az ő kedvében
járjanak, ezért a főanácsossal együtt mindig
messziről jött kereskedőnek álcázta magát.
A város központjában megcsodálták
a világító girlandokat, a karácsonyfákat, a
házak lépcsőin meggyújtott gyertyákat, az
ajándékárus bódékat, a férfiakat, nőket és
gyermekeket, akik sietve készülődtek, hogy
csatlakozzanak a rokonaikhoz, és együtt
ünnepeljék meg az estét egy bőségtől
roskadozó asztal körül.
Visszafelé a legszegényebb negyeden
mentek keresztül: itt egészen más volt a
környezet. Se fény, se gyertyák, se a készülő
ünnepi vacsorák ínycsiklandó illata.
Szinte senki nem volt az utcákon, és mint
minden évben, a király most is közölte a
főtanácsosával, hogy több figyelmet kell
szentelni a birodalmában élő szegényeknek.
A tanácsos bólintott, tudván, hogy
nemsokára úgyis ismét feledésbe merül ez
az ügy: elsüllyed a mindennapi bürokrácia,
a költségvetések jóváhagyása, a külföldi
tisztségviselőkkel való tárgyalások közepette.
Egyszer csak arra lettek figyelmesek,
hogy az egyik legszegényebb házból muzsika
hangjai szűrődnek ki. Az összetákolt

bódé, amelynek rothadó fadeszkái között
sok rés tátongott, lehetővé tette, hogy
bekukucskáljanak, és lássák, mi történik
odabent. Igen különös jelenet tárult a szemük
elé: egy sírdogáló tolószékes öregember, egy
táncoló kopasz lány és egy szomorú tekintetű
fiú, aki tamburinon játszott és egy népdalt
énekelt.
– Kiderítem, mi történik itt – mondta a király.
Bekopogtatott. A fiú abbahagyta a zenélést, és
kinyitotta az ajtót.
– Kereskedők vagyunk, és szállást keresünk.
Meghallottuk a zenét, láttuk, hogy még ébren
vannak, és szeretném megkérdezni, hogy itt
tölthetjük-e az éjszakát.
– Találhatnak szállást a város valamelyik
szállodájában. Mi sajnos nem tudunk segíteni:
ez a ház a zene ellenére tele van bánattal és
szenvedéssel.
– Megtudhatjuk, miért?
– Miattam – szólalt meg a tolószékes
öregember. – Egész életemben arra
ösztökéltem a fiamat, hogy tanulja meg a
kalligráfiát, hogy udvari írnok lehessen belőle.
De teltek az évek, és többet már nem hirdették
meg ezt az állást. Múlt éjjel pedig volt egy buta
álmom: megjelent egy angyal, és azt mondta,
vásároljak egy ezüst serleget, mert idelátogat
a király, iszik egy kicsit, és állást ad a fiamnak.
Az angyal jelenléte olyan meggyőző volt,
hogy úgy döntöttem, engedelmeskedem a

A járásban öt H1N1 fertőzöttet tartanak nyilván
Városunk két iskolájában hirdettek ki novemberben influenzaszünetet. November 18—20-án az
influenzás betegségek gyakori előfordulása miatt
a magyar alapiskolában, november 20—24-én
pedig a Comenius gimnáziumban hirdettek kényszerszünetet. A H1N1 megbetegedés terjedésével
kapcsolatban – járásunkban néhány esetben
bebizonyosodott, hogy a vírus jelen van – kérdeztük meg MUDr. Adriana Czigányiovát, MPH,
a lévai közegészségügyi hivatal epidemiológiai
részlegének vezetőjét.
Milyen feltételek mellett hirdetnek az iskolákban influenzaszünetet?
Az iskola szabadnapot, tehát a nevelési-oktatási
folyamatnak az oktatási intézményben való megszakítását a 2005. október. 31-i 15/2005-R számú
útmutatása alapján adja ki, mely tartalmazza az
iskolák számára az influenzajárvány esetén szükséges teendőket, többek közt meghatározza az iskolaigazgató tevékenységi körét járvány esetére.
Milyen jelenleg a járásban az influenzahelyzet?
A légúti megbetegedések és az influenza előfordulását a járásban a 47. naptári hét végén helyi járványok jellemezték, melyek kizárólagosan az oktatási
intézményekben fordultak elő. Az influenzás és
a hozzá hasonló megbetegedések elterjedése a 45.
naptári héten 459,9 volt (a betegek száma elosztva
a lakosság számával és szorozva 100 000-rel), azóta

az iskolák bezárásának növekedéséről beszélhetünk
(12 iskola a járásban), a tanulók megbetegedése
miatt. A 46. naptári héten jelentősen megugrott
a megbetegedések száma 946,9-re. A 47. naptári
héten még mindig enyhe növekedés állt be – 1083,4.
Az enyhe növekedés több iskola bezárásának és a
november 14-én kezdődő hosszú hétvégének köszönhető.
Előfordult a régióban a H1N1 vírus?
A Lévai járásban 2009. április 28. óta, amikor
az Egészségügyi Világszervezet kihirdette az 5.1
járványfázist, laboratóriumi körülmények között
öt esetben állapították meg a H1N1 vírustörzs
jelenlétét.
Hogyan küzdhetünk ellene a leghatásosabban?
Az influenzás megbetegedések jelentős problémát
jelentenek, amelyekkel a világ minden táján foglalkoznak a szakemberek. A megelőzés nagyon
fontos része a helyes életmód: a vitamindús étkezés,
a nyersgyümölcs-fogyasztás, a megfelelő öltözködés,
a mindennapi mozgás a friss levegőn. Lehetőség szerint kerüljük az érintkezést a betegekkel! Ha mégis
megbetegednénk, feküdjük ki, tehát ne lábon hordjuk
ki a betegséget! Fogyasszunk elegendő mennyiségű
folyadékot, gyakran szellőztessünk! Az influenzát
hatásosan csupán védőoltással előzhetjük meg. A védőoltás az influenza szövődményei ellen is védelmet
nyújt.
(ick)

szavainak. Mivel pénzünk nincs, a menyem
ma reggel elment a piacra, eladta a haját, és az
árából megvettük ezt a serleget. Most pedig
azzal próbálnak felvidítani, hogy énekelnek
és táncolnak, hiszen karácsony van, de
igyekezetük hasztalan.
A király látta az ezüst serleget, kért egy kis
vizet, mert szomjas volt, és mielőtt elment, azt
mondta a családnak:
– Micsoda véletlen! Éppen ma beszéltünk a
tanácsosommal, és azt mondta, hogy a jövő
héten nyilvánosan meghirdetjük az írnoki
állást.
Az öregember bólintott, de nem nagyon hitte
el a hallottakat, és elbúcsúzott az idegenektől.
Másnap azonban városszerte kihirdették
a király felhívását, amelyben az állt, hogy
új írnokot keresnek az udvarba. A kijelölt
időpontban az előadótermek megteltek
emberekkel, akik izgatottan várták, hogy
elkezdődjék a vetélkedés a hőn áhított állásért.
Belépett a főtanácsos, és kérte, hogy mindenki
vegyen elő papírt és tollat:
– Íme a dolgozat témája: miért sír egy
öregember, táncol egy kopasz lány és énekel
egy szomorú fiú?
A döbbenet moraja futott végig a termen:
senki nem tudott ilyen történetet mesélni!
Kivéve azt a szegényes ruházatú fiút, aki a
terem egyik sarkában ült, és széles mosollyal
az arcán elkezdett írni.
Paulo Coelho

Kísértetek
a gimnáziumban
Halálfejek, boszorkányok, kísértetek és
több gyermek, mint máskor – ilyen volt a
Halloween Party a zselízi Comenius Gim-

náziumban, ahol október 28-án találkoztak
a környező iskolák tanulói, diákjai és angoltanárai. A stílusosan feldíszített osztályban
játékos versenyeket rendeztek, amelyeken
a gyerekek nemcsak a tudásukat, hanem az
alkotóképességüket is megvillanthatták. A
hagyományos, évente megrendezett dupla
órát ismét Bogolepova Klára vezette, akinek
köszönhetően magyarul és szlovákul ritkán,
angolul annál inkább beszéltek a résztvevők.
(šh)
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Í r j uk, mondjuk helyesen!

Régi és mai zselízi tájszavak

A karácsonyi—szilveszteri ünnepeket igyekszik mindenki könnyű szórakozással tölteni. Ezúttal rovatunk
is megpróbál ehhez hozzájárulni. Keresztrejtvényünk
megfejtései (félkövér betűtípussal szedve) olyan helyi
tájszavak, amelyek egy részét a mai gyerekek is ismerhetik, de minden bizonnyal lesz közöttük olyan
is, amely már csak a nagyszülők nyelvhasználatában
vagy emlékezetében él.
Vízszintes: 1. Szőrös hernyó. 9. Feltéve. 11. Azonos
betűk. 12. Logó közepe! 13. Kerékpár-alkatrészek. 15.
Szülő. 17. Napszak. 18. Urál szélei. 20. Derelye Zselízen. 23. Állati eredetű ital. 25. Rá. 26. Római 101.
27. Páratlan Tiffany. 28. Kelt tésztából zsiradékban
sütött (lekváros vagy kakaós) finomságot. 30. Japán
pénz. 31. Ige is, számnév is. 32. … pro nobis (Könyörögj érettünk!) 33. Magyarországi iparváros. 34. A
pocsolya régebbi megnevezése Zselízen. 37. Szlovákul „én”, németül „igen”. 38. …, bekaplak! 39. Amerikai humoros magazin. 40. Ellenben. 41. Morvaországi síkság. 42. Réz. 43. Moszat. 44. Francia ellenállók
csoportjainak egyesülése a második világháborúban
(rövidítve). 45. Nem egy.
Függőleges: 1. Hitvány, ügyefogyott, tutyimutyi…
2. Arany. 3. Közöl. 4. Agyag Zselízen. 5. Szén. 6. Szlovákia rövidítése a postai irányítószám előtt. 7. Megjelenés. 8. Rangjelző szócska. 9. Fő… (a történet
főszereplője). 10. Iratait. 14. Divatmárka. 16. Juttat.
19. Tótágast, fejjel lefelé Zselízen. 21. Szexfüggő.

22. Mocsaras. 24. Női név. 26. Viadal. 28. Gyomnövényfaj zselíziesen. 29. Fohászkodjunk! (latinul). 35. Centiméter. 36. Ajándékozok. 38. Feltéve. 40. Igen oroszul és
románul. 41. Amennyiben.
–hg–

Rendkívül alacsony részvétel
A Nyitrai kerület 737 választókörzetében 127 019 választó járult az
urnákhoz, ami a választásokon 21,81%-os részvételt jelent. Közülük
126 964-en adták le szavazataikat, 123 172-en a megyei elnökre és
124 270-en a képviselőjelöltekre.
A lévai választási körzetben 20 782-en szavaztak, vagyis a választásra
jogosultak 21,48%-a, ami még a kerületi átlagot sem éri el. A megyei
elnökre 20 051, a képviselőjelöltekre 20 296 érvényes szavazatot adtak le.
Zselízen 14,33%-os volt a részvétel, amikor is a 6 161 szavazásra jogosult polgárból 883-an járultak az urnákhoz. A városon belül a legmagasabb részvételt, 20,46%-ot a 6. választási körzetben érték el, amely

a kultúrházban volt, a legalacsonyabb részvételt Mikolán jegyezték,
mindössze 9,48%-ot. A Nyitrai Kerületi Önkormányzat elnökjelöltjei
közül a legtöbb szavazatot Bíró Ágnes kapta, a 863 választó közül
458-an támogatták. A képviselőjelöltek közül városunkban a legtöbb
szavazatot a következők kapták: Lőrincz Tamás – 271, Fekete Zoltán
– 266, Kotora Marián – 261.
A jelöltek között ketten voltak városunkból is: Baka Lajos, a Szabadságért és Szolidaritásért jelöltje 132, Tóth Sándor, az Európai Demokratikus Párt jelöltje pedig 114 szavazatot kapott.
A városi választóbizottság képviselője a választások menetét problémamentesnek értékelte.
(ik)

Alma-nap a Comenius Gimnáziumban

2009. október 23-án immár második alkalommal tartottunk alma-napot a Comenius Gimnáziumban. Az egészséges életmódot
népszerűsítő rendezvényhez a Rákellenes
Liga szolgáltatta az ötletet, és az iskolánkban
működő egészség-szakkör tagjaival meg is
szerveztük.
Az iskolába érkezéskor minden diák és
a többi látogató is almát és az egészséges táplálkozást népszerűsítő írásos anyagot kapott.
Idén a prosztatarákkal kapcsolatos röplapokat is osztottunk, mivel ez a betegség a férfiakat már fiatal korban is veszélyeztetheti.
Napközben az egyes osztályok természetes alapanyagokból egészséges ételeket, kü-

lönféle salátákat, őszi dekorációkat,
tökdíszeket és rajzokat is készítettek, így az osztálytermekben kellemes őszi hangulatot varázsoltak.
A diákok nagy lelkesedéssel dolgoztak. A rendezvényt kis vetélkedővel fejeztük be a tornateremben,
ahol ügyességi gyakorlatokban és
tudásfelmérő feladatokban mérték
össze erejüket az osztályok. A győztesek jutalomban részesültek.
A további részletek és fényképek
az iskola honlapján tekinthetők meg
(www.comgim.eworldcom.sk).
Martosy Ilona, foto: JHK
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része, mint a Csikókert, vagy az ún.
Kínai negyed.
Nagyon tetszett, amikor a polgármester
egy projekt keretében kiválasztotta
az alkalmas területeket a lakóházak
és a családi házak építésére. Megkérdezte tőlem, mit szólnék ahhoz, ha az
egyik lakóház Szódón épülne fel. Úgy
gondolom, ezzel közelebb kerülnénk
a városhoz, s megváltozna ezáltal
a Szódóról kialakított kép is. De ez
nemcsak attól függ, a város belemegy-e
vagy sem, hanem attól is, hogy mi,
képviselők megszavazzuk-e ezt vagy
valamilyen más változatot...
Az egyik képviselő-testületi ülésen
egy csalódott pillanatában kijelentette, hogy másodszorra már nem
fogja jelöltetni magát...
– Igaza van, csalódott voltam. Néha
az az érzésem, hogy olyanok vagyunk,
mint a gyerekek a homokozóban,
játsszuk a politikust, s nem a polgárok, hanem a magunk érdekében
dolgozunk. Mintha nem akarnánk
a városért és lakosaiért cselekedni.
Nem tudunk megegyezni, nem tudjuk,
mit akarunk. Egyszer ilyen véleményen vagyunk, s elindulunk az egyik
irányba, a következő ülésen pedig
teljesen más a nézetünk. Képtelenek
vagyunk kijelölni a célt, a prioritásokat, hogy aztán ahhoz tartsuk magunkat. Néhány ügyet, mint a forró
krumplit egyik kezünkből a másikba
dobáljuk, miközben stagnálunk,
állunk egy helyben és nem tudunk
előre mozdulni.
Már otthon is elmondtam párszor,
hogy többször nem jelöltetem magam.

Ki olvas ma?
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Családom és ismerőseim azonban
kitartásra biztatnak, és arra, hogy
próbálkozzam újra. Még nem döntöttem. Meglátom...
Hogyan jellemezné a képviselők
közti viszonyokat?
– Nem olyan rosszak, mint ahogy az
elvárható volna. Annak ellenére, hogy
az asztal két táborra oszt bennünket,
néha az az érzésem, hogy ez csak
azért van, mert az elején véletlenül
így ültünk le. De közel vagyunk. Az
átellenben ülőket az MKP-ban való
tagság vagy szimpátia köti össze,
bennünket meg valami más. Néha
keményebben cserélünk véleményt, de
ez rendben van. Én személy szerint
mindenkivel jól kijövök. Újoncként
a képviselő-testületben kellemesen
meglepődtem. Nem tudom összehasonlítani más városok testületeivel,
de szerintem egész rendesek. Végül is,
amíg nem fogunk verekedni, rendben
lesz minden.
Önt meggyőzte a polgármesternek
az önkormányzat működésének új
modelljéről alkotott elképzelése?
– Nem tudom összehasonlítani ezt az
új modellt az előzővel, habár aszerint,
ahogy nem működik, nem is győzött
meg. De nem tudom, mi ennek az
oka... Lehetséges, hogy működhetne
úgy is, ahogy a polgármester elképzelte, de mindig az az érzésem, hogy
valami még hiányzik.
Soha azelőtt az elmúlt választási
időszakokban nem nézte meg
a képviselő-testület tanácskozásait?
– Nem. Soha nem vonzott.
Ön szerint helyes úton halad

a város?
– Szerintem jó úton halad, de nem
tudom, hogy ez az új modellnek
köszönhető-e.
Kollégája, Peter Martosy úgy nyilatkozott, hogy a város semmilyen
irányba nem tart, mert csak egy
helyben topog. Ön az imént szintén az egy helyben állást említette,
s most azt mondja, hogy helyes
úton halad városunk. Logikus ez?
Vagy ne adj’ isten arra gondolt,
hogy a város egy helyben topog, de
jó az irány, amerre fordul? (nevetés)
– Én ezt a polgármester modelljére
értettem – szerintem az jelenti az
egy helyben topogást. Ám ennek
ellenére jó irányban halad a város.
Bánt, hogy a lakosoknak egyelőre
nem tudjuk megmutatni, mi mindent
tettünk. Közben sok dologról van szó,
de a legtöbb ezek közül csak papíron
létezik. Nem tudom megtippelni,
hogy a beadott pályázatokból menynyit sikerül megvalósítani. Jó, hogy
olyan apróságok is elkészültek, mint
a kultúrház körüli parkoló. Mégis
kevés a lakosok elvárásával szemben.
Városunkban sok mindent elhanyagoltak – köztereket, épületeket, amiket
rendbe kellene tenni. Kastély... Pénz
nélkül nehéz előremozdulni. A segítséget egyedül az alapok és pályázatok
jelenthetik. S ezeken keményen dolgoznak. Ezért gondolom, hogy a város
jó irányban indult el. Lehet, hogy
a lakosok mindezt kevesellik. S lehet,
hogy azok, akik utánunk következnek,
ezt folytatják, s ők aratják le majd
a dicsőséget is. Meggyőződésem, hogy

November 12-én, az SZK Kulturális Minisztériuma által támogatott „Ki
olvas ma?” c. sikeres pályázat rendezvényének Babindák István, a Romane
Jíle polgári társulás és csoport vezetője volt a vendége. A nézők között pedig
a zselízi speciális iskola tanulói foglaltak helyet.
Babindák úr mesélt a gyerekeknek életéről, munkájáról, fő kedvteléseiről
– a zenéről és az énekről. Tanulásra ösztönözte a roma gyerekeket, a hagyományok ápolására, a roma történelem és kultúra
megismerésére. A prezentáció vetítése után
felolvasott verseskötetéből, majd Ernő fia
tolmácsolt néhány mesét édesapja Kerekerdő
mélyén c. könyvéből a teknőkészítőről és az
iparosról. A gyerekekkel közösen énekeltek
gitárkíséret mellett, majd táncra is perdültek
csodálatos cigánydallamokra – bemutatták
igazi temperamentumukat.
Minden gyermek meghívást nyert Csatára,
a Romane Jíle polgári társulás házába, ahol
a hasonló nevű tánccsoportnak van a székhelye. A vendég a speciális iskola igazgatónőjének két könyvét adta ajándékba, azzal
a gondolattal, hogy tanítás után minél gyakrabban forgassák, olvasgassák. Elfogadta az iskola decemberre szóló meghívását, hogy a többi tanuló is megismerkedhessen a polgári társulás társadalmi
tevékenységével. A pályázat megvalósításakor nemcsak a szavakat sikerült
összekapcsolnunk, hanem a zenét és a hagyományokat is. J. Beníková

ebben választási időszakban megtettünk bizonyos lépéseket, melyekből
a következő képviselő-testület profitál.
A város irányultságával kapcsolatban két irányról beszélnek. Az
egyik a történelmi, kulturális és
természeti tőke és annak kihasználása az idegenforgalom fejlesztésére, ami összhangban van a vidék
tipikusan mezőgazdasági adottságaival. A másik irány az ipar. Mit
gondol Ön erről?
– Úgy gondolom, hogy a gényei ipari
park is túldimenzionált, akkor már
inkább az idegenforgalom...
Az egész beszélgetés alatt kerestem
az Önre illő jelzőt. Nem jutott jobb
az eszembe, mint az „apolitikus
politikus”...
– Nem tudom... A politikát csak
eszköznek tekintem bizonyos célok
eléréséhez, melyek a várost, az országot a lakosokat szolgálják. Nem mint
célt. Csodálkozom, hogy néhányan
a politikát szó szerint „zabálják”.
Azért vagyok itt, hogy valamin javítsak. Szódó lakosai, ugyanúgy mint
a többi zselízi, adót fizetnek a városi
kasszába. A ravatalozó a legkevesebb,
amit megkaphatnak. Szeretném, ha
Szódó lakosainak megszűnne az az
érzése, hogy a város megfeledkezik róluk. Úgy gondolom, ez az egész város
érdekét szolgálja. S természetesen az
egész város sorsa a szívügyem.
Egyszerűen mondva, a politika
mögött a polgárt kell látni, konkrét
embereket. Másképp nincs értelme.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

A gyógynövények gyógyító ereje

November 11-én a kora esti órákban rendezte meg
a Zselízi Városi Könyvtár az Irodalmi Kávéház 55. találkozóját „A gyógynövények gyógyító ereje” címmel. A rendezvény
vendége Tóth Zsuzsanna természetgyógyász volt. Érdekesen
mesélt az egészséges életmódról, táplálkozásról, tornáról és az
emberi kapcsolatokról – e dolgok összessége alkotja a teljes
értékű életet. A szép számban megjelent közönség, amely sok
téma iránt érdeklődött, betekintést nyert a gyógynövényművészetbe. Az estre
kellemes,
közvetlen légkörben
került sor, s nem
hiányoztak az igazi
gyógynövényekből
készült teák sem.
A gyógyító válaszaiból
lényeges
dolgokra
derült
fény: hogyan élhetünk összhangban
a természettel, vízzel, fákkal, gyógynövényekkel, hogy elegendő erőt meríthessünk. Hiszen az ember számára az egészség
a legfontosabb. Köszönet jár a Miracle kávéház tulajdonosának, újra jól éreztük magunkat nála.
Dávid M.
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„A politika soha nem vonzott”
A 2006-os önkormányzati választásokon 907 szavazatot szerzett, és a negyedik helyen, az új képviselők egyikeként
jutott be a zselízi képviselő-testületbe. Elmondása szerint a helyi politika azelőtt soha nem érdekelte, és magát a politikát olyan eszköznek tekinti, amellyel bizonyos célokat lehet elérni – az ő esetében ez a zselízi polgárok életkörülményeinek javítása. Mindig hangsúlyozza, hogy a testületben elsősorban a szódói városrész lakosait képviseli.
Kerüli a konfliktusokat, az üléseken való élesebb hozzászólásai az adott probléma tárgyilagos megoldását szolgálják.
A szódói eseményeken gondos szervező és figyelmes házigazda. 2004-ben fejezte be tanulmányait a nyitrai Szlovák
Mezőgazdasági Egyetem közgazdasági és menedzsment szakán. A Börtönök és Fegyházak Testületének tagja, a zselízi
büntetés-végrehajtási intézet alkalmazottja. Nős, 51 éves, két fia van. Ladislav Vékony mérnök
Igazi lokálpatrióta – szódói szívvel-lélekkel...
– Szódón születtem 1958-ban, akkoriban ott volt a szülészet, de Fakóvezekényről származom. Ott nőttem fel
9 éves koromig, s ott jártam 1965-től
alapiskolába. Ezután költöztünk át
Mikolára, ahol akkoriban csak négy
osztály volt. Az 5. osztálytól a zselízi
alapiskolába jártam.
Mikor lett szódói?
– Szódóra nősültem 1984-ben, és
Zselízen laktunk, a posta mögötti
lakóházban. 1989-ben költöztünk
Szódóra, családi házat vásároltunk,
amelyet kissé felújítottunk. Azóta élek
Szódón, a szülőfalumban. És
szódói vagyok. (nevetés)
Mivel foglalkozott gyermekkorában? Arról álmodott, hogy képviselő
lesz, a testület tagja vagy
szódói? (nevetés)
– Gyermekkoromban főleg
a sportért rajongtam. Azon
belül is a futballért. A szódói
tanulócsapatban játszottam,
afféle nem hivatalos barátságos meccseket a környező
falvakkal, pl. Fegyvernekkel,
Nagypusztával, Tergenyével...
Nem voltunk regisztrálva,
de a szódói Družstevník
támogatott minket. Amikor
idősebb lettem, már hivatalosan játszottam az iúsági csapatban,
később a felnőttcsapatban – hosszú
ideig. 45 évesen még mindig aktív
játékos voltam. Aztán problémák
adódtak a térdemmel, és abba kellett
hagynom. Más sportágakat is űztem,
nagy horgászként is ismertek, de ez
ma már nem érdekel. Filatelista is
voltam, bélyegeket gyűjtöttem, fényképeket a Winnetou-filmből... Gyerekekként gyűjtöttük a rágógumikba csomagolt, focistákat ábrázoló kártyácskákat, melyekből összeállítottuk az
AC Milan, az Inter stb. csapatát. Főleg
olasz klubok játékosait ábrázolták...
Hol folytatta tanulmányait az alapiskola befejezése után?
– Ez 1974-ben történt, az aranyosmaróti mezőgazdasági szaktanintézetbe
jártam. Mezőgazdasági gépszerelőnek
tanultam. Ezt követően tanultam
még kétéves felépítményi iskolában:
a bernolákovói Mezőgazdasági Szakközépiskolában, gépész szakon. Az
érettségi után 1979-ben Késmárkon
voltam katona, két éven keresztül

szakaszvezető. Ez altiszti iskola volt,
ahol harckocsivezetőket képeztek.
A katonai szolgálat letöltése után
a zselízi Pohronie Egységes Földműves-Szövetkezetben kezdtem dolgozni,
ahol az öntözési részleg vezetője
voltam.
Tehát Ön is mezőgazdász... Ide
irányították a szülei?
– Mindkét szülőm a mezőgazdaságban dolgozott, s valóban ezt az
irányt szabták meg. 13 éves koromtól
minden nyáron dolgoztam az efszben. Eleinte a gabonatisztítóban,
később szalmát kötöttem, s amikor
idősebb lettem, az aratás idején segéd-

kombájnos voltam.
Hogyan került mégis Nagypusztára?
– Mivel a szövetkezet taníttatott, a
szerződés értelmében néhány évet le
kellett dolgoznom. Megvolt az okom
arra, hogy a szövetkezetből eljöjjek,
és a szerződött idő leteltével elengedtek állami szolgálatba. 1984-ben, az
akkor még javítóintézetnek nevezett
testület tagja lettem. Több funkcióban
működtem, és ott vagyok a mai napig,
már 26. éve.
Mikor kezdte érdekelni a helyi
politika?
– Őszintén szólva, soha. Soha nem
érdekelt a politika, nem vagyok
politikus típus. Bántott, milyen helyzetben van Zselíz, milyen állapotok
uralkodnak Szódón, s hogy a város
Szódóra kevés pénzt fordít. Azért
kezdtem helyi szinten politizálni, mert
a lakosok erre felkértek. A választási
rendszer megváltoztatása után Szódónak nem volt képviselője a testületben.
Akik jelöltették magukat Szódó nevében, nem jutottak be. A polgárok

felkértek, próbáljam meg én. Nem
akartam, egyáltalán nem vonzott,
csak sokára hagytam magam rábeszélni. S hogy jelöljenek, aláírásokat
kellett gyűjteni. A szódóiak néhány
nap alatt összeszedték, szó szerint versenyeztek közben. Független jelöltként
kerültem a listára, és szerencsém volt,
aminek örülök. A 4. helyen végeztem.
És nemcsak szódói szavazatokat
kaptam, mert akkor nem lehettem
volna sikeres. Egész Zselíz problémáit
a szívügyemnek tekintem, mert Zselízt
és Szódót nem lehet elválasztani egymástól. Igyekszem azonban teljesíteni,
amit a szódóiaknak ígértem.
Ravatalozó?
– Igen. Valóban lehangoló
állapotban van. Bármelyik
zselízi elmehet megnézni,
s próbálja meg elképzelni,
hogy ott kell végső búcsút
vennie a hozzátartozójától.
Ráadásul a potyogó vakolat
az emberek testi épségét is
fenyegeti, hisz Ön járt ott,
látta...
Gondolja, hogy az építkezést sikerül kiharcolnia?
– Sikerülnie kell. Semmi esetre
sem fogok beleegyezni abba,
hogy a ravatalozóra már
messziről sem emlékeztető
épületet csupán átvakolják.
Értem én, hogy kevés a pénz,
de hiszem, hogy egy új ravatalozóra
találnak anyagiakat, s hogy még ebben a választási időszakban legalább
megkezdik az építkezést. A szódóiak
megérdemlik.
Azt állítja, hogy a politika nem
érdekli. Ez a már néhány éve tartó
szokatlan szódói aktivitás és az Ön
része ebben Ön szerint nem politikai tevékenység?
– Ez a tevékenység a sportból ered.
Szódó lakosai kényszerítették ki, hogy
játsszunk egy focimérkőzést – az alvég
a felvég ellen. Úgy emlékszem, ez
2002-ben volt. Megkértem szomszédomat, Števo Lackót, hogy segítsen, összehoztuk a fiatalokat és idősebbeket az
al- és a felvégről, és meggyőztük őket
arról, hogy csak szórakozni akarunk.
És hogy ne „szárazon“ történjen mindez, összedobtunk néhány koronát, vettünk birkahúst, sört, majd a mérkőzés
után leültünk a gulyás mellé... Természetesen gondoltunk a gyerekekre is,
vettünk nekik üdítőt, csokoládét... Az
idő is kedvezett, és jó volt a visszhangja

a rendezvénynek.
Így aztán úgy döntöttünk a szomszéddal,
hogy a következő évben is megismételhetnénk. Délelőtt sportjátékok a gyerekeknek, majd sportdélután hasonló
mérkőzésekkel. Körbejártuk az összes
házat, és megszólítottunk minden
gyereket 15 éves korig. Szponzoraink
akkor még nem voltak, mi dobtuk
össze a pénzt; cukorkát, játékot díjaknak, virslit és frissítőket vásároltunk,
később felkértük szponzori támogatásra Kiss Lajost, aki nagyvonalú volt...
Jó volt a visszhang, így kezdődött
a szódói rendezvények aranykora.
Bekapcsolódtak a mikolai gyerekek
is, aztán már Sáróból is jöttek, meg
Tergenyéről...
Gyereknapra Zselízen nem érdemes semmit szervezni, minden
zselízi gyerekes család Szódóra
jár...
– Igen, volt már olyan, hogy 150
gyerek vett részt, pedig Szódón keresve
sem találnánk 50-nél többet. Egy idő
után hasonló rendezvényeket kezdtek
szervezni másutt is, (pl. Tergenyén)...
Majd más rendezvényekről is elgondolkodtunk. Julka Hanzová és a férje
valahol az interneten azt olvasta,
hogy Szódó első írásos említésének
850. évfordulója lesz. Szponzorok
segítségével kultúrműsorral egybekötött ünnepséget szerveztünk. Azt
hiszem, nem kell szégyenkeznünk
más községek előtt sem, amelyeknek
több pénzük van. Hiszen Ön ott
volt. Az ünnepségből hagyomány lett
– Szódói Nap. Ezután Mikulás-esteket
kezdtünk szervezni a gyerekeknek,
nyugdíjasok találkozóját, májusfa-állítást. Idén már harmadszor állítunk
közösen karácsonyfát.
Mindeközben megalakítottuk
a Szódói Polgári Társulást, és amikor
képviselő lettem, az elnöki funkciót
átvette tőlem Henrieta Kurucová.
A rendezvényeinknek van visszhangja, az embereknek tetszik, és ez
számunkra jutalom. A rendezvények
megszervezése időt, fáradságot igényel. Örülünk, hogy közelebb hozza
egymáshoz az embereket.
Arról beszélnek, hogy Szódó
példaképül szolgálhatna az egész
városnak. Nem gondolja azonban
ezt mindenki így...
– Néhány képviselő esetében érzem is,
hogy nem örülnek, ha sokat beszélnek
Szódóról. Én meg azt gondolom, ha
Szódó fellendül, fellendül általa az
egész város...
Érezhető még az a hozzáállás, hogy
„húzzuk vissza, ne lógjon ki a
tömegből”…
– Néhányan úgy tekintenek Szódóra,
mint valamire a háttérben, Mikolára
már nem. Azért van ez, mert Mikola
már szinte egybeolvadt a várossal?
Miközben Szódó ugyanúgy a város
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Pozitív hozzáállást tanúsítunk a környezetünkkel szemben
A következő benyújtott pályázat sikere esetén városunkban
újabb zöldterületek létesülhetnek. November elején adta be
a város a közterületek zöldövezetének felújítására irányuló pályázatát. Új zöldövezet kialakításáról van szó a város hét részén:
a szlovák és a magyar alapiskola
mellett, a Sári-patak lakótelepi
partjai mentén, a mikolai óvoda
körül, a Béke utcai központi
kazánház és a bérházak mellett.
„A környezetvédelem, a levegő
védelme és a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak minimalizálása” operatív program keretében
benyújtott pályázat összköltsége
440 135,68 euró, amiből a város-

nak 5%-os önrészt kell vállalnia,
azaz 22 006,78 eurót. „E pályázat
benyújtását néhány időszerű
szükséglet sürgette. Ezek egyike
a zöldövezet felújítása valamint
összetételének
gazdagítása,
mivel a lakott területek zöldövezeteinek többségét elöregedett
növények, főleg tuják alkotják.
A központi kazánház mellett
az ipari zónát el kell választani
a lakottól, és növényzettel kell
elkeríteni a közlekedést az oktatási intézményektől és a lakott
részektől. Főleg sövények, fasorok
kiültetéséről, a gondozatlan füves
területek újratelepítéséről van
szó. Kiültetésre csak eredeti hazai fajtákat javasoltunk: juhart,

meggyet, hársot, berkenyét, füzet”
– mondta Gabriela Bieliková,
a városi hivatal környezetvédelmi előadója.
A fent említett pályázattal
együtt nyújtottak be egy másik
projektet is, amely Zselíz levegőminőségének javítását szolgálja.
Ennek célja közlekedési tisztítóberendezések beszerzése. A
város összesen 37,5 km hosszú
útszakaszt felügyel. A forgalom által a téli szóróanyagból
a levegőbe jutó por rontja a
levegő minőségét, ami veszélyt
jelent a lakosságra, elsősorban
a gyerekekre és a légzőszervi
megbetegedéssel küszködőkre,
asztmásokra. A légkör minő-

ségét rontják a kipufogógázok,
az építkezési tevékenység során
keletkező port, az erózió és a
helyi szilárd tüzelőanyagokra
működő hőforrások is. „A közutak tisztítására jelenleg használt felszerelésünk elöregedett,
nem használható a szükséges
mértékben. A nagy- és kisseprűs
locsológépek használata hozzájárul az utak tisztaságához,
a levegő portartalmának, a
légúti és egyéb megbetegedések
csökkenéséhez a város területén”– mondja Kádasi Erzsébet, a
városi hivatal elöljárója. A pályázat költsége 808 661 euró, a város
5%-os önrésze 40 443 euró.
(ik)

Felhasználjuk
a biológiai hulladékot
Tavaly a városban 2586 tonna hulladék
termelődött, ennek csupán a 3,9%-a
a szelektív hulladékgyűjtés eredménye.
Az arány növelése, a hatékonyabb hasznosítás, a városnak és lakosainak egyaránt érdeke. A szelektálás eddig nem
terjedt ki a szerves hulladékra, amelynek
újrahasznosítása a városban az innovációs tőke egyik eleme, és a város vezetése is
kiemelten kezeli. A város ezért pályázatot
nyújtott be évi 1500 tonna kapacitású
komposztáló építésére, mely a zöld- és
a szerves hulladék feldolgozására szolgál.
A Zselíz területéről származó hulladékon kívül a berendezés a Tiszta Alsó
Garamvölgyéért Társulás tagközségeiből
érkező biológiai és konyhai hulladékot is
feldolgozza. A projekt befejezését követő
ötödik évben feltehetően kb. 850 tonna
szemét feldolgozását feltételezik a város
területéről és 650 tonnát a környékről.
Ebből a mennyiségből évente 1050 tonna
komposztot állít elő. „A végtermék komposzt, amit a város saját szükségleteire
állít elő” – árulta el Kalló Béla, a városi
hivatal előadója, majd hozzátette: „A projekt nem generál semmilyen bevételt. A
szerves hulladék hasznosítása a város
szempontjából azt jelenti, hogy a város
megtakaríthatja a szeméttelepen való
megsemmisítésért fizetett illetéket és
a komposztért fizetendő költségeket is”.
A 2 148 000 euró értékű projekt a jövő év
elején veszi kezdetét az építkezési munkákra és technológiára kiírt közbeszerzési pályázat kiírásával.
(ik)

Folynak a munkák a menedékházban, a szükséglakások átalakítása még december folyamán befejeződik.
Foto: (pp)

Óvoda – megoldódhat a gond

A képviselő-testület legutóbbi ülésén szó volt az Sznf utca 9. alatti óvoda rossz állapotáról. A gyermekek ügye mindig kényes téma. Nem csoda, hogy ezúttal is emelt hangon folyt
a vita...
A polgármester nevetségesnek tartotta, ami a óvodai szülői értekezleten és utána történt.
Az értekezlet eredménye szerinte a hibák felsorolása volt: beázik a tető, elfintult a kapu, csöpögnek a csapok stb. A listát a jelen levő Mocsy Katalin alpolgármester által juttatták el a
városházára.
A tanácskozáson részt vett Martosy Péter és Récsei Róbert is. A polgármester szerint
szólhattak volna az igazgatónőnek, hogy tegye a dolgát, használja józan eszét. E hibákat a
karbantartónak kellett volna elhárítania rutinszerűen. A beázás azonnali elhárítása után tájékoztatnia kellett volna az igazgatónőt arról, hogy a tető javítását mihamarabb a halaszthatatlan feladatok közé sorolja.
Martosy Péter az állítja, hogy az igazgatónő többször panaszkodott a karbantartóra, ám a
város részéről semmilyen lépés nem történt. A polgármester szerint az igazgatónő hatáskörébe tartozik, hogy mulasztás esetén figyelmeztesse az alkalmazottat, majd három figyelmeztetés után javasolja munkaviszonyának felbontását, és ne csak panaszkodjon a hivatalban.
A kommunikációs elakadások csak további türelmes kommunikációval oldhatók, a műszaki hibák gyors beavatkozást igényelnek.Az ülés utáni napon ideiglenes megoldással elejét
vették a beázásnak, majd a következő kedden elkezdődött a tető javítása.
(pm)
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A termőföld adója változatlan marad

Az adókat a választási időszak elején, nem a végén kellene módosítani. A képviselőknek,
ill. képviselőjelölteknek már a választási kampány során nyilatkozniuk kellene ebbéli szándékukról a választási programjukban. Mindezt Bakonyi Pál polgármester jelentette ki az ingatlanadó jövő évi díjszabásának vitája közben. A termőföld után kiszabott adókulcs Cserba
János kezdeményezésére csökkent volna a jövő évben, aki már a termőföld-adó létezését sem
tartja megalapozottnak. Szerinte a termőfölt a mezőgazdászok „munkaeszköze”, és az ilyen
eszközöket más ágazatokban nem adóztatják meg. A bevételek ilyen jellegű növelése helyett
a város szerinte inkább kiadásait csökkenthetné. A termőföld adókulcsa a környező falvak
által kiszabott adókulcsok szintjén van, ezért csökkentése nem megalapozott, állítja Gulyás
Róbert. A testület végül nem csökkentette a termőföld adókulcsát, amely jövőre is az idei
szinten marad.
(ik)

Rongálás
Szükséglakások
a munkásszállón a nem fizetőknek
Rendetlenség, piszok, emberi
ürülék, tönkretett berendezés, bűz,
penész, embertelen életkörülmények,
és mindez egy városi épületben. Ilyen
környezetet teremtett magának az
egyik család a munkásszálló egyik
lakásában – és környékén. A 7 (vagy
8?) gyermekes család saját hozzáállásának köszönheti ezeket a körülményeket, életformája egyre inkább
zavarja a munkásszálló többi lakóját,
akik kérik a várost, hogy teremtsen
rendet. Ez derült ki abból a képviselői
vizsgálatból, amelyen Polka Pál alpolgármester és Martosy Péter képviselő
vett részt a városi rendőrség járőreinek és parancsnokának társaságában.
A család ezen felül több mint ezer
eurónyi lakbérrel tartozik a városnak.
A két képviselő felvetette a problémát
a novemberi önkormányzati ülésen
a lakbérhátralékokról szóló beszámoló vitájában. A résztvevők egyhangúlag megegyeztek, hogy a megoldás
nem tűr halasztást, nehogy a gond
nagyobb, nehezebben kezelhető méreteket öltsön.
(ik)

A Rákóczi utcai bérlakásokban a város öt
olyan lakót tart nyilván, akiknek bérletfizetési
hátralékuk van – ez tűnik ki abból a jelentésből,
melyet a városi hivatal dolgozott ki a tartozásokról és azok behajtásáról. Három esetben
már folyamatban van az végrehajtás, két esetben
részletfizetésben állapodtak meg. Az öt lakás hátraléka 6642,97 euró. A munkásszállón 10 olyan
lakót tartanak nyilván, akinek tartozása van.
Egy részükkel megegyeztek a részletfizetésben,
azonban nem mindegyikük törleszt a megegyezés
szerint. Ebben az épületben a tartozás eléri
a 7083,45 eurót. Az adósokkal a bérleti szerződést megszüntetik, pótszállást számukra az
újonnan rekonstruált menedékházban nyújtanak. A további városi létesítmények többségében (két lakás mellett ez 64 lakás a gondozóházban) részletfizetésben egyeztek meg.
A tartozás összege a bérlakások esetében eléri
a 25267,39 eurót. Mivel a város a kiköltöztetés
esetén köteles a nem fizetőknek tartaléklakást
biztosítani, a menedékház bővítése és felújítása,
valamint a szükséglakások kiépítése lehetőséget
teremt a bérleti adósságok rugalmasabb megoldására.
(iv)

Az András-napi vásár felülmúlta a várakozást
November 19-től 21-ig tartott a hagyományos, 13. András-napi vásár Zselízen. Annak
ellenére, hogy idén az adott időpontban Breznóban is volt vásár, a mi vásárunk iránti érdeklődés felülmúlta a szervezők elvárásait.
188 sátrat állítottak fel különféle termékekkel (a 2008-as évhez képest 30 sátorral kevesebbet). A legtávolabbi árus Kassáról, Magyarországról és Romániából érkezett. A vásári sátrak
nagy részét a kiskereskedők töltötték meg lakástextillel, ruházattal, cipővel, fából készült
termékekkel, kosarakkal, cukorkákkal és más, saját készítésű dísz- és használati tárgyakkal.
Minden évben közkedvelt a mézsör és a különféle frissítők, melyek idén sem kerülték el
a vásárlók figyelmét. Az idei András-napi vásár, köszönhetően a kollégáknak, akik a vásár
helyszínén biztosították a rendet, nagyobb problémák nélkül valósult meg. Vásári illetékként
13 739 eurót (413 901,31 korona), áramhasználatért 304 eurót (9 158,30 korona) szedtünk be,
2499,57 eurós kiadások mellett.
A rendet és a biztonságot a vásár alatt a városi rendőrök biztosították. A műszaki szolgáltatásokat – mint pl. takarítás, közúti jelzések felállítása, villamos áram biztosítása és villanyszerelői ügyelet – az EUROSPINN társaság végezte.
Henrieta Murcinová, a szolgáltatási és kereskedelmi osztály előadója

Röviden...
Novemberben kezdődtek meg a Baglyos
Ház átépítési munkálatai, ahol a városi
múzeumnak kellene megnyílnia. A munkák
a tetőfedést, valamint az eddig befalazott
helyiség kibontását és rekonstrukcióját
érintik. Jövőre a létesítmény városi múzeumként és Franz Schubert emlékszobaként
működik majd.
November 18—20-án a Zselízi Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolában, november
20—24-én pedig a Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban volt influenzaszünet.
November 25-én adták át a kultúrház melletti parkolót. Az ünnepélyes átadás néhány
kisebb munkát követően december 13-án
lesz.
A tergenyei regionális hulladéklerakat működtetője városunk polgármesterével tárgyalt novemberben. A tanácskozás témája
a szolgáltatások árainak emelése volt, amire
az üzemeltető rákényszerült. A felek megállapították, hogy a kezdetben lefektetett
alapelv, miszerint a mindenkori szolgáltatás
olcsóbb marad, mint Koltán és Nánán, továbbra is érvényben marad.
A Szlovák Útkarbantartó Igazgatóság
képviselői november elején városunkban
tárgyaltak az utak téli és a nyári karbantartásáról. A tanácskozáson szó volt a Garam-híd tervezett felújításáról is, amellyel
kapcsolatban elhangzott, hogy az építési
engedélyt már megkapta a befektető, és már
a kivitelezőt is kiválasztotta. A munkálatok
jövő tavasszal kezdődnek.
November folyamán a város ismét beadta
a csatornahálózat bővítésére irányuló pályázatot, miután az előző fordulóban nem
jutott be a támogatott projektumok közé.
November 20-án Isaszegen ünnepélyesen
aláírták a helyi önkormányzat és Trstená
város közötti partnervárosi szerződést. Az
eseményre városunk képviselőit is meghívták, amely egyfajta közvetítőként működött
a két önkormányzat között. A ünnepi aláíráson Bakonyi Pál polgármester és Kádasi
Erzsébet elöljárónő vett részt.
Amint arról a polgámester a novemberi
képviselő-testületi ülésen beszámolt, továbbra is tárgyalásokat folytat az esetleges
lakásépítésről a város területén.
(vk)

2009. december
Rendőrségi hírek
November 24-én eljárás indult egy 41 éves
garamsallói férfi ellen veszélyes fenyegetőzés
és magánlaksértés vádjával. Egy nappal korábban az esti órákban elment 33 éves barátnője
házába, akit féltékenységében késsel a kezében
fenyegetni kezdett, és a késsel feléje hadonászott. A nő fogta két gyermekét, és nővéréhez
menekült velük. Az erőszakoskodó oda is utána ment, a ház előtt kiabált és fenyegetőzött,
majd átugrotta a kerítést, és az ablakokon és
ajtón dörömbölt. A házban tartózkodó férfi
ezután kitolta őt az utcára. Dühöngése közben
az erőszakoskodó férfi kitörte az egyik ablakot,
amivel 10 eurós kárt okozott.
Október 30-án vádat emeltek egy 14 éves sárói és egy 14 éves tolmácsi fiatalember ellen
idegen tulajdon rongálása miatt, amit október
29-én követtek el két kiskorúval együtt. Egy
sárói családi ház kerítésén átnyúlva ledöntötték a kukát, köveket dobáltak a házra, majd
hátulról bejutottak az udvarba, ahol betörték
az ott parkoló Citroen C5-ös személyautó
szélvédőjét. 2000 eurós kárt okoztak a tulajdonosnak. Néhány nappal később, november
3. és 8. között egy sárói családi házba törtek
be. Az emeleten kozmetikai szereket szórtak
szét, amelyeken csúszkáltak, majd szárított
kutyaeledelt, lisztet szórtak ki, étolajat öntöttek
a padlóra, széttörték a gipszkartonból készült
közfalat. Több helyen megengedték a csapokat, a lefolyókat pedig eldugaszolták, különféle elektromos készülékeket tulajdonítottak
el, majd a vízcsapokat nyitva hagyva elhagyták
a házat. A tulajdonosnak, egy sárói székhelyű
k-nek 2660 eurós kárt okoztak.
Kábítószer birtoklása és vele való üzletelés
vádjával indult eljárás egy 30 éves zselízi lakos
ellen november végén. Audi A4-es típusú személygépkocsijával november 25-én Tergenyén
hajtott át, amikor a rendőrök közúti ellenőrzés
végett igazoltatták. Mivel nem volt nála semmilyen irat, bekísérték a zselízi rendőrségre,
ahol megmotozták, és két fecskendőt, 2 adag
metamfetamint – pervitin-szerű anyagot –,
valamint 1 adag kanabist találtak nála.
Egy leparkolt teherautó kirablását sikerült meghiúsítania a rendőrség, a fegyőrség, egy fegyenc
és egy volt rendőr együttműködésének köszönhetően. November 28-án délelőtt egy 28 éves
salgótarjáni férfi megpróbálta feltörni a zselízi
rendelőintézet előtt parkoló Iveco típusú tehergépkocsi kabinajtaját. Eközben megzavarta az
autó sofőrje, egy volt zselízi rendőr. Az eseményre felfigyelt egy orvosi vizsgálatra érkezett
fegyenc, aki a parkolóban a rabszállító kocsiban tartózkodott őrzői társaságában. Felhívta
a fegyőr figyelmét az elkövető próbálkozására,
aki értesítette a rendőrséget, és így közös erővel
sikerült elfogni a betörőt és két társát.
Marián Mikloško mérnök őrnagy, zselízi körzeti rendőrparancsnok tájékoztatása alapján feldolgozta (ik)
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Ezt
a véleményt
nem
osztották a képviselők, legalábbis néhányuk, akiknek
éppen a projekt finanszírozása foglalkoztatott leginkább. Nyilatkozataikból az
következett, hogy szerintük
a város rég vár ilyen jellegű
beruházásokra, de kezét
megköti a lehetséges for-

ráshiány. Kérdőjelek merültek fel a főtéri lakások
építése, illetve a tervezet és
a Béke utcai beépítési terv
koordinálhatósága körül.
A feltett kérdéseket az
illetékesek részben megválaszolták, így miután
a jelenlevők
megállapították, hogy a testület

a szavazással csupán az
átépítés módját határozza
meg, nem pedig elkezdi az
átépítést, a kételkedés elillant. A képviselő-testület
jóváhagyta a főtér átépítési
tanulmányát, és határozott
arról, hogy a tervezet bekerüljön a városközpont
rendezési tervébe. (ik)

Jelentős pozitív változást...
...kellene hoznia a városközpontban annak választják el szigetelő növényzettel a
a terjedelmes projektnek, melyet egy regi- forgalmas útvonalaktól, új padokat teleonális operációs program keretében nyúj- pítenek, szemétkosarakat helyeznek ki,
tottak be a város központi közterületeinek virágágyásokat ültetnek, a városi hivatal
rekonstrukciójára. Nemrégiben értesítették mellett megvilágított információs táblák,
a várost, hogy a visszatérítetlen támogatá- mellszobor, új zászlórudak és bicikliállvásért folyamodó kérvényét a sikeA művelődési otton előtt szökőkút is lesz.
resek közé sorolták. A több mint
egymillió eurós pályázat célja,
hogy növelje a város konkurenciaképességét, kulturális-történelmi
tőkéjét, a közterületek minőségének és biztonságának egy kompakt
kulturális-pihenő zóna kialakításával való növelését, és megoldást
kínál az ökológiai terheltség csökkentésére, a központban történő
parkolásra és az akadálymentesítésre. „»A városközpont közterületeinek életre keltése« projektnek része nyok lesznek. A pályázatnak köszönhetően
lesz egy kerékpárút kiépítése, a járdák és a városban megjelenik egy régi-új elem,
más szilárd felületek rekonstrukciója, kü- mely negyed évszázaddal ezelőtt az akkori
lön tekintettel az akadálymentesítésükre, a hatalom megalomániás hangulata miatt
Béke utca úthálózatának rekonstrukciója, eltűnt. Szökőkútról van szó, amelyet a művea buszmegállók és a közvilágítás” – teszi lődési otthon előtt helyeznek el. A pályázat
hozzá Petr Vaněk, a városi hivatal előadója. része egy ingyenes internetes hozzáférési
A pihenőparkokat
hangsúlyozottabban pont, a wi-fi technológia segítségével. (ik)

A szelektált gyűjtés folytatódik
A Tiszta Alsó Garamvölgyéért társulás tagközségeinek, így Zselíznek is a Sárói Szolgáltató Vállalat végzi a szelektált hulladékgyűjtést. Ezt a tevékenységet veszélyeztette
a vállalat területén idén október 31-én pusztító tűzvész, amikor a lángok elemésztették
a szemétosztályozó csarnokot és annak gépparkját, beleértve a korszerű gyűjtőjárművet
is, amelyet idén februárban vásároltak.
A tevékenység folytatására lehetett következtetni a Tiszta Alsó Garamvölgyéért
társulás november 4-én, Sáróban tartott közgyűlésén is. Az önkormányzatok képviselői a közgyűlésen határozatot fogadtak el, hogy minden község és Zselíz városa is
lakosonkénti egy eurós egyszeri összeggel járuljon hozzá a társulás tevékenységének
támogatásához. Az így összegyűjtött pénzt emelős targonca, valamint műanyag- és papírprés vásárlására fordítják, ezek szükségesek a megrendelők által elfogadható méretű
csomagok elkészítésére. Judita Trníková, a község polgármestere tájékoztatta a közgyűlés
résztvevőit, hogy a község a tevékenység folytatása érdekében már vásárolt 2 380 euróért egy használt Avia A31-est, amelyet a szemét szállítására használnak. A Zselízi Városi
Képviselő-testület novemberi ülésén nem hagyta jóvá a lakosonkénti egy eurós egyszeri
támogatást, mivel nem talált jogi alapot a átutalásra.
(ik)
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Röviden...

Novemberi képviselő-testületi ülés

Nem változott az ingatlanadó
November 26-án 33. rendes
ülésén tanácskozott a zselízi
képviselő-testület. Bevezetőben
a jelenlevők meghallgatták a
polgármester beszámolóját a
november során megvalósított
tárgyalásairól. Ezúttal többször
is elhangzott a lakásépítés lehetősége a város területén. A polgármester tolmácsolta mindkét
gimnázium negyedikeseinek
háláját a testület felé a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló általános
érvényű rendelet elfogadásáért,
amelynek köszönhetően kedvező feltételek mellett szervezhették meg a szalagavatójukat a
kultúrházban. A testület megismerkedett a városi rendőrség
októberi tevékenységéről szóló
beszámolóval, jóváhagyta a
két alapiskola költségvetésének
módosítását, majd elhalasztotta
az iskolák jövő évi költségvetésének megtárgyalását. A pénzügyi részleg koordinátora, Cserba János szerint szükség van
további munkaértekezletre a

városi költségvetés elkészítéséhez. Ez további napirendi pontokkal is összefüggött, ezért a
költségvetés megtárgyalását az
ülés végére halasztották. Ezen
belül szó volt az óvoda gondjairól, az elektroniku árverésekre
való áttérés lehetőségeiről és
egyéb kiadási tételekről. A
testület végül tudomásul vette
a javaslatot azzal a kikötéssel,
hogy az elhangzott módosítások bekerüljenek az anyagba.
A képviselők jóváhagyták egy
korábbi, a költségvetés második
módosításával kapcsolatos határozat megváltoztatását, majd
a termőföld utáni adó megalapozottságáról szóló szélesebb
vita után jóváhagyták az ingatlanadó jövő évi díjszabásáról
szóló általános érvényű rendeletet (ÁÉR). Jóváhagyták a hulladékilletékről szóló ÁÉR-t, az
iskolakörzetekről szóló ÁÉR-t,
valamint az iskolai költségek
részbeni felvállalásáról szóló
ÁÉR-t. Nem hagyták jóvá, hogy
a város rendkívüli pénzügyi

támogatással járuljon hozzá a
Tiszta
Alsó-Garammentéért
társulás költségeihez. A város
jogi képviselője szerint a társulás által kért hozzájárulásnak
nincs jogi alapja. Tudomásul
vették a lakbérhátralékokról
szóló beszámolót. Jóváhagyták
a Városi Múzeum és a Franz
Schubert Emlékszoba alapító
okiratát, és tudomásul vették
alapszabályát, amelyről a következő ülésen ismét tárgyalnak. A
javaslatba bekerült Horváth
Géza javaslata, hogy a múzeum
magyar megfelelője is szerepeljen a hivatalos okiratokban. A
képviselők jóváhagyták a Vasút
utcai szükségszállás (a menedékház felújított földszintjén)
működését szabályozó ÁÉR-t
és házirendjét. Az interpellációk keretében szóba került
az Úttörő utca állapota, valamint annak lehetősége, hogy a
szülők átutalással is fizethessék
az iskolai költségeket.
(ev, šh)

Rendkívüli önkormányzati ülés

A testület támogatja a főtér átépítését
A városi képviselő-testület
13. rendkívüli ülésén a képviselők a Szent Jakab tér beépítésének tanulmányával foglalkoztak. A tervezet Makovecz Imre
és munkatársainak műhelyéből
került ki, a főtér tervezett elrendezésének
a résztvevők
a teremben állították ki, így az
érdeklődők képet alkothattak
a tervező elképzeléseiről. Bevezetőben Makovecz Imre szólt
a jelenlevőkhöz, aki néhány
szóban ismertette
a tanulmány kiindulási pontjait.
„A
tanulmány
három, egymással
összekapcsolt
tér
kialakításával
számol: az egyik
a mindennapi élet
színtere lesz egy piactérrel, üzletekkel,
bevásárlási lehetőségekkel, a másik
a templomhoz kapcsolódik, a polgárok

gyülekezőhelyeként szolgál majd,
a harmadik tér pedig a mostani emlékmű körül alakul ki,
ünnepi alkalmak, államünnepek
során szolgál különféle rendezvények helyszínéül. Ezeket
a tereket épületek veszik majd
körül, amelyekben üzletek, az
emeleten pedig lakások kapnak
helyet.” Kijelentette: nem kell
minden áron brüsszeli pénzekre
várni: „Ez esetben a helyi vállalkozókkal lehetne kialakítani

egyfajta együttműködést.” Munkatársa, Litomericzky Nándor
elmondta, hogy csapatuk több
ilyen projektet valósított meg,
többek közt a komáromi Európa Udvart. Ha nem is tűnik
úgy, a tervezet megvalósítása
lehetséges. A finanszírozást illetően két pillért tart fontosnak:
a közterületek átépítésére uniós
forrásokat lehetne kihasználni,
az építmények építésére egy
részvénytársaságot
kellene
létrehozni
a város
és helyi vállalatok
részvételével. „A megvalósítás 204,5 millió
koronát venne igénybe,
valamint további 18
milliót a közművekre,
főtérre és apró közterületi elemekre. Nem
olyan nagy összeg,
hogy egy Zselíz nagyságú település nem
tudná
megvalósítani” – tette hozzá.
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Októberben a társadalmi szervezetek képviselői és a zselízi magyar
alapiskola tanulói megemlékeztek
a város szülöttjéről, Kherndl Antalról, halálának 90. évfordulója
alkalmából, és koszorút helyeztek
el a Szent Jakab téren levő mellszobránál.
November közepén megjavították a városi parkban levő kastély
tetőszerkezetét. A munkálatokat
az Eurospinn végezte.
Októberben a zselízi városi rendőrség 50 kihágással foglalkozott,
közülük 38 esetben szabott ki
helyszíni bírságot, melyek során 599 eurót (18 045 koronát)
hajtottak be. Azért emelkedett
a kihágások száma, mert többen
nem vették figyelembe a Béke
és az Új utcában, az átjárhatóság
miatt elhelyezett tiltó és utasító
táblákat. Hét esetben szegték
meg a városnak a környezetvédelemről szóló általános érvényű rendeletét, főleg a szemét
és a kerti hulladék elégetésével.
A városi rendőrőrjárőr az egyik
szomszédos település határában
(száraz növények égetése közben
keletkezett) tüzet észlelt, és értesítette a tűzoltókat.
A városi rendőrség az eltelt időszakban néhány esetben kiskorúakat talált az Sznf utcai Stardust
játékteremben, akik szülői felügyelettel tartózkodtak ott. A felszólításra a szülők a gyerekekkel
együtt elhagyták a játéktermet.
Novemberben a város utcáin kóborolt egy róka, amelyet a zeneiskola és a szabadidőközpont
épületének közelében láttak, de
feltűnt az egykori kórház területén is. Az állaton nem mutatkoztak a veszettség jelei, és magától
eltűnt a városból.
Október 23-ig a nem lakás céljaira szolgáló helyiségek bérleti
tartozása elérte a 2918 eurót.
A zselízi szlovák gimnázium
újonnan felépített szárnyát november 10-én adták át a város
vezető képviselői és Ľubica Burdová, a megyei önkormányzat
alelnöke jelenlétében.
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„...az egész város sorsa a szívügyem.

Városi újság

A képviselő-testület
jóváhagyta a főtér
átépítési tanulmányát

Egyszerűen mondva, a politika mögött

2

a polgárt kell látni, konkrét embereket.

93701@pobox.sk
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ára: 0,35 euró (10,50 Sk)
A 13. András-napi vásáron 13 739 eurós vásári
illetéket szedett be a
város
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Másképp nincs értelme” – vallja Ladislav
Vékony.
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J A:
Karácsony
Legalább húsz fok hideg van,
Szelek és emberek énekelnek,
A lombok meghaltak, de született egy
ember,
Meleg magvető hitünkről
Komolyan gondolkodnak a földek,
Az uccák biztos szerelemmel
Siető szíveket vezetnek,
Csak a szomorú szeretet latolgatja,
Hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,
Fa nélkül is befűl az emberektől;
De hová teszik majd a muskátlikat?
Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég
S az újszülött rügyező ágakkal
Lángot rak a fázó homlokok mögé.

Nyugalmas karácsonyi
ünnepeket, az otthon melegét,
a család szeretetét, megértést,
örömöt és boldogságot, az új
évben sok szerencsét,
jó egészséget, szakmai
és magánéleti sikereket
kíván
a Zselízi Hírmondó
szerkesztősége és kiadója

Idén Opavský László és Mária adományozta a városnak a Szet Jakab téren álló karácsonyfát.
Újdonságnak számít, hogy az ünnepi időszakban a város karácsonyi vásárt szervez a főtéren. A
szódóiak saját fát állítottak fel városrészükben.
(Foto: ik)

Képzeljék el,

hogy a zselízi labdarúgók bejutnának az
első ligába, majd országos bajnoki címet szereznének. Mi történne velük és az edzővel?
Valami hasonló történt. Nem labdarúgásban,
hanem zenében. Mézes Angéla és Attila május 21-én megnyerte a Zongora Modern Ritmusban – Bajmóc 2009 elnevezésű versenyt a
négykezes zongorajáték kategóriában. E sikernek köszönhetően kaptak meghívást az Eugen
Suchoň Fesztivál 8. évadjára, ahol fődíjasok
– abszolút győztesek lettek. Ez a lehető legmagasabb zenei kitüntetés Szlovákiában. A sikert
30 zeneiskola tanulóinak társaságában érték
el, a zselízi volt a versenyen részt vevők közül
a legkisebb iskola, mind a tanulók, mind a tanárok számát illetően. A siker az oktatók, Virág Mária és Danczi Judit, valamint Klimo Gyula
igazgató érdeme is. A Franz Schubert Művészeti Alapiskola tanulóinak sikerei az intézmény
magas színvonaláról árulkodnak. Növendékei és tanárai nagyobb figyelmet érdemelnének. A
témával még foglalkozunk a közeljövőben, addig is ellátogathatunk az iskola tanulóinak karácsonyi koncertjére, december 15-én délután 16:00 órakor a kultúrházba.
(šh)

