Ž

o
v
z
s
e
k
i
l
ý
e
93701@pobox.sk

spravodajca
Mestské nov iny

X. rocník, február 2009
Za hektár ornej pôdy zaplatia vlastníci
namiesto doterajších 22,58 eura daň vo
výške 34,73 eur. Vyplýva to z VZN o dani z
nehnuteľností na tento rok.
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cena: 0,33  (10,- Sk)

50 km/h až po
záhradkársku osadu,
cyklistom
netreba
prilby do záhrad
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Z januárového
zasadnutia MsZ
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach sa zišli na svojom prvom
tohtoročnom zasadnutí 29. januára. Po
obligátnom úvode pristúpili k prijatiu VZN
č. 1/2009 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a hospodárenia
rozpočtových a príspevkových organizácií
mesta. V súvislosti s návrhom VZN bola V.
Tomašovičom opäť otvorená otázka používania výrazu komisia namiesto rada úseku.
Zmena sa nateraz nekonala, avšak ako na
schôdzi poznamenal viceprimátor Polka, že
je to zrelá otázka, ktorou sa ešte budú zaoberať, i keď sa vyjadril, že mu viac záleží na
funkčnosti ako na pomenovaní. Spoločnosť
Nausika, prevádzkujúca miestnu polikliniku, opäť podala žiadosť o odkúpenie zariadenia laboratória, ktoré má zatiaľ v prenájme od mesta. Hlavnou otázkou bola najmä
cena, na ktorej sa členovia zastupiteľstva
a zástupca firmy MUDr. Forbak zatiaľ nedohodli, preto MsZ predĺžilo nájomnú zmluvu
do konca marca s tým, že dovtedy prebehnú
rokovania medzi zástupcami mesta a Nausiky. Rozsiahlu diskusiu vyvolalo aj VZN č.
2/2009 o zmene a doplnení VZN č. 2/2007
o poskytovaní dotácií, až takú, že rokovanie o bode bolo prerušené a pokračovalo
sa v ňom až po prerokovaní informatívnej
správy o koncepcii riešenia športu v meste. Nakoniec bol termín podania žiadostí
predĺžený na koniec februára. Poslanci
zobrali na vedomie VZN o nájomnom za
nebytové priestory a pozemky v prvom
čítaní. Všeobecne sa zhodli na tom, že
príjmy zo zvýšeného nájomného by sa
mali použiť účelovo na obnovu a rekonštrukciu mestských budov. Schválili plán
pláce MsZ na tento rok a po oboznámení
sa so žiadosťou o prenájom amfiteátra odporučili MsÚ predložiť nájomnú zmluvu
na budúce zasadnutie.
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Reprezentovali i plesali
Skvelá zábava, výborné jedlo, pitie, slané pečivo, zákusky, ovocie, ale i pestrá paleta vín a
koktejlov, bohatá tombola a najmä dobrá spoločnosť – tak by sa dali zhrnúť reakcie účastníkov reprezentačného plesu mesta, ktorý 17. januára v Dome kultúry v Želiezovciach otvoril
tohtoročnú plesovú sezónu. „Priznám sa, bola to moja myšlienka, aby sa po rokoch v našom
meste opäť konal reprezentačný ples.“ – hovorí viceprimátorka mesta Katarína Mocsyová,
ktorá bola spokojná najmä s rekordným počtom hostí, ktorí sa v sobotný večer prišli zabaviť.
„Slávnostnú atmosféru dodávala originálna výzdoba, o ktorú sa postaral dodávateľ poskytovaných služieb. Návštevníci plesu mohli byť spokojní aj s bohatou a stále čerstvou ponukou jedál
vo forme švédskych stolov, o ktoré sa postaral náš ctený partner – Ústav pre výkon trestu odňatia
slobody Želiezovce. Touto cestou sa chcem poďakovať našim sponzorom, ktorí štedro prispeli
množstvom hodnotných cien do tomboly i k usporiadaniu plesu. Moje vrúcne poďakovanie patrí
aj rade organizačného úseku pri MsZ, ako aj kolegom, ktorí svojou aktivitou, šikovnosťou a
dobrými myšlienkami dopomohli k úspešnému výsledku.“
Do tanca hrala kapela Kríziš zo Strekova, v programe sa predstavili tanečníci z tanečnošportového klubu Junilev Levice. Túžbou organizátorov je, aby ten budúcoročný ples bol ešte
kvalitnejší a aby sa tak obnovila tradícia každoročných reprezentačných plesov mesta.
(šh)
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Menili sa dane
Na poslednom minuloročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach poslanci schválili niekoľko všeobecne záväzných nariadení, čo bolo potrebné najmä v súvislosti
s prechodom na novú menu. Pri tejto príležitosti boli upravené niektoré sadzby miestnych
daní a poplatkov. Najviac pozornosti priťahuje asi daň z nehnuteľností, ktorá sa dotýka prevažnej väčšiny obyvateľov mesta.
Ročnú sadzbu dane z pozemkov určuje zákon 582/2004 Z. z. Mesto ju môže upraviť všeobecne záväzným nariadením. Základná ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %. Kým vlani
a po niekoľko predchádzajúcich rokov napríklad v prípade ornej pôdy mesto upravilo túto
sadzbu len minimálne, na 0,26 %, v roku 2009 pristúpilo na výraznejšie zvýšenie. Aké sú teda
sadzby na tento rok a v porovnaní s minulým, uvádzame v tabuľke.
Predmet dane

sadzba
na 2008

daň v r. 2008

sadzba
na 2009

daň v r. 2009

0,26

22,58 €/ha (680,16 Sk)

0,40

34,73 €/ha (1046,40 Sk)

0,26

21,46 €/ha (646,62 Sk)

0,40

33,02 €/ha (994,80 Sk)

0,26

23,48 €/ha (707,20 Sk)

0,40

36,11 €/ha (1088,00 Sk)

Trvalé trávnaté porasty
– Želiezovce

0,30

6,02 €/ha (181,20 Sk)

0,50

10,02 €/ha (302,00 Sk)

Trvalé trávnaté porasty
– Mikula, Svodov

0,30

3,58 €/ha (108,00 Sk)

0,50

5,97 €/ha (180,00 Sk)

0,25

-

0,30

-

0,25

-

0,30

-

Zastavané plochy
a nádvoria, ostatné
plochy, záhrady

0,50

0,01 €/m2 (0,32Sk)

0,70

0,01 €/m2 (0,44 Sk)

Stavebné pozemky

0,50

0,1 €/m2 (3,20 Sk)

0,50

0,10 €/m2 (3,20 Sk)

Orná pôda
– Želiezovce
Orná pôda – Mikula
Orná pôda – Svodov

Lesy
Vodné plochy

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,03 € (1 Sk) za každý začatý m2 zastavanej plochy. Túto
sadzbu tiež môže mesto ako správca dane upraviť všeobecne záväzným nariadením. V prípade stavieb bola mestským zastupiteľstvom daň z nehnuteľnosti určená na rok 2009 takto:
Predmet dane (stavby)

sadzba 2008

sadzba 2009

stavby na bývanie

0,099 €/m2 (3,00 Sk)

0,099 €/m2 (3,00 Sk)

na pôdohosp. produkciu

0,099 €/m2 (2,00 Sk)

0,099 €/m2 (3,00 Sk)

rekr. a záhradkárske chaty

0,16 €/m2 (5,00 Sk)

0,232 €/m2 (7,00 Sk)

garáže

0,33 €/m2 (10,00 Sk)

0,431 €/m2 (13,00 Sk)

priemyselné stavby

0,497 €/m2 (15,00 Sk)

0,663 €/m2 (20,00 Sk)

na ostatné podnikanie

1,49 €/m2 (42,00 Sk)

1,493 €/m2 (45,00 Sk)

ostatné stavby

0,497 €/m2 (15,00 Sk)

0,497 €/m2 (15,00 Sk)

Pri viacpodlažných stavbách bol určený príplatok za podlažie v sume 0,033 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. Výška dane z bytov sa medziročne nemenila, zostala na úrovni 0,099 € (3 Sk)/m2. Opäť na poslaneckú požiadavku uverejňujeme,
že VZN podporili: K. Mocsyová, G. Horváth, G. Melczer, T. Csenger, V. Tomašovič, P. Martosy,
R. Gulyás, proti bol R. Récsei, ostatní poslanci neboli prítomní.
Spracoval: (ik)

Z januárového
zasadnutia MsZ
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Zobrali na vedomie ďalšiu žiadosť eseročky
Nausika o odpredaj parciel pred budovou
polikliniky, poslanci sa rozhodli, že mesto
a spoločnosť budú rokovať o oboch žiadostiach naraz. MsZ rozhodovalo o žiadostiach
o odpredaj, resp. zámenu nehnuteľností,
schválilo finančnú spoluúčasť mesta v prvej
etape projektu Rekonštrukcia verejného
osvetlenia maximálne do výšky 270 tis. eur.
Poslanci sa oboznámili s informatívnou
správou o koncepcii riešenia športu v meste, ktorá stavia na troch pilieroch: Centre
voľného času, Mestskom športovom klube
a vytvorení referentského miesta na MsÚ
pre oblasť športu. Provokatívne otázky poslanca a následné vyčerpávajúce odpovede
riaditeľky Záhorskej pomohli prítomným
nazrieť do každodenných starostí Centra
voľného času v rámci programového bodu
zaoberajúceho sa činnosťou CVČ. Kvôli
novému školskému zákonu bolo potrebné
prijať dodatky k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení v pôsobnosti mesta,
čo zastupiteľstvo vykonalo ku koncu zasadnutia. V rámci diskusie poslanci chválili
vianočnú výzdobu mesta i mestský ples.
(ek)

Vážení čitatelia!
Len takmer mimochodom sme si stihli
uvedomiť, že prešlo 10 rokov odvtedy, čo
uzrelo svetlo Želiezoviec prvé číslo nášho
mesačníka. Je to možno dôvod na bujarú
oslavu alebo na prednes patetických slov o
púti, rázcestí a podobne.
Pre nás je to dôvod, aby sme urobili niečo, čo dnes robí málokto. Zamyslíme sa nad
sebou. A keďže sme mestskými novinami, zamyslíme sa nad sebou v kontexte tohto mesta
a jeho potrieb. To robí tiež málokto.
V niekoľkých ďalších číslach sa preto nevyhneme spomienkam, bilancovaniu... Zároveň sa však pokúsime na základe 10-ročných
skúseností nájsť odpovede na otázky, ktoré
medzi občanmi aj ich zástupcami občas zaznievajú (verejne i neverejne): Aké úlohy plnia
a môžu plniť mestské noviny? Sú potrebné
mestské noviny? Bolo by lepšie, keby noviny
neboli mestské? Aké by boli Želiezovce bez
novín?
Samozrejme, nebudeme sa zamýšľať
sami. Ako vždy, aj teraz budeme očakávať aj
vaše príspevky, pripomienky, podnety alebo
čokoľvek. Alebo len jednoduché vyznania, čo
pre vás znamenajú tieto noviny. Za to Vám
vopred ďakujeme.
Vaša redakcia
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POLICAJNÉ SPRÁVY
Pre neplnenie si povinností vyplývajúcich
zo zmlúv o poskytnutí úveru bolo 5. januára začaté trestné stíhanie voči 50-ročnému
mužovi z Juru nad Hronom, ktorý v rokoch
2006 a 2007 uzavrel niekoľko zmlúv o nákupe tovaru na splátky a o poskytnutí úveru so spoločnosťou Home Credit Slovakia.
Na splátky si kupoval motorovú pílu, robil
vodičský preukaz, alebo zobral aj hotovostný úver, svoje splátkové povinnosti si však
neplnil. Svojím konaním spôsobil finančnej spoločnosti škodu vo výške 2862,81 €
(86 245 Sk).
Dňa 22. januára bolo začaté trestné stíhanie proti 35-ročnému obyvateľovi Čaty za
zločin lúpeže, ktorého sa dopustil v ten istý
deň, keď pri návšteve vlastnej tety je násilne
stiahol z prsta prsteň zo žlto-červeného
kovu, potom sa jej vyhrážal sekerou. Odcudzením jej vznikla škoda vo výške 50 €
(1500 Sk).
Zabitím sa vyhrážal svojej žene a synovi
47-ročný obyvateľ Hronoviec. Dňa 17.
januára prišiel domov v podnapitom stave a vzduchovkou chcel zastreliť svojich
psov. Jeho syn mu v tom zabránil, preto
ho v dome fyzicky napadol. Keď jeho žena
aj so synom ušli, s puškou v ruke sa im
vyhrážal zabitím. Ešte v ten istý deň bol
voči nemu začaté trestné stíhanie za prečin
vyhrážania.
Dňa 24. januára bolo vznesené obvinenie
voči 22-ročnému obyvateľovi Želiezoviec
za prečin nedovolenej výroby a držania
omamnej látky. Ešte v marci 2008 si pre
svoju potrebu zadovážil igelitový balíček
obsahujúci 255 g kanabisu. Balíček našla
v jeho izbe jeho matka a na políciu v Želiezovciach ho odovzdal jeho otec.
Spracoval (ik)
Informácie poskytol kpt. Ing. Marián Mikloško,
riaditeľ OO PZ Želiezovce

Športovci môžu žiadať dotáciu do konca februára
Návrh na zmenu termínu podávania žiadostí
o mestské dotácie rozprúdil
živú diskusiu na januárovom zasadnutí MsZ. Zmenu
termínu si vyžiadal fakt,
že Mestský športový klub
nestihol podať žiadosť, keďže neexistuje iná, právne
podložená možnosť financovania klubu. Na funkcii
prezidenta MŠK medzitým
nastala zmena, Róberta
Ferdu nahradil Ladislav
Sokol. Poslanci jednotne
podporovali financovanie
klubu, avšak mnohí nesúhlasili s otvorením pôvodného
termínu, čo by mohlo znamenať precedens. „Prekáža
mi, že predlžujeme termín.
Prečo meníme pravidlá počas
hry?“ položil otázku Vojtech
Tomašovič a neskôr podotkol: „Prostriedky z dotácií sú
určené na vylepšenie činnosti,
nie účelovo prispôsobené na
úhradu pohonných hmôt.“
Podporil ho aj Ján Cserba:
„Nie je to dobré riešenie. Ak

MŠK potrebuje riešiť svoje
fungovanie, poskytnime im
prostriedky inak.“ Zmenu
termínu obhajoval Róbert
Gulyás, ktorý vyzdvihol väčšiu aktivitu v oblasti športu
v uplynulom období: „V
MŠK funguje okrem futbalu
súťažne aj tenis a formuje sa
stolnotenisové družstvo. Táto
úprava je určená na to, aby sa
finančné toky sprehľadnili...
Veľa vecí sme dali do poriadku v športe – nájomné, právne
veci a podobne. Každý hovorí,
že nikto nič nerobí, ale ani od
vás, poslancov, nevychádzajú
žiadne návrhy. V športe robia
ľudia vo svojom osobnom
voľne, nečakajme od nich aj
zvládnutie všetkých legislatívnych úkonov.“
Poslanci zúfalo hľadali
možnosti
financovania
aj z pohľadu predloženej
správy o riešení koncepcie
športu v meste. Koncepcia
ráta s tromi piliermi športu.
CVČ by pracovalo v nezmenenej forme, ale s dôrazom

Cesta k záhradkám bude bezpečnejšia
Podľa nového zákona o cestnej premávke, ktorý vstúpil do platnosti 1. februára
2009, sú okrem iného cyklisti počas jazdy
mimo obce povinní chrániť si hlavu riadne
upevnenou ochranou prilbou. Nie je ťažké si
domyslieť, čo by striktné dodržiavanie tohto
zákona v našom meste znamenalo napríklad
pre majiteľov záhradiek za Hronom...
Aby sa ľuďom takto nekomplikoval život,

Problém sa rieši...

Bude kde parkovať?

Mnoho občanov sa pýta, čo sa plánuje
robiť s nedostatkom parkovacích miest v
meste a či sa v tomto smere vôbec niečo
robí. Spýtali sme sa referenta výstavby a
územného rozvoja MsÚ Vojtecha Félixa:
„Mesto objednalo vypracovanie projektovej
štúdie na riešenie parkovacích miest. Na jej
základe postupne mesto vybuduje nové parkovacie miesta v blízkosti bytových domov na
Hronskej, Sládkovičovej, Mierovej a Slnečnej
ulici. Okrem toho sa plánuje vybudovať dočasné parkovisko na Rákócziho ulici, čím by
sa vyriešilo parkovanie na Mierovej ulici od
budovy MsÚ po LIDL.”
(šh)

na maximalizáciu príjmov
prostredníctvom
vzdelávacích poukazov, takisto
MŠK by pôsobil naďalej
ako občianske združenie.
Najväčšia zmena by sa
týkala vytvorenia miesta
referenta športu v štruktúre
MsÚ. Koncepcia sa nezdala
dostatočne
vypracovaná
viceprimátorovi
Pavlovi
Polkovi: „Všetko zostáva nezmenené, akurát sa
prijme ďalší pracovník.“ Tiež
označil za zarážajúce, že
prevádzka MŠK bude financovaná
prostredníctvom
dotácií, ktoré boli vytvorené
na financovanie organizácií,
ktorým sa predtým nedostával z financií mesta.
Keď sa rôzne návrhy
ukázali ako nepriechodné,
napokon bol termín dotácií
predsa otvorený: termín
podávania žiadostí v oblasti
telovýchovy a športu na
tento rok sa predĺžil do 28.
februára.
(ik)

poslanec Géza Horváth ešte na júlovom zasadnutí MsZ predniesol požiadavku, aby sa
tabule označujúce začiatok a koniec mesta
posunuli až za záhradkársku osadu. Ako
nás informoval pracovník referátu výstavby

a územného rozvoja MsÚ v Želiezovciach
Vojtech Félix, na základe tejto požiadavky
mestského úradu Obvodný úrad ako orgán
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Leviciach určil Regionálnej správe ciest
Levice premiestnenie týchto tabúľ o 800 m
smerom k Sikenici. V pondelok 2. februára
v dopoludňajších hodinách boli tabule premiestnené (na fotografii). Zároveň sa tak na
tomto úseku znížila maximálna povolená rýchlosť
(na základe spomínaného
zákona) na 50 km/h.
Vojtech Félix zároveň
pripomenul, že je vypracovaný súhrnný generel dopravných značiek za území
celého mesta. „Ide o súhrn
projektantom navrhnutých
a Dopravným inšpektorátom
schválených zmien, ktoré
budú vykonané v priebehu
jari podnikom Eurospinn,
s. r. o.”
Aj týmto sa sleduje zvýšenie bezpečnosti na
cestách, v záujme ktorého je dobré používať
napríklad cyklistické prilby a vesty aj v úsekoch, kde to zákon nepredpisuje. (šh)
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Anketa
Každá zmena (ak je naozaj zmenou) prinesie niečo nové a spravidla odnesie niečo
staré. A vždy trvá istý čas, kým si ľudia na to
nové zvyknú, aby sa pre nich postupne stávalo samozrejmosťou a to staré nostalgickou
spomienkou.
Začiatok roka 2009 priniesol zmenu
meny – ľudia sa začali zbavovať slovenských
korún a používať euro. Ako si s touto zmenou poradili Želiezovčania? Spýtali sme sa
troch predajcov a niekoľkým obyvateľom
sme položili otázku, či im je ľúto za slovenskou korunou a ako si zvykajú na euro.
Oľga Gašparová, COOP Jednota Levice,
Fučíkova ul.: Sú trošku
problémy s rozlišovaním tých
centov, ale inak prebieha všetko bez problémov. Trochu som
sa bála a napriek tomu som si
zvykla veľmi dobre. Myslím si,
že to nie je až také ťažké, ako
sme čakali. A neskôr nám veľmi dobre padne,
keď pôjdeme do iných štátov a nebudeme
musieť meniť peniaze. Ľudia podľa mňa robia
chybu, že si to stále prepočítavajú. To ich mýli.
Hovorím im, aby si to neprepočítavali, ale pozerali rovno na tú cenu v eurách. Zvykli by si
tak rýchlejšie...
Alžbeta Csomorová, novinový stánok
Dudáš: Niektorí nadávajú,
niektorí si už zvykajú...
Problémy majú najmä starší
ľudia s rozoznávaním mincí
a najmä s tými drobnými
centami. V prvý deň som aj
ja mala problémy, ale zvykla som si.
Csilla Mlinárová, Hostinec Metro (PEKLO): Spočiatku som mala
obavy, ale zisťujem, že ľudia
si zvykajú rýchlejšie, než
som čakala. Našli sa takí,
ktorí mi tu vysypali za hrsť
centov a mysleli si, že ide o
nejakú veľkú sumu, ale bolo
ich len niekoľko. A ja som si
tiež zvykla, ale isto je to tým, že denne pracujem s peniazmi...
Agneša Krištofoliová: Mne to ide dobre, nemôžem sa sťažovať, ale niektorým starším ženám to robí problémy. Včera
som s jednou musela ísť do obchodu,
lebo sa bála, že ju oklamú. Stáva sa aj
to... Lepšie by však bolo, keby tie jedno
a dvojcenty neboli. Z tých sa dá niekedy zblázniť. Koruny boli lepšie v tom, že bolo viac
papierových, ale čo už... Peniaze ako peniaze.
Tibor Javorka: Mne je to divné. Ešte som si nezvykol, stále
si to prepočítavam, potrvá mi
to asi ešte pol roka, kým si
zvyknem.

Duálny obeh v želiezovských bankách
Duálny obeh bol skúškou
najmä pre finančné inštitúce
a obchodníkov, ktorí to zvládli, dá sa povedať, celkom
slušne. Niektoré obchody to
riešili tak, že mali dvojtýždňovú inventúru, inde však
v pohode a zdvorilo premieňali koruny za eurá, aby
neskôr zápasily s prebytkom
centových mincí a bankovými poplatkami za ich
veľký počet pri odovzdávaní
v peňažných ústavoch. A
ako zvládli prechod na euro
banky pôsobiace v Želiezovciach? Spýtali sme sa priamo
na mieste. V jednom prípade musela odpoveď prísť až
z hlavného mesta priamo od
hovorcu, v druhom nám odpovedal riadieľ expozitúry,
v oboch prípadom sme sa
však stretli s pohotovosťou
a promptnosťou pri získavaní informácií.
Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne, a.s.:
– Počas konverzného víkendu
Slovenská sporiteľňa otvorila
dve tretiny z viac ako 270
obchodných miest, vrátane
pobočky v Želiezovciach. Podobne ako na ostatnom území
Slovenska, aj v Želiezovciach
prišlo v prvej polovici januára
do nášho obchodného miesta

viac klientov ako obvykle.
Napriek veľkému záujmu
o zámenu hotovosti zvládali
pracovníci obchodných miest
Slovenskej sporiteľne situáciu
bez komplikácií. Pomohli
nám aj klienti, ktorí boli aj
napriek dlhšiemu čakaniu
trpezliví, za čo sa im chceme
poďakovať.
V Želiezovciach bola zaujímavosťou trpezlivá klientka,
ktorá čakala niekoľko desiatok minút, kým príde na
rad a nakoniec si zamenila
na eurá 2 koruny. Na celom
Slovensku bolo pozoruhodné
najmä to, v čom nosili niektorí klienti do banky korunové
mince na zámenu za eurá.
V žilinskom regióne prišiel
do obchodného miesta klient
s 18 vedierkami plnými mincí
v hodnote presahujúcej 100
tisíc Sk. Do našich obchodných miest prišli už aj klienti
s lavórom plným mincí, či
s prepravkou na zeleninu
zaplnenou haliermi a korunovými mincami.
Od začiatku do polovice
januára 2009 prijala Slovenská sporiteľňa od klientov na
Slovensku viac ako 20 miliárd
korún, v Želiezovciach to bolo
takmer 50 miliónov korún.
Bc. Tomáš Tóth, BSBA, ria-

Ján Andruska: Za korunami mi nie je až tak
ľúto, ale mám nepríjemnosti s tými drobnými mincami. Človek si
musí dávať v obchodoch pozor,
aby ho neoklamali. Prednedávnom zrušili 10 a 20 halierniky,
tým sa to zjednodušilo, teraz je
tu ten problém opäť a je to ešte zložitejšie, lebo je
drobných ešte viac.
Emil Virág: Veľmi ľúto je mi za Slovenskou korunou. Na euro si ťažko zvykám,
na tie drobné si neviem zvyknúť.
Na tie väčšie si zvykám, ale tie
malé centy sú o ničom. Ale zvyknem si, lebo musím.
Zoltán Berek: Za Slovenskou
korunou je mi ľúto, ale na euro
si už ako tak zvykám. Problémom sú tie centové mince.
Kým si úplne zvyknem, prejde
minimálne polrok.
Szabolcs Németh: Za korunami mi nie je ľúto, euro
je dobré. Zvykám si naň bez
problémov.

diteľ želiezovskej pobočky
VÚB banky, a.s.: – Konverzia vo VÚB banke prebehla
hladko. Bankomaty a platobné terminály sa začali prepínať už niekoľko minút po polnoci. Prvý výber sa uskutočnil
o 0:15 h v Bratislave.
Vo štvrtok, 1 januára,
bolo v pobočkovej sieti pomerne rušno. Spolu sme mali
otvorených 61 obchodných
miest. Aj keď to bol sviatok
a novoročný deň, záujem
o vklady a zmenáreň bol veľký. Počas tohto dňa sa uskutočnili transakcie v hodnote
10 mil. EUR.
V piatok, 2. januára boli
otvorené všetky obchodné
miesta. Nápor klientov bol
niekoľkonásobne väčší ako
v rovnaké dni minulého roka.
Rekord toho dňa bol zaznamenaný v obchodnej sieti, keď
jeden z klientov doniesol 35
000 kusov slovenských mincí
na výmenu.
V Želiezovciach bola návštevnosť takisto vysoká, ale
napriek tomu to pracovníci
zvládali bez väčších problémov. Určite poďakovanie patrí
aj klientom, ktorí, aj napriek
dlhým radom vychádzali
v ústrety a boli trpezliví.
Ladislav Levicky

Dominika Rauschová: Za korunou je mi
strašne ľúto, na euro si neviem
zvyknúť, ani nechcem, nemám
ho rada. Viem, že si naň budem
musieť zvyknúť, aj keď sa mi
nepáči. A to potrvá aj polrok...
Roland Mocbeichel: Je mi
ľúto za korunou. Na euro si celkom zvykám, ale mohla zostať
aj Slovenská koruna. Nemám s
eurom problémy...
Pavel Dobrovický: Ľúto za
korunou? Asi áno, alebo aj nie.
Čo už teraz urobím? Či som
si zvykol na euro? Ja som len
nosič, platí manželka. Ja len tie
drobné...
Eva Katonová: Pravdaže je
mi za korunou ľúto. Odkedy je
euro, nemám dosť peňazí.
Spracoval: (šh)

5
160 tisíc eur na vzdelávanie
Mesto Želiezovce získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 4.838.768,- Sk (160617.67
€) na realizáciu projektu Vzdelaním k sebarealizácii na trhu práce. Jeho cieľom je zvýšenie kvalifikovanosti pracovníkov samosprávy a tým aj skvalitnenie výkonu ich pracovnej činnosti
Vzdelávanie bude prebiehať vo viacerých oblastiach. V rámci marketingu pôjde predovšetkým o získanie prehľadu o možnostiach využívania zdrojov obce, trhového pohľadu a
pochopenia trhových princípov. Účastníci kurzu zavádzania e-governmentu okrem teoretických znalostí získajú aj praktické zručnosti v efektívnej komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Obsahom
vzdelávania v oblasti vytvárania a riadenia projektov a programov je získanie schopnosti pripravovať, vypracovávať a realizovať projekty na podporu podnikania a regionálneho rozvoja
i vytvárania vlastných podporných programov z rozpočtu a iných zdrojov. Nevyhnutnou
potrebou práce samosprávy je stále viac schopnosť komunikácie v angličtine, ktorá sa stala
univerzálnym jazykom pri komunikácii so zahraničnými partnermi a podnikateľmi, i pri
získavaní informácií. Preto je súčasťou projektu aj jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku.
V rámci projektu trinásti zamestnanci MsÚ v Želiezovciach absolvujú trojdňový pracovný
pobyt v partnerských mestách Makó a Barcs v Maďarsku v prospech získania skúseností,
overenia nadobudnutých vedomostí a prehĺbenia vzájomnej spolupráce. Záverečnou aktivitou bude vypracovanie plánu ďalšieho vzdelávania zamestnancov, ktorá bude vychádzať z
dosiahnutých vedomostí v priebehu realizácie projektových aktivít. Záverečné vyhodnotenie
bude zabezpečené projektovým tímom, výstupom bude záverečná práca.
Projektové aktivity sa budú týkať okrem zamestnancov samosprávy mesta Želiezovce aj
niektorých organizácií (ZŠ, ZŠ s VJM a MsK) a samospráv ďalších obcí: Hontianska Vrbica,
Keť, Málaš, Malé Ludince, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Veľké Ludince.
(šh)

Problém sa rieši...

Úlet z komína kotolne
Niekoľko obyvateľov Sacherovej, Jesenského a Mierovej ulice bývajúcich v blízkosti
kotolne nás upozornilo, že pri testovaní
zariadenia na spaľovanie biomasy – slamy
dochádza k úniku sadzí a kúskov slamy do
ovzdušia, čo znečisťuje parkujúce autá a vyvešanú bielizeň.
Ako sme zistili, na napadnutom snehu
skutočne vidno čierne nečistoty. Oslovili
sme preto prevádzkového riaditeľa spoločnosti Tenergo Brno, a.s., OZ ZO Martin
Tibora Ešeka: „Aj my sme dostali sťažnosti
obyvateľov na úlet pevných častíc z komína
našej kotolne. Mrzí nás, že sme týmto znepríjemnili život obyvateľom mesta, a najmä že sa

to stalo počas vianočných sviatkov. Od 8. decembra je v skúšobnej prerušovanej prevádzke

kotol na biomasu - nová technológia výroby
tepla v komunálnej energetike. Pritom sa
skúšajú a doregulovávajú rôzne prevádzkové
stavy pomerne zložitých a náročných technologických procesov spaľovania tohto paliva bez
výluky dodávky tepla na vykurovanie a teplej
úžitkovej vody, čo nezjednodušuje postupný
prechod na novú technológiu. Hneď po zistení
tejto nežiaducej situácie sme s našimi subdodávateľmi začali pracovať na jej odstránení.
Obyvateľom sa aj touto cestou ospravedlňujeme a zároveň ich uisťujeme, že vykonáme
všetky potrebné opatrenia, aby sa už obdobná
situácia nezopakovala.“
Spoločnosť Tenergo Brno, a.s., OZ ZO
Martin sa pre túto technológiu výroby tepla
a prípravy teplej úžitkovej vody pôvodne
rozhodla preto, aby mohla postupne stabilizovať ceny tepla pre obyvateľov bytových
domov Želiezoviec, čo je obzvlášť aktuálne
v čase finančnej a hospodárskej krízy. Biomasa zároveň predstavuje obnoviteľný zdroj
energie. Napokon aj nedávna plynová kríza,
ktorej zásadné riešenie je časovo náročné
ukázala, že nie je vhodná závislosť výhradne
na jednom, navyše neobnoviteľnom zdroji
energie, akým je zemný plyn. Jedným z možných riešení je diverzifikácia palivovej základne s maximálnou možnou regionálnou
sebestačnosťou. Práve touto cestou sa vydal
aj citovaný výrobca a dodávateľ tepla v Želiezovciach.
Viac o novej technológii vykurovania i
plánoch spoločnosti Tenergo v tejto oblasti
prinesieme v niektorom z budúcich čísel.
(šh)

Poslanci, blogujte!
Konečne začína slúžiť svojmu účelu, potešil som sa nedávno pri čítaní diskusie na
webstránke mesta. Dnes to totiž vôbec nie
je samozrejmé. Je naozaj potešiteľné, že sa
v diskusii objavuje menej invektív, v ostatnom období neslúži na „odbavenie sa“
niektorých jednotlivcov, zato väčšmi ako
fórum konštruktívnych návrhov a debát
obyvateľov, dokonca sa tam začínajú objavovať aj plné a (asi) pravé mená diskutujúcich. V uplynulých týždňoch ma zaujal
príspevok istého Mariana, ktorý okrem
technických záležitostí navrhol možnosť
vedenia blogov zástupcami mesta, citujem:
„aby bolo jasné, čo pre mesto chystajú
(ako vôbec rozmýšľajú o rozvoji mesta)“.
Osobne tento nápad považujem za jeden
z najinovatívnejších prínosov diskusie na
mestskej stránke. Poslanecké blogy by slúžili tak samotným poslancom na prezentáciu
svojich názorov, ako aj občanom – voličom
v orientovaní sa a lepšej informovanosti.
Príklady nájdeme vo veľkej politike, hoci
na Slovensku len menej, ale predsa. Blog
si u nás vedie napríklad Ivan Mikloš, Zuzana Martináková, Magdaléna Vášáryová,
ale aj Monika Beňová či Viera Tomanová.
Prípadne sa inšpirujme „najmocnejším
mužom planéty“ na stránke www.change.gov, ktorý si tiež vedie blog. Takže volanie do tanca odznelo, so záujmom budeme
sledovať, či sa tento návrh v Želiezovciach
udomácni.
Ladislav Levicky

O rok by mohlo byť
aj klzisko
Možno je zimný štadión v Želiezovciach
zatiaľ behom na dlhé trate, ale umelé klzisko by sme mohli mať už nasledujúcu zimu.
Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva sa na
pretras dostala otázka vytvorenia dočasnej
umelej ľadovej plochy na námestí. V rámci
diskusii odznelo: na miestnych školách sa
rozšírila fáma, že napriek snahe niektorých
osôb primátor nepovolil jej zriadenie v
decembri. „Nie som proti klzisku, na decembrovej schôdzi som povedal len toľko, nech na
Silvestra spravíme ohňostroj. Umelú ľadovú
plochu mali napríklad v Ostrihome alebo
v Piešťanoch,“ uviedol primátor, ktorému
sa nápad pozdával, lebo ako ďalej vyhlásil:
„zistíme, čo to stojí a koncom roka by sme
také klzisko mohli kúpiť.“ Možno koncom
januára je ešte skoro o tom hovoriť, prednosťou však je, že nezmeškáme jarné zľavy
na kúpu korčúľ.
(ic)
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Je zámena pozemkov nevyhnutná?
Novembrové a decembrové
číslo Želiezovského spravodajcu
prinieslo niekoľko informácií
a názorov poslancov o schválení
zámennej zmluvy pozemkov
s PD POHRONIE.
Poslanci, ktorí spochybňovali
odôvodnenosť a nevyhnutnosť
zámeny, majú pravdu. Schválené
uznesenie nie je v prospech mesta. Žiaľ, nie je to prvý prípad.
Svoj názor odôvodňujem
z hľadiska ekonomického a súladu so zákonmi.
Zákonom SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení sú miestne orgány opäť vybudované na
princípoch samosprávy a prebrali
aj úlohy spojené s rozvojom obcí.
Obce získali samostatnosť v riadení a rozhodovaní, čo v praxi
znamená, že môžu samostatne
rozhodovať a uskutočňovať
všetky činnosti súvisiace so samosprávou obce a jej majetkom.
Vlastníctvo majetku je základom
pre ekonomickú samostatnosť
obce a určuje jej nezávislosť.
S cieľom zabezpečiť právne usporiadanie majetkových vzťahov
k majetku prijala SNR samostatný zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Existencia majetku a tvorba
vlastných finančných zdrojov
prostredníctvom výnosov z majetku by mohla viesť k znižovaniu
závislosti obcí od prostriedkov
zo štátneho rozpočtu. Jednou
z možností je aj efektívne využívanie majetku s cieľom získať
z neho čo najväčší prospech
v podobe ekonomického, spoločenského aj územného rozvoja.
Súčasne rozhodnutie samosprávy mesta a celkový prístup k
správe majetku nepoukazuje na
zodpovednosť. Tvrdím to, lebo
zbaviť sa majetku mesta (32 ha
ornej pôdy) tak, ako je to opísané
v článku Zmluva zostáva v platnosti, je nesystémovým rozhodnutím. Rozhodnutia o využívaní
majetku mesta a predovšetkým
o využívaním nehnuteľného majetku (orná pôda) sú rozhodnutia
dlhodobého charakteru, pretože
ich využiteľnosť je dlhodobá niekoľko (desiatok), sto rokov.
Preto tieto rozhodnutia majú
charakter strategických rozhodnutí.
Vyjadrenie poslanca Róberta
Gulyása poukazuje na závažné

chyby v rozhodovacom procese.
Citujem „Pri zámene neboli dodržané určité transparentné postupy.
Neviem, kto ponúkol naše pozemky za pozemok, za ktorý sa majú
vymeniť.“
Mestský majetok tvorí materiálnu podstatu pre výkon
všetkých kompetencií mesta. Je
preto dôležité, aby sa rozhodovalo o problematike komplexne,
berúc do úvahy tak vonkajšie,
ako i vnútorné faktory, ktoré na
využitie majetku vplývajú. V konečnom dôsledku o využívaní
majetku rozhoduje zastupiteľstvo
s primátorom mesta. Pre rozhodovanie zastupiteľstva je však
potrebné pripraviť a predložiť
návrhy a materiály ako zrozumiteľné odborné argumenty.
Fáza prípravy návrhov pre
rozhodovanie je z pohľadu ekonomického azda dôležitejšia, než
samotný hlasovací proces, ktorý
je konečným aktom rozhodovacieho procesu, pretože v tejto fáze
by mali hľadať spôsoby najefektívnejšieho využívania majetku,
berúc do úvahy tak potreby komunity, ako aj ekonomiku.
Na príprave návrhov pre
rozhodovanie o využití majetku
by sa mali podieľať odborníci
(technici, ekonómovia, členovia
samosprávneho
manažmentu
vrátane kontrolóra, prípadne
zástupcovia obyvateľov aktivizujúcich sa v komisiách), pretože
takto zložená komisia dokáže
posudzovať využitie majetku
komplexne, a to tak z hľadiska
odborného, ako i z hľadiska
spoločenských potrieb. Pripravený podklad pre rozhodovanie
o obecnom majetku by mal byť
alternatívne a argumentačne
pripravený a v takej forme, aby
bol obsahovo i vecne pochopený
všetkými poslancami bez ohľadu
na ich profesijné zameranie.
V konečnom dôsledku je však
pre využitie majetku rozhodujúce hlasovanie poslancov a jeho
výsledky sú niekedy v protiklade
s tým, ako odborne dobre a argumentačne bol návrh predložený
(v tomto prípade či vôbec bol
pripravený).
Nemôžem súhlasiť s názorom
primátora: „My sa majetku nezbavujeme, ale ho máme zveľaďovať.
Teda rozvíjať to, čo vieme najlepšie
využiť a zo žiadneho zákona nevy-

plýva, že by sme mali rozvíjať ornú
pôdu, ktorú neobrábame.“
Argumentácia neobstojná, už
len preto, že možnosti použitia
obecného majetku upravuje zákon SNR č. 138/1991 Zb., ktorý
uvádza, že orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť
s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany
a tvorby životného prostredia.
Majetok, ktorý obec dočasne nevyužíva, môže ponechať na užívanie inej právnickej alebo fyzickej
osobe. Táto forma využívania
obecného majetku má zmluvný
charakter.
Z ekonomického pohľadu
prenájom majetku prináša výhody vo forme:
dlhodobejšieho príjmu
vo forme nájomného
mesto nestráca vlastnícky vzťah k majetku
mesto nemá žiadne
vlastné náklady
Z horeuvedeného je zrejmé,
že mesto hospodári so svojim
majetkom (ornou pôdou), dáva
svoj majetok do prenájmu, takto
v súlade so zákonom využíva
majetok s cieľom zabezpečenia
vyšších príjmov do mestského
rozpočtu, čím zároveň zveľaďuje
vlastný majetok.
Žiadny zákon neurčuje, že
mesto musí obrábať pôdu.
Ďalšie vyjadrenia poslancov
a primátora vytvárajú dojem, že
v súvislosti s rozhodnutím ostáva
niekoľko otvorených otázok. Ako
napríklad:

„Otázne nie je to, či pozemky
pri Hrone potrebujeme alebo nie,
otázny je spôsob, ako ich dostať do
majetku mesta a ten zvolený sa mi
nevzdal najvhodnejší.“
„Môžem pokojne vyhlásiť, že
neevidujeme žiadne zákulisné
záujmy.“
„Keď si už niekto dal takú námahu,
že sa tieto činnosti snažil podporiť,
dajme tomu zelenú a nerobme žabo-myšie vojny.“
V procese hlasovania poslanci prezentujú osobné, politické
alebo i odborné zámery a výsledok hlasovania nemusí byť vždy
v prospech najefektívnejšieho
návrhu.
Výsledok
hlasovania
môže
ovplyvniť aj lobbing jednotlivcov
alebo skupín, ktorí sa cez poslancov zastupiteľstva snažia presadiť
svoje záujmy. Niekedy sú tieto
záujmy povýšené nad verejný
úžitok. Je preto veľmi dôležité,
aby sa poslanci zastupiteľstva vedeli správne rozhodnúť a snažili
sa využívať svoje postavenie voleného zástupcu. Z toho vyplýva,
že správne rozhodovanie nie je
žabo-myšia vojna.
Investičný zámer mesta
v súlade s Územným plánom
bolo možné riešiť vhodnejšie
bez straty pozemkov mesta
po poznaní potenciálneho investora na jeho náklady. Preto
sa stotožňujem s názorom pána
poslanca Gulyása, že samospráva konala unáhlene.
JUDr. Géza Nagy

Na cintoríne už bude pokoj!

Pred časom sme aj v našich novinách informovali o problémoch
na katolíckom cintoríne, kam sa cez poškodené oplotenie dostávali
rómske
deti,
ktoré tam robili neporiadok
a narúšali pohrebné obrady.
Tomuto
má
urobiť koniec
oplotenie betónové oplotenie,
ktoré koncom
novembra
postavila želiezovská firma
D+G, s. r. o.
„Išlo o najlacnejšiu ponuku, stálo to 999.483,50 Sk“ – informoval odborný referent
výstavby a územného rozvoja MsÚ v Želiezovciach.
(šh)
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Udomácňujeme sa na veľtrhoch
BRATISLAVA (ek) – Na
tohtoročnom Medzinárodnom
veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour sa koncom januára
zúčastnilo 536 vystavovateľov
z 32 krajín a po prvýkrát medzi
nimi nechýbalo mesto Želiezovce. Ponuku na účasť sme dostali
od Nitrianskeho samosprávneho
kraja, ktorý reprezentovali aj
Nitra, Levice, Vráble a Podhájska. Mesto reprezentovali pracovníci MsÚ Jana Kišďurková
a Alexander Tóth, na otvorení
sa zúčastnil aj primátor Pavel
Bakonyi, technickú podporu
poskytol Marián Kišďurka,
ktorý spracoval audiovizuálnu
prezentáciu. „Prezentácia vychádzala z predstavenia historických
daností, súčasných možností mesta
i doposiaľ nevyužitého potenciálu.
Pre účely veľtrhu sme spracovali

mapu mesta, ktorá v textovej časti
poskytuje základné informácie
z histórie i súčasnosti, do mapovej
časti sme zapracovali lokalizáciu
základnej občianskej vybavenosti
a kultúrnohistorických pamiatok,
ale aj možnosti ubytovania a stra-

vovania v meste. Grafické práce
vykonala Katarína Fazekašová.
Prezentovali sme sa aj Sachero-

vou tortou od Tibora Páldiho,
ktorá sa stretla s nesmiernym
úspechom. Jedna novinárka poznamenala, že mala niekoľkokrát
možnosť ochutnať Sacherovu tortu vo Viedni, ale tak chutná ako
želiezovská nikdy nebola. Záujemcov z radov odbornej verejnosti a novinárov, ktorí sa
v hojnom počte zastavovali
pri našom pulte, zaujímala
možnosť zhliadnutia expozície Schubertovho múzea,
stav kaštieľa Esterházyovcov
a ďalšie možnosti trávenia
voľného času v meste najmä
pre potreby ruskej klientely
na vytvorenie programových
balíkov na nadchádzajúcu
turistickú sezónu. Informovali sa aj o napredovaní
medializovaného projektu Mesto
F. Schuberta,“ hovorí Alexander

Naplnil sa odkaz dobročinnej aukcie
Výťažok dobročinnej aukcie v rámci
projektu OZ Formica s názvom Art for Help
vo výške 45 000 Sk (1493,73 €) bol venovaný
na podporu 20 želiezovských rodín. Finančnú výpomoc dostal okruh starostlivo vyberaných odkázaných rodín a jednotlivcov
ešte počas sviatkov. Rozdávala ho trojčlenná
skupina zložená zo zástupkyne Občianskeho združenia Formica Gabriely Michlovej,
pracovníčky mesta Paulíny Kölešovej
a manželky autora myšlienky dobročinných
aukcií v Želiezovciach Magdalény Kanyukovej. Jedna rodina (prípadne jednotlivec)
dostala v priemere sumu 2000 Sk (66 €).
O reakcii obdarovaných a svojich pocitoch
nám porozprávala Gabriela Michlová: „Prvý
dojem je obvykle klamný – človek vystúpi pred
poschodovým domom a prvé, čo mu napadne
– fakt su títo ľudia na tom finančne tak zle?
Ale potom sa otvoria vchodové dvere a zjaví
sa srdečná tvár, avšak s ustarosteným pohľadom... Nieketorí z tých, ktorí dostali pomoc aj
minulý rok, nás prijali s úsmevom a vďačnosťou, dve mladé mamičky mali v očiach slzy a
najprv tomu nechceli ani veriť. Potom sa od
dojatia rozplakali. Ale boli rodiny, kde peniaze
prijali len nasilu – možno to bola ich prehnaná hrdosť – a možno ich trápenie bolo príliš
veľké, aby sa dokázali tešiť z finančného daru.
Oveľa viac by ich asi potešilo zdravie, než peniaze, ale verím, že večer, keď sa zamýšľali nad
uplynulým dňom, aspoň jedna ich myšlienka
bola plná vďačnosti. Bola aj taká rodina, ktorá
si náš príspevok pomýlila so sociálnou dávkou
v núdzi pred Vianocami. Jedna rodina použila

finančný dar na zaplatenie elektriny. Boli aj
takí, ktorí keď zbadali mestskú políciu (ktorej
autom sme sa viezli), sa naľakali, že za niečo
dostanú pokutu... Reakcie boli naozaj rôznorodé – každý sme iný, v danej situácii inak
reagujeme. Niekto je príliš hrdý, niekto príliš
citlivý... Naozaj, počas tých niekoľkých hodín
som zažila asi všetky druhy reakcií – dokonca
aj hnev. Istá staršia pani sa hnevala, vraj načo
jej tie peniaze budú, ona je stará a chorá a
nepotrebuje nič ani pred sviatkami. Mala na
sebe starý ošúchany sveter a tepláky, z ktorých
sa kde-tu cez diery pretláčala belosť pokožky.
Chudoba priam bila do očí...“
Boli takí, ktorí sa nad nečakanou finančnou výpomocou zamýšľali veľa, až napokon
napísali list na adresu OZ Formica, z ktorého
citujeme: „Ďakujem za finančnú pozornosť,
ktorá mi bola doručená vašimi milými vyslankyňami vo vianočnom čase. V atmosfére, kedy
sa ľudia naháňajú za prípravou sviatkov, mi
táto udalosť naplnila dušu nebeským svetlom
a hodnotou daru najvyššej ceny, daru ľudskej
účasti a spolupatričnosti... Chvíľu mi trvalo,
kým som obsiahla svojim uponáhľaným duchom, silu tohto posolstva. Čas pokročil, no
ja, pri spomienke na tie chvíle, prežívam stále
vrúcnosť Vianoc a zostávam s úctou.“
Pri čítaní týchto riadkov sa akosi stráca
dôležitosť počtu predaných obrazov a výšky
inkasovaných prostriedkov na aukcii. Dôležitejšia je ľudskosť, žičlivosť a ochota. A tie
akosi sprevádzali celý proces, tak prípravu
aukcie, ako aj samotnú dražbu i darovanie
výťažku. A to stačí... Ladislav Levicky

Tóth. Pracovníkom mesta sa na
veľtržnej premiére mesta podarilo nazbierať nové skúsenosti
a nadviazať zaujímavé kontakty,
ktoré sa dajú využiť v krátkodobom horizonte na užšiu spoluprácu.
Účasť mesta na veľtrhoch sa
týmto nekončí, pokračovať bude
na veľtrhu Urbis Invest 2009 v Brne 21.–25. apríla. Medzinárodný
veľtrh investícií, financií, realít
a technológií pre mestá a obce
bude oficiálnym sprievodným
podujatím českého predsedníctva EÚ, zároveň príležitosťou
prezentovať mesto v zahraničí,
poskytnúť námety na spoluprácu,
predložiť okrem rozvojových plánov aj aktuálne ponuky komerčných nehnuteľností a projekty
ponúkajúce príležitosti na ďalšie
podnikateľské aktivity v meste.

Kanyuk vystavuje v
Leviciach
LEVICE (šh) – V hradnom areáli Tekovského múzea v časti Nécseyho galérie
bola 22. januára otvorená výstava s názvom
Jozef Kanyuk – Výber z tvorby. Vernisáž sa
tešila početnej účasti, medzi prítomnými
sa objavilo mnoho pracovníkov levických
kultúrnych ustanovizní a zástupcov médií.
Výstavu otvoril riaditeľ Tekovského múzea
Mgr. Ján Dano a zároveň udelil slovo viceprimátorovi Želiezoviec Pavlovi Polkovi,
ktorý prítomným priblížil životnú púť a
doterajšiu kariéru známeho želiezovského
výtvarníka a protagonistu benefičných aukcií (Art for help).

V kolekcii obrazov nájdeme všetky žánre, ktorým sa venuje – od krajiniek a zátiší
až k mestskej architektúre minulosti, prítomných prirodzene najviac zaujali obrazy
zachytávajúce Levice v minulosti. Jozef Kanyuk poskytol ako hosťujúcemu maliarovi
priestor štýlovo úplne odlišnému Vladovi
Rúfusovi st., ktorý tu vystavil 5 svojich obrazov. Výstava bude otvorená do 8. marca.
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Vianočné akcie Centra voľného času v Želiezovciach
Pracovníci CVČ v Želiezovciach vo štvrtok 18. decembra zorganizovali vo veľkej sále
domu kultúry Akadémiu členov záujmových
útvarov. Bola príležitosťou pre všetky deti
a mládež z tanečných záujmových útvarov
– moderný tanec, mažoretky a hip-hop, ako
i pre členov krúžku karate predstaviť najbližším výsledky svojej polročnej práce v CVČ.
Na milé prekvapenie pracovníkov CVČ sa
sála zaplnila takmer do posledného miesta.
Vystúpenia súborov boli vydarené, všetky
boli odmenené potleskom. Súčasťou Akadémie bola aj výstavka prác krúžku „Tvorivé

dielne“ a prác najmenších detí, ktoré navštevujú krúžok výpočtovej techniky - moderné
kreslenie.
Členovia krúžku Karate sa v sobotu

20. decembra 2008 zúčastnili „páskovania“
v Nových Zámkoch. Začiatočníkom sa podarilo získať oranžové opasky, pokročilí karatisti boli úspešní tiež - získali modré a žlté
opasky. Z úspechu svojich ratolestí sa tešili
aj rodičia. Všetkých to veľmi povzbudilo do
ďalšieho tréningu.
V pondelok 29. decembra zorganizovali
pracovníci CVČ turnaj 3-členných družstiev
v PC hrách. Turnaj prebiehal v učebni výpočtovej techniky CVČ od 9:00 do 18:00 hod.
Zúčastnilo sa ho 11 družstiev, spolu 33 detí.
Všetci účastníci boli odmenení vecnými cenami. O deň neskôr navštívilo
54 detí a rodičov v Národnom
cirkuse v Budapešti vystúpenie
Cirkus v rytme tanca. Skvelé
výkony artistov, veselí klauni
a výborní tanečníci si vyslúžili
náš obdiv.
Čas vianočný je časom
pokoja, pohody i bohato prestretých stolov, čo sa po sviatkoch odzrkadlí aj na ručičke
váhy. Optimisticky a zdravo
vykročiť do roku 2009, zbaviť
sa „vianočných“ tukových vankúšikov mohli dievčatá a ženy
zo Želiezoviec a okolia na Aerobik maratóne, ktorý zorganizovalo CVČ
v sobotu 3. januára v priestoroch Domu
kultúry v Želiezovciach. Zacvičiť si prišlo
35 záujemkýň pod odborným vedením Lí-

vie Dulaiovej – precvičovala pilates a jógu,
Magdy Mužíkovej– fitness aerobik a Klaudie
Konczovej – tae-bo a fitness aerobik. Cvičenie sprevádzala výborná nálada, po ňom
bolo pre cvičenky pripravené občerstvenie
a bohatá tombola.
(cvc)

Aktuálne termíny vývozu
separovaného odpadu

Mestský úrad Želiezovce oznamuje občanom,
že zber separovaného odpadu v mesiaci február sa
uskutoční v dňoch:
23. februára z rodinných domov časti Svodov
a Mikula,
24. februára 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.
25.februára 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.
26. a 27. februára z obchodov
S odvážaním začíname o 8. hodine ráno, preto vás
žiadame, aby nezviazané vrecia s odpadom boli
vyložené včas pred vaším domom.

Chráňme a zachovávajme si zvyky našich predkov 3
Ešte pred polstoročím sa v srdci Európy - na našom malebnom Slovensku
pravidelne striedali štyri ročné obdobia.
Keď mala byť zima, tak bývalo snehu
napadnutého skoro do pol pása. Vietor
nafujačil veľké záveje, po ktorých sme
sa ako malé deti mohli sánkovať, aj u nás
za humnom. Mrzlo, len tak trešťalo, sneh
nám vržďal pod nohami.
V tomto zimnom období sa v celej
dedine, aj v našej časti na Budíne, konali
zabíjačky (zakáľačky). V každom dome si
vykŕmili prasiatko, takto si zúžitkovali
nielen ostatky z kuchyne, ale aj dvora, či
záhrady.
Ako deti sme netrpezlivo čakali a
tešili sa na dlho očakávaný okamih. Už
niekoľko dní vopred si gazda nachystal
všetko potrebné: riad, paráky na zohriatie
vody, kotol na varenie jaterníc, prasačích
hláv, mäsa. Gazdiná napiekla sladké pagáče, koláč, nachystala aj pálenô. Skoro ráno,
ešte pred svitaním gazda zakúril pod
kotlom, aby bola vrelá voda na čistenie

a umývanie prasaťa. Keď prišiel mäsiar,
gazda ho ponúkol pagáčikom, štamperlíkom a išlo sa na vec. Milému prasaťu sme
uviazali na zadné nohy štránek, ktorým sa
mu nohy podtrhli. Ďalší chlapi ho chytili za nohy a chvost, aby sa nemetalo a
skúsený mäsiar ho šikovne zaklal. U nás
doma sme chytali aj krv na krvavničky do
veľkého hrnca, posolili sme ju a miešali,
aby veľmi nezhustla. Neskoršie sa vyliala
na pokrájané žemle.
Niekde prasa obárali vriacou vodou,
aby mohli oškrabať štetiny, ale u nás sa
pšeničnou slamou prasa zakrylo a potom
podpálilo. Až potom sme vriacou vodou
umývali, kefami drhli a nožmi odstraňovali všetky nečistoty. Mäsiar najskôr odstránil nechty z paprčiek, až potom začal
vyberať vnútornosti a črevá.
Črevá sa po vyčistení, vyšlajmovaní
a prepraní v rukách s octom a cibuľou
použili na napĺňanie. Tešili sme sa už
na tzv. mozgy, ktoré moja mama pripravovala pre nás. Na cibuľke podusila čer-

stvé, pokrájané mäso, ochutila korením,
majoránkou, soľou a celkom na záver
pridala mozog z prasaťa. S uhorkou a
domácim chlebíkom sme sa mohli dosýta najesť. Mäsiar pokračoval vo svojej
práci, rozporcoval, vykosťoval mäso.
Hlavu s vnútornosťami, ďalšie odrezky,
pľúcka, ľadvinky, srdce sa dali variť do
kotla. Mäso, ktoré sme si chceli nechať,
sa uložilo zvlášť. Zadné stehno sa pekne
upravilo, spolu s prerastenou slaninkou,
paprčkami a kožkami sa v drevenom
koryte pekne zasolilo, aby po 3 týždňoch
podlievania sa do udiarne zavesilo na
hák. Z ďalšieho mäsa, z odrezkov sme
pomáhali pri mletí na veľkom mäsovom
mlynčeku, mäsiar pridal pomletý cesnak,
sladkú aj štipľavú papriku, kmín a soľ,
pár kvapiek červeného vína. Zmes sa
niekoľkokrát premiešala, dochutila podľa
gazdovej chuti a mohli sa plniť črevá domácky zostrojenou tzv. nabíjačkou.
(Dokončenie tejto témy v budúcom čísle.)
Jozef Beník
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HISTÓRIA ŠKOLY

(Siedma časť)
Čítajúc kroniku Rímsko-katolíckej ľudovej školy v Želiezovciach
ma zaujal vývoj počtu žiakov. Prvá písomná zmienka o tom pochádza
z mája 1879. V predošlých rokoch sa žiaci s veľkou pravdepodobnosťou učili v jednej zlúčenej triede. O tom svedčí aj údaj Canonica
Visitatio z roku 1854: „..aj keď milostivý pán ponúkol materiál na
rekonštrukciu školy a učiteľského bytu, ktoré boli v dezolátnom stave,
veriaci sa napriek tomu bránili každej forme práce. Až v roku 1879
sa vybudovala nová učebňa školy, ale bola nízka, jej podlaha a steny
vlhké. Inšpektor Tekovskej župy, snažiac sa o napredovanie situácie,
vyzval 20. mája 1883 komunitu veriacich, aby namiesto chátrajúcej
školskej miestnosti vybudovali novú, zdravšiu miestnosť, a vzhľadom
na rastúci počet žiakov, aby pre žiačky zriadili alebo postavili samostatnú triedu. Dovtedy prebiehalo vyučovanie pre nedostatok miesta
predpoludním pre chlapcov a popoludní pre dievčatá.“
Podľa záznamov zo dňa 14. mája 1879, na záverečných skúškach
bol počet žiakov iba 25, z toho 16 chlapcov a 9 dievčat. Na rastúci
počet žiakov poukazuje aj fakt, že v roku 1902 zhodnotil kráľovský
inšpektor vtedajšie dve miestnosti ako preplnené, vzhľadom na to
verejná správa nariadila vybudovanie tretej učebne a vytvorenie
tretieho učiteľského postu. Školská správa sa proti uvedenému nariadeniu odvolala, ale ministerstvo odvolanie odmietlo. Školská správa
sa rozhodla, že v záhrade kantorského učiteľa pod jednou strechou
starej školy postaví novú učebňu a učiteľský byt. Nová učebňa (už
tretia) bola otvorená v septembri roku 1903, náklady stavby, 6670
korún, zaplatil kanonik Károly Santhó.
Podrobnejšie údaje o počte žiakov sa nachádzajú v kronike až
od dvadsiatych rokov. V rokoch 1922-1923 sa v kronike uvádza 152
žiakov, v rokoch 1925-1926 navštevovalo školu už 220 chovancov. V
nasledujúcom roku sa v troch triedach učilo spolu 197 detí. Počet žiakov bol v každej triede nad 50, ale bola aj trieda, ktorú navštevovalo
89 žiakov. Výučba a udržanie disciplíny v podobných podmienkach

1933, III. trieda, 58 žiakov, v strede učiteľ E. Nemes a farár Š. Mészáros
zaiste neboli jednoduché činnosti. Z rozprávania staršej generácie vyplýva, že dôležitú úlohu mal aj „pomocný učiteľ“ (trstenica). Zaujímavosťou je, že pokiaľ počet žiakov prvej až štvrtej triedy v každej triede
bol dosť vysoký, 60 – 80 žiakov, vyššie ročníky navštevovalo podstatne menej žiakov. Napr. v rokoch 1930-1931 sú uvedené údaje:
I. trieda (1.-2. ročník)
59 žiakov
II. trieda (3.-4. ročník)
89 žiakov
III. trieda (5.-8. roč.)
48 žiakov
Z uvedeného vyplýva , že veľa žiakov ukončilo školu v piatom ročníku základnej školy. Pri zápisoch v júni roku 1933 sa znížil počet
žiakov na 165 , pretože žiaci, ktorí skončili piaty ročník (19 chlapcov
a 19 dievčat) sa povinne zapísali do Štátnej ľudovej školy v Želiezovciach. Postupne sa tak zrušil siedmy a ôsmy ročník. Počet žiakov sa
znížil v roku 1937-1938 na 130. O Štátnej ľudovej škole sa zmienime
v nasledovnom článku.
Ferenc Nyustyin

Čo očakávať od svojho finančného poradcu
Práva a povinnosti

Váš najlepší investičný plán
sa zrazu rozpadáva. Ste nahnevaný, je vám ľúto a väčšinu turbulentných obchodných dní máte
panický strach o peniaze, o ktoré
môžete prísť na burze.
A práve investiční poradcovia si budujú svoje renomé v časoch, ako sú tieto, keď sú ceny
akcií nízke a emócie vysoké.
Kvalitní poradcovia si dokážu udržať klientov a navrhnúť
im také možnosti, že keď sa ich
portfólia vymania zo súčasného
poklesu, zostanú nielen neporušené, ale silnejšie.
Napriek tomu sa mnohým
odborníkom
príliš
nedarí
vzdelávať investorov v zvládaní
neposlušného trhu. Buď sa vyhýbajú úprimným rozhovorom
s klientmi o ich peniazoch, alebo
sa poddajú ich emocionálnym
impulzom a spravia unáhlené
obchody v snahe udržať si ich.
To však zanechá investorov na
najhoršom možnom mieste:
neistých s finančnou situáciou a
obavou o budúcnosť.

Na tomto vzpurnom trhu by
sa investori, ktorí si splátkami
plnili svoje povinnosti, mali u
svojich poradcov domáhať aj
svojich práv.
Majú právo na vzdelanie,
komunikáciu,
disciplinované
rozhodnutia a na pružnosť, ktoré počas sporenia posilnia vaše
portfólio do budúcnosti.
„Vy ste zákazník,“ hovorí
Sheryl Garrett, zakladateľ investičnej poradenskej služby
Garrett Network. „Ak sa vám
nedostáva dostatok pozornosti,
akú si zaslúžite a za ktorú platíte, nájdite si poradcov, ktorí vám
budú nápomocnejší.“
Tu je niekoľko prístupov,
ktoré by ste mali očakávať od
finančného poradcu:
1. Právo na vzdelanie
V prípade, že ide o vaše peniaze, máte nárok na realistické
vysvetlenie, aký vplyv na ne pád
trhu môže mať. Úprimný rozhovor sa napr. môže začať témou,
čo sa môže stať - predtým, než sa
to stane. Múdry poradca sa napr.
postará, aby ste mali dostatok

hotovosti alebo iných krátkodobých investicií na pokrytie
životných nákladov na rok alebo
viac a zvyšok potom investuje do
diverzifikovaného portfólia.
Takže keď akcie padnú, môže
vám čiastočne odľahnúť, že
ostatné cenné papiere sa držia
lepšie a čo je najdôležitejšie, že
ich nebudete musieť predať do
padajúceho trhu.
„Náš prístup je taký, že diverzifikáciou portfólia predchádzame pád trhov tým, že hotovostné
rezervy plánujeme v predstihu,“
hovorí Harold Evensky, finančný
poradca z Miami, ktorý drží hotovosť klientov na úrovni dvoch
rokov výdavkov domácnosti.
„Plánovanie zaisťuje, že klienti budú mať dostatok likvidity;
ich peniaze na stravu sedia práve
teraz v hotovosti,“ hovorí.
2. Právo na komunikáciu
Ak sú trhy mätúce, máte
nárok na poradcu, ktorý o investičnom prostredí s vami hovorí
priamočiaro, uváženým spôsobom a na základe skúseností
z minulosti načrtne, čo by sa

mohlo prihodiť v súčasnosti. Namiesto toho sa až príliš často stáva, že poradcovia zaryto mlčia.
Nevedia čo povedať, keď akcie
klesajú, pretože predchádzajúce
rozhovory s klientom sa zamerali na návratnosť a ako dobre
sa akciám darí z dlhodobého
hľadiska. A to je varovným
signálom. Štvrťročné investičné
výpisy sú len holými faktami a
mali by ste očakávať viac, keď trh
padá.
„Poradcovia by mali komunikovať s klientmi raz mesačne
aspoň e-mailom,“ hovorí Jack
Waymire, zakladateľ Paladin Registry, ktorý pomáha drobným
investorom nájsť finančného
poradcu. „Povedzte mi, čo sa deje
s mojimi peniazmi a prečo. Čím
viac viem o tom, čo sa deje, tým
budem pokojnejší.“ Komunikácia
samozrejme funguje obojsmerne.“Povedzte poradcovi, čo chcete,
a kedy to chcete,“ hovorí Garrett.
(Dokončenie v budúcom čísle.)
Jonathan Burton,
MarketWatch, San Francisco
Preklad Norbert PAUL
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Bol tu Schubert a to sa nedá nijako zmazať
Mgr. art. Richard Rikkon sa
narodil v roku 1974 v Želiezovciach v hudobníckej rodine, ktorá
vtedy žila v Jure nad Hronom.
Od svojich štyroch rokov hrá
na klavíri, ako 5-ročný sa stal
víťazom celoslovenskej súťaže.
Keď mal 6 rokov, stal sa víťazom
Bartókovej ceny v Maďarsku a
séria jeho úspechov na národných i medzinárodných súťažiach
pokračovala ďalej. V r. 1980 o
ňom Československá televízia
priniesla dokument ako o zázračnom dieťati. Ako 8-ročný sa stal
mimoriadnym žiakom Žilinského konzervatória pod vedením
prof. Antona Kállayiho, od r. 1995
bol poslucháčom VŠMU u prof.
Cyrila Dianovského, študoval aj
na Conservatoire Superiore v Paríži u medzinárodne uznávaného
interpreta Eugena Indjica (žiaka
Artura Rubinsteina).
Koncertne vystupoval v mnohých krajinách sveta, hrával s mnohými renomovanými telesami

(Orchester De Radio et Television
Paris, Concergebouw – Orchester
Amsterdam a Symphonie Orchester Zurich...), koncertne sprevádzal
mnohých operných spevákov
z Kanady a USA, spolupracoval so
sólistami Moskovskej filharmónie,
v r. 2001 s vlastným recitálom absolvoval celosvetové turné (Afrika,
India, Saudská Arábia, Grécko, Kanada, USA...).
Doteraz vydal 3 albumy,
získal 2 zlaté platne a ocenenie
Aurel roka 2005 za inštrumentálny výkon.
Okrem interpretácie klasickej
hudby rôznych období aj komponuje a prearanžováva hudobné
diela, navyše sa nevenuje len
klasickej hudbe.
Širšej verejnosti na Slovensku
sa stal známym najmä svojím
účinkovaním v TV show Slovensko hľadá superstar, kde sa spolupodieľal na hudobnej produkcii
a ako korepetítor sprevádzal
súťažiacich spevákov.

Niečo bude...
Ako sme už spomenuli v minulom čísle, Richarda Rikkona počas
jeho pobytu v našom meste sprevádzal najmä viceprimátor Pavel
Polka, ktorý nám o tom porozprával: „Richard Rikkon si so záujmom prezrel Pamätnú izbu Franza Schuberta, kde ho zaujali najmä vystavené notové materiály. V kaštieli ho zaujímalo, v ktorej z
miestností bol klavír, kde kedysi prvýkrát zneli dnes už svetoznáme
piesne. Promtne zatelefonoval Sise Sklovskej, či si aj ona vie predstaviť koncert na počesť Scubertovskej tradície, prípadne na opravu
schátralého kaštieľa, s čím umelkyňa súhlasila. V Kostole sv. Jakuba
ho zaujal príbeh týkajúci sa sarkofágu a Juraja Becseiho. Zaujímal
sa o akustiku kostola, ako sa vyjadril, aj kostol si vie predstaviť ako
dejisko koncertu klasickej hudby. Pozrel si aj Sacherov dom i hrobku Esterházyovcov – miesto posledného odpočinku Karolíny, žiačky
Franza Schuberta, ktorú si zvečnenú spolu s géniom odniesol na obraze od Jozefa Kanyuka. Čo ma však mimoriadne teší, jednoznačne
prejavil záujem o spoluprácu s mestom.“
(š)

Cieľom vášho turné s klavírnym recitálom Tri oriešky
pre Richarda Rikkona je
v každom z navštívených miest
popri vlastnom vystúpení aj
„rozlúsknutie troch orieškov“
– odhalenie talentov troch
žiakov miestnej ZUŠ. O čo ide
v prvom rade?
- Popri mojom vlastnom koncertovaní dávam možnosť mladým
talentom, aby sa
zviditeľnili.
Predtým som sa venoval aj vyučovaniu a zistil som, že deti sú veľmi
vnímavé a ak sa k nim správate
ako k rovnocenným partnerom,
ony Vám to vrátia. Myslím si, že je
veľmi dobré, keď dostanú možnosť
prejaviť sa. Pred predstavením,
počas skúšky s nimi komunikujem.
Radím im: „Mohli by sme to skúsiť
takto?“ A zahrám im ich part s novým výrazom. Neprikazujem, len
radím. A to ich neskutočne posúva
vpred. Napríklad to dievčatko, čo
hralo na gitare... Mala hrať sama,
len sólovo. Ale mala trochu trému
a ja som jej navrhol, že budeme
hrať spolu. Ona súhlasila. Narýchlo
som vytvoril sprievodný part. Tak
som ju sprevádzal aj na koncerte,
nechal som ju v popredí, hral som
len sprievodnú harmóniu. A ona
to zvládla. Nie všetky tie deti budú
v budúcnosti robiť hudbu profesionálne. Ja som však veľmi rád, že
som im tú cestu k hudbe ukázal. To
ma na tom teší.
Takže tie „tri želiezovské oriešky“ sa vám rozlúsknuť podarilo?
- Áno. Všetky tie deti sú veľmi talentované. Aj to dievčatko
s gitarou, aj tí súrodenci, čo hrali
štvorručne na klavíri, aj ten klarinetista...
Ádám Balla je všestranný.
Spieva, hrá na klavíri, zobcovej
flaute, najmä však na klarinete a
okrem klasiky a ľudovej hudby
nedávno na jednom podujatí
predviedol džez...
- Áno jasné! Po koncerte sa mi zdôveril, že rád hrá džez. Povedal som
mu, že to mohol povedať vopred a
hrali by sme džez, ja som otvorený
rôznym žánrom...
Čo sa mi však na ňom páči,
je jeho schopnosť správať sa na
pódiu. Napriek tomu, že pôsobí tak
placho, už má skúsenosti, čo robiť v
nepredvídateľnej situácií. Tiež som
si všimol na skúške, keď som mu
pri spoločnom hraní ukázal, ako

lepšie pochopiť a precítiť skladbu,
on hneď reagoval. Tomu sa hovorí
talent...
Aké puto vás spája so Želiezovcami?
- Narodil som sa tu. Aj môj brat.
Bývali sme v Jure nad Hronom, čo je
blízko. Ako malý chlapec som však
často navštevoval Želiezovce, mám
tu blízkych ľudí, rodinu. Blízkymi
mi zostali aj keď sme sa potom
presťahovali do Levíc a už asi 15
rokov bývame v Bratislave. Teraz,
aj keď koncertujem po celom svete a
stretávam veľa ľudí, cítim, že kúsok
svojho srdca mám v Želiezovciach.
A to sa nedá zaprieť.
Máte z detstva nejaké konkrétne
spomienky na Želiezovce?
- Mohol som mať takých 6 – 7
rokov... Bol som v kaštieli i v Schubertovej izbe, bol tam klavír, do
ktorého som ťukol 2 – 3 tóny, starý
otec ma viedol za ruku a hovoril
mi: „Vidíš, na tomto klavíri hral
slávny Schubert“.
Pamätám si velikánsky amfiteáter pred kaštieľom a každoročné
csemadokárske folklórne slávnosti,
na ktoré som s rodičmi pravidelne
chodieval. Malo to pre mňa určité
fluidum, bolo to krásne, dodávalo
mi to energiu. V podstate to vo
mne zostalo doteraz.
Počul som, že v historickom
potenciáli Želiezoviec vidíte
možnosti...
- Jednoznačne. Hovoril som s p.
Polkom o možnostiach a budem sa
o tom rozprávať aj s p. primátorom.
Pozrite sa – bol tu Schubert. Už to
je veľmi pevná historická pečiatka,
ktorá sa nedá nijako zmazať. To je
zapísané v histórií a to vie nielen
celé Slovensko, ale celý svet. Bodka.
Teraz ide o to, čo s tým urobíme.
Tradícia tu je, tie miesta tiež... Je
tu kaštieľ, aj keď momentálne nie
v dobrom stave, ale je tu. A s tým sa
dá niečo robiť. Poznám veľa umelcov a budem sa snažiť niečo urobiť.
Čo by ste odkázali Želiezovčanom?
- V prvom rade nech sú hrdí na
na svoju kultúru. Nie každé mesto
sa tým môže pochváliť, že malo takého veľkého génia, ako bol Franz
Schubert. To je, osobne si myslím,
velikánska pocta... Nielen tu, ale
aj vo svete. Máloktorý štát alebo
mesto sa tým môže pochváliť. Toto
by som im odkázal.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
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Za Mgr. Antonom Remeňom
Príde čas a verte, že príde,
keď tu už nebudeme.
Splynieme bezo zvyšku s hmotou zeme,
lež nezabudne nás tento svet.
Lež cez činy budú žiť naši blízki
v nás, v spomienkach, každodenne,
človek tak, ako krv predkov
ozýva sa v nás opäť a zas.
28. decembra 2008 sa rodinní príslušníci,
priatelia a známi, obyvatelia Čaky a širokého
okolia naposledy rozlúčili s Mgr. Antonom
Remeňom, ktorý svoj život ako učiteľ a riaditeľ školy tvorivo prežil v tejto obci.
Rodák z Jasovej nadobudol základy
vzdelania v Čake, počas vojnových rokov
v Budapešti, v jej priemyselnej štvrti Csepel,
ako aj v Nových Zámkoch. Hneď po vojne
študoval na Učiteľskom ústave v Bratislave.
Učiť začal v Lesnici, v obci na slovensko-poľských hraniciach. Do Čaky prichádza už so
svojou manželkou Júliou, tiež učiteľkou, 1. 9.
1954. Obaja nepretržite pôsobia na tunajšej
škole až do odchodu do dôchodku, hoci ešte
aj potom v prípade nutnosti radi a ochotne

vypomáhajú. Vo svojich 33 rokoch sa stáva
riaditeľom školy, v tejto funkcii sa zaslúžil o
schválenie a výstavbu novej školskej budovy,
telocvične, jedálne a učiteľskej bytovky.
Ako aktívny športovec viedol žiacky futbalový a hádzanársky oddiel, obe mužstvá
sa umiestňovali na popredných miestach
v okresných, ba aj krajských súťažiach.
Za mlada viedol hudobnú skupinu. Spolu
s manželkou po viaceré roky nacvičovali
v obci divadelné hry. Neskôr založili spevácky súbor, z ktorého vzišiel dnešný už takmer
30 rokov pôsobiaci folklórny súbor Čakanka.
Zbieral už zabudnuté texty ľudových piesní,
ľudovú slovesnosť, tradície a zvyky a opäť ich
oživoval v programoch Čakanky. Súbor pod
jeho vedením vystupoval na prehliadkach po
celom Slovensku, ba aj v zahraničí. Pomáhal
aj pri vzniku speváckeho súboru Vozokanček v susedných Plavých Vozokanoch.
Zaujímal sa o regionálnu históriu, bol
kronikárom školy i obce. Stál pri zriadení
Pamätnej izby Martina Čulena a oživení činnosti MO Matice slovenskej, kde istý čas pracoval vo výbore. Naposledy aktívne pôsobil
aj ako predseda základnej organizácie zväzu

invalidov. Pochopiteľne, činností vykonával
viac, niet však miesta na ich vymenúvanie.
Jednu však nemôžem opomenúť, pretože mu
bola srdcu blízka. Viacročné pôsobenie ako
organistu, hoci ku koncu sa jej v dôsledku
zhoršenia zdravotného stavu vzdal. Napriek
tomu tak túžil, a to sa mu ešte v deň smrti
podarilo, na Vianoce si na organe zahrať
Tichú noc. V pamäti nám zostal so svojou
harmonikou. Ňou vedel vytvoriť príjemnú
atmosféru počas neopakovateľných kultúrnych vystúpení či spoločenských posedení.
Bol všestranným a obetavým učiteľom,
ktorý podstatnou mierou pripravil do života
niekoľko desiatok generácií obyvateľov Čaky.
Bol výraznou osobnosťou kultúry a športu
nielen v obci, ale i v regióne. Obrazne, ale
pravdivo povedané, vyoral hlbokú brázdu,
ktorá tu po ňom ešte roky zostane. Rovnako vďačnosť a spomienka jeho najmilších a
najbližších, ale i žiakov, kolegov, priateľov a
známych, jednoducho všetkých, s ktorými sa
často a rád stretával, medzi ktorými sa dobre
a príjemne cítil.
Česť jeho pamiatke!
PaedDr. Jozef Výboch

Od undergroundu do anonymity 3
Vývinová a sociálna psychológia. Individuácia (ego, jástvo). Identita a afirmácia (sebapotvrdenie).
Sociálna diferenciácia. Integrácia do
spoločnosti.
Puberta a adolescencia. Cieľová
skupina – tínedžeri. Príspevok k sebapoznaniu.
Ľudské práva a slobody. Demokracia. Ústava a zákon. Ochrana
majetku vo vlastníctve. Životné
prostredie.
Fenomén graffiti a „onej“
ostatnej „nástennej grafiky“ javí sa
ako „circulus vitiosus“ (uzavreté do
seba) bez komunikačných výstupov
jednotlivcov, skupín do širšieho
populačného osvetia. Legalisti (v
lepšom) a páchatelia (v horšom).
Aj z hľadiska adresáta. Dobrovoľne
pasívneho. I nedobrovoľného. Tiež
pasívneho.
Z večera na ráno „prezentoval“ sa anonym. Svojím „kódom“.
Nedobrovoľní i tí ostatní, chodíme
okolo „produktov“ nutkavej potreby súčasných „pravekých umelcov“.
Predvádzajúcich sa značkovaním
svojho teritória.
Remesla neznalí, samozvaní kaligrafi, grafici a štylisti. S vlastnou tvárou
na fasádach, napodobňujúci a opakujúci sami seba. Prefabrikátmi ako
z výrobného pása. Pripravujúci sa o
svoju identitu, opakovaním a uni-

formitou zabíjajúci svoju jedinečnosť, zvláštnosť a originalitu. Produkujúci GÝČ a estetický SMOG.
Hľadám adresáta a príjemcu.
Na stene „sedí“ HAVRAN. Vraví
svojmu okoliu: „To som ja a bol som
tu.“ Privedieš k nemu svoju „prvú
dámu“. Podlomia sa jej kolená a máš
ju. Spadnú vybíjané bedrovky z polonahého a ešte aj tlstého zadku. Nič
sexi. Nevkus. Vypípajte to.
Sociálna psychológia je aj o
diferenciácii a zaraďovaní sa do
konvenčných a nekonvenčných,
formálnych a neformálnych alebo
alternatívnych skupín. Ruka v ruke
s uniformitou a uniformovanosťou.
Navonok i vnútorne. Spravidla vždy.
Vrátane výnimiek.
Ktosi vám „zavelí“ uniformu.
Vy mu ju „zbaštíte“ (oni vedia ako
na vás) a ste „in“. V bezpečí skupiny.
Prijali ste jej jazyk, slovník, hodnotový systém, správanie. Ostatok je
„out“. Alebo v inej uniforme. Inak
by ste sa cítili „nahí“. A zneistení.
Ako škaredé káčatá.
Široké vreckaté nohavice, voľná
mikina s kapucou (postačí „čína“)
a tenisky. Kvalitnejšie. Aby nezlyhali. V zálohe kukla (jarmok), na
hlave slúchadlá empétrojky (novšie
i-PODu). V každej ruke mobil. Po
vreckách spreje a fixy. Do „väčšej
akcie“ v plecniaku. Vnútorne i

navonok zaradený a stotožnený so
svojou alternatívnou subkultúrnou
špecializovanou skupinou. Zároveň
prakticky a účelovo ustrojený a vyzbrojený.
Čaká na tmu a „čistý vzduch“.
Komplic mu ho stráži. Chvíľa napätia, stúpajúci adrenalín. Úzkosť a
strach z dolapenia... Prebiehajúca
činnosť je vedomá, úmyselne a
plánovite pripravená. Možno sa aj
„urobí“. Potom „to“ zapijú. Práve
bol dokonaný úmyselný trestný čin
v spolupáchateľstve.
Policajnému
vyšetrovateľovi
postačia základy grafológie, trochu
chcenia a rutiny. Páchaš na nás násilie! Chodíme denne okolo „toho“.
Narážame na „to“ pohľadmi. Aké
násilie páchame my na tebe?!
Vraj „seriózny“ grafiťák „neútočí“
na kultúrne a historické pamiatky.
Ani čisté a upravené fasády. Sprejeri si „všimli“ zanedbané kino. Iba
podnikateľsky vyťažované. Za obeť
„padla“ aj bočná stena Mánya.
Súčasťou životného prostredia je jeho čistota a upravenosť.
Pravdou je špina, odpadky (málo
košov!), vajgle, žuvačky, nelegálne
skládky komunálneho odpadu a
estetický smog v rôznych podobách
a formách.
V dobre utajenej, dômyselne
maskovanej dutine násady lopaty

našla sa bezpečne ukrytá nebojácna revolučná báseň: „Svoju pravdu
nebudeme skrývať!“ Neskôr vyšla
v anarchistickom samizdate „Doutnák“ (Jára da Cimrman). Závan
minulosti. Humor v divadle. Znovasprítomnenie. Televízne zábery.
Vidím vysoko (či „nisoko“) uvedomelé a pevne (?) odhodlané tváre
v radoch polovojenských gárd po
oboch stranách Dunaja. Svoju pravdu skrývajú uhýbavým zrakom.
V anonymite uniformovaných
šíkov. Mýlia si Veľkú s Krištáľovou
nocou, Pražskú jar s Maďarskou
revolúciou, Gulag s Auschwitzom,
demokraciu s anarchiou...
Po zrušení „zaliezajú“ znova do
„podzemia“. Aj so svojou „pravdou“.
Preformujú sa do „akčných“ a zákerne útočiacich svoriek. V mene
svojej „pravdy“...
A ty?! Kto si? „Tiežpodzemný
odboj“? Čo je tvoja pravda? Za koho
kopeš? Proti komu? Čomu? Za čo?
Nevieš sa realizovať, prezentovať a
zviditeľniť inak? Legálne? Neanonymne? Na svetle dňa?
Mal som sen. Vychádzaš večer
z domu. Pod mikinou čistidlo,
handra a kefa. Ráno vychádzame
z domu my. Havrany zmizli. Blbosť.
Dokončenie nabudúce.
Mgr. Juraj Režo
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Želiezovské spomienky

Zničená freska v katolíckom kostole
Je tomu už viac ako 60 rokov...,
veď práve v marci 1945 ustupujúce nemecké vojská vyhodili do
povetria vežu i kompletnú strechu
katolíckeho kostola. Tu uverejnená fotografia až Hitchkokovským
spôsobom ukazuje túto spúšť. Na
niekoľko rokov tak vzácne fresky
i časť zariadenia boli vystavené
doslova vetru, dažďu a snehu. Je
priam zázrakom, že sa zachovali
aspoň tri fresky približne z roku
1380. Ostatné však nie. Podľa mňa

nadišiel čas, aby sme sa pokúsili
aspoň z fotografie zrekonštruovať
vyobrazenie sv. Barbory a sv. Cecílie. Sú známe ich približné veľkosti,
vyobrazenie odevu, výraz tváre a
najmä atribúty, čiže veci držiace v
rukách, čo dokazuje ich martýrsky
spôsob usmrtenia. Viem, dalo by
sa na prázdny priestor, kde pred
vojnou ich vyobrazenie skrášľovalo kostol, namaľovať aj iných
svätých a v modernejšom štýle.
Ale úcta k histórii a skutočnosť, že

práve na tomto priestore
steny, 650 rokov sa želiezovčania pozerali práve
na sv. Barboru a Cecíliu
mi dáva odvahu realizovať tento variant. Možno
sa v Želiezovciach nájde
mecenáš, alebo vznikne
finančná zbierka na túto
fresku a tak na najmenej
600 rokov by sa týmto
činom osoba či osoby 1945: nemecké vojská vyhodili kostol do povetria
nevymazateľne zapísali do kulochrankyňou pred bleskom a
túrneho povedomia
búrkou. Jej znaky sú veža, blesk
nášho mesta. Azda v
i kohútie pero, ktoré tiež vidno v
skratke, kto vlastne
jej pravici.
boli tieto dve svätice?
Svätá Cecília sa narodila priSvatá Barbobližne 200 rokov po Kristovi v
ra sa narodila okolo
roku 290 n. l. na území Ríme. Svätíme ju 22. novembra.
dnešného
Turecka. Bola to mladá rímska kresťanka,
Kresťanský svet si ju ktorá osobne z pohanstva previepripomína 4. decem- dla na kresťanstvo nielen vlastnébra. Jej otec, vládca ho manžela, ale aj veľké množstvo
Dioskuros ju z obavy, pohanov. Za toto úsilie ju čakalo
že sa stane kresťankou, prenasledovanie a poprava. Svet
uväznil v hradnej veži. ju pozná ako patrónku hudobPreto sv. Barbora aj níkov a spevákov. Jej atribúty na
na zaniknutéj dobovej vyobrazeniach sú ľalia, lutna, alebo
freske držala v ruke vetvička palmy.
Azda toľko pri dnešnom
vežu. Aj napriek otcovým obavám sa z nej zamyslení, veď duchovne žijeme
predsa len stala veriaca všetci. Aj tí, čo o tom hovoria, no
a zomrela mučeníckou i tí, čo o tom pomlčia.
smrťou. Sv. Barbora je
Pavel Polka
Interiér kostola kedysi a dnes. Pod oknom vidíme fresku, na mieste ktorej je dnes len
patrónka architektov,
holá stena.
murárov, baníkov a

Súťaž žiakov v znalosti pravopisu
Základná škola v Želiezovciach usporiadala
v tomto školskom roku 9. ročník Pravopisnej
olympiády. Po decembrovom obvodnom kole
sa 28. januára 2009 uskutočnilo v škole aj
okresné kolo. Diplom, vecné ceny a uznanie od
všetkých prítomných boli odmenou pre najlepších žiakov za preukázané vedomosti z často
neľahkých zákonitostí slovenského pravopisu.
V tomto školskom roku je zoznam najlepších
„pravopisárov“ podľa ročníkov takýto:
Obvodné kolo:
5. ročník: 1. Karin Sádecká (ZŠ Želiezovce), 2.
Miriam Mahútová (ZŠ Želiezovce), 3. Roland
Hutai (Osemročné gymnázium Želiezovce)
6. ročník: 1. Veronika Chládeková (Osemročné
gymnázium Želiezovce), 2. Lucia Mészárošová
(ZŠ Želiezovce), 3. Marian Nagy (ZŠ Želiezovce)
7. ročník: 1. Veronika Jurášová (ZŠ Želiezovce),
2. Nikoleta Kopjaková (ZŠ Želiezovce),
3. Michaela Štefaneková (ZŠ Farná)
8. ročník: 1. Cynthia Sárkányová (ZŠ Želiezovce), 2. Nikoleta Budaváryová (ZŠ Želiezovce),
3. Erika Szárazová (Osemročné gymnázium

Želiezovce)
9. ročník: 1. Martin Podmanický (ZŠ Želiezovce), 2. Lucia Krnáková (ZŠ Pohronský Ruskov),
3. Alexandra Číková (ZŠ Želiezovce)
Okresné kolo:
5. ročník: 1. Sabína Lipovská (ZŠ, Saratovská
ul., Levice), 2. Karin Sádecká (ZŠ Želiezovce), 3.
Miriam Mahútová (ZŠ Želiezovce)
6. ročník: Martin Frtús (ZŠ Sv.Vincenta, Levice), 2. Veronika Chládeková (Osemročné
gymnázium Želiezovce), 3. Filip Havran (ZŠ
Bátovce)
7. ročník: 1. Simona Bagalová (ZŠ Starý Tekov),
2. Martin Furda (ZŠ Kozárovce) a Dorota Valachová (ZŠ Dolný Pial), 3. Nikoleta Kopjaková
(ZŠ Želiezovce)
8. ročník: 1. Kristína Kúdeľová (ZŠ, Pri Podlužianke, Levice), 2. Denisa Rothmajerová (ZŠ
Tlmače), 3. Dana Kotorová (ZŠ Starý Tekov)
9. ročník: 1. Martin Podmanický (ZŠ Želiezovce), 2. Matej Evin (ZŠ, Pri Podlužianke,
Levice), 3. Romana Havranová (ZŠ Bátovce)
J. Meliška

OZ Blue Art

pripravuje hudobný festival,
na ktorom vystúpi najznámejšia
maďarská hudobná formácia
hrajúca elektronickú hudbu –

skupina ŽAGAR.
Ďalej vystúpia:

LONGITAL z Bratislavy
– mr mirror zo Želiezoviec.
–

Sprievodný program:
– premietanie krátkych filmov.
Miesto: Želiezovce, Kino
Dátum: 7. marec 2009
Limitovaný počet lístkov (300 ks)
si môžete zakúpiť
od 10. februára 2009.
Web: www.zagar.kulturportal.sk
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Ján Fašanga (23. 3. 1939, Zvolen)
V Želiezovciach hral iba krátko, fanúšikovia si ho však obľúbili. Útly Jano svojou
pohyblivou, energickou hrou sťažoval život
nejednému obrancovi. „Ako päťročný som
naháňal loptu stočenú z handier po historických uliciach svojho rodného mesta so svojimi
kamarátmi. Ako 10-ročný som sa snažil predviesť svoje futbalové vedomosti v školskom
družstve, potom som pokračoval medzi dorastencami. Keď sa naše družstvo dostalo svojho
času do prvej ligy, brali sme to ako obrovský
úspech. Obvykle sme hrali a trénovali na
škárovom ihrisku,“ spomína si Ján Fašanga.
Dnes takmer 70-ročný bývalý hráč pokračoval v kariére v ČH Bratislava, kde chodil
na vysokú školu. Rád spomína na svojho

Ján Fašanga je na snímku prvým sprava

trénera Františka Skyvu. Zoznámil
sa aj s Karolom Borhym, ktorý v r.
1959 priviedol ČH k majstrovskému titulu a rok predtým pôsobil
ako tréner reprezentačného výberu na majstrovstvách sveta. „Tri
roky som hral v Bratislave, potom
ma osud zavial do Prahy, kde som
na čas prestal s aktívnym športom.
Po ukončení vysokoškolských štúdií
som sa dostal do družstva Detvy
pôsobiaceho v okresnej súťaži, po...tretí zľava
tom ako vojak som pôsobil v Dukle
Prešov. Oženil som sa s maďarskou
Jara Liptáka či bratov Krupecovcov a ďalších
občiankou, ktorá nehovorila po slovensky,
pod vedením trénera Ľudovíta Szabóa. Vďaka
preto som opustil rodný kraj a zamestnal som
Bohu som nakoniec po oslovení doktorom Sýsa ako strojný inžinier
korom skončil v Želiezovciach a hral som tu
v SES Tlmače. Moja
tri roky.“ Ján Fašanga mal povesť výborného
manželka učila v želiehlavičkára, ale aj jeho strely boli obvykle
zovskom maďarskom
nechytateľné. „Raz sme hrali v Bátovciach
gymnáziu,“ pokračuje
a chcel som dosiahnuť stý gól družstva v súv spomienkach bývalý
ťaži. Jano ma však v tejto snahe predbehol.
útočník. Mal 29 rokov,
Tešil som sa tak, ako keby som skóroval ja,“
keď sa prisťahoval
spomína si bývalý spoluhráč Jaro Lipták. Ján
do nášho mesta, aj
Fašanga má dvoch synov, jednu dcéru a päť
s manželkou žili v buvnúčat. Z troch rodín žijú dve v zahraničí,
dove na športovom
vo Francúzsku a v Kanade. Otec a starý otec
ihrisku. „V tom čase
prežíva svoj dôchodcovský vek a v televízii
som hral za Tlmače
si občas pozrie niektoré zápasy.
a srdce mi pukalo, keď
(ág)
som z okna videl hrať

Dorastenci na čele tabuľky bez prehry
Po skončení jesennej časti futbalových
súťaží dorastenecké mužstvo MŠK Želiezovce, ktoré je účastníkom V. ligy, prezimuje na
1. mieste.
Na zápasoch dorastenci podali presvedčivé výkony, neprehrali ani jedno stretnutie,
len trikrát remizovali na súperových ihriskách. Bilancia zápasov: 15 zápasov, 12 víťazstiev, 3 remízy, skóre 80:15, priemer na jeden
zápas 5,33 gólov. Získali spolu 39 bodov (15
bodov plusových). O bohatú úrodu góĺov sa
zaslúžilo 12 strelcov, najlepším z nich je s
19 gólmi Sebestian Rotík, nasleduje Lóránt
Varga s 13 a „Boban“ Róbert Németh s 12
gólmi.
Káder mužstva tvorilo týchto 16 hráčov:
brankári Ľuboš Straňák a Ádám Bukó, hráči
v poli: Richard Nérer, Vladimír Streda (kapitán), Kornél Tóth, Michal Noga, Gabriel
Bencsík, Viktor Neznánszki, Július Szabó, Lóránt Varga, Sebestian Rotík, Róbert Németh,
Milan Dobiaš, Mário Herceg, Gábor Horňák,
Tomáš Sulyan.
Trénerom mužstva je Gabriel Duchoň,
ktorý priebeh jesennej časti súťaže hodnotí
takto:

„Naše dorastenecké mužstvo prezentuje
útočný futbal založený na presných, krátkych
prihrávkach. Mužstvo je zohraté, chlapci hrávajú dlhé roky - vlastne od prípravky - spolu,
čo sa prejavuje na ich hre. I napriek tomu,
že máme ešte 4 odchovancov vo vyšších súťažiach (Dominik Duchoň - Trenčín 1. liga,
Daniel Varga - Banská Bystrica 2. liga, Attila
Molnár a Gabriel Kačmarik - Levice 2. liga),
ako najmladšie mužstvo súťaže máme všetky
predpoklady na to, aby sme postúpili do vyššej
súťaže hoci aj dvakrát za sebou. V priateľskom
zápase sme porazili aj druholigový mladší
dorast Levíc na 3:0 na ich pôde. Tréningová
morálka je na dobrej úrovni i napriek tomu, že
máme študentov i mimo mesta. Vedieme ich k
futbalovej moderne, hre na jeden - dva dotyky.
Prospievajú nám aj časté spoločné tréningy s
mužstvom dospelých. Darí sa nám aj v hre po
krídlach, dávame pomerne veľa gólov aj hlavou
(Rotík) a z trestných kopov (Németh). Nedostatkom je nízka psychická odolnosť, hlavne na
ihriskách súpera, voči niekedy aj zákernej hre
súpera, celková obranná činnosť mužstva nie
je vždy kompaktná. V boji o postup máme len
jedného vážného súpera (Okoličná), ktorého

privítame v domácom prostredí na jar.
Kedže máme takýchto talentovaných mladých
hráčov, je predpokladom, že v blízkej budúcnosti doplníme kvalitnými odchovancami naše
mužstvo dospelých a prispejeme tak ku kvalite
želiezovského futbalu na dlhšie obdobie.“
Ferenc Nyustyin
Dorastenci – V. liga – východ
1. Želiezovce 15 12 3
2. Okoličná
15 12 1
3. Kolárovo
15 10 2
4. Palárikovo 15 10 0
5. Marcelová 15
9 1
6. Tvrdošovce 15
9 1
7. Štúrovo B 15
9 1
8. Čechy
15
7 1
9. Kmeťovo
15
5 3
10. Demandice 15
5 2
11. T.Lužany
15
5 1
12. Chotín
15
5 1
13. Bánov
15
5 0
14. Z.Olča
15
4 1
15. Pribeta
15
2 0
16. Bešeňov
15
1 2

0
2
3
5
5
5
5
7
7
8
9
9
10
10
13
12

79:15
58:17
57:16
44:25
63:34
38:22
44:31
37:37
25:43
23:37
30:38
23:36
19:51
21:61
9:59
7:55

39
37
32
30
28
28
28
22
18
17
16
16
15
13
6
5
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Bettes István az Irodalmi Kávéházban
Januárban a Városi Könyvtár és a Református Keresztyén Egyházközség közösen szervezte meg az Irodalmi Kávéház 51.rendezvényét. Az
est vendége BETTES ISTVÁN kortárs költő volt. A rimaszombati születésű, ma Pozsonyban élő költő levéltárosi diplomát szerzett a Komenský
Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A rendezvényen hosszan mesélt
gyermekkoráról, a pályakezdés éveiről és későbbí életéről. Fiatalon került
a költészet és a vallás bűvkörébe. Később aztán ennek hatására elkezdett
foglalkozni a vallási jellegű versekkel. Ilyen pl.a Szép tündöklő csillag c.
három részes könyve, amely az Új Testamentum verses
feldolgozását tartalmazza. Gyerekek
részére íródott, és
az Evangélium minden fontos üzenetét
magában foglalja.
Gyermekverseivel
1991-ben elnyerte
a Szlovák Irodalmi
Alap
pályázatát.
A Szétcintált ének
idején c. verses kötetéért Madách- díjat kapott. Az idei első, jól sikerült
esténket Schubertről szóló versével fejeztük be.
Adamcsek E.

Vyradenie vozidla z evidencie - upozornenie

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v
Leviciach upozorňuje občanov na schválený nový zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2009. Nový zákon v prechodných ustanoveniach umožňuje vyriešiť spravidla dlhotrvajúci a v súčasnosti
neriešiteľný problém – ako vyradiť z evidencie vozidlo, ktoré jeho
držiteľ odovzdal do šrotu ešte predtým, ako zákon o odpadoch ustanovil povinnosť odovzdávať takéto vozidlo autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel a predložiť pri žiadosti o vyradenie vozidla
potvrdenie o jeho odovzdaní na spracovanie.
V praxi to znamená, že po 1. februári 2009 je umožnené občanom vyradiť fyzicky už neexistujúce vozidlo z evidencie na základe
predloženého čestného vyhlásenia o skutočnosti, že vozidlo už fyzicky neexistuje. Takáto možnosť bude len v prechodnom období do
31.októbra 2009, pričom v čestnom vyhlásení musí držiteľ uviesť aj
spôsob zániku vozidla.
Touto cestou žiadame obecné a mestské úrady, aby oboznámili
svojich občanov s uvedenou možnosťou prostredníctvom miestneho
rozhlasu a zverejnením upozornení na verejných tabuliach.
plk. Ing. Ľudovít Németh, riaditeľ OR PZ Levice

Kronika - Krónika
Prišli na svet - Világra jöttek

14. 1. Dominika Hlavacseková (Želiezovce), 15. 1. Andrea
Nagyová (Želiezovce), 20. 1. Kitti Kiss (Želiezovce), 14. 1.
Eduardo Lakatos (Želiezovce)
Gratulujeme - Gratulálunk

50
Zuzana Gašparíková
Katarína Polková
Gabriela Kováčová
Katarína Gregušová
Valéria Škoblová
Priska Tóthová
Jaroslav Varga
Imrich Baťalík
Anna Szustorová
Árpád Tóth
Valéria Lacková

02. 02.
02. 02.
03. 02.
08. 02.
09. 02.
10. 02.
14. 02.
23. 02.
24. 02.
25. 02.
28. 02.

60
Milan Moravský
Ján Uhliar
Ladislav Karko
Peter Memerscheimer
Helena Janšíková
Mária Nagyová
Elena Nagyová
Alžbeta Košareková

01. 02.
10. 02.
11. 02.
17. 02.
19. 02.
19. 02.
20. 02.
20. 02.

70
Ľudovít Varga

22. 02.

80
Oľga Šalagová
Tomáš Gašpar

08. 02.
14. 02.

Opustili nás – Elhunytak
2. 1. Alžbeta Peszekiová (Keť, 89 r.), 7. 1. Estera Belaiová (Želiezovce, 86 r.), 9. 1. Rozália Michlová (Kuraľany, 88 r.), 14. 1.
Zsolt Bene (Želiezovce, 61 r.), 15. 1. Lýdia Vencelová (Želiezovce,
59 r.), 18. 1. Karol Mesároš (Kuraľany, 68 r.), 20. 1. Magdaléna
Tóthová (Železovce, 72 r.), 21. Darina Šplehová (Želiezovce, 52
r.), Alexander Lakatoš (Želiezovce, 56 r.), 24. 1. Gabriel Jašák
(Želiezovce, 52 r.), 30. 1. Tibor Kollár (Želiezovce, 51 r.), 2. 2. Gejza Lakatoš (Kuraľany, 77 r.), 4. 2. Gizela Csikósová (Želiezovce,
78 r.), 8. 2. Mária Dóková (Želiezovce, 69 r.)

Želiezovský spravodajca
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MO - SRZ oznamuje širokej verejnosti že dňa 07.03.2009 o 9.00
hod. sa koná výročná členská schôdza v Dome kultúry v Želiezovciach.

Ž a l ú z i e

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

(04-2)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

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

Vykupujem starožitnosti
rôzneho druhu

036/622 35 96, 0903 439 094

Felvásárolok mindenféle régiséget

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

kniznicazeliezovce@kredit.sk

Slimáčik Máčik
Bratislava, Matys 2008, 65 str., 5,61 € (169,- Sk)
Porekadlá, rečňovanky a veršíky pre najmenšie deti sú
ilustrované veselými obrázkami

BONAVITA DSS,n.o.
Hlavná 83
93562 Pohronský Ruskov

tel.: 0905 921 700
www.bonavitadss.sk

POZVÁNKA
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Želiezovciach
Vás srdečne pozýva na tradičný P L E S R Y B Á R O V
ktorý sa uskutoční 20. februára 2009 v piatok so začiatkom o 19.00 hod.
v Dome kultúry v Želiezovciach.
Cena vstupenky je 14,- EUR
Vstupenky si môžete zakúpiť v rybárskom obchode u p. Madarászovej v dome služieb.
Tešíme sa na Vašu účasť!

A Zselízi Városi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy az osztályozott hulladékot februárban a következő napokon fogjuk begyűjteni:
Szódóról és Mikoláról február 23-án.
A következő utcákból: 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 február 24-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 február 25-én.
Az üzletekből február 26-án és 27-én.
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.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Anežka Szabóová: Modré nebo
Bratislava, Regent 2008, 173 str., 5,61 € (169,- Sk)
Príbeh o mladých pre mladých. Vydanie knihy levickej autorky podporil Mestský úrad Levice a Ministrestvo kultúry SR

Kontakt:

A szelektív hulladék elszállításának időpontjai

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

Martin Lacko: Slovenská republika 1939 – 1945
Bratislava, Perfekt 2008, 206 str., 13,91 € (419,- Sk)
Autor podáva objektívny, ucelený a pritom stručný obraz
diania v prvom štátnom útvare Slovákov spred 70 rokov.

Otvárame nový domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb v Pohronskom Ruskove (okres Levice),
poskytujúci komplexné služby v
rámci sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, s možnosťou doživotného bývania i krátkodobých pobytov v
nádhernej historickej budove umiestnenej v zeleni okolitého parku.

(08-18)

(08-19)

Új szociális és nyugdíjasotthon
nyílik Oroszkán (Pohronský Ruskov)
a Lévai járásban. Az érdeklődő átfogó
szolgáltatásokkal biztos szociális és egészségügyi ellátásban részesül, rövidebb
idöszakokra, de akár élete végéig is maradhat. Otthonunk gyönyörü történelmi
épületben müködik, amelyet szépséges
park vesz körül.

Földi Pál: Hitler bűvös vadásza Otto Skorzeny
Budapest, Anno kiadó 2008, 195 old., 3,29 € (99.- Sk)
Otto Skorzeny egy katona volt, Mussolini kiszabadítója, Horthy
fiának elrablója és a budai Vár lerohanásával Szálasi hatalomra segítője.
Medvék, cápák, farkasok, trópusi esőerdő
Budaörs, CinePhile, 2008, 1,96 € (59,- Sk)
Felfedezések, kutatások, sokszínűségek a természet világából.
Pöttöm Panna
Budapest, Pro Junior kiadó 2008, 2,95 € (89,- Sk)
A kis hableány – kedves kis leporellók legkisebbeknek.
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Ján Fašanga (1939. III. 23., Zólyom)
Bár csak rövid ideig futballozott Zselízen,
a szurkolók azonnal a szívükbe zárták. A
vékony dongájú Jano mozgékony, lendületes és erőteljes játékával nem egy hátvédnek keserítette meg az életét. „Ötévesként
szülővárosom patinás utcáiban kergettem a
rongylabdát barátaimmal. Tízévesként már
az iskolacsapatban igyekeztem villogtatni tudásomat, majd az iúságiak között folytattam.
Óriási sikerként könyveltük el annakidején,
hogy első ligás csapattá váltunk. Általában
salakpályán gyakoroltunk, és vívtuk a bajnoki küzdelmeket” – kezdi a visszaemlékezést
Ján Fašanga. A nemsokára hetven éves, volt

Játék közben (a kép bal oldalán)
játékos később aztán Pozsonyba került főiskolára, ahol a ČH tartalékcsapatában kapott
lehetőséget. Szívesen gondol vissza František

Skyva edzőre. Megismerkedett azzal a Borhy Károllyal
is, aki 1959-ben bajnokcsapattá kovácsolta a ČH-t,
egy évvel korábban pedig
a csehszlovák válogatottat
szövetségi kapitányaként
irányította a világbajnokságon. „Három évig játszottam
Pozsonyban, majd Prágába
vetett a sors, ott azonban egy
időre szakítottam a sporttal.
Felsőfokú
tanulmányaim ...jobbról az első
befejezése után a gyetvai
gárdát erősítettem a járási bajnokságban, majd katonaként az eperjesi Duklában folytattam. Miután
megnősültem, és feleségem magyar
állampolgárként nem beszélte a
szlovákot, megváltam szülőföldemtől és gépészmérnökként a tolmácsi
gyárban helyezkedtem el. Nejem a
zselízi magyar gimnáziumban oktathatta a diákokat” – folytatja a
valamikori csatár. Huszonkilenc
éves volt, amikor városunkba
költözött és a sportpálya épületében lakott feleségével. „Abban
az időben Tolmácson fociztam, és
majd megszakadt a szívem, amikor lakásom
ablakán kitekintve láttam Lipták Jarót, a

Az ifjúságiak vereség nélkül az élen
A labdarúgó bajnokságok őszi idényének
végeztével a zselízi iúsági csapat éllovasként
telel az V. ligában.
Az őszi mérkőzések során fiatal labdarúgóink meggyőző teljesítményt nyújtottak,
egyetlen összecsapást sem vesztettek, csupán
három alkalommal értek el döntetlent – idegenben. A mérlegük kedvező: 15 mérkőzés,
12 győzelem, 3 döntetlen, 80:15-ös gólarány,
egy mérkőzésen átlagosan 5,33 gólt értek el.
Összesen 39 pontot szereztek (13 pluszos
ponttal). A gazdag góltermésből 12 játékos
vette ki részét, a legeredményesebb Rotík
Sebastian 19 találattal, Varga Lóránt 13, Németh „Boban” Róbert 12 gólt lőtt.
A keretet 16 játékos alkotta: Stra-ňák Ľuboš és Bukó Ádám – kapusok, Nérer Richard,
Streda Vladimír (csapatkapitány), Tóth Kornél, Noga Michal, Bencsík Gábor, Neznánszki
Viktor, Szabó Gyula, Varga Lóránt, Rotík Sebastian, Németh Róbert, Dobiaš Milan, Herceg Mário, Horňák Gábor, Sulyan Tamás.
A csapat edzője Duchoň Gábor, aki az
őszi évadot így értékelte:
„Iúsági csapatunk támadó szellemben

futballozik, pontos rövid passzok jellemzik a
játékát. A csapat összeszokott, a fiúk hosszú
évek során játszanak együtt, az előkészítő óta
folyamatosan, és ez meglátszik a játékukon.
Annak ellenére, hogy négy növendékünk magasabb osztályban játszik (Duchoň Dominik
– Trencsén – 1. liga, Varga Dániel – Besztercebánya – 2. liga, Molnár Attila és Kačmarik Gábor – Léva – 2. liga), a bajnokság legfiatalabb
csapataként is minden előfeltételünk megvan,
hogy akár kétszer egymás után felsőbb osztályba lépjünk. Barátságos mérkőzésen legyőztük a
2. ligában szereplő lévai alsó csoportos iúsági
csapatot 3:0 arányban és idegenben. A csapat
edzésmorálja megfelelő, annak ellenére, hogy
néhányan a városon kívül tanulnak. Modern
labdarúgásra oktatjuk őket – egy-két érintéses
játékra. Előnyünkre válnak a felnőttekkel közösen végzett edzések. Jók vagyunk a szárnyakon, viszonylag sok fejesgólt (Rotík) értünk el,
és magas arányban értékesítjük a büntetőket
is (Németh). Hiányosságaink közé sorolnám
a gyengébb pszichikai ellenálló képességet az
idegenbeli mérkőzéseken, nehezen viseljük, ha
az ellenfél alattomos eszközökhöz folyamodik,

Krupec fivéreket és a többieket edzeni, Szabó
Lajos szakvezető irányításával. Hál’ istennek
úgy alakult, hogy végül is Sýkora doktor megkeresése után Zselízen kötöttem ki, és húztam
le mintegy három évet a küzdőtéren”. Jano
kiváló fejelő hírében állt, de lövései is általában védhetetlenek voltak. „Egy alkalommal
Báton vendégeskedtünk, s én szerettem volna
megszerezni az idényben a csapat századik
gólját. Jano azonban kiénekelte a számból
a sajtot. Ennek úgy örültem, mintha az én
nevemhez fűződött volna a találat” – nosztalgiázik Lipták Jaro, a volt játékostárs. Ján
Fašangának két fia, egy lánya és öt unokája
van. A három család közül kettő külföldön,
Franciaországban és Kanadában él. Az apa és
nagyapa nyugdíjas éveit éli, és a televízióban
néha megtekint egy-két meccset.
(ág)

és nem teljesen kompakt a védelmünk. Mivel
több nagyon jó adottságú fiatal labdarúgóval
rendelkezünk, a közeljövőben jelentősen megerősíthetjük a felnőtt csapatot, és hosszabb időre
biztosíthatjuk a magas színvonalú labdarúgást
városunkban.”
Nyustyin Ferenc
Ifjúsági csapat – V. liga – keleti csoport
1. Želiezovce 15 12 3
0 79:15
2. Okoličná
15 12 1
2 58:17
3. Kolárovo
15 10 2
3 57:16
4. Palárikovo 15 10 0
5 44:25
5. Marcelová 15
9 1
5 63:34
6. Tvrdošovce 15
9 1
5 38:22
7. Štúrovo B 15
9 1
5 44:31
8. Čechy
15
7 1
7 37:37
9. Kmeťovo
15
5 3
7 25:43
10. Demandice 15
5 2
8 23:37
11. T.Lužany
15
5 1
9 30:38
12. Chotín
15
5 1
9 23:36
13. Bánov
15
5 0 10 19:51
14. Z.Olča
15
4 1 10 21:61
15. Pribeta
15
2 0 13
9:59
16. Bešeňov
15
1 2 12
7:55

39
37
32
30
28
28
28
22
18
17
16
16
15
13
6
5
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Barangolások a Kincsővel
10→

Koreográfiánkkal elbarangolunk Erdély sok
szép vidékére, a Szilágyságra és a Küküllő-mentére.
A mai Magyarország területéről dél-alföldi, rábaközi, szatmári táncokat adunk elő.
Műsorainkban a Felvidék magyar tájegységeinek táncait is szívesen mutatjuk be Csallóköztől Bodrogközig.
Számos kitüntetés és díj mellett legbüszkébbek városunk Polgármesteri-díjára,
Budapest főpolgármesterének a Határon
átívelő példás együttműködés elismeréséért
adott díjra, valamint Nyitra megye elnökének köszönőlevelére vagyunk.
Amint már említettem, a csoport rendszeresen látogatja a néprajzi beállítottságú táborokat. 2008-ban ismét Kapuváron képviseltettünk
magunkat, ahol szilágysági táncokat tanultunk.
Az ottani csoportvezetőkre nagyon büszkék
vagyunk, mivel Lengyel Szabolcs, a Honvéd
Táncegyüttes tagja és párja, Béres Anikó volt a
táncoktató. Az ottani zenekar vezetője Fajkusz

Attila. Szilágyság Kalotaszegtől és a Mezőségtől
északra található. Kalotaszeg magyarságunk
leggazdagabban kidolgozott női és férfi ruházatát tárja elénk. A kalotaszegi menyecske
piros lábbelivel, esetleg csizmával díszíti népi
viseletét. E tájegység hölgyeire a hosszú díszes
szalag és a kézzel kivarrott népviselet jellemző.
A Mezőségben a hölgyek általában a kalotaszegi viselettel ellentétben a fekete, kék, piros és a
méregzöld ruhát viselik. A nők illetve hölgyek
általában hajukat összefogva hordják e tájegységben. A legjellemzőbb a copf, az idősebbeknél egy, a leányoknál kettő.
Csoportunk, vagyis a Kincső számára a
tél a próbák sűrített változatának, az összetartásoknak (a szlovákiai magyarok nyelvén
összpontosításoknak nevezett) időszaka.
Télen és késő ősszel a nyári táborban tanult
táncanyagokat dolgozzuk fel. Rengeteg próba
folyik, ahol a három csoport váltakozik, de a
zenekar marad.
Csoportunk büszkesége a saját zeneka-

ISKOLATÖRTÉNET
(Hetedik rész)

runk, mely régi táncosokból verbuválódott.
A zenekar 2002-ben indult három taggal, és
a kezdetektől a Gereben nevet viseli. Régen
a Gereben kender fésülésére és tisztítására
szolgáló fogazott eszköz volt. E nevet jelképnek választottuk.
Zenekarunk (ahol személy szerint brácsás
vagyok) már kilenc tagúra növekedett. A zenekar tagjai felnőttek és iskolások egyaránt.
Az Óbudai Népzenei Iskolában sajátítottuk
el a népzene alapjait, ahol Kobzos Kis Tamás
az iskolaigazgató. Nemcsak a Kincsőt, hanem
a környéken működő néptánccsoportokat is
ellátjuk élő népzenével.
A Kincső meggyőző erővel hat a valódi
értékek, a népdal, a néptánc felszínre hozatalában és felszínen tartásában. Récsei Noémi
Récsei Noémi 2008. november 21-én Pozsonyban második helyezést ért el ezzel a
munkájával a IV. országos esszéíró pályázaton. Teljesítményéhez gratulálunk.

nyertek oktatást.”
nyára egy ilyen osztályban nem volt könnyű
A bejegyzések szerint 1879. május 14-én a oktatni és fegyelmezni a gyermekeket. Az
vizsga letételekor a tankötelesek csak 25-en idősebbek elmondása szerint akadt dolga a
A Zselízi Római Katolikus Népiskola voltak, 16 fiú és 9 leány. A tanulók létszámá- „segédtanítónak” (a nádpálcának) is. Érdekes
krónikáját lapozgatva érdekesnek találtam a nak növekedésére utal az a
tanulói létszám alakulását. Az erre vonatkozó tény, hogy 1902-ben a királyi
első bejegyzés 1879 májusából származik. tanfelügyelő a meglévő két
„túltömöttnek”
Az előző években valószínűleg egy osztály- tantermet
ban tanult a összes diák. Erről tanúskodik találta, mire a közigazgatási
a következő bejegyzés is. Az 1854. évi Ca- bizottság a harmadik tannonica Visitatio azt állítja, hogy „habár a terem felállítását és a harmakegyuraság a rossz állapotban lévő iskola dik tanítói állás szervezését
és kántortanítói lakás helyrehozatalára az rendelte el. Az iskolaszék ezt
anyagot felajánlotta, a hívők mégis minden a rendeletet megfellebbezte,
munkától vonakodtak. Csak 1879-ben épült de a minisztérium a fellebújra az iskola tanterme, de alacsony volt, a bezést elutasította. Erre az
talaja és falazata pedig nedves. A helyzeten iskolaszék úgy döntött, hogy 1929, II. osztály, 63 tanuló, Dely István
segítő Bars vármegye tanfelügyelője 1883. a kántortanító kertjében, az
május 20-án felszólította a hitközséget, hogy öreg iskolával egy fedél alatt építteti fel az új az is, hogy az 1—4. évfolyamok tanulóinak
ezen düledező iskolahelyiség helyett, egy új tantermet és az egyszobás tanítói lakást. Az új száma egy-egy osztályban magas volt, 60-80
egészségesebb tantermet emeljen, tekintettel tanterem (a harmadik) 1903 szeptemberében tanuló, viszont a felsőbb évfolyamokba jóval
a tanulók számának megnövekedésére, a nyílt meg, az építkezés összes költségét, 6 670 kevesebb diák járt. Pl. az 1930—1931-es tanleánynövendékek számára külön tanterem koronát Santhó Károly kanonok egyenlítette évben a következő létszámokat találjuk:
I. osztály (1—2. évfolyam) 59 tanuló
szervezendő vagy építendő. Eddig a hely- ki.
A tanulók létszámáról pontosabb ada- II. osztály (3—4. évfolyam) 89 tanuló
szűke miatt délelőtt a fiúk, délután a leányok
tokat a krónikában csak a III. osztály (5—6—7—8. évf.) 48 tanuló
A fentiekből arra következtethetünk,
húszas évek közepétől találunk. Míg az 1922—1923-as hogy sok tanuló fejezte be az iskolát az 5.
tanévben 152 tanulót említ évfolyammal bezárólag, vagyis csak öt elemit
a krónika, addig az 1925— végzett. Az 1933-as júniusi beiratkozáskor
1926-os évben már 220 165-re csökkent az iskola tanulóinak száma.
növendék látogatta az isko- Ugyanis az 5. évfolyamot végzett növendélát. A következő tanévben kek (19 fiú és 19 leány) kötelezően a Zselízen
három osztályban összesen megnyitandó polgári iskolába iratkoztak be.
197 gyermek tanult. A ta- Így fokozatosan megszűnt a 7. és 8. évfolyam
nulók száma szinte minden is. A tanulók létszáma az 1937—1938-as tanosztályban 50-en felül volt, évben 130-ra csökkent. A polgári iskoláról a
de akadt olyan osztály is, következő számban közlünk írást.
Nyustyin Ferenc
amelybe 89 tanuló járt. Bizo1922, I – II. osztály, 52 tanuló, Király Mária tanítónő

„A múltat tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek!“
(Vörösmarty Mihály)
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Zselízi visszaemlékezések

Megsemmisült freskó a katolikus templomban
Több mint 60 éve történt…
A visszavonuló német csapatok
a levegőbe röpítették a katolikus
templom tornyát és tetőszerkezetét. A mellékelt fénykép
hitchcocki módon mutatja be a
pusztítást. Az értékes freskóknak
és a berendezés egy részének
néhány évig az időjárás viszontagságaival kellett dacolniuk.
Kész csoda, hogy a kb. 1380ban készül freskók közül három
megmaradt. Néhány középkori
freskó azonban megsemmisült.
Elérkezettnek látom az időt,
hogy legalább fényképek alapján
rekonstruáljuk a Szent Borbálát
és Szent Cecíliát ábrázoló képet. Megközelítőleg ismerjük a
méreteit, a személyek ruházatát,
arckifejezését és a kezükben
tartott tárgyakat is, amelyek
mártírhalálukról tanúskodnak.
Tudom, az eredeti kép helyére

lehetne más szentek képét is felfesteni, modernebb felfogásban.
De a történelem tisztelete és az
a tény, hogy a zselíziek 650 éven
keresztül Szent Borbálát és Cecíliát láthatták a falfreskón, abban
erősít meg, hogy ez a megoldás
lenne helyes. Talán akadna Zselízen egy mecénás, vagy lehetne
közgyűjtést szervezni, amelyből
a freskóval kapcsolatos kiadásokat fedezni tudnánk. Egy támogató ezzel a tettével reményem
szerint újabb 600 évre beírná
nevét városunk kulturális tudatába. Ismerkedjünk meg röviden
a két szent életútjával.
Szent Borbála Krisztus után
290-ben született a mai Törökország területén. A keresztények
december 4-én emlékeznek meg
róla. Édesapja, Dioszkurosz,
uralkodó volt, aki attól tartva,
hogy leánya áttér a keresztény
Ilyen volt a két szentet ábrázoló freskó
hitre, a vártoronyba zárta.
Ezért tartott Borbála a freskón
kezében egy kis tornyot. Apja
igyekezete ellenére hívő lett, és
mártírhalált halt. Szent Borbála
az építészek, kőművesek, bányászok védőszentje, véd a vihar és
a villámcsapás ellen. Gyakran
ábrázolták toronnyal, villámmal
és kakastollal, amelyet a képen a
jobb kezében tart.
Szent Cecília 200 évvel
Krisztus után született Rómá-

ban. November 22-én tartjuk az
ünnepét. Fiatal római keresztény
nő volt, aki nemcsak férjét, de
több embert is megtérített. Ezért
üldözték, majd kivégezték. A
zenészek, énekesek védőszentje.
Gyakran ábrázolták liliommal,
lanttal vagy pálmaággal.
Talán ennyit mára, hiszen
mindnyájan élünk lelki életet.
Azok is, akik beszélnek róla, azok
is, akik hallgatnak róla.
Polka Pál

Hangulatos popzenekarok
Zselízen

A korabeli felvételen látszik, hol volt egykor a freskó.

Garantált a lebegés március 7-én Zselízen a moziban. Három
zenekar lép színpadra: a budapesti Zagar, a pozsonyi Long- ital és a
zselízi mr mirror.
A helyi mr mirror zenekar elektronikus underground alapokból
táplálkozó formáció, az elektronikus zene gitárral, basszusgitárral és
minimális énekkel egészül ki.
Az egykor Dlhé Diely-ként ismert Longital az ország legegyénibb hangzású alternatív zenekarai közé tartozik.
Magyarország egyik legragozottabb zenekara, a Zagar koncertjét is élvezhetik a zselízi mozi látogatói e napon. A banda a néhai
Yonderboi Quintettből nőtte ki magát; jelenleg hattagú zenekarként
járja a klubokat és fesztiválokat Európa-szerte.
A trip-hop, a rock és a pszichedelikus elektropop elegyére vágyók ki ne hagyják a rendezvényt március 7-én, szombaton, amelyre
mindössze 300 db jegy kapható! Bővebb infó: www.zagar.kulturportal.sk
(a kulturportal.sk alapján)
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Barangolások a Kincsővel
„…hosszú szárú laboda
nem termettem dologra,
kezem lábam a táncra,
szemem a kacsintásra…”
A Kincső Iúsági Néptáncegyüttes 1995
őszén alakult azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy felelevenítik hazánk, tájegységeink
múltját és – nem utolsó sorban – jellegzetes
szokásait. Az alapítók szerettek volna létrehozni egy olyan szervezetet, mely felvállalja
és működteti a fiatal csoportokat, akik vonzódást éreznek a népművészet és a kultúra
iránt, hogy apáink lassan elfeledettnek hitt
örökségét megőrizzék, s annak folytatói és
követői legyenek.
A szakmai munka a Zselízi Művelődési Otthonban folyik három csoportban:
az Apró Kincsőben, a Kincsőben és a
KSZCS-ben, vagyis a Kincsős Szülők Csapatában. Ilyen összeállításban járjuk az
ország tájait, és az országhatáron kívül is

sokszor megfordultunk.
Néptáncegyüttesünk gyakran szerepel
Magyarországon, ahol számos fellépéssel
képviseljük városunkat, és ezzel öregbítjük
hírnevét. Többek közt a Duna-karneválon,
a Vendégségben Budapesten és a Duna ünnepén vagyunk visszatérő vendégek. Erdélyben is többször jártunk, ahol új táncokkal
ismerkedtünk meg. Törökországban Trója
városában, Olaszországban, ahol tíz fellépés
volt hét nap alatt, továbbá Ausztriában, Horvátországban, Pélmonostorban, Szicíliában is
felléptünk.
A Juhász házaspár – Juhász Eszter és
Juhász Sándor – a csoport vezetője, akik a
Táncművészeti Főiskola hallgatói.
Csoportunk túl van a 366. fellépésen. A
300. fellépés Olaszországban, Atinában volt,
ahol az egész csoport ünnepelt, főleg a vezetőség.
A határon túl, de főleg Magyarországon
nagyszámú népművészeti táborban vettünk

Undergroundból névtelenségbe 3
Fejlődés- és szociális pszichológia. Individuáció (elkülönülés, énközpontúság). Identitás és afirmáció (önmegerősítés). Szociális
differenciáció. Integrálódás a társadalomba.
Pubertás és adoleszcencia. A célcsoport a
tizenévesek. Hozzájárulás az önismerethez.
Emberi jogok és szabadságok. Demokrácia.
Az alkotmány és a törvények. A tulajdon
védelme. Környezet.
A graffiti-jelenség és az „afféle falfirkák” circulus vitiosus-nak (körben forgó hibás okoskodásnak) tűnik az egyének és csoportok
kommunikációs kimenete nélkül a szélesebb
populációs közegbe. A legalisták (a jobbik)
és az elkövetők (a rosszabbik esetben). A
címzett szempontjából is. Aki önkéntesen
passzív. Kényszerülten is. Passzív is.
Egy éjjel megnyilvánult a névtelen. Saját
„kódjával”. Mi, kényszerült címzettek és a
többiek járunk-kelünk a jelenlegi „őskori
művészek” sürgető szükségletének „termékei” mellett. Ők területük megjelölésével
hívják fel a figyelmet.
Az iparhoz nem értő önjelölt kaligráfusok,
grafikusok, sztájlisztok. Saját arcukkal a
homlokzatokon, saját magukat utánozva
és ismételve. Munkájuk eredménye mintha
gyártószalagról került volna ki. Saját identitásuk elvesztésére törekednek, önismétléssel
és uniformitással megszüntetve egyediségüket, különlegességüket. Giccset és esztétikai
szmogot produkálnak. Keresem a címzettet
és a befogadót.
Varjú ül a falon. Azt mondja a környezetének: Én vagyok az, és itt voltam. Hozzá vezeted szíved hölgyét. Megroggyan a térde, és
már a kezedben van. A félig pucér – és ráadá-

sul kövér – fenekéről lecsúszik a csípőnadrág.
Nem szexi. Gusztustalan. Fütyüljék ki!
A szociálpszichológia foglalkozik a konvencionális és non-konvencionális, formális
és non-formális vagy alternatív csoportok
differenciációjával, illetve besorolódásával
is. Kéz a kézben az uniformitással. Belsőleg
és külsőleg. Általában mindig. Beleértve a
kivételeket.
Valaki „felszólít” az egyenruha viseletére.
Másképp „meztelenül” éreznénk magunkat.
És bizonytalanul. Mint a csúnya kiskacsa.
Széles, nagy zsebű nadrág, túlméretezett
felső kapucnival (elég a kínai), tornacipő.
Minőségi. Nehogy cserbenhagyjon szükségben. Tartalékban símaszk (vásár), a füleken
„empéhármas” fejhallgatók (újabban iPOD).
Minden kézben mobil. A zsebekben festékszórók és filctollak. Nagyobb akcióra a hátizsákban. Belsőleg és külsőleg beilleszkedve és
azonosulva a saját szubkulturális specializált
csoportjukkal. Ugyanakkor praktikusan és
célratörően felöltözve és felszerelve.
Várja a sötétet, a „tiszta levegőt”. A társa őriz.
Pillanatnyi feszültség, növekvő adrenalin.
Félelem a lebukástól… A tevékenység tudatos, előre megtervezett. Talán „el is megy”.
Aztán isznak rá egyet. Éppen befejeződött
egy bűnrészességben elkövetett törvénysértés.
A rendőrségi nyomozónak elegendők a
grafológia alapjai, egy kis akarat és rutin.
Erőszakot veszel rajtunk! Naponta „műved”
körül járunk. Tekintetünkbe ütközik. Erőszakoskodunk mi veled?!
Állítólag a komoly graffitis nem firkál műemlékekre. A tiszta, rendben tartott homlok-

részt. Tavaly Maroslelén tanultunk dél-alföldi táncokat. Dél-Alföld a mai Magyarországon, Makó közelében található. Az ott tanult
anyag már feldolgozásban és átkoreografálva
került a színpadra a Kincső előadásában.
Hazaérkezésünk után két nappal Kapuvárra utaztunk, ahol rábaközi táncokat sajátítottunk el. Érthető, hogy miért Kapuváron
tanultuk a rábaközi táncokat: e vidék jellegzetes mezővárosa Kapuvár, mely, mint nevéből is következik, az itt húzódó védőrendszer
kapuja lehetett. Rábaköz tájegységi nevét a
Rába folyóról kapta. Az itt élők a Rába és a
Rábca közti sík vidék falvait lakják.
Rábaköztől északra Szigetköz található. A
két tájegységet a Hanság vágja ketté. A szigetköziek a Nagy-Duna és a Mosoni-Dunaág által határolt szigeten élnek. Itt most átléptük a Dunát, és Szlovákiában találjuk az
egyik legnagyobb magyar etnikai csoportot,
a csallóközieket. Régen Aranykertnek mondták e tájat.
→12

zatokra sem. A helyiek „észrevették” a leromlott mozit. Csak vállalkozóilag kihasznált.
Áldozatul esett a Mánya egyik oldala is.
A környezet része a tisztaság és rend. A
valóság a kosz, a szemét (kevés szemetes!),
csikkek, rágógumik, illegális hulladéklerakatok és esztétikai szmog minden minőségben
és formában.
A lapát nyelének jól elrejtett üregében megtaláltak egy bátor forradalmi verset: „Nem
titkoljuk igazunkat!” Később megjelent a
cseh Doutnák (Jára da Cimrman) nevű
ellenzéki újságban. A múlt lehelete. Humor
a színházban. Újrajelenítve. Tévésfelvétel.
Magas (vagy „magacsony”) öntudatú, elszánt
arcok a félkatonai szervezet síkjaiban a Duna
mindkét oldalán. Igazukat kitérő tekintetük
mögé rejtik. Az egyenruhás csatasorok névtelenségében. Összekeverik a húsvétot a
kristály-éjszakával, a prágai tavaszt a magyar
forradalommal, a gulágot Auschwitz-cal, a
demokráciát az anarchiával…
A betiltás után „lemásznak a föld alá”. A saját
„igazukkal”. Átformálódnak akciós és alattomosan támadó falkákká. A saját „igazuk”
nevében…
És te? Ki vagy? Szintén „föld alatti” mozgalom? Mi a te igazad? Kinek a színeiben játszol? Ki ellen? Mi ellen? Nem tudsz másként
érvényesülni, bemutatkozni? Legálisan? Nem
névtelenül? Nappal?
Álmodtam. Este kilépsz a házból. A pulóver
alatt tisztítószer, rongy és kefe. Reggel mi lépünk ki a házból. A varjak eltűntek. Butaság.
Befejezés legközelebb.
Mgr. Juraj Režo
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Schubert itt volt, és ezt nem lehet vitatni
Richard Rikkon zenész
családból származik. 1974-ben
Zselízen született, de a család
Garamszentgyörgyben élt. Négy
eves kora óta játszik zongorán,
5 éves korában országos versenyt
nyert. Hat évesen Magyarországon megnyerte a Bartók-díjat,
majd egy sor sikert ért
el országos és nemzetközi szinten. 1980-ban
az állami tévé egy dokumentumfilmben csodagyerekként emlegette.
8 évesen a zsolnai konzervatórium növendéke
lett, ahol Anton Kállay
keze alatt tanult, majd a
zeneművészeti főiskolán
Cyril Dianovský tanította. Ezt követően a párizsi
Conservatoire Superiore
növendéke lett, ahol a
világhírű Eugen Indjica
tanítványa volt (aki Artur Rubinsteinnél tanult).
Koncertezett a világ számos pontján,
világhírű zenekarokkal
(Orchester De Radio et
Television Paris, Concergebouw – Orchester
Amsterdam és Symphonie Orchester Zurich...), kanadai,
egyesült államokbeli operaénekeseket, a Moszkvai Filharmónia
énekeseit kísérte, 2001-ben pedig
saját műsorral utazta be a világot
(Afrika, India, Szaúd-Arábia,
Görögország, Kanada, USA). Eddig 3 albuma jelent meg, ebből 2
aranylemez lett, 2005-ben pedig
hangszer kategóriában Aureldíjat nyert. A klasszikus zene
előadása mellett saját műveket
is szerez, átdolgoz, és más műfaj
sem idegen számára.
Szlovákiában a nyilvánosság
számára a Szupersztár tévéműsorban vált ismertté, ahol a zenei
produkcióban
vállalt
részt,
a fellépőket kísérte.
A Három mogyoró Richard
Rikkonnak című műsor célja
minden színhelyen a saját repertoár bemutatása mellett a
„három mogyoró feltörése is”,
azaz segíteni a helyi zeneiskolák növendékeinek tehetségük
felfedezésében. Mire helyezi a
hangsúlyt?
– Koncertezésem mellett fiatal

tehetségeknek is lehetőséget
adok a bemutatkozásra. Azelőtt
tanítottam is, és azt tapasztaltam, hogy a gyerekek nagyon
fogékonyak, és ha egyenlő
partnerként kezeljük őket, meghálálják azt. Szerintem nagyon
jó dolog, hogy bemutatkozási

nácsolok. És ez óriási lendületet
ad nekik. Például az a gitáros
kislány... Egyedül játszott volna, de izgult, ezért felajánlottam neki, hogy játsszunk
együtt. Egyetértett. Gyorsan
megalkottam a kísérő szólamot.
Így a koncerten kísértem, de őt
hagytam előtérben. Sikerült neki. Nem mindannyian lépnek majd
zenészi pályára, de örülök, hogy megmutattam
nekik az utat.
Sikerült feltörni a három zselízi mogyorót?
– Igen. A fellépő gyerekek
mind tehetségesek. A
gitáros leányka, a testvérpár, a klarinétos…
Balla Ádám nagyon
sokoldalú. Énekel, zongorán, furulyán , klarinéton játszik, nemcsak
komolyzenét, hanem
népzenét és jazzt is…
– Világos! A koncert
után elmondta, hogy
szívesen játszik jazzt.
Mondtam, szólhatott
volna előbb, azt is játszhattunk volna, én nyitott

Valami lesz...

Amint arról lapunk múlt havi számában is tájékoztattunk, Ri-

chard Rikkont Polka Pál apolgármester kísérte végig városnézés
közben, aki lapunknak elmondta, többek közt arról is szó volt, hogy
segíthetnének a művészek műemlékeink rendbetételében: „Richard
Rikkon megtekintette a Schubert-emlékszobát, ahol a kiállított kották
keltették fel érdeklődését. A kastélyban azt kérdezte, hol volt a híres
zongora, amelyen valaha első ízben hangzottak fel a világhírű művek. Aztán felhívta Sisa Sklovskát, és megkérdezte tőle, el tudna-e
képzelni egy, a Schubert-hagyományt ápoló koncertet, amelynek bevételét a kastély állagának javítására lehetne fordítani. A művésznő
megvalósíthatónak tartotta az ötletet. A Szent Jakab-templomban
a szarkofág és Becsei György története keltette fel érdeklődését. Érdekelte a templom akusztikája, majd kijelentette, hogy el tudná képzelni, hogy komolyzenei koncertek valósuljanak meg ott. Megtekintette a Sacher-házat és az Esterházy-kriptát, ahol Karolina, Schubert
egykori tanítványa nyugszik. Személy szerint annak örülök leginkább,
hogy hajlandóságot mutat a várossal való együttműködésre.“ (š)

lehetőséget kínálunk számukra. A fellépés előtt és a próbák
folyamán kommunikálok velük.
Tanácsokat adok: „Talán így is
megpróbálhatnánk?” És új felfogásban játszom el nekik azt
a részt. Nem utasítok, csak ta-

vagyok minden fajta zenére…
Tetszik rajta, hogy tud viselkedni
a színpadon. Annak ellenére, hogy
félénknek tűnik, van tapasztalata
azzal, hogy mihez kezdjen, ha
valami váratlan helyzetbe kerül a
fellépés során. Azt is észrevettem

a próbán, hogy ha valamit mutattam neki, hogy jobban értse és
átélje a művet, azonnal reagált.
Erre mondják, hogy tehetség…
Milyen kötelék fűzi Zselízhez?
– Itt születtem. A testvérem is. A
közeli Garamszentgyörgyben laktunk, gyermekként gyakran jártam
ide, ismerőseim, rokonaim élnek itt.
Később Lévára költöztünk, és már
15 éve Pozsonyban élünk. Koncertkörútjaimon világszerte sok emberrel találkozom, ilyenkor is érzem,
hogy szívem egy darabja Zselízen
maradt. Ez tagadhatatlan.
Vannak konkrét gyermekkori
emlékei a városról?
– Talán 6–7 éves lehettem. A
kastélyban voltunk és a Schubertemlékszobában, ahol két-három
hangot leütöttem a zongorán.
Apám kézen fogva vezetett, és
azt mondta: „Látod, ezen játszott
a híres Schubert.” Emlékeszem
a kastély előtti óriási szabadtéri
színpadra, ahol évente Csemadok
folklórünnepségek folytak, amelyeken rendszeresen részt vettem.
Mindig energiával töltött meg a
rendezvény, gyönyörű volt. Mindmáig bennem maradt az emléke.
Úgy hallottam, lehetőségeket
lát a város történelmi adottságainak kiaknázására…
– Egyértelműen. Beszéltem Polka
úrral a lehetőségekről, és a polgármester úrral is beszélni fogok.
Nézze: Schubert itt volt. Már
ez egy szilárd történelmi pecsét,
amin nem lehet változtatni. Történelmi tény, nemcsak Szlovákia,
az egész világ tud róla. Pont. Az a
kérdés, mit tudunk ezzel kezdeni.
A hagyomány megvan, a helyek
szintén. És itt a kastély, bár nem
a legjobb kondícióban, de itt van.
Ezzel is lehet valamit kezdeni. Sok
művészt ismerek, és megpróbálok
valamit kezdeményezni.
Mit üzenne a zselízieknek?
– Elsősorban legyenek büszkék
kultúrájukra. Nem minden város
büszkélkedhet azzal, hogy olyan
zenei lángelme volt itt, mint
Franz Schubert. Ez, szerintem,
óriási megtiszteltetés… Nemcsak
itt, a világban mindenhol az lenne. Kevés állam, város dicsekedhet
ezzel. Ezt üzenem.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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A szabadidőközpont karácsonyi rendezvényeiről
A városi szabadidőközpont december
18-án szakköri bemutatót tartott a kultúrház nagytermében. A rendezvény lehetőséget nyújtott a tánckörök – modern tánc,
mazsorettek, hip-hop – növendékeinek, valamint a karateszakkör
tagjainak, hogy bemutassák féléves tevékenységük gyümölcsét.
Kellemes meglepetés volt, hogy a
nézőtér az utolsó székig megtelt. A
fellépések jól sikerültek, ezt a taps
jelezte. A bemutató része volt a
szakköri alkotóműhely munkáiból
és az informatikai szakkör legfiatalabb tagjainak rajzaiból összeállított kiállítás.
A karate-szakkör tagjai december 20-án Érsekújvárott vizs-

gáztak. A tagok narancssárga, kék és sárga
övet szereztek.
December 29-én rendezték a számítógépes játékok bajnokságát háromtagú

csoportok számára. A szabadidőközpont
számítógép-termében 11 csapat küzdött meg
egymással. Minden résztvevő ajándékot kapott. Egy nappal később 54 szülő és gyermek
látogatta meg a budapesti Fővárosi Nagycirkuszt, ahol az artisták, bohócok és táncosok
produkcióját tekintették meg.
A karácsony a béke és a gazdagon terített
asztalok ideje, amiről később a mérlegre állva
is meggyőződhetünk. Néhány zselízi és környékbeli nő egészségesen akarta kezdeni az
új évet, megszabadulni a felesleges kilóktól,
ezért január 3-án részt vett a Aerobik-maratonon a kultúrházban. Dulai Lívia (pilates
és jóga), Magda Mužíková (fitness-aerobik)
és Koncz Klaudia (tae-bo és fitness-aerobik)
vezetése alatt harmincöten tornáztak remek
hangulatban.
(cvc)

Írjuk, mondj u k h e l y e s e n !
Magyarázom a bizonyítványom…
A bizonyítvány – ugyanúgy, mint a születési
bizonyítvány, a személyi igazolvány vagy az
egyetemi diploma – hivatalos okirat. Tehát
joggal várnánk el, hogy mindenki ugyanolyan szabályok, elvek szerint töltse ki. A valóság azonban az, hogy nemcsak iskolánként,
de egy iskolán belül, osztályfőnökönként is
változik a kitöltésének módja. Most egyetlen
kérdéssel foglalkoznék csak: hogyan írjuk a
kétnyelvű bizonyítványra a tanuló nevét?
Amikor még a mi nemzedékünk járt
iskolába, teljesen természetesnek vettük,
hogy az akkori törvények értelmében többségünk nem viselhette azt a nevet, amelyet
szülei szántak neki. Ha egy gyermeket „nem
hivatalosan” mindenki Nagy Andrásként ismert, akkor biztosak lehettünk benne, hogy
a keresztlevelében ez állt: Ondrej Nagy (sőt:
Ondrej Naď). A magyar tanítási nyelvű iskolákban kiadott bizonyítványra így került
fel a neve: Ondrej Nagy – Nagy András. Ha
lány volt, akkor még az -ová végződés is
odakerült a hivatalos változathoz: Alžbeta
Pappová – Papp Erzsébet. Ezekre az időkre
az is jellemző volt, hogy a gyerekek többsége „egyszerű” nevet viselt: Máriák, Évák,
Zsuzsannák, Jánosok, Józsefek, Istvánok…
népesítették be az iskolákat, és ezek fordítása
is egyértelmű volt.
Később változott a törvény: lehetővé tették, hogy a Józsefet Józseént, a Zsuzsannát
Zsuzsannaként anyakönyvezzék, és az sem
volt kötelező, hogy a leánygyermek vezetékneve -ová végződést kapjon; sőt arra is
mód nyílt, hogy a már szlovákul anyakönyvezettek megváltoztassák a keresztnevüket
Františekről Ferencre, Helenáról Ilonára, -ová
végűről „-ovátlan” végűre. A lehetőségekről
– persze – nem szerzett mindenki időben

tudomást. Talán még ma is vannak olyan
magyar szülők, akik azt hiszik, külön kell
kérvényezniük, ha gyermeküknek magyar
nevet szeretnének adni.
A magyar tanítási nyelvű gyermekek
születési bizonyítványai ma eléggé tarka
képet mutatnak. Annak a tanulónak, akit
az osztályban és a családban mindenki
– mondjuk – Kovács Katalinnak nevez, az az
anyakönyvi kivonatán lehet Kovács Katalin,
Kovács Katarína, Kovácsová Katalin vagy Kovácsová Katarína. És hogy miképp anyakönyvezték, az egyedül a szülőktől függ. Igencsak
meglepődik majd az a Kovácsová Katarína,
aki később Magyarországon folytatja tanulmányait, és sehol sem lesznek hajlandók
beírni, hogy ő Kovács Katalin. Hiszen nem
ez áll a hivatalos nyomtatványon: a születési
anyakönyvi kivonatán vagy később a személyi igazolványában. Bemondás alapján ma
már nem lehet hivatalos okiratokat kitölteni.
De más akadálya is van a „névfordítós”
gyakorlatnak. Ha – mondjuk – egy fiút a
szülei nem hivatalosan Győzőnek neveznek,
de nem ragaszkodnak ahhoz, hogy a születési bizonyítványon magyarul írják be a nevét,
akkor hivatalosan – valószínűleg – Viktor
lesz belőle. Honnan kellene egy osztályfőnöknek tudnia, hogy ez a Viktor most tényleg
Viktor vagy Győző-e? És nem ez az egyetlen
eset. Számos esetben tapasztalhattuk, hogy
maguk a tanulók ragaszkodtak a szlovák
vagy más idegen változathoz: pl.: a Marekhoz,
a Helenához, a Kamilhoz, a Dianához, a Zsanetthez (sőt Zsanethez) a magyarosabb Márk,
Ilona, Kamill, Diána és Janka (vagy Johanna)
helyett. De aki tüzetesebben megnézi a szlovák—magyar vagy idegennyelvű—magyar
névpárokat, még nagyobb ellentmondásokba

ütközik. Mert az sem természetes, hogy egy
Kristiánt Krisztiánra kell fordítani, hiszen a
Keresztélynek is a Kristián a megfelelője. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy manapság
sokan adnak olyan idegen nevet gyermeküknek, amelynek van (lenne) magyar vagy magyarosabb megfelelője. A Barbara lehet Borbála is, az Eufrozina Fruzsina, a Flóra Virág,
a Georgina Györgyi, a Lúcia Luca, az Urzulina
Orsolya, a Zora pedig Hajnalka – hogy csak a
női neveknél maradjunk.
Számomra zavaró az is, hogy a névfordítás elve ma már nem „kétirányú”. Mert azok
az osztályfőnökök, akik a szlovák formában
írt nevet magyarra fordítják (hacsak a szülő
nem tiltakozik ez ellen határozottan), a magyarul anyakönyvezett neveket nem szokták
„szlovákosítani” a bizonyítványban. Tehát: ha
a tanuló hivatalosan Borbála Fehér a születési bizonyítványán, akkor általában nem
lesz belőle Barbara Fehérová, míg a Barbara
Fehérová-ként anyakönyvezett kislány bizonyítvány-fejléce így fog kinézni: Barbara
Fehérová – Fehér Borbála. Sokan felteszik a
kérdést: ha nem fordíthatjuk a neveket, mitől
lesz kétnyelvű a bizonyítvány? Egyrészt attól,
hogy az összes többi adatot két nyelven írjuk be, másrészt attól, hogy tulajdonképpen
a nevet is két nyelven írjuk be, hiszen a
magyarban vezetéknév—keresztnév, míg a
szlovákban keresztnév—vezetéknév sorrend
az elfogadott. Tehát – például – így: Zuzana
Kissová – Kissová Zuzana vagy Éva Nagy
– Nagy Éva.
Végezetül: tudatosítanunk kellene: mindenkinek csak egy hivatalos neve lehet. Még
a szlovákiai magyaroknak is! És ebben a törvény is minket támogat.
Horváth Géza
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Kiléptünk a nemzetközi szakvásárok mezejére
POZSONY (ek) – Az idei
ITF Slovakiatour nemzetközi
idegenforgalmi expón január végén 22 ország 536 kiállítója vett
részt, köztük első ízben jelen volt
Zselíz is. Városunk Nyitra megye
kezdeményezésének
köszönhetően vehetett részt
a vásáron Nyitra, Léva,
Verebély és Podhájska
önkormányzatának társaságában. A vásáron a
város standján Jana Kišďurková és Alexander
Tóth, a városi hivatal
alkalmazottai fogadták
az érdeklődőket. A
megnyitón részt vett
Bakonyi Pál polgármester is, valamint a
műszaki
támogatást
nyújtó Marian Kišďurka, aki
az audiovizuális prezentációt
készítette el. „A prezentációban

bemutattuk a város történelmi
adottságait, jelenlegi lehetőségeit és egyelőre kihasználatlan
potenciálját. A vásárra készítettünk egy többrendeltetésű
városi térképet, amely a szöveges
részében röviden bemutatja a

város múltját és jelenét, maga
a térkép pedig megjeleníti az
alapszolgáltatásokat, a műem-

lékeket, valamint az étkezési és
szálláslehetőségeket. A grafikai
munkákat Katarína Fazekašová
végezte. Városunkat a Sachertorta segítségével is igyekeztünk
bemutatni, amelyet Páldi Tibor
ajánlott fel, és amely rendkívüli
sikert aratott. Az egyik újságírónő elmondta, hogy több ízben
is megkóstolta Bécsben, de soha
olyan finomat nem evett, mint
ez a zselízi. A város iránt leginkább a szakmai nyilvánosság és
a sajtó képviselői érdeklődtek.
Elsősorban a Schubert-emlékszoba látogathatósága, az
Esterházy-kastély állapota és
a szabadidős lehetőségek, főleg
az orosz turisták számára az
idei szezonra készítendő programcsomagok érdekelték őket.
Persze a sajtónyilvánosságot
kapott Schubert-projektumról
is gyakran kértek tájékozta-

Megvalósult az árverés üzenete
Az Art for Help elnevezésű jótékonysági
árverés bevételét képező 45 000 koronát
(1493,73 €) a szervező Formica polgári társulás 20 rászorult zselízi család megsegítésére fordította. A rászorult családokból és egyénekből álló célcsoportot különös figyelemmel válogatták, és még az ünnepek alatt ki is
osztották az ajándékot. A pénz eljuttatását a
címzettekhez egy háromtagú csoport vállalta fel: Gabriela Michlová, a Formica polgári
társulás tagja, Paulína Kölešová, a városi
hivatal dolgozója és Kanyuk Magdolna, az
árverés ötletét felvető Kanyuk József felesége. Egy-egy címzett átlagosan 2000 koronát
(66 €) kapott. Az ajándékozottak reakcióiról
és saját benyomásairól Gabriela Michlová
számolt be: „Az első benyomás általában félrevezető – az ember megáll egy emeletes ház
előtt, és mindjárt az jut eszébe, hogy az itt
lakóknak talán nincs is szükségük segítségre.
De kinyílik az ajtó, és megjelenik egy jóságos, ámde gondterhelt arc… Néhányan azok
közül, akik tavaly is részesültek ilyen jellegű
segítségben, mosollyal és hálával fogadtak,
két kismama könnyes szemmel fogadott,
először hinni sem akartak szemüknek…
Aztán a meghatottságtól elsírták magukat.
Voltak családok, ahol erőltetni kellett, hogy
elvegyék a pénzt – talán túlzott büszkeségük
miatt, vagy talán túl sokat szenvedtek ahhoz,
hogy örülni tudjanak a pénznek. Jobban
örülnének az egészségnek, mint a készpénznek, de talán ha este átgondolták a napjukat,
egy gondolat erejéig hálásak is voltak. Voltak, akik összetévesztették a karácsony előtti
szociális pénzügyi hozzájárulással. Az egyik
család a villanyszámlát fizette ki a pénzből.
Voltak olyanok, akik megijedtek a városi

rendőrség láttán (amely a szállítást látta el)
megijedtek, hogy büntetést kapnak… Valóban nagyon eltérőek voltak a reakciók – különfélék vagyunk, különböző helyzetekben
másként reagálunk. Van, aki túl büszke, van,
aki túl érzékeny… Az alatt a pár óra alatt
mindenféle viselkedést megtapasztaltam –
még haragot is. Egy idősebb hölgy megharagudott ránk, azt kérdezte, minek lesz neki a
pénz, ő már öreg és semmire sincs szüksége,
még az ünnepek idején sem. Régi kikopott
felöltőt viselt és melegítőt, amely alól a sok
lyuk miatt kilátszott bőrének fehérsége. A
szegénység szemmel látható volt…”
Volt, aki csak később gondolkodott el
azon, hogy pénzbeli segélyt kapott, de olyan
mélyen, hogy gondolatait leírta és e-mailben
elküldte a Formica polgári társulás címére
február elején. Ebből idézünk: „Köszönöm
a pénzbeli figyelmességet, amelyet kedves
küldöttségük által kaptam meg karácsony
idején. Az ünnepekre való készülődés időszakában mennyei fényként és az ajándék
legmagasabb értékeként, az emberi összetartozás ajándékaként töltötte be a lelkem ez az
esemény. Eltartott egy ideig, amíg sietséggel
elfoglalt lelkemmel felfogtam e küldetés
erejét. Azóta eltelt egy kis idő, de én ezekre
a pillanatokra emlékezve ismét átélem a karácsony bensőségét és maradok tisztelettel.”
E sorok olvasásakor elveszik az eladott
képek számának vagy az árverés bevételének fontossága. Ennél sokkal fontosabb az
emberiesség, a jóindulat és a hajlandóság.
És ezek végigkísérték az rendezvényt az
előkészülettől az árverésen át, egészen az
ajándékozásig. És ez elég…
Levicky László

tást” – mondja Alexander Tóth.
Dolgozóink a vásáron értékes
tapasztalatokat gyűjtöttek, kapcsolatokat szereztek, amelyekből
a közeljövőben virágzó együttműködés alakulhat ki.
A város idei szakvásári jelenléte ezzel nem fejeződött be,
április 21–25-én Brünnben folytatódik az Urbis Invest expón. A
települések számára megtartott
befektetési, pénzügyi, ingatlanpiaci és technológiai szakmai
vásár az EU cseh elnökségének
egyik hivatalos kísérőrendezvénye, egyúttal remek lehetőség
városunk számára a nemzetközi
szakmai környezetben való
bemutatkozásra, új együttműködési lehetőségek feltárására,
fejlesztési terveink, üzleti ingatlankínálatunk bemutatására és
új vállalkozási lehetőségek kiaknázására.

Kanyuk József képei
a Nécsey galériában
LÉVA (šh) – A vár területén található
Barsi Múzeum Nécsey galériájában január 22-én nyílt meg a mikolai Kanyuk
József alkotásaiból összeállított kiállítás.
A megnyitón nagy számú érdeklődő vett
részt, köztük több lévai kulturális létesítmény dolgozója és a sajtó képviselői is.
A kiállítást a Barsi Múzeum igazgatója, Ján
Dano nyitotta meg, majd átadta a szót Polka
Pálnak, Zselíz város alpolgármesterének, aki
bemutatta a festőt és a zselízi jótékonysági
árverések szellemi atyját.

A festő alkotásai között sokfajta műfajjal találkozhatunk – tájképekkel, csendéletekkel, történelmi városképekkel. A
jelenlevőket leginkább a lévai utcarészletek
érdekelték. Kanyuk József mint házigazda
lehetőséget adott a tőle teljesen eltérő stílusban alkotó Vlado Rúfusnak is, hogy néhány
képét kiállítsa. A tárlat március 8-ig tekinthető meg.
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Szükségszerű volt a telekcsere?
A képviselő-testület novemberi és decemberi ülésén tárgyalt,
a város és a Garamvölgye Mezőgazdasági Szövetkezet közti
telekcseréről a városi újság is
beszámolt.
Igazuk van azoknak a képviselőknek, akik megkérdőjelezték a csereszerződés megalapozottságát és szükségszerűségét,
a jóváhagyott határozat nem
szolgálja a város érdekeit. Sajnos, ez nem az első eset. Nézetemet gazdasági és törvényességi
szempontból is alátámasztom.
Az SZNT 369/1990 sz. törvényének értelmében a helyi
szervek az önkormányzatiság
elvén alakultak meg, és átvették
a községfejlesztéssel kapcsolatos
feladatokat. A községek önállóságot szereztek a döntésben,
így önállóan határozhatnak a
községről és tulajdonáról. A tulajdon a gazdasági önállóság és
függetlenség alapja. A tulajdonjogi kérdések jogi hátteréül az
SZNT elfogadta az 1991/138 sz.
törvényt a községi tulajdonról.
A tulajdon léte és az abból
származó saját pénzügyi források előteremtése csökkenthetné
a községek állami támogatástól
való függését. Az egyik lehetőség
a tulajdon hatásos felhasználása,
hogy minél nagyobb hasznot
hozzon gazdasági, társadalmi
és területi fejlesztés formájában.
A szóban forgó önkormányzati
döntés és a tulajdongazdálkodás
módja nem utal felelősségtudatra. Azért nem, mert megszabadulni a városi tulajdontól (32 ha
mezőgazdasági terület), ahogy
A szerződés érvényben maradt c.
cikkben szerepel, hosszú távon
nem megalapozott döntés. A városi tulajdon, elsősorban az ingatlan tulajdon felhasználásáról
hozott döntések hosszú távúak,
eredményeik több évtizeden,
évszázadon keresztül megmaradnak.
Ezért az ilyen döntések stratégiai jellegűek.
Gulyás Róbert rámutatott
a határozati folyamat több hiányosságára is. Idézem: „A cserénél nem volt betartva néhány
átláthatósági követelmény. Nem
tudom, ki ajánlotta fel a cserére
szánt városi telkeket.”
A városi vagyon a városi
jogkörök gyakorlásának anyagi

alapja. Ezért fontos, hogy minden, a tulajdon kihasználásával
kapcsolatos külső és belső tényezőt figyelembe vegyünk a
döntésnél. Végül is a tulajdon
felhasználásáról a képviselőtestület dönt a polgármesterrel.
A jó döntés érdekében azonban
szükséges minőségi szakmai,
argumentációs és érthető anyagokat rendelkezésre bocsátani.
A döntési alapok előkészítési
fázisa talán gazdasági szempontból fontosabb is, mint maga
a szavazás – amely a határozati
folyamat végső aktusa –, hiszen
ebben a fázisban kellene keresni
a tulajdon felhasználásának leghatékonyabb módját, tekintettel
a közjóra és a gazdasági kérdésekre.
A tulajdon felhasználásáról
való döntésben szakembereknek
kell részt venniük (műszaki,
gazdasági, az önkormányzati
menedzsment tagjai, beleértve
a főellenőrt, esetlegesen a bizottsági munkában részt vevő
lakosokat), hiszen az ilyen öszszetételű bizottság teljes körűen
tudja mérlegelni a felhasználás
előnyeit és hátrányait, mind
szakmai, mint a társadalmi
szükségletek szempontjából. A
döntés-előkészítő anyag alternatívákban, érveléssel kell, hogy
létrejöjjön olyan formában,,
hogy tartalmilag és tárgyilag
minden képviselő megértse.
Végeredményben a tulajdonfelhasználás szempontjából a
képviselők döntése a mérvadó,
amely néha ellentétben van az
előterjesztett anyaggal (ha ebben az esetben volt egyáltalán
ilyen előkészítve).
Nem értek egyet a polgármester véleményével: „Nem
szabadulunk meg a tulajdonból,
hanem a törvény szerint gyarapítani szeretnénk. Tehát azt kell
gyarapítani, amit a legjobban
tudunk hasznosítani, semmilyen törvény nem írja elő, hogy
a termőfölddel foglalkozzunk
elsősorban, amelyet meg sem
munkálunk.”
Az érvelés nem helytálló,
már csak azért sem, mert a községi tulajdon felhasználását az
1991/138 sz. törvény módosítja,
amely szerint a községi szervek és szervezetek kötelesek a
községi tulajdonnal a község

fejlődésének, a lakosok és a
környezetvédelmi szempontok
érdekében gazdálkodni.
A hosszú ideig kihasználatlan tulajdont a község felhasználásra átadhatja más fizikai
vagy jogi személynek. Ennek
szerződés által kell megtörténnie. A tulajdon bérbeadásából
több szempontból is gazdasági
haszon származik:
– a hosszú távú bérből;
– a város nem veszti el tulajdonjogát;
– a városnak nincsenek a tulajdonnal kapcsolatos kiadásai.
Ebből világos, hogy a város
úgy gazdálkodik tulajdonával
(termőföld), hogy bérbe adja,
és így a törvény értelmében
használja fel azt, hogy emelje a
költségvetési bevételeket, és gyarapítsa saját tulajdonát. Semmilyen törvény nem írja elő, hogy
a városnak meg kell művelnie a
földet.
A képviselők és a polgármester további kijelentései alapján a
határozat néhány nyitott kérdést
hagyott maga után. Például:

„Nem kérdéses, hogy ….” „Nyugodtan kijelenthetem, …” „Ha
már valaki vette a fáradságot,
…”
A szavazásban a képviselők saját
politikai vagy szakmai szándékaikat prezentálják, így az
eredmény nem mindig az, hogy
a leghatékonyabb javaslat kap
zöld utat. Néha az érdekek felülkerekednek a köz hasznán.
Ezért fontos, hogy az önkormányzati testület tagjai jól tudjanak dönteni, és igyekezzenek
kihasználni választott képviselői
mivoltukat. Ebből az következik,
hogy a jó döntés kérdése nem
dachadjárat.
A városi területrendezési
terv alapján a befektetési elképzelést úgy is meg lehetett
volna valósítani, hogy a város
nem veszti el más területeit, és
ha jelentkezik egy befektető,
az ő költségeire szerzik meg
a területet. Ezért egyetértek
Gulyás képviselővel, az önkormányzat elhamarkodottan
döntött.
JUDr. Nagy Géza

Végre nyugalom lesz?
Nemrég
lapunkban beszámoltunk arról, hogy
a római katolikus
temetőbe a hiányos
kerítésen keresztül
időről időre roma
gyerekek másznak
be, és zaklatják
a látogatókat. Ennek talán véget
vethet
a betonkerítés, amelyet az
év végén épített fel a zselízi D+G K.. „Ők adták be a legkedvezőbb
árajánlatot, így a befektetés 999 483,50 koronába került” – mondta el
lapunknak a városi hivatal városfejlesztési osztályának szakelőadója.
(šh)

A megoldás felé...

Lesz hol parkolni?

Többeket érdekel, mihez kezd a város a parkolóhelyek hiányával,
van-e egyáltalán valamilyen igyekezet a probléma megoldására.
Erről kérdeztük a városi hivatal építési és területfejlesztési ügyekért
felelős előadóját, Félix Bélát: „A város megrendelte a városi parkolóhelyek projekttanulmányát. E dokumentum alapján épít majd új
parkolóhelyeket a Garam, a Sládkovič, a Béke, a Napfény utcai társasházak közelében. Emellett ideiglenes parkoló épül a Rákóczi utca
mellett, ami megoldaná a Béke utcai parkolást is a városháza és a
LIDL közötti szakaszon.”
(šh)
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160 ezer eurót kapott a város továbbképzésre
Zselíz város önkormányzata 4 838 768 koronás (160 617,67 €) támogatást kapott a Képzéssel a munkapiaci önmegvalósítás felé elnevezésű nyertes projektumra. A pályázat célja:
biztosítani az önkormányzati dolgozók továbbképzését, és ezáltal munkájuk minőségének
javítását.
A képzés több területen folyik majd. A marketingképzés főleg a források kihasználását, a
piaci látásmód elsajátítását és megértését tűzi ki célul. Az e-government bevezetésével kapcsolatos tanfolyam során a résztvevők elméleti és gyakorlati tudást szereznek a lakossággal
és a vállalkozókkal való kommunikáció hatékony módszereiről az info-kommunikációs technikai kihasználásával. A projektmenedzsment-képzés keretében a résztvevők megtanulnak
vállalkozásfejlesztési, regionális fejlesztési pályázatokat előkészíteni és lebonyolítani, valamint
saját támogató programokat alkotni. Az önkormányzati munka egyre inkább elengedhetetlenebb tartozéka az angol nyelven való kommunikáció, amely az információszerzés és a külföldi partnerekkel folytatott tárgyalás legelterjedtebb nyelve. Ezért a projektum része az angolnyelv-oktatás is. A pályázat keretében a városi hivatal tizenhárom dolgozója háromnapos
kiküldetésen vesz részt valamelyik magyarországi partnervárosban (Makó, Barcs), amelynek
célja a tapasztalatszerzés és az együttműködés elmélyítése. A projektum záró részeként az
elsajátított tudásmennyiség és a képzés során tapasztalt visszajelzések alapján kidolgozzák a
továbbképzés következő szakaszának tervét. A végső kiértékelést a projektcsoport végzi el, a
végeredmény egy záródolgozat lesz.
A projektumban a zselízi önkormányzati alkalmazottakon kívül részt vesznek a városi
szervezet (iskolák, könyvtár) és néhány környező önkormányzat – Hontfüzesgyarmat, Érsekkéty, Málas, Kisölved, Oroszka, Tergenye, Garamsalló, Nagyölved – alkalmazottja is. (šh)

A megoldás felé...

Korom szállt a kéményből
A Sacher, a Jesenský és a Béke utca néhány lakosa arra figyelmeztetett bennünket,
hogy a központi kazánház biomasszára való
áttállásának próbaüzemében korom és szalma szállt fel a kéményből, lepte be a környező
területet, szennyezve a kiterített fehérneműt
és a parkoló gépkocsikat. A szennyeződés
jól látszott a havon is. Megszólítottuk ezért
Tibor Ešeket, a Tenergo Brno zselízi üzemének igazgatóját: „Mi is kaptunk panaszokat
a szennyeződés miatt. Sajnáljuk, hogy ezzel
megnehezítettük a lakosok életét, főleg hogy
mindez az ünnepek alatt történt. December 8tól próbaüzemben folyik az új technológiával
és fűtőanyaggal, a biomasszával való fűtés.
Eközben próbáljuk és finomítjuk a viszonylag
bonyolult üzemeltetési technológiai folyamatokat a fűtés folytonosságának biztosításával,
ami bonyolítja az átállást. Miután észleltük

Szebb lett a város?
A városi képviselő-testület tavaly áprilisi ülésén
Polka Pál interpellálta a
városi hivatal dolgozóit a
Petőfi utcai buszmegálló
cseréjének és áthelyezésének ügyében. Szerinte az
akkori buszmegálló (egy
pléhbódé) rontotta a városképet, mert eltakarta a
plébániahivatal viszonylag
új épületét. Decemberben
megvalósult a javaslat, a
Skcité Kft. nevű trencséni

az üzemzavart, azonnal elkezdtünk dolgozni
a felszámolásán. Ezúton is elnézést kérünk a
lakosságtól, és biztosítjuk, hogy hasonló eset
nem fordul többet elő.”
A Szlovákiában túrócszentmártoni cégközponttal működő Tenergo Brno a hőenergia-szolgáltatás árainak stabilizációját tartotta szem előtt a technológiaváltással, aminek
jelentősége a mostani pénzügyi és gazdasági
válság idején csak nőtt. A biomassza megújuló energiaforrás, és az év eleji gázválság
is bizonyította, hogy nem szerencsés az
egyetlen, ráadásul nem megújuló forrástól
való függés. Ennek elkerülését szolgálja a
regionális önellátáson alapuló fűtőanyagválaszték bővítése. Ezt az utat választotta a
zselízi hőszolgáltató is. Az új technológiáról
és a Tenergo további terveiről a közeljövőben számolunk be lapunkban.
(šh)

Képviselők,
blogoljatok!
Végre rendeltetésszerűen működik, lélegezhettünk fel többen a városi honlapon
indított vitafórum láttán az utóbbi időben.
Mert ez manapság nem magától értetődő.
Kevesebb a sértegetés, saját kielégülésre írt
hozzászólás, több konstruktív javaslat, vita,
sőt, helyenként teljes (és remélhetőleg valódi) név az aláírásokban. Az utóbbi hetekben
egy bizonyos Marian hozzászólása keltette fel
a figyelmemet, aki különféle technikai megoldások mellett azt is javasolta, hogy a városi
képviselők vezessenek blogot, hogy – idézem
– „világos legyen, mit készítenek a város
részére (ha gondolkodnak a fejlesztésről)”.
A magam részéről a javaslatot a városi
vitafórum egyik leginnovatívabb elemének tartom. A képviselői blogok egyrészt
tulajdonosaikat szolgálnák nézeteik közreadásában, részben a lakosokat a jobb
tájékozódásban. Példáért nem kell messzire
menni, bár nálunk nem túl elterjedt, azért
találunk ilyet a hazai nagypolitikában is.
Blogot vezet például Ivan Mikloš, Zuzana
Martináková, Magdaléna Vášáryová, de
Monika Beňová vagy Viera Tomanová is.
Esetleg inspirálódhatunk „a világ legbefolyásosabb emberénél” a www.change.gov
weboldalon. A táncba hívás tehát elhangzott, érdeklődéssel figyeljük, hogy ez az
innovatív javaslat mennyire talál táptalajra
városunkban.
Levicky László

Egy év múlva jégpálya?
Téli stadion valószínűleg még egy ideig
nem lesz városunkban, de összeszerelhető
műjégpálya talán már jövő télen. A képviselő-testület legutóbbi ülésén szó esett egy
összeszerelhető műjégpálya kialakításáról
a főtéren. A vita során elhangzott: decemberben az iskolákban az a szóbeszéd járta,
hogy néhány személy igyekezete ellenére
a polgármester nem engedélyezte, hogy
jégpályát alakítsanak ki a téren az ünnepek
idejére. „Nem voltam a jégpálya ellen, csak
annyit mondtam a decemberi ülésen, hogy
szilveszterre legyen tűzijáték. Ideiglenes
műjégpályát láttam idén Esztergomban és
Pöstyénben is” – mondta a polgármester,
akinek minden bizonnyal tetszett az ötlet,
mert hozzátette: „megtudjuk, mennyibe kerül, és év végéhez beszerezhetünk egy ilyen
jégpályát.” Talán január végén még korai
volt erről beszélni, de egy előnye biztos van:
a tavaszi árleszállítások során olcsón vásárolhatunk korcsolyát.
(ic)
cég néhány méterrel délebbre egy új
buszmegállót épített 271 000 korona
(8995,55 €) értékben. A régi buszmegállót lebontották.
(šh)
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Ankét
Minden változás (ha tényleg az) hoz valami
újat, valami régit pedig elvisz. Általában tart
egy ideig, amíg az emberek megszokják az
újat, hogy fokozatosan rutinnal kezeljék,
a régire pedig nosztalgikus emlékként gondoljanak.
2009 pénznemváltást hozott – a lakosság
szabadult a szlovák koronától, és eurót kezdett használni. Hogy sikerült az átmenet
a zselízieknek? Megkérdeztünk három elárusítót és néhány lakost, nem sajnálják-e,
hogy el kellett búcsúznunk a koronától, és
azt, hogy hogyan szokják az eurót.
Oľga Gašparová, COOP Jednota Levice,
Fučík u.: Kisebb gondjaink vannak a centek
felismerésével, ezenkívül minden simán megy. Kissé aggódtam, ennek ellenére gyorsan
megszoktam az új pénznemet,
szerintem nem olyan nehéz,
mint eredetileg gondoltuk.
Később pedig biztosan pozitívum lesz, ha külföldre megyünk, és nem kell
pénzt váltanunk. Az emberek szerintem hibát
követnek el, hogy minduntalan átszámolgatnak, ez összekeveri őket. Mondom nekik, hogy
ne számolják át, hanem nézzék az eurós árat.
Gyorsabban hozzászoknának.
Csomor Erzsébet, újságárus, Béke
utca: Néhányan
káromkodnak, néhányan már
megszokták. Főleg az idősebbek küszködnek még az
érmék felismerésével, és főleg
a kisebb centekkel. Én már
megszoktam. Az első nap nekem is voltak
gondjaim, de már nincsenek.
Mlinár Csilla, Metro vendéglő (Pokol): Eleinte
kétségeim voltak, de észrevettem, hogy az emberek
gyorsabban szoknak hozzá,
mit vártató volt. Voltak,
akik kiszórtak egy marék
aprót, azt hitték, hogy valami nagyobb összeg. Én
is gyorsan hozzászoktam,
biztosan azért, mert naponta pénzzel dolgozom.
Krištofoliová Ágnes: Nekem jól megy, nem
panaszkodhatok, de néhány idősebb néninek sok gondot okoz az
euró. Tegnap az egyiket el kellett
kísérnem az üzletbe, mert félt,
hogy becsapják. Megesik... Jobb
lenne, ha nem lennének egy- és
kétcentesek. Azok néha az ember agyára
mennek. A korona azért volt jobb, mert több
papírpénz volt, de hát mit lehet tenni... Pénz
mint pénz.
Javorka Tibor: Számomra
furcsa. Még nem szoktam
meg, mindig átszámolgatom,
és még fél év is eltelhet, amíg
hozzászokom.

Kettős forgalom a zselízi bankokban
A kettős forgalom jó
próba volt főleg a pénzintézetek és a kereskedők számára, akik – mondhatjuk –
egész jól helytálltak. Néhány
üzletben ugyan két hétig
leltároztak, máshol azonban
gond nélkül és szívélyesen
váltották át a koronát euróra, hogy aztán saját maguk
küszködjenek gondokkal a
nagy számú érme beváltásakor a bankban. És hogy
birkóztak meg ezzel a zselízi
pénzintézetek? Közvetlenül
a helyszínen kérdeztük
meg. Az egyik bankban
egyenesen a fővárosból, a
hálózat szóvivőjétől kaptuk
a választ, a másik esetben a
fiók igazgatója tájékoztatott
bennünket, mindkét esetben azonban példaértékű
gyorsasággal kaptuk meg az
információt.
Tóth Tamás, a VÚB
Bank zselízi fiókjának
igazgatója: – Az átváltás
bankunkban simán ment. A
pénzkiadó automaták és kártyaelfogadó helyek éjfél után
néhány perccel már működtek. Az első készpénzkivétel

Pozsonyban történt meg éjfél
után 15 perccel.
Január 1-jén nagy volt a
forgalom bankunkban. Öszszesen 61 fiókunk volt nyitva.
Bár ünnep volt, mégis nagy
volt az érdeklődés a betétek
és a pénzváltás iránt. E napon 10 millió euró értékben
bonyolítottunk
pénzügyi
tranzakciókat. Január 2-án,
pénteken minden fióküzemünk nyitva tartott. Az ügyfelek a szokásosnál többszörös
számban látogattak a bankfiókokba, az egyikük például
35 000 darab szlovák érmét
hozott átváltásra.
Zselízen is sok ügyfél
látogatott a bankba, ennek ellenére alkalmazottaink gond
nélkül látták el feladatukat.
Köszönet illeti az ügyfeleket
is, akik a hosszú várakozási
idő ellenére nem veszítették el
türelmüket.
Štefan Frimmer, a Szlovák Takarékpénztár Rt.
szóvivője: – A konverziós
hétvégén a Szlovák Takarékpénztár a több mint 270 hazai
bankfiókjának két harmadát
nyitotta meg a nyilvánosság

Andruska János: Nem sírom vissza a koronát,
de kellemetlenséget (problémákat)
okoznak a kis értékű érmék. Az
embernek nagyon kell vigyáznia
az üzletekben, nehogy becsapják.
Nemrég szüntették meg a 10 és 20
filléreseket, amivel egyszerűsítették
a fizetést, és most ismét ugyanazzal a problémával
szembesülünk, ráadásul még összetettebb módon,
hiszen még több az apró.
Emil Virág: Sajnálom a szlovák koronát. Nehezen
szokom az eurót, főleg az aprópénzt.
A nagyobb érméket könnyebb megszokni, de a kis centek nem mennek.
De meg kell szoknom, mert nincs
más választásom.
Berek Zoltán: Lassan kezdek
hozzászokni az euróhoz, mégis hiányzik a korona. Gondot
okoznak a apró centes érmék.
Akár fél év is eltelhet, amíg biztonságosan tudom kezelni.
Németh Szabolcs: Nem hiányzik a korona, jó az euró. Problémamentesen tudtam átállni.

előtt, többek közt Zselízen is.
Mint máshol az országban,
Zselízen is a szokásosnál
sokkal több ügyfél látogatott
el bankunkba január elején.
A készpénzátváltás iránti
rendkívüli érdeklődés ellenére
dolgozóink különösebb fennakadás nélkül látták el feladatukat. Ügyfeleink is sokat
segítettek, a hosszú várakozási idők ellenére türelmesek
voltak, ezt köszönjük.
Zselízen volt egy türelmes
ügyfelünk, aki hosszú ideig
várakozott, majd 2 koronát
váltott euróra. Országszerte
a legnagyobb feltűnést a pénz
szállítóeszközei keltették. A
zsolnai régióban például egy
ügyfél 18 vödör aprópénzzel
állított be, amelyekben több
mint 100 ezer korona volt.
Voltak, akik lavórban vagy
zöldséges ládában hozták a
filléres vagy koronás érméket.
Január 1-jétől a hónap
közepéig az ügyfelek több
mint 20 milliárd koronát
– ebből Zselízen 50 milliót
– helyeztek el Szlovák Takarékpénztár fiókjaiban.
Levicky László

Rausch Dominika: Rettenetesen sajnálom,
hogy elbúcsúztunk a koronától,
nem tudom megszokni az eurót,
nem is akarom, nem szeretem.
Tudom, hogy ennek ellenére el
kell fogadnom. De ez fél évig is
eltarthat nálam...
Roland Mocbeichel: Jó volt a korona, sajnálom, hogy már nincs. Egész
könnyen alkalmazkodom az
euróban való fizetéshez, mégis... maradhatott volna a korona. Egyébként nincs gondom az
új pénznemmel...
Pavel Dobrovický: Hiányzik-e
a korona? Talán igen, de talán
nem is. Mit lehet tenni? Hogy
hozzászoktam-e az euróhoz? Én
csak hordár vagyok, a feleségem
fizet. Én legfeljebb apróval...
Eva Katonová: Sajnálom,
hogy véget ért a korona korszaka. Amióta euró van, nincs
elég pénzem.
Feldolgozda: (šh)
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RENDŐRSÉGI HÍREK
A hitelszerződés megszegése miatt indult
eljárás január 5-én egy 50 éves garamszentgyörgyi férfi ellen, aki 2006-ban és 2007ben több részletfizetési és hitelszerződést
is kötött a Home Credit Slovakia vállalattal.
Részletfizetésre motorfűrészt és más tárgyakat vásárolt, járművezetői igazolványt szerzett, emellett készpénzkölcsönt is felvett, a
részleteket azonban egy idő után nem törlesztette. Tettével 2862,81 € (86 245 Sk) kárt
okozott a pénzügyi vállalatnak.
Január 22-én rablás vádjával eljárás indult
egy 35 éves csatai lakos ellen, aki aznap,
amikor meglátogatta saját nagynénjét, erőszakkal lehúzta gyűrűjét, majd szekercével
fenyegette. Tettével 50 eurós (1500 Sk) kárt
okozott.
Megöléssel fenyegette feleségét és fiát egy
47 éves lekéri lakos. Január 17-én ittas állapotban tért haza, majd légpuskával le akarta
lőni kutyáit. Fia ezt megakadályozta, ezért
őt a házban megtámadta és bántalmazta.
Amikor a fiú az anyjával együtt elmenekült,
a férfi puskával a kezében fenyegette meg
őket. Még aznap eljárás indult ellene fenyegetőzés vádjával.
Január 24-én vádat emeltek egy 22 éves zselízi lakos ellen kábítószer birtoklása miatt.
A férfi még 2008 márciusában beszerzett
egy 255 gramm kanabiszt tartalmazó zacskót, amelyet szobájában rejtett el. A csomagot édesanyja megtalálta, majd édesapja
elvitte a rendőrségre.
Feldolgozta (ik)
Lapunkat Marián Mikloško mérnök százados,
zselízi rendőrparancsnok tájékoztatta

A sportolók február végéig kérhetnek támogatást
1→

A képviselők a sportlélet
átszervezéséről szóló javaslatból kiindulva igyekeztek
más finanszírozási formát
találni. A koncepció három
pillérre helyezné a városi
sportéletet: a szabadidőközpont változatlan formában
működne, még nagyobb
súlyt fektetve az oktatási
utalványokból
származó
bevételek növelésére, a városi sportklub is változatlan

működtetnék, miközben az
olyan szervezetek támogatására volt létrehozva, amelyek
egyébként nem jutnának
városi támogatáshoz.
Mikor világossá vált, hogy
nincs más út a klub támogatására, a képviselők mégis
kitolták a beadási határidőt:
a testnevelés és a sport támogatásáras tehát február
28-ig lehet benyújtani a
kérelmeket.
(ik)

Dicsérték a nagybált

Nagyszerű hangulat, finom ételek, italok, sós sütemények, édesség, gyümölcs, gazdag
borkínálat, tombola és főleg kellemes társaság – a résztvevők reakciói alapján így lehetne
jellemezni a városi nagybált, amelyet január 17-én tartottak a városi művelődési otthonban.
„Bevallom, az én ötletem volt, hogy néhány év kihagyás után ismét legyen a városban nagybál” – mondja Mocsy Katalin alpolgármester, aki főleg a magas részvétellel volt elégedett. „Az
ünnepi hangulatot erősítette az eredeti díszítés, amelyről a szolgáltató gondoskodott. A résztvevők
elégedettek lehettek a svédasztal formájában kínált étel- és italválaszték gazdagságával is, amelyről
a nagypusztai büntetés-végrehajtási intézet gondoskodott. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak, akik sok-sok értékes díjat
ajánlottak fel a tombolába. Ugyancsak szívből
köszönöm a szervezési részleg tanácstagjainak, kollégáimnak, akik aktív hozzáállásukkal, ügyességükkel és jó ötleteikkel segítették
sikerre a rendezvényt.”
A nagybálon a kürti Krízis együttes zenélt,
a programban bemutatkozott a lévai Junilev
sporttánc-egyesület. A szervezők azt szeretnék,
ha a jövő évi nagybál még jobban sikerülne,
és így sikerülne felújítani a városi nagybálok
hagyományát. (šh, foto: Marian Gubík)

Biztonságosabban a kiskertekhez
A február elején életbe lépett
új közúti törvény többek között kötelezi a kerékpárosokat,
hogy községen kívül védősisakot viseljenek. Ez biztosan
kellemetlenségeket
okozott
volna például a Garam mögötti
kertek tulajdonosainak, akik
olykor napjában többször is
„kitekernek a kertbe”.
A közlekedés egyszerűsítését
célozta meg Horváth Gézának
még a júliusi ülésen elhangzott
javaslata, hogy a város határát
jelző táblát helyezzék át a kiskertek mögé. Félix Béla, a városi
hivatal szakelőadója elmondta,
a javaslat alapján a város felkérte a körzeti hivatalt mint a
közúti közlekedési ügyek felügyelő szervét, amely utasította
a Regionális Útkarbantartó
Vállalat lévai igazgatóságát,

formában, polgári társulásként működne tovább.
A legnagyobb változás egy
sportreferensi
munkakör
kialakítása a városi hivatalban. A koncepció Polka Pál
alpolgármester szerint nem
volt kellően kidolgozva:
„Minden változatlan marad,
csak egy újabb munkahelyet
teremtünk.” Meghökkentőnek nevezte, hogy a klubot
a dotációs
rendszerből

hogy helyezzék át a táblákat
800 méterrel továbbTergenye irányában. Február 2-án
délelőtt ez megtörtént. Ennek
köszönhetően a kiskertek és
a város közötti útszakaszon a
maximális megengedett sebesség is 50 km/órára csökkent.
Félix Béla azt is elmondta,
hogy folyamatban van a közúti jelzések átfogó áttekintése
a város egész területén. „Ennek
keretében megvalósulnak a
tervező által javasolt és a közúti felügyelőség által jóváhagyott
változások, amelyeket a tavasz
folyamán az Eurospinn K.
végez el.” Ez a tevékenység is a
közúti biztonság növelését tűzte ki célul, amelynek érdekében
például a kerékpárosok felvehetik a sisakot ott is, ahol nincs
előírva.
(šh)

Ha a zenekar is kiváló…
Amikor lassan már két évtizede egyre népszerűbbek lettek az „egyszemélyes” zenekarok, aggódni kezdtem. Hiszen a zenéhez csak hallgatóként
viszonyuló közönségnek tulajdonképpen mindegy, hogy amit tánc közben
hall, az a színpadon álló zenész valódi, élő előadása-e, vagy csupán korábban felvett, sőt megvásárolt „kamuzene”. A laikus nem igényli, hogy a hallott
zenét a zenélés látványához kapcsolja; nem zavarja, hogy hatalmas dobszólókat hall, bömböl a basszusgitár, miközben a színpadon egy árva dobot
sem látni, és a basszusgitáros is olyan kicsi lehet, hogy elfér a szintetizátor
billentyűi alatt. Az egyszemélyes zenekar olcsóbb tud lenni, mint egy öttagú; félő volt, hogy a versenyhelyzetben az élőzene csatát veszt a gépzenével
szemben.
Az utóbbi években azonban némi remény is megcsillant. Az egyetemi
iúság jelentős hányada dzsesszkedvelő lett; mások a népzene iránt érdeklődnek. A „mulatós zene” a műveltebbek megítélésében egyre inkább
kezd pejoratív kategóriává válni. És ez akkor is örömhír, ha tudjuk, az igénytelen zenét kedvelők még mindig elsöprő többségben vannak.
A nagybálnak háromszorosan is örültem. Először is azért, mert újra
megszervezték. Másodszor azért, mert Zselízen – úgy látszik – végleg sikerült elfogadtatni a reprezentačný ples magyar megfelelőjét, a „nagybál”
kifejezést. (Az első ilyen bál még a rendszerváltás idején volt, és hogy mi
legyen a neve, a kultúrház akkori dolgozójaként nekem kellett kitalálnom.
Máig őrzöm a leveleket, amelyekben két nyelvész: Jakab István és Szepessy
Gyula is rábólintott a szóalkotásomra. De abban ők sem bíztak, hogy elterjed.) Harmadszor pedig azért, mert igazi élőzenét hallhattunk tökéletes
harmóniákkal, rég nem hallott táncritmusokkal, virtuóz gitárossal, kellemes
hangú énekessel. Köszönet ezért a főszervező jó ízlésének!
–hg–
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Változtak az adók
Az utolsó tavalyi képviselő-testületi ülésen a képviselők jóváhagytak néhány általános
érvényű rendeletet, amire főleg az új pénznemre való áttérés miatt volt szükség. Ez alkalomból változtattak néhány adón és illetéken is. A legnagyobb figyelem az ingatlanadó alakulását
kíséri, amely a lakosság meghatározó részét érinti.
A telekadó évi mértékét az 582/2004 sz. törvény szabályozza. A város általános érvényű
rendelettel módosíthatja az adókulcsot, amely a földterület törvényileg meghatározott értékének 0,25%-a. Míg tavaly és az azt megelőző években például a termőföld esetében a város
csak minimálisan, 0,26%-ra emelte, 2009-ben nagyobb mértékben emelkedik az adó. Hogy
alakulnak hát az adók a tavalyi évvel összehasonlítva? Nézzük a táblázatban.
Az adó tárgya
Termőföld – Zselíz
Termőföld – Mikola
Termőföld – Szódó

Rétek – Zselíz
Rétek – Mikola, Szódó
Erdő
Vízterület
Beépített terület, udvar, kert, egyéb terület
Építkezési telek

2008-as
érték

adó 2008-ban

2009-es
érték

adó 2009-ben

0,26

22,58 €/ha (680,16 Sk)

0,40

34,73 €/ha (1046,40 Sk)

0,26

21,46 €/ha (646,62 Sk)

0,40

33,02 €/ha (994,80 Sk)

0,26

23,48 €/ha (707,20 Sk)

0,40

36,11 €/ha (1088,00 Sk)

0,30

6,02 €/ha (181,20 Sk)

0,50

10,02 €/ha (302,00 Sk)

0,30

3,58 €/ha (108,00 Sk)

0,50

5,97 €/ha (180,00 Sk)

0,25

–

0,30

–

0,25

–

0,30

–

0,50

0,01 €/m2 (0,32Sk)

0,70

0,01 €/m2 (0,44 Sk)

0,50

0,1 €/m2 (3,20 Sk)

0,50

0,10 €/m2 (3,20 Sk)

Az épületadó éves díja 0,03 € (1 Sk) minden elkezdett négyzetméter beépített terület után.
Ezt az adót is módosíthatja az önkormányzat. A zselízi testület 2009-re a következőképpen
alakította az épületadót:
Az adó tárgya
(építmények)

2008-a érték

2009-es érték

Lakóépítmények

0,099 €/m2 (3,00 Sk)

0,099 €/m2 (3,00 Sk)

Mezőgazdasági építmények

0,099 €/m2 (2,00 Sk)

0,099 €/m2 (3,00 Sk)

Nyaralók
és kiskerti bungalók

0,16 €/m2 (5,00 Sk)

0,232 €/m2 (7,00 Sk)

Garázsok

0,33 €/m2 (10,00 Sk)

0,431 €/m2 (13,00 Sk)

Ipari építmények

0,497 €/m2 (15,00 Sk)

0,663 €/m2 (20,00 Sk)

Egyéb, vállalkozásra használatos építmények

1,49 €/m2 (42,00 Sk)

1,493 €/m2 (45,00 Sk)

Egyéb építmények

0,497 €/m2 (15,00 Sk)

0,497 €/m2 (15,00 Sk)

A több emeletes építmények esetében a földszint kivételével minden szint után 0,0233 €
felárat állapított meg a testület. A lakások után fizetett adó nem változott, maradt a 0,099 €
(3 Sk)/m2-es árszint. Egy újabb képviselői kérésre nyilvánosságra hozzuk az ingatlanadóról
szóló szavazás eredményét: az általános érvényű rendeletet Csenger Tibor, Gulyás Róbert,
Horváth Géza, Martosy Péter, Melczer Gábor, Mocsy Katalin, Vojtech Tomašovič támogatta,
Récsei Róbert ellenezte, a többi képviselő nem volt jelen.
Feldolgozta: (ik)

A januári
testületi ülésről

1→

Tudomásul vették a Nausika K-nek a
rendelőintézet előtti terület megvásárlására irányuló kérvényét, és úgy látták
jónak, hogy a város és a vállalat képviselői
mindkét benyújtott kérvényről egyszerre
tárgyaljanak. Határoztak ingatlan-eladási
kérvényekről, 270 ezer euró felső küszöbbel jóváhagyták a közvilágítás felújítására
irányuló projektum első szakaszának városi
önrészét. A sportkoncepcióról készült informatív beszámoló szerint a jövőben három
pilléren alapszik: 1. a szabadidőközponton,
2. a városi sportklubon, 3. a városházán
kialakított sportügyi szakelőadói munkakörön. Provokatív képviselői kérdéseknek
köszönhetően Záhorská igazgatónő beavatta a jelenlevőket a szabadidőközpont
mindennapi gondjaiba. Az új tanügyi
törvény miatt a testület megváltoztatta az
iskolák, iskolai klubok és étkezdék alapítólevelében az intézmények megnevezését. A
vita során több képviselő elismerően nyilatkozott a város karácsonyi díszítéséről
és a városi nagybálról.
(ek)

Tisztelt
Olvasó!
Csak mellékesen volt időnk tudomásul
venni: 10 év telt el azóta, hogy Zselízen megjelent lapunk első száma. Lehet, hogy ez alkalom
egy nagyszabású ünneplésre, pátosszal teli
beszédekre életútról, kereszteződésekről stb.
Számunkra olyan alkalom, hogy azt
tegyük, amit manapság kevesen. Gondolkodjunk el magunkról. És mivel városi lapról van
szó, a város és igényeinek összefüggésében
gondolkodunk. Ezt is kevesen teszik.
Lapunk néhány legközelebbi számában
ezért emlékezünk, értékelünk is… Ugyanakkor megpróbálunk a 10 éves tapasztalatok
alapján válaszokat találni olyan kérdésekre,
amelyek a lakosok és képviselőik között gyakran felmerülnek (nyíltan és kevésbé nyíltan):
Milyen feladatot lát el a városi lap? Szükséges-e a városi lap? Jobb lenne, ha nem városi
lenne az újság? Milyen lenne Zselíz a lap
nélkül?
Természetesen nem magunkban gondolkodunk. Mint mindig, most is várjuk hozzászólásaikat, észrevételeiket, kezdeményezéseiket vagy bármi mást. Vagy csak egyszerű
nézeteket arra vonatkozóan, mit jelent Önök
számára a városi lap. Köszönjük.
Szerkesztőség

elízi
s
Z
Hírmondó
93701@pobox.sk

Vá r o s i ú j s á g

X. évfolyam, 2009. február
Egy hektár termőföld után a tulajdonosok az eddigi 22,58 euró helyett 34,73 euró
éves adót fizetnek a nemrég elfogadott
általános érvényű rendelet szerint.

Ára: 0,33  (10,- korona)

Áthelyezték és kicserélték a Petőfi utcai
buszmegállót
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A labdarúgó bajnokságok őszi idényének végeztével a zselízi ifjúsági csapat
éllovasként telel az V. ligában.
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A januári
testületi ülésről
A városi képviselő-testület január 29-én
találkozott első idei – egyébként 24. rendes
– ülésén. A bevezető teendők után a testület
elfogadta az 1/2009 sz. általános érvényű
rendeletet (ÁÉR) a költségvetési eszközökkel
való gazdálkodásról. Az anyaggal kapcsolatban Vojtech Tomašovič ismét megnyitotta
a részlegtanácsok elnevezés bizottságokkal
való helyettesítésének kérdését. Változás
nem történt az dokumentumban, ám Pavol Polka alpolgármester kijelentette, hogy
szerinte is megérett a kérdés, és a jövőben
még bizonyosan foglalkozik vele a testület,
bár megemlítette, szerinte sokkal fontosabb
a működőképesség, mint az elnevezés. A
helyi orvosi rendelőközpontot üzemeltető
Nausika ismét benyújtotta a laboratórium
felszerelésére irányuló vásárlási kérvényét,
amelyet eddig bérelt a várostól. A legfontosabb kérdés az ár volt, és mivel a testület
és a céget képviselő dr. Forbak nem talált
közös nevezőt, a városatyák március végéig meghosszabbították a vállalat bérleti
szerződését. Ez idő alatt tárgyalásokon dől
el, mi szerint állapítják meg a felszerelés
aktuális értékét. Széles körű vitát váltott ki
a városi dotációkról szóló, 2/2009 sz. ÁÉR,
olyannyira, hogy félbeszakították, és csak a
sportkoncepció megtárgyalása után folytatódott. Végül a testület megszavazta, hogy
a sportéletet érintő támogatási kérelmeket
február végéig lehet beadni. A képviselők
első olvasatban tudomásul vették a városi
ingatlanok bérbeadásáról szóló ÁÉR-t.
Általánosan egyetértettek abban, hogy a
megemelt díjak többletbevételét a városi
ingatlanok felújítására kell célirányosan felhasználni. Jóváhagyták a testület idei munkatervét, megismerkedtek egy lévai érdeklődő szabadtéri színpad iránti bérbevételi
kérvényével, és úgy döntöttek, a következő
ülésen döntenek a bérleti szerződésről.
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A kiskertekhez vezető útszakasz az 50 km/ó megengedett maximális sebességnek köszönhetően
a jövőben biztonságosabb lesz, miután város határát jelző táblát néhány száz méterrel Tergeny
eirányába áthelyezték.
(foto: šh)

A sportolók február végéig kérhetnek támogatást
A dotációs támogatások
beadási határidejének tervezett
megváltoztatása élénk vitát
váltott ki a képviselő-testület
januári ülésén. A határidő-változtatás azért volt szükséges,
mert a városi sportklub nem
tudta időben benyújtani a dotáció iránti kérvényét, és mint
kiderült, nem létezik más törvényes megoldás a klub finanszírozására. Közben változás
történt a klub elnöki székében:
Ferda Róbertet Sokol László
váltotta fel. A képviselők egységesen támogatták a klub
finanszírozását, de legtöbben
nem értettek egyet a határidő

megnyitásával, ami precedenst
teremthet. „Zavar, hogy ki
akarjuk tolni a határidőt. Miért
változtatjuk a szabályokat játék
közben?” – méltatlankodott
Vojtech Tomašovič, majd később hozzátette: „A dotációk
a tevékenység javítására, nem
az
üzemanyag-megtérítésre
voltak kitalálva.” Cserba János
is egyetértett vele: „Nem jó
ez a megoldás, ha pénzelni
akarjuk a városi sportklubot, tegyük azt másként.”
A határidő-módosítást Gulyás
Róbert támogatta, aki méltatta
a klub nagyobb aktivitását az
utóbbi időben: „A városi sport-

klubban a futballistákon kívül
a teniszezők is bekapcsolódtak
a bajnoki küzdelmekbe, formálódik az asztalitenisz-csapat is.
Ez a finanszírozási rendszer
a pénzügyi folyamatok átláthatóságát szolgálja... Sok dolgot
rendbe tettünk a sportban – a
bérleti szerződéseket, a jogi kérdéseket. Mindenki azt mondja,
hogy senki semmit nem tesz,
de tőletek – képviselőktől
– sem érkezett kezdeményezés.
A sportban önkéntesek dolgoznak szabadidejükben, ne várjuk
tőlük, hogy minden legiszlatív
tevékenységet el tudjanak látni.”
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