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Deň Zeme sme oslavovali prvýkrát v histórii. Zorganizovaním dvojdňového podujatia samospráva naznačila zmenu kurzu v
oblasti svojho vzťahu k životnému prostrediu. Slávnostným aktom tohto symbolického posunu bolo zasadenie stromu pri Námestí sv. Jakuba, ktorý v príkladnej spolupráci vykonal primátor s viceprimátormi. ( Viac na str. 4.)
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MsZ: Naďalej bez hlavného kontrolóra
Poslanci mestského zastupiteľstva sa v apríli zišli v neobvykle skorom termíne – 24.
apríla na svojom 16. riadnom
zasadnutí. Po úvodných obligatórnych záležitostiach pristúpili
k voľbe hlavného kontrolóra,
ktorá sa však opäť skončila negatívnym výsledkom: keďže z 10
prítomných poslancov hlasovalo
za zvolenie len 6 a zvolenie
hlavného kontrolóra si vyžaduje
nadpolovičnú väčšinu všetkých

poslancov, jediný uchádzač o túto funkciu nebol zvolený. Poslanci odsúhlasili tretiu tohtoročnú
zmenu rozpočtu: bežný rozpočet
vyrovnaný vo výške 100 174 000
Sk, príjmová časť kapitálového
vo výške 7 813 000 Sk, výdajovú časť kapitálového vo výške
45 472 000 Sk, príjmové finančné operácie vo výške 47 448 000
Sk, výdavkové finančné operácie
vo výške 9 689 000 Sk. MsZ
ustanovilo orgány školskej samo-

Vieme, kto je
primátorom mesta?
Zdá sa vám táto otázka nezmyselná?
Možno, určité skúsenosti však naznačujú, že
je úplne namieste položiť si ju aj teraz, blížiac
sa k polovici volebného obdobia.
Na náš bývalý spoločný štát sa kdekto
pozerá z iného uhla, mnohí ho zatracujú, iní
za ním želejú a dodnes nedokážu odpustiť politikom rozdelenie Československa, alebo Česko-Slovenska, pričom mnoho faktov o týchto
rozhodnutiach sa dostáva na povrch až teraz,
po rokoch. Historické udalosti nezmeníme,
preto iné je dôležité. Žili sme v spoločnom
štáte a i keď naše kultúry mali k sebe vždy
blízko, boli medzi nimi aj rozdiely, ktoré nás
však práve svojou existenciou obohacovali.
My, na národnostne zmiešanom území by
sme sa mohli teda cítiť ešte bohatší...
Tak sa v desaťročiach vzájomného kultúrneho obohacovania stalo, že my starší (s
prepáčením za výraz, rozumej: tí, ktorí si
pamätáme obdobie pred rozdelením ČSFR),
sme sa mali možnosť naučiť po slovensky,
po maďarsky aj po česky. Jazykové vplyvy
spôsobili aj to, že niektoré mená sa používajú
v niekoľkých podobách. Napríklad Pavol, pri
ktorom sa s obľubou využívala aj česká alternatíva Pavel. Na základe skúseností uplynulého obdobia je potrebné pripomenúť, že náš
primátor je nositeľom českého mena Pavel,
o čom však mnohí nevedia, keď ho na rôznych
podujatiach predstavujú ako Pavol. Ďalšie
faux pas sme mohli niekoľkokrát zaregistrovať pri uvádzaní titulov. Použijeme opäť primátorov prípad, pri ktorom sa mnohí takmer
zamotávajú do titulov Ing. arch., pričom keď
je hosťom určitého podujatia, je v prvom rade
primátorom, preto by stačilo aj toto oslovenie.
Podobne amerického prezidenta uvádzajú
len: Ladies and gentlemen, the President of
the U.S.A (Dámy a páni, prezident USA).
Každopádne, dôležité je uctiť si človeka tým,
že vieme jeho meno, aspoň keď ho predstavujeme iným, aby sa nikto nemusel opäť spýtať:
Vieme, kto je primátorom mesta? (ick)

správy – zastúpenie členov rád
škôl a ich zloženie a delegovalo
poslancov do jednotlivých školských rád, toto uznesenie však
primátor nepodpísal. Vzalo na
vedomie menovanie Ildikó Kállaiovej do funkcie riaditeľky MŠ na
Ul. SNP č. 9, schválilo VZN č. 1/
2008 o určovaní pravidiel tvorby
všeobecne záväzných nariadení
mesta. Poslanci schválili novú
zmluvu o Spoločnom obecnom
úrade, zrušili doterajšie uznesenia

Možná investícia
v priemyselnej zóne?
Talianski investori uvažujú o investícii
v našom meste. O vážnosti ich záujmu
hovoria viacnásobné rokovania s vedúcimi
predstaviteľmi mesta. Prvé sa uskutočnilo
4. apríla, prítomní boli Pavel Bakonyi, Pavel Polka, Peter Martosy, Emese Gubíková
a ďalší pracovníci mestského úradu a Gino
Cozzi, Alberto Magaton, Luciano Venturato
v zastúpení záujemcu. Tí prezentovali záujem zabezpečiť v Želiezovciach výstavbu
výrobných kapacít, prípadne služieb pre
ďalších investorov na území priemyselnej
zóny za bývalými vinárskymi závodmi na
území s rozlohou asi 10 ha. Tieto pozemky
sú v prevažnej väčšine vo vlastníctve mesta,
vybudovanie výrobných kapacít si vyžaduje
vybudovanie prístupovej komunikácie
a prekládku niektorých jestvujúcich sietí.
Prítomní hovorili aj o tom, že v meste je
asi 120 ha ďalších industriálnych území
využiteľných pre nové výrobné kapacity.
Predstavitelia mesta sa vyjadrili, že očakávajú skôr menšie prevádzky, ktoré budú
vytvárať produkty s vyššou pridanou
hodnotou a vyhradili si prednostné právo
mesta v rozhodovaní o výbere investora
prípadných nových prevádzok. Rokujúce
strany sa dohodli, že po dobu troch mesiacov mesto nebude ponúkať pozemky v tejto
lokalite. Počas tohto obdobia potenciálny
investor spracuje zastavovaciu štúdiu územia s rozpočtom a návrhom umiestnenia
prípadných prevádzok a začiatkom júla si
strany dohodnú ďalší postup. Mesto zatiaľ
vykoná prieskum medzi občanmi, zameraný na očakávania v oblasti ponuky zamestnania, ako aj stavu v oblasti vzdelanosti,
profesijného zamerania a praxe obyvateľov.
Dotazník tohto prieskumu zverejňujeme
v našich novinách.
(ik)

o dodatkoch pôvodnej zmluvy
a schválili účelovú dotáciu tomuto úradu, ktorá bola stanovená vo
výške 5 Sk na obyvateľa. Odročili rozhodnutie vo veci žiadostí
o odpredaj mestských pozemkov,
ako aj uznesenie o pridelení
odmeny viceprimátorke za zastupovanie primátora s tým, že
je potrebné vypracovať určité
pravidlá takéhoto odmeňovania,
ktoré v štatúte mesta chýbajú.
(ky)

JEDNOU VETOU

#########################
# Koordinátorka úseku školstva a kultú-

ry odchádza z mestského úradu koncom
mája, o rozviazanie pracovného pomeru
požiadala sama # Mesto plánuje vybudovať pevné oplotenie pri katolíckom
cintoríne v Želiezovciach # Poslanci sa
na aprílovom zasadnutí MsZ pochvalne
vyjadrili o aktivitách mestskej polície,
avšak kritizovali webovú stránku mesta #
Exekútor zablokoval mestský majetok
pre staré pohľadávky nemocnice, ktoré však majú dosť nejasné podklady,
preto mesto prostredníctvom svojho
právneho zástupcu podalo proti vykonaniu exekúcie námietku # Pre právne
nejasnosti primátor nepodpísal uznesenie
o ustanovení školských rád, táto otázka
bude zrejme prerokovaná ešte raz na májovom zasadnutí MsZ # Podľa štatistík
sa z 1200 rodinných domov do separovaného zberu odpadu zapojilo 49,5%,
teda takmer každá druhá domácnosť
# V našom meste evidujeme 1380 bytov
v bytových domoch # V roku 2007 bolo
zo Želiezoviec odvezených 2152 ton komunálneho odpadu na skládku v Náne,
separovaným zberom sa pozbieralo 64
ton, pričom rok predtým toto číslo sa
ustálilo iba na 26 tonách # Firma Sanyo
Hungary v Dorogu, kde je zamestnaná aj
početná skupina Želiezovčanov, prepustí
do septembra takmer 700 pracovníkov #
Dňa 17. apríla začala firma Eurospinn
s jarným kosením verejnej zelene, asi 20
hektárov zelene sa bude v závislosti od
polohy v tomto roku kosiť 3- až 5-krát #
Primátor Želiezoviec sa 6. mája zúčastnil
slávnostného založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Ister-Granum v Ostrihome a účasť mesta spečatil
svojím podpisom
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Zablokovaný majetok pre nevyjasnené pohľadávky bývalej NsP
Exekútor siahol na mestský majetok,
dozvedeli sme sa na aprílovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Prítomných s tým
oboznámil právny zástupca mesta JUDr. Jozef Nyúl, ktorý povedal, že sa tak stalo kvôli
záväzkom bývalej nemocnice. Ide o dva zá-

POLICAJNÉ SPRÁVY
Dňa 12. apríla sa konala policajná akcia
v dvoch pohostinských zariadenia v Želiezovciach, na ktorých sa zúčastnili aj policajti
z iného okresu. Cieľom neohlásenej kontrolnej akcie bola Piváreň na Petőfiho ulici
a Kino. Tieto zariadenia navštevuje najmä
mládež, a tak kontrola bola zameraná na
zistenie prítomnosti psychotropných látok
u hostí týchto zariadení. Tie sa síce nenašli, avšak v jednom prípade služobný pes
avizoval, že jeden z hostí zariadenia bol
v kontakte s takýmito látkami. Podľa slov
riaditeľa obvodného oddelenia PZ podobné
akcie sa budú v meste opakovať, v budúcnosti aj v spolupráci so zástupcami úradu práce
a úradu verejného zdravotníctva.

väzky vo výške 4,4 mil. Sk a 3 mil. Sk. V prvom prípade vznikol želiezovskej nemocnici
záväzok voči levickej NsP za transfúziu
krvi, avšak jej pohľadávka prešla na nového
zriaďovateľa, Nitriansky samosprávny kraj.
Termín na uplatnenie pohľadávky je koncom
tohto roka, preto NSK využilo túto možnosť
niekoľko mesiacov pred skončením premlčacej lehoty. Druhý záväzok je z bližšie nešpecifikovaného obdobia z rokov 1996–99. Ide
o odkúpený záväzok, pôvodne poistné voči
zdravotnej poisťovni Perspektíva. Dr. Nyúl sa
však v prípade záväzku voči NSK vyjadril, že
archívne dokumenty, ktoré pracovníci MsÚ
našli, dokazujú, že bol vyrovnaný a v rámci
delimitácie ani neprešiel na mesto. Mesto
podalo voči uplatneniu exekúcie námietku

na príslušnom súde. JUDr. Nyúl: „V prvom
prípade máme veľké šance, pretože máme
v rukách dôkazy o uhradení záväzkov. V druhom prípade je problém zložitejší, pretože
delimitačný protokol podpísaný asi v r. 2004
má stále určité nedostatky. Otázkou je, či záväzky z rokov 1996–99 mohli prejsť na mesto
a či mesto môže byť za ne zodpovedné. Určité
druhy pohľadávok neprechádzali na mestá,
medzi nimi ani pohľadávky zo zdravotného
poistenia, ktoré zostávali v kompetencii
pôvodného správcu, teda ministerstva zdravotníctva. Pôvodná pohľadávka je 664 tis.
korún.“ Exekútor zablokoval mestu motorové
vozidlá, niekoľko bytov a určité parcely pod
miestnymi komunikáciami.
(ky)

Nové lavičky v centre

Koncom apríla bolo vznesené obvinenie
voči 34-ročnej žene z Tekovských Lužian za
prečin ohrozenia mravnej výchovy mládeže.
Žena je matkou 15-ročnej dcéry, žiačky 4.
ročníka základnej školy, ktorá v priebehu 4
mesiacov, od marca do júna minulého roka
neospravedlnene vymeškala 295 vyučovacích hodín.
Dňa 4. mája v neskorých večerných hodinách policajná hliadka OO PZ Želiezovce
zastavila vozidlo zn. Škoda Octavia. Pri
kontrole vozidla policajti získali podozrenie
z prítomnosti psychotropnej látky, keď našli
igelitové vrecko s obsahom zelenej sušenej
rastliny, dve alobalové fólie so zelenou sušenou rastlinou, jednu papierovú skladačku
s bielym práškom a injekčnú striekačku
s bielou kryštalickou látkou. Nájdené veci
boli poslané na expertízu.
Neoplatilo sa bratislavskému majiteľovi
dlho nechať svoju želiezovskú chalupu bez
dozoru. Začiatkom mája zistil, že v období
od októbra minulého roka do mája tohto
roka z domu na Mikulskej ulici v Želiezovciach mu neznámy páchateľ odcudzil skladací
bazén s príslušenstvom, mikrovlnku, hriankovač, elektrickú kosačku, dva bicykle, čím
spôsobil škodu vo výške 30 000 Sk.
(ik)
Informácie poskytol kpt. Ing. Marián Mikloško,
riaditeľ OO PZ v Želiezovciach

foto: (šh)
Na Mierovej ulici, prechádzajúcej centrom mesta, pri
chodníku vedľa nezastavaného územia mesto nedávno
osadilo niekoľko lavičiek.
Tento chodník práve kvôli
tomu, že viedol pri nezastavanej lokalite, doteraz
postrádal okrem dopravnej
akúkoľvek funkciu, zabezpečoval iba peší prechod
centrom mesta. Osadením
lavičiek tak tento priestor
dostal novú funkciu, najmä
starším obyvateľom a rodičom s deťmi poskytuje možnosť na oddych. Tých, ktorí
túto možnosť využili, sme
sa spýtali, ako sú spokojní s
umiestnením lavičiek, resp.
keby mali možnosť, kam by
osadili ďalšie.
Margita Szabóová: Tieto la-

vičky sú podľa mňa vhodné
na oddych, aj pekné, i keď je
trochu je zvláštne, že človek
pri sedení sleduje dopravu.
Lavičky by sa mohli lavičky
osadiť aj na tichších, pokojnejších miestach, napríklad
v parku, a tie okolo námestia mohli by sa vymeniť za
novšie. Na pokojnejšom
mieste je príjemnejšie oddychovať.
Zoltán: Myslím si, že tieto
lavičky sú na dobrom mieste,
som rád, že sa naskytne príležitosť posedieť si. Cestou
z obchodu je dobré na chvíľu
sa posadiť a oddýchnuť si. Aj
lavičky na námestí by sa
mohli vymeniť za novšie, ba,
ak je to možné, mohli by sa
ďalšie osadiť na viacerých
vhodných miestach v meste.

Eva: Podľa mňa mohli tieto
lavičky osadiť aj estetickejšie,
trochu dovnútra, nie tesne
vedľa chodníka. Bolo by
pekné, keby pri nájomnej
bytovke bol veľký park,
detské ihrisko a tam by
boli tieto lavičky. Takto sa
cíti trochu nepohodlne aj
ten, kto sedí, aj ten, kto ide
okolo.
Helena: Lavičky perfektne
vyhovujú a sú pohodlné.
Nemám voči nim žiadne
námietky. A kde by som ešte
rada videla takéto lavičky?
Na vhodných miestach, pri
chodníkoch, všade, kde sa
zmestia. Nové lavičky by sa
mohli osadiť pri kostole, pri
námestí a pekne by ukázali
aj v niektorých uliciach.
(dg, ek)
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Deň Zeme – priateľská pravica samosprávy životnému prostrediu
Prístup mesta k ochrane životného prostredia sa v ostatných
mesiacoch mení, čo dokladuje
niekoľko faktov, napríklad zavedenie dôkladne organizovaného

nych impulzov vychádzajúcich
od samosprávy bolo organizovanie podujatí pri príležitosti Dňa
Zeme vôbec prvý raz v našom
meste.

separovaného zberu postupne na
celom území mesta, vytvorenie
pracovných miest na mestskom
úrade v oblasti životného prostredia, stanovenie projektových zámerov na skvalitnenie životného
prostredia, aby sme spomenuli
len niekoľko. Jedným z pozitív-

Podujatia sa konali počas dvoch
dní, v utorok 22. a v sobotu 26.
apríla. Utorňajšiu sériu podujatí
odštartoval slávnostný príhovor
primátora a oboch viceprimátorov na Námestí sv. Jakuba, kde
sa zišlo takmer 200 školákov
a záujemcov z radov občanov.

Primátor Pavel Bakonyi, viceprimátori Katarína Mocsyová
a Pavel Polka vo svornej spolupráci potom pristúpili v parčíku
pri námestí pri soche Antala
Kherndla k symbolickému aktu zasadenia lipy akoby na znak
obnovy priateľstva samosprávy
k prírode. Prítomní školáci si
tento deň spestrili aj kreslením na
chodník, resp. zbieraním odpadkov na verejných priestranstvách
v meste.
V popoludňajších hodinách
bola vyznačená ochranná zóna
tisovca dvojradového, ktorý sa
nachádza v parku pri amfiteátri.
Zaujímavosťou je, že na Slovensku sú len tri osobitne chránené
tisovce, z nich želiezovský je najväčší a najstarší: má okolo 200
rokov, výšku 24 metrov a obvod

úsek Hrona, okolie športového
ihriska a nazbierali plný kontajner odpadu. V Želiezovciach
sa aktivisti zapojili do zberu vo
viacerých etapách: rybári a poľovníci brigádovali ráno, ostatní
popoludní, spolu ich bolo asi 80
a vyzbierali za dva kontajnery
odpadov. Medzi dobrovoľníkmi bol náš primátor, poslanci
Ladislav Vékony a Gabriel
Melczer, niekoľko pracovníkov
mestského úradu, členovia OZ
Svodov, OZ Iron Sheep Crew
a ďalších obyvateľov, ktorí zareagovali na výzvu organizátorov.
Hlavnými organizátormi celého
podujatia boli mladí pracovníci
MsÚ Gabriela Michlová, Jana
Kišďurková a Alexander Tóth,
ktorí oslovili aj vyše dvadsiatky
sponzorov a z ich darov zorgani-

kmeňa asi 5 metrov. Vyznačené
pásmo slúži na ochranu dýchacích koreňov stromu.
Za krajší Hron – znelo motto
sobotňajšieho podujatia, v rámci
ktorého sa Želiezovčania zapojili do zberu odpadu pri rieke
v dvoch lokalitách. Svodovčania
sa zišli v peknom počte asi 40
účastníkov. Vyčistili svodovský

zovali ku koncu podujatia vyhodnotenie a odmenenie účastníkov
spomienkovými
predmetmi,
občerstvením a gulášom od vychýreného miestneho kuchára
Mira Kokošku.
Podujatiu bola venovaná aj
internetová stránka http://www.z
eliezovce.estranky.sk/.
(ck), foto (ck, at)
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Eurospinn, s.r.o.
Hospodárske potreby Železiarstvo – p. Galata

Reakcie na Deň Zeme

Gabriela Michlová, organizátorka: „Akcia sa na prvýkrát
vcelku vydarila, vyskytlo sa niekoľko drobných problémov v oblasti
organizovania a propagácie. V Želiezovciach sme čakali viac účastníkov. Nadobudli sme skúsenosť, že pokiaľ ľudia nie sú osobne pozvaní,
majú tendenciu neprísť na podobné akcie. V organizovaní tejto akcie
chceme pokračovať aj o rok, ale na základe skúseností zmeníme jej
propagačnú stratégiu, budeme o nej informovať vopred nielen v miestnych médiách, ale aj v regionálnych alebo celoštátnych a zapojíme do
nej viac detí.
Alexander Tóth, Jana Kišďurková, organizátori: „Akcia bola
úspešná najmä vo Svodove, kde sa zúčastnilo takmer 15 % obyvateľov. Výborná spolupráca bola s miestnym rybárskym a poľovníckym
spolkom. Komornejšia účasť bola v Želiezovciach, kde prišlo len 30
našich obyvateľov z celkového počtu 7100. Veríme aj napriek tejto
skutočnosti, že budúcoročný Deň Zeme spojený s podobnou akciou,
ktorá bude mať názov „smetný festival“, bude úspešnejší a sprevádzaný vyššou účasťou.
Na záver by sme sa radi poďakovali všetkým organizáciám,
spolkom a ľudom, ktorí prejavili záujem a podporili myšlienku Dňa
Zeme 2008 v Želiezovciach, pretože bez nich by sa táto myšlienka
nepodarila zrealizovať. A tí, ktorí nepochopili túto myšlienku, mali by
sa trochu zamyslieť nad svojim konaním a uvedomiť si, že toto všetko
robíme sami pre seba a nie pre Mestský úrad, či niekoho iného...“
Pavel Bakonyi, účastník: „Som zástancom takýchto hnutí. Je potrebné, aby sme mali svoje sviatky a Deň Zeme považujem za opodstatnený sviatok. V minulosti sme boli svedkami mnohých formálnych
sviatkov, ktoré niektorým vyhovovali, iným nie. Máme samozrejme aj
cirkevné sviatky, ale aj tento deň je vhodný aj na to, aby sme sa nad
sebou zamysleli. Chcel by som, aby vďaka dobrému organizovaniu
tohto podujatia v budúcnosti sme tento sviatok učinili dôvernejším,
láskavejším, pravdivejším a menej formálnym.

Deň Zeme 2008 a akciu Za krajší Hron podporili:
MOBENA, s.r.o.
NGW spol.s.r.o.
Schleuniger
COOP Jednota Nové Zámky
Espinn, s.r.o.

MO SRZ Želiezovce (rybári)
PD POHRONIE
SP HRON (poľovníci)
UNIVERZUM – Ing. Magát
ZÁLOŽŇA – Zsolt Török
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Malá vodná elektráreň
Po tom čo mestské zastupiteľstvo v priebehu
niekoľkých mesiacov nevyhovelo dvom žiadostiam
o povolenie na stavbu malej vodnej elektrárne na
želiezovskom úseku Hrona, mesto eviduje ďalšiu žiadosť takéhoto typu. Rozdiel medzi prvými
dvoma a touto žiadosťou je, že tá ostatná z dielne
bratislavskej spoločnosti Hydroenergia bola na
rozdiel od predchádzajúcich podaná s vypracovaným projektovým zámerom, základnými kalkuláciami, opisom terénnych úprav a vplyvov stavby
na životné prostredie. Projektový zámer záujemcu
počíta s dvomi variantmi, pričom preferuje prvý
variant s umiestnením malej vodnej elektrárne na
mikulskom úseku Hrona. Počíta s nákladmi na stavbu vo výške 399,2 mil. Sk, dosiahnuteľný výkon elektrárne je kalkulovaný na 3 920 kW, za rok by mala
vyrobiť 15,461 MWh elektrickej energie. Malá vodná
elektráreň by mala byť vybudovaná ako viacúčelová
stavba, vodná vzdúvacia hať, ktorá vytvorí potrebný
spád a umožní energeticky využiť prietok. Cez hať
by mal byť postavený most, ktorý bude slúžiť aj na
prejazd poľnohospodárskej techniky. Stavba má byť
vlastnou prístupovou komunikáciou napojená na
existujúci dopravný systém. Na hati má byť vytvorený biokoridor – rybovod.
K žiadosti o povolenie stavby sa bude mestské
zastupiteľstvo vyjadrovať na svojom najbližšom
zasadnutí. Rozhodovanie poslancov by značne
uľahčilo, keby sa k tejto otázke vyjadrili aj obyvatelia
mesta. Záujemcovia tak môžu urobiť osobne alebo
písomne, svoje názory môžu tlmočiť mestským poslancom alebo pracovníkom MsÚ.
(ic)

Hlavný kontrolór opäť nezvolený...
Ani na ďalší pokus sa mestskému zastupiteľstvu nepodarilo zvoliť hlavného kontrolóra. Do stanoveného termínu sa na post hlavného kontrolóra mesta Želiezovce
prihlásil jeden záujemca, obyvateľ Nových Zámkov, inžinier–ekonóm, ktorý je hlavným kontrolórom na čiastočný úväzok aj v obci Veľký Lapáš. Po predošlej skúsenosti
sa podarilo získať prísľub od starostu obce, že nemá voči zvoleniu uchádzača za hlavného kontrolóra v Želiezovciach námietky a podľa zákona je ochotný v mene obce
uzavrieť zmluvu s mestom. Fakt, že uchádzač nebol osobne prítomný ani pri rozhodovaní výberovej komisie, ani na aprílovom zasadnutí, vyvolával u niektorých poslancov
otázniky, preto sa dalo očakávať, že ich reakcia nebude jednoznačná. Tak sa aj stalo,
pri hlasovaní boli poslanci za jeho zvolenie v pomere 6:4 (dvaja poslanci chýbali). Počiatočné uspokojenie z domnelého zvolenia kontrolóra po chvíli vystriedala neistota,
krátko na to prekvapenie: podľa príslušnej legislatívy na zvolenie hlavného kontrolóra
je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, a nie iba jednoduchá väčšina
prítomných. Na meno nového hlavného kontrolóra si preto teda ešte počkáme, mesto
musí vypísať ďalšie kolo volieb.
(ik)

„Babka k babce ...alebo viac hláv, viac peňazí“

Na detskom ihrisku na Hviezdoslavovej a Adyho ulici sa vďaka iniciatívnemu
postoju Jednoty dôchodcov ukázalo, že keď sa chce, tak sa dá a k tomuto postoju sa
pridalo aj Mesto Želiezovce, ktorému sa podarilo v rámci programu „Zelené oázy“
nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovna, a.s. získať finančnú podporu na úpravu
terénuvo výške 110 000 Sk. Vďaka týmto prostriedkom sa podarilo vyrúbať suché
agáty, ktorých guľatina bude využitá na výrobu chodníka a zvyšok peňazí poputuje
na nákup okrasných kríkov a kvetinových záhonov. Projekt renovácie detského ihriska však má za cieľ nielen prinavrátiť územiu príťažlivý vzhľad, ale aj spojiť najstaršiu
a najmladšiu generáciu v tvorení spoločného diela pre našich najmenších. Preto sa
v dňoch 21-23. mája uskutočnia brigádnické práce, na ktoré pozývame všetkých tých,
ktorí už teraz využívajú detské ihrisko, ale aj tých, ktorým záleží na tom, aby sa ich
deti mali kde hrať a tráviť svoj voľný čas. Len spoločnou prácou dokážeme vytvoriť
trvácne a hodnotné veci Preto priložme ruku k dielu, lebo len tie diela pretrvajú, ktoré v sebe nosia naše mozole a kropaje potu! Bližšie informácie o brigáde nájdete na
webovej stránke, ako aj na úradných tabuliach mesta. Príďte podporiť krajšie detstvo
svojich detí!
(gm)

Drogy sa nenašli, z okien lietali cigarety

Na základe žiadostí riaditeľstiev škôl sa v polovici apríla na miestnych
školách uskutočnila policajná protidrogová razia. Bolo na čase, hovorili si
obyvatelia po meste, keďže mnohí sa o udalostiach dozvedeli takmer ihneď
– tak to už v Želiezovciach chodí. Preventívnej akcie na školách sa zúčastnili
policajti z viacerých obvodov okresu, ktorí boli v blízkej obci Santovka na
cvičení so svojimi služobnými psami. Akcie sa zúčastnilo šesť psov. Kontrolované boli školami vytipované, tzv. problémovejšie triedy na oboch základných
školách a gymnáziách. Prítomnosť psychotropných látok ani v jednej inštitúcii nebola zistená, hoci v slovenskom gymnáziu jeden zo psov avizoval, že
niektorý zo žiakov prišiel do kontaktu s drogami. „Drogy sa síce nenašli, ale
bol by som veľmi naivný, ak by som si myslel, že s tým nemajú skúsenosti. Oni
sami hovoria, že pre nich nie je problém zohnať ´trávu´ alebo tvrdšie drogy,“
hovorí riaditeľ gymnázia Milan Bukoven. Prehliadka bola prekvapujúca aj pre
samotných riaditeľov škôl, keďže nebola vopred ohlásená. „Učitelia privítali takýto prístup polície, aspoň bola menšia šanca, že sa o našej akcii žiaci
a študenti dozvedia. I tak sa však stalo, že kým sme vykonávali prehliadky
v slovenskej základnej škole, ktorá bola prvou kontrolovanou inštitúciou, žiaci
si telefonicky odovzdávali informácie, takže v ostatných školách už naša prítomnosť prekvapením nebola,“ tvrdí riaditeľ OO PZ v Želiezovciach kpt. Ing.
Marián Mikloško, podľa ktorého takéto akcie sa budú konať aj v budúcnosti.
Prekvapení boli však žiaci slovenskej ZŠ, ktorí v snahe zbaviť sa čohokoľvek
nelegálneho húfne vyhadzovali cigarety von oknom, po skončení akcie ich
školník pozbieral za celú igelitku. Študenti gymnázia, najmä mladšie ročníky
8-ročného odboru, vôbec neboli vyplašení, naopak, podľa riaditeľa boli urazení, že k nim policajti so psom neprišli na kontrolu. „Je veľmi dobré, že policajti
robia kontroly na školách, len neviem, či je to dostatočné, že žiakov vyplašíme
a nebudú to sem nosiť. Prínos je v tom, že sa na škole nebude obchodovať,
neuplatnia sa tu díleri, ktorí by do toho zatiahli ďalších žiakov.“ (ic, šh)

Deň narcisov znamenitý
Aj v dvanástom ročníku Dňa narcisov boli ľudia
štedrí. Z ich príspevkov bolo vyzbieraných doteraz
najviac financií na pomoc onkologicky chorým pacientom a ich rodinám. Zapojených bol väčší počet
dobrovoľníkov, škôl v meste a okolí.
Výsledok bol 121 417 Sk.
Vyslovujem vrelé a srdečné poďakovanie všetkým
darcom a dobrovoľníkom verejnej finančnej zbierky
Dňa narcisov 2008 v meste Želiezovce a vo viacerých
obciach a školách v okolí.
MUDr. Stanislav Blaho,
spoluorganizátor Dňa narcisov 2008

Ďňa 12.04.2008 sa v Bowling Bare konal koncert jazz-bluesovej kapely AD ACTA.
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„Omyly“, ktoré nás stoja peniaze... alebo...nákupy v LIDL.
Napísať článok o tejto predajni som mala
v úmysle už dávnejšie a niekoľkokrát, no vždy
ma zlosť a rozčúlenie prešli. No po tom, čo sme
tam s manželom zažili naposledy, už, a najmä
kvôli ostatným zákazníkom, váhať nebudem.
O čo vlastne išlo? O skúsenosť, ktorá pravdepodobne nebude vlastná iba mne, ale o ktorej
doteraz každý iba mlčal. Myslím si, vlastne
nie, dnes už som presvedčená, že zavádzanie
a napokon oberanie zákazníkov o peniaze, je
asi stratégiou predaja v LIDL. To nie je obvinenie, to je konštatovanie na základe nie jednej
skúsenosti. Táto predajňa je v našom meste
otvorená niečo vyše roka, no iba mne osobne už
približne pätnásťkrát vracali peniaze z dôvodu
reklamácie rozdielu ceny uvedenej pri výrobku na regáli a ceny účtovanej pri pokladnici.
Samozrejme, stane sa to aj v inom obchode.
Raz, dvakrát. No nie nespočetnekrát jednému
jedinému zákazníkovi a za taký krátky čas.
Budem však konkrétnejšia a uvediem iba tento
posledný prípad. Cena, ktorú som pri kontrole
účtovného dokladu z pokladnice pri konkrétnej
položke našla, sa znova nezhodovala s údajne
akciovou cenou, ktorá mala byť lákadlom pre
naloženie si tovaru do nákupného vozíka. Aj
bola, to je psychológia predaja a tá robí so
zákazníkom divy. Po reklamácii pri pokladnici
a príchode kompetentného zamestnanca, som
túto vec oznámila. Predavačka sa šla presvedčiť i s mojím dokladom v ruke, aká je cena
v predajni. Samozrejme, bola nižšia. V tomto
prípade asi o 25 percent, čo nie je málo. Predavačka sa vrátila, skonštatovala, že cena je tam

síce taká, ale tovar stojí plnú sumu a ja sa mám
teda rozhodnúť, či chcem tovar, alebo vrátenie
peňazí. Žiadne ospravedlnenie, žiadne okamžité stiahnutie akciovej cenovky z regála, žiadne
pripustenie si chyby či nebodaj úmyslu. Keby
to bola moja prvá takáto skúsenosť, možno
nepoviem nič. No keďže ich už bolo tak veľa,
opýtala som sa, či je to z ich strany úmysel, veď
takto mi tu už vracali desiatky korún. Predavačka znervóznela a ironickými poznámkami
komentovala moje argumenty. Požiadala som
ju, aby nebola ironická, načo sa ma opýtala,
kto ja som, keď sa s ňou takto bavím. Netuším,
čo tým chcela povedať. Kto by som mala byť,
aby som mala právo sa ozvať, keď som v práve
a keď žiadam, aby bolo pochybenie zo strany
obchodu napravené?! Som jednoducho zákazník, žiadajúci, aby nebol neustále klamaný, ba
nerozpakujem sa pri tejto predajni povedať,
podvádzaný. Nervozita predavačky sa stupňovala, pravdepodobne brnknutie na tú pravú
strunu a záujem ostatných zákazníkov naokolo,
urobili svoje. Nápravy ani vrátenia peňazí som
sa nedočkala. Slušného zaobchádzania ani
ospravedlnenia už tobôž nie. Namiesto toho mi
predavačka arogantným tónom povedala, že
„ona sa so mnou baviť nebude“ a rýchlo odišla.
Moja reklamácia teda vybavená vôbec nebola.
Jediným argumentom tejto pracovníčky LIDL
bolo, že omyl sa stať môže. Nie, nemôže. Takýmto „omylom“ totiž bola naplnená skutková
podstata priestupku podľa Zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch, §24, ods. 1, písm. a) „Priestupku sa dopustí ten, kto poškodí iného na

cene, akosti, množstve alebo hmotnosti pri predaji tovaru alebo poskytovaní iných služieb...“
Za tento tzv. „omyl“ môže správny orgán udeliť
pokutu do 5000 Sk alebo uložiť zákaz činnosti
až do jedného roka! Navyše, pri jeho objavení
a dokonca upozornení naň zákazníkom má byť
okamžite vykonaná náprava, čo sa však v tejto
predajni len v mojom prípade už niekoľkokrát
nestalo. Iróniou je, že pri návšteve internetovej
stránky tohto obchodného reťazca vás privítajú
také veľké slová, ako: Filozofiou predaja v LIDL
je: „Spokojnosť zákazníka určuje naše konanie.“
„Čestné zaobchádzanie v podniku je samozrejmou požiadavkou na každého zamestnanca.“
No najviac ma, po otázke predavačky, kto ja
vlastne som, zaujala veta: „Na prvom mieste
u nás stojí vždy zákazník. Orientácia na zákazníka a jeho spokojnosť sú základom nášho
úspechu.“ A tak sa mi nikto nemôže čudovať,
že sme vzápätí po tejto poslednej skúsenosti
podali podnet na prešetrenie Slovenskou obchodnou inšpekciou aj oficiálnu sťažnosť na
ústredie LIDL do Prahy. Je mi ľúto, že sme k
takémuto konaniu boli negatívnymi skúsenosťami dotlačení, ale ľudia si zaslúžia, aby s nimi
bolo zaobchádzané ako s ľuďmi a ich peniaze
boli chránené. A to tým, že budeme pri každej
neprávosti, ktorá sa nám stane, ticho, nedosiahneme.
Mgr. Juliana Hanzová
Oslovili sme aj druhú stranu, obchodný reťazec LIDL, ktorý však do redakčnej uzávierky neposkytol stanovisko. (pozn. red.)

O aktivitách želiezovskej ZUŠ
Žiaci ZUŠ Fr. Schuberta sa v ostatnom období zúčastnili viacerých
podujatí. Na niektorých si zaknihovali aj zaujímavé výsledky. V marci
sa Adam Balla, Adam Majtán a Attila Mézes zúčastnili na slávnostnom
koncerte pri príležitosti 50. výročia založenia ZUŠ v Šahách a 15. výročia
založenia dychového odboru na tejto škole. Začiatkom apríla žiaci našej
umeleckej školy vystúpili na rómskom festivale, organizovanom súborom
Romane Jile v Čate. Výborné výsledky dosiahli žiaci školy na VIII. ročníku súťaže Nitrianska lutna, kde sa stretli zástupcovia škôl zo západného
Slovenska. Attila a Angéla Mézesovci získali bronzové pásmo v komornej
štvorručnej hre na klavíri, Adam Majtán a Attila Mézes získali bronzové
pásmo za komornú hru na zobcovej flaute.
(ek)

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku, okolie bytového
domu a balkón v Želiezovciach - V. ročník
Mesto Želiezovce, úsek organizačných vecí v záujme ochrany životného
prostredia, zveľaďovania a skrášľovania mesta, vyhlasuje V. ročník súťaže
o najkrajšiu predzáhradku, okolie bytového domu a balkón roka 2008.
Kritériá: celkové riešenie, čistota, nápaditosť, estetická úprava
Termín vyhodnotenia: v septembri na Mestských dňoch
Komisia z členov rady organizačného úseku a odborníkov z oblasti ŽP
súťaž vyhodnotí do konca augusta na základe obhliadky a určí víťazov.
Výsledky ich práce budú zdokumentované a zverejnené na propagačnej
tabuli mesta, webstránke, v miestnej a okresnej tlači.
V roku 2008 sa bude postupovať podľa týchto kritérií. Na základe skúseností a dosiahnutých výsledkov sa v budúcnosti môžu podmienky upravovať.

Dňa 6. mája sa v Ostrihom stretlo 87 starostov a primátorov z
Euroregiónu Ister-Granum, aby ako prví v Európe podpísali zmluvu o založení Európskeho združenia pre územnú spoluprácu. Na
podujatí sa zúčastnil aj predseda komisie regiónov EÚ Luc van
den Brande, veľvyslaslanec SR v Maďarsku Juraj Migaš a predstavitelia ministerstiev oboch štátov. K EZÚS pristúpilo aj mesto
Želiezovce.
foto (ky)

7

Petícia

za neodkladné začatie výstavby
rýchlostnej komunikácie R7, ako aj ďalších
rýchlostných komunikácií v regióne južného Slovenska
My, podpísaní občania a obyvatelia
regiónu južného Slovenska, považujeme za
nespravodlivé, že v rámci budovania diaľnic
a rýchlostných komunikácií nemáme vytvorené rovnaké podmienky ako ostatné regióny.
Bezpečné a rýchle presuny do iných miest
a oblastí Slovenska sú aj pre nás každodennou
potrebou a z pohľadu pracovných príležitostí
dokonca až nevyhnutnosťou.
Žiadame, aby vláda nevytvárala rozdiely
medzi regiónmi a občanmi Slovenskej republiky podporovaním vybraných regiónov a nedelila občanov na tých, ktorí majú diaľnice
a rýchlostné komunikácie a na tých, ktorí to
budú v konečnom dôsledku iba splácať.
Doterajší postup vlády nerieši dopravnú
situáciu na území SR proporcionálne v prospech všetkých občanov. Finančné prostriedky na tento účel treba prerozdeliť pomerne
do každého regiónu a teda aj do regiónu
južného Slovenska.
Preto žiadame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne začala výstavbu
rýchlostnej komunikácie R7 ako aj ďalších

rýchlostných komunikácií v regióne južného
Slovenska a aby aj tento región získaval
zdroje na výstavbu komunikácií každoročne
z finančných prostriedkov a z rôznych súvisiacich aktivít (ŠR, fondy EÚ, PPP projekty...) pomernú časť.
Za petičný výbor:
Ing. Zsolt Simon, Padarovce 81, 980 23 Teplý vrch, určený petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy
vybavujúcim petíciu, Ing. Ladislav Cingel
– starosta obce Dunajská Lužná, RSDr. Štefan Hajduch – starosta obce Rovinka, Ing.
Károly Domsitz – primátor mesta Šamorín
Ing. Péter Pázmány – primátor mesta Dunajská Streda, Ing. Gejza Pischinger – primátor mesta Nové Zámky, Ing. arch. Pavel
Bakonyi – primátor mesta Želiezovce, Árpád
Horváth – primátor mesta Kolárovo, Ing. Ján
Lőwy – primátor mesta Šahy, Mgr. Ladislav
Dubovský – primátor mesta Tornaľa.
Petíciu je možné podpísať aj na Mestskom
úrade v Želiezovciach.

Za odbojárom Matúšom Bakalom
Minulý mesiac rady Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Želiezovciach vo veku 86 rokov navždy opustil jej dlhoročný aktívny
a obetavý člen, Matúš Bakala, obyvateľ Svodova.
V rokoch II. svetovej vojny bol priamym účastníkom protifašistického odboja
ako partizán oddielu Ján Žižka, ktorému velil mjr. Mozin. Svoju odbojovú činnosť
začal ako partizánska spojka, predtým prevádzač antifašistov cez moravsko-slovenskú
hranicu, čo vyžadovalo nemálo odvahy a statočnosti.
Narodil sa 28. novembra 1921 v robotníckej rodine v hornatom pohraničnom kraji
Javorníky v obci Horná Maríková. Dobrá
rodičovská výchova, príjemné teplo a starostlivosť domova u neho žiaľ netrvali dlho,
pretože už vo svojich dvanástich rokoch osirel a ďalej sa musel tvrdo prebíjať životom.
Nevzdával a nepodával sa, mal pevnú
vôľu a stanovené zásadné životné ciele. Vždy
sa usiloval konať čestne a zodpovedne.
Povojnové roky ho priviedli do nášho
kraja, do Svodova. Tu sa občiansky angažoPo prevzatí ocenenia, Svodov, 22. júla
val, viac rokov vykonával funkciu tajomníka 2006
foto: (šh)
miestneho národného výboru. Práca s ľuďmi
a pre ľudí mu prirástla k srdcu, hoci bola náročná na čas a riešenie často neľahkých
úloh, ktoré prinášal každodenný život.
Aj jeho pričinením sa v tom čase Svodov vzmáhal, aj vďaka nemu menil svoj
vzhľad. Stredom obce sa stavala nová cesta, chodníky, dom kultúry, obchod, dom
smútku, stromami a zeleňou sa tvorilo nové, krajšie životné prostredie... Nezaháľal
ani v rokoch staroby. Jednoducho cítil potrebu byť medzi ľuďmi, byť im ako aj svojim najbližším prospešný. Život prežil aktívne a statočne. Česť jeho pamiatke.
PaedDr. Jozef Výboch

Separovanie, čierne
skládky a šetrenie našich
peňazí na poplatkoch
za uloženie odpadu

Mesto postupne vytvára podmienky
na separovanie odpadu. Pýtate sa, prečo
separovať odpad? Dovoľte mi stručne vám
odpovedať: umožní sa tým jeho opätovné
využívanie, šetria sa prírodné suroviny, zabraňuje sa znečisteniu ovzdušia spaľovaním,
prípadne zaberaniu pôdy na skládky. Ak vás
to nepresvedčilo, ponúkam vám malý náhľad
do budúcnosti – naše deti, či vnuci budú o
niekoľko rokov dospelí. Čo im odpovieme,
keď sa spýtajú, prečo sme im vyčerpali všetky prírodné zdroje, znečistili pôdu, vodu a
vzduch? Uznajte, logické vysvetlenie neexistuje. Skúste sa nad tým zamyslieť, keď budete
najbližšie vyhadzovať PET fľašu do komunálneho odpadu a pritom máte doma vrece,
alebo v blízkosti domu špeciálny kontajner.
Myslím, že by bolo dobré držať sa hesla:
„Čo je ekologické, to je ekonomické.“ Ak
budeme precízne separovať, bude sa to odrážať aj na našich peňaženkách, pretože ak
dokážeme z odpadu vytvoriť nový tovar a
speňažiť ho, zabránime tým zvyšovaniu nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a teda aj zvyšovaniu miestneho
poplatku za odpad. Ďalším dôsledkom separovania je šetrenie priestorom, ktorý zaberá
hory a tony odpadu, na ktorého uskladnenie
tiež potrebujeme financie.
A čo tie naše nešťastné čierne skládky?
Je potrebné si uvedomiť, že sú na našom
katastrálnom území a musíme ich odstrániť,
čo stojí zas peniaze, ktoré sa čerpajú z poplatkov za odpad. Len pre informáciu, odvoz
jedného veľkoobjemového kontajnera stojí
cca 2500 Sk a za uskladnenie jednej tony
sa platí 500 Sk, suma sumárum hovoríme
zhruba o 5000 Sk za jeden kontajner. Takže
stačí túto sumu vynásobiť počtom potrebných kontajnerov a cena sa nám šplhá na
státisíce, ktoré je potrebné vykryť z našich
poplatkov za odpad.
Dôvod, prečo sami sebe znečisťujeme
okolitú prírodu, už ani nehľadám. O nosení
odpadkov do prírody, keď máme pri dome
kontajner, za ktorý zo zákona platíme tak či
tak, ako obyvatelia s trvalým pobytom na
území mesta Želiezovce, radšej pomlčím.
Dôvod, prečo takýmto aktivitám zabraňovať, je jasný.
Na základe týchto skutočností by som
Vás rád požiadal o spoluprácu s mestskou
políciou. Ak zaznamenáte vo svojom okolí
osobu, ktorá prišla do prírody „prispieť“
svojim odpadom, bezodkladne oznámte
túto skutočnosť, pretože likvidácia takto
uloženého odpadu sa hradí len a len z našich peňaženiek...
Alexander Tóth
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Spevácka súťaž Slovenskou ľudovou piesňou do Európy
Dňa 24. apríla sa v priestoroch ZUŠ konal
4. ročník obvodného kola speváckej súťaže
Slovenskou ľudovou piesňou do Európy.
Organizátorom súťaže je ZŠ v Želiezovciach
v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom (ROS) v Leviciach. Koordinátorom
podujatia bola Adriana Čudaiová. Súťaž
prebiehala v priestoroch ZUŠ. Porotu tvorili:
J. Klimo, D. Horváthová a A. Gundová. Do
obvodného kola sa okrem želiezovských
školákov prihlásili aj žiaci z okolitých škôl:
ZŠ Zbrojníky, ZŠ Čaka, ZŠ T. Lužany, ZŠ
P. Vozokany, ZŠ V. Ludince a ZŠ P. Ruskov.
V štyroch kategóriách súťažilo 40 žiakov,
každý z nich zaspieval dve ľudové piesne,
jednu s hudobným sprievodom učiteľky Mesárovej, druhú bez sprievodu. Výsledky:
I. kategória (žiaci 1. a 2. ročníka): 1. Sára Štoselová (ZŠ Čaka), 2. Magdaléna Garaiová (ZŠ
V. Ludince), 3. Marta Taplová (ZŠ Zbrojníky)
II. kategória (3. a 4. ročník): 1. Nela Rigová
(ZŠ Čaka), 2. Lea Ridegová (ZŠ Želiezovce),
3. Veronika Moravská (ZŠ Zbrojníky)
III. kategória (5. a 6. ročník): 1. Anna Belfiová

(ZŠ Zbrojníky), 2. Veronika Giňová (ZŠ P.
Ruskov)
IV. kategória (7.-9. ročník): 1. Róbert Herák
(ZŠ Zbrojníky), 2. Kristína Boženíková (ZŠ
Želiezovce), 3. Annamária Róžová (ZŠ Želiezovce), 4. Alexandra Šárkoziová (ZŠ P.
Ruskov).

Žiaci na prvých miestach postupujú na
spevácku súťaž Slávik Slovenska. Obvodné
kolo bolo vydarenou akciou, v akej by sme
chceli pokračovať aj v budúcnosti.. Touto
cestou ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali
na realizovaní súťaže.
Adriana Čudaiová

Zo školského kola Hviezdoslavovho Kubína 2008
V apríli sa v ZŠ v Želiezovciach uskutočnilo školské kolo známej a prestížnej súťaže
v prednese poézie a prózy v slovenskom
jazyku Hviezdoslavov Kubín.
A tu je umiestnenie tohtoročných najúspešnejších recitátorov podľa jednotlivých kategórií:
I. kategória (2. – 4. ročník):
próza: 1. Lea Ridegová (4. B); 2. Jarmila
Hrášková (3. A); 3. Branislav Samson (2. C),
Marko Šafár (4. B)
poézia: 1. Karin Sádecká (4. B); 2. Dominika
Orságová (4. B); 3. Maroš Bohumel (4. A),
Filip Bielik (3. A)

II. kategória (5. – 7. ročník):
próza: 1. Dominika Napová (7. A); 2. Cynthia
Sárkányová (7. A); 3. Diana Hégliová (7. B),
Monika Zimovčáková (7. A)
poézia: 1. Simona Juhászová (6. A); 2. Adriana Bordáčová (7. A)
III. kategória (8. – 9. ročník)
próza: 1. Annamária Róžová (8. A); 2. Tomáš
Szabó (9. A); 3. Denis Dobrovický (8. A)
poézia: 1. Jakub Stanko (9. A)
Prví dvaja najúspešnejší v každej kategórií
postúpili do obvodného kola a piati sa zúčastnili okresného kola súťaže v Leviciach.
PaedDr. Jozef Výboch

Sedem bariér zabraňujúcich rastu majetku
Úspory a výdavky nie sú
jedinými okolnosťami ovplyvňujúcimi rast vášho majetku.
Ale čo môže mať na konečný
výsledok najväčší vplyv je spôsob, ako si budete alebo nebudete riadiť svoje aktíva a pasíva.
Ignorovanie vlastných peňazí.
Ak máte vo zvyku držať hotovosť a desiatky tisíc na účte,
vyhadzujete peniaze von oknom. Poohliadnite sa po účtoch
s viazanosťou, ktoré poskytujú
vyššie úrokové sadzby.
Ak vlastníte ceniny (akcie,
podielové fondy, dlhopisy), je
dôležité sa na ne občas pozrieť.
Pre mnohých sa postoj k nim
sa dá nazvať „kúpiť a podržať,
pripadne kúpiť a zabudnúť alebo
vlastniť a ignorovať“. Spĺňajú
svoj účel? Sú stále súčasťou
investičného plánu? Tieto otázky si musíte položiť sami sebe.
Ceniny, ktoré nespĺňajú svoje
pôvodné zameranie rastu, je
nevyhnutné predať, využiť stratu
na zníženie daňového základu
a hotovosť použiť na inú investičnú príležitosť.
Kúpa príliš veľkého domu.
Kúpa bytu či domu je pre
väčšinu z nás najväčšou investíciou v živote. Je dôležité si
uvedomiť, že mesačná splátka
hypotéky nie je konečná suma,
o ktorú sa vaše výdaje zvýšia.

Patria k nim aj dane, poistka,
energie a tiež údržba. Vo všeobecnosti platí zásada, že by ste
nemali prekročiť 2 1⁄2 násobok
svojho ročného platu na kúpu
nehnuteľnosti.
Vaše mesačné splátky by nemali
prekročiť 28 % vášho hrubého
príjmu a celkové výdaje na
splátky by nemali prekročiť 36
%. A to zahŕňa všetky splátky
ako hypotéka, lízing, školné
a kreditné karty.
Neekonomické šoférovanie.
Finančná poradkyňa Mary
Adam sa už stretla s manželmi,
ktorých mesačné náklady na
splátky auta presahovali $1.400.
Pri trošku inej voľbe mohli mať
každý svoje s nákladmi nepresahujúcimi 800-900 dolárov, čo je
o vyše 30 % menej. Iný finančný
poradca, Chris Cooper zase
radí nepresiahnuť viac než 8 %
z vášho mesačného príjmu na
splátku auta, dokonca menej, ak
máte dlhy na kreditnej karte.
Money Magazine odhadol,
že by ste si mohli výberom ekonomickejšieho auta privyrobiť
za 30 rokov až $180.000 ak by
ste svoje ušetrené peniaze investovali.
Platba štátu, až potom sebe.
Podnikatelia v Spojených
Štátoch sa majú čo oháňať
a myšlienka šetrenia na dô-

chodok často ustupuje na úkor
pálčivých každodenných problémov. Ale štát im poskytuje
mnoho druhov daňových úľav,
ktoré môžu využiť pri šetrení na
dôchodok a tým zaplatiť sebe
skôr ako štátu. U nás je niečím
podobným tretí pilier, kde si
môžu ľudia každoročne od daňového základu odratúvať 12
tisíc korún.
Vždy si dopriať čo chcete.
Žiť nad svoje možnosti
a rozdiel doplatiť kreditnou
kartou, ktorú mesačne splácate, sa rovná pomalej finančnej
otrave kysličníkom uhoľnatým.
Počiatočné finančné problémy
sa takto stavajú horšími, pokiaľ
nečelíte ich zdroju. Riešenie?
Nekupujte si vždy, čo chcete,
privedie vás to do dlžôb. Ak
máte na kreditných kartách
sumu, ktorú splácate, snažte sa
ju splatiť čím skôr. Pouvažujte,
ako by ste mohli maximálne
zvýšiť splátky alebo prípadne
zautomatizovať splátky z vášho
účtu, aby ste splácali vždy načas
a vyhli sa pokutám.
Pamätajte si, že úroková sadzba
na nich (často 19 %) je totožná
garantovanému výnosu, keby ste
investovali!
Nevyužívať svoj majetok.
Meradlom vášho majetku
je jeho hodnota mínus záväzky.

Nie je majetok ako majetok.
Niekedy vám dlhodobá závislosť
na vašom majetku nemusí nič
prinášať. Občas je vhodnejšie
presunúť jeden druh majetku do
iného, ktorý vám prinesie väčší
úžitok a príjem. Mary Adam
spomína starších manželov,
ktorí vlastnili dom, ale nemali
takmer žiadne úspory. Na papieri boli síce majetní, ale v skutočnosti si nemohli dovoliť takmer
nič. Nakoniec predali dom, prenajali si byt, peniaze vložili do
banky, a tie im prinášali príjem.
Majetok v nehnuteľnostiach je
síce jedna vec, ale príjem je iná.
To je to, čo si ľudia často mýlia,
pokiaľ ide o nehnuteľnosti.
Nechať dlžoby ľadom.
Pokiaľ máte dlžoby, ktoré
nedokážete splatiť: ak ste presvedčený, že nedokážete s nimi
nič spraviť, zaplatíte nakoniec
viac, ako ste pôvodne museli.
Môžete si napr. znížiť splátky na
hypotéku, ak pozorne sledujete
vývoj úrokových sadzieb; dokážete si ju prefinancovať, ak sa
pohnú nadol. Ak máte dlh na
kreditných kartách, častokrát
vám iná banka ponúkne kartu
s nižšou úrokovou mierou, kam
si môžete dlžobu presunúť.
Jeanne Sahady
Preklad Norbert PAUL
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Želiezovské spomienky
Želiezovce a následník trónu
Osud je často nevyspytateľný. Mnohokrát navonok nepatrné okolnosti zavejú
človeka, rodiny, alebo dokonca aj celé štáty
lepším alebo horším smerom. Je to možno
pravda aj v prípade poslednej želiezovskej
majiteľky kaštieľa, v tom čase ešte len kontesy Ernestíny Breunner. Všetko sa to začalo
pri mojom podrobnom skúmaní jednej z
fotografií pochádzajúcej z miestneho kaštieľa. Záber pochádza ešte z 19. storočia, bol
vyhotovený v rakúskom zámku na ľavom
brehu Dunaja - Ottensheim neďaleko mesta
Linz na jeseň v roku 1884. Postupne som,
okrem už menovanej želiezovskej kontesy,
(neskôr gróy Coudenhove) spoznal aj jej
sestry - Agátu Breunner, neskôr známu ako
gróu Whitehead a Eleonóru Breunner, ako
gróu Auersperg. Na fotke je taktiež v rovnošate rakúsko-uhorskej armády niekoľko
stredných aj vyšších vojenských dôstojníkov.
Tá naša, želiezovská rodáčka kontesa Ernestína, je ešte mladá, má len 23 rokov. Vlastne
všetci usmievaví a šťastní ľudia na snímke
sú príslušníci vyšších kruhov monarchie.
Avšak šokujúcim prekvapením pre mňa
bolo, že postava sediaca v strede obklopená
práve mladými dcérami želiezovskeho grófa
Augustína Breunnera, bol len 21-ročný
František Ferdinand d´Este (18. XII. 1863
– 28. VI. 1914) neskorší následník trónu. Prekvapením, pre mňa až záhadou, je prílišná
fyzická blízkosť troch želiezovských mladých
dám k Františkovi Ferdinandovi. Priam
zarážajúce je, že v druhom rade stojaca Želiezovčanka Ernestína Breunner sa pravou
rukou akoby len letmo, ale dotýkala, ľavého
pleca čakateľa kráľovskej koruny. Naznačuje

Vážení občania!

František Ferdinand d´Este (1), Ernestina Breunner (2), Agáta Breunner (3), Eleonóra Breunner (4), ecla Coudenhove (5) a ďalší na skupinovej fotografii z roku 1884 v Ottensheime.
to akoby nadštandardný, v mojej fantázii dokonca aj bližší vzťah. Veď keby sme si pustili
uzdu fantázii a predpokladali, že František
Ferdinand si nevezme za manželku v roku
1900 českú gróu Žofiu Chotekovú, ako by
nasledoval sled dejín keby sa jeho manželkou
stala práve naša želiezovská kontesa? A ako
dôrazná manželka by neodporučila svojmu
manželovi dňa 28.júna 1914 vycestovať na
vojenskú prehliadku do Sarajeva. Možno by
sa nestal dejinný atentát na Františka Ferdinanda, následníka trónu rakúsko-uhorskej
monarchie...
Toto sú však len dodatočné predstavy.
Žiaľ, v uvedený deň v Sarajeve študent Gavrilo Princip svoj atentát s pištoľou spáchal,

a z toho bola zámienka a I. svetová vojna
vypukla. Následník trónu aj s manželkou
ešte v ten deň na následky zranení zomreli. Zapísali sa do svetových dejín prekvapivo
viac svojou smrťou, než svojimi činmi. Želiezovskej gróe Ernestíne osud nalinajkoval
inú dráhu života. Neskôr sa vydala a prežila
dokonca prvú aj druhú svetovú vojnu. Grófka niekoľkokrát spomínala svoju nevšednú
a nezabudnuteľnú osobnú známosť aj svojej dlhoročnej želiezovskej spoločníčke v
kaštieli, slečne Szemákovej. Zomrela až 22.
X. 1945 vo veku 84 rokov. Toľko o jednej fotografii a úvahách o prípadných nevyužitých
príležitostiach osudu.
Pavel Polka

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Predstavitelia Mesta Želiezovce rokujú so zahraničným investorom v záujme
umožnenia vytvorenia ďalších pracovných miest. Ide o možnosť v lokalite pri
areáli firmy Selyz-nábytok s.r.o.
Na to, aby pracovné miesta boli vytvorené podľa možnosti s ohľadom na odbornosť tunajších obyvateľov, predkladáme Vám tento dotazník. Prosíme Vás,
aby ho vyplnil každý jeden dospelý člen Vašej rodiny. Ak máte dieťa zamestnané
v zahraničí, vyplňte dotazník aj v jeho mene. Chceme tým získať informácie, či
by naši mladí občania boli ochotní vrátiť sa domov v prípade, že by sa mohli
v mieste bydliska zamestnať. Prosíme Vás v záujme veci o úzku spoluprácu
– o pozorné a presné vyplnenie dotazníka a jeho vrátenie najneskôr do 30. 5.
2008 na MsÚ Želiezovce. Vyplnený dotazník môžete vhodiť do urny, nachádzajúcej sa vo vestibule MsÚ. Za spoluprácu vopred ďakujeme. Platné odpovede
zakrúžkujte, prípadne dopíšte odpoveď.
1. Ste zamestaný/á?
áno
nie
1.1. Ak ste zamestnaný:
1.1.1. ste spokojný/á so svojím finančným/spoločenským postavením?
áno
nie
1.1.2. v dohľadnej dobe chcete zmeniť zamestnanie? áno
nie
1.2. Ak nie ste zamestnaný, alebo chcete meniť zamestnanie: aké máte ukončené vzdelanie?
1.2.1. bez ukončeného základného vzdelania
1.2.2. základné
1.2.3. stredné odborné (napíšte školu a odbor): .... ........................................
1.2.4. stredné odborné s maturitou (napíšte školu a odbor): ..........................
1.2.5. úplné stredné odborné (napíšte školu a odbor): ...................................
1.2.6. gymnázium (napíšte školu a odbor): ....................................................

1.2.7. vyššie odborné (napíšte školu a odbor): ...............................................
1.2.8. vysoká škola prvého stupňa (napíšte školu a odbor): ...........................
1.2.9. vysoká škola druhého stupňa (napíšte školu a odbor): .........................
1.2.10. univerzitné (napíšte školu a odbor): ...................................................
1.2.11. iné (napíšte školu a odbor): .................................................................
2. Popíšte svoju doterajšiu odbornú prax:
odbor/firma:
pracovné zaradenie:
prax v mesiacoch:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3. V akom odbore, v akej funkcii by ste sa radi zamestnali? Napíšte profesie:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4. Máte vlastné bývanie / Ste spokojný so svojím bývaním? áno nie
4.1. Ak nie, zamýšľate v Želiezovciach nad:
4.1.1. kúpou bytu, napíšte počet izieb: .....................
4.1.2. prenájmom bytu, napíšte počet izieb: .....................
4.1.3. kúpou stavebného pozemku a výstavbou rodinného domu
5. Vaše pohlavie: muž
žena
6. Váš vek:
6.1. do 20 rokov
6.2. 21-25 rokov
6.3. 26-35 rokov
6.4. 36-45 rokov
6.5. 46-55 rokov
6.6. 56 a vyššie
Ďakujeme za Váš čas venovaný vyplneniu tohto dotazníka.
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Najdôležitejšia je prevencia a prístup k informáciám
Pred pár týždňami prebiehala
aj v uliciach nášho mesta kampaň
Ligy proti rakovine s názvom
Deň narcisov, ktorá vstúpila do
svojho 12. ročníka. Deň narcisov
každoročne pomáhajú popri sekretariáte LPR organizovať stovky
spoluorganizátorov po celom Slovensku. Jedným z najaktívnejších
dobrovoľníkov, ktorí sa do rôznych
protirakovinových aktivít zapájajú
nielen v tento deň, ale počas celého
roka, celým svojím srdcom i dušou,
je MUDr. Stanislav Blaho, bývalý
primár NsP Želiezovce. S ním sme
sa rozprávali o problematike tohto
ochorenia.
– Na celom svete sa rakovina
stala najzávažnejším zdravotným
problémom a veľkým ekonomickým bremenom zaťažujúcim celú
spoločnosť. V blízkej budúcnosti
sa dá očakávať, že výskyt tejto
obávanej choroby bude stúpať
a narastajúce počty v každom
roku novozistených prípadov

budú vyžadovať zodpovedné
ekonomické a sociálne riešenie.
Najdôležitejšou súčasťou je vytvorenie a zavedenie národného
onkologického plánu kontroly
rakoviny. Mnohé krajiny v Európe už vytvorili optimálne podmienky na jeho úspešnú a trvalú
realizáciu. Slovensko, žiaľ, zatiaľ
nepatrí medzi ne.
Vy sám dlhodobo spolupracujete s Ligou proti rakovine. Predstavte nám túto organizáciu.
– Liga proti rakovine existuje 18
rokov. Je to mimovládna organizácia, ktorá je členom Európskej
asociácie líg proti rakovine a Medzinárodnej únie proti rakovine.
Vďaka iniciatíve tejto organizácie
sa zvyšuje povedomie verejnosti
o význame prevencie a včasného
zistenia rakoviny a o potrebe
starostlivosti o pacientov a ich
rodiny vo všetkých štádiách
choroby. Prevádzkuje stálu linku
pomoci a poradenskú službu.

Rozvíja ďalšie aktivity, napr. Deň
narcisov, domovy pre deti, vydáva
rôzne publikácie.
Ako sa vníma v súčasnosti
hrozba rakovinových ochorení
a čo môže pre zlepšenie stavu
urobiť Liga proti rakovine?
– Ročne je asi 23 tisíc nových
ochorení na rakovinu v SR a toto
číslo každým rokom rastie. Prvoradým cieľom je podnietiť ľudí
k zmene životného štýlu a zodpovednosti za vlastné zdravie.
Mnohým druhom rakoviny sa dá
predísť, ale treba sa zamerať na
najzávažnejšie rizikové faktory:
tabak, nezdravá strava, nedostatok pohybu, nadmerné slnenie.
Najdôležitejšia je prevencia: jesť
veľa ovocia, zeleniny, stravu obsahujúcu málo tuku a červeného
mäsa, vyhýbať sa obezite a mať
veľa pohybu. Veľkú úlohu by v tom
mohli zohrať lekári, zdravotníci.
Predtým museli lekári v rámci
zdravotnej výchovy absolvovať

niekoľko prednášok, teraz je to
zrušené a verejnosť si musí tieto
informácie vyhľadávať.
Aká je situácia v Želiezovciach,
čo tu najviac hrozí?
– Rozšírená je napríklad rakovina hrubého čreva a konečníka.
V tomto prípade skoré zistenie
dáva šancu na úspešný výsledok
liečby až v 90 % – test na skryté
krvácanie môže zachrániť život.
Každý si tento test môže vypýtať
od svojho obvodného lekára. Je
to nebezpečné ochorenie, lebo
je dlho skryté, bez príznakov.
V neskorších štádiách zistenia
ochorenia šanca na úspešnú liečbu prudko klesá. Vyskytuje sa asi
v rovnakom pomere u žien aj mužov. S istotou možno povedať, že
do 50 rokov života je toto ochorenie málo rozšírené, ale zvýšenú
pozornosť treba v tomto prípade
venovať dedičnému faktoru.
Ďakujem
Ladislav Levicky

Dôležitá je otázka účelu chovu psa
Počas niekoľkých rokoch vo svojej správe dali
členovia Miestneho kynologického klubu Hron
areál cvičiska vo Svodove do príkladného poriadku, starajú sa oň, vyvíjajú kynologickú
činnosť a poskytujú priestory ďalším klubom,
okrem iných aj reprezentantom SR v športovej
kynológii. O členstvo sa zaujíma čoraz viac
majiteľov psov nielen zo Želiezoviec, ale aj
z celého okolia. O činnosti klubu hovoríme
s jeho vedúcim, Branislavom Alakšom.
– Naša základňa má v súčasnosti 25 členov,
v tomto roku ich pribudlo 7. Členovia nie sú
iba zo Želiezoviec, ale aj z blízkeho okolia:
Šaroviec, Keti, Farnej a keďže takýto klub nie
je ani v okresnom meste, asi 8 členov k nám dochádza aj z Levíc. V Želiezovciach fungujú dva.
S mikulským kynologickým klubom udržiavame
stály kontakt. Keď organizujú obranárske súťaže a máme pripravených psov, zúčastňujeme
sa na nich.
S akými cieľmi vstupujú do klubu členovia,
čo chcú dosiahnuť?
– Impulzy môžeme rozdeliť do dvoch hlavných
skupín. Niektorí už mali psov, vedia čo chcú
dosiahnuť. Ďalšiu skupinu tvoria záujemcovia, ktorí dostali alebo kúpili psa a chcú sa
mu venovať vo voľnom čase, chcú si ho vycvičiť. Takto vycvičení psi reagujú na povely
a majitelia s nimi môžu bez problémov ísť na
prechádzky s vedomím, že ich majú pod kontrolou. Dôležitá je otázka účelu chovania psa.
S dôležitosťou tejto otázky sa majitelia často
stretávajú až vtedy, keď k nám prídu a uvedomia si potrebu správneho výberu plemena na
daný účel. Snažíme sa usmerniť týchto ľudí,
poskytnúť im poradenstvo v oblasti vhodnosti
jednotlivých plemien na určité činnosti.
Aké sú najrozšírenejšie plemená v klube,

resp. evidujete aj menej rozšírené plemená
– rarity v týchto končinách?
– Najčastejším a najobľúbenejším plemenom
je nemecký ovčiak. Je to služobné plemeno,
ktoré sa ľahko cvičí, pretože má genetické danosti na výcvik: rád sa hrá, potrebuje veľa pohybu. Tieto vlastnosti sú dôležité, lebo cvičenie
je pre psa hrou, občas aj svojho majiteľa sám
prizve k takémuto cvičeniu. Ďalším rozšíreným
plemenom sú rottweilery, ktorých máme v klube 5–6 a v ostatnej dobe sa mimoriadne ujali
labradory, ktoré sú vhodné na záchranárske
účely, ale aj ako sprievod nevidiacim. Sú to
vyrovnané povahy, majú rady deti, sú mierumilovné. Okrem týchto najrozšírenejších plemien
máme ridgebacky a boxery. Ako raritu, ktorú
sme v klube mali, môžem spomenúť kaukazského ovčiaka, ktorý sa využíval na boj proti
medveďom.
Zúčastňujete sa aj súťaží alebo iných podujatí?
– Niektorí členovia sa zapájajú do činnosti
aktívnejšie, iní menej pre pracovné a rodinné
povinnosti. Sme dobrovoľná organizácia, členovia sem chodia za svojim koníčkom. Máme
šikovnú členku, Beatu Kuruczovú, ktorá už
vycvičila viac psov, mimoriadne sa jej darí
a v prípade, že na okolí organizujú skúšku
a je pripravený pes, reprezentuje nás. Takisto
sa zúčastňujeme na rôznych akciách – ak nás
oslovia, nikoho neodmietneme. Robili sme aj
ochranu, napríklad na miestnom amfiteátri.
Je to služba, akú poskytujú SBS-ky. Strážili
sme aj jablkové sady v Sikenici. Aj pre psov je
dobré, že meníme teritórium, vlastne na týchto
miestach vykonávajú činnosť, ktorú si predtým
nacvičili – ochrana osoby, majetku, objektu.
Ako hodnotíš uplynulé obdobie z pohľadu
vášho klubu?

– Som predsedom už druhé obdobie, takže môžem porovnávať. Môžem vyhlásiť, že náš klub
napreduje. A to aj napriek tomu, že sme asi
jediný klub, ktorý nepožiadal mesto o finančný
príspevok. Momentálne k nám chodia reprezentanti Slovenska na dvojtýždňové cvičenia,
ako aj rôzni iní kynológovia. Preto môžeme
vyhlásiť, že sme sebestační, nie sme odkázaní
na pomoc, hoci, samozrejme privítame takúto
pomocnú ruku. Pomoc od mesta sme dostali
vtedy, keď sme mohli prebrať tento areál vo
Svodove, ktorý bol v dezolátnom stave. Dali
sme ho do poriadku, čo nás stálo nemálo
námahy a peňazí. Vlani sme síce neboli na
žiadnej veľkej akcii, ale poslaním klubu je
rozširovať športovú kynológiu a reprezentovať
mesto, čo sa nám darilo napĺňať. Veľkým krokom vpred je práve toto: rozrastanie členskej
základne a skvalitnenie výcviku. Predtým sme
veľkú energiu vyvíjali na rekonštrukciu objektu, teraz dostala priestor samotná práca so
psami, výcvik. Teraz sa môžu vyprofilovať členovia, ktorí to s touto činnosťou myslia naozaj
vážne a môžu sa sústrediť na skúšky.
Aké problémy vás obmedzujú v napredovaní?
– Najväčší zádrheľ bol chýbajúci figurant.
Nikdy sme nemali stáleho figuranta, pričom
dobrý figurant je 50 % úspechu. Máme vytipovaného človeka, musí sa však zaučiť a až
potom ísť na skúšky, aby išiel na istotu. Musí
byť dobrý po fyzickej stránke, musí mať naštudovaný skúšobný poriadok, musí ovládať
povelovú techniku – z tohto robí skúšku. Ak tu
budeme mať figuranta s potrebnými skúškami,
člena klubu, bude to posledný článok a klub
bude kompletný.
Ďakujem za rozhovor
Ladislav Levicky

11
* Sport *

Futbalová história – AUREL NAGY (11. 11. 1925 – 3. 2. 1993)
Jeho starší brat
žije v Zalaegerszege, až
do dôchodku pracoval
ako generálny riaditeľ
rafinérskej spoločnosti.
Otec bol vychýrený
klobučník a obchodník
v Želiezovciach, mal
dielňu a obchodík pri
tzv.
poschodovom
dome Rózsa Dóka. S futbalom sa zoznámil

si to okolnosti žiadali, presadil sa aj ako
útočník a strieľal góly. Po ukončení aktívnej
kariéry trénoval dorast, neskôr 5 rokov pôsobil v Tekovských Lužanoch. „Nikdy nebol
členom vedenia žiadneho klubu, lebo mal vždy
vlastný názor, ktorý sa obyčajne nezhodoval
s oficiálnym stanoviskom, a tak radšej funkcie odmietal. Môj manžel bol mimoriadne
humánny, spravodlivý, čestný a zameraný na
rodinu,“ spomína si jeho manželka Milena,
s ktorou presne 4 desaťročia žili v šťastnom
manželstve.
Po skončení základnej školy a absolvovaní
štyroch ročníkov občianskej školy sa Öcsi (ako
ho každý volal) dostal do
Budapešti, kde dva roky
navštevoval
Obchodnú
strednú školu sv. Štefana.
Po vypuknutí II. svetovej
vojny však musel štúdiá
prerušiť. Neskôr, po roku
1948 až do roku 1985,
kedy odišiel do dôchodku,
pôsobil
v zdravotníctve
A mužstvo z r. 1964, horný rad zľava: Trginya, Brestyák, Juhász, ako zubný technik. Spolu
Nyírő, Málaszky, Máté, Szabó, Dávis, Virág, Kocsis - vedúci muž- so Štefanom Mezőlakym
stva, dolný rad zľava: tréner Aurél Nagy, Oláh, Michlo, Dulai.
absolvoval zdravotnícku
školu v Komárne. Má
dve deti, jeden pôsobí
v našom meste, od r. 1947 účinkoval v Leviv
Štúrove
ako
lekár,
druhý je učiteľom na
ciach. Tam si všimli jeho výnimočný talent
a o rok neskôr spolu s brankárom Kazrom strednej škole v Bratislave. Z troch vnúčat
už posilňoval rady ligovej AC Nitra. Z objek- všetky športujú, ale futbal z nich nehrá niktívnych dôvodov tam zostal iba do septem- to. „Öcsi mal nesmierne rád spoločnosť, priabra 1949, potom hral opäť v Želiezovciach. teľov. Z mladších spoluhráčov mal rád najmä
Bohatú aktívnu kariéru ukončil ako 36- Ernesta Mokosa, Viktora Virága a Vojtecha
ročný. Bol krídelným obrancom, ale keď Szalayho. Pre známych zorganizoval mnoho
gulášových párty. Bol známy svojím kolienko-

Druhé kolo majstrovstiev pokračovalo v Želiezovciach
Vďaka v tomto roku obnovenej aj súťažnej
činnosti Tenisového klubu MŠK Želiezovce sa
naše družstvo (Juraj Bachleda, Filip Hegedüs,
Ivan Medveď, Martin Pizúr, Patrik Pizúr,
Michal Plešinský, František Rusnák, Peter
Sádovský, Richard Šál, Mário Varga) zúčastňuje
regionálnych majstrovstiev (RM II B) spolu
s ďalšími šiestimi družstvami bývalého západoslovenského kraja: SAAG Šahy, TC Draci
C Matúškovo, TK MC Tlmače, TK Ratufa D
Levice, TK Spartak Komárno a TK ET Nové
Zámky. Prvé kolo naše družstvo odohralo 26.
apríla v Komárne s výsledkom 7:0 v prospech
domácich, v druhom kole dňa 3. mája naši
hostili družstvo z Levíc.
Dvojhry: Peter Sádovský ml. – Vladimír Kuťka 6:4, 6:3; Martin Pizúr – Marcel Mojžiš 0:
6, 1:6; Richard Šál – Ivan Gonda 6:1, 2:6, 6:3;
Ivan Medveď – Tušinžargal 2:6, 6:2, 2:6; Juraj
Bachleda – Ivan Chobot 6:4, 4:6, 4:6; Štvorhry:
Pizúr/Hegedüs – Mojžiš/Tušinžargal 3:6, 6:4,

2:6; Plešinský/Varga – Gonda/Kuťka 3:6, 2:6.
Kolo sa skončilo pre nás nepriaznivým výsledkom: Želiezovce – Levice 2:5. Najbližšie kolo
naši odohrajú dňa 24 mája na súperovom ihrisku v Tlmačoch, v štvrtom kole dňa 31. mája
doma privítajú družstvo z Matúškova. (šh)

vým perkeltom,“ spomína nostalgicky vdova. Treba pripomenúť, že Öcsi sa angažoval
aj v kultúrnom živote. Hral v divadelných
predstaveniach organizovaných Csemadokom, v estrádnych programoch, patril medzi zakladateľov spevokolu. Jeho manželka,
napriek tomu, že sa považuje za Slovenku,
v rokoch 1954–1961 viedla úspešný tanenčný spolok v rámci Csemadoku.
(ág)
FUTBAL

Majstrovské zápasy
MŠK Želiezovce

Oblastné majstr. Levice – dospelí
Dolný Pial - Želiezovce
1:7 (1:4)
Lauko 2, Rotík , Forró, M. Páchnik, Valach,
Jamriška
Želiezovce – Žemberovce
5:0 (3:0)
Kokoška 2, Lauko, M. Páchnik, Porubszky
Plavé Vozokany – Želiezovce 0:6 (0:6)
P. Páchnik 2, Števko, Kristofoli, Lauko, M.
Páchnik
Želiezovce – Horné Túrovce 9:0 (4:0)
M. Páchnik 3, Rotík, Füri 2, Kristofoli, Forró,
Porubszky
Nový Tekov – Želiezovce
0:3 (0:0)
Valach, Kokoška, Lauko
Dorast V. liga – Východ
Hurbanovo B – Želiezovce
3:4 (2:2)
Keil, Rotík, Varga, Simon
Želiezovce – Zemianska Olča 6:0 (4:0)
Simon 3, Hackl, Varga, vlast.
Palárikovo – Želiezovce
4:5 (1:0)
Simon 3, Rotík, Keil
Želiezovce – Čaka
14:2 (6:0)
Varga L. 4, Simon 2, Rotík 2, Šulyan, Streda,
Hornyák, Keil, Hackl, Németh
Veľký Kýr – Želiezovce
1:3 (0:2)
Keil 2, Simon
Starší žiaci III. liga – Juh
Hurbanovo – Želiezovce
2:0 (0:0)
Želiezovce – Zlatná n./Ostr. 5:0 (2:0)
Téglás, Neznyanszki, Dobias, Dobrovicky,
Straňák
Dvory n. /Žit. – Želiezovce 1:1 (1:0)
J. Belák
Želiezovce – Nesvady
2:0 (1:0)
Dobrovicky, Dobias
Mladší žiaci III. liga – Juh
Hurbanovo – Želiezovce
7:0 (3:0)
Želiezovce – Zlatná n./Ostr. 10:0 (8:0)
Mácsadi 3, J. Lakatos 2, Klimaj 2,
Czajtányi 2, Csenger
Dvory n./Žit. – Želiezovce 1:4 (1:2)
P. Kozák, Klimaj, Czajtányi, D. Sajka
Želiezovce – Nesvady
5:1 (3:1)
P. Kozák 2, Klimaj, Turcsek, J. Lakatos

nyf.
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Želiezovskí šachisti na 6. a 3. mieste
Skončilo sa súťažné obdobie šachových
družstiev. Naše A mužstvo nakoniec obsadilo 6. miesto, keď sme v druhej polovici
súťaže vyhrali nad ŠK Pribeta 5:3 a nad
KŠC Komárno F 6,5:1,5. V tabuľke sme boli
na treťom mieste s 5 bodovou stratou na
vedúce mužstvo. Po remízach s Podhájskou
a Bátorovými Kosihami a prehre s Novými
zámkami v pomere 2,5:5,5 sme skončili na
šiestom mieste. Víťazom IV. ligy nitrianskeho kraja sa stalo mužstvo CCVČ Domino
Nitra C a do V. ligy vypadli mužstvá ŠK
Dvory nad Žitavou a ŠO EuroPRESS Bátorové Kosihy C.
Najúspešnejšími hráčmi tejto sezóny boli
Ing. Árpád Nagy a Ing. František Memersheimer, ktorý ako jediný neprehrali ani
jednu partiu.
Naše B mužstvo skončilo na veľmi peknom
3. mieste, keď vyhralo nad Pribetou B a Bátorovými Kosihami D 3:1, v poslednom
dvojkole vyhralo 4:0 nad Svätým Petrom B
a remizovalo s A družstvom Svätého Petra.
Do 4. ligy postupuje víťazné družstvo ŠK
Dvory nad Žitavou B, ktoré vlastne svojim
postupom zabezpečilo pre obec miesto v IV.
lige aj pre nasledujúci súťažný ročník. Najúspešnejším hráčom V. ligy sa stal František
Memersheimer ml. so ziskom 3,5 bodov zo
4 partií a Ing. Gabriel Memersheimer so
ziskom 4 bodov z 5 partií.
Iné správy a súťaže jednotlivcov.
Skončila sa aj súťaž o Majstra šachového
klubu. Víťazom so ziskom 8,5 boda z 11
zápasov sa stal Ing. František Memersheimer. Na druhom mieste skončil taktiež
s 8,5 bodmi Ľudovít Cúth. Medzi nimi

A szelektív hulladék elszállításának
májusi időpontjai
A Zselízi Városi Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy az osztályozott hulladékot májusban a
következő napokon fogjuk begyűjteni:
Szódóról és Mikoláról május 19-én.
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
május 20-án.
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 május 21-én.
Az üzletekből május 22-én és 23-án.
A gyűjtést mindig reggel 8 órakor kezdjük,
ezért kérjük Önöket, hogy időben tegyék
ki zsákjaikat a házuk elé. Továbbá, kérjük,
hogy a zsákokat ne kössék be.

rozhodoval vzájomný zápas, ktorý vyhral
Memersheimer. Na treťom mieste skončil
Ondrej Koncz.
Najbližšie súťaže:
• Šachová súťaž O cenu primátora za účasti
4-členných družstiev žiakov, organizovaná
ku Dňu detí (v rámci Challenge Day)
• V polovici júna sa uskutoční 13. ročník
turnaja O cenu primátora mesta Želiezovce za účasti registrovaných a amatérskych
hráčov Nitrianskeho kraja
• Pri príležitosti Dňa Svodova sa uskutoční
simultánna šachová partia, v ktorej si hráč
Extraligy z Bratislavy zmeria sily s miestnymi registrovanými a neregistrovanými
hráčmi.
MJ

Májové termíny vývozu separovaného odpadu
Mestský úrad Želiezovce oznamuje občanom, že zber separovaného odpadu v mesiaci máj sa uskutoční v dňoch:
19. mája z rodinných domov časti Svodov
a Mikula,
20. mája z rodinných domov z ulíc: Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná,
Vrbová, Školská, Štúrova, Jesenskeho, SNP
(časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska.
21. mája 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.
22. a 23. mája z obchodov
S odvážaním začíname o 8. hodine ráno,
preto vás žiadame, aby nezviazané vrecia
s odpadom boli vyložené včas pred vaším
domom.

Kronika - Krónika
Sľúbili si vernosť –
Házasságot kötöttek
5. 4. Mário Agárdy (Krškany) – Andra
Sántová (Želiezovce), 12. 4. Marek
Duga (Želiezovce) – Katarína Vargová
(St. Hrádok), 19. 4. Róbert Nagy (Želiezovce) – Monika Verlíková (T. Lužany), 26. 4. Ladislav Kardoš (Hronovce)
– Ivana Vékonyová (Želiezovce), 3.
5. Andrej Brodský (Želiezovce) – Mgr.
Petra Podušková (Nýrovce), Róbert
Raj (Nýrovce) – Ing. Denisza Niszlerová
(Želiezovce)
Gratulujeme - Gratulálunk

50
Juraj Tóth
Ladislav Molnár
Peter Tvrdý
Mária Vaneková
Zlatica Púčeková
Michal Hanzo
Štefan Kiss
Gabriel Dóka
Mária Dragúňová
60
Marta Hamranová
Margita Juhászová
Gábor Ábel
Tibor Paulis
70
Alžbeta Glembocká
Magdaléna Juhásová
Alžbeta Gőghová
Anna Zvarová
80
Alžbeta Adamcseková
Mária Dekická
Tibor Borka

02.05.
03.05.
08.05.
11.05.
14.05.
21.05.
22.05.
22.05.
26.05.
02.05.
10.05.
15.05.
15.05.
08.05.
14.05.
19.05.
20.05.
07.05.
12.05.
16.05.

Opustili nás – Elhunytak
13. 4. Ema Dávidová (Želiezovce, 75
r.), Anna Bieliková (Levice, 75 r.), 29.
4. Ladislav Farkaš (Levice, 79 r.), 2. 5.
Matilda Miriaková (Nýrovce, 82 r.)
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Oznámenie o začatí prerokúvania Konceptu
Územného plánu centrálnej mestskej zóny
mesta Želiezovce

Bowling Bar Želiezovce Vás srdečne pozýva
dňa 7. 6. 2008 o 9.00 h
na

Ž a l ú z i e

III. ročník putovného pohára volejbalového turnaja
(4-5-členné družstvá, v jednom družstve
maximálne dvaja muži)
Nezabúdame ani na Deň detí, pre všetkých sú
pripravené zaujímavé súťaže, ukážky vojenskej
techniky,
hry a sladká odmena.
Vstupné: 50,- Sk (zahŕňa guláš + pivo alebo kofola, pre deti zmrzlina alebo kofola).
Bližšie informácie priamo v bare
alebo na tel. č. 0907 407 059.

Mesto Želiezovce začalo dňom 29. apríla 2008 prerokúvanie dokumetácie: Koncept Územného plánu centrálnej
mestskej zóny Želiezovce
Spracovateľom konceptu je Atelier DUMA, s.r.o., Sereďská
66, 917 05 Trnava–Modranka, hlavní riešitelia: Ing. arch. Maroš Fečík, Ing. Magdaléna Horňáková, Ing. arch. Róbert Paál.
S kompletným znením dokumentácie sa môžete oboznámiť na internetovej stránke mesta www.zeliezovce.sk alebo
v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 na MsÚ Želiezovce, č.
dverí 9–11 (tel. č. 036/7710403, 771140, fax 036/7713004, email: petr.vanek@zeliezovce.sk).
Verejnosť môže podať svoje pripomienky a návrhy
k predloženej dokumentácii najneskôr do 30. 5. 2008.
Verejné prerokúvanie, na ktorom bude zabezpečený odborný
výklad, sa uskutoční 27. 5. 2008 o 14:00 h v sobášnej sieni
MsÚ na 1. poschodí.

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Na Ul. kpt. Nálepku č. 11 ponúkam na predaj viac druhov priesad
papriky, paparadajok a zeleru. Tel. 036/7712363

(04-2)

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

VORENIE LETA
T
O

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

Vykupujem starožitnosti
rôzneho druhu

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

Felvásárolok mindenféle régiséget

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

(08-07)

Mestský úrad Želiezovce, referát výstavby a územného
rozvoja, infraštruktúry, životného prostredia a rekreácie
oznamuje občanom a všetkým právnickým a fyzickým osobám
pôsobiacich na území mesta, že v zmysle § 47 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta č. 6/2004 o ochrane životného
prostredia mesta Želiezovce sú povinní riadne upraviť a udržiavať v nezaburinenom stave svoje pozemky. Do vzdialenosti 5
m od obytných domov, budov a pozemkov vo vlastníctve
alebo správe právnických a fyzických osôb spravuje verejnú zeleň vlastník pozemku.
Porušenie týchto ustanovení VZN sa rieši v zmysle §46
zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. a v zmysle zákona
o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení jeho neskorších
zmien a doplnkov.

(04-3)

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Paulo Coelho: Veronika sa rozhodla zomrieť
Bratislava, Ikar 2008, 205 str., 279,- Sk
Zdá sa, že Veronika má všetko, čo si mladé dievča môže želať. A predsa sa rozhodne, že jedného rána chce zomrieť.

Méhes György: EMMI
Budapest, Ulpius ház kiadó 2008, 192 old., 329,- Sk
Erdély letűnt, polgári-romantikus világát elevenítik fel Kossuthdíjas író érzelmes, fájdalmas regényei.

A. Gillanders: Reflexológia
Bratislava, Svojtka 2008, 141 str., 249,- Sk
Jednoduché postupy doma, v práci, ale aj pri cestovaní – masáže celého tela.

Sándor I.: Magyar irodalom
Budapest, MRO Historia kiadó 2008, 112 old., 199,- Sk
Kötelező olvasmányok röviden – Németh, Déry, Tamási, Sarkadi.

Artritída
Bratislava, Slovart 2008, 224 str., 399,- Sk
Zlepšite si zdravie, zmiernite bolesti a žite naplno. Rady, cvičenia, s bohatým obrazovým materiálom.

Bártfai: Hogyan használjam?
Budapest, BBS 2008, 560 old., 329,- Sk
Mindenkinek, aki a számítógépes programokat ismerni akarjaCorelDraw, Excel, Paint, Total Commander stb.
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* Sport *

SPORTTÖRTÉNET – NAGY AURÉL (1925. november 11—1993. február 3.)
Ketten voltak testvérek, bátyja Zalaegerszegen él, a Kőolajfinomító Vállalat
vezérigazgatója volt
egészen nyugdíjazásáig. Édesapjuk híres
kalapkészítő mester
és kereskedő volt
Zselízen, az ún. Rózsa
Dóka emeletes ház mellett volt a kis műhelye és üzlete. Városunkban ismerkedett meg
a labdarúgás fortélyaival, majd 1947-ben
Léván folytatta. Felfigyeltek kivételes tehetségére, s egy évvel később Kazar hálóőrrel
együtt az AC Nitra ligás csapatát erősítette.
Objektív okok miatt csak 1949 szeptemberéig maradhatott ott, majd ismét Zselízen
kergette a bőrt. Harminchat évesen fejezte be
sikerekben gazdag aktív pályafutását. Mindenekelőtt szélső
védőjátékos volt,
de ha kellett a
csatársorba
is
beszállt és rúgta
a gólokat. Ezután
az iúsági csapatot edzette, majd
öt éven keresztül
Nagysallóban irányította a szakmai
munkát. „Vezetőségi tag sosem Mezőlaky, Havlík, Csudai,
volt, mert mindig A., Šál T., Nagy A. (1954)
saját véleménnyel
rendelkezett, ami általában nem egyezett a
hivatalos állásponttal, így inkább nem vállalt
tisztséget. Férjem rendkívül emberszerető,
igazságos, becsületes és kimondottan csa-

Más szellemben
sportoljunk?

A Challenge Dayt, vagyis a kihívás
napját másként kellene szervezni, mint az
előző években, fogalmazta meg véleményét
polgármesterünk a rendezvénnyel kapcsolatban. „A szervezés nekem a korábbi években
nehézkesnek, erőltetettnek tűnt. Nem szükséges a fél várost odarendelni a főtérre a rendezvény megnyitásánál. A sporttevékenység is
mehetne spontánabbul, az egyes szervezetek,
vagy akár cégek külön-külön is szervezhetnek
ilyen tevékenységeket, a lényeg, hogy legyen
hova bejelenteniük. Igaz, az ízléseink különbözhetnek, számomra az ilyen tömegmegmozdulások kissé idegenek. Meggyőződésem, hogy
mint minden másban, ha nem szívvel tesszük,
amit teszünk, akkor formálissá válik, és az
egésznek nincs meg az igazi eredménye.” Az
idei Challenge Dayt május 28-án rendezik
meg, városunk ellenfele már hagyományosan a testvérváros Trstená lesz.
(i)

ládcentrikus volt” – emlékszik vissza felesége, Milena, akivel kerek négy évtizeden keresztül élt boldog házasságban. Az alapiskola
és a négy polgári elvégzése után Öcsi (mert
mindenki így szólította) Budapestre került,
ahol két éven keresztül a Mester utcai Szent
István Kereskedelmi Középiskolát látogatta.
A II. világháború kitörése miatt azonban kénytelen volt megszakítani tanulmányait. Később
1948-tól, egészen 1985-ös nyugdíjba vonulásáig az egészségügyben fogászként dolgozott.
Ugyanis Mezőlaky Istvánnal együtt levelező
szakon egészségügyi szakközépiskolai képesítést szerzett Komáromban. Házasságukból
két gyermek született, fiuk Párkányban orvos, lányuk Pozsonyban középiskolai tanár.
A három unoka közül mindegyik sportol,
de a focinak egyik sem hódol. „Öcsi rendkívül szerette a társaságot, a barátokat. A
tőle fiatalabb játékosok közül mindenekelőtt

Szalay V., Botka, Štugel, Urbán, Zvara, Szalay
Mokos Ernőt, Virág Viktort és Szalay Bélát
kedvelte. Az ismerősök részére számos gulyáspartit szervezett. Híressé vált az általa
nagy odafigyeléssel készített csülökpörkölt”

1. Tlmače

24 22

2

0

129:10 68

2. Želiezovce

24 22

0

2

99:22 66

3. Levice

24 21

2

1

124:14 65

4. Čajkov

24 14

5

5

52:19 47

5. S. Tekov

24 14

2

8

63:35 44

6. Plášťovce

24 12

3

9

52:54 39

7. Podlužany

24 11

4

9

39:47 37

8. Kozárovce

24

8

5 11

40:38 29

9. Žemberovce 24

8

4 12

34:58 28

24

7

3 14

31:67 24

11. P. Vozokany 24

6

4 14

26:63 22

12. N. Dedina

24

7

1 16

36:79 22

13. H. Turovce

24

5

6 13

38:76 21

14. H. Kľačany

24

4

4 16

38:62 16

15. D. Pial

24

5

1 18

29:85 16

16. Šarovce

24

2

2 20

31:132 8

10. N. Tekov

– nosztalgiázott egy kicsit özvegye. Feltétlen meg kell említeni még, hogy Öcsi
aktívan kivette részét a kulturális életből
is. A Csemadokban színdarabokat játszott,
esztrádműsorokban szerepelt, s a felnőtt
énekkar alapító tagjának számított. Felesége, annak ellenére, hogy szlovák nemzetiségűnek vallja magát, 1954-től 1961-ig egy
színvonalas tánccsoportot vezetett szintén
a Csemadok keretében.
-ágLABDARÚGÁS

A zselízi csapatok
bajnoki eredményei

Területi bajnokság, Léva – felnőttek
Dolný Pial - Želiezovce
1:7 (1:4)
Lauko 2, Rotík, Forró, M. Páchnik, Valach,
Jamriška
Želiezovce – Žemberovce
5:0 (3:0)
Kokoška 2, Lauko, M. Páchnik, Porubszky
Plavé Vozokany – Želiezovce 0:6 (0:6)
P. Páchnik 2, Števko, Kristofoli, Lauko, M.
Páchnik
Želiezovce – Horné Túrovce 9:0 (4:0)
M. Páchnik 3, Rotík, Füri 2, Kristofoli, Forró,
Porubszky
Nový Tekov – Želiezovce
0:3 (0:0)
Valach, Kokoška, Lauko
Ifjúsági csapat – V. liga – kelet
Hurbanovo B – Želiezovce
3:4 (2:2)
Keil, Rotík, Varga, Simon
Želiezovce – Zemianska Olča 6:0 (4:0)
Simon 3, Hackl, Varga, öngól
Palárikovo – Želiezovce
4:5 (1:0)
Simon 3, Rotík, Keil
Želiezovce – Čaka
14:2 (6:0)
Varga L. 4, Simon 2, Rotík 2, Šulyan, Streda,
Hornyák, Keil, Hackl, Németh
Veľký Kýr – Želiezovce
1:3 (0:2)
Keil 2, Simon
tanulók, felső kat. – III. liga – dél
Hurbanovo – Želiezovce
2:0 (0:0)
Želiezovce – Zlatná n./Ostr. 5:0 (2:0)
Téglás, Neznyanszki, Dobias, Dobrovicky,
Straňák
Dvory n. /Žit. – Želiezovce 1:1 (1:0)
J. Belák
Želiezovce – Nesvady
2:0 (1:0)
Dobrovicky, Dobias
tanulók, alsó kat. – III. liga – dél
Hurbanovo – Želiezovce
7:0 (3:0)
Želiezovce – Zlatná n./Ostr. 10:0 (8:0)
Mácsadi 3, J. Lakatos 2, Klimaj 2,
Czajtányi 2, Csenger
Dvory n./Žit. – Želiezovce 1:4 (1:2)
P. Kozák, Klimaj, Czajtányi, D. Sajka
Želiezovce – Nesvady
5:1 (3:1)
P. Kozák 2, Klimaj, Turcsek, J. Lakatos
nyf.
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Zselízi visszaemlékezések

Zselíz és a trónör ökös
A sors gyakran kifürkészhetetlen. Gyakran apróságnak tűnő
tényezők változtathatják meg
az ember, a családok vagy akár
országok sorsát jó vagy rossz
irányban. Akár ez is megeshetett
a zselízi kastély utolsó tulajdonosával, az akkor még gróisaszszony Beunner Ernestinával. Ez
akkor ötlött fel bennem, amikor
a helyi kastélyból származó
egyik korabeli fényképet tanulmányoztam. A felvétel még a 19.
századból származik, a Duna
bal oldalán fekvő Linzhez közeli osztrák Ottensheinben levő
kastélyban készült 1884 őszén.
A gróisasszonyon (a későbbi
Coudenhove grófnőn) kívül felismertem testvéreit, Breunner
Ágotát (a későbbi Whitehead),
Breunner Eleonórát (a későbbi
Auersperg grófnőt). A fényképen
egyenruhában látható a monarchia néhány közép- és magas
beosztású tisztje is. Ernestina
gróisasszony itt még csupán 23
éves. A képen tulajdonképpen az
összes mosolygós, boldog ember
a monarchia felső köreinek képviselője. Meglepő volt számomra,
hogy a központi személy az akkor
csupán 21 éves Ferenc Ferdinánd
d`Este (1863. XII. 18–1914. VI.
28.), a későbbi trónörökös, akit a
zselízi Breunner-lányok vesznek
körül. Meglepő és talányos, hogy

a zselízi iú hölgyek a leendő
trónörökös közvetlen közelében
foglalnak helyet. Még inkább
megdöbbentő, hogy a hátsó
sorban álló Breunner Ernestina
mintha kezével könnyedén megérintené a trón várományosának
vállát. Mintha a megszokottnál
közelebbi – legalábbis fantáziám
értelmezésében – kapcsolat lett
volna köztük. Ha valóban szabadjára engednénk fantáziánkat,
elképzelhetnénk, hogy Ferenc
Ferdinánd 1900-ban nem veszi
feleségül a cseh Žofia Choteková
grófnőt. Hogy fonódott volna
a történelem fonala, ha épp a
zselízi gróisasszony lett volna
a felesége. Határozott araként
azt ajánlotta volna férjének,
hogy 1914. június 28-án ne
utazzon Szarajevóba a katonai
díszszemlére. Akkor talán nem
valósul meg a történelmi jelentőségű merénylet sem Ferenc
Ferdinánd, az osztrák-magyar
monarchia trónörököse ellen.
De ezek csak találgatások.
Ezen a napon Szarajevóban
Gavrilo Princip diák pisztollyal
elkövette a merényletet, amely
ürügye volt az I. világháború
kirobbanásának. A trónörökös
és felesége halálos sebet kapott,
és még aznap meghalt. Érdekes
módon sokkal inkább halálukkal, mintsem tetteikkel írták

Ferenc Ferdinánd, felesége, Sophia Chotek és gyermekeik
be magukat a történelembe. A
zselízi Ernestina grófnőnek a
sors más életutat szánt. Később
férjhez ment, túlélte az első, majd
a második világháborút is. A
grófnő néhányszor említést tett
társalkodónőjének a nem min-

dennapos és feledhetetlen ismerőséről. 1945. október 22-én, 84
éves korában hunyt el. Mostanra
tehát ennyit egy fénykép feletti
tűnődésről és talán egy, a sors
által felkínált, kihasználatlan lehetőségről.
Polka Pál

Zselízi sakkozók a 6. és a 3. helyen
Véget ért a sakkozók csapatbajnoksága.
A csapatunk a 6. helyet szerezte meg, miután a bajnokság második felében 5:3 arányú győzelmet aratott Perbete csapata felett,
majd 6,5:1,5 arányban győzött Komárom
F csapatával szemben. Ekkor a táblázat 3.
helyén tanyáztunk csupán 5 ponttal lemaradva a listavezető mögött. Következett két
döntetlen Podhájskával és Bátorkeszivel,
majd 2,5:5,5 arányú vereség Érsekújvárral
szemben… és a hatodik helyezés. A Nyitrai
kerületi negyedik liga győztese a Domino
Nitra C csapata jutott, az V. ligába Udvard és
Bátorkeszi C csapata esett ki.
A szezon legeredményesebb játékosa
Nagy Árpád és Memersheimer František
lett, aki egyedüliként egyetlen partit sem

veszített.
B csapatunk az előkelő 3. helyen végzett,
miután 3:1 arányú győzelmet aratott Perbete B és Bátorkeszi D csapata felett, majd
az utolsó kettős fordulóban 4:0 arányban
legyőzte Szentpéter B csapatát, és döntetlent
ért el Szentpéter első csapatával szemben. A IV.
ligába Udvard B csapata jut fel, így megőrzi
a község számára a részvételt a magasabb
osztályban. Legeredményesebb játékosunk
i. Memersheimer František lett 3,5 ponttal
4 partiból, illetve Memerscheimer Gábor 4
ponttal 5 partiból.
Egyéni versenyek
Véget ért klubunk házi bajnoksága.
A győztes 8,5 ponttal 11 játszmából Memersheimer František lett. A második helyen

Cúth Lajos végzett 8,5 ponttal. A pontegyenlőséget az egymással vívott játszma döntötte el. A harmadik helyen Koncz András
végzett.
Legközelebbi versenyek:
• Sakkverseny a polgármester díjáért 4tagú csapatok részére diák kategóriában
a Challenge Day keretében
• Június közepén valósul meg a Zselíz város
polgármesterének díjáért kiírt sakkverseny
13. évadja a Nyitrai kerület regisztrált és
amatőr sakkozóinak részvételéven
• Szódó napja alkalmából szimultán sakkpartit rendeznek, amelyen egy pozsonyi
extraligás játékos játszik a helyi sakkjátékosok ellen.
MJ
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Írjuk, mond j u k h e l y e s e n !
Kötőjel, gondolatjel, nagykötőjel, szóköz
Áprilisi számunkban azokról a helyesírási hibákról szóltunk, amelyek keletkezése a számítógépek elterjedése előtti korszakra vezethető vissza. Akkor
ugyanis a kinyomtatandó, többnyire kézzel vagy írógéppel írt szövegeket (kéziratokat) a nyomdába kerülés előtt szakképzett tördelők, nyelvi szerkesztők
ellenőrizték. A szerzők közül éppen ezért nem sokan ismerték a szövegszerkesztés szabályait, és ha ismerték is, nem tudták mindig betartani, hiszen az
írógépükről hiányzott egy-két „karakter”, leginkább írásjel. Nem volt minden
billentyűzeten kerek zárójel, pontosvessző, gondolatjel, ezért ezeket másokkal
kellett helyettesíteni, vagy a gépelt szövegbe kézzel kellett beírni. A felületes olvasó nem mindig vette észre, hogy az „írógépes” szövegek néhány „apróságban”
eltérnek a szakszerűen nyomtatott szövegtől.
Mivel a szövegszerkesztés és a tördelés legalapvetőbb szabályait sem lehetett (mert nem lett volna értelme) nyelvtanórákon tanítani, hiszen a tanulók
akkor is, ma is kézírással írtak/írnak a füzetükbe, ezért nem csodálkozhatunk
azon, hogy az írásjelhasználat ma is a helyesírásunk legmostohábban kezelt
területe. Csakhogy aki ma már nem kézzel ír, az számítógépet használ: valamilyen szövegszerkesztő program segítségével leírja, majd kinyomtatja a szöveget. Ebben csak az a rossz, ha a számítógépet írógépként használja. Az abszolút
kezdő, amikor látja, hogy a kurzor a sor végéhez közelít, az Enter billentyű
leütésével átlép a következő sorba. A valamivel gyakorlottabb (de még mindig elég kezdő) ha szeretné, hogy a következő szó egy új sorban folytatódjék,
akkor addig nyomkodja a szóköz billentyűt az adott szó előtt, amíg az át nem
ugrik a következő sorba. Pedig már az alapiskolás gyerekekkel is meg lehet tanítani informatika-órán, hogy sohasem szabad egymás után egynél több szóközt
beírni. A címet sem úgy kell középre tenni, hogy megfelelő számú szóközöket
írunk eléje, hanem egyszerűen középre kell zárni. Az új bekezdés behúzását sem
szóközökkel kell a kívánt helyre tenni, hanem vagy a behúzás beállításával a
szerkesztőlécen, vagy a tabulátorbillentyű segítségével. Akik ezeket a hibákat
elkövetik, igazán csak akkor csodálkoznak el, amikor a szövegüket más betűnagyságban megjelenítve a sorok összekuszálódnak.
A Magyar helyesírás szabályainak 11. kiadása jóval a „számítógépes” korszak
előtt jelent meg, mégis kitér a szóközhasználat szabályaira: „Az írás tagolásában
fontos szerep jut a szóköznek is. Szóközt hagyunk a szavak, valamint az írásjellel lezárt mondatok és tagmondatok között, a zárójelek és az idézőjelek közé foglalt közlési
egységek előtt és után, a gondolatjel előtt és után stb. Nincs viszont szóköz a pont, a
kérdőjel, a felkiáltójel, a vessző, a kettőspont, a pontosvessző előtt, továbbá a kötőjel és
a nagykötőjel két oldalán; a kezdő zárójel és idézőjel hozzátapad az utána következő,
a berekesztő zárójel és idézőjel pedig az előtte álló szóhoz stb.” [MHSZ, 239.]
Aki némi gyakorlat után megérti a szövegszerkesztő működésének a logikáját, annak a fenti szabályt nem is kell elmagyarázni. Ha nem akarom, hogy a
szöveget más betűnagyságba áttéve a sorok vesszővel, ponttal, felkiáltójellel kezdődjenek, vagy hogy a sor végén maradjon az a nyitó zárójel vagy idézőjel, amely
a következő szóhoz tartozik, akkor épp a fent idézett szabályt kell betartanom.
A magyar helyesírás élesen megkülönbözteti a kötőjel, a gondolatjel és
a nagykötőjel használatát. A szövegszerkesztők ennél jóval több lehetőséget
kínálnak, hiszen a számítógép alfanumerikus billentyűzetén közvetlenül beüthető kötőjelen kívül lehetőségünk nyílik gondolatjelet (Ctrl + szürke kötőjel),
nagykötőjelet (Alt + Ctrl + szürke kötőjel), nem törhető kötőjelet (Ctrl + Shi +
kötőjel) és feltételes kötőjelet (Ctrl + kötőjel) írnunk a szövegbe. (Megj.: szürke
kötőjelnek nevezzük a numerikus billentyűblokkban található „mínusz” jelet.)
A kötőjelek használatát a szabályzat több oldalon át taglalja, és – a kéziratok
javítása során tapasztalom – a kötőjel és a gondolatjel írásával lényegesen kevesebb gond van, mint a nagykötőjelével. Mikor szokás nagykötőjelet („hosszú
gondolatjelet”) használni? Akkor, amikor népek nevének kapcsolatát szeretnénk kifejezni: magyar—szlovák viszony, Osztrák—Magyar Monarchia. Két
vagy több tulajdonnevet is nagykötőjellel kapcsolunk össze: Payer—S. Nagy,
Ferencváros—Vasas rangadó. Nagykötőjellel fűzzük össze a valamitől valameddig viszonyt kifejező szavakat: Budapest—Bécs vasútvonal, június—július
hónapban, és nagykötőjel kerül a géptípusok szó- és számjelzése közé is: T—34,
Apollo—11. Megjegyzem, lapunkat korrektúrázva gyakran kérem, hogy bizonyos helyekre kerüljön nagykötőjel. Úgy tűnik, a tördelőprogramunk nem
tud különbséget tenni a gondolatjel és (a gondolatjelnél lényegesen hosszabb)
nagykötőjel között, de már azt is haladásnak kell tekintenünk, ha ezeken a
helyeken nem egyszerű (rövid) kötőjeleket látunk.
Horváth Géza

Pályázat a legszebb kiskert,
lakóházkörnyék és balkon
cím elnyeréséért
Zselíz város önkormányzatának szervezési részlege
a környezet javítása, a városkép szépítése érdekében meghirdeti a legszebb lakókörnyezetért kiírt
verseny V. évadját.
Pályázati szempontok: általános állapot, tisztaság, ötletesség, esztétikai megoldás
A versenyt a helyszíni szemlét követően a szeptemberi Városi Napok keretében értékeli ki a bizottság
tagjaiból és környezetvédelmi szakemberekből álló
zsűri.
Az eredményeket a városi hirdetőtáblán, weboldalán,
a helyi és járási sajtóban közöljük.
2008-ben a fenti szempontok szerint történik a pályázat elbírálása, a feltételek a jövőben változhatnak.

A IV. Felvidéki Országos Rovásírásverseny eredménye

Április végén rendezték meg a zselízi Comenius Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnáziumban a Palóc Társaság által meghirdetett IV. Felvidéki Országos Rovásírásversenyt. A június
21-én Budapesten megrendezendő VIII. Kárpát-medencei
Rovásírásverseny döntőjében a következő versenyzők képviselik a térséget.
I. korosztály: 1. Novák Bernadett, Ipolynyék (felkészítő: Novák család), 2. Takács Csenge, Vásárút, József Attila MTNYA
(felkészítő: Elek Ilona), 3. Gál Dóra, Ipolyság, Rovásíró Kör
(felkészítő: Mészáros Attila)
II. korosztály (V—VI. évf.): 1. Novák László, Ipolynyék (felkészítő: Novák család), 2. Barusz Bianka, Udvard, Majthényi
Rudolf MTNYA (felkészítő: Salgó Gabriella), 3. Nagy Viktória, Csallóközcsütörtök (felkészítő: Csóka Zsuzsanna)
II. korosztály (VII—VIII. évf.): 1. Kovács Bernadett, Csenke,
Sz. Imre Cserkészcsapat (felkészítő: Mikóczi Adrianna), 2.
Szelecky Mária, Párkány,
Gimnázium
(felkészítő:
C s i c s a y
Sarolta),
3.
Zsapka Krisztina, Udvard,
Majthényi
R u d o l f
MTNYA (felkészítő: Salgó
Gabriella)
IV. korosztály: 1. Somogyi Edit, Csenke, Sz. Imre Cserkészcsapat (felkészítő: Mikóczi Adrianna), 2. Matlák Szilárd,
Dunaszerdahely (felkészítő: Matlák Ivett), 3. Peczen Noémi,
Zselíz, Comenius Nyolcosztályos Gimnázium (felkészítő:
Kuczmann Erika),
A II. korosztály első három helyezettje részt vehet az 56-os
Történelmi Alapítvány nyári iúsági táborában Kiskunmajsa-Marispusztán.
A III. korosztály első három helyezettje a budapest-kőbányai Szent László Gimnázium nyári táborába kaptak meghívót Balatonszepezdre.
Palóc Társaság
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avagy a kultúra vonzásában...
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a
kultúra vonzásköre egyre tágul. A zselízi
színházlátogatókon kívül idén Farnad, Ölved,
Lontó sőt Léva lakosait is idevonzotta!
Így visszatekintve nem meglepő, hogy
majd egy héttel az előadás előtt, minden
jegy elkelt. Ez 320(!) vendéget jelent. Akkora
volt az érdeklődés, hogy akár kétszer ennyi
jegyet is el lehetett volna adni, csak a kultúrház befogadóképessége szabott határt. Sokat
nyomott a latban, hogy a város támogatásának
köszönhetően, meg tudtuk tartani a 100,– Sk-s
jegyárat. A Csemadokkal tavaly létrejött együttműködést erősítvén, a két szervezet (a Blue
Art polgári társulás és a Csemadok) tagjait
további kedvezmények illették. Mivel nem
voltak helyjegyek, mindenki igyekezett időben
érkezni, így fél órával a kezdés előtt már az
„utcán állt a sor”!
A várakozás kellemetlenségeit gyorsan
feledtette az előadás, a humoros párbeszédek
és a jól ismert slágerek. A színvonalat tovább
emelte, hogy a nótákat élőben „húzták a
közönség fülébe”. A színészek remek teljesítményét mi sem bizonyítja ékesebben, mint
a nézősereg vastapsa, akik az előadás végén
állva ünnepelték őket.
A felvonások közt ásványvízzel és kávéval
frissíthették fel magukat a látogatók, illetve
megtekinthették az Ottmár Sándor festőművész remekeiből készült kiállítást. Az előadás
végeztével pedig a színészek és segítőik élvezhették vendégszeretetünket egy vacsora
keretén belül.
Köszönet jár mindenkinek azért, hogy ez
a remek este ilyen gördülékenyen lezajlott,
és remélem mielébb újra találkozhatunk egy
zsúfolt teremben:)
A Blue Art polgári társulás és a környék
összes jelentős kulturális rendezvényéről a
www.kulturportal.sk internetes honlapunkon
tájékozódhatnak.
Fábián Gergely

A Művelődési Otthon
májusi kínálatából
Május 16., 21:00, MO:
DrumBass&LiveBand – koncert (Groovin
Experience, DJ Jazzcause), belépő: 60 Sk
Május 23., 16:30:
Így volt, igaz se volt…
kiállítás a zselízi országos népművészeti
fesztiválok múltjából
Május 23., 17:00:
Takács András: Az országos népművészeti
fesztiválok ötven éve – könyvbemutató
Május 23., 19:00:
A Bihari János Táncegyüttes fellépése
Jegyárak: Felnőttjegy: 80,- Sk, nyugdíjasjegy (60+), diákjegy (-15), 10 fős csoportok:
50,- Sk/személy
Május 24., 19:00:
Hyppolit, a lakáj
színházi előadás a kassai ália Színház
előadásában
Jegyárak: Elővétel – felnőttek 200,- Sk,
nyugdíjasjegy (60+), diákjegy (-15): 150,- Sk
Helyszínen – felnőttek 250,- Sk, nyugdíjasjegy (60+), diákjegy (-15): 180,- Sk
Kedvezményes, 2 napos jegy (kizárólag elővételben) a 2008. május 23-ai Bihari János
Táncegyüttes előadására és a 2008. május
24-ei Hyppolit, a lakáj c. színházi előadásra
Felnőttek: 230,- Sk, nyugdíjasjegy (60+),
diákjegy (-15): 180,- Sk
Információk: 036/ 7711099, 0915 992 368,
0907 560 557
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, szenteljenek figyelme a szlovák
nyelvű rész 9. oldalán található kérdőívnek, amellyel a város a lakosság helyben való foglalkoztatásával kapcsolatos
felkészültségét és elvárásait szeretné
felmérni.
Köszönjük.

Budapesten vendégszerepelt a gyermekkar
A Csengő Énekszó fesztiválokon sorozatosan aranykoszorús minősítésben részesült
Franz Schubert Gyermekkar április 17-én
Budapesten vendégszerepelt a XXXII. Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvénysorozat
Éneklő Iúság Díszhangversenyén. A hangverseny helyszíne a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium díszterme volt.
A Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvénysorozat ünnepe azoknak az együtteseknek,
amelyek már magas szinten művelik a muzsikálást. A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola Franz Schubert Gyermekkara
Horváth Géza vezetésével egyedüli határon
túli énekkarként szerepelt az anyaországi
csoportok mellett: Pannonia Sacra Katolikus
Általános Iskola Kórusa, Hunyadi Gyermekkar, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium – Budakeszi, a házigazda Ciszterci Szent

Imre Gimnázium Vegyeskara és a Hunyadi
Véndiák Kórus.
A zselízi gyermekkar műsorán a következő művek szerepeltek: Berkesi Sándor: Vígan
zengjetek citorák (zongorán Jurkovszky Valéria, furulyán Balla Ádám közreműködött),
Menegali: Jesu, Salvator mundi, Vass Lajos:
Anyák napjára – e mű előadásáért különdíjat
kapott a gyermekkar a XIII. Csengő Énekszó
fesztiválon –, Karai József–Csuka Zoltán:
Csendes esti fohász, P. Szabó Polikárp: Boldogasszony édes (Jurkovszky Valéria zongorán közreműködött), Bárdos Lajos: Szent
Imre herceg – ez utóbbi rendkívül igényes
mű előadásának köszönhetően választották
a szervezők a zselízi Franz Schubert Gyermekkart a díszhangverseny vendégszereplőjének.
NAGY Csilla

Szelektálás, illegális
hulladéklerakatok
és pénzmegtakarítás
a hulladék-illetéken
Városunk fokozatosan alakítja ki a
hulladék szelektálásának feltételeit. Joggal
kérdezhetik, miért is osztályozzunk. Röviden válaszolnék: lehetővé teszi újrahasznosításukat, amivel takarékoskodunk a
természetes nyersanyagokkal, korlátozzuk a
hulladékégetés okozta környezetkárosítást,
valamint a termőföld-foglalást a hulladék
számára. Ha ez így még mindig nem elég
meggyőző, vetítsük magunk elé a jövőt
– gyermekeink vagy unokáink néhány év
múlva felnőnek. Mit mondunk nekik, ha
megkérdik, miért használtuk el a természeti
forrásokat, szennyeztük a talajt, a vizet, a levegőt? Valljuk be, logikus magyarázat nincs.
Gondolkodjunk el ezen, ha legköze-lebb a
háztartási hulladék közé dobjuk a műanyag
flakonokat, amikor a speciális zsákba vagy
konténerbe is tehetnénk.
Tarthatnánk magunkat a jelszóhoz:
ami környezetkímélő, az gazdaságos. Ha
precízen szelektálunk, megérezhetjük pénztárcánkon is, hiszen ha hulladékból új terméket tudunk készíteni, és azt pénzé tenni,
korlátozzuk a háztartási és építkezési hulladék gyűjtésével, szállításával és tárolásával
kapcsolatos kiadásainkat, tehát a lakosság
által fizetett illetéket is. A szelektálás újabb
pozitívuma a hellyel való takarékoskodás,
amelyet a hulladékhegyek foglalnak el, amelyek tárolása szintén sok pénzbe kerül.
És mi lesz a szerencsétlen illegális hulladéklerakatainkkal? Tudnunk kell, hogy
a város területén találhatókat nekünk kell
felszámolnunk. Ez is pénzbe kerül, amit
a hulladék-illetékből fizet a város. Csak
tájékoztatásképpen: egy nagy konténer elszállítása 2500 koronába kerül, egy tonna
tárolása 500 korona, egy konténer esetében
tehát 5000 koronás kiadásról beszélhetünk.
Elég ezt az összeget megszorozni a konténerek számával, és több százezer koronás öszszeget kapunk, amelyet a mi illetékeinkből
kell összeszedni.
Nem keresem már az okát, miért szenynyezzük a környező természetet. Nem is
szólva arról, miért hordjuk a szemetet a
természetbe, amikor a házunk közelében
konténer van. Világos, miért kell az ilyen
gyakorlatnak véget vetni.
Ennek tudatában szeretném felkérni
Önöket a városi rendőrséggel való együttműködésre. Ha felfigyelnek arra, hogy valaki a szemetével „járulna hozzá” a természet
sokszínűségéhez, kérjük jelezze ezt, hiszen
az ilyen hulladék felszámolását közösen
fizetjük...
Alexander Tóth
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A helyi modellezők sikeres kiállítást szerveztek
Május elején zselízi és környékbeli amatőr modellezők mutatkoztak be a magyar
gimnázium tornatermében egy kiállítással.
A kiállított tárgyak szokatlansága, a látvány
szépsége és néhány modell igényessége sok
látogatót vonzott a három napig nyitva álló
expozícióra, akikben rendre hasonló reakciót
váltott ki. A kiállítás megálmodója és szervezője a Dobó László—Neznánszki Tibor kettős
volt. A megtekinthető tárgyak között szerepeltek olyan igényességgel összeszerelt darabok is, amelyek elkészítése több hónapot vett
igénybe. Dobó László néhány modellje mellett
pedig versenyeken elért értékes helyezésekről
tanúskodó oklevél is díszelgett. A szervezők
elmondták, Zselízen formálódik egy társaság,
amely a modellezéssel komolyabban, akár
szervezett módon is szeretne foglalkozni, és
néhány lelkes környékbeli modellezővel is
felvették a kapcsolatot. „A kiállítók között

nemcsak zselíziek voltak, bényi és nagysallói
modellezők is kiállították munkáikat, sőt,
többen a látogatók közül is megkérdezték, elhozhatják-e kiállítani modelljeiket” – mondja
Dobó László, aki értékelte is a rendezvényt:
„Nagyszerű alkalom volt ez arra, hogy bemutatkozzunk a városnak, megmutassuk, hogy
létezünk, akarunk valamit tenni és fel tudunk
mutatni eredményeket. Alakulóban van egy
baráti kör, akikkel közösen klubot szeretnénk
alapítani, és ez a kiállítás volt ebben az irányban az első jelentős lépés. Ha idén sikerül
összehozni, már kb. 12 taggal számolhatunk,
és remélhetőleg számunk növekszik majd.
Mindenkit szívesen látunk, fiatalt és idősebbet
is. Idővel akár regionális jelentőségű klub is
válhat ebből a szerveződésből, de van néhány
akadály, amelyet még le kell küzdenünk.”
Az egyik a pálya kérdése. A zselízi modellezők jelenleg Lekérre járnak gyakorolni,

Ozsvald Árpád hazatért
Gyakoriak az elhatározások,
ritkábban sikerül megvalósítani
azokat. Amennyiben mégis, az
azt jelenti, hogy mindazok, akik
ezért fáradoztak, komolyan,
meggyőződésből tették, amit
tettek. Valahogy így jött létre
Nemesorosziban Ozsvald Árpád emlékszobája, amelyet több
éves fáradozás eredményeként
április 2-án ünnepélyesen megnyitottak, és módot adtak a falu
szülöttjének, hogy végleg hazatérjen. Az emlékszobát a mai
kultúrház – egyébként Kazykastély – épületében rendezték
be. Az épület homlokzatán
tábla hirdeti ezt a tényt.
Az ünnepélyes megnyitón
beszédet mondott Pavol Páchnik polgármester, aki a nagy
számban összegyűlteknek elmondta: a zselízi Taliga Árpád
volt az emlékszoba megnyitásának kezdeményezője. Az ötletet
támogatta a nemesoroszi önkormányzat, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT), a
Csemadok és a Szülőföld Alap
is. Az elgondolás megvalósításában aktívan részt vett Ábel
Gábor, Ozsvald Zsuzsanna,
az író lánya, Polák Magdolna
fegyverneki tiszteletes és Szűcs
László festő is.
Hodossy Gyula, a SZMÍT
elnöke beszédében méltatta,
hogy a szervezők véghez tudták
vinni elhatározásukat. Az emlékszobának is köszönhetően
örökre az emberek emlékezetébe vésődik Ozsvald Árpád

ám a repülőmodellek röptetése több esetben
balesetveszélyessé vált az arra járók figyelmetlensége és szemtelensége miatt. A hiányzó
helyiség gondja is megoldatlan még. A társaságnak ugyan felajánlott egy-egy helyiséget a
szabadidőközpont és Vékony Ladislav, a Szódó
Polgári Társulás képviselője is, mindkettő esetében azonban adódtak nehézségek: tekintettel a tevékenységre a modellezőknek olyan
helyiségre van szükségük, ahova más nem jár,
ezt a szabadidőközpont értelemszerűen nem
biztosíthatja, Szódó pedig elég messze van
azoknak, akik nagyméretű repülő- vagy egyéb
modelleket szállítanak autó nélkül. Ezért a keresés folytatódik. Mindenesetre Dobó László
szerint megéri küzdeni a klubalapításért, már
csak azért is, mert több olyan ígéretes fiatal is
eljár a közös foglalkozásokra, akik – ha komolyan foglalkoznak vele – még értékes sikereket
érhetnek el a modellezésben.
(iy)

Hogy is jött létre az emlékszoba…

neve, és ennek okán is veszik
majd néhányan kézbe köteteit,
és olvassák verseit.
Ozsvald Árpád jó barátja,
a Hontfüzesgyarmatról származó Duba Gyula saját emlékeinek és Ozsvald versrészleteinek kapcsán emlékezett
vissza a költőre. „…1954 őszén
találkoztunk először a fővárosban, néztük egymást és ismerkedtünk. Te gyarmati vagy, én

emléktáblája megőrzi emlékét,
jelen lesz szülőföldjén mindaddig, amíg a magyar írásbeliség
megél az Alsó-Garammentén!”
Az emléktáblát Greguš
Milan kőfaragó készítette, A
vadvizek tiszta álmát őrzöm én!
– áll rajta a felirat, a költő egyik
versének egy sora. A megnyitót
követően a résztvevők megtekinthették a költő személyes
tárgyaiból, irataiból, lapokban

meg oroszi... – mondta akkor,
Fegyverneken tanítottam és
futballoztam is Gyarmaton!
Akkor én már nem voltam
otthon... Földiek voltunk tehát,
nagyon közel kerültünk egymáshoz… Szellemisége, tárgyi
valósága most haza érkezett!
Hogy másokat emlékeztessen,
számon tartsa és megőrizze őt
faluja s a táj, melyből költészete
ered. Nemesoroszi önkormányzatát tisztelet és köszönet illeti,
hogy hazahozta őt. Szobája és

közölt írásaiból és verseiből
összeállított gyűjteményt. Újságírói igazolvány, oklevelek,
különféle
dokumentumok,
kéziratok őriznek egy-egy mozzanatok életéből, erősítve néhányakban az alsó-garammenti
lokálpatriotizmust, másokban
az érzést, hogy Ozsvald Árpád
örökre velünk marad, ismét
másokban pedig talán a kíváncsiságot munkássága iránt.
Levicky László

Ozsvald Árpád emlékszobája megnyitásának kapcsán az ötletgazdát, Taliga Árpádot kérdeztük az előkészületekről.
– 2003-ban halt meg Ozsvald Árpád.
Röviddel ezután megemlítettem a nemesoroszi polgármesternek, rendezzünk be egy
emlékszobát, hiszen ott született és élt is egy
ideig a költő. A nehéz kezdetben, amikor
a telefonszámokat szedtem össze, szerencsém is volt, ugyanis némi családi-baráti
viszony is fűzött Ozsvald Árpádhoz. Így
szereztem meg Ozsvald feleségének címét,
aztán a lányáét, mert az özvegy közben
elhunyt.
2005-ben Zselízen járt Duba Gyula,
akkor már a címeim megvoltak, vele is megbeszéltem az elképzelést, mire felajánlotta,
hogy segít, amiben tud. Küldött pár képet,
könyvet, és egy nagy újságcikket, ami ott is
van az emlékszobában. Ezt követően Hodossy Gyulával léptem kapcsolatba. Segítséget ígért, fel is tette a Szlovákiai Magyar
Írók Szövetségének honlapjára a gyűjtésről
szóló információt. Sajnos, senki nem küldött semmit.
Amikor összegyűlt az anyag, lefénymásoltuk a községi hivatalban, a színes borítókat Polka Pál fénymásolta, a keretezésben
Batár Péter üveges segített, aki a portrékat
lényegében ingyen keretezte be. Felfedeztünk a Szabad Újságban egy pályázatot is a
Szülőföld Alap kiírásában, és mert a község
nem pályázhatott, elmentünk Hontfüzesgyarmatra, és megegyeztünk abban, hogy
a református egyházközség adja be a pályázatot, amely később nyertes lett. A szervezésben és a projektum kidolgozásában
segédkezett Ábel Gábor is, a meghívókat
Horváth Géza készítette. Az emléktáblát az
írószövetség fedezte. Mindezeknek segítsége
nélkül sokkal nehezebb lett volna létrehozni
az emlékszobát. Köszönet érte.
(ik)
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A pénzbe kerülő tévedések… avagy bevásárlás a LIDL-ben
Már régebben és több alkalommal foglalkoztam a gondolattal, hogy írok a címben szereplő
üzletről, de végül mindig elszállt a dühöm. De az
után, amit a férjemmel együtt a legutóbb átéltünk,
már nem gondolom meg magam, főleg azért nem,
mert ez másokkal is megtörténhet. Miről van szó?
Egy tapasztalatról, amely valószínűleg nemcsak
nekem ismerős, de amelyről még hangosan nem
beszéltünk. Úgy gondolom – illetve ma már
meggyőződésem, hogy a vásárló félrevezetése és
az ebből származó nyereségszerzés a LIDL eladási
stratégiájához tartozik. Ez nem vádaskodás, csupán többszöri tapasztalaton alapuló megállapítás.
Az üzlet több mint egy éve nyitott ki városunkban, és ez idő alatt csak nekem reklamáció után
körülbelül ötször adták vissza a különbözetet
amiatt, hogy a pulton és a pénztárgépben szereplő
ár nem egyezett. Ez, természetesen, más üzletekben is megtörténhet. Egyszer-kétszer. De nem
egy vevővel számtalanszor ilyen rövid idő alatt!
Konkrét leszek, és csak a legutóbbi esetet említem
meg. A pénztári blokkon feltüntetett ár ismét nem
egyezett az akciósnak feltüntetett árral, amelynek
a vásárlásra kellett buzdítania. Ezt a feladatot
teljesítette is, az eladási pszichológia csodákra
képes. Reklamáltam a pénztárnál, az elárusítónő a számlával a kezében ment meggyőződni
állításomról. Természetesen a két ár különbözött,
a pulton kb. 25 százalékkal alacsonyabb volt. Ez
nem kevés. Az elárusítónő visszajött, és meg-

állapította, hogy az ár ugyan más, de a termék
a pénztárgépnél számlázott összegbe kerül, és
döntsem el, kérem-e az árut, vagy visszakapom
a pénzem. Elnézést nem kértek, a pulton az árat
nem írták át, a hibájukat nem ismerték be. Ha az
első esetem lett volna, nem szólok semmit. De már
a sokadik volt, ezért megkérdeztem, hogy ez az
eljárás szándékos-e, hiszen már sokszor kaptam
így vissza pénzt. Az eladónő ideges lett, és ironikus
megjegyzésekkel kommentálta érveimet. Megkértem, tekintsen el az iróniától, erre ő azt kérdezte
tőlem, ki vagyok én tulajdonképpen, hogy így beszélek vele. Nem sejtem, mit akart ezzel mondani.
Kinek kellene lennem, hogy jogom legyen szólni,
amikor igazam van, és azt kérem, hogy az üzlet
hozza helyre hibáját? Egyszerű vásárló vagyok,
aki azt kéri, hogy ne csapják be folyton. Az elárusítónő egyre idegesebb lett, biztosan a megfelelő
húr pendült meg, és a körülöttünk álló vásárlók
is egyre nagyobb figyelemmel szemlélték az eseményeket. Nem kaptam vissza a pénzem. Nem
kaptam szívélyes kiszolgálást, sem bocsánatkérést.
Ehelyett az eladónő arrogánsan kijelentette, hogy
„ő bizony nem szórakozik tovább velem”, és hirtelen elment. Reklamációmat sem intézte el. Az
üzlet alkalmazottjának egyetlen érve az volt, hogy
a tévedés megeshet. Nem, nem eshet meg. Ilyen
„tévedésről” a szabálysértésekről szóló, 372/1990
sz. törvény is rendelkezik 24. §-a 1. bekezdésének
a) betűje értelmében: „Szabálysértést követ el, aki

árban, minőségben, mennyiségben vagy súlyban
károsít meg mást eladásnál vagy egyéb szolgáltatásnyújtásnál…” Az ilyen „tévedés” 5000 koronás
büntetéssel járhat, vagy egy évig tartó tevékenységtől való eltiltással. Ráadásul a figyelmeztetést
követően azonnal el kell távolítani a hibát, ami
az én esetemben több esetben nem történt meg.
Az eset iróniája, hogy az üzlethálózat internetes
oldalán ilyen szlogen fogadja a látogatót: „A
LIDL filozófiája szerint a vásárló elégedettsége
határozza meg tevékenységünket”, „Minden alkalmazott esetében az általános elvárás a becsületes
hozzáállás”. Visszagondolva a kérdésre, hogy ki is
vagyok én, a következő mondat is érdekes: „Az
első helyen mindig a vásárló áll. A vásárlókra
irányuló figyelem és az ő elégedettségük sikerünk
alapja.” Ezért senki sem csodálkozhat, hogy értesítettük a Szlovák Fogyasztóvédelmi Központot és a
LIDL prágai központját. Sajnálom, hogy a negatív
tapasztalatok ilyen tevékenységre sarkalltak, de az
emberek megérdemlik, hogy emberként bánjanak
velük, és a pénzük védve legyen. És ezt nem érjük
el azzal, ha minden jogtalanságot követően csendben maradunk.
Mgr. Juliana Hanzová
Természetesen megszólítottuk a másik felet,
a LIDL üzlethálózatot is, ám tőlük lapzártáig
nem érkezett válasz. (a szerk. megj.)

Kábítószert nem találtak, de a cigarettáiktól
megszabadultak a tanulók
Április közepén az iskolaigazgatóságok kezdeményezésére kábítószerellenes razziát hajtott végre a rendőrség a zselízi alapiskolákban és gimnáziumokban. Épp itt volt az ideje, mondták néhányan
a városban, akik helyi jó szokás szerint csaknem egyidőben az
ellenőrzéssel már tudtak az akcióról. Az ellenőrzésen a járás több
kapitányságáról érkezett rendőr és kutyája is részt vett, akik abban
az időben gyakorlatozáson voltak a közeli Szántón. A iskolákban a
vezetőség által megjelölt, ún. problémásabb osztályokat ellenőrizték.
Kábítószert egyik helyszínen sem találtak, bár a szlovák gimnázium
egyik osztályában a kutya jelezte, hogy valamelyik diák kapcsolatban volt droggal. „Bár kábítószert nem találtak, de túl naiv lennék, ha
azt gondolnám, hogy a fiataloknak nincs ilyen irányú tapasztalatuk.
Saját bevallásuk szerint nem gond ’füvet’ vagy keményebb drogot szerezni a városban” – mondja Milan Bukoven, a szlovák gimnázium
igazgatója. A rendőrségi razzia meglepte az intézmények igazgatóit
és pedagógusait is, hiszen mindenféle előzetes bejelentés nélkül történt. „A tanárok kedvezően fogadták a rendőrségi akciót, a rajtaütést
hasznosnak tartották, mert így a gyerekek sem szerezhettek tudomást
róla. Ám mire végeztünk a sorrendben első szlovák alapiskolával, a
gyerekek mobiltelefonon értesítették egymást, így a többi iskolában
már megjelenésünk nem okozott nagyobb meglepetést”– tájékoztat
Mikloško Marián százados, a zselízi rendőrkapitányság parancsnoka, aki azt is elmondta, hogy hasonló razziákra a jövőben is lehet
számítani. A szlovák alapiskola tanulói, ahova a rendőrök elsőként érkeztek, bizony meglepődtek, és igyekeztek mindentől megszabadulni,
amit illegálisnak ítéltek. Így tömegesen dobálták ki a cigarettákkal teli
dobozokat az ablakon, később a pedellus egy táskányi cigarettát gyűj-

tött össze az udvaron. A gimnázium 8-osztályos tagozatának fiatalabb
diákjai nem ijedtek meg, sőt, az igazgató szerint meg is sértődtek,
hogy hozzájuk nem jött be a kutya. „Jók ezek az ellenőrzések, bár nem
tudom, hogy elégséges-e ráijesztenünk a gyerekekre, hogy az iskolába
ne hordjanak kábítószert. Mindenképpen pozitívumnak tartom, hogy
megelőzzük a kereskedést az iskola környékén, így a dílerek nem tudnak
újabb fiatalokat behálózni”– véli Milan Bukoven.
(ic, šh)

Május 6-án Esztergomban 87 önkormányzat képviselője írta alá – Európában elsőként – az Ister–Granum Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás alapító szerződését. A rendezvényen részt vett Luc van
den Brande, az EU Régiók Bizottságának elnöke, Juraj Migaš, Szlovákia
magyarországi nagykövete és több minisztériumi tisztségviselő is. Az
aláírók közt ott volt Bakonyi Pál, városunk polgármestere is.
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Mondják el véleményüket

Épüljön-e kis vízierőmű?
Miután a városi képviselő-testület két ízben nem
hagyott jóvá egy kis vízierőmű építésére irányuló
kérvényt, a városházára egy újabb kérvény érkezett,
amelynek indítványozói a Garam zselízi szakaszán
szeretnének egy ilyen erőművet létesíteni. Fellelhető
azonban némi különbség az első két és a harmadik
kérvény közt. A legfrissebb érdeklődő a pozsonyi
Hydroenergia K., amely kérvényéhez egy projekttervet is csatolt, benne az alapvető kalkulációkkal,
területi módosításokkal és környezeti hatásokkal.
A terv két lehetséges helyszínt jelöl meg, de a vállalat azt a megoldást részesíti előnyben, amely szerint az erőmű a Garam mikolai szakaszán épülne.
A számítások szerint az építkezés költsége 399,2
millió korona lenne, a teljesítmény 3920 kW, az éves
energia-előállítás pedig 15,461 MWh. A vízi erőmű
több funkciót is ellátna, az eredeti funkciója, a vízduzzasztásból származó energia-előállítás mellett
hídként is szolgálna, amelyen mezőgazdasági gépek
haladhatnának át. A vállalat saját erőből kapcsolná
össze a két parton levő közlekedési rendszert. Természetesen a gáton hallépcsőt is kialakítanának.
A kérvényről a városi képviselő-testület legközelebbi ülésén dönt majd. A képviselők döntését bizonyosan nagyban megkönnyítené, ha a lakosság is
véleményt nyilvánítana a kérdésben. Az érdeklődők
ezt megtehetik személyesen vagy írásban valamelyik
képviselő vagy a városi hivatal építésügyi osztálya
dolgozóinak megszólításával.
(ic)

Mégsem választották meg a főellenőrt...
Újabb nekifutásra sem sikerült a városi képviselő-testületnek megválasztania az
új főellenőrt. A meghatározott határidőben egyetlen érdeklődő nyújtotta be kérelmét,
aki érsekújvári lakos, közgazdász, és Nagylapás községben részmunkaidőben látja el
a főellenőri feladatokat. Az előző tapasztalatokból tanulva az önkormányzat kikérte
Nagylapás polgármesterének hozzájárulását, hogy a főellenőr Zselízen is végezhesse
munkáját, és hogy a két önkormányzat szerződést kössön egymással. Az a tény, hogy
a jelentkező nem volt jelen sem a bizottság döntésénél, sem pedig az áprilisi önkormányzati ülésen, bizonytalanságot hozott a képviselői döntésbe, ezért várható volt,
hogy a szavazás nem hoz egyhangú eredményt. Végül a képviselők 6 : 4 arányban
támogatták, hogy a jelentkező foglalja el a főellenőri tisztséget. A szavazás után a feltételezett megválasztás miatt fellépő megnyugvást egy idő után a bizonytalanság, majd
meglepetés váltotta fel: az érvényes előírások szerint ugyanis a főellenőr megválasztásához az összes képviselő egyszerű többsége szükséges, nem pedig a jelenlévőké.
Városunk új főellenőrének személyét ezért még egy ideig nem ismerhetjük meg, hiszen
a városnak újabb választást kell kiírnia.
(ik)

Innen–onnan, avagy több fő, több pénz

Az Ady és a Hviezdoslav utca találkozásánál levő gyermekjátszótér esetében a helyi
nyugdíjasok kezdeményezésének köszönhetően bebizonyosodott, hogy az akarat
meghozza gyümölcsét. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott az önkormányzat,
amely az Ekopolis Alapítvány és a Slovna Rt. közösen kiírt Zöld oázisok pályázatán
110 000 koronás támogatást nyert a játszótér területületének rendezésére. Ennek köszönhetően kivágták a kiszáradt akácfákat, amelyek felaprózott törzse alkotja majd a
leendő járdatestet. A maradék pénzből díszbokrokat és virágokat vásárol a város. A
játszótér felújításának tervezete nemcsak a terület vonzerejének növekedését tűzte
ki célul, hanem azt is, hogy az idősebb és fiatalabb generációt közös cél – a gyerekek
– érdekében együttműködésre bírja. Május 21–23-án önkéntes munkát szervez a játszótéren, amelyre várja mindazokat, akik használják a játszóteret, és azokat is, akiknek
fontos, milyen környezetben töltik gyerekeink a szabadidejüket. Csak közös munkával
tudunk maradandót és értékeset alkotni. Ezért vegyünk részt a munkában, hiszen
csak az az alkotás lesz maradandó, amelyet kezünk munkájával, izzadság árán tudtunk
előteremteni. Bővebb tájékoztatást a város honlapján és hirdetőtábláin találnak. Jöjjenek, és járuljanak hozzá gyermekeik szebb jövőjéhez!
(gm)

Nagyszerű eredménnyel zárult
az idei nárciszok napja

A nárciszok napjának 12. évadja különösen eredményes volt, ami az rákos megbetegedések elleni harcra és a betegek megsegítésére fordított önkéntes gyűjtést illeti, hiszen minden eddiginél több önkéntes kapcsolódott
be a gyűjtésbe az iskolákban és az utcákon. Ugyancsak nőtt az akció helyi
bevétele, idén 121 417 koronát gyűjtöttek össze az önkéntesek Zselízen és a
környékbeli községekben, iskolákban. Köszönetet mondok mindazoknak,
akik munkájukkal vagy adományaikkal segítették a rendezvényt.
MUDr. Stanislav Blaho, a nárciszok napjának társszervezője

Petíció az R7-es
gyorsforgalmi út építésének
mihamarabbi megkezdéséért
Kilenc dél-szlovákiai önkormányzat közös petíciós akcióba kezdett abból a célból, hogy meggyőzze a kormányt, minél
előbb kezdje el az R7-es gyorsforgalmi út építését.
Úgyszintén kérik a kormányt, hogy minden évben utaljon
ki az autópályák építésére szánt keretösszegből a dél-szlovákiai
gyorsforgalmi úthálózat építésére is egy megfelelő arányú öszszeget, mivel Pozsonyból csak egyetlen első osztályú út vezet
Dél-Szlovákia irányába.
„Nem szeretnénk másodrangú régió lenni, és mi is esélyhez
szeretnénk jutni” – mondta Simon Zsolt, akit a petíciós bizottság a hivatalos szervekkel való kapcsolattartással bízott meg.
Simon ehhez még azt is hozzátette, hogy nincs szó nemzetiségi
kérdésről vagy pedig politikáról, hanem a dél-szlovákiai régió
további fejlődéséről, ahol több mint egymillió ember él.
Az R7-es út megépítését sürgető petíció aláírói közt van
Dunajská Lužná, Rovinka, Somorja, Dunaszerdahely, Érsekújvár, Zselíz, Gúta, Ipolyság és Tornalja polgármestere.
(Naše novosti, FelvidékMa)
A petíció szövegét megtalálják lapunk szlovák
nyelvű részében, maga a petíció aláírható többek közt
a zselízi városházán is.
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A Föld napja - az önkormányzat békejobbja a természetnek
Városunk viszonya a környezetvédelemhez az utóbbi időben
változni látszik, ezt több tény
is bizonyítja, például a jól szervezett szelektív hulladékgyűjtés

ből jövő egyik pozitív impulzus
a Föld napjának megünneplése
volt, amely idén történt meg első
alkalommal.
A rendezvények április 22-

érdeklődő jelenlétében a főtér
melletti zöldterületen a Kherndlmellszobor
szomszédságában
elültettek egy hársfát, mintegy
az önkormányzat természet felé
irányuló barátsága szimbólumaként. Az iskolások ezután a főtéren aszfaltrajzolással ünnepelték
a Földet, a magyar tannyelvű
alapiskola néhány osztályának
tanulói
hulladékgyűjtéssel
járultak hozzá a szimbolikus
ünnepléshez.
Délután a városi parkban
a szabadtéri színpad közvetlen
szomszédságában álló fésűs
mocsárciprus védelmi zónáját
jelölték ki. A tiszafaként, tiszafenyőként vagy ternyőfaként
is ismert fa érdekessége, hogy

Szlovákiában csak három védett
egyed van belőle, ebből a zselízi
a legnagyobb és a legöregebb:
200 éves, 24 méter magas, törzsének kerülete kb. 5 méter. A kijelölt zóna a fa légzőgyökereinek
biztonságát hivatott védeni.

A szebb Garamért – így szólt
a szombati rendezvény mottója,
amelynek keretében a zselíziek
két szakaszon tisztították a folyó
partját. A szódóiak körülbelül
40-en jöttek össze, a Garam
szódói szakaszán és a sportpálya
környékén gyűjtötték a szemetet,
amelyből egy konténerre való
gyűlt össze. Zselízen több szakaszban kapcsolódtak be: reggel
a horgászok és a vadászok, délután a többiek, összesen kb. 80
önkéntes, akik két konténernyi
hulladékot szedtek össze a folyó
híd alatti és feletti szakaszán. Az
önkéntesek között ott volt városunk polgármestere, Ladislav
Vékony és Melczer Gábor képviselő, a városháza néhány dolgozója, a Szódó
és az Iron Sheep Crew polgári
társulás tagjai
és még néhányan, akik reagáltak a szervezők felhívására.
A rendezvény
fő szervezői a
városi hivatal
fiatal
dolgozói,
Gabriela
Michlová, Jana
Kišďurková és
Alexander Tóth
voltak. Megszólítottak kb. húsz
szponzort, akik
támogatásának
köszönhetően a
résztvevőknek
ajándékot
is
osztottak, majd vendégül látták
őket frissítőre és gulyásra.
Több képet a rendezvényről
és egyéb információt a http:
//www.zeliezovce.estranky.sk/
weboldalon találnak.
(ck)

AX STAVAS
Caravan AM
Elex studio
PLATAN
SATA computers
BOWLING

Kiss Farm
P+P interiéry
DELFIN
Eurospinn, s.r.o.
Galata vaskereskedés
horgásszövetség helyi szerv.

Munka és pihenés: A szebb Garamért akció legfiatalabb résztvevője a
4 éves Kovács Ezékiel volt (a felső képen)
bevezetése fokozatosan az egész
város területén, környezetvédelmi munkakörök kialakítása a
városházán, környezetvédelmi
beállítottságú projektek tervezése, hogy csak néhányat említsünk. Az önkormányzat berkei-

én, kedden és 26-án, szombaton
valósultak meg. A keddi rendezvénysorozat bevezetőjében
a főtéren beszédet mondott
városunk polgármestere és két
alpolgármestere, majd csaknem
200 helyi iskolás és további

Vélemények a Föld napjáról
Gabriela Michlová, szervező: „A rendezvény így elsőre egész
jól sikerült, bár volt néhány apróbb fennakadás a szervezésben és
a propagálásban. Zselízen több résztvevőt vártunk. Az volt a tapasztalatunk, hogy amennyiben az embereket nem hívjuk meg személyesen, nem jönnek el. A rendezvényt jövőre is szeretnénk megszervezni,
de a tapasztalataink alapján megváltoztatjuk a kommunikációs
stratégiát, és nemcsak a helyi, hanem a regionális és országos médiában is előre hírt adunk rendezvényünkről, amelybe több gyermeket
szeretnénk bekapcsolni.”
Alexander Tóth, Jana Kišďurková, szervezők: „A rendezvény
sikeres volt, főleg Szódón, ahol a lakosságnak csaknem 15%-a vett
részt. Sikeres volt az együttműködésünk a helyi horgász- és vadászegyesülettel. Zselízen kevesen voltak, a horgászok és vadászok mellett
csupán 30 önkéntes vett részt. Reméljük, hogy ennek ellenére a jövő
évben a Föld napja rendezvény keretében tervezett ún. szemétfesztiválon magasabb lesz a részvételi arány.
Végezetül szeretnénk megköszönni minden szervezetnek és egyénnek,
akik érdeklődést mutattak a Föld napja eszméje iránt, hiszen nélkülük
nem tudtuk volna azt megvalósítani. Akik pedig nem értették meg
a rendezvény alapgondolatát, elgondolkozhatnak kicsit, és tudomásul
vehetnék, hogy ezt bizony magunkért tettük, és nem a városi hivatalért vagy valaki másért...“
Bakonyi Pál, résztvevő: „Nagy híve vagyok az ilyen megmozdulásoknak. Kell, hogy legyenek ünnepeink, és ezt az ünnepet megfelelőnek tartom. A múltban rengeteg formális ünnepünk volt, amelyeket
valaki élvezett, mások kevésbé. Persze vannak egyházi ünnepeink is,
de szerintem ez is egy alkalom volt arra, hogy elgondolkozzunk. Azt
szeretném, ha ez az ünnep a jövőben a szervezésnek köszönhetően
meghittebb, kedvesebb, igazabb, és kevésbé formális lenne.”

A rendezvények támogatói:
MOBENA, s.r.o.
NGW spol.s.r.o.
Schleuniger
COOP Jednota Nové Zámky
Espinn, s.r.o.

PD POHRONIE
SP HRON vadásztársaság
UNIVERZUM – Ing. Magát
ZÁLOGHÁZ – Zsolt Török
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Két bizonytalan hátterű kötelezettség merült fel a volt kórház hagyatékából

Zárolt városi vagyon

A végrehajtó városi vagyont zárolt, tudtuk meg az április képviselő-testületi ülésen.
A jelenlevőket a városi jogi képviselője, dr.
Nyúl József tájékoztatta a történtekről. Elmondta, hogy a végrehajtás a volt kórház
állítólag nem kezelt kötelezettségei miatt
indult meg. Két kötelezettségről van szó,

RENDŐRSÉGI HÍREK
Április 12-én rendőrségi akciót tartottak
két zselízi vendéglátóhelyen, amelyen más
járásból is vettek részt rendőrök. Az utolsó pillanatig titokban tartott razzia célja a
Petőfi utcai söröző és a mozi volt. Ezeket a
helyeket főleg fiatalok látogatják, így a rendőrségi ellenőrzés főleg a kábítószer előfordulására irányult. Azt ugyan nem találtak,
de egy esetben a szolgálati kutya jelezte,
hogy az egyik vendég kapcsolatban volt
ilyen szerekkel. A zselízi körzeti kapitányság
parancsnoka szerint a jövőben is lesznek
hasonló ellenőrzések, legközelebb várhatóan a munkaügyi hivatal és a közegészségügyi hivatal dolgozóinak közreműködésével.

az egyik 4,4 millió, a másik 3 millió korona
értékben. Az első kötelezettség a lévai kórházzal szemben keletkezett transzfúziós vér
szállítása ellenében, de a kötelezettséget később átvette az új fenntartó, a Nyitra Megyei
Önkormányzat. A követelés érvényesítésének
ideje idén év végén lejár, ezért a megye most,
néhány hónappal az elévülés előtt lépett ez
ügyben. A másik kötelezettség egy közelebbről meg nem határozott, 1996 és 1999 közötti
időszakból való tartozás a volt Perspektíva
egészségügyi biztosítóval szemben. Dr. Nyúl
az első kötelezettséggel kapcsolatban elmondta, a városi hivatal dolgozói megtalálták a kórház archívumában a kötelezettség
kiegyenlítését igazoló iratokat. A város óvást

nyújtott be a végrehajtási határozatok ellen.
Dr. Nyúl: – Az első esetben nagy esélyünk
van a végrehajtás megszüntetésére, hiszen
kezünkben a döntő dokumentumok. A második eset bonyolultabb, hiszen a valamikor
2004-ben aláírt átruházási jegyzőkönyv
hiányos. Kérdés, hogy az 1996–1999-es kötelezettségeket a város egyáltalán átvehette-e.
Bizonyos kötelezettségek nem ruházódtak át
a városra, többek közt az egészségbiztostítási
jellegűek sem, ezek a minisztérium jogkörében maradtak. Az eredeti kötelezettség mértéke 664 ezer korona.
A végrehajtó városi tulajdonban levő gépjárműveket, lakásokat és közterületi telkeket
zárolt.
(ky)

Új padok a városközpontban

Április végén vádat emeltek egy 34 éves
nagysallói nő ellen fiatalkorúak erkölcsi nevelésének elmulasztásáért. A nő egy 15 éves
lánynak, az alapiskola negyedikes tanulójának édesanyja. A tanuló tavaly négy hónap
leforgása alatt, márciustól júniusig összesen
295 órát mulasztott igazolatlanul.
Május 4-én a késő esti órákban a rendőrség zselízi körzeti parancsnokságának
szolgálatos járőrei feltartóztattak a városban
egy Škoda Octavia típusú személygépkocsit.
Az autó ellenőrzésénél az a gyanú merült
fel, hogy a benne utazók kábítószert birtokoltak. A rendőrök egy műanyag zacskóban és két darab alufóliában szárított zöld
növényt, egy összecsomagolt papírdarabban fehér port, egy fehér kristályos anyagot tartalmazó fecskendőt találtak. A talált
anyagokat rendőri vizsgálatra küldték.
Nem érte meg túl sokáig felügyelet nélkül
hagyni zselízi hétvégi házát annak a pozsonyi
tulajdonosnak, aki miután május elején idelátogatott, észrevette, hogy a tavaly októbertől
eltelt időszakban valaki betört a Mikolai utcai házába. Az ismeretlen tettes a házból egy
összerakható medencét, egy mikrohullámú
sütőt, kenyérpirítót, fűnyírót, két kerékpárt
tulajdonított el, ezzel 30 000 koronás kárt
okozva a tulajdonosnak.
Feldolgozta (ik)
Lapunkat Marián Mikloško mérnök százados,
zselízi rendőrparancsnok tájékoztatta

A város közepét átszelő
Béke utcán néhány héttel
ezelőtt padokat helyezett el
az önkormányzat, hogy ezzel is otthonosabbá tegye a
városközpontot. Az egyelőre
beépítetlen központi terület
mellett vezető járda eddig
minden más funkciót nélkülözött, csak a város közepén
való áthaladást biztosította.
A padok elhelyezésével így
a terület új szerepet kapott,
főleg az idősebb lakosoknak
és a kisgyermekes szülőknek
ad lehetőséget a pihenésre. A
lehetőséget kihasználóktól
kérdeztük, hogyan értékelik
a főút melletti padokat, illetve ha lehetőségük lenne,
hova helyeznének el továbbiakat.

Szabó Margit: Véleményem szerint ezek a padok
alkalmasak a pihenésre, szépek is, bár egy kicsit furcsa,
hogy az ember a forgalmat
nézi. A padokat el lehetne helyezni csendesebb,
nyugalmasabb helyeken is,
pl. a parkban, a főtér körül is
le lehetne cserélni a régieket.
Nyugalmasabb helyen az
ember szívesen megpihen.
Zoltán: Szerintem elég jó
helyen vannak a padok,
örülök, hogy alkalom nyílik
itt a pihenésre. Az üzletből
hazafelé jövet szívesen megpihenek rajtuk egy kicsit. A
főtéren a padokat ki lehetne
cserélni újakra, sőt, ha lehetséges, a város bármely pontján el lehetne helyezni pado-

kat, megfelelő helyeken.
Éva: Szerintem a padokat
elhelyezhették volna esztétikusabban is, beljebb, nem
mindjárt a járda szélén. Szép
lenne, ha a bérháznál lenne
egy nagy park, játszótér, és
ott lennének a padok. Itt kissé kellemetlenül érzi magát
az is, aki pihen, és az is aki
arra jár.
Ilona: A padok tökéletesen
megfelelnek, kényelmesek
is. Nincs ellene semmi kifogásom. Hogy hol látnék még
szívesen padokat? Egy-egy
alkalmas terepen, járdák
mellett mindenhol, ahol
elférnek. A templomnál, a
főtérnél el lehetne helyezni
újakat, néhány utcában is jól
mutatnának.
(dg, ek)
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Képviselő-testületi ülés: továbbra is főellenőr nélkül
A városi képviselő-testület
áprilisban szokatlan korai időpontban, 24-én találkozott 16.
rendes ülésén. A bevezető általános pontok után a képviselők
főellenőrt választottak – volna,
azonban a szavazás ismét negatív
eredményt hozott: a 10 jelenlevő
képviselőből csupán 6 támogatta
a jelentkező megválasztását, ami
nem volt elegendő, mert a főellenőr megválasztásához az összes
képviselő egyszerű többsége
szükséges. Így az egyetlen je-

lentkezőt nem választották meg.
Jóváhagyták az idei költségvetés
harmadik módosítását: a rendes
költségvetés kiegyenlített, mindkét oldalon 100 174 000 koronával, a tőkeforgalmi költségvetés
bevételi oldalán 7 813 000 korona, kiadási oldalán 45 472 000
korona, a bevételi pénzügyi
operáció 47 448 000 korona, a
kiadási oldalon 9 689 000 korona. A testület felállította a városi
óvodák és iskolák mellett működő iskolatanácsokat, és soraiból

tagokat delegált a szervekbe. Ezt
a határozatot azonban a polgármester nem írta alá. Tudomásul
vette Ildikó Kállaiová kinevezését az Sznf utcai szlovák nyelvű
óvoda igazgatói tisztségébe, jóváhagyta az 1/2008 sz. általános
érvényű rendeletet az általános
érvényű rendeletek kidolgozásának szabályairól. A képviselők
jóváhagyták a közös községi
hivatal új alapító szerződését,
megszüntették az eredeti alapító
szerződés kiegészítéseiről hozott

Tudjuk, hogy hívják Új befektetés az
a polgármestert?
ipari zónában?
Értelmetlennek tűnik a kérdés? Talán, bár
bizonyos tapasztalatok azt mutatják, hogy helyénvaló feltenni, még most is, amikor a választási időszak csaknem a feléhez közeledik.
Közös államunkra ki-ki máshogyan tekint,
néhányan rossz szájízzel emlékeznek, mások
visszasírják, és máig sem képesek megbocsátani
a politikusoknak, hogy megengedték Csehszlovákia szétválását, miközben több fontos összefüggés
csak az utóbbi években lát napvilágot. A történelmi eseményeket nem tudjuk megváltoztatni,
másról van most szó. Közös államban éltünk, és
bár kultúránk sokban hasonlított, voltak eltérések is, amelyek azonban a maguk meglétével gazdagítottak bennünket. Mi, a vegyes nemzetiségű
területek lakói e logika szerint még gazdagabbak
lehetünk...
Így a kölcsönös kulturális gazdagítás évtizedeiben megtörtént, hogy mi, korábban születettek (már elnézést, csak olyan korán, hogy még
emlékezhetünk a közös államra), megtanulhattunk magyarul, szlovákul és csehül is. A nyelvi
befolyásoknak köszönhetően néhány név is több
változatban használatos volt, például a szlovák
Pavol név cseh megfelelője, a Pavel és a magyar
Pál is viszonylag közkedvelt volt ezen a vidéken.
Itt érdemes megjegyezni, hogy polgármesterünk
a cseh Pavel név viselője, bár úgy vettük észre,
hogy erről sokan nem tudnak, hiszen hivatalos
rendezvényeken is gyakran Pavolnak mutatják
be őt. A másik faux pas az ő személyével kapcsolatban, amikor az őt bemutatók belekeverednek a
titulusba, amikor szlovákul Ing. arch. rövidítéssel
illetik, aminek magyarul az építészmérnök (esetleg építész) felel meg, vagy egyszerűen elég lenne
a polgármester szót használni, hiszen az Egyesült Államok elnökét is így vezetik be: Ladies and
Gentlemen, the President of the United States.
(Azaz: Hölgyeim és Uraim, az Egyesült Államok
elnöke). Ami a legfontosabb, hogy becsüljük meg
a vendéget azzal, hogy tudjuk a nevét. Legalább
akkor, amikor bemutatjuk másnak, hogy ne kelljen ismét megkérdeznünk: tudjuk-e, hogy hívják
a polgármestert?
(ick)

Olasz vállalkozók érdeklődnek a városunkban adódó befektetési lehetőségek
iránt. Érdeklődésük komolyságáról tanúskodik, hogy már több ízben tárgyaltak az
önkormányzat vezető képviselőivel. Az
első találkozó április 4-én volt, a város
részéről Bakonyi Pál, Polka Pál, Martosy
Peter, Gubík Emese és a városháza néhány
további dolgozója, az érdeklődő részéréről Gino Cozzi, Alberto Magaton, Luciano
Venturato vett részt a tárgyaláson. Az
olaszok kinyilvánították abbéli szándékukat, hogy Zselízen új cégek számára
biztosítanák a megtelepülés feltételeit
a volt borüzem mögötti ipari zóna kb. 10
hektáros területén. E telkek meghatározó
többsége városi tulajdonban van, ám az
új vállalatok építéséhez egy bekötőútra is
szükség lesz, és néhány felszín alatti vezetéket is át kell helyezni. A város képviselői
tudatták a tárgyalófelekkel, hogy Zselíz
területén további 120 hektárnyi ipari
terület található, amely kihasználható új
gyártási kapacitások beindítására. Azt is
elmondták az érdeklődőknek, hogy inkább kisebb, de magasabb hozzáadott értéket produkáló gyártóegységeket várnának a városba, és kikötötték a lehetséges
befektetők kiválasztásának jogát. A felek
megegyeztek, hogy a város a találkozótól számított három hónapon belül nem
kínálja fel a szóban forgó területet senki
másnak. Ezalatt a potenciális partner kidolgozza a terület beépítési tervét és az
építkezés költségvetését, majd július elején a partnerek megállapodnak a további
teendőkben. A város ez alatt egy felmérést
készít a lakosság körében, amelyben az
esetlegesen létesítendő munkahelyekkel
kapcsolatos elvárásait, szakmai felkészültségét, képesítését és tapasztalatát szeretné
feltérképezni. A kérdőívet lapunkban is
közöljük.
(ik)

határozatokat és lakosonként 5
koronában állapították meg a város hozzájárulását a közös hivatal működéséhez. A városi telkek
eladásáról szóló napirendi pontot
a testület elnapolta, és ugyanilyen
döntést hozott az alpolgármester asszonynak a polgármester
helyettesítéséért járó jutalmának
megállapítása kérdésében, amelylyel kapcsolatban a képviselők
fontosnak tartották, hogy a városi alapszabályba kerüljön be az
ezt szabályozó előírás.
(ky)

EGY MONDATBAN
#########################
# A statisztika szerint tavaly a vá-

ros területén levő 1200 családi ház
49,5 százaléka kapcsolódott be a
szelektálásba # Városunkban a társasházakban 1380 lakást tartanak
számon # 2007-ben 2152 tonna vegyes hulladékot szállítottak a nánai
hulladéktelepre Zselízről, szelektált
hulladékból 64 tonna gyűlt össze,
egy évvel korábban csupán 26 tonna
# A dorogi Sanyo Hungary üzemből, ahol számos zselízi lakos is
dolgozik, szeptemberig közel 700
főt bocsátanak el # Április 17-én az
Eurospinn elkezdte a városi közterületek kaszálását; a kb. 20 hektárnyi terület elhelyezkedésétől függően idén
3–5-ször kaszálják majd # A városi
hivatal iskolaügyi és kulturális osztályának koordinátora május végén
távozik posztjáról, a munkaviszonyát saját elhatározásából szünteti
meg # A város azt tervezi, hogy betonkerítést épít a zselízi katolikus
plébánia telkének végében a meglévő
drótkerítés helyett # Az áprilisi önkormányzati ülésen megdicsérték a
városi rendőrség munkáját, ugyanakkor kritikus megjegyzések érték
a város internetes honlapját # A
végrehajtó lefoglalt bizonyos városi
vagyont a volt kórház kötelezettségei
miatt, amelyek azonban elég bizonytalan eredetűek, ezért a város jogi
képviselője óvást nyújtott be a végrehajtással szemben # Jogi szabálytalanság gyanúja miatt a polgármester
nem írta alá az önkormányzatnak
az iskolatanács-tagok delegálásáról
rendelkező határozatát, ezért a kérdés minden bizonnyal a májusi ülésen ismét napirendre kerül #

elízi
s
Z
Hírmondó
93701@pobox.sk

Vá r o s i ú j s á g

IX. évfolyam, 2008. május

ára: 10,- korona

A tartalomból
Padok a városközpontban - mi a lakosok
véleménye?
3. old.

Petíció az R7-es
déli gyorsforgalmi
út megépítéséért
5. old.

Rendőrségi
razzia
volt a zselízi iskolákban
- kábítószert kerestek
6.old.

Először ünnepeltük városunkban a Föld napját. A két napos rendezvénnyel az önkormányzat jelezte, hogy a környezetvédelemhez való viszonyában irányt kíván változtatni. E módosítás egyik szimbólumaként a polgármester a két alpolgármester segédletével egy hársfát ültetett el a
Szent Jakab térhez közeli zöldterületen. (Bővebben a 4. oldalon.)

