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V otázke spoločného úradu sú zastupiteľstvo
a primátor na jednotnej platforme, starostovia nie
Poslanci MsZ v Želiezovciach sa zišli na
svojom 14. riadnom zasadnutí 28. februára.
V úvode rozhodli o prvej zmene rozpočtu
mesta, a to: bežný rozpočet vyrovnaný vo
výške 97 607 000 Sk, kapitálový rozpočet
– príjmová časť vo výške 7 813 000 Sk,
výdajová vo výške 45 472 000 Sk, schodok
37 659 000 Sk, finančné operácie príjmové
47 348 000 Sk, výdajové 9 689 000 Sk. Prijatý
bol aj rozpočet mestskej knižnice, ktorý je
vyrovnaný vo výške 1 339 000 Sk.

Osobitnú pozornosť si vyžiadala otázka
návrhu novej zmluvy o Spoločnom obecnom úrade. Mesto Želiezovce vypracovalo
novú zmluvu, ktorú však niektorí starostovia
zúčastnených obcí na stretnutí 22. februára
neprijali pozitívne, pretože jej súčasťou je
začlenenie niektorých pracovníkov OcÚ
do organizačnej štruktúry mesta. Po ďalšej
konzultácii primátora so starostami vznikol
aj ďalší variant, ktorý tieto pracovné činnosti
ponecháva v rámci spoločného úradu, vyža-

Problémový úsek v Želiezovciach

V priebehu roka 2007 sa v Levickom
okrese vytvorilo päť úsekov častých dopravných nehôd. Jeden z problémových

úsekov sa nachádza na ceste I/76 v km
31,51 - 32,51 v intraviláne mesta Želiezovce (od polikliniky po križovatku s miest-

duje si však väčšie kofinancovanie od samospráv o vyše 500 tis. Sk, t. j. 20 Sk na obyvateľa. Treťou možnosťou je zmluvu rozviazať,
v tom prípade by mesto mohlo vykonávať
tieto činnosti – ktoré obce zrejme sami nezvládnu – formou osobitných dvojstranných
zmlúv. Poslanci vyjadrili podporu prvému
variantu s tým, že poverili primátora ďalším
rokovaním so starostami. Téme sa budeme
podrobnejšie venovať v budúcom čísle.
2.str.→

nou komunikáciou a Mierovou ul.). V tomto úseku bolo evidovaných 12 nehôd, pri
ktorých došlo k ťažkému zraneniu dvoch
osôb a jednému ľahkému zraneniu. V šiestich prípadoch došlo k dopravnej nehode
v križovatkovom úseku, raz išlo o nehodu
na križovatke s cestou III. triedy, päťkrát
o nehodu na križovatkách s miestnymi
komunikáciami. Najčastejšou príčinou
dopravných nehôd bolo štyrikrát nedanie
prednosti v jazde, trikrát nesprávny spôsob jazdy, dvakrát porušenie základných
povinností vodiča. K nehodám dochádzalo
najmä v pondelok a vo štvrtok, kedy sme
evidovali po tri nehody a po dve nehody
boli evidované v piatok, sobotu a v nedeľu. Počas dňa sa najviac dopravných nehôd
stalo v čase medzi 8.-10. hod., kedy sa stali
štyri nehody.
Paradoxom tohto javu je, že práve na
tomto úseku – Komenského ulici – bolo zavedené ohraničenie rýchlosti na 40 km/h.
Ukazuje sa, že rôzne návrhy na zavedenie
rýchlostného limitu po celom meste touto
štatistikou strácajú na dôraze.
(ic)
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Úrad práce eviduje 31 voľných
pracovných miest
V januári 2008 bolo v želiezovskom
obvode evidovaných 2383 nezamestnaných, čo predstavuje nárast o 20, disponibilný stav bol 1961 nezamestnaných, od
decembra 2007 ich pribudlo 34. Vyplýva
to z údajov Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVaR) v Leviciach. Počet
uchádzačov o zamestnanie tak tvoril

30,20 % z počtu uchádzačov o zamestnanie levického okresu.
V tomto mesiaci bol v Želiezovciach
zaznamenaný prítok 188 nezamestnaných, čo je nárast o 84 a odtok 168
(nárast o 93). Z toho 50 uchádzačov
bolo umiestnených cez ÚPSVaR, 70 bolo
umiestnených inak a 25 bolo vyradených

Vodárne majú iné priority, projekt
na financovanie želiezovskej
kanalizácie podá mesto
Takmer sto obyvateľov zo 49 domov na Hurbanovej ulici podpísalo žiadosť, v ktorej
požadujú vybudovanie kanalizácie na tejto ulici, adresovanú samospráve. Mestské zastupiteľstvo sa otázke i odpovedi mestského úradu venovalo na svojom februárovom
zasadnutí. Mesto v odpovedi konštatovalo, že vlastníkom a prevádzkovateľom kanalizačnej siete je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá však nemá v pláne riešenie tejto problematiky na území mesta v období do roku 2010. Mesto ešte predtým
požiadalo spoločnosť o súhlas na budovanie kanalizácie na svojom území z vlastnej
iniciatívy. V súčasnosti je vydané právoplatné územné rozhodnutie na stavbu, prebehlo
výberové konanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Mesto sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok na túto investíciu v odhadovanej výške 200 000 mil. Sk v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR.
Keďže mesto nemá takýto objem prostriedkov ani šancu získať takúto sumu z cudzích
zdrojov, napr. úveru, realizácia tejto investičnej akcie je závislá od úspešnosti žiadosti
o získanie zdrojov zo štrukturálnych fondov.
(ek)

V otázke spoločného úradu sú
MsZ a primátor na jednotnej
platforme, starostovia nie
→2.str

Poslanci schválili zmenu VZN č. 1/2007
– organizačnú štruktúru – v oblasti vytvorenia nových pracovných miest: externý
informatik, po jednom pracovnom mieste
na referáte životného prostredia a rekreácie,
na referáte infraštruktúry, na referáte ekonomiky, na referáte kultúry a zvýšenie úväzku
informátorov. Schválili aj zmenu VZN č.
5/2006 o odpadoch, pridelenie mestských
grantov podľa návrhu dotačnej komisie pre:
Neinvestičný fond Čistý prameň, Občianske
združenie Želiezovské hlasy, Občianske združenie Blue Art, Občianske združenie Svodov,
Združenie rodičov pri ZŠ, Združenie rodičov
pri ZŠ s VJM, ZŠ slovenskú, Kynologický
klub Želiezovce, Martina Dulaiho, MŠK, Občianske združenie Amici, Materské centrum
Čučoriedky, Rímsko-katolícky cirkevný zbor
Želiezovce, Cirkevný zbor reformovanej

cirkvi v Želiezovciach. Zobrali na vedomie
žiadosť obyvateľov Hurbanovej ulice o vybudovanie kanalizácie a vyhlásili ďalšie voľby
hlavného kontrolóra. MsZ súhlasilo so žiadosťou slovenskej ZŠ, aby mesto vo výške 500 000
Sk spolufinancovalo projekt na vybudovanie
viacúčelového športového ihriska z grantu
Úradu vlády SR a SPP, ktoré v prípade úspešnosti prispejú dotáciou 1,2 mil. Sk. Opäť sa diskutovalo o potrebe využitia inštitútu interpelácií. V diskusii odznelo, že župan NSK Milan
Belica prisľúbil 400 000 Sk na opravu strechy
telocvične miestneho gymnázia s VJM. Diskutovalo sa aj o potrebe rozmiestnenia kontajnerov po meste na účel jarného upratovania,
o podmienkach investovania v priemyselnej
zóne i o možnostiach zásobovania centrálnej
kotolne v prípade prechodu na spaľovanie biomasy.
(ik)

pre nespoluprácu.
Na pracovisku v Želiezovciach bolo evidovaných 31 voľných pracovných miest,
zo strany zamestnávateľov bol záujem
najmä o profesie: manipulačný robotník,
lešenár, príslušník mestskej polície, zvárač kovov, ručný balič, strojný zámočník,
poľnohospodársky sezónny zamestnanec,
šička, krajčírka, tesár, murár, pomocný
robotník, vodič, predavač, elektromontér,
učiteľ, čašník...
Spracoval (šh)

JEDNOU VETOU
#########################
# Dňa 22. februára rokovali primá-

tor a starostovia Dolnohronského
regionálneho združenia o zmene
zmluvy o Spoločnom obecnom úrade
– o organizačnom začlenení niektorých pracovníkov SOcÚ do štruktúry
mestského úradu # Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na ďalšiu
revitalizáciu detského ihriska na Hviezdoslavovej ulici z grantu Nadácie Ekopolis – projekt s názvom Zdravý priestor
pre deti, zameraný na výsadbu zelene
v okolí ihriska s cieľom jeho izolácie
od miestnej komunikácie, získal druhý
najväčší príspevok na Slovensku v rámci
tohto grantového kola - 110 000 Sk #
Dňa 3. marca bol v Mestskej knižnici
deň otvorených dverí, počas ktorého
mohli omeškaní čitatelia vrátiť požičané knihy bez sankcie, túto možnosť
využilo iba minimum čitateľov # Hurikán Emma, ktorý sa v sobotu 1. marca
prehnal aj naším mestom, síce nespôsobil škody na zdraví občanov, avšak
vo viacerých domácnostiach sa vyskytli
škody a vo Veľkom Dvore dokonca cestnú premávku narušil vyvrátený strom
# Veľvyslanec USA, Vincent Obsitnik,
vymenovaný v decembri minulého roka,
navštívili v pondelok 3. marca susednú
obec Šarovce, kde si pozrel aj dedinské
múzeum # V priebehu mesiaca marec
obnoví svoju činnosť v novoobnovených priestoroch knižnica vo Svodove
# Ján Babec, člen Kynologického klubu Želiezovce – mesto so psom Qenom
obsadil v októbri 4. miesto na Majstrovstvách Slovenska v stopovaní, čím
sa dostal do druhého kola kvalifikácie
na majstrovstvá sveta, kde zo šiestich
účastníkov dvaja poputujú na MS
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POLICAJNÉ SPRÁVY
Neznámy páchateľ v období od 17.00 hod. 24.
februára do 8.00 nasledujúceho dňa vykonal
krádež vlámaním v rodinnom dome v Šarovciach. Nezisteným spôsobom sa dostal do
dvora, odkiaľ odcudzil 3 morky s hmotnosťou
15 kg, čím 48-ročnej majiteľke spôsobil škodu
vo výške 22 000 Sk.

Otvorí rekonštrukcia Útulku
dvere k obnoveniu Slobodárne?
Problém Slobodárne tlačí mesto pred
sebou už niekoľko rokov, jeho závažnosti
však naozaj čelí až po zániku nemocnice, kam organizačne budova patrila ako
pracovná ubytovňa. Objekt je v nevyho-

Dňa 28. februára bolo začaté trestné stíhanie
pre zločin ublíženia na zdraví voči 56-ročnému
obyvateľovi Šalova, ktorý v ten istý deň okolo
17.00 hod. v Šalove pri autobusovej zastávke po
predošlej slovnej hádke napadol 45-ročného
miestneho obyvateľa. Kuchynským nožom ho
pichol do hrudníka, čím mu spôsobil zranenia
s dobou liečenia minimálne 7 dní.
Neznámy páchateľ sa v období od 13.30 hod.
29. februára do 10.00 hod. 1. marca vlámal do
budovy psychiatrickej ambulancie na Mierovej
ulici v Želiezovciach. Vytrhol mreže na okne,
rozbil sklenenú výplň a dostal sa do objektu,
odkiaľ odcudzil 3 počítače s monitormi. Svojím konaním spôsobil škodu vo výške 106 000
Sk. Proti páchateľovi bolo začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže.
Ako zistil aj majiteľ osobného motorového vozidla Citroen Jumper, parkovanie už nie je bezpečné ani v Želiezovciach. Dňa 1. marca odstavil
auto na parkovisku pred Bowling barom, avšak
vo večerných hodinách sa neznámy páchateľ
vlámal do auta a odcudzil z neho autorádio
Blaupunkt. Pritom poškodil zámky na viacerých
dverách vozidla. Majiteľovi vznikla celková škoda
11 000 Sk – odcudzením rádia 5000 a poškodením vozidla 6000 Sk. Polícia začala ešte v ten deň
vo veci trestné stíhanie za prečin krádeže.
Dňa 3. marca bolo začaté trestné stíhanie voči
60-ročnej žene z T. Lužian pre prečin podvodu.
Žena uzavrela zmluvu so spoločnosťou Pohotovosť, s.r.o. vo februári 2007 o čerpaní úveru
vo výške 26 000 Sk, pričom splátky vo výške
3640 Sk ani nezačala splácať. Stíhanie bolo
začaté na základe dostatočného podozrenia, že
už pri podpise zmluvy vedela, že úver nebude
schopná splácať. Spoločnosť eviduje škodu
z neplnenia zmluvy vo výške 50 819 Sk.
Za prečin nátlaku spolupáchateľstvom bolo
7. marca začaté trestné stíhanie voči dvom
osobám vo veku 45 a 43 rokov, ktorí ešte
v novembri 2006 v penzióne pre seniorov
v Hronovciach využili pokročilý vek, zhoršený
zdravotný stav a duševnú poruchu 89-ročnej
klientky zariadenia a prinútili ju k podpísaniu kúpnej zmluvy. Zmluva sa vzťahovala na
rodinný dom poškodenej so záhradou, ornou
pôdou, zastavanými plochami a nádvorím, za
ktorý ponúkli sumu 100 000 Sk. Tú sa zaviazali uhradiť zápočtom doživotnej starostlivosti
o predávajúcu.
(ik)
Informácie poskytol kpt. Ing. Marián Mikloško,
riaditeľ OO PZ v Želiezovciach

vujúcom technickom stave, najakútnejšie
riešenie si vyžaduje problém strešnej
konštrukcie a vysokej energetickej náročnosti budovy, ktorá ju stavia do polohy
ekonomicky nevýhodne využitého majetku. Mesto má evidentný záujem na riešení
tohto stavu, problém spôsobuje dočasné
umiestnenie ubytovaných občanov.
Na jednom z ostatných zasadnutí mestského zastupiteľstva odznel návrh, ktorý
by možno dopomohol k riešeniu situácie.
Podľa neho by sa obyvatelia ubytovaní na
Slobodárni – alebo aspoň časť
z nich – dočasne presunuli do
budovy Útulku, ktorú by mesto
predtým
zrekonštruovalo.
Podľa predstavy viceprimátora
Pavla Polku, ktorý je zároveň
vedúcim Útulku a iniciátorom
tohto návrhu, by sa už druhý
rok nevyužité dolné priestory
Útulku dali s pomerne malými
nákladmi rekonštruovať. „Z
oddelenia výstavby mestského
úradu už prišli pracovníci na
obhliadku, čo je veľmi potešiteľné, pretože prezrádza, že mesto
reagovalo na tento návrh kladne. Technicky premerali budovu, o čom sme
informovali tak primátora mesta, ako aj príslušnú vedúcu pracovníčku Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, keďže objekt
patrí do správy vyššieho územného celku.
Mesto by mohlo pristúpiť k rekonštrukcii
Slobodárne, ktorá je v katastrofálnom
stave. Počas tejto rekonštrukcie by mesto
ponúklo rodinám bývajúcim v Slobodárni
dočasné náhradné bývanie práve v priestoroch Útulku. Slobodáreň by teda obnovená
zostala v majetku mesta, prípadne by bola
ponúknutá do prenájmu podnikateľskému

subjektu.“
Vicežupanka Ľubica Burdová, ktorá
navštívila naše mesto a hovorila s primátorom a viceprimátorom o tejto téme,
vyjadrila podporu predloženému riešeniu
situácie. Mesto by si podľa
predbežných, zatiaľ neoficiálnych, dohôd prenajalo od VÚC
tieto priestory za 1 korunu
na rok s tým, že náklady na
energie by v týchto priestoroch
hradila samospráva. Týmto by
vznikli nové ubytovacie kapacity, ktoré by boli využiteľné
aj po ukončení rekonštrukcie
Slobodárne. „Mesto mnohokrát
zápasí s neplatičmi, je ich čím
ďalej, tým viac a v prípade
využitia týchto priestorov ako
náhradného ubytovania by sme
tento problém vedeli riešiť,“ hovorí viceprimátor a na otázku, či to nespôsobí nevôľu obyvateľov v okolí, odpovedá:
„Môžem vyhlásiť, že aj napriek rôznym
výhradám, ktoré často odznejú, v radoch
obyvateľov Útulku nedochádza k mimoriadne veľkým problémom týkajúcich sa výtržností a aj obyvatelia Železničnej ulice sú
s prítomnosťou tohto sociálneho zariadenia
a jeho obyvateľov vysporiadaní.“
Nitriansky samosprávny kraj teda
– zatiaľ neoficiálne – prisľúbil spoluprácu.
Teraz musí mesto vypracovať rozpočet

rekonštrukcie voľných priestorov Útulku, odsúhlasiť investíciu a v tomto roku
realizovať rekonštrukčné práce. Ďalším
krokom potom bude rekonštrukcia Slobodárne. Návrh má veľkú šancu na realizáciu, veď z neho dokážu profitovať všetky
strany: VÚC získa spolufinancovanie
nákladov na energie, mesto rýchlo získa
priestory na náhradné ubytovanie pre sociálne odkázaných a odkázaným pribudnú
možnosti na dočasné ubytovanie.
Ladislav Levicky

4
Polícia s novou politikou vzťahov k verejnosti
Dňa 22. februára sa v Dome kultúry v Želiezovciach stretli vedúci zástupcovia okresných útvarov a obvodného oddelenia polície
s primátorom mesta, starostami obcí regiónu
a riaditeľmi základných škôl v okolí. V úvode
boli prítomní oboznámení s niektorými štatistickými ukazovateľmi výskytu a objasnenosti
prečinov a priestupkov. Riaditeľ Obvodného
oddelenia kpt. Marián Mikloško informoval
prítomných o najväčších problémoch vyskytujúcich sa v našom regióne. Ako najnaliehavejší označil drogovú problematiku v radoch
mládeže a zvyšujúci sa výskyt extrémizmu
na školách. V súvislosti s tým spomenul, že
v OO PZ v Želiezovciach majú špeciálne cvičeného psa na vyhľadávanie drog, už s ním
uskutočnili aj niekoľko akcií na školách, napr.
v Šarovciach, Jure nad Hronom a Čake, kde
so psom prezreli šatne i triedy.
Ako negatívum bol hodnotený nízky počet policajtov vzhľadom na veľký služobný
obvod. Okresní predstavitelia policajných
zložiek sa preto obrátili na starostov so žiadosťou o pomoc pri hľadaní dobrovoľníkov
do radov dobrovoľných strážcov poriadku,

ktorí by vypomáhali policajtom v službe
a prispeli by tak k zvýšeniu počtu hliadok
v služobnom obvode.
Riaditeľ odboru dopravnej polície oboznámil prítomných s niekoľkými štatistickými
ukazovateľmi dopravnej nehodovosti v uplynulom roku na území okresu
a spomenul aj možnosti zlepšenia, na realizácii ktorých sa
môžu podieľať aj obce. Ide najmä o úpravy: výškovo oddelené
chodníky od cesty, vyznačovanie priechodov pre chodcov,
zriadenie zastávkových pruhov
pri autobusových zastávkach,
reflexné pásy na paže pre deti,
včasná náhrada poškodených
dopravných značiek, prizvanie
polície pri rozhodovaní stavebných úradov.
Na konci stretnutia sa otvoril priestor na diskusiu, ktorý
využilo niekoľko prítomných. Ohlasy sa
týkali najmä potreby častejšieho stretávania
polície s občanmi na podobných fórach, po-

treby dôkladnejšieho monitorovania mestského parku políciou, ako aj problému prejazdu
nákladných automobilov na úseku Mierovej
ulice pred miestnou ZŠ, kde je zákaz vjazdu
nákladných automobilov. Policajní predstavitelia prisľúbili aktívnejšiu spoluprácu, akú

žiadajú aj od verejnosti v prípade akýchkoľvek problémov, v zmysle novej, otvorenejšej
politiky Policajného zboru.
(ck)

Vlani tisícka dopravných nehôd na území okresu
V roku 2007 sa v Levickom
okrese stalo dovedna 1000 dopravných nehôd, čo je nárast o
57 dopravných nehôd (+6,04 %).
Z uvedeného počtu bolo 206 (20,6
%) evidovaných s následkami na
zdraví (+45). V roku 2007 došlo
k 16 nehodám s následkom smrti,
pri ktorých bolo usmrtených 16
osôb, došlo k ťažkému zraneniu
54 osôb (+15) a ľahkému zraneniu
205 osôb (+34). Hmotná škoda
bola odhadnutá na 65 885 300,- Sk
(+6 557 600).
Z 1000 dopravných nehôd
bolo 61 zavinených pod vplyvom
alkoholu, t.j. približne každá 16.
dopravná nehoda. V porovnaní s
rokom 2006 sa situácia vyvíjala
o niečo priaznivejšie, pretože v
roku 2006 bola pod vplyvom alkoholu zavinená približne každá
13. nehoda.
Pri dopravných nehodách pod
vplyvom alkoholu bolo evidované
usmrtenie v dvoch prípadoch (+1),
9 osôb sa zranilo ťažko (+3) a 22
ľahko (-11). Z uvedených dopravných nehôd 49 zavinili vodiči
osobných motorových vozidiel, 2
motocyklisti, 1 vodič nákladného
vozidla, 1 vodič traktora, 1 vodič
dodávky, 3 vodiči nemotorových
vozidiel, 4 chodec.
Najčastejšou príčinou dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu

bolo porušenie základných povinností vodiča - zaznamenané v 26
prípadoch, na druhom mieste to
bola neprimeraná rýchlosť - v 16.
prípadoch, 8 nehôd zavinených
pod vplyvom alkoholu bolo spôsobených nesprávnym spôsobom
jazdy a 4 nedaním prednosti
v jazde.
Podľa miesta vzniku dopravnej nehody najčastejšie dochádzalo k nehodám v intraviláne obcí.
Bolo tu zavinených 671 (67,1 %)
dopravných nehôd, pri ktorých
zahynulo 5 osôb (-1), 25 sa zranilo ťažko (+2) a 122 ľahko (+28).
Hmotná škoda dosiahla výšku
36 465 100,- Sk (+4 874 700).
Mimo obce bolo zaevidovaných
329 (32,9%) dopravných nehôd
(+7), pri ktorých zahynulo 11 (+4),
ťažko sa zranilo 29 (+13) a ľahko
83 (+6) osôb. Hmotná škoda
dosiahla výšku 29 420 200,- Sk
(+1 682 900). Na železničných
priecestiach sa stalo v Levickom
okrese 13 (1,30%) nehôd, pri ktorých nebola usmrtená osoba (-1),
nikto nebol zranený ťažko (0) a 3
osoby sa zranili ľahko (-1).
V roku 2007 bolo najviac
dopravných nehôd zavinených
na cestách I. triedy. Stalo sa ich
317 (31,70 %), 8 osôb bolo pri
nich usmrtených (+1), ťažko sa
zranilo 21(+11) a ľahko 71 (+3)

osôb. Druhý najvyšší počet dopravných nehôd bol evidovaný
na miestnych komunikáciách.
Bolo evidovaných 314 (31,4 %)
nehôd na miestnych komunikáciách, prišli pri nich o život 2 osoby
(0), 7 sa zranilo ťažko (0) a 51 sa
zranilo ľahko (-1). Na cestách III.
triedy sa stalo v Levickom okrese
188 dopravných nehôd (18,8 %),
došlo pri nich k usmrteniu troch
osôb (0), 20 bolo ťažko zranených
(+6), 53 (+27) ľahko zranených.
Hmotná škoda dosiahla výšku
14 508 500,-Sk (+6 078 100).
Na cestách II. triedy sa stalo 93
dopravných nehôd (-1), ktoré
predstavujú 9,3 %. Došlo pri nich
k usmrteniu 3 osôb (+2), 5 osôb
sa zranilo ťažko (-2) a 22 ľahko
(0). Hmotná škoda dosiahla výšku
7 063 500,- Sk (- 1 234 600).
Z pohľadu týždňa bolo najviac
dopravných nehôd evidovaných
v okrese Levice počas piatkov.
V uvedených dňoch sa stalo 193
dopravných nehôd (+24), ktoré
predstavujú 19,3 % zo všetkých
dopravných nehôd. Najmenej
dopravných nehôd sme evidovali
v nedeľu, kedy bolo zaznamenaných 115 nehôd (11,5 %). V priebehu dňa sme evidovali najviac
dopravných nehôd medzi 12.-16.
hod., kedy došlo k 253 nehodám
(25,3 %), pri ktorých neboli osoby

usmrtené (-3), 7 bolo ťažko zranených (-1) a 40 ľahko zranených
(+2). Z pohľadu následkov na
zdraví zúčastnených osôb bol najkritickejší čas medzi 20,00-24,00
hod., kedy bolo pri 102 dopravných nehodách 7 osôb usmrtených
(+5), 12 sa zranilo ťažko (+7) a 16
ľahko (-5). Najčastejšie sa dopravné nehody pod vplyvom alkoholu
stávali v čase medzi 16-20 hod.
Bolo ich evidovaných 22 z 232
nehôd, t. j. 9,48 % z dopravných
nehôd evidovaných v tomto čase,
takže približne každá 10. až 11.
nehoda bola zavinená pod vplyvom alkoholu. Percentuálne vyšší
podiel dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu bol
v čase medzi 20-24 hod., kedy zo
102 nehôd bolo 15 zavinených pod
vplyvom alkoholu (14,71 %), t. j.
každá 6. -7. nehoda.
Najproblematickejšími účastníkmi cestnej premávky z pohľadu
Nitrianskeho kraja sa javia nemotoroví účastníci – chodci a cyklisti.
V roku 2007 sme zaznamenali 3,3
% dopravných nehôd s účasťou
chodcov (v roku 2006 to bolo
3,39 %, v roku 2005 - 4,42 %, v
roku 2004 - 5,28 % a v roku 2003
- 4,06 %).
Údaje poskytla kpt. Ing.
Radoslava Tatarkovičová, ODI
Levice, spracoval (ic)
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Násilné prepadnutie v Želiezovciach?

O knihe...

Podľa výskumov nemenovanej inštitúcie (nechceme im robiť reklamu zadarmo) si
až 95 % ľudí prečíta článok, ktorý má v titulku násilie, ale asi iba 35 % venuje pozornosť
článku, kde už z názvu je zjavné, že sa téma točí okolo životného prostredia. Toľko vysvetlivky k nadpisu, autor článku sa ospravedlňuje za malý experiment s cieľom zaujať
viac čitateľov.
A teraz k téme. V poslednom (chladnom) období sa rozmohla „kampaň“ v zmysle
hesla „energia zadarmo“ a výsledkom tejto kampane sú hromadné výruby agátov v okolí
Hrona. Zaujímavý na týchto výruboch je najmä štýl vypilovania, ktorý je dosť netradičný
a zjavne sa dá z neho vyčítať, že usilovní drevorubači majú seknuté v krížoch, keďže zásadne pília vystretí - stromy sú totiž vypílené asi meter od zeme, nie pri zemi, ako sme
zvyknutí.
Títo, nazvime ich invalidi, robia dosť veľké problémy horárom a lesníkom, ktorí aj
napriek výhode v rámci pohybového ústrojenstva (keďže nemajú seknuté v krížoch), ich
nie a nie chytiť. Vrásky na čele robia aj mestskej polícii ako aj zamestnancom mesta, ktorí
prešetrujú tieto čierne výruby, bohužiaľ, zatiaľ viac-menej neúspešne. Problémom v celej
veci je dokazovanie viny, bez svedka totiž nieto páchateľa. A hoci svedkov by možno
zopár aj bolo, chýba im odvaha, keďže naši „invalidi“, majú schopnosť zastrašiť ľudí vyhrážkami na adresu ich zdravia a bezpečnosti.
Výhodou v rámci tohto problému je, že v okolí Hrona je v súčasnosti väčší pohyb
ľudí rôznych skupín, najmä mladých cyklistov, čo by našich páchateľov-invalidov mohlo
trochu pribrzdiť. Takisto aj vyspelá technika, ktorú majú dnešní mladí k dispozícii (foťák
s videokamerou), by mohla výrazne pomôcť pri dokazovaní viny.
(gm)

Jedným z najlepších prostriedkov komplexného utvárania osobnosti je literatúra.
Literatúra pôsobí na obohatenie citového života človeka, ale v knihách nachádzame odpovede na mnohé otázky z oblasti vedy, techniky, informácie o živote v ďalekých krajoch,
o prírode, o živote ľudí, ako aj o dejinách.
Detský čitateľ spoznáva hrdinov, ich život,
skutky, vzájomné vzťahy, dobré a zlé vlastnosti, ktoré hodnotí a porovnáva. Výsledky
porovnávania ovplyvňujú ďalší vývoj dieťaťa.
Kniha je a bude nepostrádateľným pomocníkom pri učení, práci, dobrým spoločníkom pri
odpočinku, je oknom do sveta a verným druhom a sprievodcom po celý život. Pedagóg,
učiteľ národov Ján Amos Komenský o knihách
napísal: „Knihy ako najvernejší priatelia rady
sa s nami rozprávajú, o čomkoľvek úprimne,
jasne a bez pretvárky hovoria, poučujú nás,
utešujú a ako prítomné nám predvádzajú
i veci nášmu zraku vzdialené...“
Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Oživujme našu kultúrnosť knihami.
Dieťa má zásluhou rodinného prostredia už
do istej miery vypestovaný vzťah ku knihe. Je
to zásluhou rodičov, súrodencov, ale i starých
rodičov. Vstupom do školy svoj vzťah ku knihám rozvíja. V dospelosti až do staroby vzťah
ku knihe už je pevne zakotvený, teda jeden
deň nemôže prebehnúť bez čítania – či už
periodika, alebo knihy.
M. Dávidová, MsK Želiezovce

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach vyhlasuje okresné kolo fotografickej súťaže AMFO 2008, ktorá je trojstupňovou postupovou súťažou (regionálne, krajské
a celoslovenské kolo) a prehliadkou amatérskej fotografie. Fotografie – čiernobiele
a farebné, formátu 30x40 cm a jeho odvodenín, je možné priniesť do Regionálneho
osvetového strediska, Fr. Hečku 25 v Leviciach, II. posch., v dňoch 25.–28. 3. 2008
od 8.00 h do 16.00 h. Info: 0918 949 537, 036/631 87 37

Bohatstvo, ktoré je hriechom ignorovať
Literárna kaviareň Mestskej knižnice
v Želiezovciach hostila dňa 14. februára
etnogray Tekovského múzea Mgr. Zuzanu
Ivanickú a PhDr. Katarínu Holbovú. Témou
ich prednášky podporenej grafickou prezentáciou bolo obradové pečivo, ktoré sa v domácnostiach nášho regiónu pripravovalo na
rôzne sviatky a rodinné udalosti.
Dnes si už len asi málokto dokáže predstaviť rozmanitosť ľudových zvykov v našom
regióne v tejto oblasti. Naši predkovia pripravovali rôzne koláče a zákusky na rôzne
príležitosti – iné na Vianoce, iné na Fašiangy, Veľkú noc a iné na svadbu, pohreb, krstiny... Koláče mali aj rôzne názvy,
napríklad Radostník, Zajac a pod.
Tí, ktorí sa v štvrtkové popoludnie
zišli v Klube dôchodcov, absolvovali aj
ochutnávku pečiva z domácich dielní
niektorých z prítomných. Práve ženy
tvorili väčšinu z nich, preto sa aj detaily prípravy rôznych druhov pečiva,
z ktorých na mnohé si dnes už len
málokto pamätá, tešili nevšednej pozornosti. V živej besede sa prítomní podelili o svoje spomienky na chute a vône
z kuchýň svojich starých a prastarých
rodičov, domáce gazdiné na chvíľu navodili
atmosféru burzy receptov.
Jedna z prítomných spomenula aj vplyv

dodržiavania ľudových a náboženských zvykov i menej častej konzumácie mäsa a cukru
v minulosti na zdravie - na rozdiel od súčasnosti, keď namiesto tradičného pôstu si na
prečistenie organizmu či zníženie telesnej
hmotnosti sami predpisujeme rôzne diéty
a investujeme do rôznych prípravkov.
Hovorilo sa aj o odlišnosti prípravy
chleba v minulosti, či o skladovaní potravín
v časoch, keď neboli chladničky a mrazničky.
Pútavé rozprávanie bolo dokladané bohatou
zbierkou fotografií kuchýň starých domov

a expozícií dedinských múzeí.
PhDr. Katarína Holbová na záver hovorila aj o všeobecne známej skutočnosti: Kde-

koľvek vo svete dokážu v prospech cestovného ruchu vytvoriť i tie najbizarnejšie atrakcie
a nadviazať i na neexistujúce tradície, kým
my sme schopní ignorovať vlastné danosti
a možnosti, ktoré sa nám priamo núkajú.
Spomenula však aj svetlejšie prípady
– niektoré obce, ktoré okrem zriadenia dedinských múzeí dokážu prilákať turistov i na
rôzne dedinské sviatky a jarmoky. Pritom
podľa nej mnohokrát stačí len nadviazať na
to, čo pred šesťdesiatimi rokmi bolo úplne
bežné, tradičné gastronomické špeciality
a recepty nevynímajúc.
„Práve tento región sa vyznačuje obrovskou rozmanitosťou ľudových zvykov, ktoré
sa rôznia od obce k obci a okrem toho ide
o miesta, kde akoby sa priam symbolicky
stretávala maďarská a slovenská kultúra.
To je bohatstvo, ktoré je hriechom ignorovať
a nevyužívať. Ľudia, ktorí tu žijú, by mohli
z cestovného ruchu, ak aj nie zbohatnúť, tak
aspoň celkom dobre vyžiť.“
Možno. Žiada si to však podporu úprimného poznávania vlastného bydliska
a jeho histórie a schopnosť privítať a zužitkovať každú dobrú myšlienku - nielen
vlastnú alebo niekoho z vyvolených. Niekde
sa však zatiaľ aj to javí ako nemožné.
Števo Hečko
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V stredu 5. marca v maďarskej obci
Vértesboglár umrel vo veku 75 rokov čestný občan mesta Želiezovce
György Urbán. Narodil sa v roku
1932 v kanadskom Calgary, do
Zalaby sa presťahoval o rok neskôr.
Dlhých 37 rokov učil v Želiezovciach, najmä zemepis a ruský jazyk.
Bol známy svojou statočnosťou,
čestnosťou, láskou k vede. Pre
zhoršený zdravotný stav odišiel v r.
1988 do predčasného dôchodu. Je
autorom viacerých kníh, štúdií, bol
uznávaným odborníkom v otázke
menšín. Čestné občianstvo mesta
Želiezovce mu bolo udelené v roku
2003. Česť jeho pamiatke!
(hg)
Karneval v Materskom centre Čučoriedky, ktorý sa uskutočnil 23. februára,
sa vydaril na veľkú radosť asi štyridsiatky účastníkov. Svoje masky predstavili nielen deti, ale aj dospelí. Podujatie
trvalo od 13.00 h do skorého večera,
prítomných čakala hudba, občerstvenie
a dobrá nálada. O úspechu karnevalového popoludnia hovorí okrem iného
aj názov najbližšieho pripravovaného
podujatia (keďže je organizovaný tak
skoro po karnevale), z ktorého vyplýva,
že v materskom centre nezaháľajú:
Veľkonočné tvorivé dielne.

Očakávania Veľkonočných sviatkov
V rámci kultúrneho programu: výber na
krajské kolo súťaže Šifova ostroha (sólistov,
tanečníkov) a výber na krajskú súťaž Det-

Pri príprave novej zmluvy o Spoločnom
obecnom úrade (SOcÚ) bola vypracovaná
analýza efektivity práce mestského úradu,
matričného úradu, spoločného úradu a školského úradu za rok 2007. Analýza poskytla
zaujímavé výstupy. Podľa nej v roku 2007
dosiahli režijné výdavky na jedného pracovníka 79 892,771 korún, režijné výdavky
na 1 m2 podlahovej plochy predstavovali
2498,18 Sk, celkové ročné výdavky vrátane miezd predstavovali 352 242,11 Sk na
jedného pracovníka. V porovnaní s podobne
veľkými mestami majú Želiezovce prepočítané výdavky menšie asi o 40–180 tis.
Sk na jedného pracovníka, čo v konečnom
dôsledku znamená, že na Mestskom úrade
v Želiezovciach sa robí efektívnejšie ako
v porovnateľne veľkých mestách širokého
regiónu.
(ck)

Deň narcisov 2008
– 11. apríla

Z podujatí organizovaných Regionálnym
osvetovým strediskom v Leviciach
Ezoterický festival
Astrologické prednášky, meranie aury
a imunitného systému, masáže: tela, chodidiel, pohybová terapia, liečivé rastliny.
Termín: 08. 03. 2008, 14.00–20.00 h
Miesto: DK Želiezoce
Info: 0918 949 538

Analýza preukázala
efektivitu na MsÚ

skej ľudovej hudby
- výuka ľudových remesiel, tanečný dom,
gastronomické ukážky
Termín konania: 22. 03. 2008, 14.00–18.00 h
Miesto: DK Želiezovce
Info: 0918 949 538
Výstava malieb Alexandra Ottmára
Termín: 29. 03. 2008 o 17.00 h
Miesto: DK Želiezovce
Info: 0918 949 538

ZBER ELEKTROODPADU A AKUMULÁTOROV

Mestský úrad Želiezovce organizuje zber elektroodpadu a akumulátorov.
Do elektroodpadu (elektrické a elektronické prístroje a zariadenia) patria :
− Televízory, rádiá
− Počítačová a kancelárska technika
− Videá, diskmeny, digitálne hodinky, gameboye
− Variče, ohrievače, kávovary
− Pračky, elektromotory, ručné elektrické náradie
− Telekomunikačná technika, mobily, atď.
Okrem elektroodpadu sa budú zbierať aj autobatérie a iné akumulátory, chladničky a mrazničky.

Zber sa uskutoční dňa 28. marca 2008.

Tento deň elektroodpad a akumulátory treba vyložiť pred rodinný dom alebo vedľa kontajnerov pri obytných budovách. So zberom začíname o 8. hodine ráno, preto Vás žiadame,
aby elektroodpad bol vyložený včas.
Mestský úrad v Želiezovciach, referát životného prostredia a rekreácie

Po úspešnom 11. ročníku Dňa narcisov
bude organizovaná celoslovenská verejnoprospešná finančná zbierka Dňa narcisov
2008 na podporu programov prevencie,
včasnej diagnostiky a liečby rakoviny. V našom meste bude táto akcia organizovaná
prostredníctvom dobrovoľníkov označených
identifikátorom Dňa narcisov 2008. Dobrovoľníci bezplatne darujú občanom kvety
narcisu. Finančný príspevok je dobrovoľný
a jeho výška nie je ničím limitovaná.
Výnos z poskytnutých finančných darov
bude výlučne príjmom Ligy proti rakovine
SR a bude účelovo použitý na území SR
v súlade s poslaním a programovým zameraním LPR SR. MUDr. Stanislav Blaho,
spoluorganizátor Dňa narcisov,
Liga proti Rakovine

Termíny odvozu separovaného
odpadu - marec 2008

Mestský úrad Želiezovce oznamuje občanom, že zber
separovaného odpadu v mesiaci február sa uskutoční
v dňoch:
17. marca z rodinných domov časti Svodov a Mikula,
18. marca z rodinných domov z ulíc: Záhradná,
Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého,
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova,
Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenskeho, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska.
19. marca 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.
20. a 25. marca z obchodov.
S odvážaním začíname o 8. hodine ráno, preto vás
žiadame, aby vrecia s odpadom boli včas vyložené
pred vaším domom. Opäť vás žiadame, aby ste vrecia
nezväzovali.
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Nezabíjajme sa navzájom alebo Kam s odpadom?
Lekári hovoria, že prechádzka na čerstvom vzduchu v prírode je balzamom pre telo
i dušu. Len neviem, čo by lekári povedali, ak by sa vybrali na prechádzku niekde pozdĺž
Hrona. Asi by namiesto slova „balzam“ použili nejaké iné, možno niečo ako „stres vyvolávajúce“, alebo adrenalín zvyšujúce. Ja by som to však skôr prirovnala k pobytu v začarovanom lese, možno niečo ako v rozprávke Mrázik, kde stromy majú ruky a nohy a asi
by najradšej ušli a aj človek by mal čím skôr odtiaľ vypadnúť, kým ho nezožerie nejaká
veľká škaredá plechovka. Kam sa človek obzrie, všade smeti a kopy odpadu. A veru nie
hocakého. Na takej milej nevinnej prechádzke pozdĺž malebného Hrona si môžete vychutnať celú plejádu druhov odpadu od výmyslu sveta. Človek sa tu občas cíti ako na výstave Agrokomplex v Nitre, len malý rozdiel badať v kvalite ponúkaného tovaru. Sedačky
sú trochu ošúchané, poličky, gauče a ďalšie druhy nábytku mierne opotrebované, ale zato
rozličného štýlu a farieb. Pre motoristov je tu vhodná príležitosť doplniť svoje zásoby
pneumatík rozličnej veľkosti a hrúbky. Na svoje by si prišli najmä traktoristi. Niektoré
z pneumatík sa úspešne začlenili do prírodného prostredia a poskytli svoje priestory ako
oporu popínavým rastlinám, ktoré im výrazne pozmenili a dotvorili imidž. O množstve
PET fliaš sa ani nevyjadrujem, keďže tu rastú ako huby po daždi. A samozrejme, okrem
tohto plne umelého materiálu nám tieto priestory poskytujú aj 100 % prírodný materiál
– nádherne naaranžované, dostatočne dlhé pásy uskladneného bioodpadu v podobe konárov a krovín, opílených z našich záhrad a ovocných sadov. Jednoducho nádhera, je tu
už všetko, čo človek potrebuje k pohodlnému životu. Škoda len, že tej prírody tu zostalo
akosi pomenej. Chápem snahu ľudí zariadiť si aj okolité prostredie – napr. aby sme si
nemuseli sadnúť do trávy, keď sa náhodou na prechádzke unavíme, ale pokojne môžeme
využiť kreslo, gauč alebo aj tú veľkú pneumatiku. Ale myslím si, že lepší pocit by sme mali
asi v tej tráve. A tie staré sedačky a iný nábytkársky materiál by sa dal využiť aj vhodnejšie
– napr. odovzdaním na mieste, kde sme zaň kúpili náhradu. Lenže tu nastáva problém.
Brať pneumatiky niekoľko sto kilometrov, aby sme ich odovzdali? A podobne aj starý
nábytok? Oveľa jednoduchšie by bolo, keby mesto malo zberný dvor, lenže ho nemá.
A keďže ho nezabezpečilo, tak načo by sa obyčajný smrteľník staral, kam s odpadom?
Otázkou však je, či by ľudia služby zberného dvora využívali. Veď zber komunálneho
odpadu je uskutočňovaný od domu k domu a predsa sa nám plechovky, PET fľaše a
mnoho iného váľa v celom okolí. Podobne je to aj so stavebným odpadom, ktorý je bežne
vyvážaný za intravilán mesta (alebo aspoň na koniec ulice) a pritom by stačilo objednať
veľkokapacitný kontajner u bývalých mestských služieb – teraz už Eurospinn a všetok
materiál vyniesť na skládku. Lenže to stojí peniažky a je to oveľa zložitejšie, ako to len
tak vysypať niekam von. Je to naša lenivosť, ľahostajnosť alebo snaha šetriť peňaženku?
Nie som si však istá, či nás toto šetrenie nevyjde až príliš draho. „Výhodou“ však je, že
doplácať na to budú až naše deti, takže my môžeme aj naďalej pokojne spávať v zmysle
hesla „ja nič, ja muzikant“.
Gabriela Michlová

Šesť lží, ktoré si nahovárame

Sebaklam a nedostatok sebaovládania sú hlavnými dôvodmi
zlých rozhodnutí pri míňaní nášho
zárobku. Hneď za nimi nasleduje
ufňukaná obhajoba našich márnotratných nákupov, ktorá je často
len obyčajnou výhovorkou zakrývajúcou náš zlozvyk pri utrácaní.
Ak patríte k impulzívnym kupujúcim, ktorí jednoducho nedokážu prestať dokola rozhadzovať
peniaze, poznanie niektorých z
bežných lží, ktorými si ľudia ospravedlňujú svoje nákupné zlozvyky,
vám môže pomôcť ovládnuť
niektoré z vašich nutkaní, hovorí
finančný poradca Gregory Karp.
Vymenúva šesť základných výhovoriek, ktoré rozhadzovační ľudia
používajú ako zásterku na svoje
činy.
1. Zajtra môžem umrieť, radšej
budem žiť pre dnešok. Tento mla-

dícko-nezrelý prístup nás privádza
ku skupine ľudí „kúpim si to dnes,
veď to niekedy splatím“. Toto je ich
hlavná výhovorka, prečo si nešetria peniaze.
2. Tvrdo pracujem, zaslúžim si
to. Tato veta môže byt porovnateľná so štvorročným rozmaznaným
dieťaťom v hračkárstve, ktoré kričí:
„ja to chcem, ale ja to chcem!“ Je
síce pravda, že mnohí z nás sú
prepracovaní a že občas si musíme niečo pre seba kúpiť, ale skôr
sa dnes stávame vhodnou obeťou
reklamných akcií typu „kúpte si to,
veď si to zaslúžite.“ Pravdou je však
aj to, že na dôchodku si zaslúžime
žiť bez pravidelnej výpomoci psích
konzerv Alpo.
3. Nemám hlavu na čísla. To je
výhovorka tých, ktorí nevenujú
pozornosť svojim financiám. Ale
manažovanie svojich peňazí ne-

Nebezpečná čierna
diera

Krásne slnečné popoludnie. V pravej ruke vôdzka
a pes, v ľavej fotoaparát. Hor sa do prírody!
Pohneme sa z mesta smerom k (niekdajšej) nemocnici,
aby sme sa od nej dostali poza amfiteáter k tzv. Gaštanovému háju.
V našom meste a okolí sme si už zvykli na množstvo
smetí. Pre ich obrovské množstvo na tejto trase som neobdivoval modrasté nebo alebo driemajúcu prírodu – namiesto toho mi pohľad preskakoval z jednej kôpky odpadu
na druhú... a vtedy som zbadal čiernu dieru, ktorá ma
priťahovala (nie, teraz nenasleduje sci-fi poviedka).
Čierna diera v našom prípade predstavovala asi 4
metre hlbokú jamu s priemerom 1 meter, podobajúcu sa
na studňu. S tým rozdielom, že na jej spodku pretekal
malý potôčik – podľa pachu mestská stoka. Pohľad do nej
bol veru dosť deprimujúci – aký mohol potom byť pohľad
zdola hore?
Touto cestou by som chcel upozorniť každého návštevníka „odpadovej“ prírody, aby si dával na tomto úseku
pozor a zároveň upozorniť kompetentných, aby v záujme
predchádzania prípadnému nešťastiu urobili potrebné
opatrenia.
P.S.: možno odpadom môžem ďakovať za svoj život...?
(pepo)

vyžaduje komplikovanú matematiku. Ľudia dnes majú na internete
mnoho dostupných pomôcok pri
rôznych druhoch finančného
plánovania. Mali by ste byť radi,
že máte možnosť sami si rozumne
narábať so svojimi peniazmi.
4. Som príliš zaneprázdnený,
než aby som si porovnával ceny
alebo si manažoval peniaze. Aj
keď to môže byť pravdou pre malú
skupinku ľudí, vo väčšine prípadov
je to však lož, hovorí Karp. Vypnutím televízora jeden deň v týždni
získate dostatočné množstvo času
na vaše financie. Pre tých, ktorí sú
skutočne časovo zaneprázdnení,
jestvuje možnosť spolupracovať s
finančným poradcom. Je to síce
drahšie ako si manažovať peniaze
samostatne, ale je to lepšie ako
nerobiť nič.
5. Je to investícia. Väčšina spot-

rebných tovarov nie sú investície,
pretože cena takmer všetkých
klesne hneď, ako vyjdete z obchodu. Takže investície nie sú
„autá, plazmová televízia alebo
najnovšie módne topánky“ iba ak
by ste vedeli, že vám prinesú zisk.
Sú to proste výdavky. Ospravedlňovaním sa voči vášmu pocitu
viny a nazývaním týchto nákupov
investíciami, je ilúzia.
6. Nezarábam toľko, aby som
si ušetril. Šetrenie peňazí nie je
o tom, koľko zarábate, ale o tom,
koľko si dokážete odložiť. Ak vaša
výplata pokrýva naozaj len základné nevyhnutnosti, tak máte problém so zárobkom. Riešením je buď
pracovať viacej hodín, alebo dosiahnuť väčšiu výplatu za rovnako
odpracovaný čas. Marshall Loeb,
Preklad Norbert PAUL,
nezávislý analytik
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„T á t o p r á c a j e najmä o ľuďoch“
„V r. 1994 som sa stretla s manželmi Mésárošovcami z Banskej Bystrice, ktorí sa ako jedni
z prvých na Slovensku zaoberali separovaním odpadu. Keďže som bola predtým často v zahraničí, videla som, ako to funguje v Nemecku. Nadchlo ma to a snažila som sa to zaviesť tu. Najskôr sme začali skúšobne, a išlo to...“ - spomína na začiatky starostka obce Šarovce JUDr.
Judita Trníková. V r. 1996 vznikla firma Služby Šarovce, ktorá sa nielenže veľmi rýchlo
stala vzorom pre široké okolie, ale začala separovaný odpad zvážať aj z okolitých obcí.
Pôsobí ako obecná príspevková organizácia, zamestnáva 5 kmeňových pracovníkov,
medzi nimi aj niekoľkých so zmenenou pracovnou schopnosťou (chránená dielňa)
a v súčasnosti zváža odpad z 15 obcí a od mája minulého roka aj z jedného mesta,
ktorým sú Želiezovce.
Tajomstvo šarovského úspechu treba hľadať v samotnej firme a u jej pracovníkov. Je to
presne definovaný cieľ – efektívna služba občanom a prístup „všetko je o ľuďoch“. To
je aj odpoveď na často kladenú otázku, prečo sa to v Šarovciach dá a inde nie. Vyplýva
to aj z nášho rozhovoru. Na naše otázky odpovedá pracovníčka firmy Služby Šarovce

Mária Čechvalová:

Aká je zapojenosť Želiezovčanov do zberu separovaného
odpadu?
- V Želiezovciach sa v roku 2007
rozbehla I. etapa zberu triedeného komunálneho odpadu do ktorej
sme chceli zapojiť 4232 občanov,
išlo o časť Svodov, Mikula a všetky rodinné domy mesta Želiezovce, niekoľko menších bytových
domov, obchody, reštaurácie,
podnikateľov a rôzne výrobné
alebo obchodné spoločnosti, ktoré
mohli, môžu a majú čo odovzdať.
Ja v podstate neviem, aká veľká
je miera zapojenosti rodín do
triedeného zberu, ale vedia to
pracovníci Mestského úradu v Želiezovciach. Za vlaňajšie obdobie
vytriedili Želiezovčania spolu
48,9 t separovaného odpadu,
z toho 18 t skla, 10 t plastov a 20
t papiera. Také množstvo odpadu
dalo mesto Želiezovce do separovaného zberu a nie do smetných
nádob, čo je veľký úspech a treba
Vás za to pochváliť. V ďalšej etape
chceme do triedenia separovaného
odpadu zapojiť rodiny bývajúce
v bytových domoch (činžiakoch),
aby aj ony mohli využiť tento
systém zberu, aby neboli v nevýhode voči druhej polovici mesta.
Bude to ťažká úloha, nájsť vhodné
riešenie na uloženie zberných
kontajnerov, ktoré v každom
prípade budeme musieť vedieť
napĺňať i vyprázdňovať. V činžiakoch bývajú väčšinou mladí ľudia,
viacčlenné rodiny, takže verím, že
ich triedenie nebude zaťažovať a
že budú správne separovať a lepšie
využijú kontajnery na bežný komunálny odpad a triedený odpad,
nebudú ich mať preplnené. Keď
zapojíme všetkých, Želiezovce-mesto vyprodukuje omnoho viac
separovaného odpadu. A práve

o toľko menej TKO, ktorý končí
na skládkach.
Ako je to v Šarovciach?
- Napriek tomu, že zber triedeného odpadu robíme už jedenásty
rok, nemáme stopercentnú zapojenosť domácností. Je to približne
medzi 70 a 80 % občanov, každým rokom sa nám zvyšuje miera
zapojenosti. Máme vypracovaný
motivačný systém...
Ide o ten tzv. žetónový systém
pri odvoze TKO z domácností?
- Mali sme žetónový systém, ale
neosvedčil sa. To viete, vietor
fúka - odfúklo to, sused susedovi
požičal, potom tí, čo vynášali
smetné nádoby, niekedy roztrhli
ušká a žetóny boli nepoužiteľné.
Ten systém znamenal vysoké náklady a veľmi nízky konečný efekt.
Najistejšie je sledovanie, kto sa
koľkokrát do zberu separovaného
odpadu zapojí. Každá domácnosť
má číslo domu a každá domácnosť, ktorá separuje, musí byť
zaznamenaná. Ja sedím každý
mesiac v aute a evidujem to – „robím čiaročky“.
Svoju úlohu zohráva aj úroveň
ekologického cítenia obyvateľstva, ku ktorej prispieva aj
osveta. Vlani, začiatkom mája
som sa zúčastnil Vášho stretnutia s poslancami Detského parlamentu v Želiezovciach, kde
sa ukázalo, že mladým ľuďom
je ekologická problematika
bližšia, než starším generáciám. Mladí poslanci svoju úlohu
zvládli výborne, čo sa ukázalo
pri samotnom zbere. Priznal to
aj koordinátor referátu životného prostredia Ing. Vojtech
Kalló, ktorý v rozhovore pre
naše noviny (ŽS, jún 2007, str.
5) uviedol, že aj mnohí starší
ľudia boli už o separovaní

odpadu poučení
svojimi
vnukmi, čo prispelo
k
prekvapivo
zdarnému priebehu prvého kola
zberu...
- Áno, mladí Mária Čechvalová: „To je to naše myslenie, že
ľudia sú schopní nie všetko treba len speňažiť, spáliť a znehodnorýchlejšie meniť tiť, alebo zakopať do zeme...“
svoje návyky. A
triedenie odpadu
domácnosť vytriedi do jedného
je vecou návyku. V zahraničí vreca všetky plastové fľaše, tégliskôr prišli na to, že ak chceme ky, igelitky, fólie atď. a tu v Šarovprežiť, musíme znížiť množstvo ciach sa roztrieďujú na fľaše biele,
odpadu. Niektoré druhy odpadu číre, modré, zelené, hnedé, olejové,
sú nerozložiteľné, niektoré môžu od pracích a mycích prostriedkov,
kontaminovať pôdu a spodné jogurtové, maslové, horčicové, na
vody a spaľovaním sa uvoľňujú ďalších 10 druhov a každý druh
do ovzdušia exhaláty. Preto je zvlášť zlisovať. Každý druh sa aj
nevyhnutné urobiť všetko pre to, zvlášť odovzdáva, pretože každý
aby sa využiteľné suroviny opäť je vyrobený na inej báze a na
využili. Tu ide o to, ako budú žiť inej báze sa aj rozkladá. My to
naše deti, alebo deti našich detí. musíme presne roztriediť, lebo
Ľuďom to neustále vysvetľujem. keby sme to netriedili, len mixoMladým i starým. Postupne to vali, nikto by nám to neodkúpil.
však prináša ovocie. Táto práca je Jedine roztriedený materiál sa dá
najmä o ľuďoch...
odovzdať na ďalšie spracovanie.
Čo sa u vás deje s jednotlivými Aj papier musíme triediť: noviny,
druhmi odpadu?
časopisy, tvrdé obaly, kartóny...
- Sklo, celé fľaše aj črepy, sa dá- Všetko sa zvlášť triedi, zvlášť
vajú na recykláciu do Skloobalu lisuje a zvlášť odovzdáva. Nie je
Nemšová, tam sa z toho znovu to také jednoduché, ako si mnohí
vyrábajú nové fľaše, papier sa ľudia myslia. Niektorí ľudia sa
dáva na recykláciu do Štúrova. cítia byť zaťažení, keď majú odPlasty sa tiež dávajú do recyklácie, pad triediť do troch vriec. My ten
z niektorých sa vyrábajú
odpad triedime ešte na ďalších 30
dosky, ako obklady na stenu alebo druhov.
záhradný nábytok, lavičky na au- Čo robíte s tetrapakovými
tobusové stanice – veľa výrobkov obalmi?
je z recyklovateľných plastov. - Viacvrstvový kompozitný maNerecyklovateľné sa drvia a tá dr- teriál – tetrapakové škatule od
vina sa používa ako podkladový mlieka, džúsov lisujeme. Musíme
materiál pod asfaltové cesty, pod ich však zbierať veľmi dlho, aj 2
trávniky...
–3 roky, kým ho je také množstvo,
Drvia sa u vás?
aby sa dal odovzdať. Každá firma
- Nie, my ich len jednoducho ďalej si platí dopravu a nikto nám sem
dotrieďujeme a lisujeme. Každá

9
nepríde po 200 kg škatúľ z tetrapaku. Alebo už 4. rok zbierame
malé drobné kovové obaly, to sú
tie stanioly, alobaly, viečka zo
zaváraninových fliaš, tobolky od
liekov.. Ešte ich môžeme zbierať
dobrých 5 rokov, kým ich budeme
môcť odovzdať. Lenže si vždy povieme, že ten materiál sa v zemi
nerozloží ani za 100 rokov. Myslíme do budúcnosti, aby deti našich
detí o 100 rokov nenašli naše
stanioly v záhrade. To je to naše
myslenie, že nie všetko treba len
speňažiť, spáliť a znehodnotiť, alebo zakopať do zeme... Okrem toho
je tu aj tvrdý plast, napr. lavóry,
vedrá, kvetináče, detské hračky,
záhradný nábytok, náradie no
a na Slovensku zatiaľ neexistuje
firma, ktorá by sa zaoberala jeho
spracovaním...
Napriek tomu ho beriete?
- Samozrejme! Máme predsa zberný dvor, kde ho budeme skladovať
rok, dva alebo tri roky... Zatiaľ
však v domácnostiach nezavadzia,
nie je vyhodený v prírode, je na
našom zbernom dvore a raz príde
ten čas, keď sa nájde odberateľ...
EÚ bude tlačiť na environmentálnu politiku v každej krajine a my
ako firma, ak si budeme chcieť
nájsť dobrých obchodných partnerov – mestá, dediny a spoločnosti,
ktorým budeme ponúkať službu
vývozu, musíme mať zaujímavé
podmienky. A čím skôr začneme...
Preto sa snažíme občanovi zobrať

všetko, čo vyloží pred svoj dom. Aj
polystyrény od elektrospotrebičov,
aj samotné elektrospotrebiče, aj
monočlánky, akumulátory, aj všetku bielu elektroniku. V tomto roku

a poslať na znehodnotenie. Je toho
veľa, čo všetko sa dá zbierať. Ani
mi hneď nenapadne, čo všetko
zbierame a triedime. Ale máme
jednu veľkú halu, ktorá je plná to-

Lisovanie PET-fliaš
chceme náš zber rozšíriť aj o pneumatiky, aspoň tie jednorazové.
Jednorazovo sa zbierajú aj lieky,
na vyhlásenie sa môžu odovzdať

varu a vždy niečo pribudne. Nikdy
neviem povedať občanovi: „Nie,
toto nezoberieme.“ Jeden občan
vyložil staré okná, že ich nepotre-

Napísali ste
Vážený kolektív redakcie
Želiezovský spravodajca!

Týmto listom by som chcel upozorniť na jeden problém. V našom
meste na sídliskách máme možnosť
na separovaný zber papiera a skla.
Na sídlisku okolo kina a za poštou
však niet ani jedného kontajnera na
ich separovanie.
Pred voľbami väčšina kandidátov
za poslancov aj starostu sľubovali čistejšie mesto atď. No podľa mňa to až
tak vážne nemysleli.
Je neuveriteľné, koľko novín a
hlavne reklamných letákov končí v
kontajneroch na odpadky. Som presvedčený, že ak sa budete zaoberať
týmto problémom, riešenie sa určite
nájde.
G. Dulay, Sládkovičova 7.

Riešenie sa našlo

Podobných reakcií sme zaznamenali viac, čo je potešiteľné, pretože to svedčí o našom postupne silnejúcom
ekologickom uvedomení. Potešiteľná je aj správa, ktorú
máme pre pisateľa listu a ostatných obyvateľov bytových
domov.
Ako nám povedal referent životného prostredia
a rekreácie MsÚ v Želiezovciach Ing. Vojtech Kalló, po
vykonanom prieskume trhu boli objednané 1100 litrové
uzamykateľné plastové nádoby vhodné na zber triedeného odpadu. Ide dovedna o 72 kusov v troch farbách.
Zastarané kovové nádoby (tzv. zvony) budú zo sídlisk
odstránené, namiesto nich budú v blízkosti bytových
domov umiestnené trojice nových plastových kontajnerov, ktoré budú farebne rozlíšené a navyše na nich budú
nápisy: PAPIER, PLASTY, SKLO.
Takže do zberu separovaného odpadu sa budú môcť
zapojiť aj občania bývajúci v bytových domoch, čím
prispejú k riešeniu aspoň časti problémov, ktoré na nás
i ďalšie generácie čakajú.
(šh)

buje. Dali sme ich na zberný dvor.
Našiel sa však druhý občan, ktorý
ich potreboval, a tak sme mu ich
za pekné slovo dali...
Toto je u vás možné?
- A prečo nie? Urobili sme dobre
jednému aj druhému. O to predsa ide. Robíme službu občanom
a pritom nemožno myslieť len
na peniaze. Myslím si, že každá
spoločnosť by mala pracovať na
takejto báze. Aj v rodine je to
predsa tak.
Je to efektívne?
- Vlani v decembri bolo založené
Združenie obcí „Za čisté dolné
Pohronie“.
Bude sa zaoberať
ochranou životného prostredia,
zberom separovaného odpadu,
zhodnocovaním vyseparovaných
zložiek, systematickým riešením
problémových javov v odpadovom
hospodárstve. To všetko spoločne
a systematicky. Tak sa bude pristupovať aj k väčším projektom,
ako sú napríklad kompostárne.
Pôjde však aj o ekologickú osvetu.
Na všetko chceme byť pripravení.
Slúžime občanom. Dôležité je, aby
boli spokojní. A napokon, môžeme
ísť na prechádzku do prírody,
môžeme ísť za Šarovce aj pred
Šarovce, vpravo aj vľavo, nikde
nenájdeme divoké skládky. A odpad, čo sa dá využiť, sa využije.
Čo môže byť efektívnejšie?
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Upozornenie
na znečistenie
životného prostredia
Mestský úrad v Želiezovciach
dostal niekoľko sťažností na neznesiteľný prach, hluk a znečistenie prístupovej a štátnej cesty prevádzkou
firmy AX Stavas, s. r. o. Firma bola
upozornená na nadmerné znečistenie životného prostredia a vyzvaná
na vykonanie konkrétnych opatrení na zníženie hluku a znečistenia
ovzdušia a komunikácií. Mesto firme ponúklo spoluprácu na zlepšení
stavu životného prostredia. Oslovili
sme predstaviteľa firmy, ktorý necítil potrebu vyjadriť sa k tejto otázke,
spomenul však, že pracujú na náprave tohto nepriaznivého stavu.
(šh)
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Želiezovské spomienky

Zneškodnený tank pri Hrone
Stalo sa to začiatkom decembra 1944. Mesto Želiezovce bolo
už mesiac obsadené vojskami

a detonácia. Po úspešnom zásahu sa nemecký vojak okamžite sa
snažil dostať cez mrazivú rieku

vojna sa rýchlo blížila k svojmu ukončeniu. Vyhorený tank
pri Želiezovciach bol ešte dlhé

niekoľko našich spoluobčanov
by bolo ochotných ho vykopať
a odovzdať do železného šrotu.

Nemeckí vojaci - možno je medzi nimi Walter Hapenn? Na snímke vpravo ruskí
vojaci s tlmočníkom - miestnym obyvateľom.
nemeckého Wehrmachtu, ktoré
počas ustupujúceho manévru
na štyri mesiace zastavili svoj
presun. Na druhej strane Hrona
to isté činili aj sovietske vojská.
A tak od Kamenína až po Kalnú
nad Hronom rieka Hron rozdeľovala bojovú líniu dvoch vojsk.
Práve počas tohto obdobia sa
jedna aj druhá strana snažila
nepriateľovi znepríjemniť život
občasným ostreľovaním pozícií.
Mám niekoľko fotografií, ale aj
písaných dokumentov z obdobia
pobytu príslušníkov nemeckej
armády zdržiavajúcich sa v tom
čase v Želiezovciach. Boli medzi
nimi: Walter Spichai, Helmuth
Schmid, Hans Weber, Urban
Manfred, ale aj Walter Hapenn.
Práve poslednému menovanému
sa podaril 4. decembra 1944 husársky kúsok. V nočných hodinách sa v tichosti prebrodil cez
rieku Hron, južne od vtedajšieho
mosta, približne v priestore, kde
sa dnes nachádza rekreačná chata príslušníkov z Veľkého Dvora.
Nemecký vojak nenápadne vyliezol na protiľahlý breh, na pleci
s pancierovou päsťou PF-60
(Panzerfaust) a priblížil sa k samostatne stojacemu ruskému
tanku až na dostrel (približne 40
- 50 metrov). Nasledoval výstrel

čím skôr späť. Ešte v ten večer mesiace
na nemeckom miestnom veliteľ- s m u t stve pri kaštieli zavládla oslavná n o u
nálada. Walter Hapenn si touto, m i e s t Tank radšej nech zostane len na
pre neho úspešnou akciou, za- nou zaujímavosťou. Želiezovča- uverejnených fotografiách a v
bezpečil mimoriadnu dovolenku nia celé mesiace demontovali a spomienkach. Bolo by zaujímavé
na posledné vojnové Vianoce. odnášali menšie a väčšie kusy zistiť, či sa Walterovi Hapennovi
Príbeh písomne zaznamenali aj z príslušenstva tanku. Mladé podarilo prežiť. Možno prežil
Želiezovčanky nachádzajúce sa dievčatá sa radi fotili pri vy- práve vďaka udelenej dovolenke,
v úkryte vtedajších grófskych horenom ruskom tanku. Až na možno nie. Nechcem hodnotiť
pivníc. Vypovedá o tom zažlt- jeseň železný vrak nákladným vinu či nevinu radových vojakov
nutý list z dievčenského pamät- autom posunuli až na okraj počas bojov, veď jednej aj druhej
níka s podpismi želiezovských mŕtveho ramena rieky Hron, strane to boli vlastne len obete
osôb v úkryte, ale aj s podpismi kde sa prevrátil a leží tam nezmyselnej vojny.
príslušníkov nemeckej armády, v zabudnutí až dodnes. Miesto
Pavel Polka
ktorí do úkrytu občas zašli na radšej neupresňujem, pretože
rozhovor....
Pri
pohľade
na tváre mladých
ruských či nemeckých vojakov z dobových fotografií
mnohokrát zisťujem odraz bolestných pohľadov, čo
všetko museli pre
politiku veľmocí
pretrpieť a obetovať. Mnohokrát
boli len hračkami
v
mocenských
hrách. Želiezovská
frontová línia sa
pohla až 25. marca
Pri tanku sa niekoľko mesiacov fotili obyvatelia mesta
1945 a 2. svetová
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Futbalová história – v seriáli
Ako športový redaktor som už niekoľko desaťročí jedným z kronikárov športového života na južnom Slovensku. Udalosti môžem sledovať z prvej ruky. Aj v minulosti som sa
zaoberal určitými udalosťami, čo prinieslo na povrch neprebádané alebo dovtedy málo
poznané fakty, príbehy úspechov a neúspechov. Aj preto so záujmom očakávam, koho
„vytiahne“ Gábor Ábel z bývalých hrdinov želiezovského futbalu, aby dlhé týždne pripomínal čitateľom miestnych novín osudy miestnych obľúbených športovcov a ich výkony
hodné príkladu. Ich kariéra, činnosť v prospech zviditeľňovania mesta môžu žiť v mysli
mnohých, ale keď sa o tom nenapíše, môžu upadnúť do zabudnutia a mladšie generácie
už nebudú mať šancu spoznať ich činy. Privítajme preto, že vaše noviny sú otvorené takejto iniciatíve a nezostávajú iba pri sprostredkovaní súčasnosti plného senzácií a atrakcií. Prajem každému čitateľovi príjemné potulky v želiezovskej futbalovej histórii.
Károly J. Mészáros, vedúci športového oddelenia Új Szó

Futbal. Túto hru hrá vyše 240 miliónov ľudí vo vyše 200 štátoch sveta. Vždy počas

víkendov sleduje viac miliónov divákov osudy svojho obľúbeného mužstva, jeho rozkvet
či trápenie na štadiónoch alebo v televíznom prenose. Aj v našom meste bol futbal vždy
obľúbeným športom. Je všeobecne známe, že sme mali vynikajúcich hráčov, ktorí dokázali
podávať výborné výkony nielen v Želiezovciach, ale aj vo „veľkých mužstvách“. Od apríla
ich predstavíme v našom špeciálnom seriáli venovanom bývalým výborným hráčom. Budeme prinášať športovú históriu, čo nás stavia pred nemalú úlohu. Ako prvého predstavíme Štefana Mezőlakyho, ktorý nedávno oslávil svoje 80. narodeniny. Dozviete sa aj to,
prečo volali Pityuho, Pityu báčiho aj želiezovským Mindszentym.
Gábor Ábel

FUTBAL

Prípravné zápasy
MŠK Želiezovce
Želiezovce - Čaka
2:0 (0:0)
Kokoška, Porubszky
Štúrovo - Želiezovce
0:2 (0:1)
Porubszky, Karko
Želiezovce - Šahy
1:2 (0:0)
Kokoška, Urblik N.
Želiezovce - T. Lužany
2:0 (0:0)
Kokoška, Rotík
Kalná - Želiezovce
1:4 (0:1)
Kokoška 3, Lauko
Želiezovce - Levice dorast)1:0 (1:0)
Lauko
Čaka - Želiezovce nehrané ( domáci pre
nedostatok hráčov nenastúpili)
Tekovské Lužany - Želiezovce 2:0 (2:0)
nyf.

Miestna organizácia rybárov hodnotila minulý rok
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu zasadala
1. marca na výročnej schôdzi,
ako už tradične, za bohatej účasti
členov, ktorí zaplnili veľkú sálu
Domu kultúry v Želiezovciach.
Zasadanie otvoril a viedol tajomník základnej organizácie
Miroslav Opavský. Správu o činnosti organizácie za uplynulý
rok podal predseda MO Alexander Gyürky. Zo správy vyberáme
niekoľko zaujímavostí.
Členskú základňu miestnej
organizácie, ktorej členmi sú
rybári zo Želiezoviec a okolitých
obcí, tvorilo 713 rybárov, z nich
566 dospelých (z toho 102 dôchodcov), 56 v mládežníckom
veku a 91 detí. O tom, že rybárstvo je v rozhodujúcej prevahe
mužskou záležitosťou, hovorí
fakt, že v želiezovskej organizácii
je iba 12 žien, niektoré z nich
sa však zviditeľňujú na rôznych
športových súťažiach a úspešne.
Želiezovčanov je v miestnej organizácii 255. V roku 2007 bolo
prijatých 64 dospelých a 21 detí.
V minulom roku bol evidovaný pokus členov rybárskeho
zväzu o otvorenie krúžku rybár-

stva v rámci krúžkovej činnosti
Centra voľného času, paradoxne
sa však stretol s nezáujmom zo
strany mládeže. Cieľom MO SRZ
na tento rok je otvorenie krúžku
pri rybárskom dome, v súčasnosti sa hľadá vhodný vedúci
kurzu.
Problémy rybárom naďalej
robia kormorány, ktoré spôsobujú značné škody
– odznelo na zasadnutí. Miestna rybárska organizácia dostala povolenie od
Ministerstva životného prostredia SR
na odstrel a plašenie
týchto vtákov, avšak
za prísnych podmienok. Pozitívnou
správou pre rybárov
regiónu je vytvorenie novej vodnej
nádrže v Šarovciach,
na zarybnenie ktorej dostalo
MO Želiezovce povolenie. Vlani
dosiahli náklady na zarybnenie
495 850 Sk, pričom úlovky boli
v hodnote 850 255 Sk. Tento
rok je naplánované zarybnenie
v hodnote 540 000 Sk. Úlovok

členov predstavoval 6990 ks rýb,
čo predstavovalo 10 003 kg, čo je
o 1200 kg viac ako v roku 2006.
159 členov však v minulom roku
nevykázalo žiaden úlovok, čo je
o 19 viac ako v predchádzajúcom roku. Toto číslo je podľa
predsedu priveľmi vysoké a dáva
tušiť, že niektorí z členov, ktorí
nevykázali úlovky, lovili ilegál-

ne. Na jedno povolenie v rámci
členstva želiezovskej MO SRZ je
vykázaný úlovok 15,9 kg. Z pohľadu úspešnosti bol vlani na
prvom mieste Žigmund Lakatoš,
ktorý mal evidovaný úlovok 165
kg. Sláva za najväčší vlaňajší
úlovok patrí Jozefovi Jamriškovi,

ktorý chytil 11-kilového kapra.
Rybárska stráž mala 16 členov, v r. 2007 zistila 15 porušení
predpisov. V troch prípadoch to
boli želiezovskí členovia, 4 prípady boli posunuté pre podozrenie z pytliactva na riešenie Obvodnému oddeleniu Policajného
zboru v Želiezovciach. Rybárska
stráž sa v tomto roku zameria
na správnosť vyplnenia
zoznamu úlovkov a na
poriadok na rybárskych
stanovištiach.
V roku 2007 bolo
odpracovaných
2553
brigádnických
hodín,
členovia pracovali najmä
pri čistení Hrona a mŕtvych ramien, zarybňovaní, príprave a realizácii
rybárskych súťaží. 181
členov sa nezapojilo do
brigádnickej činnosti.
Podľa správy o hospodárení MO SRZ mala organizácia príjem 1 056 201,30 Sk,
náklady predstavovali 874 866
Sk, hospodársky výsledok bol
plusový v sume 181 335,30 Sk.
Spracoval (ek)
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Az osztályozott hulladék gyűjtésének márciusi időpontjai

A Zselízi Városi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy az osztályozott hulladékot márciusban a következő napokon
fogjuk begyűjteni:
Szódóról és Mikoláról március 17-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Král, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti,
Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, Sznf (a zselízi rész), Vásár és a Temető utcából március18-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 március 19-én.
Az üzletekből március 20-án és 25-én.
A gyűjtést mindig reggel 8 órakor kezdjük, ezért kérjük önöket, hogy időben tegyék ki zsákjaikat a házuk elé. Továbbá, kérjük, hogy a zsákokat ne kössék be!

ZBER ODPADU
ZO ZÁHRAD!

Mestský úrad Želiezovce v rámci jarného
upratovania organizuje zber
biologicky rozložitelného odpadu zo záhrad.
Budú sa zbierať:
− Odstrihané konáre a vetvičky
− Uhynuté rastliny
− Pohrabaný biologicky rozložitelný odpad z trávy, príp. pokosená tráva
− Lístie a pod.
Zber sa uskutoční dňa 17. marca 2008.
Tento odpad treba vyložiť pred bránu rodinného domu, tak aby bol zabezpečný proti rozfúknutiu vetrom (konáriky a vetvičky
zviazať, pohrabaný odpad a lístie uložiť
do vreca a pod.) So zberom začíname o 7.
hodine, preto Vás žiadame, aby odpad bol
vyložený včas.
Mestský úrad Želiezovce
referát životného prostredia a rekreácie

ELEKTROHULLADÉKGYŰJTÉS!

A Zselízi Városi Hivatal elektrohulladékgyűjtést szervez.
Az elektrohulladék (elektromos és elektronikus készülékek) közé tartoznak:
− Televíziók, rádiók
− Számítógépesk és irodatechnika
− Videók, CD-lejátszók, digitális órák,
elektronikus játékok
− Mosógépek, villanymotorok, elektromos kéziszerszámok
− Híradástechnika, telefonok, mobiltelefonok, stb.
Begyűjtik még a hűtőszekrényeket és a
fagyasztóládákat is.

A gyűjtés
2008. március 28-án lesz.

Az elektrohulladékot ezen a napon a családi ház elé, illetve a lakóházaknál a hulladékgyűjtő konténerek mellé kell kitenni.
A gyűjtést reggel 8 órakor kezdjük, ezért
kérjük Önöket, hogy időben tegyék ki az
elektrohulladékot.
A Zselízi Városi Hivatal
környezetvédelmi és rekreációs osztálya

A Lévai Regionális Művelődési
Központ rendezvényei
HÚSVÉTVÁRÁS
Kulturális program keretén belül táncosok,
szólisták kiválogatása a „Šifova ostroha” c. verseny kerületi fordulójára és a „Gyermeknépzene”
kerületi versenyére. Népi hagyományok megismerése, táncház, gasztronómiai bemutató.
Időpont:2008. március 22., 14:00–18:00h
Helyszín: Zselízi VMK
Info: 0918 949 538
OTTMÁR SÁNDOR FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Időpont:2008. március 29., 17:00
Helyszín: Zselízi VMK
Info: 0918 949 538
A Blue Art Polgári Társulás a CSEMADOK Zselízi Alapszervezetével együttműködve tisztelettel
meghívja Önt a komáromi TEÁTRUM színház

MÁGNÁS MISKA

című 3 felvonásos, élő zenével kísért operett
előadására.
Helyszín: Művelődési Otthon
Időpont: április 18. (péntek), 19:00 óra
Főszerepben: Dráfi Mátyás, Boráros Imre, Miskovics László, Mák Ildikó, Illés Gabriella, Pintér
Éva, Petrécs Anna, Csomor György, Jónás Csaba,
Tóth László...
Belépőjegy: elővételben: 100,- Sk
helyszínen: 150,- Sk
Jegyelővétel: Városi Könyvtár, Fábián Gergely
(Delfin), Művelődési Otthon, Magyar ház

Bővebb információ: www.kulturportal.sk

A rendezvény Zselíz Város anyagi hozzájárusával
jöhet létre.

Kronika - Krónika
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek
23. 2. Miroslav Hoc (Želiezovce) – Veronika
Pavolková (Želiezovce)
Gratulujeme - Gratulálunk

50
Alžbeta Líšková
Mária Borková
Ing. Pravoľub Červenák
Pavol Tóth
Edita Molnárová
Július Farkaš
Ladislav Šedivý
Eva Fašungová
Gejza Melicher
Štefan Šedivý
Katarína Ábelová
Dezider Duchoň
Ing. Miloš Kohút
60
Zoltán Lakatoš
Ladislav Hajnovič
Gabriela Celderová
Katarína Fröhlichová
Erika Somogyiová
Štefan Šuranský
Mária Nagyová
70
Gizela Kminiaková
Jolana Kreuzingerová
Mária Kozáková
80
Aurélia Uhliarová
Vilma Tóthová

04. 03.
08. 03.
09. 03.
13. 03.
14. 03.
18. 03.
19. 03.
19. 03.
19. 03.
19. 03.
20. 03.
29. 03.
31. 03.
03. 03.
06. 03.
10. 03.
16. 03.
16. 03.
21. 03.
29. 03.
07. 03.
12. 03.
22. 03.
03. 03.
04. 03.

Opustili nás
10. 2. Ján Lipták (Želiezovce, 79 r.), 12.
2. Viliam Horváth (Šarovce, 82 r.), 13. 2.
Ladislav Lakatoš (Želiezovce, 58 r.), 13. 2.
Alexander Fazekaš (Želiezovce, 91 r.), 19. 2.
Gizela Szabóová (Želiezovce – Rozina, 71
r.), 21. 2. Juliana Molnárová (Veľké Ludince,
84 r.), 26. 2. Viliam Beda (Sikenica – Trhyňa,
63 r.), 27. 2. Ľudovít Dóka (Želiezovce, 86
r.), 4. 3. Margita Čerbová (Šahy, 85 r.), 4. 3.
František Brúsel (Málaš, 69 r.)
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Recepty na každý mesiac

Výzva na legalizáciu stavieb

Morské filé na taliansky spôsob
Suroviny (rozpočet na 4 porcie):
750 g mrazeného morského filé, 60 g margarínu, 75 g koreňovej zeleniny, 35 g cibule, 25 g paradajkového pretlaku, 75
g čerstvých paradajok, 50 g hladkej múky, 60 g suchej bielej
fazule, ocot, bobkový list, nové korenie, soľ.
Postup:
V rozpálenom tuku narýchlo opečieme morské filé po
oboch stranách. Na zostávajúci tuk pridáme zeleninu, cibuľu,
korenie, bobkový list, slabo opražíme, pridáme múku a pripravíme bledú zápražku. Rozriedime vodou alebo vývarom,
pridáme soľ, ocot, paradajkový pretlak, na kolieska nakrájané
paradajky a varíme najmenej 30 minút. Uvarenú omáčku precedíme, pridáme domäkka uvarenú bielu fazuľu, vlejeme na
opečené rybie filé a krátko povaríme. Podávame s varenými
špagetami alebo makarónmi.

Ž a l ú z i e

Annyira szerettem volna
még élni értetek,
de az Úr magához hívta lelkemet.
Szeressétek egymást, mint én titeket.
Mindjárt ott leszek köztetek,
és féltve vigyázom minden léptetek.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának 3-ik évfordulóján

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Laiszner Gyulára

(08-04)

(04-2)

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

Mesto Želiezovce opätovne vyzýva občanov na legalizáciu
svojich stavieb postavených bez stavebného povolenia (ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích
prác), resp. v rozpore s ním. V zmysle § 88a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov treba predložiť
žiadosť o dodatočné povolenie stavby na Stavebný úrad, Ul.
SNP 2, 937 01 Želiezovce.
Od 1. marca 2008 bude mesto Želiezovce preverovať súlad
skutočného stavu so stavom v katastri nehnuteľností. V prípade, že po tomto termíne bude pretrvávať nesúlad, stavebný
úrad pristúpi k sankcionovaniu v zmysle stavebného zákona.

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.
(04-3)

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Szerettei

Összetört lelkünk, megsebzett a szívünk,
most van 2 éve, hogy elmentél tőlünk.
Azóta szomorú és üres a házunk,
most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
Nálad nélkül már nincsenek ünnepek,
pótolni téged már soha nem lehet.
Fájó szívvel emlékezünk mindannyian, akik ismertük és szerettük,
április 12-én, halálának második évfordulóján

Somogyi Lenkére

Emlékét örökké szívében őrzi férje és fia

(08-05)

A Lévai Regionális Művelődési Központ meghirdeti az AMFO
2008 elnevezésű amatőr fényképészeti versenyének járási fordulóját, mely 3-fordulós verseny lesz (regionális/kerületi/országos). A
fekete-fehér és színes, 30x40cm-es és ezzel arányos méretű fotókat
a művelődési központba juttassák el 2008. március 25-től 28-ig az
alábbi címre:
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fr. Hečku 25., II. posch.
Info:0918 949 537, 036 631 87 37

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Daňové výdavky A–Z
Žilina, Poradca 2008, 480 str., 249 Sk
V marci najdôležitejšia príručka pre všetkých podnikateľov,
remeselníkov a ďalších daňovníkov.

Popély Gy.: Hazatéréstől a hazavesztésig
Pozsony, Madách-Posonium 2007, 295 oldal, 219 Sk
A tudós szerző újabb könyve a szlovákiai magyarságnak 1938
és 1945 közé eső történetével.

Z. Zubercová: Z turčianskej kuchyne
Martin, VMS 2008, 253 str., 289 Sk
Tradície (aj k Veľkej noci), ľudové obyčaj a najlepšie recepty.

Brezina T.: Időkapu – a vikingek könyve
Budapest, Egmont 2008, 125 oldal, 269 Sk
Az ősi vár pincéjének rozsdás ajtaja mögött időkapu rejlik.

Rozprávkový šlabikár
Bratislava, Junior 2008, 98 str., cena 189 Sk
Popoluška, Medovníkový domček, O zlom vlkov a kozliatkach
a ďalšie interaktívne rozprávky

Tanulságos állatmesék
Budapest, Cash 2007, 38 oldal, 159 Sk
Kedvenc állatmesék, melyek egyben tanulságosak is (Az okos
medve, Lassan járj, tovább érsz, Rókakoma).
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* Sport *
r

Futballmúlt – sorozatban

LABDARÚGÁS

Sportújságíróként néhány évtizede a dél-szlovákiai sportélet egyik krónikása vagyok. Első kézből követhetem nyomon a történéseket. Nemegyszer már a múltban is kalandoztam, ami mindig
felszínre hozta a feltáratlan vagy kevésbé ismert tényeket, siker- vagy kudarctörténeteket. Ezért
is nagy érdeklődéssel várom, kiket húz elő Ábel Gábor a zselízi futball egykori hősei közül,
hogy heteken át emlékeztesse a helyi hírmondó olvasóit az egykori kedvencekre, példaértékű
tetteikre. Pályafutásuk, a város hírnevéért tett tevékenységük sok ember emlékezetében élhet,
de ha nem írnának róluk, teljesen feledésbe merülne, a fiatalabb nemzedékek pedig tudomást
sem szerezhetnének róla. Örüljünk annak, hogy a lap felkarol egy ilyen kezdeményezést, és
nem marad csak a látványosságra és szenzációkra éhes jelenünk tálalásánál. Minden olvasónak
izgalmas kalandozást kívánok a zselízi focimúltban!
J. Mészáros Károly,
az Új Szó sportrovatának vezetője

FOCI. A játékot világszerte több mint 240 millió ember játssza rendszeresen több mint

200 országban. Hétvégenként több millió néző követi nyomon kedvenc csapatának tündöklését vagy vergődését a helyszínen vagy a televízión keresztül. Városunkban is mindig a legnépszerűbb sportág volt. Köztudott, hogy neves labdarúgóink voltak, akik nemcsak Zselízen, de
„nagycsapatoknál” is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Őket mutatjuk majd be a teljesség
igénye nélkül az áprilisi számban induló sorozatunkban. Sporttörténelmet próbálunk írni,
ami nem kis feladat elé állít bennünket. Elsőként azt a Mezőlaky Istvánt mutatjuk be, aki a
közelmúltban ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Eláruljuk azt is, miért nevezték mindenki Pityuját, Pityu bácsiját zselízi Mindszentynek.
Ábel Gábor

A zselízi csapat előkészületi mérkőzései

Želiezovce – Čaka
2:0 (0:0)
Kokoška, Porubszky
Štúrovo – Želiezovce
0:2 (0:1)
Porubszky, Karko
Želiezovce – Šahy
1:2 (0:0)
Kokoška, Urblik N.
Želiezovce –T. Lužany
2:0 (0:0) Kokoška, Rotík
Kalná – Želiezovce
1:4 (0:1)
Kokoška 3, Lauko
Želiezovce – Levice (dorast) 1:0 (1:0)
Lauko
Čaka – Želiezovce elmaradt (a hazaiak létszámprobléma miatt nem léptek pályára)
Tekovské Lužany – Želiezovce 2:0 (2:0)
nyf.

A helyi horgászok értékelték az elmúlt évet
A Szlovákiai Horgászszövetség zselízi alapszervezete
március 1-jén tartotta évzáró
taggyűlését, hagyományosan a
tagok nagy arányú részvételével,
akik megtöltötték a zselízi kultúrotthon nagytermét. Az ülést
Miroslav Opavský, a szervezet
titkára nyitotta meg és vezette.
A helyi alapszervezet tavalyi
tevékenységéről Gyürky Sándor
(felvételünkön) elnök számolt be.
Beszámolójában több érdekes
statisztikai adat és egyéb érdekesség hangzott el.
Az alapszervezet nemcsak a
zselízieket, hanem a környékbeli
községek horgászait is tömöríti,
tavaly 713 tagot számlált, ebből
566 felnőttet (köztük 102 nyugdíjast), 56 fiatalkorút és 91 gyermeket. Hogy a horgászat elsősorban
a férfiak elfoglaltsága, arról a női
tagok számára vonatkozó adat
is tanúskodik: 2007-ben csupán
12 nőtagja volt a szervezetnek,
akik közül viszont néhányan több
versenyen is láttatták magukat, és
értékes eredményeket értek el.
Az alapszervezetnek 255 zselízi
tagja volt. 2007-ben 64 felnőtt
és 21 gyermek nyert felvételt a
horgászszövetség zselízi alapszervezetébe.
Az elmúlt évben a horgászok
kísérletet tettek arra, hogy a szabadidőközpontban szakkört nyissanak
gyermekek és fiatalkorúak számára

– sikertelenül, paradox módon a
környék egyik – ha nem a – legnagyobb szervezete nem talált elég
érdeklődőt. Idén külön szakkört szeretnének indítani a horgászházban,
árulta el az elnök, jelenleg keresik
a megfelelő vezetőt.
A rendezvényen elhangzott
beszámoló kitért a kárókatonák
okozta károk problémájára is.
A helyi horgászszervezet engedélyt kapott a környezetvédelmi
minisztériumtól a madarak kilövésére és riasztására – szigorú

telepítéssel kapcsolatos kiadások
2007-ben 495 850 koronás költséget jelentettek, viszont a kifogott halak értéke 850 255 korona
volt. Ebben az évben 540 000 koronát különítenek el haltelepítésre. Az alapszervezett tagjai 6990
halat fogtak, ami 10 003 kilogrammnak felel meg, tehát 1200
kg-mal több mint a megelőző
időszakban. A szervezet 159 tagja
viszont hivatalosan nem jegyzett
semmilyen zsákmányt, míg az azt
megelőző évben számuk 19-cel

feltételek betartása mellett. A horgászok számára pozitívum, hogy
Sáróban egy új víztároló létesült,
és a zselízi szervezet engedélyt
kapott halak telepítésére. A hal-

volt kevesebb. Gyürky Sándor
elnök szerint ez kedvezőtlen mutató, hiszen olyan találgatásokra
ad okot, hogy a passzív tagok egy
része illegálisan horgászott. Egy

engedélyre számolva a szervezet
tagjai átlagosan 15,9 kg-os zsákmányt ejtettek. A 2007-es évben
az alapszervezet legeredményesebb horgásza Lakatos Zsigmond
volt, aki 165 kg halat fogott. A
legnagyobb halat Jamriška József
fogta: egy 11 kg-os pontyot.
A horgászőrségnek 16 tagja
volt, akik 2007-ben 15 alkalommal észlelték a rendszabályok
megszegését. Ezeket három
esetben zselízi tagok követték el,
4 esetben kihágásként jegyezték
a rendbontást, és az ügyet továbbították a rendőrségnek. Idén
a vezetőség a zsákmányjegyzék
helyes kitöltésének és a horgászhelyek rendben tartásának ellenőrzését jelölte meg a horgászőrség prioritásaként.
2007-ben a tagok 2553 órát
dolgoztak le társadalmi munkában, amelyek során főleg a
Garam és holtágai tisztításában, a
versenyek előkészületében és lebonyolításában tevékenykedtek.
A szervezet 181 tagja egyáltalán
nem kapcsolódott be a munkába.
A gazdálkodásáról szóló beszámolóból kiderült, hogy tavaly
1 056 201,30 korona bevétellel,
874 866 korona kiadással, és
181 335,30 koronás nyereséggel
gazdálkodott a horgászszövetség
zselízi alapszervezete.
Feldolgozta: (ek)
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Zselízi visszaemlékezések

Ártalmatlanná tett tank a Garamnál
1944. decemberében történt.
Zselízt már megszállták a német
Wehrmacht seregei, amelyek a
visszavonulási manőver keretében négy hónapra megálltak a
Garamnál. A folyó másik oldalán
a szovjet hadtestek álltak, így a
frontvonalat a Garam alkotta
Garamkálnától egészen Kéméndig. Ez idő alatt mindkét fél úgy
próbált kárt tenni egymásban,
hogy néha-néha lövette állásait.
Tulajdonomban van néhány
fénykép és írásos dokumentum
abból az időből, amikor a német
katonák Zselízen tartózkodtak.
Köztük volt Walter Spichai,
Helmuth Schmid, Hans Weber,
Urban Manfred és Walter Hapenn. Épp ez utolsó hajtott végre
1944. december 4-én egy nem
mindennapi hőstettet. Az éjjeli
órákban csendben átgázolt
a folyón az akkori híd alatti
szakaszon, valahol ott, ahol
most a nagypusztai büntetésvégrehajtási intézet nyaralója
áll. A német katona észrevétlenül kimászott a vízből, és vállán
egy PF-60 típusú páncélököllel
lőtávolságnyira (40–50 m) meg-

közelített egy szovjet harckocsit.
Sikerült is kilőnie, a tank felrobbant. A sikeres akció után a jeges
vízen át sietett vissza az övéihez.

A kastély mellett felállított helyi
német parancsnokságon még aznap jókedv uralkodott el. Walter
Hapenn ezzel a sikeres magán-

világháború gyorsan közeledett
végkifejletéhez. A kilőtt orosz
tank még hónapokig szomorú
helyi emlékként díszelgett a

A német katonák aláírása az emlékkönyvben.
A kilőtt tank mellett még hosszú hónapokig fényképezkedtek a zselízi
fiatalok.
akcióval rendkívüli szabadságra
szolgált rá, amelyre el is távozott
az utolsó háborús karácsony
napjaiban. Az esetet feljegyezte
néhány zselízi nő, akik a valamikori grófi pincékben kialakított
óvóhelyen húzódtak meg. Ezt
dokumentálja az egyik leány
naplójának megsárgult lapja,
amelyen szerepelnek az ott tartózkodók aláírásai, de néhány
német katona aláírása is, akik
olykor lenéztek a bunkerbe néhány szóra…
Ha a korabeli fényképeken
belenézünk a fiatal orosz és
német katonák arcába, gyakran
fájdalmas arcokat látunk, azok
fájdalmát, akik a nagyhatalmak
politikájának
szolgálatában
szenvedtek és lettek feláldozva.
Gyakran csak játékszerek voltak
a nagyhatalmi játékokban. A
zselízi frontvonal 1945. március
25-én mozdult el, és a második

Garam partján. A zselíziek még
sokáig vitték róla haza a kisebbnagyobb részeket. A fiatal lányok
szívesen fényképezkedtek a kiégett roncsnál, mígnem az egyik
őszi napon a roncsot teherautó
segítségével betolták a Garam
holtágába, ahol felborult. Máig
ott van. A helyét inkább nem
pontosítom, mert tudom, hogy
néhány polgártársunk képes
lenne kiásni, és gyűjtésbe adni.
A tank maradjon a nyilvánosság számára a fényképen és
az emlékekben. Érdekes lenne
megtudni, hogy Walter Hapenn
túlélte-e a háborút. Talán éppen
a szabadságának köszönhetően,
talán nem. Nem akarok ítéletet
mondani a sorkatonák bűnösségéről, hiszen szerintem mindkét
oldalon az értelmetlen háború
áldozatai voltak.
Polka Pál
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elemeket, akkumulátorokat is. Idén
bővíteni szeretnénk
tevékenység ünket
gumiabroncsok
gyűjtésével, legalábbis egyszeri alkalommal. Egyszeri alkalommal
gyűjtjük
a gyógyszereket is.
Sok mindent be
lehet gyűjteni. Hirtelen eszembe sem
jut minden, amivel
foglalkozunk. Van
egy nagy csarnokunk, ami tele van
osztályozott hulladékkal, és mindig
van valami új. Nem

mondjuk a lakosnak, hogy valamit nem veszünk át. Volt egy lakos, aki régi ablakot hozott, nem
volt rá szüksége. Elraktároztuk.
Jött egy másik, akinek szüksége
volt rá, így odaadtuk neki.
Ez itt lehetséges?
– Miért ne? Mindkettőjüknek
segítettünk. És ez a lényeg.
Szolgáltatást végzünk a lakosságnak, nem gondolhatunk
csak a pénzre. Minden társadalomnak ilyen alapokon
kellene működnie. A családok
is így működnek.
Milyen hatékony ez a hozzáállás?
– Decemberben alakult meg
a Tiszta Alsó-Garamért önkormányzati társulás. Célja

A műanyag hulladék egy részét összepréselik

a
környezetvédelem,
az
osztályozott hulladék gyűjtése, illetve értékesítése. Ezt
a tevékenységet közösen és
rendszerezve végezzük. Így
állunk hozzá olyan nagyobb
projektumokhoz is, mint például a komposztáló. Foglalkozunk
környezetvédelmi
felvilágosítással is. Mindenre
fel akarunk készülni.
A lakosokat szolgáljuk.
Az a lényeg, hogy elégedettek legyenek. Végül is, elmehetünk sétálni bármilyen
irányban Sáró környékére,
nem találunk illegális hulladéklerakatot. Amit fel lehet
használni a hulladékból, mi
felhasználjuk. Mi lehet ennél
hatékonyabb?
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Elhunyt Urbán György, Zselíz díszpolgára

Fekete zászló leng a zselízi magyar tanítási
nyelvű iskolák homlokzatán. Március 5-én,
Vértesbogláron elhunyt Urbán György, a tudós
tanár. Ott volt 1950-ben az alapiskola újramegnyitásánál, majd a gimnázium alapításánál.
Pályára lépésétől az idő előtti nyugdíjazásáig
37 éven át oktatott és nevelt magyarságtudatra,
tudományszeretetre, becsületre, bátor kiállásra.
Hivatalosan oroszt és földrajzot tanított, de
sokunk ezeken az órákon tanulta meg tőle
a tankönyvekből kitiltott történelmi igazságokat, a magyar irodalom értékeit, a magyar
nyelv különlegességeit. Minden órája élményt
adó esemény volt – üresjáratok és szócséplés
nélkül. Jó tanárként ösztönösen is érezte, hogy
a tudást nem csupán átadni kell, hanem fölkelteni iránta az érdeklődést. Kreatív tanítványainak számos jó példával járt elő: számontarthatatlan, hogy hány helyen és hányszor publikált
komoly kutatást igénylő tanulmányokat a magyar őstörténetről, a földrajzi nevek eredetéről,
a nemzeti kisebbségek helyzetéről, a helyes
nyelvhasználatról, a megélt történelemről…
Mandolinzenekart alapított, tagja, majd krónikása lett a Csehszlovákiai Magyar Tanítók
Központi Énekkarának.
Urbán György 1932. július 2-án született,
a kanadai Calgaryban, ahonnan 1933 karácsonyán tértek haza Zalabára. 1943 nyarán a
Zobor északi lejtőjén fekvő Menyhére költöztek. Itt kezdett iskolába járni, majd a Pozsonyi
Gimnáziumba került. 1945 szeptemberétől a
nyitrai Piarista Gimnázium diákja lett. 1947ben visszaköltöztek Zalabára, ahonnan Ipoly-

ságra járt gimnáziumba. 1948-ban kénytelen
volt idő előtt befejezni a tanulmányait, mert
beteg szüleit és vak nagyapját neki kellett eltartania. Szántott, vetett, gazdálkodott – egészen a
szövetkezetesítésig.
Elsők között jelentkezett a pozsonyi tanítóképzőbe, de közben 1950-től már tanított
is. 1951-ben került Zselízre. Az érettségit és a
pedagógiai főiskolai végzettségét is a tanítás
mellett szerezte meg. Kora gyermekkora óta
érdekelte a grafika és a festészet, fel is vették
a képzőművészeti főiskolára, de a tanügy nem
volt hajlandó őt a tanítói állásából elbocsátani.
1954-ben kezdte el tényleges katonai szolgálatát. Csak 1956 karácsonyán szerelhetett le
az 1956-os magyar forradalom miatt. (Hogy
miképp kellett a magas rangú tisztek számára
„egyenesben” fordítania a Kossuth Rádió híreit,
arról szól az Alamóci 56 című írása.)
1957-től ismét a zselízi magyar iskolában
tanított – főleg oroszt és földrajzot. Magyar–
orosz szakos képesítését 1958-ban szerezte
meg. 1966 szeptemberében, amikor az alapiskolát elválasztották a gimnáziumtól, a gimnázium tanára lett. 1988-ban – megromlott egészségi állapota miatt – idő előtt nyugdíjazták.
1968-ban kezdte írni Békevakcina című
könyvét, amely 1999-ben jelent meg a Püski
Kiadónál A béke oltókése címen. Az emberföldrajz és a kisebbségek avatott ismerőjeként
tartották számon. Tanulmányai a Kartográfia
és Geodéziában, az Erdélyi Magyarságban, a Demokrata c. lapban, a Havai Magyar Fórumban,
a Hétben, a Katedrában, a Szabad Újságban, a

Bécsi Magyar Újságban és a müncheni Nemzetőrben jelentek meg.
2003 júniusában kapta a Város díszpolgára
címet.
Felesége hirtelen bekövetkezett halála után
Zsolt és Lehel fiainál lakott Éberhardon és a
magyarországi Vértesbogláron. Többé-kevésbé rendszeresen leveleztünk. Legutóbb afelől
kérdezősködtem, mikor jön ismét Zselízre.
„Hazalátogatást, temetőszemlét húsvét tájára
tervezgetünk – a Lehellel. Ez esetben természetesen, egy szusszanásnyira nálatok is (mint az a
későbbi pilvaxos gyerek) szívest „elvetném magam a ládán”. Az Úr korábban hazaszólította.
Végleg. Nyugodjék békében!
Horváth Géza
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Ez a munka elsősorban az emberekről szól
„1994-ben találkoztam a besztercebányai Mésároš házaspárral, akik az elsők között foglalkoztak osztályozott hulladékgyűjtéssel az országban. Azelőtt gyakran jártam külföldön, láttam,
hogy működik ez Németországban. Lelkesedéssel töltött el, ezért próbálkoztam meg itthon a bevezetésével. Előbb próbaüzemben – és működött…” – emlékszik vissza Judita Trníková sárói polgármesterasszony a kezdetekre. 1996-ban megalakult a Sárói Szolgáltatások községi vállalat,
amelynek működése követendő példává vált a környéken, és rövidesen a környező falvakban
is megkezdte a szeparált gyűjtést. Községi hozzájárulásból finanszírozott szervezetként működik 5 alkalmazottal, köztük megváltozott munkaképességűekkel is. Jelenleg 15 községben és
Zselíz város területén végzi az osztályozott gyűjtést.
A sárói siker titkát a vállalatban és dolgozóiban kell keresni, a pontosan megfogalmazott célban, a
polgároknak nyújtott hatékony szolgáltatásokban, az emberekben. Ez a válasz arra a kérdésre is, hogy
Sáróban miért működik, ami másutt nem. Kérdéseinkre Mária Čechvalová válaszolt.
Milyen arányban kapcsolódik
be a zselízi lakosság az osztályozott gyűjtésbe?
– Zselízen 4232 lakos kapcsolódott be a gyűjtésbe, ezen kívül az
üzletek, éttermek, és azok a vállalkozások, amelyek ilyen jellegű
hulladékot termelnek. A tavalyi
évben összesen 48,9 t osztályozott
hulladékot adtak le, ebből 18 t
volt az üveg, 10 t a műanyag és
20 t a papír. Ez a hulladék nem
került be a kommunális hulladék közé, ahogy azelőtt. Ha sikerülne bekapcsolni a társasházakban élő lakosokat is, lehet,
hogy kétszer ennyit gyűjtenénk
össze. A társasházakban főleg
fiatalok, többgyermekes, jobb
anyagi helyzetben levő családok
laknak. Ha ők bekapcsolódnak,
Zselíz sokkal több szeparált hulladékot produkálna, és ennyivel
kevesebb kommunálisat, tehát
ennyivel kevesebb kerülne a
lerakatokra.
Hogy működik ez Sáróban?
– Annak ellenére, hogy már
tizenegyedik éve folytatjuk a
szeparált gyűjtést, még nem
száz százalékos a részvétel. Ez
a mutató valahol 70 és 80%
között van, de évről évre növekszik. Kidolgoztunk egy működő
motivációs rendszert.
Az ún. zsetonrendszerről van
szó?
– Ilyet működtettünk, de nem
vált be. Tudja, fúj a szél, elfújta, a szomszéd elvitte, máskor
elszakadt, így a zsetonok
használhatatlanná váltak. A
rendszert a magas kiadások
és az alacsony hatékonyság
jellemezte. A
legbiztosabb
módszer, ha figyeljük, ki hányszor kapcsolódik be a szeparált
gyűjtésbe. Minden bekapcsolódó háztartást házszám szerint

jegyzünk be. Minden hónapban
ott ülök az autóban, és jegyzetelek – vonalakat húzok.
Ezen a téren szerepet játszik a lakosság viszonyulása
környezethez, ami viszont a
felvilágosítástól függ. Tavaly
májusban részt vettem azon
a találkozón, amelyen Ön a
gyermekparlament tagjaival
tanácskozott. Itt megmutatkozott, hogy a fiatalok sokkal
inkább magukénak érzik a
környezetvédelem kérdését,
mint az idősebb generációk.
A fiatalok remekül helytálltak, ez megmutatkozott
az első gyűjtéseknél. Kalló
Béla, aki koordinátorként
felügyelte a szeparált gyűjtés
bevezetését, egy lapunknak
adott interjúban (ZsH, 2007,
5. oldal) elmondta, hogy sok
idős embert az unokái világosítottak fel, ami nagyban
emelte a részvételt…
– Igen, a fiatalok gyorsabban
képesek módosítani szokásaikon. Az osztályozás pedig szokás
dolga. Külföldön hamarabb
tudatosították, hogy túlélésünk
érdekében szükséges csökkenteni
a hulladék mennyiségét. Némely
hulladék nem bomlik le, más
fajták a termőföldet és a talajvizet szennyezik, az égetésnél
pedig káros anyagok juthatnak
a légkörbe. Ezért minden lehetséges módon törekednünk kell
a nyersanyagok újrahasznosítására. A tét gyermekeink és az
ő gyermekeik életfeltételeinek
alakítása. Ezt minduntalan
hangsúlyozom, a fiataloknak és
az időseknek egyaránt. És fokozatosan érik meg a felvilágosítás
gyümölcse. Ebben a munkában
elsősorban az emberekről van
szó…

Mi történik az összegyűjtött és osztályozott hulladékkal?
– Az üveget újrahasznosításra a
Sloobal Nemšová vállalat veszi
át, ahol újabb üvegek készülnek belőle. A papírt a párkányi
papírgyár dolgozza fel. A műanyagot is újrahasznosítják, többek közt falvédők, kerti bútorok,
buszmegálló-padok készülnek
belőlük – sok termék készül
újrahasznosított műanyagból.
A hasznosíthatatlan anyagokat felaprítjuk – ez az anyag
gyakran kerül az aszfaltutak,
pázsit alá mint alapozóréteg.
A sárói cég végzi az aprítást?
– Nem, mi csak osztályozunk. A
háztartásokban végzett osztályozás után, amikor pl. egy zsákba
kerülnek a műanyag flakonok,
mi tovább osztályozzuk újabb
tíz csoportba – színük és felhasználásuk szerint. Mindet
külön fel kell aprítani. Ezek
mindegyikét külön adjuk le,
mert más-más az alapanyaguk.
Emiatt fontos a szétválasztás,
hiszen összekeverve senki sem
venné át tőlünk. Csak a megfelelően különválasztott anyag
adható le újrahasznosításra.
A papírt is osztályoznunk kell:
külön az újságot, a színes folyóiratokat, csomagolást, kartont…
Mindent külön kell osztályozni,
külön kell leadni. Nem is olyan
egyszerű, mint ahogy sokan gondolnák. Van, aki nagyon megterhelőnek érzi, ha három zsákba
kell osztályoznia. Mi további 30
kategóriába osztályozunk.
Mi a sorsuk a tetrapack csomagoknak?
– A többrétegű anyagokat – tejes,
gyümölcsleves tetrapack csomagolásokat – préseljük, de nagyon

sokat kell összegyűjtenünk – 2–3
éven át –, amíg érdemes lesz leadni. Minden vállalat szem előtt
tartja a szállítási kiadásokat,
és senki sem jön el hozzánk
200 kg-os tetrapack csomagért.
Immár negyedik éve gyűjtünk
kis fémcsomagolásokat – sztaniolt, alucsomagolást… Még jó
öt évig gyűjthetjük, amíg annyi
összejön, hogy leadhassuk. Mindig azt tartjuk szem előtt, hogy
ez az anyag nem bomlik le száz
év alatt sem. Gondolunk a jövőre, arra, hogy gyermekeink ne
találják meg ezeket a csomagolásokat mondjuk száz év múlva
a kertben. Arra alapozunk, hogy
nem szükséges mindent pénzzé
tenni, elégetni vagy elásni...
Ezenkívül raktározunk ún. kemény műanyagot, pl. lavórokat,
vödröket, virágtartókat, játékokat, bár egyelőre Szlovákiában
nincs olyan cég, amely ezeket
feldolgozná...
Ennek ellenére átveszik?
– Természetesen! Elég nagy a
gyűjtőhely, hogy több évig is
elraktározhassuk… Addig sincs
útban az emberek otthonaiban,
nem károsítja a természetet, itt
van a gyűjtőudvaron, és egyszer
eljön az idő, amikor lesz rá kereslet… Az unió nyomást gyakorol a környezetvédelmi politika
térnyerése érdekében minden országban, és mi mint vállalat, ha
tartani akarjuk szolgáltatásaink
nívóját partnereinkkel – az önkormányzatokkal – szemben,
megfelelő feltételeket kell garantálnunk. És minél előbb kezdjük… Ezért igyekszünk átvenni
a lakosoktól mindent, amit csak
kitesznek a ház elé. A csomagoláshoz használt polisztirolt,
a
elektromos
készülékeket,
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Írjuk, mond j u k h e l y e s e n !
Mikor „miatt”, és mikor „végett”?

„Pre chorobu zatvorené – Betegség végett zárva” – olvastam nemrég egy kisvárosi (nem
zselízi) bolt ajtaján. Még mielőtt túlzottan
megörülnénk a „nem zselízi” beszúrásnak,
és elbíznánk magunkat, hogy ezzel a hibával csak városkánkon kívül találkozhatunk,
sietve kijelentem: épp azért ragadtam tollat,
mert nálunk sem ritka ez a szóhasználat.
Pedagógusként gyakran kapok olyan szülői
igazolásokat, amelyeken azt olvashatom,
hogy „A tanuló betegség végett nem mehetett
iskolába.” Sokáig azt hittem, hogy a „miatt” és
a „végett” összetévesztésének csupán lustaság
áll a hátterében. Ám amikor egy olvasott,
minden tekintetben művelt ismerősöm a legkomolyabban rákérdezett: van-e valamilyen
szabály a két névutó használatára, akkor
döbbentem rá, hogy beszélni kell róla. Annak
ellenére, hogy a szabály nagyon egyszerű. A
„végett” névutó pontosan azt jelenti, mint
a „céljából”, „kedvéért”, „érdekében”, „azért,
hogy…”. (A „miatt”-ot pedig leginkább az
„azért, mert”-tel helyettesíthetnénk.) Ha az
előbb idézett mondatokba behelyettesítjük
valamelyik, vele egyenértékű névutót, gondolom, azok számára is világossá válik, akik
eddig semmi gyanúsat nem láttak benne,
hogy mennyire mást jelentenek, mint amit
a megfogalmazójuk közölni szeretett volna.
„Betegség céljából zárva” Tehát azért zárták be
a boltot, hogy valaki beteg legyen. A második
példamondat alanya pedig azért maradt otthon, hogy beteg legyen.
Amikor megpróbáltam földeríteni: mi

állhat a furcsa jelenség hátterében, három
magyarázatot találtam. Az első egy téveszme.
Sokan azt hiszik, hogy a „végett” csupán a
„miatt” választékosabb formája. (Mint a „csinál”-nak a „készít” vagy a nőnek a hölgy.) A
második csupán egy sejtés. Amikor alapiskolások, majd gimnazisták voltunk, magyartanáraink sokszor szapultak bennünket, hogy
alig használjuk a „végett” névutót, akkor is
„miatt”-ot mondunk, amikor a „végett” volna
a helyes. Az azóta eltelt négy évtized alatt a
sok-sok jó szándékú figyelmeztetés hatására
átestünk a ló másik oldalára. (Ez nem is
olyan ritka jelenség! Mármint az, hogy átesünk a ló másik oldalára. „Zselíziesen szólva” nem dolgozni szoktunk, hanem dógozni,
a volt helyett is vót-ot mondunk, nálunk a
szolga is szóga. Aki „szépen” akar beszélni, az
ilyeneket nem mond, minden ó helyett ol-t
igyekszik mondani. Így lesz aztán a szódából
is szolda, a sógorból meg solgor.) A harmadik
magyarázat: lehetséges, hogy a „végett” helytelen használata tájnyelvi jelenség.
A „miatt” és a „végett” használatának egyszerű nyelvtani definíciója is van: a „miatt”
névutó okot, a „végett” célt fejez ki. Persze, az
okot és a célt olykor nagyon nehéz egymástól
megkülönböztetni.
Más névutó-keveredések is előfordulnak.
Említést érdemel a létére–lévén és a révén–
útján névutópár. A „létére” szembeállítást fejez ki, a „lévén” pedig okviszonyt. (Helyesen:
„Erdész létére nem tudta megkülönböztetni
a tölgyfát a bükkfától.” „Erdész lévén azonnal
felismerte a tölgyfát.”) Az írott sajtóban is

találkoztam már a „révén” és az „útján” összetévesztésével. Nem csoda! Ebben az esetben
sokkal kisebb a használati körök közötti
különbség. A „révén” inkább személyekre
vonatkozik, míg az útján más, összetettebb
esetekre. („Kiskorú gyermekei révén ismerkedhetett meg a mai óvodai viszonyokkal.”
„Pályázat útján került a munkahelyére.”)
Horváth Géza

Hatékony a zselízi
városháza

A Közös Községi Hivatal új alapító szerződésének összeállításakor az alkotók egy
elemzést készítettek Zselízen a városi hivatal, az anyakönyvi hivatal, a közös hivatal és
a tanügyi hivatal 2007-es hatékonyságáról.
Az elemzés érdekes eredményeket produkált. A felmérés szerint a tavalyi évben
az egy dolgozóra jutó működési költség
79 892,771 korona, az 1 négyzetméterre
jutó költség 2498,18 korona, az egy dolgozóra jutó összköltség – beleértve a bérköltségeket is – pedig 352 242,11 korona volt.
Az elemzés kitért a hasonló nagyságú városokkal való összehasonlításra is, amelyből
városunk meglepően jól került ki, hiszen
egy dolgozóra átszámítva 40–180 ezer
koronával kisebbek a költségeink, mint az
összehasonlításban szereplő városok hivatalaiban. Ez azt jelenti, hogy a zselízi városi
hivatal és az ott működő többi hivatal hatékonyabban dolgozik.
(ck)

A magyar szabadságharc 160. évfordulójára
Már hagyománnyá vált, hogy
március idusán tisztelettel és
szeretettel emlékezünk meg az
1848–49-es magyar forradalom
és szabadságharc hőseiről és halottjairól. Az ő helytállásuk, hősi
tetteik példaként állhatnak abban, hogyan kell a nemzeti függetlenségért, a nép szabadságáért
küzdeni az elnyomó zsarnokság
ellen.
A szabadságharc 160. évfordulóján a hősökre emlékezve
tudatosítjuk azt, hogy történelmi
múltunk e kiemelkedő eseménye nem pusztán értelmünkre
hat, hanem érzelmi életünket is
gazdagítja, egyben nemzetünk,
magyarságunk érzés- és gondolatvilágát is formálja. Számunkra március 15-e a legszebb és
legnagyobb nemzeti ünnep.
Olyan dicsőséges nap, amely
örök jelképévé vált a társadalmi
és nemzeti megújhodásunk nagy

eszméjének.
A történelemből jól ismerjük,
hogy az 1848-as forradalmi eszme azon a viharos kora tavaszon
Párizsban lobbant lángra, majd
továbbterjedve
Frankfurtban,
Münchenben, Bécsben, Prágában, olyan lángot vetett Pesten
és Budán, amely felvillantotta az
egész emberiség boldogulásának
egyetlen járható útját. 1848 elsősorban ezért szellemi forrása
kései koroknak, valamennyi
nemzedéknek. Azon a forradalmi tavaszon a közép-európai
kis nemzetek a függetlenségre,
autonómiára, illetve önálló államiságra törekedtek. Azonosak
voltak a nemzetek érdekei, reménykedtek, hogy összefogással,
erőfeszítés árán talán győzhet
a haladás, szebb napok virradhatnak a vérrel áztatott, sokat
szenvedett tájra. Sajnos nem így
lett. A nagyhatalmak eltiporták

a forradalmakat. Azért is, mert a
közép-európai kis nemzetek politikusai képtelenek voltak önös
nemzeti érdekeiken felülkerekedni. Csak később döbbentek
rá, akkor is kevesen, hogy a kor
európai eszménye, a nemzetállam ebben a régióban az akkori
minta szerint végül is megvalósíthatatlan.
Napjainkban, amikor a magyar
szabadságharc 160. évfordulóját
ünnepeljük, felidézzük a forradalom örök tanulságát: azt,
hogy a haladás, a szabadság egy
és oszthatatlan. Ha elbukik az
egyetemes haladás, előbb-utóbb
odalesz a nemzeti szabadság is.
A korabeli események hősei és
elindítói a márciusi iak voltak.
Nemes láng hevítette őket, szent
érzések indították el harcukat:
tenni valamit az emberiség javára! Március emléke – Petőfiék
márciusa kedves nekünk, közel

van, emberközelben, melynek
üzenete szívünkben él, felnőtteknek és fiataloknak egyaránt.
Befejezésül álljanak itt Petőfi
Sándor gondolatai, amelyeket
1848. március 15-én írt naplójába: „Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság! Először
is én üdvezellek, ki imádkoztam
és küzdöttem éretted, üdvezellek
oly magas örömmel, amilyen
mély volt fájdalmam, midőn
még nélkülöztünk tégedet! Oh
szabadság, édes kedves újszülött,
légy hosszú életű e földön, élj
addig, míg csak él egy magyar!
Ha nemzetünk utolsó fia meghal,
borulj rá szemfedő gyanánt... s
ha előbb jön rád a halál, rántsd
magaddal sírodba az egész nemzetet, mert tovább élnie nélküled
gyalázat lesz, veled halnia pedig
dicsőség!”
Nyustyin Ferenc
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Tavaly ezer közúti baleset volt a járásban
A járási közlekedésrendészet
statisztikai kimutatása alapján
2007-ben a Lévai járás területén
1000 közlekedési baleset történt,
ami 57-tel több, mind az azt megelőző évben (+6,04%). Ebből 206
esetben (20,6%) történt sérülés
(+45). 16 baleset végződött halállal, ezek során 16 személy hunyt
el, 54-en súlyosan (+15), 205-en
(+34) könnyen sérültek meg. A
keletkezett anyagi kár 65 885 300
korona volt (+6 557 600).
Ezer közlekedési balesetből
61-et alkoholfogyasztás okozott,
tehát körülbelül minden 16.
balesetet az alkoholfogyasztás
idézett elő. 2006-ban ez a mutató rosszabb volt, hiszen akkor
minden 13. balesetet okozta
alkoholfogyasztás.
Az ivás okozta balesetek
során két személy halt meg
(+1), 9-en súlyosan (+3), 22-en
könnyen sérültek (–11). Ezeket
a baleseteket 49 alkalommal
személygépjármű-vezetők,
2
alkalommal motorkerékpárosok,
1–1 esetben egy traktor, ill. egy
furgon vezetője, 3 alkalommal
nem motoros járművek vezetői és
4 alkalommal gyalogosok idézték
elő.
Az alkoholfogyasztás miatti
balesetek leggyakoribb oka a
járművezetők alapvető köteles-

ségmulasztása volt (26 eset), 16
esetben gyorshajtás, 8 esetben
helytelen vezetési mód, 4 esetben
pedig az elsőbbségadás elmulasztása okozta a szerencsétlenséget.
A balesetek leggyakrabban
a községek belterületén történtek – 671 eset történt ilyen
színhelyen, amelyek során 5
(–1) résztvevő meghalt, 25-en súlyosan (+2) és 122-en könnyen
sérültek meg (+28). Az anyagi
kár itt 36 465 100 korona
volt (+4 874 700). Községen
kívül 329 baleset történt (+7),
amelyek során 11 személy
(+4) vesztette életét, 29 (+13)
súlyosan, 83 (+6) könnyen sérült meg. A keletkezett anyagi
kár 29 420 200 korona volt
(+1 682 900). Vasúti átjárókon 13 baleset történt, ezek
emberéletet nem követeltek
(–1), csupán 3 személy sérült
meg könnyebben (-1).
2007-ben a legtöbb baleset az I. osztályú utakon történt
– 317 balesetben 8 személy életét
vesztette (+1), 21 súlyosan (+11)
és 71 könnyebben sérült meg
(+3). A helyi utakon 314 szerencsétlenség történt, 2 személy életét vesztette, 7-en súlyosan, 51en
könnyen sérültek meg (–1). A
harmadosztályú utakon 188 baleset történt, 3 személy vesztette

életét, 20-an súlyosan (+6), 53-an
könnyebben sérültek meg (+27).
Az anyagi kár elérte a 14 508 500
koronát (+6 078 100). A másodosztályú utakon 93 balesetet
jegyeztek fel, amelyek során 3
személy vesztette életét (+2), 5
személy súlyosan (-2), 22 könynyebben megsérült. A keletkezett
anyagi kár 7 063 500 korona volt
(–1 234 600).
A baleseteknek a hét egyes

napjain való előfordulását vizsgálva megállapítható, hogy a
legtöbb baleset pénteken történt
–193 (+24), a legkevesebb pedig
vasárnap –115. Napszak szerint a
leggyakrabban 12–16 óra között
történtek balesetek –253, amelyek során 7 személy súlyosan
(–1), 40 pedig könnyebben megsérült (+2). Emberéletet követelő

Hat hazugság, amivel ámítjuk magunkat

Az önuralom hiánya és az önámítás a két legfőbb oka annak,
hogy rossz pénzügyi döntéseket
hozunk, és ennek következtében
keresetünket meggondolatlanul
pazaroljuk el. Felesleges vásárlásainkat rögtön igyekszünk is magunknak különböző kifogásokkal
megmagyarázni.
Ha Ön azon impulzív vásárlók táborába tartozik, akik
egyszerűen képtelenek megállni,
hogy ne szórják a pénzüket, és
nem képesek felismerni azt sem,
hogy mindennapos hazugságokkal ámítják magukat vásárlásaik
során, akkor szívleljék meg egy
pénzügyi szakember, Gregory
Karp tanácsait, hogy megtanulják, miként győzhetik le pénzpocsékolási késztetésüket.
A feleslegesen költekező ember általában az alábbi kifogásokkal áltatja magát:
1. „Holnap talán meghalok, ezért
inkább a mának élek!”– ez a

mondat a pénzhez való éretlen
hozzáállást tükrözi, mint ez is:
„ma megveszem, és majd valamikor lefizetem”. Ez a fő kifogásuk,
ami miatt a pénzt nem teszik
félre.
2. „Keményen dolgozom, ezért
megérdemlem!” – ez a kijelentés
hasonlatos ahhoz, mint amikor
egy négyéves gyerek akaratoskodik a játéküzletben, és mindenáron megvetetné a kiszemelt árut.
Való igaz, hogy jó néhányan túldolgozzuk magunkat, és időnként
kell, hogy áldozzunk magunkra is
a pénzünkből, de sajnos manapság gyakrabban válunk a reklámhadjáratok és különböző eladási
akciók áldozataivá, melyek állandóan azt sugallják, hogy „Vedd
meg, hisz megérdemled!”
3. „Nem értek a számokhoz!”
– ez azoknak a kifogása, akik
nem szentelnek elég figyelmet
pénzügyeiknek, holott ehhez
nem kell nagy matematikai tu-

dás. Vagyonunk beosztásához,
pénzügyeink megszervezéséhez
számos segítséget, eszközt találunk már az interneten is. Örülhetnének, hogy ennyi lehetőség
áll rendelkezésükre ahhoz, hogy
ésszerűen saját magunk kezelhessék pénzünket.
4. „Túlságosan elfoglalt vagyok
ahhoz, hogy pénzügyeimet intézzem vagy hasonlítgassam az
árakat!” Bizonyos emberekre ez
valóban igaz lehet, de a legtöbb
esetben ez is csak kimagyarázás.
Ha a hétnek csak egy napján
kikapcsoljuk a tévét, máris elég
időt nyerünk vagyoni helyzetünk
és pénzügyeink áttekintéséhez. A
valóban elfoglaltak pedig használják ki pénzügyi tanácsadóik
tudását, jó tanácsait. Ez egy kicsit
drágább megoldás, de még mindig jobb, mint ha a pénzünkkel
nem csinálunk semmit.
5. „Ez a vásárlás egy jó befektetés volt.” Ez is tévhit, hisz a

baleset ebben a napszakban nem
volt. A legsúlyosabb balesetek
este, 20.00 óra és éjfél között
történtek – ebben a napszakban
102 esetet tartanak nyilván, amelyek során 7 személy vesztette
életét (+5), 12 súlyosan (+7),
16 könnyebben sérült meg (–5).
Alkoholfogyasztás miatt a leggyakrabban 16.00 és 20.00 óra
között történtek balesetek (22)
– ebben az időszakban minden
10–11. baleset alkoholfogyasztás miatt történt.
A 20.00 és 24.00 óra
közti baleseteknél ez a
mutató még kedvezőtlenebb, a 102 esetből
15 alkalommal játszott
szerepet az alkohol, ami
azt jelenti, hogy minden
6–7. balesetet ittas vezetés idézett elő.
A Nyitrai kerületben
a kerékpárosok és a
gyalogosok jelentik a
legnagyobb gondot. 2007-ben
a balesetek 3,3 százalékában
játszottak közre gyalogosok (ez
a mutató a megelőző években:
2006 – 3,39%,
2005 – 4,42%,
2004 – 5,28%, 2003 – 4,06%).
Az adatokat
Radoslava Tatarkovičová mérnök,
a járási közlekedésrendészet dolgozója adta közre, feldolgozta: (ic)

különböző árucikkek megvétele
azért nem jelent invesztíciót,
mert szinte minden veszít az értékéből, amint a boltot elhagytuk.
Tehát az „autó, plazmatévé vagy
a legdivatosabb cipő” megvásárlását nem befektetésnek, hanem
inkább kiadásnak nevezhetjük.
6. „Nem keresek annyit, hogy
takarékoskodni tudjak.” A takarékoskodás nem attól függ, hogy
mennyit keresünk, hanem attól,
hogy mennyit vagyunk képesek
félretenni. Ha az Ön keresete
csak az alapvetően nélkülözhetetlen dolgokra elég, akkor bizony a
megkeresett összeggel van a baj.
Ennek kiküszöbölésére kétféle
megoldás létezik: vagy még több
órát kéne ledolgoznia, vagy elérni
egy magasabb fizetést ugyananynyi idő alatt.
Marshall Loeb,
Preklad Norbert PAUL,
nezávislý analytik
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Erőszakos támadás
Zselízen?
Egy meg nem nevezett intézmény felmérései szerint az emberek 95%-a elolvassa azokat az újságcikkeket, melyeknek címe
erőszakkal kapcsolatos témára utal, és alig 35%-unk kezd bele
azokba a cikkekbe, melyeknek tartalma ill. címe az élő környezet problematikájával foglalkozik. Hát ennyit a címmagyarázatról, és a cikk szerzője elnézést kér, hogy ilyen kísérlettel akarta felkelteni az olvasó érdeklődését. De most térjünk a tárgyra.
Az elmúlt (zimankós) időszakban egyre elterjedtebbé vált az
„energiát ingyen!“ akarók kampánya, melynek következtében
tömegesen kiirtották az akácfákat a Garam partján. Ennél már
csak a favágás stílusa bosszantóbb, zavarba ejtőbb:
A facsonkokat látva, melyek kb. 1 méter magasságig meredeznek, azt hihetnénk, hogy a favágók súlyos gerincbetegséggel
küszködhettek, hogy még csak le se hajoltak a fatörzs aljához, és
úgy fűrészeljék el, ahogy azt kell, hanem felegyenesedett helyzetben (mondhatni büszkén) vitték véghez szörnyű tettüket.
Ezek a rokkantak (nevezzük őket így) komoly fejtörést
okoznak az erdészeknek és a rend őreinek, akik – bár nem
küzdenek a fent említett gerincbántalmaktól – mégsem tudják
elcsípni az elkövetőket. Bizonyítékok és tanúk híján nincs tettes
sem. Tanú bizonyára még akadna is, de „invalidusaink” fenyegetései hatására senki sem akarja feláldozni saját egészségét vagy
biztonságát. Pozitívumként könyvelhető el viszont az a tény,
hogy egyre nagyobb a Garam-part látogatottsága, főleg a fiatal
kerékpározók jelenléte fékezhetné meg a potenciális elkövetők
káros tevékenységét. A hozzáférhető kifejlett technológiák (fényképezőgép kamerával) pedig segíthetnek a bizonyításban.
(gm)

Mérlegelt
a Tiszta Forrás Alap

A Tiszta Forrás Alap ünnepélyes évzáró taggyűlést tartott március
1-jén a zselízi kultúrotthonban. A kultúrműsor alatt a jelenlevők meghallgatták az alap keretében működő csoportok tevékenységéről szóló
beszámolót. Ebből például megtudhatták, hogy a Kincső néptánccsoport 2007-ben összesen 35 alkalommal szerepelt. Érdekességként az
is elhangzott, hogy megalakulása óta a csoport 341-szer lépett már
színpadra. A Kincsőn kívül a Tiszta Forrás Alap támogatásával működik az Apró Kincső, az Iciri-Piciri, a Kincsős Szülők Csoportja és a
Gereben-zenekar.
(ek, foto: hg)

Gazdagság, amit bűn nem figyelembe venni
A Barsi Múzeum két helytörténésze, Zuzana Ivanická és Holba Katalin volt a Városi
Könyvtár által szervezett Irodalmi Kávéház
február 14-ei vendége. Előadásukban és prezentációjukban a környék ünnepi péksüteményeit mutatták be.
Ma már csak kevesen tudják elképzelni,
ezen a téren milyen szerteágazóak a helyi és
régión belüli szokások. Elődeink különböző
kalácsokat, süteményeket készítettek mindenféle alkalomra: karácsonyra, farsangra,
húsvétra, lakodalomra, temetésre, keresztelőre – mindegyikre mást és mást.
A kalácsokat különböző néven ismerték,
például örömadó, nyúl stb.
A nyugdíjasklubban összegyűltek
meg is kóstolhatták a házilag készített
finomságokat. A jelenlevők többségében
nők voltak, ezért is kísérte nagy érdeklődés a mára már csak kevesek emlékezetében élő péksütemények elkészítéséről
szóló felvilágosítást. Élénk disputában
osztották meg egymással emlékeiket a
régmúlt idők ízeiről és illatairól szüleik,
nagyszüleik konyhájából, valóságos receptbörzét varázsolva a rendezvényből.
Az egyik jelenlévő megemlítette, hogy a
vallási szokások miatt elődeink sokkal keve-

sebb húst és cukrot fogyasztottak, és sokkal
egészségesebbek voltak, mint mi, akik a hagyományos böjt helyett mindenféle előírt diétákat tartunk szervezetünk méregtelenítésére
vagy a testsúlyunk csökkenése érdekében.
A résztvevők beszéltek arról is, hogy a
múltban a kenyeret másként készítették, és
hogy az élelmiszert mélyhűtők nélkül is tudták tartósítani. Az érdekfeszítő elbeszéléseket
régi konyhák fényképei tették életszerűbbekké.

Dr. Holba Katalin a végén még egy érdekes tényről tett említést. Bárhol a világban ki

tudnak találni mindenféle álhagyományban
gyökerező bizarr attrakciót az idegenforgalom
fellendítésére, miközben mi képesek vagyunk
figyelmen kívül hagyni saját adottságainkat
és lehetőségeinket. Mondott jobb példákat is
– olyan községekről, amelyek falusi múzeum létesítése mellett falusi rendezvényekkel
és vásárokkal is csalogatják a turistákat.
Gyakran elég csupán arra építeni, ami hatvan évvel ezelőtt általános volt, beleértve a
hagyományos ételeket és recepteket. „Ennek
a régiónak sajátosan sokszínű a népi kultúrája, amelyen belül minden községnek
saját hagyományai vannak, és ezen felül itt
találkozik a szlovák és a magyar kultúra.
Ez olyan gazdagság, amelyet bűn figyelmen kívül és kihasználatlanul hagyni. Az
itt élő emberek, ha nem is gazdagodnának
meg az idegenforgalomból, de megélnének
belőle.”
Talán. Ehhez azonban meg kellene ismernünk lakóhelyünket és annak történelmét,
hajlandóknak kellene lennünk befogadni
és kamatoztatni minden jó ötletet – nemcsak sajátunkat vagy néhány kiválasztottét.
De egyelőre még ez is elérhetetlennek tűnik.
Števo Hečko
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Rendőrség: nyitottabban a nyilvánosság felé
Február 22-én a zselízi kultúrotthonban
találkoztak a rendőrség vezető körzeti és járási
tisztségviselői a környék polgármestereivel és
iskolaigazgatóival. Bevezetőben az összegyűltek megismerkedtek néhány statisztikai adattal
az elkövetett bűnesetekről és felderítettségük
arányáról. Marián Mikloško százados, a zselízi körzeti osztály igazgatója tájékoztatta a
résztvevőket azokról a gondokról, amelyekkel
a helyi rendőrök leginkább szembesülnek.
A legégetőbbnek a fiatalkorúak kábítószer-fogyasztását, valamint az iskolákban
előforduló szélsőséges megnyilvánulásokat
nevezte meg. Ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy a zselízi parancsnokságon egy speciálisan
kábítószer-kutatásra képzett kutyát is tartanak,
amelynek bevetésével ellenőrzéseket tartottak
a sárói, a garamszentgyörgyi és a csekei iskolában.
A rendőr-elöljárók negatívumként értékelték
a rendőrök kis létszámát, tekintettel a szolgálati
körzet nagyságára. A járási vezetők ezért kérés-

sel fordultak a polgármesterekhez, hogy segítségükre legyenek a polgárőrök toborzásánál, akik
kisegítenék a szolgálatos rendőröket, s így lehetőség nyílna a járőrök számának növelésére.
A járási közlekedésrendészet igazgatója
is statisztikai kimutatásokkal kezdte mondandóját, számokban fejezte ki a tavalyi évben
történt közlekedési baleseteket a járásban.
Megemlítette, hogy vannak módszerek
a balesetek megelőzésére, amelyek bevezetése a község hatáskörébe tartozik. Ilyen
a gyalogos átkelők kijelölése, a buszmegállók melletti leállósávok létesítése, fényviszszaverő szalagok beszerzése a gyermekek
számára, a megrongált közúti jelzőtáblák
gyors pótlása, rendőrségi véleményeztetés
építkezési engedélyek kiadásakor.
A találkozó befejezése előtt lehetőség
nyílt az elhangzottak megvitatására, amelyet
néhány résztvevő ki is használt. A felszólalók a hasonló találkozók rendszeresítésére,
a városi park hatásosabb felügyeletére hívták

Ne öljük meg egymást…
Az orvosok állítása szerint egy séta a friss levegőn balzsamként hat testre és lélekre
egyaránt. Viszont nem tudom, hogy mit mondanának az orvosok, ha ezt a sétát a
Garam partján tennék. Valószínűleg a „balzsam” megnevezést másra cserélnék, talán
stresszfokozó vagy adrenalinnövelő lenne a helyesebb. Én inkább egy ijesztő elvarázsolt erdőhöz hasonlítanám, amely felett egy gonosz boszorkány uralkodik, a fák
utánunk nyúlnak, és az ember jobban tenné, ha mihamarabb eltűnne, még mielőtt
felfalná egy nagy ronda pléhdoboz. Amerre néz az ember, mindenütt csak szemétkupacokat lát. És nem is akármilyeneket. Egy ilyen kedves kis meghitt Garam menti séta
alatt megismerkedhetünk ez emberi hulladék sokszínűségével. Olykor az az érzésünk
is támadhat, hogy a nyitrai Agrokomplex kiállításán vagyunk, csak az áru minősége
más. A fotelek kopottak, a polcok és a többi bútordarab is kissé megviselt, de ennek
ellenére a modell és színskála bőséges. Az autósoknak nagyszerű alkalmuk adódik,
hogy feltöltsék abroncskészletüket méret és magasság szerint. Leginkább a traktorosok lelhetik itt örömüket. A gumiabroncsokból néhány már sikeresen beilleszkedett a
környezetbe, és a kúszónövényekkel folytatott együttélés sokat javított az imázsukon.
A PET palackok mennyiségéről már szót sem ejtek – „nőnek”, mint a gomba. De természetesen a rengeteg, teljes egészében műanyag hulladékok mellett elfér a 100%-ig
természetes hulladék is – szépen rendezett, hosszú sorokban lerakott kerti hulladék.
Ágak, gallyak. A tavaszi metszés pedig még el sem kezdődött. Egyszerűen csodálatos,
itt mindent megtalálhatunk a kényelmes élethez. A gond csupán az, hogy a természetnek már valahogy nem jutott hely. Megértem az embereket, hogy mindenki igyekszik berendezni a környezetét – például, ha valaki séta közben netán elfárad, akkor
ne kelljen a földre ülnie, inkább kényelmesen megpihenjen a heverők, vagy a fotelek
egyikén, vagy akár még azt a hatalmas gumiabroncsot is igénybe veheti. Szerintem
a földön ülve kellemesebb lenne. Az öreg ülőalkalmatosságokat a többi lakberendezési tárggyal együtt pedig előnyösebb lenne leadni ott, ahol az újat vásároltuk. Igen ám,
de itt a bökkenő! Vigyük néhány száz kilométerre a gumiabroncsot, hogy leadjuk?
Vagy a bútort? Egyszerűbb lenne, ha a városnak lenne egy gyűjtőudvara. Az viszont
nincs. És ha már nem biztosította ezt a lehetőséget, miért az egyszerű halandónak
kell megoldania ezt a gondot? A kérdés az, hogy a lakosok élnének-e a gyűjtőudvar
adta lehetőséggel. Hiszen a háztartási hulladékot gyűjtik, a pléhdobozok és műanyag
palackok mégis ott hevernek a folyóparton. Ugyanez a helyzet az építkezési hulladékkal, amelyet egyszerűen kivisznek a városon túlra (vagy legalábbis az utca végére),
miközben megrendelhető lenne egy nagy konténer a közszolgáltató vállalattól – jelen
esetben az Eurospinntől. De ez pénzbe kerül, és bonyolultabb, mint valahová kivinni.
Lustaság ez, közömbösség vagy takarékosság? Könnyen lehet, hogy a takarékoskodás
sokba fog nekünk kerülni. Előnye, hogy mégsem nekünk, hanem gyerekeinknek, így
mi továbbra is nyugodtan alhatunk, hiszen minket ez „nem érint”.
Gabriela Michlová

fel a figyelmet. A felszólalók megemlítették
azt is, hogy a szlovák alapiskola előtti utcán
rendszeresen járnak teherautók annak ellenére, hogy ezt tábla tiltja. A rendőrségi vezetők
aktívabb együttműködést ígértek, és ugyanezt
kérték a nyilvánosságtól is. Bármilyen gond
esetén bátran fordulhatnak hozzájuk, jelentette

ki a rendőrség a nyilvánossággal szembeni
nyitásának szellemében.
(ck)

Veszélyeztet
a fekete lyuk

Kellemes napsütéses délután. Bal kéz: póráz plusz
kutya, jobb kéz: fényképezőgép. Irány a természet!
Elindultunk a városból egyenesen a híres (egykori)
zselízi korház irányába, hogy az amfiteátrum mögül
átjuthassunk az ún. Gesztenyefasorra.
Városunkban és környékén már szinte megszokott
jelenség a szemét. Az itt rejlő hatalmas mennyiségnek
köszönhetően nem a kéklő eget, nem is a még szunnyadó természetet figyeltem – szemeim szemétkupacról
szemétkupacra cikáztak, és ekkor láttam meg a sötétséget, amely magához vonzott (nem, nem egy sci-fi
történet következik).
A sötét folt jelen esetben egy kb. 4 méter mély és kb.
1 méter átmérőjű, kútra emlékeztető képződmény. Anynyi különbséggel, hogy az alján csendesen csörgedezett
egy kis patak – ami a szagokból ítélve a városi szennyvízből állt össze. A látvány letekintve kissé nyomasztó
volt. Hát még milyen nyomasztó lehet feltekinteni odalentről…
Ezúton szeretnék figyelmeztetni, minden tisztelt

„szeméthegy-természetjáró” olvasót, hogy óvatosan
közlekedjen ezen a szakaszon!
Ugyanakkor ezúton szeretném megkérni a kompetens személyeket, hogy az esetleges balesetek megelőzése
érdekében tegyenek eleget a biztonsági előírásoknak!
Ui.: talán a szemétnek köszönhetem az életemet...?
(pepo)
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Ismeretlen tettes tört be egy sárói családi házba
közelebbről meghatározatlan időpontban február 24-én 17.00 óra és a következő nap reggel 8.00
közti időszakban. Ismeretlen módon bejutott az
udvarba, ahonnan 3, egyenként kb. 15 kilogrammos pulykát tulajdonított el. A ház 48 éves tulajdonosának 22 000 koronás kárt okozott.

A menedékház felújítása utat nyithat
a munkásszálló rekonstrukciójának
A munkásszállóval – elavultsága miatt – már évek óta gondok vannak, ezek
súlyosságával azonban az önkormányzat
csak a kórház átvétele, de főleg bezárása
után szembesült, amelyhez hozzátarto-

Február 28-án testi sértés vádjával indult eljárás egy 56 éves garamsallói lakos ellen, aki
aznap 17.00 óra körül heves vitát követően
megtámadott egy 45 éves helybéli férfit Garamsallón, a buszmegálló közelében. A támadó
konyhakéssel mellbe szúrta áldozatát, amivel 7
napon túl gyógyuló sérüléseket okozott neki.
A február 29-én 13.30 óra és március 1-jén délelőtt 10.00 óra közötti időszakban ismeretlen
tettes tört be Zselízen a Béke utcai pszichiátriai
rendelő épületébe. A rendelőbe az ablakon át
jutott be, miután kiszakította a rácsot, és betörte az ablaküveget. Ezután eltulajdonított három
személyi számítógépet és monitort. Tettével a
tulajdonosnak 106 000 koronás kárt okozott.
Az ügyben lopás vádjával indult eljárás.
Parkolni nem mindig biztonságos Zselízen
sem, állapíthatta meg egy Citroen Jumper
városunkban megpihenő tulajdonosa. Miután
március 1-jén a Bowling bár előtt állította le
járművét, ismeretlen tettes az esti órákban feltörte azt, és eltulajdonította a benne található
Blaupunkt típusú autórádiót. Eközben az autó
több ajtajának zárját is megrongálta. A tulajdonos 11 000 koronás kárt szenvedett – 5000 koronát ért a rádió, 6000 korona kár pedig a zárak
megrongálásával keletkezett. A rendőrség még
aznap eljárást indított lopás vádjával.
Március 3-án büntető eljárás indult egy nagysallói 60 éves nő ellen csalás vádjával. Az illető
hitelszerződést kötött a Pohotovosť K-vel még
2007 februárjában 26 000 korona merítésére,
de a 3640 koronás részleteket el sem kezdte fizetni. Az eljárás megkezdésekor megalapozott
volt a gyanú: a nő már a szerződés aláírásakor
tisztában volt azzal, hogy képtelen lesz fizetni a
részleteket. A hitelfolyósító társaság a szerződés
megszegése miatt 50 819 koronás kárt mutatott
ki az eljárás megkezdésekor.
Közösen elkövetett nyomásgyakorlás miatt indult március 7-én eljárás egy 43 és egy 45 éves
elkövető ellen. Még 2006 novemberében egy
lekéri idősgondozó intézetben visszaéltek egy
89 éves gondozott magas kora, rossz egészségi
állapota és csökkent szellemi képessége miatti
indiszponáltságával, és kényszerítették őt egy
adásvételi szerződés aláírására. A szerződés
szerint 100 000 koronáért megvették tőle családi házát és a hozzá tartozó telkeket, úgy, hogy
a vételárat az eladóról való élethosszig tartó
gondozással egyenlítik ki. Feldolgozta (ik)
Lapunkat Marián Mikloško mérnök százados,
zselízi rendőrparancsnok tájékoztatta

zott az épület. A munkásszálló leromlott
állapotban van, a legsürgetőbb teendő a
tető javítása és az egész épület szigetelése
lenne, hiszen a mostani állapot az energiafelhasználás szempontjából hosszú távon
tarthatatlan. A város szem előtt tartja a felújítás fontosságát, gondot csupán a lakók
ideiglenes elhelyezése okoz a munkálatok
idején.
A képviselő-testület egyik téli ülésén
szó esett a problémáról, és egy javaslat is elhangzott a helyzet javítására. A
javaslat szerint a munkásszállón
elszállásolt lakók – vagy legalább egy részük – ideiglenesen
átköltözhetnének a menedékházba, amelyet ezt megelőzően
a város felújítana. Polka Pál
alpolgármester
elképzelése
szerint – aki egyébként a menedékház vezetője és az ötlet
gazdája is – a menedékház
földszinti helyiségei már évek
óta kihasználatlanok. Ezeket
viszonylag kis befektetéssel
felújíthatná a város. „Örvendetes, hogy a városháza azonnal reagált,
az épületet megtekintették az építkezési
osztály alkalmazottjai, ez azt jelenti, hogy
a város nyitott a megoldásra. A városháza
dolgozói megmérték az épületet, erről
tájékoztattuk a polgármestert és a megyei
hivatal illetékes osztályvezetőjét, hiszen az
épület a megye tulajdonában van. Amenynyiben ez a megoldás támogatást nyerne,
a város felújíthatná a munkásszállót, és ez
idő alatt az ott lakók beköltözhetnének a
menedékházban kialakított pótlakásokba.
A felújított munkásszálló a város tulajdo-

nában maradna, amely üzemeltethetné,
esetleg felkínálhatná bérbeadásra.
Ľubica Burdová megyei alelnök, aki
városunkba látogatott, és megbeszélést
tartott a polgármesterrel erről a lehetőségről, támogatásáról biztosította
a várost. Az előzetes – még
nem hivatalos – megegyezés
szerint a város szimbolikus
1 koronáért bérbe venné az
épületrészt, a fenntartási költségeket saját maga állná. Ezzel
új lakásokat teremthetne,
amelyek a munkásszálló felújítása után is hasznosulhatnak.
„A város gyakran küszködik
lakbérhátralékokkal, amelyek
egyre gyakrabban fordulnak
elő. Az újonnan kialakított
szükséglakások segítségével ez
a gond orvosolható lenne”– mondja az alpolgármester, majd arra a kérdésre, hogy a
menedékház lakosainak száma nem keltene-e ellenkezést a környéken, így válaszol:
„Kijelenthetem, hogy mindenféle állítások
ellenére, amelyeket gyakran hallani, nincs
sok gond a menedékház lakóival, és a
Vasút utca lakói is megbékéltek azzal a
tudattal, hogy szomszédságukban áll ez a
szociális intézmény.”

A Nyitra megyei önkormányzat tehát
– egyelőre nem hivatalosan – együttműködést ígért. A város feladata, hogy
kidolgozza a menedékház alsó szintjének
felújítására vonatkozó költségvetést, és
ebben az évben végre is hajtsa a munkálatokat. A következő lépés a munkásszálló
felújítása lehet. A javaslatnak van alapja,
hiszen mindkét fél nyerhet rajta: a megye
számára az épület jobb kihasználásával
csökkennek a fenntartási költségek, a város pedig szükséglakásokhoz jut.
Levicky László
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Munkaügyi hivatal: Zselíz
környékén 31 szabad munkahely
2008
januárjában
a zselízi körzetben 2383
munkanélkülit
tartottak
nyilván, ami az előző hónaphoz képest 20 fővel
több. Az azonnal munkába
állítható
munkakeresők
száma 1961, decemberhez
képest 34-gyel több. A lévai
munkaügyi hivatal adatai
szerint a Zselíz körzetében

élő munkanélküliek a járás
összes
munkát
kereső
lakosságának
30,20%-át
alkotják.
Januárban
188
új
munkanélkülit
evidáltak,
ugyanakkor 168-an kikerültek a nyilvántartásból. 50
munkanélkülinek sikerült
a munkaügyi hival révén
állást találni, 70-en más mó-

don találtak munkát, 25-öt
együttműködési
szándék
hiányában kivettek a munkakeresők listájáról. A körzetben 31 szabad munkahelyet evidáltak, leginkább
a szakmunkás pozíciókra
keresnek jelentkezőket, de
kereslet mutatkozik pincérek és tanárok iránt is.
Feldolgozta (šh)

A vízműveknek mások a prioritásai,
a csatornahálózat kiépítésére
projektumot ad be a város

EGY
MONDATBAN

#########################
Február 22-én a közös hivatalról tárgyaltak a régió polgármesterei, az
új alapítószerződés-javaslat szerint
a hivatal néhány dolgozóját költségkímélő megfontolásból bevonnák a városi hivatal szerkezetébe

#

Városunk

vissza nem térítendő támogatást kapott a
Hviezdoslav utcai gyermekjátszótér további felújítására az Ekopolis Alapítványtól – az Egészséges tér gyermekeinknek
elnevezésű projekt célja új fák és bokrok
ültetése a játszótér körül, a támogatás
mértéke 110 ezer korona, amivel Zselíz
a második legnagyobb támogatást kapta

#

A Hurban utca 49 házának csaknem száz lakosa kérvényt nyújtott be a városhoz, amelyben kéri a csatornahálózat kiépítését az utcában. A városi képviselő-testület februári ülésén
tárgyalta a kérvényt és a városi hivatal válaszát. A válaszban a város megállapítja, hogy
a csatornahálózat tulajdonosa és üzemeltetője a Nyugat-Szlovákiai Vízművek Rt, amely viszont az elkövetkező 3 évben nem tervezi a szóban forgó befektetést.
A város már korábban felkérte a tulajdonost, hogy adjon engedélyt az önkormányzatnak
a saját kezdeményezésű fejlesztésre. A területhasznosítási engedélyt már kiadták, lezajlott
a közbeszerzési eljárás is a tervdokumentáció elkészítőjének kiválasztására. A város projektumot dolgoz ki a környezetvédelmi operatív programban megjelenő felhívásra, hogy megvalósíthassa a kb. 200 millió koronás beruházást. Mivel az önkormányzat nem rendelkezik
ekkora összeggel, sem hitelkerettel, a nagyszabású akció megvalósulása kizárólag a strukturális alapokból megcélzott támogatás elérésétől függ.
(ek)

meg

A közös hivatal kérdésében
egységes az álláspont
az önkormányzaton belül

kat, például Nagypusztán kidöntött egy

→1. old

A képviselők biztosították a polgármestert
az első változat támogatásáról, és megbízták,
hogy tovább tárgyaljon a falvak polgármestereivel. A kérdéssel még foglalkozunk
lapunkban. A testület jóváhagyta az 1/2007
sz. általános érvényű rendelet (ÁÉR) – a
város szerkezeti felépítésének – módosítását,
amellyel új munkahelyek alakulnak a városi
hivatalban: egy–egy szakelőadói poszt a
környezetvédelmi és rekreációs, az infrastruktúra-, a pénzügyi és a kulturális osztályon,
valamint egy külsős informatikusi munkakör.
Jóváhagyta a hulladékgazdálkodásról szóló, 5/
2006 sz. ÁÉR-t, a városi támogatások odaítélését az erre a célra létrehozott bizottság ajánlása szerint. Támogatást kapott a Tiszta Forrás
Alap, a Zselízi Hangok polgári társulás, a Blue
Art polgári társulás, a Svodov polgári társulás,
a szlovák alapiskola szülői szövetsége, a magyar
alapiskola szülői szövetsége, a szlovák tannyelvű alapiskola, a Zselízi Kinológiai Egyesület,
a Városi Sportklub, Dulai Martin, az Amici

polgári társulás, az Áfonya Kismamaközpont,
a helyi római-katolikus egyházközség, a helyi
református egyházközség. A testület tudomásul
vette a Hurban utca lakóinak a csatorna-hálózat kiépítésére irányuló kérvényét, és kihirdette
a főellenőr-választás újabb fordulóját. A képviselők jóváhagyták a szlovák alapiskolának
egy többrendeltetésű sportpálya építésének
részfinanszírozására irányuló kérvényét. Az
iskola megpályázta a kormányhivatal és a Szlovák Gázművek támogatási pályázatát, amelyek
siker esetén 1,2 millió koronát folyósítanak a
pálya létesítésére, a várostól 500 000 koronás
részfinanszírozásra van szüksége. Ismét szó
volt az interpellációk megalapozottságáról. A
vitában elhangzott, hogy Milan Belica megyei elnök 400 000 koronát ígért a gimnázium
tornatermének javítására. Felmerült az is, hogy
a város tegyen ki az utcákra konténereket a tavaszi nagytakarításhoz. A képviselők vitáztak
az ipari zóna kihasználásáról, valamint a biomassza-üzeműre tervezett központi kazánház
fűtőanyaggal való ellátásáról.
(ik)

Március 3-án nyílt napot tar-

tottak a Városi Könyvtárban, amely
során a könyvek visszajuttatásával
megkésett olvasók büntetés nélkül
vihették vissza a kikölcsönzött köteteket – a lehetőséget csupán néhányan
használták ki

#

Az Emma orkán, amely

március 1-jén söpört át városunkon is, nem
tett kárt emberéletben vagy egészségben,
viszont több háztartásban okozott károfát, amely forgalom-fennakadást okozott a
főúton # Vincent Obsitnik, az Egyesült
Államok decemberben kinevezett
nagykövete március 3-án Sáróba látogatott, ahol többek közt megtekintette a községi múzeumot

#

Március

folyamán ismét megkezdi működését a
szódói könyvtár – a látogatókat felújított
helyiségekben várja

#

Babec János, a

Zselíz–város Kinológiai Klub tagja
Qeno nevű kutyájával októberben a
4. helyet szerezte meg a nyomkövetők
országos bajnokságán, amivel bejutott a világbajnoki selejtező második
fordulójába – itt a hat legjobb szlovák
versenyzőből ketten juthatnak tovább
a világbajnokságra

#

A lévai Dituria

üzletközpontban március 7-én tűz ütött
ki, amelyet csak 16 óra alatt sikerült teljesen eloltani - az oltásban a zselízi tűzoltók is segédkeztek

#

elízi
s
Z
Hírmondó
93701@pobox.sk
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IX. évfolyam, 2008. március

ára: 10,- korona

A tartalomból
Megteremti a menedékház rekonstrukciója
a lehetőséget a munkásszálló felújítására?
3. old.

A rendőrség nyíltabb
poltitikát kíván folytatni
– találkozót szervezett
a polgármesterekkel és
iskolaigazgatókkal
4. old.

Március
5-én
elhunyt Urbán György,
városunk díszpolgára.
6.old.

A közös hivatal kérdésében egységes az álláspont
az önkormányzaton belül
A városi képviselő-testület február 28-án
tárgyalt 14. rendes ülésén. A bevezetőben
a képviselők megváltoztatták az idei költségvetést, mégpedig a következőképpen:
a rendes költségvetés kiegyensúlyozott,
mindkét oldalon 97 607 000 korona szerepel,
a tőkeforgalmi költségvetés bevételi oldalán
7 813 000, kiadási oldalán 45 472 000 korona,
tehát a hiány 37 659 000 korona. A költségvetés a pénzügyi operációk bevételi oldalán
47 348 000, kiadási oldalán 9 689 000 koronával számol.
Külön figyelmet kapott a közös községi

hivatal új alapító szerződésének javaslata.
Zselíz város új szerződésjavaslatot dolgozott
ki, amelyet azonban a február 22-én tartott
polgármesteri megbeszélésen néhányan a
környékbeli falvak polgármesterei közül
ellenkezéssel fogadtak, mivel olyan rész is
szerepel benne, amely szerint a közös hivatal
néhány dolgozóját a városháza szerkezeti
rendjébe sorolnák. Röviddel az első megbeszélés után újabb tanácskozást tartottak
a régió polgármesterei, amelynek eredményeképpen a szerződés egy újabb változata
született meg. Ez a közös hivatal kereteiben

hagyná az összes jelenlegi dolgozót, viszont
nagyobb hozzájárulást kívánna meg az alapítóktól – várostól és községektől. A többletköltség több mint 500 000 korona lenne,
ami egy lakosra 20 koronát jelent. Az ülésen
elhangzott: mivel ez a megoldás hátrányos, a
másik néhány község számára valamiért elfogadhatatlan, a harmadik megoldás az, hogy
a város minden érdeklődő községgel – mivel
azok nyilván nem bírnák működtetni ezeket
a tevékenységeket – külön-külön kétoldalú
szerződéseket kötne a feladatok ellátásáról.
2.old.→

Problémás útszakasz Zselízen
2007 folyamán a Lévai járásban öt olyan
útszakaszt lehet megjelölni, amelyen foko-

zott volt a balesetveszély. Az egyik ilyen
problémás útszakasz az I/76-os út 31,5–32,5.

kilométerén, Zselíz belterületén található (a
rendelőintézet és a Béke utcai útkereszteződés közötti részen). Ezen az útszakaszon 12
balesetet jegyeztek fel, amelyek során két személy súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült. Hat alkalommal az említett útkereszteződésben történt a baleset, egyszer a másik,
harmadosztályú úttal való kereszteződésen, öt
alkalommal pedig a helyi utak és a főút kereszteződésén. A balesetek leggyakoribb oka
az elsőbbségadás elmulasztása (4 alkalommal), a helytelen vezetési stílus (3), valamint
a vezető kötelességmulasztása (2) volt. Egyaránt három baleset történt hétfői és csütörtöki
napokon, kettő-kettő pénteken, szombaton és
vasárnap. Az ütközések leggyakrabban reggel
8.00 és 10.00 óra között történtek, ebben az
időszakban 4 esetet regisztrálnak.
Érdekes, hogy éppen ez az útszakaszon –
a Komenský utcán – érvényes a 40 km/órás
sebességkorlátozás. Úgy tűnik, ez kiveszi
a szelet azok vitorlájából, akik az egész városban bevezetnék a sebességkorlátozást.
(ic)

