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Z obsahu
Mestský úrad má novú
prednostku v osobe Mgr. Lívie
Brestovskej.

Úlohy Veposu, ktorý
koncom roka zanikol, prevzala
spoločnosť Eurospinn, s.r.o.
Hovoríme s konateľom Miroslavom Opavským
5. str.

2. str.

Koncom minulého roka
si mesto zaobstaralo softvér
geografického informačného
systému
6. str.

Šťastný rok 2008,
Želiezovce!

Aký rok zanechávame za sebou?
Kto sa zaujíma o dianie v našom meste,
ten si pamätá na začiatok minulého roka
a začiatok volebného obdobia. Nové vedenie mesta zdedilo nejaký stav. Zámerne som
použil pojem nejaký, pretože presné údaje
sme získali až v marci a aj tie presné údaje
vedia „huncúti“ rôzne interpretovať.
Podstatný je fakt, že na oficiálnych fórach (nie v krčmách) odzneli požiadavky na
zákonnú povinnosť zaviesť ozdravný režim.
Oprávnenosť týchto požiadaviek vyvrátila až
kontrola z ministerstva financií, ktorá zistila,
že v marci po účtovnej uzávierke nemocnice
sme boli zo záväzkami 60 dní po lehote splatnosti tesne pod hranicou 14 miliónov Sk. Je
fakt, že sme počas januára a februára urýchlene vyplatili cca 13 miliónov Sk. Okrem
toho sme mali aj ďalšie normálne dlžoby cca
16 miliónov Sk. Medzi poslancami panovala
zhoda, že ak sa do konca roka podarí vynulovať tieto nebezpečné záväzky, môže si mesto
gratulovať. Dve tretiny záväzkov 60 dní po
lehote splatnosti sme vyrovnali v priebehu
prvého polroka, na zvyšok sú dohodnuté
splátkové kalendáre. Celkovú zadlženosť
mesta sa podarilo znížiť z 90 miliónov na
polovicu, cca 46 miliónov Sk. Banka Dexia
mestu vypracovala v auguste audit, ktorý
preukázal úverový limit pre Mesto Želiezovce v sume 56 miliónov Sk. Mohli sme
si teda požičať 44 miliónov Sk a použiť ich
na investície do skrášľovania a rozvoj mesta
s istotou, že takúto pôžičku budeme vedieť aj
bezpečne splácať.
Teoreticky sme to mohli urobiť už v
máji, keby bolo predošlé vedenie zabezpečilo PHSR (program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – ako základnú podmienku čerpania fondov EÚ) a malo pripravených už aj
niekoľko projektov na ich realizáciu a čerpanie.
→2.str.

Hron v zime

Snímka: Irena Szobyová

Rozpočet na tento rok prijatý
Posledné, 12. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2007 sa konalo 14.
decembra. V úvode zasadnutia sa rozvinula diskusia o opodstatnenosti inštitútu interpelácií.
Podľa primátora je to prostriedok opozičného poslanca, ktorý nedokázal inými prostriedkami vymôcť riešenie určitého problému, pričom v súčasnom MsZ opoziční poslanci nie sú.
Oponovali mu najmä dvaja poslanci, Ladislav Vékony a Géza Horváth, podľa ktorých by
tento prostriedok mal byť ponechaný, pretože v niektorých prípadoch to môže byť osožné.
Podporil ich aj Peter Martosy, ktorý tento prostriedok považuje za určitý nástroj – pomoc
zastupiteľstvu a pracovníkom MsÚ, aby požiadavky poslancov boli prednesené koncentrovane. Poslanci o tejto otázke hlasovali a podporili ponechanie inštitútu interpelácií.
Zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu mesta na rok 2008: bežný rozpočet vyrovnaný vo výške 97 667 000 Sk, v príjmovej časti kapitálového rozpočtu vo výške 7 813 000
Sk, vo výdajovej časti kapitálového rozpočtu vo výške 45 472 000 Sk, schodok vo výške
37 659 000 Sk, príjmové finančné operácie vo výške 47 348 000 Sk, výdajové finančné operácie vo výške 9 689 000 Sk.
→2.str.
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MsZ prijalo VZN č. 6/2007 o dani
z nehnuteľnosti, schválilo zmenu VZN
č. 10/2005 o miestnom poplatku za
komunálne odpady, zmenu VZN č.
9/2004 o dani za užívanie verejného
priestranstva, zmenu VZN č. 10/2004
o dani za ubytovanie. Pri schvaľovaní
dane z nehnuteľnosti sa medzi poslancami rozvinula debata o zvýšení, resp.
ponechaní výšky daní
Poslanci schválili dodatok k zásadám určovania výšky nájomného
za prenájom nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta a výšky úhrad
za dočasné používanie pozemkov vo
vlastníctve mesta. Zobrali na vedomie analýzu úrovne nájomného za
nebytové priestory a pozemky mesta,
zároveň uložili vypracovať nové zásady. Zrušili mestský podnik Vepos bez
právneho nástupcu. Práva a povinnosti
prechádzajú na zriaďovateľa, čiže
mesto, úlohy bývalého podniku bude
vykonávať spoločnosť Eurospinn, spo-

ločný podnik mesta a firmy ESpinn.
MsZ schválilo časový harmonogram
svojich zasadnutí v r. 2008 a vyhlásilo nový termín voľby hlavného
kontrolóra na 31. januára. Schválilo
dodatok k poriadku odmeňovania,
zobralo na vedomie informatívnu
správu o prípravách na zavedenie eura
a schválilo zloženie pracovnej skupiny
na realizáciu s tým spojených opatrení.
Zastupiteľstvo schválilo odmenu primátora, viceprimátorov a riaditeľov
rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Po kontrole plnenia uznesení schválilo prenájom dlhodobého
hmotného majetku mesta spoločnosti
Eurospinn a poskytnutie jednorazovej
účelovej dotácie ZŠ Želiezovce na
výdavky spojené s realizáciou projektu
Socrates–Comenius. Interpelácie poslancov sa týkali potreby opravy strechy bytového domu na Sládkovičovej
ulici (Vékony) a prehodnotenia výšky
nájomného za nebytové priestory a pozemky (Gulyás).
(ek)

prednostkou MsÚ

Od začiatku roka má mesto
novú prednostku v osobe Mgr. Lívie
Brestovskej. Požiadali sme ju, aby sa
čitateľom krátko predstavila.
„Narodila som sa v Želiezovciach,
kde som chodila na základnú školu
i do gymnázia. Štvrtý ročník gymnázia
som absolvovala na gymnáziu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
v Banskej Štiavnici. Rok som chodila na nadstavbové štúdium
na Obchodnú akadémiu v Bratislave, potom som absolvovala
právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2006 do konca minulého roka som pracovala na Okresnom súde v Nových Zámkoch
ako súdna úradníčka. Tam som mala možnosť nazrieť do fungovania súdneho systému, pracovala som v oblasti trestného
práva.
Funkcia prednostu je pre mňa obrovská výzva. Pôvodne
som mala záujem o právnické miesto, ale keďže mesto má
externého právnika, bolo mi ponúknuté miesto prednostu. Uvedomujem si, že je to obrovská zodpovednosť. Moje pracovné
skúsenosti nie sú príliš bohaté, ale verím, že v tejto funkcii sa mi
podarí zužitkovať svoje právnické vzdelanie a že budem môcť
byť nápomocná aj takýchto záležitostiach. Pán primátor rozbieha v tomto období prípravu projektov, mala by som pôsobiť aj
v tejto oblasti ako koordinátor tejto činnosti.“
(ek)

Šťastný rok 2008, Želiezovce!
1.str.→

My sme však boli nútení „za
pochodu“ zaviesť novú organizačnú štruktúru samosprávy, stanoviť
nové rozdelenie kompetencií a
úloh, rozlúčiť sa s vedúcimi pracovníkmi, ktorí ich nechceli alebo
nevedeli akceptovať, vypracovať
PHSR 2007 – 2013 a až na týchto základoch zostaviť rozvojový
program na volebné obdobie 2007
– 2010.
Napriek týmto komplikáciám sme zachytili prvé výzvy
a s vynaložením maximálneho
úsilia niektorých pracovníkov
podali tri projekty: na Nórsky fond, Environmentálny fond a fond
Ministerstva kultúry. Na predpokladané januárové výzvy máme
už rozpracované ďalšie projekty.
Pre neziskové organizácie a združenia mesto poskytlo 1 milión Sk.
Okrem drobností, ako je chodník
k Úradu práce a kamerový systém, sa začala výroba v malej i
veľkej hale bývalej SES TVP,
s.r.o. Želiezovce – cca 120 nových
pracovných príležitostí teraz, výhľadovo 400. Netvrdím že je to
zásluha samosprávy, manažmenty
oboch firiem však môžu potvrdiť,
že sme s nimi spolupracovali
v maximálnej možnej miere.
Predpokladám, že nie iba pod-

ľa môjho subjektívneho názoru sa
podstatne zlepšilo separovanie odpadu v domácnostiach a organizácia údržby verejných priestorov.
Veľmi si cením zlepšenie spolupráce a medziľudských vzťahov
pracovníkov mesta v druhom polroku, ktoré sa prejavilo zvýšením
výkonnosti, zlepšením atmosféry
a nakoniec vyústilo do podpísania novej korektnej kolektívnej
zmluvy.
Na základe horeuvedeného by
som mohol konštatovať, že očakávania občanov od zmeny vedenia
mesta pre rok 2007 samospráva
splnila nad očakávanie. Nebudem to
konštatovať, lebo podstatné je to, čo
konštatuje väčšina z Vás, občanov.
Budem veľmi rád, keď na toto od
Vás dostaneme spätnú väzbu.
Aký rok máme pred sebou?
Za strategicky najdôležitejšiu
úlohu považujem vypracovanie
a podanie maximálne možného
počtu projektov na čerpanie
fondov EÚ už v roku 2008.
V rozvojovom programe sme ich
zadefinovali v celkovom počte 72
do konca volebného obdobia.
80 % z možnej pôžičky 44
miliónov Sk navrhujem venovať
na tento účel.
10 % navrhujem venovať
na také investície z rozvojového

programu, na ktoré nie je možné
dostať financie z fondov EÚ. Ide
o prípravu výstavby izolovaných
rodinných domov, núdzových
bytov a vypracovanie územných
plánov zón mestských častí.
10 % navrhujem ponechať ako
rezervu pre nepredvídané situácie.
Ak by sme do konca volebného obdobia dosiahli úspešnosť
100% z podaných projektov, čo je
sen, znamenalo by to zveľadenie
majetku mesta o približne 400
miliónov Sk. Reálne si trúfam
očakávať 30 – 50 %.
Druhou dôležitou úlohou je
podľa mňa doladenie organizačnej
štruktúry a zvýšenie účinnosti práce úsekov a ich referátov. Pre neporovnateľne viac práce Mestského
úradu na príprave projektov než
doteraz, bude potrebné pribrať niekoľko tvorivých odborníkov, alebo
tieto práce zabezpečiť externe, čo
by bolo samozrejme drahšie.
Chcem po tretie v tomto roku
venovať viac pozornosti a energie
na pozdvihnutie úrovne školstva,
športu a kultúry v smere ich odmonopolizovania a diverzifikácie.
Myslím tu hlavne na našich mladých, ktorým by Želiezovce mohli
poskytovať omnoho zaujímavejší
životný priestor a podnietiť v nich
tým chuť tu zostať.

Po štvrté, chcem zmeniť
spôsob hospodárenia a narábania
s rozpočtom mesta. Ak už nie
týždenne, tak aspoň mesačne chcem poznať stav hospodárenia na
dvanástich úsekoch a raz mesačne
ho na zasadnutiach zastupiteľstva
poskytnúť poslancom i občanom.
Koordinátori majú byť pri tvorení
rozpočtu a potom priebežne a zodpovedne aj hospodáriť s rozpočtovanými prostriedkami na svojich
referátoch. Ide tu vlastne o odbúranie direktívneho centrálneho riadenia a nie o zmenu rozpočtových
pravidiel, ako to bolo doteraz
niektorými interpretované. Sľubujem si od tejto zmeny efektívnejšie využívanie financií mesta,
podnietenie tvorivosti a motivácie
v práci jednotlivých úsekov a tým
aj celej našej samosprávy.
Chcem vyjadriť poďakovanie
za doterajšiu podporu a trpezlivosť všetkým tým, ktorí priložili
ruku k dielu, alebo nám držali
palce pri zavádzaní v našich končinách neobvyklého spôsobu fungovania samosprávy.
Na záver mi dovoľte pri tejto
príležitosti zaželať Vám všetkým
láskou a pokojom prežiarený rok
2008.
Pavel Bakonyi
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?pýtali sme sa
poslanca:

Prečo považujete za dôležité ponechanie
inštitútu interpelácie na zasadnutiach
mestského zastupiteľstva v Želiezovciach?

Ladislav Vékony:

− Interpelácia nemusí vždy znamenať kritiku
zamestnancov mestského úradu. Ak sa určitá
vec rieši na zasadnutí zastupiteľstva, je užitočné, ak sa môžem opýtať kompetentného
pracovníka, prečo sa určitá vec rieši práve
spôsobom, akým sa rieši a nie inak. Dostať
priamu odpoveď na zasadnutí, kde na ňu
môžu reagovať aj ostatní poslanci, je oveľa
výhodnejšie, ako navštevovať toho pracovníka a pýtať sa ho na problémy a nedostatky,
na ktoré občania poukazujú. Podľa môjho
názoru interpelácia patrí na pôdu zasadnutia mestského zastupiteľstva, umožňuje to
koncentrovane riešiť problémy. Poslanci nie
vždy majú čas chodiť za konkrétnymi zamestnancami a získavať informácie. Na to sme tu
raz mesačne, aby sme problémy rozoberali tu
a hľadali riešenie.

JEDNOU VETOU
#########################
# Vianočný stromček bol na Námestí Sv.

Jakuba v Želiezovciach osadený 28. novembra o 10.00 hod # V noci z 26. na 27.
decembra niekto opäť vylomil informačnú
skrinku pri mestskom úrade – kamera ho
zachytila # Dňa 21. decembra sa otvorili Schengenské hranice – okrem iných
aj blízke hraničné priechody medzi SR
a MR, čo znamená, že cestujúci už na
týchto hraniciach nestretnú hraničné
kontroly # Začali sa prípravy na výstavbu
domu smútku vo Svodove, cintorín bol
zameraný a mesto začalo rokovať s projektantom o vypracovaní technického projektu stavby # Na konci decembrového
zasadnutia MsZ sa medzi primátorom
a poslancami opäť otvorila diskusia
o právach a povinnostiach poslancov
v novej štruktúre fungovania samosprávy, ktorá po skončení zasadnutia pokračovala neverejne # 7. januára vo večerných hodinách sa stal pokus o ozbrojenú
lúpež na jednej želiezovskej čerpacej stanici - nezvyčajná reakcia obsluhujúceho
personálu a nemotornosť zamaskovaného
lupiča spôsobili, že pokus sa nevydaril a
páchateľ sa dal na útek smerom na Jarok
# Ďalšie vydanie kabaretu Paprikáš sa
nepripravuje, jeho protagonista Anton
Pižurný je mimo mesta

HODNOTÍME ROK 2007

Ako vidíte spoluprácu v rámci mestského zastupiteľstva a ako hodnotíte uplynulý rok?
– spýtali sme sa poslancov mestského zastupiteľstva
Katarína Mocsyová: Všetko si vyžaduje
čas, aj v oblasti spolupráce. Vidím to
tak, že vlaňajší rok priniesol očakávaný
výsledok – poslanci sa zblížili aj ľudsky.
Rokovania už neprebiehajú v napätom
duchu a zdá sa, že v budúcnosti bude
tento proces ďalej napredovať. Preto v oblasti spolupráce medzi poslancami som
optimistka. Všetci chceme pomôcť tomuto mestu, nie je medzi nami taký, kto by
používal samoúčelnú kritiku. Minulý rok
sme sa naučili zvažovať, akým tónom predostierame naše názory pred ostatných.
Uplynulý rok považujem za úspešný. Najväčším výsledkom je, že sme skonsolidovali mestskú kasu. Dlhy sa nám podarilo
lokalizovať a zachrániť mesto. Poslanci
spolu s primátorom urobili veľmi veľa
za to, aby sa mesto nedostalo pod nútenú správu. Druhým pozitívom je, že sme
vypracovali kvalitný rozvojový program,
ku ktorému sme schválili aj finančný
rámec. V uplynulom roku sme pripravili
pôdu, v tomto môžeme vykročiť s čistým
štítom.
Peter Martosy: V oblasti spolupráce je
úplne v poriadku, ak máme rozdielne
názory, ktoré si navzájom vymieňame
a je medzi nami určitá rivalita. Iba tak sa
pohneme vpred. Uniformné názory ešte
nikdy neviedli k pokroku.
S výsledkami nikdy nie som spokojný, tak
je to aj v osobnom živote. Ani naše vlaňajšie výsledky nepovažujem za veľké.
Géza Horváth: Nie je horšia ani lepšia
ako v predchádzajúcich obdobiach, je
iná. Oproti nim je novým prvkom, že
o všetkých dôležitých otázkach rokujeme aspoň dvakrát: prvý raz neoficiálne
(na uzavretom pracovnom rokovaní),
potom na zasadnutí. V predchádzajúcich
obdobiach si poslanci koordinovali svoje
postoje na zasadnutiach frakcií, skupín
poslancov a mnohokrát sa stalo, že rôzne skupiny prichádzali na zastupiteľstvo
s odlišnými názormi, kde ich obhajovali
a keď sa nezrodila dohoda, zákonite jedna
zo skupín vychádzala z konfrontácie ako
porazená a porážku musela utrpieť pred
verejnosťou. Takáto frustrácia je dnes
menšia. Ďalším pozitívom je, že dnes, keď
veľká politika je plná protimaďarských
nálad, na miestnej úrovni sa s ňou ani
v náznakoch nestretávame. Podpora ale-

bo zavrhnutie návrhu nezávisí od toho,
koľkí sedíme na jednej či druhej strane,
lebo miestny parlament nie je rozdelený
na strany v klasickom ponímaní. Diskusie sa vedú a kultúrnemu prejavu sa ešte
musíme učiť. Bez konštruktívnej kritiky
sa rozvoj nedostaví, napriek tomu sa
často zbadáme, že sa urážame pre dobromyseľné pripomienky, rady našich
kolegov–poslancov. Hoci – ako sa hovorí
– aj v najlepších rodinách sa občas ozýva
poriadna hádka.
Pavel Polka: minulý rok bol ťažký, pretože sme si za hlavný cieľ dali radikálne
zníženie zadlženia mesta. To sa nám aj
podarilo splniť. Bolo úplne normálne,
že do obdobia, kým sme si v mestskom
zastupiteľstve
navzájom
nevyjasnili
niektoré názorové rozdiely, boli aj tvrdšie
debaty, alebo slovné ataky. Postupne sme
však všetci dvanásti zistili, že v každom
z nás je úprimná snaha pomôcť tomuto
mestu. To nás citeľne začína stmeľovať.
Preto v oblasti očakávaní od tohto roka
som optimista, poznajúc plány mesta,
či skôr pestrosť projektov, ktoré mesto
plánuje a s realizáciou ktorých sa začne
práve v tomto roku.
Ladislav Vékony: Myslím si, že v tomto
volebnom období sa v zastupiteľskom
zbore stretli ľudia, ktorí majú záujem
riešiť problémy mesta. Netrieštime a nedelíme sa na pravicu a ľavicu, dokážeme
nachádzať kompromisy. Ak takto budeme
pokračovať aj v budúcnosti, toto mesto
sa môže pohnúť dopredu a určite sa aj
pohne.
Možno sa to občanom ani nezdá, ale vlani
sa toho urobilo dosť. Urobili sme veľký
krok vpred. Pre občana sú dôležité konkrétnosti, z ktorých má úžitok. My sme
v minulom roku pracovali na tom, aby sa
práca na mestskom úrade zlepšila, preto
minulé obdobie môžem hodnotiť kladne.
Môžem spomenúť príklady, napríklad Vepos, na bývalého riaditeľa ľudia poukazovali, alebo kontrolórka, či vysporiadanie
sa s dlhmi nemocnice. Boli to závažné
otázky, ktorými by sme sa mohli popýšiť.
Verím tomu, že aj keď tento rok ešte nie,
ale v budúcom roku občania určite spoznajú rozdiel medzi prácou tohto a predchádzajúceho zastupiteľstva.
(ck)
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A n ke t a
Čo očakávate od roku 2008? Čo očakávate
od mesta v tomto roku? S týmito otázkami sme sa obrátili na obyvateľov Želiezoviec – čítajte odpovede:
Jozef S.
Dúfam, že bude viac peňazí, veď všetko
dražie a nie je dosť peňazí. V meste by sme
potrebovali viac pracovných príležitostí.
Milan
Ja hovorím, keď máme zdravie, máme všetko. V meste by sme potrebovali kvalitnejšie
cesty a viac parkovacích miest.
Anonymný respondent
Od roku 2008 neočakávam nič mimoriadne, iba ak - aby bol aspoň taký, ako rok
2007. Potrebujeme viac pracovných príležitostí a čistejšie ulice. Určité nariadenia by
sa mohli sprísniť.
Zsuzsa, študentka
Viac úspechu, šťastia, porozumenia a tolerancie. Očakávam, že časť mojich snov
sa plní. Očakávam aj to, že sa mi v tomto
roku podarí kúpiť motorku mojich snov
a môžem s ňou uháňať. Na budúcu zimu
by mohlo mesto urobiť klzisko, vyriešiť
problémy v doprave, zorganizovať viac
podujatí...
Dôchodca
Čo by som povedal? Nech nie je toľko
chorôb, nehôd a nech sú lepší politici. Bolo
by potrebné limitovať rýchlosť motorových
vozidiel na 40 km/h v celom meste. A väčší
poriadok. Voľakedy sme si nemohli dovoliť
rozhadzovať smeti. Dnes sa už môže všetko.
Anonymný respondent
Dúfam, že nadchádzajúci rok nebude horší
ako bol rok 2007. Od mesta očakávam, že
mnoho sľubov, ktoré dalo, aj splní.

Zodpovednosť za názory

Na prelome rokov sme robili anketu medzi obyvateľmi nášho mesta. Jedna z najprekvapujúcejších skúseností však nesúvisela s položenými otázkami. I keď vedenie mesta a najmä primátor považuje zodpovednosť jednotlivca za jeden z najdôležitejších pilierov pokroku a on
sám získal podporu väčšiny voličov najmä vďaka tejto filozofii, náhodne opýtaní respondenti
v uliciach mesta sa, žiaľ, vo väčšine prípadov zdráhali prijať zodpovednosť za svoje vyjadrenia
a uviesť svoje meno. Česť výnimkám!
Novinár sa často stretáva s návrhmi čitateľov typu: „napíš to a to, alebo sa bojíš?“. Ak však
chceme, aby ako zdroj informácií bolo uvedené jeho meno, protestuje, vraj aby sme sa naňho
neodvolávali menovite, lebo to aj tak zaprie. To je, predpokladám, jasné, že keď takého potenciálne zdroje informácií si nestoja za slovom, novinár má nezaručenú informáciu. A ako
takú ju nie je etické zverejňovať. Na to si, aspoň v korektných médiách, ešte dávajú pozor. Je
zrejme jasné aj to, že v našom meste majú nezaručené informácie a klebety výbornú živnú
pôdu, pravda, nie je to želiezovská osobitosť.
Začnime teda od seba! Predtým, ako by sme stavali vedenie mesta, alebo hoci aj krajiny,
našich známych či spolupracovníkov, alebo skrátka „ostatných“ pred naše prílišné očakávania, mohli by sme sa snažiť správne zorientovať v danej téme či situácii, nástojiť na získavaní
zaručených informácií a také aj poskytovať. To by mohlo pomôcť aj v tom, aby sme si za
svojimi názormi stáli – aj menovite. Takýto prístup by obohatil aj naše noviny – aj čitateľov.
Ak sme si už vybojovali demokraciu, mohli by sme sa naučiť užívať si ju. Toto slovo
pochádza zo starogréckeho demokratia, čo znamená vláda ľudu (ľudí). Vládnutie si predsa
vyžaduje zodpovednosť.
V súvislosti s tým by sme mali v novom roku prosbu. Chceli by sme sa obyvateľov mesta
z času na čas spýtať na ich názory, veď vieme, že „Vox populi – vox Dei“ (Hlas ľudu – hlas
Boží). Pritom však nebudeme zvedaví na názor skupín, ale jednotlivcov. Naša prosba je, aby
ste svoje názory vyslovili a stáli si za nimi. Ďakujeme.
Ladislav Levicky

Nakoľko ste spokojní s prijatým rozpočtom?
– spýtali sme sa po schválení rozpočtu mesta na tento rok niektorých poslancov

Katarína Mocsyová: – Tento rok sa rozpočet bude určite upravovať. Schválený rozpočet je
prehľadný, avšak považujem za účelné v záujme ešte väčšieho sprehľadnenia pripraviť ho aj v
takej podobe, aby každý úsek videl, aká časť pripadá na jeho oblasť. Každý poslanec by tak mal
prehľad o tom, ako hospodári jeho úsek.
Peter Martosy: Mal som niekoľko zlepšovacích návrhov k rozpočtu. V tejto verzii je tabuľková časť oddelená od dôvodovej správy. Ak si ho niekto chce prejsť, musí veľa listovať a hľadať.
Bolo by šťastným riešením, keby sa všetko mohlo nachádzať na jednom mieste. Druhý návrh:
ak máme trištvrteročné výsledky, dajú sa zhruba vypočítať ročné ukazovatele v jednotlivých
položkách. Rozpočet by mohol obsahovať aj takúto kalkuláciu, z nej by sa mnohokrát dalo
vychádzať.
Po obsahovej stránke sme s tohtoročným rozpočtom nasledovali predchádzajúce. Akiste budeme musieť improvizovať, keď sa prihodia také investície, ktoré bude treba zakomponovať. Napríklad je škoda, že kaštieľ sa nachádza v takomto stave, ale za dôležitejšie považujem tvorbu
nových pracovných miest.
(ek)

Ilona, asistentka
Chcela by som si odvyknúť od fajčenia, dúfam, že sa mi to podarí. Nech je medzi ľuďmi viac lásky a pokoja! Nie som Želiezovčanka, ale často sa tu zdržiavam. Najviac
mi vadia neporiadni ľudia. Počula som, že
funguje kamerový systém, dúfam, že bude
účinný v predchádzaní vandalizmu.

viac kamier, lebo výklady sú často rozbité
a v noci na námestí ľudia rozhadzujú smeti.
Chýba v ľuďoch správny prístup.

Gabriela Csókásová
Bola by som rada, keby bola budova materskej školy zrekonštruovaná a detské ihriská
obnovené.

Anonymný respondent
Neviem na to odpovedať, vedenie mesta je
na svojom poste iba rok, doteraz nevyprodukovalo nič. Podľa mňa mu musíme dať
čas, aby niečo vyprodukovalo.

Anonymný respondent
Viac pracovných príležitostí pre mladých,
nezamestnanosť je veľká.
Anonymný respondent
Chcel by som, aby na území mesta bolo

Anonymný respondent
Mesto by bolo potrebné dať do poriadku,
najmä cesty. Privítal by som, keby autobusy
chodili až na železničnú stanicu.

Anonymný respondent
Mladí by potrebovali viac príležitostí na
zábavu: diskotéky, kino. Mesto už vyzerá
pekne, ale podľa mňa by bolo potrebné
zrekonštruovať aj mestský úrad.

Ing. Miroslav Opavský
Tým, že rok 2007 bol veľmi náročný a že
sme v roku 2007 mnoho nových vecí rozbehli a snažili sme sa založiť si budúcnosť,
chceli by sme, aby sme v roku 2008 trošku
pokojnejšie, rozumnejšie, s takým nadhľadom si plnili povinnosti a aby sme boli
aspoň takí úspešní, ako v roku 2007. Ale už
trošku pokojnejšie, uvoľniť sa z toho kŕča
roku 2007, uvoľniť sa po tom výkone a už
normálnym tempom a s normálnym nasadením ísť, ísť, ísť...
Čo sa týka spolupráce s mestom, ja som
veľký optimista... Očakávam minimálne
takú a ešte lepšiu spoluprácu. Vzhľadom na
prácu a na výsledky súčasného vedenia som
v pohľade na budúcnosť veľký optimista.
Od mesta očakávam len to najlepšie. Veľmi
dobrú spoluprácu, na ktorú sa samozrejme
teším.
(pepo, dg, šh)
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Nemôžu sa na nás naďalej pozerať ako na smetiarov
Na zasadnutí MsZ dňa 30. augusta 2007 poslanci schválili návrh zabezpečenia verejných služieb vykonávaných mestským podnikom Vepos založením
obchodnej spoločnosti s účasťou mesta a strategického partnera, v ktorej si
mesto ponechá väčšinový podiel. Riaditeľ Veposu Ing. Viliam László v rozhovore pre naše noviny (ŽS, september 2007, str. 6) uviedol, že „transformáciu
Veposu na spoločnosť s ručením obmedzeným“ považuje za „múdre rozhodnutie“, pričom „potenciálnych strategických partnerov môže byť viacero, ale
to už bude predmetom výberu, ktorý bude v kompetencii výberovej komisie.“
Na 4. mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 11. októbra 2007 sa poslanci rozhodovali pre jednu z ponúk dvoch miestnych firiem, nakoniec sa rozhodli pre
ESpinn, s. r. o. Od začiatku roka 2008 namiesto Veposu pôsobí spoločná firma
mesta (51%-ný podiel) a spoločnosti ESpinn (49%-ný podiel) pod názvom
Eurospinn, s. r. o. Konateľom spoločnosti za ESpinn, s. r. o. je Ing. Miroslav
Opavský, ktorého sme požiadali o rozhovor.
Od začiatku roka ste spolu s Ing.
Viliamom Lászlóom konateľom
Eurospinn, s. r. o. Čím sa momentálne zaoberáte?
Čo sa týka zimnej údržby chodníkov
a ciest, ktorú robíme v prípade potreby,
prvý zásah – posyp sme robili hneď na
nový rok. Okrem toho robíme všetky
tie rutinné práce: na základe povolení
a požiadaviek mesta výrub a opilovanie stromov, zber TKO, zametanie,
čistenie, údržbu a opravy verejného
osvetlenia, dopravné značenie, prevádzkovanie trhoviska a verejných
WC, údržbu mestského parku, kontrolu
a dohľad nad kempingom... Popritom
sa venujeme bežným opravám strojov
a zariadení a samozrejme, je ešte veľa
práce s prechodom z jednej firmy na
druhú...
Ako ten prechod prebieha?
Firma funguje. Musíme však dopracovať organizačný poriadok a prehodnotiť zmluvné vzťahy, ktoré mal bývalý
podnik s odberateľmi a klientmi, tých
musíme preorientovať – oboznámiť
s tým, že existuje nová firma. Jednoducho povedané, prevziať záväzky starej
firmy voči zákazníkom. Pripravujeme
aj nové zmluvné vzťahy, napr. spoluprácu so SES, pripravuje sa rámcová
zmluva, ktorá bude podpísaná možno
už do dvoch týždňov...
Ing. László nám v septembrovom
rozhovore spomínal zastaranú techniku, ktorá bráni efektívnejšiemu
výkonu niektorých činností. Črtá sa
nádej na zlepšenie tohto stavu?
Všetku techniku, ktorá bola v bývalom
podniku, sme v zmysle podpísaných nájomných zmlúv prevzali. V preberacích
protokoloch je zaznamenaný súčasný
stav strojného zariadenia. Akútne
záležitosti, ktoré by nám bránili v prevádzke strojov, riešime operatívne, ale
pre krátkosť času ešte nemáme spracovaný plán opravy a údržby strojného
zariadenia a technického vybavenia.
Až od tohto plánu sa bude odvíjať
plán nákupu. Je to úloha na najbližšie
týždne. V blízkej budúcnosti plánujeme
výrazné vylepšenie techniky potrebnej
na údržbu verejnej zelene, aby bola na
hlavnú sezónu – apríl-október k dispozícií. Dovtedy predpokladám nejaké
generálne opravy niektorých strojov.
V každom prípade budeme v prvom
rade akceptovať potreby mesta, ktoré
je naším najdôležitejším partnerom.

vou, službami a občanmi by mala byť
v budúcnosti automatická... Nemôžu sa
na nás naďalej pozerať, ako na smetiarov. Som presvedčený o tom, že služby
musia vykonávať rovnako kvalifikovaní
ľudia vo svojej profesii, ako v ktorejkoľvek inej. Čo sa týka kvalifikácie
a zlepšenia pracovných podmienok,
kvality pracovných prostriedkov,
úrovne výrobných prostriedkov, strojov a zariadení, budeme mať vždy
čo najvyššie nároky. Investíciu do
zvyšovania kvalifikácie pracovníkov,
či už manažmentu alebo jednotlivých
výkonných pracovníkov, považujeme za
vysoko návratnú.
Ako hodnotíte personálny stav
podniku?
Ten káder, ktorý je tam, nám prejavil
dôveru – všetci (až na jednu výnimku)
podpísali novú pracovnú zmluvu.
Od prvého januára sú všetci zamestnancami novej firmy. Od pracovníka

Predpokladáte rozšírenie poskytovaných služieb?
V prvom rade nám ide o to, aby sa
vykonávané služby skvalitnili a aby
bol ich výkon čo najefektívnejší. V tom
vidíme najväčšie rezervy. Čo sa týka
prípadného rozšírenia, budeme rešpektovať najmä požiadavky
mesta. Ak budeme vidieť
potrebu, budeme iniciovať
rozšírenie.
V prípade externých služieb to
budú činnosti, ktoré sme doteraz nevykonávali vôbec, alebo
len v malom rozsahu, napr.
niektoré druhy pozemných
stavieb, budovanie parkovísk,
spevnených plôch, chodníkov... Čo sa týka potrieb mesta, môže ísť o zapojenie sa do
zberu separovaného odpadu,
budovania a prevádzkovania
kompostárne.
Pre nás je dôležité aj to, aby
sme našu techniku a kapacity
maximálne využili. V záujme
Ing. Miroslav Opavský: „Chceme dávať
toho plánujeme dať ponuky
príležitosť mladým ľuďom, ale s rešpektom
okolitým obciam, čo sa týka
zberu a zvážania TKO, údržby k skúsenostiam tých starších.“
a opráv verejného osvetlenia
a iných služieb.
zametajúceho ulice, až po riaditeľa
Priestor na rozšírenie vidím aj v takých
Ing. Lászlóa, ktorý bude riaditeľom
službách, ako sú rôzne zemné práce,
aj v novej spoločnosti. Ja som druhý
búracie práce, služby v nákladnej
konateľ, za firmu ESpinnn. Chcem
doprave... Možností je veľa, realizácia
ponechať plnú autonómiu v riadení
je však otázkou času a kapacít.
Ing. Lászlóovi. O všetkých veciach
Kedy a v akých službách občania
rozhodujeme spoločne, ale tá určitá
pocítia zlepšenie?
autonómia a voľnosť pri riešení kažNeviem predvídať pocity občanov...
dodenných problémov tam musí byť.
Naša vízia je týmto službám prinavráAby bol človek kreatívny, nemôže mať
tiť určitú úctu a vážnosť. Občania by
zviazané ruky. Všetci pracovníci si
to mali pocítiť v tom, že služby sa budú
uvedomujú, že je to aj pre nich prílevykonávať úplne automaticky, pravižitosť, sú tam aj takí pracovníci, ktorí
delne a včas, aby nemuseli oni iniciomajú 8 aj menej rokov do dôchodku, je
vať, aby nás nemuseli vyzývať, aby sme
to aj pre nich príležitosť si ten dôchoto, čo sme povinní urobiť a čo si mesto
dok pripraviť a ja dúfam, že si budeme
objednáva, urobili. Chceli by sme, aby
môcť dovoliť ich čo najviac motivovať.
občania videli našich zamestnancov
Našou métou sú vyššie výkony, sprav meste stále v činnosti, aby mali pocit,
vodlivé mzdy, odmeny a zlepšovanie
že je tu naozaj niekto, kto sa o to stará,
pracovného prostredia.
ten pohyb, ako vidíme v iných mestách.
Možno očakávať zmenu v persoObčan by to mal pocítiť aj v tom, že
nálnej oblasti týkajúcu sa štruktúry
keď sa na nás obráti a bude to v zmysle
alebo počtu?
objednávky alebo požiadavky mesta,
Počet pracovníkov sa určite bude
bude mu vyhovené a pokiaľ sa na nás
zvyšovať, ale samozrejme, je to seobráti s požiadavkou, ktorú nie sme
zónna záležitosť. Život prinesie tie
povinní ani schopní vybaviť my, občapožiadavky sám a my si, samozrejme,
novi s riešením problému poradíme.
kádrovú politiku budeme plánovať.
Takáto spolupráca medzi, samospráMáme určitú databázu ľudí, ktorých by

sme možno v budúcnosti radi získali do
našej firmy, s každým z nich budeme
hovoriť, budeme si ich držať v rezerve
a predpokladám, že keď príde sezóna
– jarné a letné práce, budeme ich musieť využívať, prípadne zvýšiť kmeňový
stav pracovníkov... V súčasnej dobe
máme 20 zamestnancov, ale jedného
pracovníka musíme už teraz prijať.
Potrebujeme posilniť ekonomické
oddelenie, pretože mestská rozpočtová
organizácia účtovala v inej osnove,
ako je povinná obchodná spoločnosť
a my už od začiatku chceme mať tieto
veci pod kontrolou.
Zamestnanci sú stredného veku – od 35
do 55 rokov. Budeme sa snažiť dávať
príležitosť mladým ľuďom, ale v žiadnom prípade skúsenosťou starších
nebudeme pohŕdať. Chceme všetkých
účinne motivovať, aby tí výkonnejší
boli ohodnotení lepšie ako tí menej
výkonní.
Aké zmeny nastanú vo financovaní?
Tohtoročný rozpočet na služby je taký,
aký je, nie je väčší ako vlani. Motívom
založenia novej spoločnosti mesta
s účasťou privátnej spoločnosti bolo
zefektívniť činnosť, vnesením podnikateľského ducha zabezpečiť činnosť
v oblasti komunálnej údržby bez výraznejšieho vplyvu na mestský rozpočet
- myslím tým neúnosné zvyšovanie cien.
Hospodáriť je potrebné tak aby boli
zabezpečené kvalitné služby a aby sa
vytváral aj zisk na rozšírenú reprodukciu. To znamená, aby sa dalo opravovať
a dokupovať strojné a technické vybavenie.
Okrem toho nám sem vstúpil aj taký
účtovnícky faktor: Nová firma bude aj
mestu účtovať už s DPH. Peniaze na
služby sú určené v mestskom rozpočte a
len s tými môžeme narábať. To znamená, že už o 19 % efektívnejšie musíme
pracovať. Peniaze musíme lepšie využiť.
Rozpočet v roku 2008 je taký istý ako
v roku 2007. Najdôležitejšie je však to,
že tie peniaze od mesta nebudú do novej
firmy plynúť vo forme dotácií, teda že
nám nepríde na účet napr. 500 000
korún mesačne. Peniaze prídu len vtedy,
keď za tých x korún pokosíme toľko
a toľko m2 trávnika, opravíme toľko
a toľko ciest, verejných osvetlení, vynosíme komunálny odpad a pod. Mesto
bude presne vedieť, za čo platí a bude si
to môcť kedykoľvek skontrolovať.
Majú občania dôvod obávať sa, že
nástupom odberateľsko-dodávateľských vzťahov medzi mestom a podnikom služieb budú aj oni finančne
viac zaťažení?
My nevychádzame z premisy, aby sa
pre občanov zvýšili ceny, my vychádzame z ekonomických prepočtov a to
takých, aby sme tieto služby vykonávali
efektívnejšie a momentálne a v najbližšom období za tie isté ceny, ako doteraz. V prvom a možno v druhom roku
by občania, čo sa finančného zaťaženia
týka, nemali pocítiť nič...
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
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Slovtrix?
Po zmenách spoločenských, ekonomických a politických sa na Slovensku zabúda
na jednu z dôležitých a podstatných zmien,
ktorá však nevyhnutne musí nastať zmena
generačná.
O myslení, kultúre, ekonomických
a študijných perspektívach mladých ľudí
rozhoduje generácia so zakonzervovaným
myslením, pochádzajúcim z vlastných vekových limitov. Skutočná sloboda sa nerodí iba
v srdci a mozgu, ale aj v poznaní, že budúcnosť žijeme práve teraz. Dekriminalizáciou
nepoznaných oblastí záujmu mladých ľudí
sa vytvorí priestor na dialóg, o ktorý staršia
generácia javí iba malý záujem.
Generačná zmena musí nastať už len z toho jednoduchého dôvodu, že demografické
ukazovatele smerujú k úbytku obyvateľstva.
Kto to má na svedomí? Mladí ľudia? Možno.
Perspektívy? „Pomôž si človeče sám, nehnevaj sa. Tvoj Pánboh.“ – asi takáto je súčasná
reality show, ktorú nazývajú aj budúcnosť
mladej generácie. No a predsa ľudstvo vďačí
za pokrok nespokojencom! Slovtrix žije iba
z vašej energie. Nedajte si ju vziať…
Anton Pižurný

Mesto si zaobstaralo
geografický informačný systém
Koncom minulého roka si mesto zaobstaralo sovér geografického informačného systému, ktorý uľahčí a urýchli prácu v súvislosti so správou mestského majetku. Informačný
systém obsahuje moduly na prácu s informáciami o území mesta v oblasti správy katastra,
správy majetku, cintorína, vytvárania
a archivácie nájomných zmlúv, správy
dát inžinierskych sietí, správy pasportov komunikácií, verejnej zelene, ako
aj pre prácu s informáciami z územného plánu mesta. Súčasťou sovéru
bude aj modul ortofoto-mapy mesta,
leteckej snímky o území mesta, ktora
môže poslúžiť napr. pri identifikácii
nelegálnych stavieb na území mesta či
iných činnostiach.
Úlohou mestského úradu bude
zaobstarať
vytvorenie
databázy
v týchto oblastiach a ich transfer
Súčasťou GIS má byť aj modul ortofoto-máp
do informačného systému. Tento
proces môže trvať aj niekoľko rokov, avšak po digitalizácii údajov bude mestu k dispozícii
komplexný systém informácií. GIS môže byť nápomocný napríklad pri získavaní informácií
o inžinierskych sieťach – ich presnej polohe, čo môže byť mimoriadne cennou informáciou
pri rôznych rozhodnutiach. Poslúži aj pri využití informácií z katastra potrebných na rýchle
a správne rozhodovanie, presnejší výber daní a kontrolu úplnosti daňových priznaní, pri
zisťovaní vlastníckych vzťahov na území mesta, evidencii verejnej zelene a komunikácií.
Geografický informačný systém stál 140 tis. Sk.
(ek)

Je to o tom, čo chceme, nie čo musíme
Po aukcií obrazov Jozefa
Kanyuka sa 28. decembra 2007
uskutočnila ďalšia dobročinná
akcia. Jej dejiskom bol Útulok
a aktérmi konatelia firmy Tigris
Z&O s. r. o. Zuzana Jantošovičová a Ondrej Szabó, terénna sociálna pracovníčka Partnerstva sociálnej inklúzie Erika Molnárová
a riaditeľ želiezovského Útulku
Pavel Polka.
Ako to už býva, aj teraz
bol na začiatku nápad. Zuzana
Jantošovičová: „Zaoberáme sa
dovozom holandského nábytku,
v Leviciach máme predajňu
a second hand. Napadlo nám, že
by sme občas, asi 3 až 4 razy do
roka mohli pomôcť nejakým sociálne slabým rodinám tým, že im
venujeme nábytok. Vieme, že sú
rodiny, ktoré by rady mali napr.
peknú sedaciu súpravu, avšak si ju
nemôžu dovoliť. Podobne je to aj
so šatstvom...“
Dobrý nápad potrebuje
už len realizáciu. Kdekto by si
pomyslel, že tam, kde sa nájde
darca,
nebude
problémom
nájsť partnera, ktorý sa postará
o ostatné. Oslovili teda niekoľko
subjektov, ktoré možnosť spoluúčasti privítali, stále to však
niekde viazlo.
Ondrej Szabó: „Ak niečo dávam,

očakávam, že sa dohodneme na celé mesiace, pán Polka dokázal voľné a podľa mňa to sem naozaj
termíne a ja tam prídem a tovar za niekoľko dní. Stretli sme mnoho patrí. Potešil ma najmä prísľub, že
doveziem. Všetko ostatné by však ľudí, ktorí mali plné ústa slov, pán nejde len o jednorazovú akciu.“
malo byť už pripravené. Naši po- Polka však v prvom rade konal.“
Organizátori chcú v budúctenciálni partneri však toho neboli – hovorí Ondrej Szabó a Zuzana nosti reagovať aj na konkrétne
schopní, niektorí nás navyše zaťa- Jantošovičová dodáva: „Bola som požiadavky a budú sa snažiť
žovali rôznymi ďalšími požiadav- veľmi milo prekvapená a pán Pol- zmapovať potreby sociálne odkami. Pripadá mi to, ako keby som ka bol nadšený. A tak sa nám po- kázaných. Napríklad zistenie, že
vám núkal peniaze a vy by ste ich darilo akciu rozbehnúť. Priniesli v zime je najväčší záujem o deky
neprijali, ale by ste mi povedali, sme nejaký nábytok a šatstvo, pán a paplóny, tak ovplyvní zloženie
aby som vám ešte nakúpil tovar Polka v spolupráci so sociálnym ponúkaného tovaru na budúcu
a doviezol až do
zimu. Zároveň očavášho bytu.“
kávajú, že sa pridajú
Zlom
nastal,
aj ďalší podnikatelia.
keď do ich predajne
Podľa Eriky Molnázavítala Erika Molrovej by v prípade
nárová, ktorej sa
vhodných podmienápad zapáčil a ponok bolo možné
núkla svoju pomoc.
v budúcnosti takto
„Pracujem pre Partzastrešiť celý okres.
nerstvo
sociálnej
Ako
bolo
inklúzie a toto je
vidno, všetci zúčastdruhý projekt, ktorý
není boli s prieberealizujeme v Levihom akcie spokojní.
ciach. Ide najmä o
Zuzana Jantošovičoto, aby sa to dostalo Erika Molnárová, Ondrej Szabó, Zuzana Jantošovičová vá ešte dodala: „Ono
konkrétne a adresne a Pavel Polka.
je to o ľuďoch, čo je
do tých rodín, kde sa
v nás a ako vieme
to zúžitkuje. Myšlienka je dobrá aj oddelením vytipoval rodiny. Ide cítiť s ostatnými ľuďmi. O tom,
v tom, že sa to má periodicky opa- aj o to, aby to boli ľudia, ktorí sú čo ja vám viem dať a ako vy
kovať, nie je to len jednorazová ochotní takúto pomoc prijať a do- mne viete pomôcť. Je to najmä
kážu si ju vážiť.“
akcia.“
o ľuďoch, o vzťahoch a o tom, čo
Pavel Polka sa vyjadril len chceme, nie čo musíme.“
Vďaka Erike Molnárovej sa
dostali do Útulku v Želiezov- stručne: „Vyšli sme jeden druhé(šh)
ciach. „To, čo iní nedokázali za mu v ústrety, tieto priestory sú tu
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Na správne miesto... A už znova Mikuláš ...

V rámci dobročinnej dražby obrazov Jozefa
Kanyuka sa vyzbieralo takmer 41 tisíc korún. Ako
sme už spomínali v minulom čísle, zaujímali sme
sa o osud týchto peňazí. Bližšie informácie nám
poskytla Pavla Kölešová, pracovníčka Mestského úradu, ktorá spolupracovala s organizátormi
pri realizácii dobročinného predsavzatia – spolu
s Magdalénou Kanyukovou chodila rozdávať peňažné dary z vyzbieranej sumy. „O rozdelení peňazí
rozhodla štvorčlenná komisia v zložení: Katarína
Mocsyová, Irena Turzová, Jana Beníková a Alexandra
Jurčeková. Finančný výťažok z aukcie bol rozdelený
medzi 16 rodinami a jednotlivcami, pričom príspevky
boli vo výške od 1000 do 4000 korún. Tisícku dostali
osamelo žijúce osoby, dvetisíc rodiny s jedným, štyritisíc korún rodiny s viacerými deťmi. Všetci boli
nadmieru prekvapení, keď sa dozvedeli, že dostali finančný príspevok. Takmer sa k slovu nedostali, zmohli
sa iba na vrúcne poďakovanie. Všade sa s nami lúčili
so slzami v očiach, plných vďaky. Nik z nich nečakal
takýto bohatý vianočný darček.“ Naozaj, taký bohatý
darček je často zriedkavosťou aj medzi príbuznými.
Ľudia sa obracali na našu redakciu, aby sme sa v ich
mene poďakovali, jedna z obdarovaných dokonca
vyjadrila svoje poďakovanie aj listom, ktorý osobne
doniesla do redakcie:
Vážený pán Kanyuk, aj touto cestou by som sa Vám
chcela poďakovať za vianočný darček, ktorým ste nám
spôsobili úprimnú radosť a prekvapenie. Prajeme
Vám, aby ste svojím talentom od Boha dokázali ešte
mnohokrát a mnohým spôsobiť takéto pocity. Ďakujeme pekne, mnoho úspechov vo Vašej práci, s úctou
Anita Halasiová a dcéra Rebeka
Vydarená rozprávka má teda dobrý koniec. Obrazy,
peniaze a možno aj modlitby smerovali na správne
miesto. A my už len môžeme dodať: nech sa to odteraz deje čo najčastejšie.
(ek)

Prežili sme i tento rok jeden z dní, ktorým sa priblížili vianočné sviatky znova o kus bližšie
a ktorý neodmysliteľne k Vianociam patrí. Bol to deň Mikuláša, deň hľadania balíčkov v okne
a deň čakania. Týkal sa nielen detí, ale vo veľkej miere i nás, dospelých. A práve našou úlohou
bolo akýmsi spôsobom objasniť deťom tento deň, lepšie povedané, toto predmikulášske obdobie. Naozaj ho bolo treba objasňovať. Komercia, ktorá zasahuje Vianoce a všetko s nimi spojené
stále viac a o ktorej sa v poslednej dobe všade tak veľa píše, môže s detskou dušou, veriacou v čosi také rozprávkové a milé, narobiť veľa neplechy. Je to to isté „čosi“, v čo sme verili a čo sme čakali
v našich detských rokoch i my a čo v nás vyvolávalo pocit uspokojenia a čara. Našu myseľ však
nemuselo zamestnávať uvažovanie o tom, čo dnes malé deti trápi a za čo nesie zodpovednosť
práve komercia, reklama a predčasné predsúvanie Vianoc ako produktu.
Nemôžu predsa zostať bez vysvetlenia nezodpovedané detské otázky: „Prečo má ten Mikuláš také veľké okuliare, keď včera ich ešte v tom časopise nemal?“ alebo „Prečo mi hovoríš, že sa na
mňa teraz - teraz pozeral cez okno a videl ako neposlúcham, keď je práve v telke s inými deťmi?“
alebo „Kedy už príde konečne aj k nám, veď k tým deťom tam chodí už dávno a ty to už, mama,
tak dávno sľubuješ...“ alebo „Prečo bol tento Mikuláš v tej reklame biely a nie červený? To sa prezliekol? A prečo, čo sa polial?“ Nevysvetliteľné záhady, ktoré trápia malú detskú, v mnohom zatiaľ
neskúsenú a hlavne od mnohej pravdy života (našťastie) ešte oslobodenú dušu. Všade nejaký
Mikuláš..., veľa, veľa Mikulášov...
Práve preto je veľmi drahá a cenná každá snaha, urobiť v tom deťom nejaký poriadok. Táto
snaha vrcholí práve v deň, keď sa deti tešia na naozajstného Mikuláša. Na to, ako ho stretnú,
ako ho uvidia, takého veľkého, krásneho a najmä skutočného. Videli sme ho tento rok aj my. Na
želiezovskom námestí, zazrieť sa dal v popoludňajších hodinách kde – kade po meste. No najmä
pre deti v predškolskom veku, ktorých sa viera v čosi takéto nadprirodzené najviac týka, bolo
úžasným zážitkom stretnúť Mikuláša v škôlke. Prišiel. Deti ho čakali asi pätnásť minút usadené
v jednej triede okolo krásneho rozsvieteného stromčeka. To čakanie im vôbec nebolo dlhé, boli
napodiv pokojné. Sedeli a čakali na zazvonenie zvončeka. Ten zvuk takmer každé trošku nadvihol zo stoličky. Keď ho zbadali vojsť do triedy, myslím, že všetky pochybnosti, aké má vlastne
oblečenie a aký je vysoký, všetky tie nezodpovedané otázky, boli preč. Niektoré si jemne šepkali:
„Mikuláš...“, a čakali. Nasledovali pripravené pesničky, básničky, tréma, ale určite nie strach, pretože Mikuláš vyzeral skutočne perfektne. Dobrácky a pokojne, s pekným hlasom, úsmevom
i nosom. Rozdávanie balíčkov, fotografovanie, dotýkanie sa potajomky jeho plášťa, či je skutočný... To všetko k tomu patrilo a to všetko bolo pre deti vynikajúco pripravené. A viem, že to tak
nebolo len v materskej škole, ale aj v mnohých iných inštitúciách, združeniach, organizáciách a
tiež rodinách.
Za to všetko patrí všetkým určite vďaka. Robíte deťom detstvo krajším a zrozumiteľnejším.
Raz z toho všetkého vyrastú. Zrazu budú na mnohé veci veľké, tak ako sme odrazu ostali veľkými my. Ale na to, aby človek urobil radosť deťom a prežil s nimi takéto sviatky tak, akoby bol
i on dieťaťom, so všetkou tou vierou, očakávaním a úžasom, na to nebude príliš veľký a dospelý
nikdy. A o tom sú Vianoce...
Mgr. Juliana Hanzová

Oceánografka v Literárnej kaviarni
Hosťom 43. podujatia zo série Literárnych kaviarní, organizovaných Mestskou knižnicou v Želiezovciach, bola Henrieta Dulaiová,
výskumníčka Oceánografického inštitútu vo Woods Hole v americkom Massachusetts, rodáčka zo Želiezoviec.
Poslucháčom rozprávala o svojich štúdiách po
skončení miestneho ZŠ s VJM a o svojej práci,
ktorá ju podľa záživného rozprávania mimoriadne baví. Prednáška bol obohatená o bohatý
fotografický materiál, prezentovaný pomocou
projektora a počítača. Zaujímavosťou bolo, že
podujatie sa po prvýkrát uskutočnilo v priestoroch Csikó Csárdy, kde hostitelia zabezpečili
vhodnú miestnosť a kvalitnú obsluhu.
Henrieta Dulaiová nám priblížila prácu oceánografa komplexne, aj z odborného aspektu a
pritom zrozumiteľne, čím si získala uznanie
publika. Poslucháči sa mohli oboznámiť s priebehom expedície, s prácou výskumníka zameraného na skúmanie zloženia vody z hľadiska
obsahu rádioaktívnych prvkov a vyvodzovania
záverov. Jednoduchým výkladom priblížila náročné témy, ako napr.
vplyv podmorských prúdov na globálne otepľovanie, vplyv komunálneho znečistenia pobrežia na kvalitu morskej vody, interaktivitu

podzemnej a morskej vody na základe chemického zloženia vzorky,
ale aj obrovské rozdiely v prístupe jednotlivých národov k zachovaniu čistoty mora. Henrieta Dulaiová venovala osobitnú pozornosť
expedícii na Antarktíde, na
ktorej sa zúčastnila v roku 2006.
O financovaní výskumov povedala: „Financovanie vedeckého
výskumu v USA stojí na úplne
iných pilieroch než u nás. Vedec
tam vymyslí, čo by chcel skúmať, napíše projekt na vládou
financovaný Národný vedecký
fond, ktorý v prípade kladného
posúdenia výskum financuje.“ Je
to síce istota v neistote, ale, ako
sa vyjadrila, nemenila by. „Milujem vedu, lebo je bezhraničná,
nestavia, ale rúca bariéry medzi
národmi a ľuďmi,“ - hovorí Želiezovčanka, ktorá vďaka svojej
usilovnosti už v mladom veku dosiahla nevídanú profesionálnu kariéru. Dokázala, že sa to dá, aj keď sa človek narodí v Želiezovciach.
(ck)
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Charita iba na Vianoce?

Vianočná besiedka

Už sa to stalo asi tradíciou, že počas Vianoc sa
televízne obrazovky a tlač zaplnia odkazmi na rôzne charitatívne nadácie a kontá. Poznáte to – Konto
nádeje, Úsmev ako dar, Vločky šťastia a pod.
Samozrejme, pomáhať je dobrá vec a som za,
ale nezdá sa to trošku čudné, že nás tieto nadácie
bombardujú iba v čase Vianoc? Alebo azda ľudia
vedia byť dobrí len počas sviatkov lásky?
Ale keď si to tak berieme, je to vlastne zázrak,
že ľudia majú v sebe ešte štipku ľudskosti a dokážu
pomôcť, dať kúsok zo seba, čo na tom, že iba raz do
roka? Možno je to dobrý začiatok najprv naučiť ľudí
pomáhať raz do roka, možno si postupne zvyknú
a bude to pre nich samozrejmosť. Príkladom zrelej
a pravidelnej výchovy ľudí k dobrote je skupina
mladých pôsobiacich v Kuraľanoch, kde sa počas
Vianoc konal už 4. ročník benefičného koncertu
s názvom - Darujme si lásku. Podstatou koncertu je
zúčastniť sa s nejakou kultúrnou vložkou a prilákať
ľudí, aby sa trochu zabavili počas sviatkov a nesedeli
iba pred televíznymi prijímačmi a samozrejme, aby
sa vyzbierali nejaké tie peniažky, ktoré každý rok
putujú niekde inde. Pekné na tomto podujatí je to,
že ľudia majú v sebe ešte ochotu nielen prísť, pozrieť
si predstavenie a vtlačiť nejakú tú 20-korunáčku do
urny, ale majú v sebe chuť sami sa podieľať na predstavení, nacvičiť niečo, aby potešili svojich blízkych.
„Veď je to pre dobrú vec“ – týmito slovami lákajú
organizátori nádejných účastníkov, väčšinou muzi-

Niet hádam nič krajšie a vzrušujúcejšie
pre všetky deti na svete, ako príchod Vianoc. Na Vianoce sa tešíme aj my dospelí.
Výnimkou neboli ani žiaci zo školského
klubu detí pri ZŠ slov. v Želiezovciach. Pod
vedením p. vychovávateliek Potockej, Polkovej a Gundovej sa usilovne pripravovali
na vianočnú besiedku. Dňa 20. decembra
2007 svoje umenie predviedli. Úvodom
všetkých privítala pani vychovávateľka
Potocká a zaželala prítomným príjemné
posedenie a pekné sviatky. Deti pozorne
počúvali básničky o zime, Vianociach, vypočuli si i hru na flaute a potom sledovali
veselý tanček v podaní žiakov 1. a 2. ročníka. Nedali sa zahanbiť mladší ani starší žiaci.
Program predviedli skoro všetci žiaci, ktorí
svojich spolužiakov odmeňovali potleskom.
O občerstvenie sa postarali panie kuchárky.
Po očerstvení čajom a koláčikmi sa začala
diskotéka. Veselo sme sa lúčili so starým
rokom a každý z nás si želal šťastné a veselé
Vianoce i úspešný nový rok 2008.

kantov a ľudí ochotných trošku si od srdca zaspievať.
„Veľa ľudí si myslí, že Vianoce sú len pre kresťanov,
ale k nám na koncert prídu aj ľudia, ktorí nie sú
veriacimi, lebo pomoc nie je o viere ale o srdci“
– hovoria na margo koncertu organizátori. „A najväčšiu radosť máme, keď vidíme medzi našincami
aj cudzie tváre. To svedčí o tom, že ľudia neprídu
len kvôli tomu, že sú našimi rodičmi, známymi, či
priateľmi, ale že im záleží na tom, aby sa podarilo
niečo dobré, úprimné a čisté, také, aké je posolstvo
Vianoc. Výťažok z koncertu putuje každoročne na
pomoc deťom - do detského domova, do školy pre
postihnuté deti, na detskú onkológiu... Naša dedina
pomaly vymiera, máme málo detičiek a možno
práve preto si viac uvedomujeme, že ony sú našou
budúcnosťou a potrebujú našu pomoc a hlavne lásku. Sumy, ktoré sa vyzbierajú, nie sú síce horibilné,
ale sme vďační a hrdí, že nás ľudia podporujú každý
rok, ba dokonca z roka na rok viac, o čom svedčí aj
tohtoročná suma 15 000 Sk.“
Organizátori dúfajú, že sa im podarí v budúcnosti zapojiť aj iné dediny, poprípade prilákať medzi
účinkujúcich aj zvučnejšie a známejšie mená. „Už
tento rok sa nám začala črtať spolupráca so Želiezovcami, tak dúfajme, že sa ju podarí do budúcich
Vianoc rozvinúť.“
A ja dúfam, že to dobro, čo drieme v nás, sa
prebudí nielen raz do roka, nielen počas Vianoc.
(gm)

Vinšujem Vám nový rok,
aby ste mali šťastný krok,
doma lásku, svornosť
a všetkého hojnosť.
L.B. žiačka ZŠ

Bohatnúť je jednoduchšie než si myslíte
Ak skombinujete tri zložky
- výplatu, disciplínu a čas, áno,
môžete sa tiež stať milionárom.
Nie je to vždy ľahké, ale je to
jednoduché. A nemáte žiadny
dôvod tak nespraviť.
Najdôležitejšou vecou, ktorú
budete o investovaní potrebovať
vedieť je, že bohatnúť je jednoduché. Nie je to ľahké, ale je to
jednoduché.
Druhá najdôležitejšia vec, ktorú
budete potrebovať vedieť o investovaní: Nejestvuje výhovorka,
prečo by ste to nespravili.
Potrebné sú tri zložky, z ktorých
pravdepodobne dve máte, a to
príjem a čas. Všetko čo potrebujete je tá tretia, a to je disciplína.
Vyzbrojený ďalšími znalosťami,
tretiu zložku bude jednoduché
nájsť.
Pracuje to takto: Povedzme, že
začnete od nuly a investujete
mesačne z vašej výplaty 500 do
akciového indexu a necháte ich
tak. Pri dlhodobej návratnosti
akciovej burzy 10 %, budete
mať 102 000 po 10 rokoch, 380
000 po 20-tich a 1,1 milióna po
30-tich rokoch.
A toto sa stane počas pravidelného investovania, ak necháte pô-

sobiť silu zložitého úroku/úroky
z úrokov.
Zložitý úrok
Zložitý úrok je znovuinvestovanie úroku, ktorý dostanete
z investovaných peňazí.
Napr. ak investujete 1000 a zarobíte 10 % na konci každého roka,
dostanete 100 na konci prvého
roka. Ak úrok investujete znova,
druhý rok investujete už 1100 ale
na konci roka váš úrok bude už
110. Ak by ste takto pokračovali,
zdvojnásobíte si peniaze každých
7,2 roka. Einstein nazval zložitý
úrok najväčším „objavom ľudstva“, pretože umožňuje spoľahlivú a systematickú akumuláciu
majetku. Skutočné čaro investovania prichádza, ak skombinujete zložitý úrok s pravidelnými
vkladmi, čiže disciplínou.
Najlepším spôsobom, ako prikročiť k pravidelným investíciám, je založiť si účet u investičnej
spoločnosti s trvalým príkazom
prevodu z vašej banky. Verte
mi, ak si to nezariadite týmto
spôsobom, nikdy sa to nestane.
Namiesto toho budete vkladať
peniaze, keď pôjde trh nahor
a odďaľovať vklady, keď bude trh
padať. Nakoniec budete znechu-

tený a vzdáte to.
Riedenie*
Pravidelné investovanie rovnakej čiastky sa nazýva riedením.
Týmto spôsobom nakupujete
viac akcii, ak poklesnú, a menej,
ak stúpajú. Ak investujete pravidelne mesačne 500 a cena akcie
je 50, kúpite si 10 akcií. Ak o mesiac cena stúpne na 62,50, kúpite
si ich len 8. Ale ak cena klesne
tretí mesiac na 41,67 dostanete
ich až 12.
Riziko
Áno, pri investíciách do burzy
existuje riziko. Je možné, že trhy
sa za 20-30 rokov nepohnú, ale
risk platí aj pre tých, čo dávajú
prednosť peniazom v banke. Pre
nich je najväčším nepriateľom
inflácia. Ak vám v banke dávajú
3 % a inflácia je 2 %, zarábate
v skutočnosti len 1 %. Ak by
inflácia vyskočila ešte vyššie,
povedzme na 5 %, banky vám
sotva dajú viac než 4 % a budete
strácať percento. V Spojených
štátoch bola v 80-tich rokoch inflácia až 14 % a úroky v bankách
sa ani len zďaleka nepribližovali
k jej výške. Návratnosť burzy do
r. 2001 za 20 rokov bola 606 %,
zatiaľ čo inflácia bola za to isté

obdobie len 88 %.
Pri investovaní do burzy risk
naozaj existuje, ale je vysoká
pravdepodobnosť, že pravidelné
investovanie so zložitým úrokom vás urobí majetným.
Pravdepodobnosť
Ak patríte ku generácii „ja to
chcem hneď“, tak predstava čakať 20-30 rokov sa vám asi zdá
hlúpym nápadom. Áno, môžete
vyhrať lotériu, ale vaše šance sú
tak 1 ku 15 miliónom.
Môžete mať aj šťastie a vybrať si
akcie, akými boli pred 20 rokmi
Intel či Wall-Mart, alebo pred
tromi rokmi Google. Ale mohli
ste si vybrať napríklad aj Enron
či K-Mart, ktoré zbankrotovali.
A vaše plány do penzie by sa
stali históriou.
Podčiarknuté a zhrnuté: Osud
vašich plánov na starobu leží vo
vašich rukách a plánoch, ktoré
sú popísané vyššie. Pre väčšinu
z nás je vytváranie majetku pomalý, zdĺhavý ale stabilný proces.
Nie je ľahký, ale veľmi, veľmi
jednoduchý.
* Riedenie - Dollar cost average

Harry Domash
Preklad Norbert PAUL, nezávislý
analytik, NYSE, NASDAQ
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Tvorivé dielne –
netradičná forma Vianoc

Vianočný koncert žiakov ZUŠ

Dňa 12. decembra sa v priestoroch slovenskej ZŠ uskutočnila aktivita pre
žiakov 1.–4. ročníka škôl želiezovského obvodu. Keďže sa blížili Vianoce, aktivita niesla názov Netradičná forma – Vianoce. Podujatie bolo organizované
ako súťaž. Bolo doň zapojených 50 žiakov z 8 škôl, zúčastnili sa ho aj žiaci
z novozámockého okresu. Finančné zabezpečenie celého projektu bolo zastrešené z dotácie zriaďovateľa želiezovskej ZŠ – mesta, ktorému touto cestou
ďakujeme a dúfame, že aj v budúcnosti bude podobné projekty podporovať.
Projekt na poskytnutie dotácie
i
organizačné
zabezpečenie projektu koordinovala
v spolupráci s vedením školy učiteľka
Júlia Kondacsová.
Súťažné
práce
boli zaradené do 4
kategórií a v rámci
nich prví traja boli
odmenení vecnými
cenami.
Ostatní
účastníci boli odmenení diplomami
a vecnými cenami. Výtvarné práce žiakov sú vystavené v mestskej knižnici,
kde sú denne prístupné verejnosti.
(jk)

V pondelok 17. decembra podvečer sa v koncertnej sále
ZUŠ konal vianočný koncert žiakov hudobného odboru, niektorí z nich vystúpili so sprievodom svojich učiteľov. Po skon-

čení koncertu si prítomní mohli pozrieť výstavu prác žiakov
výtvarného odboru, ktorí po 10 rokoch opäť pripravili burzu
svojich výrobkov: ikebana, keramika, rôzne vianočné ozdoby, pečené medovníky... Plná koncertná sála, štedrý potlesk,
vypredané výrobky – čo môže väčšmi vypovedať o úspechu
milého predvianočného podujatia? V stredu 19. decembra
žiaci hudobného odboru odohrali ďalší koncert – tentoraz pre
žiakov Špeciálnej základnej školy v Želiezovciach. (šh)

Nezabíjajme sa navzájom alebo Kam s bioodpadom?
Ako sa hovorí, Vianoce
sú obdobím zázrakov a prekvapení. Veru, aj ja som bola
prekvapená, keď som počas
sviatkov navštevovala svojich
blízkych a všade ma vítal
pohľad na umelý vianočný
stromček. Možno si poviete:
No a čo? Veď je to ekologické!
Je mi ľúto, ak podaktorých
z Vás sklamem. Zrejme mal
byť tento článok napísaný ešte
pred Vianocami, ale ako sa hovorí, radšej neskôr ako nikdy.
No a teraz poďme k veci.
Takže Vianoce máme úspešne
za sebou a zbavujeme sa vianočnej výzdoby. Medzi prvé
veci, ktoré strácajú po Vianociach miesto v našich srdciach
i obývačkách, patria vianočné
stromčeky, ktoré sa po skončení svojej životnej úlohy kopia
pri kontajneroch. Tí, ktorí
si kúpili umelý stromček, to
majú jednoduchšie. Vyložia
veľkú škatuľu a odzdobený
vianočný stromček do nej jednoducho zložia. A my ostatní
povysávame opadané ihličie a
ten náš živý (alebo vlastne už
mŕtvy) stromček vyložíme ku
kontajnerom. A pri takomto
pohľade si väčšina z ľudí
povie: No nie sú tie umelé

stromčeky lepšie? Veď šetria
životné prostredie. A koľko
stromčekov by sa zachránilo,
keby každý myslel na životné prostredie a dal prednosť
umelým pred živými.
Je to dosť
smutné,
že
v celej našej
spoločnosti panuje tento názor,
ktorý je umocňovaný veľkými
obchodnými
sp olo čnosťami,
ktoré
reklamu
umelých
vianočných stromčekov zakladajú
práve na ich
ekologickosti, čo
je bohužiaľ veľký
nezmysel. A že si nevymýšľam,
opriem svoje tvrdenie o slová
hovorcu Lesov SR Petra Goguľu, ako aj o názor riaditeľa
Chránenej krajinnej oblasti
Biele Karpaty Drahomíra Stana: „Názor, že umelý vianočný
stromček je ekologickejší, je
mylný. Zaťaží životné prostredie hneď dvakrát, pri výrobe a
pri likvidácii“.
Zamysleli sme sa niekedy,
z čoho sú umelé stromčeky

vyrobené? Je to umelá látka
- plast, ktorá navyše obsahuje
aj ropné látky. Pri ich výrobe
sa tak spotrebúvajú jednak
neobnoviteľné zdroje a tiež
energia a po ich vyhodení sa

škodlivé látky môžu dostať
do ovzdušia a pôdy. Umelé
stromčeky sa často vyrábajú
z nerecyklovateľného materiálu, na rozdiel od nich je drevo,
teda živý stromček, obnoviteľným zdrojom energie, biologicky degradovateľným a ďalej
spracovateľným materiálom.
Navyše stromčeky, ktoré sa na
Vianoce predávajú, pochádzajú z plantáží a škôlok, kde boli
pestované práve na tento účel,
alebo pochádzajú z prebierky

lesného porastu. To znamená,
že ľudia sa nemusia báť, že
výrub vianočných stromčekov
oslabí lesný ekosystém, alebo
že ten stromček tam „bude
chýbať“. Jediné, čo môže oslabiť a ohroziť naše
lesy, sú nelegálne
výruby, nie však
použitie stromčekov
z výchovných zásahov v lesoch, ktoré
by boli tak či tak
vykonané.
Navyše
stromčeky
pestované na obdobie
sviatkov počas svojho niekoľkoročného
života plnia funkcie
stromu – produkujú kyslík, priaznivo
pôsobia na ovzdušie
zachytávaním nečistôt atď. Po
skončení svojej životnej púte
(teda po skončení Vianoc),
sú tieto stromčeky vo väčšine
miest zvážané na kompostoviská, kde sa konáre a kôra
podrvia a zapracujú sa do
kompostu, hrubiny sú popílené a môžu sa využiť ako
kurivo. Dúfajme, že sa takto
podarí spracovať aj naše želiezovské stromčeky.
Gabriela Michlová
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Želiezovské spomienky

Most cez potok pri parku
Od nepamäti mal most cez prvý Blatný
potok (dnes Vrbovec) pre občanov Želiezoviec, aj keď málo postrehnuteľnú,
ale dôležitú úlohu. Veď sa nachádza na
spojnici Levice - Želiezovce – Štúrovo.
V mojej súkromnej zbierke fotografií Že-

uvedenej ceste priniesla zvýšenú premávku motorových osobných i nákladných
vozidiel. Mnohí z nás si pamätajú nápis
na spodnom pilieri s menom staviteľa
a dátumom postavenia. Tento most sa
zbúral až začiatkom

nu jazdy zaviedlo 6. júla 1941. Švédsko
prešlo na väčšinový spôsob jazdy v Európe dosť neskoro, až 3. septembra 1967.
Zmeny znamenali aj značné finančné náklady, veď sa museli prerábať autobusové

Mohutný parný stroj, aký prelomil starý kamenný most
80-tych rokov, keď zastávky, či dvere na opačnú stranu. Predoslúžil a nahradil kladali sa dopravné tabule, fabriky začali
ho nový most pane- volant montovať už na opačnej strane, než
lového typu.
dovtedy, atď... Azda posledná myšlienka
Len ako zaujímavosť k tejto téme. V západnej Európe zaviedol
azda spomeniem, že a rozšíril dopravu na pravej strane ešte
je to len 70 rokov, čo Napoleon. No hrdé Anglicko, ako večný
Gróf Kuno Coudenhove s neterami Mary a Joanou na moste.
vo vtedajšom Čes- rival Francúzska, tomuto dlhodobo vzdokoslovensku, teda aj rovalo a vzdoruje až dodnes. Ale to som
liezoviec, sa nachádza aj jedna zažltnutá v Želiezovciach, opatrením č. 275/1938 sa dnes trochu ďaleko zašiel v kilometroch
snímka spred I. svetovej vojny. Na jedno- prešlo, za patričnej propagačno-reklam- i v téme od našich Želiezoviec, ale azda je
duchom kamennom moste pózuje želie- nej kampane, na pravidlo jazdy z ľavej to tým, že ma nadchol fakt zrušenia hrazovský gróf Kúno Coudenhove s dvoma na pravú stranu vozovky. V Európe tento ničných závor po cestách Európy...
neterami. Boli to Mary a Joana Whitehe- zvyk jazdy vľavo používa už len Veľká
Pavel Polka
ad. Je to asi jedno z mála zobrazení tohto Británia, Cyprus a Malta. Maďarsko zmestredovekého mosta, pretože v roku 1927
sa stala nepredvídaná udalosť. Po jesennej orbe sa cez most presúval mohutný
Na Želiezovskom cintoríne sa okrem iných
parný pluh, majetok želiezovskej grófky,
zaujímavých náhrobných kameňov nachádza
do hospodárskeho dvora na opravu. Dve
aj výnimočná zvláštnosť, ktorá podľa všetkého
zadné oceľové kolesá nešťastne prelomili
pochádza z prehistorických dôb. Na severnej
časť schátralej konštrukcie v jej najslabstrane katolíckeho cintorína, neďaleko miesta,
kde v povojnovom období bola ešte Kaplnka
šom mieste. Parný stroj sa síce po veľkej
Sv. Anny, je umiestnený kríž zo začiatku XX.
námahe, aj keď neporušený, vytiahol, ale
storočia so zvláštnou štruktúrou. Pri pozorgrófka so správcom majetkov po obhliadnejšom pohľade si azda každý všimne kresbu
ke rozhodli o nutnosti zbúrania mosta a
v kameni. V žltočervenkastom prírodnom
vybudovania nového. Dvadsiati miestni
kameni je jasne viditeľná obrovská skamenená
robotníci sa aj potešili, veď dostali praschránka morského živočícha, pripomínajúcevidelnú prácu na dlhšie obdobie. Starý
ho ulitu slimáka. Veľkosť skameneliny je šokumost sa rozobral a namiesto mosta, ktorí
júca, pretože jej rozmer je do 50 centimetrov.
bol výhradne zo skál, sa vybudoval stabilKeďže táto rarita je vo výške očí, nie je ťažké ju
počas jesennej prechádzky nájsť.
nejší, relatívne moderný betónový most.
(appp,foto: Arpád Mézes)
Bolo aj načase, pretože moderná doba na

Ďalšia rarita Želiezovského cintorína
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* Sport *
FUTBAL
Oblastné majstrovstvá - Levice
1. Tlmače
15 13
2. Želiezovce
15 13
3. Levice
15 12
4. Čajkov
15
9
5. Plášťovce
15
8
6. Starý Tekov
15
8
7. Žemberovce
15
7
8. Podlužany
15
6
9. Kozárovce
15
5
10. Plavé Vozokany 15
5
11. Nová Dedina
15
5
12. Horné Turovce 15
3
13. Nový Tekov
15
3
14. Dolný Pial
15
3
15. Hronské Kľačany 15
1
16. Šarovce
15
2

2
0
2
4
2
1
2
2
3
2
1
5
2
1
4
1

0
2
1
2
5
6
6
7
7
8
9
7
10
11
10
12

Dorast, V. liga – východ
1. Imeľ
15
2. Želiezovce
15
3. Marcelová
15
4. Čechy
15
5. Bešeňov
15
6. Kolárovo
15
7. Svätý Peter
15
8. Palárikovo
15
9. Čaka
15
10. Chotín
15
11. Hurbanovo “B” 15
12. Bánov
15
13. Z. Olča
15
14. Zemné
15
15. Jur n/Hronom 15
16. Veľký Kýr
15

0
2
0
2
2
2
1
1
1
4
2
2
2
4
1
2

2
3
5
4
5
5
6
6
7
5
8
8
9
8
12
13

Starší žiaci, III. liga – juh
1.ČFK Nitra
13
2.Šurany
13
3.Nitra - Chrenová 13
4.Okoličná n/O
13
5.Bánov
13
6.Hurbanovo
13
7.Šaľa “B”
13
8.Želiezovce
13
9.Zlatná n/O
13
10. Nové Zámky B 13
11. Marcelová
13
12. Nesvady
13
13. Tvrdošovce
13
14. Dvory n/Ž.
13

13
10
10
9
8
8
8
8
7
6
5
5
4
3
2
0

11
10
9
9
8
8
7
6
6
4
3
1
1
0

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

2
2
2
3
4
5
6
6
6
8
9
9
10
11

71:8
52:20
67:10
36:12
39:31
32:21
25:22
21:34
27:29
17:33
26:52
24:39
21:44
21:56
23:43
21:69

54:10
63:28
70:35
45:22
37:26
38:32
46:33
40:35
51:42
45:40
36:42
40:54
24:49
34:57
15:64
10:79

70:7
49:20
57:15
48:28
36:23
39:15
42:37
24:22
35:39
17:30
30:60
9:47
17:54
13:89

41
39
38
31
26
25
23
20
18
17
16
14
11
10
7
7

39
32
30
29
26
26
25
25
22
22
17
17
14
13
7
2

33
31
29
28
25
24
21
19
19
13
10
6
5
2

Vianočné športové súťaže
v ZŠ s VJM
Počas vianočných prázdnin zorganizovali v miestnej ZŠ s VJM školské športové súťaže. Súťažiaci si zmerali sily v stolnom tenise a šachu.
V stolnotenisovej súťaži štartovalo 26 žiakov, 18 chlapcov a 8 dievčat. Chlapci súťažili v štyroch skupinách, systémom každý s každým.
Víťazi sa stretli v semifinále. Víťazi dvoch dievčenských skupín sa hneď

stretli vo finále, druhí si zahrali o tretie miesto. Poradie – chlapci:
1. Zoltán Molnár (VIII. A), 2. Tibor Tankó (VII. M), 3. Zsolt Szabó (VII.
M), 4. Róbert Czajtányi (VII. M); dievčatá: Mária Méri (IX. A), 2. Réka
Gubík (IX. A), 3. Nikolett Baka (VII. M), 4. Mária Molnár (IX. A).
Šachovej súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov. Postúpili víťazi skupín,
ktorí hrali medzi sebou o konečné poradie: 1. Ákos Gubík, 2. Zsolt Németh, 3. Géza Kovács, 4. Sándor Fóthy. Na súťaži boli prítomní aj vedúci
funkcionári mestského šachového klubu Ján Machník a Árpád Nagy.
Diplomy víťazom a knižné odmeny odovzdal riaditeľ školy Karol
Pólya. Súťaže zorganizovali vyučujúci Péter Köteles, Ferenc Nyustyin a
László Kádasi.
Anita Oršulík, Réka Gubík
Mladší žiaci, III. liga – juh
1. ČFK Nitra
13
2. Nitra - Chrenová
13
3. Okoličná n/O
13
4. Hurbanovo
13
5. Šaľa “B”
13
6. Nové Zámky B
13
7. Tvrdošovce
13
8. Nesvady
13
9. Bánov
13
10. Šurany
13
11. Želiezovce
13
12. Zlatná n/O
13
13. Dvory n/Ž.
13
14. Marcelová
13

13
12
10
8
7
7
7
6
5
4
4
1
1
0

0
0
0
1
2
2
0
0
2
1
1
2
0
1

0
1
3
4
4
4
6
7
6
8
8
10
12
12

139:1
89:7
52:16
57:22
61:46
39:34
37:31
36:46
48:56
24:33
39:61
10:79
12:108
7:110

39
36
30
25
23
23
21
18
17
13
13
5
3
1
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Az anyanyelvi nevelés fontosságáról
(Gondolatok a beíratás előtt)
„Az anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, írok, ez életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fogható... Naponta sokszor gondolok erre, éppen annyiszor, mint arra,
hogy születtem, élek és meghalok.”
(Kosztolányi Dezső)
A fenti idézetben nagyszerűen fogalmazza meg a kiváló magyar író az anyanyelv fontosságát. Ebből kiindulva, napjainkban egyre jobban tudatosítanunk kell az
anyanyelven való nevelés és oktatás előnyét, fontosságát és célját. Hiszen az anyanyelv
nemcsak tárgya, hanem eszköze is a műveltségnek és a személyiségfejlesztésnek.
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a gyermek életét nagy részben meghatározza,
hogyan és hol kezdi meg tanulmányait. A kisdiák viszonyát az iskolához és a tanuláshoz döntően befolyásolják az első hónapok és évek. A magabiztos és teljes élethez
nélkülözhetetlen, hogy a gyermek önbizalmat, barátokat és biztos hátteret kapjon.
Ezt a magyar gyermek számára csak a magyar óvoda és iskola tudja maradéktalanul
teljesíteni. Az anyanyelven szerzett ismeretek – számtalan kutatás bizonyítja ezt
– tartósan rögződnek a gyermek tudatában, és megkönnyítik mind az alapiskola,
mind a középiskola tananyagának az elsajátítását.
Az anyanyelvi művelődésből, kultúránk fejlesztéséből mindannyiuknak részt
kell vállalnia. Az édesanya, a család, a közvetlen környezet legszebb feladata, hogy az
általa beszélt nyelvet, az emberi gondolkozás legmélyebb eszközét átadja a jövőnek,
a gyermekének.
Nagy felelősség hárul a szülőkre: gyermekük jövőjének sorsáról döntenek akkor,
amikor anyanyelvi vagy idegen nyelvű iskolába íratják gyermeküket. A lelki jelenségek kutatói, a pszichológusok vallják, hogy a gyermeknek a tanulás az idegen nyelvű
iskolában súlyos személyiségzavart és egész életre kiható lelki sérülést okozhat.
A magyar szülők többsége fontos szerepet tulajdonít az anyanyelven való tanulásnak, és gyermekét magyar tanítási nyelvű iskolába íratja. Így van ez rendjén!
Merni kell vállalni anyanyelvünket, kultúránkat, úgy kell irányítani és nevelni gyermekeinket, hogy erősödjék bennük az önazonosság tudata, az anyanyelv szeretete,
hogy ők legyenek a jövőben nyelvünk, a magyar nyelv kiváló művelői, őrzői és megtartói.
Hogy mit is jelent anyanyelven tanulni?
„Anyanyelven tanulni annyit jelent:
– jobban megérteni a tanultak lényegét,
– árnyaltabban érzékelni, felfogni a különbségeket,
– összehasonlítva a más nyelven közvetített információkkal, jobban szintetizálni
az ismeretanyagot...” (Dr. Pálházy Béla)
Befejezésül álljanak itt Rák Viktória, szlovákiai magyar színésznő gondolatai: (Ő
szintén magyar iskolákba járt.)
„Úgy tapasztaltam, hogy a magyarok és a szlovákok nagyon különböző emberek,
ami önmagában természetesen nem baj. De éppen ezért más tanítást is igényelnek,
és azt, amit a magyar iskolák adnak, egy szlovák iskola nem pótolhatja. A magyar
iskolák nem csak a nyelvet tanítják meg, hanem bennük tanulva leszünk büszkék
nemzetünkre, nagyjainkra, íróinkra…”
Nyustyin Ferenc
Hľadáte odpovede na rôzne otázky, ktoré súvisia so
vznikom nádorov?
Obráťte sa na Linku pomoci a poradenskú službu
Tel. 02/52965148
Pondelok–štvrtok
14:00–16:00 h
na Šafárikovom nám. č. 4. v Bratislave,
kde vás skúsení lekári – onkológovia vypočujú
a odpovedia vám na otázky prevencie, včasných
príznakov, možnosti diagnostiky a liečby, psychologické rady, adresy svojpomocných klubov, rôznych
inštitúcií a pod.
Každú stredu v uvedenom čase sa môžete obrátiť
s urologickými problémami (prostata, močový mechúr a iné) na skúseného odborníka – Prof. MUDr.
Michala Horňáka, DrSc., ktorý vám rád poradí.
Využite služby internetovej poradne Ligy proti rakovine SR, ktorú nájdete na stránke www.lpr.sk v sekcii
Užitočné informácie a rady.

Kronika - Krónika

Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek

21. 12. Tibor Kállai (Sikenica) – Silvia Melczerová
(Želiezovce), 27. 12. Gabriel Jakab (Šalov) – Júlia
Marišiaková (Levice), 22. 12. Zsolt Kurali (Tát)
– Denisa Číková (Čata)
Gratulujeme - Gratulálunk
50
František Paluška
Katarína Pástorová
Miroslav Benko
Štefan Kišďurka
JUDr. Ondrej Mészáros
Otília Farkašová
Ružena Töröková
Helena Tóthová
Ildikó Botková
Viera Olláryová
Helena Mikleová

01. 01.
02. 01.
02. 01.
02. 01.
05. 01.
07. 01.
09. 01.
14. 01.
27. 01.
28. 01.
29. 01.

60
Irena Reménységová
Alžbeta Jamrišková
JUDr. Géza Nagy
Marta Pólyová
Alžbeta Šimková
Eva Takácsová

04. 01.
15. 01.
17. 01.
21. 01.
26. 01.
30. 01.

70
Helena Hegedüsová
Elvíra Obertolová
Gašpar Hraník
Zuzana Šinková
Helena Vaneková
Etela Šédová
Gizela Molnárová
Štefan Gulyás
Michal Opavszky
Jolana Koperdáková

01. 01.
02. 01.
05. 01.
10. 01.
11. 01.
20. 01.
22. 01.
26. 01.
27. 01.
28. 01.

80
Gabriel Litausky

31. 01.

Opustili nás

14. 12. Milan Opavský (Želiezovce, 59 r.), 18. 12.
Jozef Baláž (Želiezovce, 58 r.), 19. 12. Margita
Szőkeová (Veľký Cetín, 87 r.), 26. 12. Helena
Laczkóová (Želiezovce, 65 r.), 28. 12. Alžbeta
Rádiová (Želiezovce, 69 r.), 28. 12. Alžbeta Pintešová (Gbelce, 76 r.), 31. 12. Mária Szigediová
(Štúrovo, 85 r.)
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Recepty na každý mesiac

Az osztályozott hulladék
gyűjtésének januári időpontjai

Minútkový teľací rezeň
Potrebujeme:
1 žĺtok, 40 g masla, mletý muškátový kvet, soľ, petržlenová
vňať, 400 g teľacieho mäsa z pliecka, 2 lyžice smotany, olej
na opekanie, hladká múka, vývar z kostí a zeleniny
Ako na to:
Žĺtok s maslom dobre vymiešame, pridáme postrúhaný
muškátový kvet, soľ, posekanú petržlenovú vňať, zomleté
mäso, smotanu a všetko dobre premiešame. Z tejto zmesi
tvoríme nožom oválne rezne, ktoré po oboch stranách pomaly
opečieme na oleli do zlatista. Opečené rezne vyberieme, tuk
zaprášime troškou múky, zalejeme vývarom, premiešame,
potom vložíme rezne a ešte trochu podusíme.
Ako prílohu podávame udusenú ryžu
alebo varené zemiaky.

Ž a l ú z i e

Termíny odvozu separovaného
odpadu

(04-2)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

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

A Zselízi Városi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy az osztályozott
hulladékot januárban a következő napokon fogjuk begyűjteni:
Szódóról és Mikoláról január 21-én.
A következő utcákból: 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
január 22-én.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík,
Schubert, Piac, Petőfi, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán,
Nárcisz, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai, Ötvös
utcákból és a Szoroskából
január 23-án.
Az üzletekből január 24-én és 25-én.
A gyűjtést mindig reggel 8 órakor kezdjük, ezért kérjük önöket, hogy
időben tegyék ki zsákjaikat a házuk elé. Továbbá, kérjük még, hogy
a zsákokat ne kössék be.

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.

Január 2008
Mestský úrad Želiezovce oznamuje občanom, že zber separovaného
odpadu v mesiaci január sa uskutoční v nasledovných dňoch:
21. januára z rodinných domov časti Svodov a Mikula,
22. januára 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.
23. januára 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.
24. a 25. januára z obchodov.
S odvážaním začíname o 8. hodine ráno, preto vás žiadame, aby vrecia s odpadom boli vyložené včas pred váš dom. Ďalej vás žiadame,
aby ste vrecia nezaviazali.

2–3 szobás lakást vennék Zselízen. Kúpim 2–3-izbový byt v Želie(08-01)
zovciach. Tel. 0905 655 542, 0908 535 394

(04-3)

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Národný kalendár 2008
Martin, Neografia 2008, 230 str., 119 Sk
Prehľadný mesačný historický kalendár a ďalšie čítanie na celý
rok - domová pokladnica rodiny.

Müller Péter: Örömkönyv
Pécs, Alexandra kiadó 2007, 333 oldal, 469 Sk
Müller Péter mesél – szerelemről, családról, életről, az emberi lélek
titkairól. Aki olvasta Szeretetkönyvét, most folytathatja a beszélgetést
új érzésekkel.

Adam Fronteras: Horoskop pre celú rodinu
Bratislava, Ikar 2007, 160 str., 199 Sk
Astrologické charakteristiky, vzťahy k príbuzným, ale aj aké
auto alebo zviera si vybrať za spoločníka.

Diákszótár
Földrajzi lexikon
Budapest, Aquila 2007, 296 oldal, 259 Sk
Segítség dolgozatokra való felkészüléshez, otthoni tanuláshoz, házi
feladatok megírásához.

C. Watts: Záchranári
Bratislava, Fortuna 2007, 65 str., 179 Sk
Záchranárske technológie, horská služba, letecká pomoc, ekologické katastrofy a iné vo veľkej obrázkovej encyklopédii.

Jacob és Wilhelm Grimm: A kék fényű lámpás
Budapest, Aquila 2007, 128 oldal, 419 Sk
Ismertessük meg gyermekeinkkel a legszebb meséket, amelyekben az
igazság győzedelmeskedik – Hamupipőke, A három testvér, A békakirály, A méhkirálynő str.
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* Sport *

Karácsonyi sportversenyek

LABDARÚGÁS
Területi bajnokság - Léva
1. Tlmače
15 13
2. Želiezovce
15 13
3. Levice
15 12
4. Čajkov
15
9
5. Plášťovce
15
8
6. Starý Tekov
15
8
7. Žemberovce
15
7
8. Podlužany
15
6
9. Kozárovce
15
5
10. Plavé Vozokany 15
5
11. Nová Dedina
15
5
12. Horné Turovce 15
3
13. Nový Tekov
15
3
14. Dolný Pial
15
3
15. Hronské Kľačany 15
1
16. Šarovce
15
2

2
0
2
4
2
1
2
2
3
2
1
5
2
1
4
1

0
2
1
2
5
6
6
7
7
8
9
7
10
11
10
12

Ifjúsági csapat, V. liga – kelet
1. Imeľ
15
13
2. Želiezovce
15
10
3. Marcelová
15
10
4. Čechy
15
9
5. Bešeňov
15
8
6. Kolárovo
15
8
7. Svätý Peter
15
8
8. Palárikovo
15
8
9. Čaka
15
7
10. Chotín
15
6
11. Hurbanovo “B” 15
5
12. Bánov
15
5
13. Z. Olča
15
4
14. Zemné
15
3
15. Jur n/Hronom 15
2
16. Veľký Kýr
15
0

0
2
0
2
2
2
1
1
1
4
2
2
2
4
1
2

2
3
5
4
5
5
6
6
7
5
8
8
9
8
12
13

diákcsapat, felső kat. , III. liga – dél
1.ČFK Nitra
13
11 0
2.Šurany
13
10 1
3.Nitra - Chrenová 13
9 2
4.Okoličná n/O
13
9 1
5.Bánov
13
8 1
6.Hurbanovo
13
8 0
7.Šaľa “B”
13
7 0
8.Želiezovce
13
6 1
9.Zlatná n/O
13
6 1
10. Nové Zámky B 13
4 1
11. Marcelová
13
3 1
12. Nesvady
13
1 3
13. Tvrdošovce
13
1 2
14. Dvory n/Ž.
13
0 2

2
2
2
3
4
5
6
6
6
8
9
9
10
11

71:8
52:20
67:10
36:12
39:31
32:21
25:22
21:34
27:29
17:33
26:52
24:39
21:44
21:56
23:43
21:69

54:10
63:28
70:35
45:22
37:26
38:32
46:33
40:35
51:42
45:40
36:42
40:54
24:49
34:57
15:64
10:79

70:7
49:20
57:15
48:28
36:23
39:15
42:37
24:22
35:39
17:30
30:60
9:47
17:54
13:89

41
39
38
31
26
25
23
20
18
17
16
14
11
10
7
7

39
32
30
29
26
26
25
25
22
22
17
17
14
13
7
2

33
31
29
28
25
24
21
19
19
13
10
6
5
2

A karácsonyi szünidő előtt iskolai sportversenyeket szerveztek a magyar tannyelvű alapiskolában. A versenyzők asztaliteniszben és sakkban
mérték össze erejüket.
Az asztalitenisz-versenyben 26 tanuló indult, 18 fiú és 8 lány. A fiúk
négy csoportban versenyeztek, mindenki mindenkivel alapon. A csoportok győztesei az elődöntőben mérték össze erejüket. A lányok két csoportjának győztesei egyenesen a döntőbe kerültek, míg a második helyezettek
a harmadik helyért mérkőztek. Sorrend – fiúk:

1. Molnár Zoltán (VIII. A), 2. Tankó Tibor (VII. M), 3. Szabó Zsolt (VII.
M), 4. Czajtányi Róbert (VII. M); lányok: Méri Mária (IX. A), 2. Gubík
Réka (IX. A), 3. Baka Nikolett (VII. M), 4. Molnár Mária (IX. A).
Az iskolai sakkversenyen 16 tanuló vett részt. A csoportgyőztesek
jutottak tovább. Ők küzdöttek meg a helyezésekért. Sorrend: 1. Gubík
Ákos, 2. Németh Zsolt, 3. Kovács Géza, 4. Fóthy Sándor. A sakkversenyen jelen voltak a városi sakk-klub vezetői: Ján Machník és Nagy
Árpád.
A versenyek győzteseinek járó oklevelet – és könyvjutalmat – Pólya
Károly iskolaigazgató adta át. A versenyeket Köteles Péter, Nyustyin
Ferenc és Kádasi László pedagógusok szervezték.
Oršulík Anita, Gubík Réka
diákcsapat, alsó kat. , III. liga – dél
1. ČFK Nitra
13 13
2. Nitra - Chrenová
13 12
3. Okoličná n/O
13 10
4. Hurbanovo
13
8
5. Šaľa “B”
13
7
6. Nové Zámky B
13
7
7. Tvrdošovce
13
7
8. Nesvady
13
6
9. Bánov
13
5
10. Šurany
13
4
11. Želiezovce
13
4
12. Zlatná n/O
13
1
13. Dvory n/Ž.
13
1
14. Marcelová
13
0

0
0
0
1
2
2
0
0
2
1
1
2
0
1

0
1
3
4
4
4
6
7
6
8
8
10
12
12

139:1
89:7
52:16
57:22
61:46
39:34
37:31
36:46
48:56
24:33
39:61
10:79
12:108
7:110

39
36
30
25
23
23
21
18
17
13
13
5
3
1
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Zselízi visszaemlékezések

A park melletti híd
A Sári-patak hídja a zselíziek
életében emberemlékezet óta
– még ha gyakran észrevétlenül
is – fontos szerepet játszott. Ez
érthető, hiszen ezen a hídon át vezet a Lévát Párkánnyal összekötő
közút. A magángyűjteményemben levő fényképek egyikén, egy
első világháború előtt készült
sárgás, fakult képen az egyszerű
kőhídon pózol Kuno Coudenhove gróf két unokahúgával, Mary
és Joana Whitehead-del. Ez a
kép egy a kevés felvétel közül,
amely a középkorban épült hidat
1927 előtti állapotában ábrázolja.
Abban az évben egy rendkívüli
esemény történt. Az őszi szántást
követően a hídon haladt át egy, a
zselízi grófság tulajdonában álló
gőzeke, amely épp a grófi udvar-

ból tartott a javító felé. A gőzgép
hátsó acélkerekei szerencsétlenül
megroppantották a rozzant hidat.
A gépet ugyan sértetlenül ki
tudták szabadítani, ám miután a
grófnő megszemlélte a baleset
színhelyét, az intézővel közösen
úgy döntöttek, hogy a sérült hidat le kell bontani, és újat kell
építeni helyette. Az építkezésen
20 helyi dolgozó talált hosszabb
ideig munkát. Szétszedték a régi,
sziklákból épült hidat, és egy új,
stabil betonhidat építettek helyette. Az építkezés épp időben
történt, hiszen akkoriban kezdett
megélénkülni a forgalom az arra
vezető úton, beleérte az egyre
több gépkocsit, gyakran teherjárműveket is. Még mai is sokan
emlékeznek arra, hogy látták

100 éve született Wass Albert
Wass Albert a XX. század egyik legnagyobb magyar írója. A Mezőség
szívében, a Kolozsvár közelében fekvő
Válaszúton (Răscruci, Románia) született 1908. január 8-án, arisztokrata családban, gróf Wass Endre és Bánffy Ilona
gyermekeként. A család a nemesi címet
és a birtokot még Szent László királytól
nyerte. A család régi kastélyai ma már
nem állnak; a kommunizmus éveiben
mindkettőt lerombolták.
Wass Albert – szülei korai válása
után – nagyapja anyagi támogatásával
járta ki a kolozsvári Farkas utcai Református Kollégium osztályait. 1926-ban
érettségizett, majd a Debreceni Gazdasági Akadémián folytatta tanulmányait.
1935-ben megnősült. Első házasságából
hat fiúgyermekük született. Bukarestben
töltött katonai szolgálata után Németországban, majd a párizsi Sorbonne-on
tökéletesítette ismereteit erdészeti és
kertészeti szakterületen. 1944-ben a kolozsvári egyetem díszdoktorává avatták.
Tanulmányai befejezése után visszatért a
szülői birtokra, ahol egy mintagazdaságot rendezett be.
1940-ben Baumgarten-díjat, 1942-

ben Klebelsberg-díjat, 1944-ben pedig
Zrínyi-irodalmi díjat kapott. Tagja lett az
Erdélyi Helikonnak (1938), az Erdélyi
Irodalmi Társaságnak (1939), a Kisfaludy Társaságnak (1939), és 1944-ben a
Magyar Tudományos Akadémia is tagjai
sorába választotta.
A második világháborúban, 1943ban zászlósi rangban került ki a keleti
frontra, ahonnan 1944 februárjában I. és
II. osztályú német Vaskereszttel érkezett
haza. Hazakerülése után szülőföldjén
vette fel a harcot a román és orosz katonák ellen. Egy titkos csoporttal összedolgozva föld alatti összeköttetéseket alakított ki a magyar hadvezetéssel a helybeli
zsidóság megmentésére és a háborúból
való kiugrás előkészítésére. A szovjetek
előrenyomulása miatt elhagyta Erdélyt,
majd 1945 húsvétján Magyarországot
is.
Emigrációjának első állomása
Németország volt. A Bajor-erdőben
egy fakitermelésnél dolgozott erdőmérnökként. Ezzel egy időben szülőföldjén
1945-ben halálos ítéletet hirdettek ki fölötte, és ezt haláláig érvényben tartották.
A Bajor-erdőből Hamburgba költözött,

a felépített híd egyik pillérén
elhelyezett táblát, amelyen az
átadás dátuma volt feltüntetve.
A hidat a 80-as évek elején
bontották le, helyette panel-elemekből összeállított új hidat
építettek.
Csupán érdekességként említem meg, hogy 70 évvel ezelőtt
vezették be az akkori Csehszlovákiában, tehát Zselízen is
a 275/1938 sz. rendeletet, amely
erőteljes
reklámkampánnyal
övezve vezette be a jobb oldali
közlekedést. A korábbi, bal oldali közlekedést Európában ma
már csak Nagy-Britanniában,
Cipruson és Máltán használják.
Magyarországon 1941. július 6-

án vezették be a változtatást. Pl.
Svédországban elég későn tértek
át, 1967. szeptember 3-án. A
változásoknak pénzügyi vonzata
is volt, hiszen az autóbuszmegállókat és az autóbuszajtókat
is át kellett helyezni. Az útjelző
táblákat is át kellett helyezni, a
gyárak pedig átálltak a bal oldali
volán szerelésére. Európában a
jobb oldali közlekedést Napóleon
vezette be. A büszke Anglia mint
Franciaország állandó vetélytársa
máig elutasítja ezt a rendszert. De
talán ennyi elég is a közlekedésből, kis elkanyarodásomat talán
az európai határátkelőhelyek
megszüntetése ihlette.
Polka Pál

ahol éjjeliőrként dolgozott.
1951-ben elhagyta Európát, Amerikába költözött. Először egy ohiói farmon
béresként dolgozott, majd – amikor felfigyeltek titkaira – egy katonai akadémián
tanított algebrát. Tanítványait lenyűgözte személyiségével. Így szerzett róla
tudomást a Floridai Állami Egyetem,
és meghívta német és francia nyelvet,
valamint európai irodalmat és történelmet tanítani. Itt döbbent rá az amerikai
köztudat félrevezetettségére, és életét
tette rá a történelmi igazság ismertetésére. Az általa alapított Amerikai Magyar
Szépmíves Céh tizenkilenc magyar és
negyvenhárom angol nyelvű könyvet,
folyóirat-sorozatot adott ki, amelyeket
díjtalanul küldött amerikai középiskolák
és egyetemek könyvtárai számára. Nem
rajta múlott, hogy élete is majdnem
ráment erre a harcra. Hála Istennek, az
amerikai titkosszolgálat résen volt, a
romániai titkos ügynökök nem tudták
elvégezni gyilkos feladataikat.
Tíz évvel ezelőtt, 1998. február
17-én vadászpuskája oltotta ki életét az
Ocala National Forestben fekvő astori
házában. A hivatalos jelentés szerint

öngyilkos lett. Egyedül volt, merénylet
áldozata is lehetett, hiszen a román szervek gyűlölete az óceánon túl is többször
megkereste. A kolozsvári Református
Kollégiumban is arra tanították, hogy
„nem hősi halált kell halni, hanem hősi
életet élni”. Tehát az öngyilkosság nem
fért össze elveivel.
Hamvait titokban hozták haza. Egy
részét a marosvécsi Kemény-vár parkjában helyezték örök nyugalomra, másik
részét Istenszékén, a Kelemen-havasok
csúcsán szélnek eresztették – ahogy
rendelkezett. Egy barátjának írta 1995ben: „… ha befejezem az életet, szelek
szárnyán, csillag-ösvényen hazatérek
újra”.
Néhány cím Wass Albert hatalmas
életművéből: Farkasverem, Mire a fák
megnőnek, A kastély árnyékában, Egyedül a világ ellen, Adjátok vissza a hegyeimet!, Tizenhárom almafa, Elvész a
nyom, A funtineli boszorkány, Átoksori
kísértetek, Elvásik a veres csillag, Kard
és kasza, Halálos köd Holtember partján,
Tavak könyve, Valaki tévedett…
–hg–
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Írjuk, mond j u k h e l y e s e n !
Azok a fránya idegen (eredetű) szavak!
Minden nyelv – a magyar is – állandóan fejlődik. A legszembetűnőbb a szókincs
változása. Gyorsan változó világunkban
az új tárgyak, jelenségek eredeti megnevezésükkel kerülnek hozzánk. Ha az új szó
könnyen ejthető és toldalékolható, általában
meg is tartjuk eredeti formájában, ha nem, a
nyelvészek dolga, hogy megtalálják a frappáns magyar megfelelőjét. Ha a szóalkotás
jól sikerül, hamar bekerül a köztudatba. Ha
nem, sohasem lesz az aktív szókincsünk
része. Kazinczy Ferencék nyelvújítása sem
járt teljes sikerrel, hiszen számos akkoriban
alkotott kifejezés teljesen feledésbe merült,
és ma nem egyszer épp azt az idegen eredetű kifejezést érezzük köznyelvinek, amit
a buzgó nyelvújítók szívesen „magyarra”
cseréltek volna. A paralelogramma helyett
ma már senki sem mond párhuzamoncot,
pedig mennyivel könnyebb lenne kiejteni!
A triangulumból a geometria szóhasználatában háromszög lett, de az eredeti kifejezés
is használatban maradt: így nevezzük azt a
háromszög alakú, acélból hajlított ütőhangszert, amelynek oldalait egy másik acélpálcával megütve csilingelést utánzó hangokat
szólaltathatunk meg.
Az idegen szavak használatát mindig is
több-kevesebb bizonytalanság jellemezte.
Ezen nincs is mit csodálkozni: az idegen
nyelvnek, amelyből egy-egy új szó hozzánk
került, nem ismerjük kellő mélységben a
nyelvtanát, etimológiáját, szerkezetét. A
bizonytalanságnak olykor csupán az az oka,
hogy a szó még keresi a helyét a nyelvben;
ki így, ki úgy használja. Néhány évtizede,
a számítógépek megjelenése idején magát
a számítógépet computernek, kompúternek,
kompjúternek írták és olvasták. Végül is
győzött a számítógép. A számítástechnika
helyét azonban ma mintha az informatika
látszana elfoglalni.
A helytelen idegenszó-használat akkor
válik szembeötlővé, amikor a szó már általánosan ismertté válik. Megmosolyogtató,
ha valaki összetéveszti a reklámoz szót
a reklamállal, a formálist a normálissal.
A szlovákiai magyarok számára gondot
okozhat az is, hogy a szlovák nyelv néhány
idegen kifejezést a magyartól eltérő módon
használ. Például: a szlovák asanácia szó
egyik értelme: „egészségtelen környezet,
épület rendezése”, és ma már leggyakrabban
épületek, épülettömbök teljes lerombolását
értjük alatta. (Gondoljunk csak az egykori
Béke utcánkra, amelynek helyén még ma is
jórészt lakatlan pusztaság jelzi az 1989-ben
végrehajtott „asanácia” következményeit!)
Az asanácia magyar megfelelője a szanálás.
A magyarban is létezik az asszanál kifejezés,
de ennek semmi köze a romboláshoz. A
jelentése: egészségessé tesz, gazdaságilag
rendbe hoz. A szlovák sanácia megközelítőleg ugyanezt jelenti. Tehát: asanácia =
szanálás, sanácia = asszanálás. A szlovák

nyelvben lezajlott jelenségek szolgai másolásának tekinthető, hogy amikor két évtizede
a szlovák iskolákban egyik napról a másikra
geográfia lett a zemepisből, akkor bizonyos
iskolatípusok a földrajzot is geográfiára
cserélték. Pedig ha valamire, arra tényleg
büszkék lehetnénk, hogy a magyar földrajztudósok az elsők között alkották meg a
földrajztudomány szakkifejezéseit. A szlovák
geográfia magyar megfelelője a földrajztudomány volt – egészen addig, amíg a szlovák
földrajzkönyvekre föl nem került a Geográfia
cím. Azóta a szó fokozatos jelentésmódosulását érhetjük tetten: ma már a szlovák zemepis
szó egyre inkább „csupán” leíró, regionális
földrajzot jelent. A földrajzi jelenségeket a
geográfia tárgyalja. De ennek a jelenségnek
a magyar köznyelvben nyoma sincs. Tehát a
tantárgyat magyarul továbbra is földrajznak
kellene neveznünk.
Olykor az idegen szó alakja is torzul. Egy
rendezvényen nemrég azt hallottam, hogy va-

laki poszthumusz (!) kitüntetést kapott. Így:
h-val a közepén! Mintha valami köze lenne a
szónak a humuszhoz. (Elég morbid elképzelés!) A posztumusz szó eredeti értelme: olyan
gyermek, aki apja halála után született. A mai
értelme: olyan mű, amely szerzője halála után
kerül először közönség elé. Újabban kezd
általánossá válni a posztumusz kitüntetés, díj
kifejezés használata, ami annyit tesz, hogy elhunyt személynek ítélik oda. Semmivel sem
helytelenebb, ha azt mondjuk ilyenkor, hogy
az illetőnek „in memoriam”, tehát „az ő emlékezetére” adjuk a kitüntetést.
Ne higgyük, hogy csak az „utca embere”
tévedhet! Több tévéadásban hallottam már,
hogy hivatásos tévébemondók is helytelenül
ejtik a karosszéria szót. Mintha összetett szó
volna; a karosszék mintájára, tehát úgy, hogy
kiejtik az s és az sz hangot is az összetettnek
vélt szó tagjainak határán. Ezért vigyázzunk
az elválasztására is! Nem karos-széria, hanem
karosz-széria!
Horváth Géza

Még egy ritkaság
a zselízi temetőben

A zselízi temetőben több figyelemreméltó sírkő
mellett található egy egészen egyedülálló is,
amely a jelek szerint igen régi időkből származik.
A katolikus temető északi oldalán, nem messze
attól a helytől, ahol a háború utáni időszakban a
Szent Anna-kápolna állt, van egy különleges szerkezetű kereszt a XX. század elejéről. Ha közelebbről megfigyeljük, bizonyára szembetűnik a
kőbe vésett motívum. A sárgásvöröses terméskövön tisztán látható egy tengeri élőlény hatalmas,
megkövesedett váza, amely egy csigaházra emlékeztet. Sokkoló a kövület mérete, nagysága kb. 50
centiméter. Egy- egy őszi séta alkalmával könnyű
rábukkanni, ugyanis ez a ritkaság szemmagasságban található.
(appp) Fotó: Mézes Árpád

A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Franz Schubert Gyermekkara december 19-én
karácsonyi hangversenyt adott a Szent Jakab-templomban.
(Foto: Nagy Csilla)
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S z a l a g a v a t ó (szubjektív)
A szalagavató leglényegesebb kelléke
a mai napig úgy él a köztudatban, mint a
„remény zöld szalagja”, ám ezen az elcsépelt
szókapcsolaton kívül valószínűleg a tavasz
közeledtét is hivatott jelképezni, hiszen jobb
esetben az ember lányának/fiának sikerül
még szeptember előtt elhagynia az olykor
gyűlölt, ám utólag gyakran visszasírt alma
matert.
Mindenképp említést érdemel a pohár
mint szimbólum, amelyet az érettségiig „nem
szabad elmosni!” Mert különben rossz vége
lesz, ti. az illető pohártulaj sosem, vagy csak
nagy sokára érik meg. Mint tudjuk, a túlérett gyümölcs zamata mégsem az igazi, akkor
sem, ha a tudást el is lehet mélyíteni.
Na igen, de előtte egyezséget kell kötni a
pohár külalakját illetően, ami általában hoszszú, végül sértődöttséget eredményező vita
tárgyát képezi, de legalább az érintettet elégedettség tölt el. A többi kb. 30 fő meg úgyis
megbékél a nagy napig. Amikor a pohár
végre tiszavirág-életű sztárlétét beteljesíti,
és kiégett veteránként az egyszeri engedélyezett (a többiről meg mélyen hallgatnak
az öltözőben el-eltűnő gyermekegyedek,
akik, gondolván, hogy úgyis a felnőtté válás
egyik lépcsőfokán állnak – kis idő elteltével
már csak ülnek – azt is csak jobb esetben,
nem feltétlenül a rosszabb helyeken, hadd
ne folytassam...) alkoholbevitelt letudják
a gravírozott üvegdarab-tulajdonosok (ti.
keresztnév ill. évszámok találhatóak rajta,
méghozzá a tanulmányok megkezdésének és
reménybeli befejezésének az éve).
Az össznépi vigadalommá degradáló-

dott eseményről egyaránt illik informálni
a barátok, ismerősök szűk és tág rétegét.
Ez az értesítő küldésében merül ki. Emlékeim szerint csupa-csupa remek és annak
előtte sosem kiötlött értesítőtervezetünk
volt annak idején. De a végső verzió
mégis olyanra sikeredett, amilyet még
ember nem látott, ti. igazgatói utasításra
át kellett alakítani, természetesen akkor
is időhiányban szenvedtünk, végül randa,
kissé sem vicces, viszont komolynak túl
humoros volt.
Egy röpke gondolat erejéig szót ejtenék
azokról a túlméretezett, szalagnak talán nem
is nevezhető, inkább régi korokat idéző, vasúti szerelvények sötétítő és napfény-semlegesítő „berendezéseinek” paramétereit hordozó
hatalmas képződményekről, amelyből fejenként (szerencsére) „csak” egyet-egyet visel
az adott közoktatási intézményt igazgató
személy, valamint az osztályt (ez este után
már nem sokáig) terelgető tanárember. Nekik bizonyára nagyobb adag remény dukál...
Tánc. Van bőven, de a fő ilyen jellegű
attrakció a tanári kar lázba hozásában merül
ki. Kinek kisebb, kinek nagyobb örömet szerezve ezzel. Tánctudás és jó modor kérdése
csupán, mindkét fél részéről.
A műsor (szintúgy, mint az előző programpont) legfőképp az okítók esetenkénti
kifigurázásán alapul. Hozzá kell tenni, hogy
általában azért részben burkoltan történik az
ilyesmi, a többi vendég (pl. szülők, testvérek,
ahová beférnek, a nagybácsik is) meg úgy
sincsenek képben az adott karaktert illetően.
Népszerű az éppen futó tévéműsorok, ve-

télkedők… felvonultatása is. Természetesen
nem dicsőítő jelleggel téve mindezt, hanem
egy teljesen görbe tükrön keresztül bemutatva.
Ezeket fokozandó, ha még nem lenne
tetőpontján a hangulat, de ha már ott tartózkodik, akkor is, begördül (na jó, úgy hozzák)
a torta. Mindenki megkapja, ami neki jár.
Természetesen ezt a részt sem kerülik el az
őrült ötletek, épp dívó divathullámok. De
vannak örök klasszikusok is. Példának okáért megemlítenék néhányat: vonat – jókora
csokiszerelvény, mindenki megkapja a saját
kupéját, az „ofő” viszi a mozdonyt, aztán
van még olyan csoda is, mint a barackfa,
bizonyára a tudás fáját szimbolizálja. Ja, ki
ne hagyjam a virágot és annak szirmait,
ez utolsó példa végiggondolását inkább az
egyéni fantáziára bízom...
Emlékszem még azokra az időkre, amikor a külföldi ceremónia-lebonyolítás divatja
dívott. A legnépszerűbb célpont kétségtelenül a francia főváros volt. Majd hazatérve
boldogan nézte az egész család (természetesen szomszédostul) az ott forgatott útiesetenként dokumentumfilmet. Spongyát rá,
hogy a gyerek őket otthon kívánta hagyni.
Szinte látom, ahogy a nagyi egy-egy könnycseppet is elejtett olykor-olykor.
Summa summarum, mára „sikerült”
giccsparádévá tenni a diákévek egyik meghatározó ünnepét, mind a ruhakölteményeket, mind a helyszíneket illetően. Talán
nem volna haszontalan visszatérni az eredeti
ideához...
Dosek Ildikó

Ne öljük meg egymást, avagy hová tegyük a biohulladékot?
Azt
mondják,
a karácsony
a csodák és meglepetések időszaka. Jómagam is meglepődtem,
amikor a karácsonyi látogatások
alkalmával mindenhol műfenyővel találkoztam. Talán azt mondhatják: és akkor mi van?! Hiszen
ez környezetvédő hozzáállás.
Sajnos, ez nem így van. (Talán
e cikket még karácsony előtt
kellett volna megírni, de mégis
– jobb későn, mint soha!)
A karácsonyt tehát sikeresen
magunk mögött hagytuk, most
szabadulunk meg a karácsonyi díszítéstől. Elsőként a karácsonyfák
vesztik el kegyeinket és helyüket
a nappaliban, rövid életpályájuk
beteljesedésével
a konténerek
mellé kerülnek. Egyszerű azoknak,
akik műfát szereztek be. Kiveszik a fa dobozát, és összerakják

a műanyag alkalmatosságot. Mi,
többiek, felporszívózzuk a lepotyogott tűleveleket, és az élő (illetve már nem!) fánkat kirakjuk.
Ilyenkor teszik fel sokan a kérdést:
nem egyszerűbb, ha műfát veszünk? Hiszen környezetkímélő.
Mennyi fa megmaradna, ha mindenki gondolna a környezetvédelemre, és műfenyőt használna élő
helyett...
Szomorú, hogy társadalmunkban az a nézet uralkodik
– amelyet az eladásból hasznot
húzó nagy kereskedelmi társaságok is állandóan erősítenek
–, hogy a műfenyők használata
környezetvédő megoldás. Ez esztelenség. Megerősítésként idézem
az állami erdőgazdaság szóvivőjét,
Peter Goguľát, akivel egyetértett a
Fehér Kárpátok Tájvédelmi Terü-

let igazgatója, Drahomír Stano is:
„Téves az a nézet, hogy a műfenyő előállítása környezetkímélő.
Kétszer is terheli a környezetet,
először az előállításnál, másodszor a megsemmisítésénél.”
Elgondolkodtak valaha is
azon, miből vannak a műfenyők?
Műanyagból, amely kőolajtermékekből állították elő. Gyártásuknál nem megújuló forrásokat és
energiát használnak fel, a forgalomból való kikerülésük után a
belőlük származó káros anyagok
bejuthatnak a légkörbe vagy a
földbe. A műfákat nem újrahasznosítható anyagokból gyártják,
ezzel szemben a fa megújuló
forrás, biológiailag degradálható vagy újra felhasználható. A
karácsonykor forgalmazott fák
külön erre a célra létrehozott ül-

tetvényekről illetve erdőritkításból származnak. Ezért nem kell
attól tartanunk, hogy a fenyők
kivágása meggyengíti az erdők
ökorendszerét, vagy hogy a fa
„hiányozni fog” valahol. Egyedül
az engedély nélküli fakivágásnak
lehet ilyen következménye. Ezen
felül a karácsonyfának szánt fenyők néhány éves élettartamuk
alatt a fák általános funkcióit is
ellátják – oxigént produkálnak,
jótékonyan hatnak a légkörre stb.
Felhasználásuk után (karácsony
után) a fákat leggyakrabban
komposztálóba szállítják, ahol
felaprítják; a vékonyabb ágak
komposztként, a vastagabbak és
a törzsek tüzelőként kerülnek
felhasználásra. Reméljük, ez lesz
a sorsuk a zselízi fenyőknek is.
Gabriela Michlová
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Kanyuk József festményeinek árveréséből
csaknem 41 000 korona bevétel keletkezett.
Amint már a múlt havi számunkban is jeleztük,
érdeklődtünk a pénz további sorsa felől. Bővebb információt Pavla Kölešovától, a városi
hivatal dolgozójától kaptunk, aki együttműködött a szervezőkkel a jótékony rendezvény
lebonyolításában – közösen Kanyuk Magdolnával kézbesítették a segélyeket a rászorultaknak.
„A pénz elosztásáról egy négytagú bizottság
döntött: Mocsy Katalin, Turza Irén, Jana Beníková és Alexandra Jurčeková. Az aukció
bevételét 16 rászorult között osztották szét,
akik 1000 és 4000 korona közötti összegeket
kaptak. Ezer koronát kaptak a magányosan élő
rászorultak, kétezret az egy gyermekes, négyezret a többgyermekes családok. Mindannyian
nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy
részesülnek a jótékonysági aukció bevételéből
felajánlott összegből, szinte szóhoz sem jutottak, csak zavartan megköszönték az ajándékot.
Mindannyian könnyekkel teli, hálás szemekkel
búcsúztak tőlünk. Egyikük sem várt ilyen karácsonyi ajándékot.” Valóban, ilyen gazdag
ajándék ritkaságnak számít még családtagok
között is. A megsegítettek szerkesztőségünk
segítségével szerették volna megköszönni az
ajándékot, egyikük köszönőlevelet is eljuttatott
nekünk. Íme:
Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Kanyuk József úr, ezúton szeretném
megköszönni az Ön karácsonyi ajándékát, amivel őszinte örömöt és igazi meglepetést szerzett
nekünk. Kívánjuk, hogy istenadta tehetségével
és alkotókedvével még sokszor és sokaknak
tudjon hasonló érzést szerezni. Köszönjük szépen, további sok sikert kívánunk munkájához,
tisztelettel
Halasi Anita és lánya, Rebeka
A mese tehát jó véget ért. A festmények, a
pénz és talán a hálaimák is, mind a megfelelő
helyre jutottak. Ehhez csak annyit tudunk hozzátenni: legyen így ezentúl egyre gyakrabban.
(ek)

GRENDEL LAJOS (Léva, 1948. április 6.-) író, publicista, szerkesztő, tanár.
Tanulmányait szülővárosában és Pozsonyban végezte. 1973-ban a Komenský Egyetem
BTK-án magyar–angol tanári oklevelet szerzett. Több kiadónál volt szerkesztő, illetve
főszerkesztő. Jelenleg egyetemi tanár. A hazai kritika érdeklődéssel és elismeréssel
figyelte indulását, az 1981-ben megjelent Éleslövészet c. kisregénye, majd az ahhoz a
témához lazán, de beszédés szerkesztésmódjával annál nyilvánvalóbban kapcsolódó
Galeri (1982), ill. Áttételek (1985) pedig olyan áttörést jelentett a magyarországi irodalmi életben, amilyenre szlovákiai magyar szerző esetében még nem volt példa. Főbb
művei: Hűtlenek (elbeszélések, 1979, Madách), Szakítások (regény, 1989, Madách), ézeusz és a fekete
özvegy (regény, 1991, Madách), Tömegsír (regény, 1999, Kalligram), Nálunk, New Hontban (regény,
2001, Kalligram), Szép históriák (novellák, 2001, Kalligram), A tények mágiája (monográfia, 2002-Kalligram), A szabadság szomorúsága (novellák, 2003, Kalligram). Szakmai elismerései: 1989 – Érdemes
művész, 1990 – József Attila-díj, 1990 – Madách Imre-díj, 1990 – A Szlovákiai Írószervezetek Társulásának díja, 1999 – Kossuth-díj. A Magyar Írószövetség és az SZMÍT tagja.
HORVÁTH GÉZA (Zselíz, 1951. március 8.-) pedagógus, író, közéleti személyiség.
Alap - és középiskoláit Zselízen végezte. Matematika–földrajz szakos tanári képzettségét a Nyitrai Tanárképző Főiskola Magyar Tagozatán szerezte 1975-ben. Tanított
Garamszentgyörgyben és Nagyölveden. 1984 óta szülővárosában tanár. Több énekkart
vezetett és vezet a mai napig. Több mint húsz (matematika-, földrajz-, zenei nevelés)
tankönyvet fordított, ill. bírálta azok fordítását. Ez idáig öt könyve jelent meg: Fejleszthető-e az alkotó képesség? (1997, Lilium Aurum), Franz Schubert Zselízen (2000,
Lilium Aurum), Felvidéki matematikai versenyfeladatok (Mészáros József térsszerző,
2000, Vác), Ha megszólít az ének (2004, Lilium Aurum),A levelező matematikaverseny feladatsorai (1995–
2005). Katedra (2005, Lilium Aurum). Kisdoktori címét (RNDr.) 1999-ben szerezte a Nyitrai Konstantin
Egyetem Természettudományi Karán. Fontosabb kitüntetései: Katedra-díj (1997), Pro Urbe-díj Zselízen
(2001), a Szent Gorazd-díj nagy plakettje (2005), A szlovákiai magyar iskolákért-díj (2005). Megalakulása
óta tagja a Katedra Társaságnak. „...minden tanítványunknak alanyi joga, hogy tehetségének, képességeinek megfelelően részesüljön a tudás javaiból. A jövőt «lopjuk el» gyermekeinktől, tanítványainktól,
ha nem teremtjük meg számukra a szellemi esélyegyenlőséget másokkal szemben“ – nyilatkozta egyik
hetilapunknak a múltban a városunkban élö író, pedagógus.
CSÁKY KÁROLY (Kelenye, 1950. október 24.-) néprajzi gyűjtő, helytörténeti író,
költő, pedagógus. Az ipolysági magyar gimnáziumban érettségizett, majd a nyitrai
tanárképző főiskolán szerzett magyar–angol szakos oklevelet. A pedagógia doktora.
Később a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén folytatott
tanulmányokat. Szakmai elismerései. Katedra-díj, a Magyar Néprajzi Társaság Tiszteletbeli Tagja, a Magyar Kultúra Lovagja, a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje. Főbb
művei: Kelenye család- és ragadványnevei (1983, ELTE), Honti barangolások (1985,
Madách), Hallottátok-e már hírét? (1987, Madách), Szülőföldi vallomások (1989,
Madách), Nógrádi tájakon (1992, Madách), Jeles elődeink (2002, Lilium Aurum), Híres selmecbányai
tanárok (2003, Lilium Aurum), Irodalmi kapcsolatok I. Klasszikusok nyomában (2004, Lilium Aurum),
Hagyományőrző és változó települések (2004, KT Kiadó). Irodalmi pályafutását költőként kezdte a hetvenes évek elején, ám munkásságának súlypontja fokozatosan áttevődött a kulturális publicisztikára, a
néprajzi és helytörténetírásra. Művei földrajzi keretét szűkebb pátriája, Hont megye (később Nógrád)
magyarlakta vidékei adják.
Befejeződött egy sorozat
2006 januárjában indítottuk a Vidékünk írói című sorozatot. Kezdetben az Alsó-Garammente magyar alkotóira összpontosítottunk, fokozatosan azonban kisebb-nagyobb terjedelemben bemutattuk a szélesebb táj
nemes gondolkodóit is. Az elmúlt két évben összesen 45 író, költő, közéleti személyiség ténykedését ecseteltük. A sorozat szerkesztőjeként köszönöm olvasóink figyelmét és erkölcsi támogatását.
Ábel Gábor

Oceanográfus az Irodalmi Kávéházban
A városi könyvtár által rendezett Irodalmi
Kávéház 43. rendezvényének vendége a zselízi
származású Dulai Henriett volt, aki az amerikai
Massachussetts állambeli Wood Hole Oceanográfiai Intézet kutatójaként dolgozik. A rendezvény
rendhagyóan a Csikó Csárda egyik termében folyt,
amelyet a vendéglátók példásan előkészítettek. Az
előadás bevezetőjében Dulai Henriett elmesélte,
hogy a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
elvégzése után milyen iskolák vezettek el a kutatómunkához. Előadását gazdag képanyaggal színesítette, amelyet számítógép és kivetítő segítségével
mutatott be.
Az előadó összefogóan bemutatta az oceanográfus munkáját, szakmai
szempontból is, miközben mindvégig közérthető maradt. A hallgatóság
megismerkedhetett egy expedíció folyamatával, a víz radioaktivitását
vizsgáló kutatómunkával. Dulai Henriett nemes egyszerűséggel avatta be a
jelenlévőket olyan témákba, mint pl. a tengeráramlások összefüggése a glo-

bális felmelegedéssel, a talajvíz emberek általi szenynyezésének hatása a part menti tengervíz tisztaságára,
a talajvíz és a tengervíz interaktivitása, vagy az egyes
nemzetek között tapasztalható óriási különbségek a
tengervíz tisztaságának védelmében. Külön figyelmet
szentelt az antarktiszi expedíciónak, amelyen 2006ban vett részt. Amikor a hallgatóság egyik tagja a
tudományos kutatás pénzügyi hátteréről kérdezte, a
válasz ennyi volt: „Az USA-ban a kutatás teljesen más
pénzügyi alapokon áll. A kutató kitalálja, mit is szeretne vizsgálni, megírja a projektjét, amelyet a kormány
által finanszírozott Nemzeti Tudományalap bírál el, és
pozitív elbírálás esetén finanszíroz.” Bár ez csupán a bizonytalanságban való
bizonyosság, mégis azt mondja, nem cserélne senkivel: „Szeretem a tudományt, mert határtalan, nem állít akadályokat nemzetek és emberek közé,
sokkal inkább eltörli azokat”– mondja városunk szülöttje, aki ilyen fiatalon
ért el figyelemreméltó karriert. Bizonyította, hogy ez lehetséges, még akkor
is, ha az ember fia Zselízen születik.
(ck)
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Jótékonyság csak
karácsonykor?

Szinte már hagyományosan karácsonykor ellepi a médiát a jótékonysági hullám.
Ismerjük – a Remény kontója, a Mosoly
mint ajándék, a Szerencse hópelyhei stb.
Persze, segíteni szép gesztus, csak furcsa
lehet, hogy ez a tevékenység főleg karácsonykor dívik. Csak a szeretet ünnepén
tudunk jók lenni?
Bár... talán kész csoda, hogy van még
bennünk annyi emberiesség, hogy segítsünk, adjunk valamit magunkból, még ha
csak egyszer is az évben... Talán jó kezdés,
megtanítjuk az embereket évente egyszer
segíteni, aztán többször, megszokják, és
természetessé válik az ilyen tevékenység.
A kiforrott és rendszeres jóra való nevelés egyik példáját a közeli Kuralon figyelhetjük meg, ahol fiatalok egy csoportja idén
karácsonykor már negyedik alkalommal
szervezett jótékonysági koncertet Ajándékozzunk szeretetet címmel. A rendezvény
lényege, hogy a fiatalok kultúrműsort
adnak, amivel odacsalogatják a helybéli
lakosokat, akik egy kis szórakozás kedvéért
otthagyják a tévékészülékek mellett az ünnepek alatt bemelegített helyüket, és mindeközben egy kis pénz is összegyűlik, amelyet minden évben más célra fordítanak.
Az egészben az a szép, hogy az emberek
szívesen elmennek, meghallgatják az előadást, adakoznak a jótékony célra, de részt
kívánnak venni az egészben, gyakorolnak,
hogy örömet szerezzenek. „Hiszen jó ügyért
dolgozunk”– mondják a szervezők, amikor
a nézőket és a fellépőket toborozzák. „Sokan
azt hiszik, hogy a karácsony csak a keresztények ünnepe, de a koncertünkre a nem
hívők is eljönnek, hiszen a segítség nem hit,
hanem a szív ügye. A legnagyobb az öröm,
amikor idegen arcokat is látunk. Ez azt bizonyítja, hogy nemcsak azért járnak, mert
ismernek minket, hanem azért is, mert fontos nekik, hogy sikerüljön valami őszinte és
tiszta elgondolás a karácsony szellemében.
A bevételt gyermekotthonokba, sérült vagy
rákos gyermekek megsegítésére fordítjuk.
A község lakossága egyre fogy, kevesebb a
gyermek, talán ezért is tudatosítjuk, hogy
ők a jövő záloga, és hogy szükségük van
segítségre és szeretetre. Az összegyűjtött
összeg nem túl nagy, de hálásak vagyunk,
hogy minden évben növekszik, idén például 15 000 korona volt.”
A szervezők azt remélik, hogy a jövőben
több községet is sikerül bevonni a rendezvénybe, és a fellépőkhöz egy-két ismertebb
nevet is beszervezni. „Már tavaly alakulóban volt az együttműködés Zselízzel, reméljük, az idei karácsonyig ez valóra is válik.”
Mi pedig reméljük, hogy a bennünk
nyugvó jóság nemcsak évente egyszer
– karácsonykor – ébred öntudatra. (gm)

Földrajzi információs rendszert
vásárolt a város
A múlt év végén a város földrajzi információs szoftvert szerzett be, amely a jövőben
megkönnyítheti és meggyorsíthatja a városi vagyon nyilvántartásával összefüggő munkát.
Az információs rendszer több modult tartalmaz: telekkönyvi nyilvántartást, a városi vagyon
nyilvántartását, a temetői nyilvántartást, a bérleti szerződések, közművek
földrajzi információs adatbázisát, a
közlekedési útvonalak és a zöldterületek nyilvántartását. A szoftver része
egy légifelvételt tartalmazó modul is,
amely többek közt segítséget nyújthat
az illegális építkezések vagy egyéb
tevékenységek feltérképezésénél.
A városi hivatal feladata lesz az
adatbázis elkészítése, és a benne szereplő adatok betáplálása az információs rendszerbe. Ez a folyamat akár éveken át is eltarthat, de miután minden
A rendszer részei lesznek a városról készült légi felvételek
adatot digitalizáltak, egy pótolhatatlan,
több elemi egységből álló információs rendszer épül ki. A közművek térképezésénél is nagy
szerepet játszhat ez a szoftver, hiszen egyszerűen kimutatható lesz vele a vezetékek pontos elhelyezkedése, a telkek és az épületek méretei, tulajdonjogi viszonyai is. Ezáltal meggyorsítja és
egyszerűsíti a döntési és ellenőrzési folyamatokat az adózás, a tulajdonjog és az adóbevallások
terén. De az utak és a közterületek nyilvántartásában is segítségül lesz. Az információs rendszert a város 140 000 koronáért vásárolta meg.
(ek)

Jótékonysági rendezvény
Kanyuk József képeinek
jótékony célú árverése után
2007. december 28-án városunk egy újabb jótékonysági rendezvény színhelye
volt. Az adakozás a helyi
menedékházban a Tigris
Z&O ügyvezetői, Zuzana
Jantošovičová
és Ondrej
Szabó, valamint a Szociális
Inklúzió Partnersége képviseletében Erika Molnárová
és a menedékház igazgatója,
Pavel Polka részvételével
történt. Ahogy az már lenni
szokott, az egész egy ötlettel
kezdődött.
Zuzana Jantošovičová:
„Cégünk holland bútort importál, Léván üzemeltetünk
egy second hand üzletet. Felötlött bennünk, hogy évente
néhányszor rendezhetnénk
jótékonysági akciót, amelynek keretében bútort ajándékozhatnánk rászorultaknak.
Tudjuk, vannak családok,
amelyek nem engedhetnek
meg maguknak pl. egy kanapét, vagy ruhát…”
A jó ötlet megvalósításra
vár. Ki gondolná, hogy ahol
adva van az ajándékozó,
gond lehet olyasvalakit
találni, aki segít az ajándé-

kozásban.
Megszólítottak
több szervezetet is, amelyek
üdvözölték az ajánlatot, de
a megvalósítás valahogy
akadozott.
Ondrej Szabó: „Ha adni
akarok valami, elvárom,
hogy valakivel megegyezzek,
és időre elvigyem az árut.
Minden más legyen elkészítve. Potenciális partnereink
nem voltak erre képesek, és
egy sor további követeléssel
terheltek bennünket. Ez
olyan, mintha pénzt akarna
valaki adni, és nem akarnánk
elfogadni, hacsak nem hozza
egyenesen a házunkba.” Akkor változott meg a helyzet,
amikor üzletükbe betévedt
Erika Molnárová, akinek
megtetszett az ötlet, és segítséget kínált.
„A Szociális Inklúzió
Partnerségében dolgozom.
Ez Léván a második projektünk. Arról van szó, hogy a
felajánlott segítség eljusson
a családokhoz, akik hasznát
vehetik. Jó az elképzelés,
hogy az ilyen adakozás ismétlődjön, ne csak egyszeri
akcióról legyen szó.”
Erika
Molnárovának
köszönhetően jutottak el

a zselízi Menedékházba.
„Amire mások nem voltak
képesek hónapok alatt, Polka
úr néhány nap alatt megoldotta”– mondja Ondrej Szabó, társa pedig hozzáteszi:
„Kellemesen meglepődtem
lelkesedésén. Mi hoztuk a
bútort és a ruházatot, Polka
úr a városháza szociális
osztályával kiszemelte a
rászorultakat. Fontos volt,
hogy olyanok kapják, akik el
tudják fogadni a segítséget,
és becsülni is tudják azt.”
Pavel Polka tömören
nyilatkozott: meg tudtunk
egyezni, itt vannak szabad
helyiségek, és egy ilyen
rendezvénynek a menedékház megfelelő színhely.
Örvendek annak, hogy ez
a karácsonyi nem egyszeri
esemény volt.” A szervezők
a jövőben reagálni szeretnének a konkrét igényekre,
megpróbálják feltérképezni
a szociálisan rászorultakat
városunkban. Várják, hogy
más vállalkozók is csatlakozzanak hozzájuk, és a
jövőben az egész járásra
kiterjeszthetik jótékonysági
rendezvényüket.
(šh)
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Ne úgy tekintsenek ránk, mint szemetesekre!
Az augusztusi képviselő-testületi ülésen a városatyák jóváhagyták,
hogy a Vepos által végzett közszolgáltatásokat 2008-tól egy kereskedelmi
társaság lássa el, amelyben a többségi tulajdonosa a város marad, mellette egy stratégiai partner lesz a társtulajdonos. László Vilmos mérnök,
a Vepos igazgatója lapunknak szeptemberben (ZSH, 2007 szeptember,
5. oldal) elmondta, okos döntésnek tartja, hogy a városi vállalat helyett
korlátolt felelősségű társaság lássa el a városi szolgáltatásokat, miközben
több stratégiai partner is szóba jöhet, majd egy bizottság választja ki a
megfelelőt. A testület 4. rendkívüli ülésén, október 11-én a képviselők két
jelentkező közül választottak, végül az ESpinnre esett a választás. 2008
elejétől tehát a Vepost egy Eurospinn K. nevű vállalat váltotta fel, amelyben a városnak 51, az ESpinnek 49 százalékos részesedése van. A cég egyik
ügyvezetőjét, Miroslav Opavskýt kértük fel, válaszoljon kérdéseinkre.
Az év elejétől ön és László Vilmos
az Eurospinn Kft. ügyvezetői. Mivel foglalkoznak jelenleg?
– Ami a téli útkarbantartást illeti,
amelyet szükség szerint végzünk, már
megtörtént az első idei beavatkozás
– rögtön újév napján szórtuk az utakat. Ezenkívül rutinfeladatokat látunk
el, pl. fák kivágását vagy csonkolását
városi engedélyezés alapján, a háztartási hulladék begyűjtését, a közterületek tisztántartását, a közvilágítás
üzemeltetését és karbantartását,
közlekedési jelzések kihelyezését, a
piactér és a nyilvános WC fenntartását, a városi park fenntartását és
a kemping ellenőrzését. Emellett a
gépeink és berendezéseink javítását
látjuk el, és sok a munka a feladatok
átvállalásával.
Hogy megy az átmenet?
A cég működik. Módosítanunk kell a
szerkezeti felépítést, át kell értékelnünk a szerződéseket, amelyeket a
volt vállalat kötött ügyfeleivel – őket
át kell irányítanunk. Egyszóval át kell
vennünk a volt közszolgáltató vállalat
kötelezettségeit az ügyfelekkel szemben. Új szerződéseket is előkészítünk,
pl. a helyi gépgyárral készülünk aláírni egy keretszerződést.
László Vilmos mérnök a szeptemberi interjúban elmondta, hogy
a géppark elavult, és ez nagyban
korlátozza a teljesítményt néhány
téren. Van esély javítani a helyzeten?
A volt vállalat teljes gépparkját átvettük. Az átvételi jegyzőkönyvekben
szerepel bejegyzés a technika jelenlegi
állapotáról. Sürgős esetekben operatívan állunk hozzá a javításokhoz, de
még nem dolgoztuk ki az általános
karbantartás és javítások ütemtervét.
E terv szerint alakul a beszerzési terv
is. Ez a következő hetek feladata. A
közeljövőben felújítjuk a zöldterületfenntartáshoz használt berendezéseket, hogy az áprilistól októberig
tartó szezonban rendelkezésre álljanak. Addig szerintem néhány gépen
generáljavítást is végzünk. Minden
esetben figyelembe vesszük a város

ével van összhangban, eleget teszünk
neki, ha ezen felül kérnek valamit,
tanácsot adunk a megoldáshoz. Ilyen
együttműködés az önkormányzattal
és a lakosokkal a jövőben automatikus lesz. Azt szeretnénk, ha
nem mint szemetesekre tekintenének
ránk. Meggyőződésem, hogy ezeket
a szolgáltatásokat is a saját szakterületükön képzett embereknek kell
végezniük. Ami a képzettség, a munkakörülmények, a munkaeszközök,
gépek és berendezések minőségét illeti, mindig a legmagasabbak lesznek
az elvárásaink. A humán-erőforrásba
– akár a menedzsment, akár a rendes
dolgozók szintjén – való befektetést
magasan megtérülőnek tartjuk.
Hogyan értékeli a céget a humánerőforrások terén?

igényeit, hiszen ő a legfontosabb
partnerünk.
Számolnak a szolgáltatások bővítésével?
Elsősorban szolgáltatásaink minőségét szeretnénk javítani, hogy minél
hatékonyabban működhessünk. Ebben
látjuk a legnagyobb javítanivalót. Az esetleges bővítésnél
a város szempontjait tartjuk
szem előtt. Ha igény lesz rá,
kezdeményezzük a bővítést.
Olyan
szolgáltatásokról
lehet szó, amelyeket eddig
nem végeztünk, illetve csak
kis mértékben, pl. apróbb
építkezések, parkolók, járdák
építése. Ami a város igényeit
illeti, bekapcsolódhatunk az
osztályozott hulladékgyűjtésbe, a komposztáló építésébe
és működtetésébe. Számunkra az is fontos, hogy minél
nagyobb mértékben használ- Ing. Miroslav Opavský: „Esélyt akarunk
juk ki a rendelkezésünkre álló adni a fiataloknak, de az idősebbek tapaszgépparkot. Ez irányban aján- talatait is tiszteljük.“
latot adunk majd a környező
falvaknak a hulladékgyűjtés,
Az ott dolgozók bíznak bennünk
a közvilágítás és egyéb szolgáltatások
– mindnyájan (egy kivételével) aláterén. A fejlődési lehetőséget a földírták a munkaszerződéseket. Január
munkák, teherfuvarozás és hasonló
elsejétől az új vállalat alkalmazottjai
szolgáltatások terén látom. A lehelettek, az utcaseprővel kezdődően
tőségek adottak, minden csak idő és László Vilmos igazgatóig, aki megkapacitás kérdése.
marad a posztján. Ő az egyik, én
Mikor és milyen szolgáltatásokban
vagyok a másik ügyvezető. Mindenről
érzik meg a polgárok a javulást?
ketten döntünk, de bizonyos autonóNem láthatom előre a polgárok miája mint igazgatónak megmarad.
érzéseit… A víziónk az, hogy újból Az embernek nem lehet megkötve a
kivívjuk a munkánk megbecsülését. keze, ha kreativitást várunk tőle. MinA polgárok ezt úgy érzik majd meg,
den dolgozó tudja, hogy ez számukra
hogy szolgáltatásaink rendszeresen,
is lehetőség, hiszen vannak olyan
időben történnek mindenféle unszodolgozóink, akiknek 8 vagy kevesebb
lás nélkül, hogy mindent elvégzünk, évük van a nyugdíjig, számukra is leami a kötelességünk, amit a város hetőség, hogy előkészítsék nyugdíjba
megrendel. Azt szeretnénk, ha a polvonulásukat. Remélem, hogy tudjuk
gárok mindig munka közben látnák
majd őket motiválni. Ennek alapja
dolgozóinkat, hogy az legyen az éra nagyobb teljesítmény, igazságos
zésük, hogy van itt valaki, aki ellátja bérezés és jutalmazás, valamint a
a kötelességét, hogy olyan mozgás
munkakörnyezet javítása.
legyen a városban, amelyet más váVárhatók változások a dolgozók
rosokban is tapasztalhatunk. Amikor
számát illetően?
a polgárok olyan kéréssel fordulnak
Növelni fogjuk, de ez, természetesen,
hozzánk, amely a város megrendelésszezonfüggő. Az élet hozza majd a

követelményeket, mi pedig megtervezzük a személyi kérdéseket. Kialakítottunk egy adatbázist, amelyben
azok szerepelnek, akiket a jövőben
szívesen látnánk cégünkben. Beszélünk velük, és számítunk rájuk. Feltételezem, hogy szezonálisan növelni
kell majd a dolgozók számát. Jelenleg
20 dolgozónk van, de egyet még fel
kell vennünk. Erősítenünk kell a gazdasági osztályt, mert a városi vállalat
más rendszerben vezette a könyvelést,
mint egy kereskedelmi cég, ezért a
változásokat már elejétől fogva kézben szeretnénk tartani. Dolgozóink
középkorúak – 35 és 55 év közöttiek.
Szeretnénk esélyt adni a fiataloknak,
de az idősebbek tapasztalatait semmiképpen sem hagyjuk figyelmen kívül.
Mindenkit motiválni szeretnénk, hogy
a nagyobb teljesítmény nagyobb jutalommal járjon.
Milyen változások lesznek a finanszírozásban?
A szolgáltatások idei költségvetése a
tavalyi szinten marad. Az új vállalat
létrehozása egy magáncég részvételével azt a célt szolgálta, hogy hatékonyabbá tegyék a céget, bevonják
a vállalkozó szellemet a lakossági
szolgáltatásokba, méghozzá olyan
módon, hogy az a lehető legkevésbé
befolyásolja a városi költségvetést
– gondolok itt az árak túl gyors növekedésére. Úgy kell gazdálkodni, hogy
minőségi szolgáltatást nyújtsunk,
és hasznot is produkáljunk, hogy
javítani és korszerűsíteni tudjuk a
felszerelést. Ezenfelül beleszól a
finanszírozásba a könyvviteli tényező
is. Az új cég ÁFA-fizető lesz. Ez azt
jelenti, hogy bevételeink 19 százalékát ÁFA-ként fizetjük be, tehát 19%kal hatékonyabban kell dolgoznunk.
A legfontosabb változás ezen kívül,
hogy a közpénzek nem dotáció formájában jönnek, csak akkor kapunk
a várostól pénzt, ha kimutatjuk a tevékenységet. A város pontosan tudni
fogja, mennyit fizet és miért, és ezt
bármikor ellenőrizheti is.
Van okuk a lakosoknak attól tartani, hogy ez a kereskedelmi viszony
a szolgáltatások drágulását vonja
maga után?
Nem abból indulunk ki, hogy emeljük
árainkat, hanem abból a nézetből,
hogy minél hatékonyabban dolgozzunk, és az elkövetkező időszakban
ugyanolyan árakon, mint elődünk. Tevékenységünk első és második évében
a lakosoknak nem kellene drágulástól
tartaniuk…
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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Ankét
Mit vár a 2008-as évtől? Mit vár a várostól
ebben az évben? Ezeket a kérdéseket tettük fel az év elején Zselíz lakosainak, íme
a válaszok:
S. József: Remélem, több lesz a pénz, mert
minden drágul, csak pénzből nincs elég.
A városban pedig több munkalehetőség
kellene.
Milan: Ha egészség van, akkor minden van
– én ezt mondom. Jobb utak kellenének a
városba és több parkolóhely.
Egy névtelenül nyilatkozó: A 2008-as évtől
nem várok semmi különöset, de legalább
olyan legyen, mint a 2007-es volt. Több
munkalehetőségre van szükség és tisztább
utcákra. Szigorítani kellene a szabályokon.
Zsuzsa, diák: Több siker, szerencse, megértés és tolerancia. Azt várom, hogy álmaim
egy része beteljesüljön. És még azt várom
ettől az évtől, hogy végre sikerüljön megvennem álmaim motorját, és száguldozhassak vele! Jövő télen a város készíthetne
korcsolyapályát, továbbá a közlekedést meg
kellene oldani, több rendezvényt szervezni
stb…
Egy névtelenül nyilatkozó nyugdíjas: Mit
is mondjak…? Ne legyen ennyi betegség,
ennyi baleset és jobb politikusok. Korlátozni kellene a sebességet az autósoknak, negyvenes kellene az egész városban. Meg még
nagyobb rend. Valamikor nem engedhettük
meg magunknak, hogy szétdobálhassuk a
szemetet. Ma már mindent szabad.
Egy névtelenül nyilatkozó: Abban bízok,
hogy nem lesz rosszabb, mint a 2007-es év
volt. A várostól azt várom, hogy a sok ígéretet, amit tett, azt tartsa is be.
Ilona, asszisztens: Szeretnék leszokni a dohányzásról, remélem sikerülni fog. Legyen
az emberek közt több szeretet és békesség.
Nem vagyok zselízi, de sokat tartózkodok
itt. Engem a rendetlen emberek zavarnak
legjobban. Hallottam a térfigyelő kameráról, remélem hatékony lesz a vandalizmus
megelőzésében.
Csókás Gabriella: Az óvoda épületét szeretném, ha rendbe hoznák, valamint a gyermekeknek a játszóteret felújítanák.
Egy névtelenül nyilatkozó: A fiataloknak
több munkalehetőséget kellene teremteni,
nagy a munkanélküliség.
Egy névtelenül nyilatkozó: A városban
több kamerát szeretnék, mert a kirakatokat
betörik, és a főtéren is szemetelnek éjszakánként. Az emberekből hiányzik a megfelelő hozzáállás.
Egy névtelenül nyilatkozó: A várost rendbe kellene hozni, főleg az utakat. Az állomáshoz is kellene autóbuszjárat.
Egy névtelenül nyilatkozó: Erre nem tudok mit mondani, a kormányzat alig egy
éve van hatalmon, eddig nem produkáltak
sokat, szerintem időt kell nekik adni, hogy
valamit tegyenek.
Egy névtelenül nyilatkozó: A fiataloknak

Felelősségteljes véleményezést!

Ankétot készítettünk az óév utolsó és az új év első napjaiban városunk lakosainak körében. Az
egyik legmeglepőbb dolog, amire rájöttünk, hogy bár városunk vezetése és a polgármester maga is a
felelősségvállalás fontosságát tartja a haladás egyik alappillérének – és ő maga emiatt élvezi a lakosok
többségének támogatását – a véletlenszerűen megkérdezettek többsége sajnos még akkor sem meri
vállalni saját véleményét, amikor egyszerű, hétköznapi kérdésekkel áll szemben, mint például az ankétunk két kérdése. Tisztelet a kivételnek!
Az újságíró gyakran szembesül olyan felvetésekkel az olvasók részéről, hogy „írd meg ezt meg
azt, vagy nem mered?”. Amikor információit forrásként használnánk fel, az illető elkezd tiltakozni, hogy
rá már pedig ne hivatkozzunk. Az ugye világos, hogy ha az ilyen kijelentéseket tevő személy nem áll
ki a szava mellett, az újságírónak nincs mibe kapaszkodnia, hogy írásában valós tényeket közöljön? És
megalapozatlan információt közölni nem etikus. Ilyen kérdésekre még figyelmet fordítanak, legalábbis olyan lapokban, amelyek valamit adnak a hitelességre. Tudjuk azt is, hogy városunkban nagyon jó
talaja van a megalapozatlan, pletykaszintű információknak – bár ez nem „zselízikum”.
Kezdjük tehát saját magunknál. Mielőtt túlzott követelések elé állítanánk városunk – de akár
az állam – vezetését, ismerőseinket, munkatársainkat, egyszóval „másokat”, kezdjünk inkább a valós
helyzet iránt érdeklődni, igyekezzünk biztos forrásokból befogadni az információkat, és magunk is
váljunk biztos forrásokká. Ez megkönnyíthetné azt, hogy felvállaljuk véleményünket. Ezáltal lehet
gazdagabb a városi újság mondanivalója is. És ezáltal leszünk gazdagabbak mi magunk is.
Ha már kivívtuk magunknak a demokráciát, meg is tanulhatnánk megélni azt. Ez a szó az ógörög demokratia szóból ered, jelentése a nép (vagy emberek) uralma. Az uralom pedig felelősséggel
jár.
Ezzel kapcsolatban lenne tehát egy kérésünk az új évben. Szeretnénk gyakran megkérdezni
városunk lakosait erről-arról, hiszen, mint tudjuk, „Vox populi vox Dei” (A nép szava Isten szava).
Ugyanakkor nem a nép mint csoport, hanem egyes tagjainak véleményére vagyunk kíváncsiak. A
kérésünk az, hogy mondják ki, vállalják fel! Köszönjük.
Levicky László

Mennyire elégedett az idei költségvetéssel?
– kérdeztük meg a büdzsé elfogadását követően néhány képviselőt.

Mocsy Katalin: – Idén az év elején bizonyosan módosításra szorul a költségvetés. Szerintem
áttekinthető, ám hasznosnak tartanám az áttekinthetőség érdekében, ha olyan módon is elkészülne, hogy minden részleg külön lássa a költségvetés rá eső részét. Minden képviselő áttekinthetné ezáltal, hogyan gazdálkodik a rá bízott részleg.
Peter Martosy: – Volt néhány javaslatom a költségvetés szerkezetét illetően. A jelenlegi szerkezetben a számok egy helyen vannak, a magyarázatok a végén, és aki át szeretné tekinteni,
rengeteget kell lapoznia és keresgélnie. Szerencsés lenne, ha ez egy helyen lenne található. A
másik dolog, hogy pl. ha megvannak a háromnegyed éves adatok, körülbelül ki tudjuk számítani az év végi eredményeket, ezért egy ilyen kalkulációt is tartalmazhatna a költségvetés. Ez
kiindulási pont lehetne.
Szerintem a 2008-as költségvetéssel tartalmilag követjük az előző költségvetéseket. Valószínűleg improvizálnunk is fog kelleni, ha lesznek olyan befektetések, amelyeket bele kell komponálni. Pl. szerintem nagy kár, hogy a kastély ilyen rossz állapotban van, de talán nem ez a
legfontosabb, hanem mondjuk az új munkahelyek teremtése.
(ek)
több szórakozóhely kellene, diszkó, mozi,
a város már szépen néz ki, de szerintem a
városházát is rendbe kellene hozni.
Ing. Miroslav Opavský: Mivel a 2007-es
év nagyon nehéz volt, sok új tevékenységet
kezdtünk el, megpróbáltuk megalapozni a
jövőnket, szeretném, ha a 2008-as év kissé
nyugodtabb lenne, hogy átlátással tudjunk
eleget tenni feladatainknak. Az elkövetkező
év lehetne legalább olyan sikeres, mint a
tavalyi. Legyen kissé nyugodtabb, hogy feloldódjanak a 2007-es görcsök, és normális
tempóban tudjunk tovább haladni.
Ami a várossal való együttműködést illeti,
optimista vagyok. Legalább hasonló, vagy
még jobb együttműködést szeretnék. A
jelenlegi városvezetés munkáját és eredményeit illetően optimista vagyok a jövőre
nézve. A várostól csak jót várok, és várom az
eredményes együttműködést.
(pepo, dg, šh)

Karácsonyi koncert
a művészeti alapiskolában
December 17-én kora este a helyi művészeti alapiskola koncerttermében karácsonyi koncertet adtak a zenei tagozat tanulói.
Néhányan közülük tanáraik kíséretében
léptek fel. A koncertet követően a nagyközönség megtekinthette a képzőművészeti
tagozat tanulóinak munkáit, akik hosszú
idő után ismét börzét rendeztek az általuk
gyártott ikebanákból, kerámiából, karácsonyi díszekből, mézeskalácsokból… A koncertterem megtelt, a taps nagy és hálás volt,
a termékeket vásárolták – mi kellene még
egy jól sikerült karácsonyi rendezvényhez?
December 18-án, kedden a tanulók újabb
koncertet adtak – ezúttal a helyi speciális
alapiskola tanulóinak.
(šh)
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?Megérdeztük a
képviselőt
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Milyennek látja az elmúlt évet a képviselő együttműködésének és az önkormányzat sikerességének terén? – kérdeztünk meg néhány képviselőt

EGY MONDATBAN

Mocsy Katalin: Minden időt kíván, az együttműködés is. Úgy látom, hogy a tavalyi év vége
meghozta azt a bizonyos eredményt – a képviselők emberileg is jobban összejöttek. Nem
az a feszélyezett tárgyalás folyik, ami eddig,
és úgy látom, hogy a jövőben még inkább
csiszolódik ez a viszony. A képviselők közti
együttműködés terén nagyon derűsen látom
a jövőt. Mindannyian egyértelműen jót akarunk a városnak, nincs köztünk olyan, aki
öncélú kritikát használna, ezért szerintem
ez az első év arra szolgált, hogy felértékeljük
– átértékeljük, miképpen adjuk elő mondanivalónkat.
Az elmúlt év nagyon eredményes volt, a
legnagyobb eredmény, hogy rendbe tettük
a városi kasszát. Az adósságokat sikerült
legalábbis lokalizálni, és megmenteni a várost. A képviselők a polgármesterrel együtt
nagyon sok mindent tettek, hogy a város ne
kerüljön kényszerfelügyelet alá. A második
pozitívum, hogy egy minőségi fejlesztési tervet dolgoztunk ki, ennek megvalósításához a
pénzügyi keretet jóváhagytuk. A múlt évben
tehát előkészítettük a talajt, ezért ebben az
évben talán már tiszta lappal indulhatunk.

28-án állították fel a városi karácsonyfát # December 26-ról 27-re
virradó éjszaka valaki ismét betörte
a városháza mellett elhelyezett információs kirakatot – a kamera felvette
# Decemberi 21-én megnyíltak a
schengeni határok – többek közt a
szlovák–magyar határon is, ami azt
jelenti, hogy a közeli határátkelőkön
többé nem találkozunk határőrökkel
# Elkezdődtek az előkészületek egy új
szódói halottasház felépítésére, a város
kimérette a temető területét, és felvette
a kapcsolatot egy tervezővel, aki elkészítené az épület műszaki terveit #
A decemberi képviselő-testületi ülés
végén a polgármester és a képviselők
között ismét felvetődött a képviselők
kötelességeiről és jogairól szóló vita
az újonnan bevezetett önkormányzati
működési rendszeren belül, amely az
ülés befejeztével, zárt ajtók mögött
tovább folytatódott # Január 7-én az
esti órákban fegyveres rablási kísérlet
történt az egyik zselízi benzinkúton
– a személyzet nem várt reakciója és
az álarcos rabló esetlensége miatt a
próbálkozás eredménytelen volt, az
elkövető Árok felé elmenekült # Szervezési okokból nem lesz folytatása a
Paprikás c. kabarénak

Horváth Géza: Nem rosszabb és nem jobb,
mint a korábbi időszakokban, de más. Az
előzőkhöz képest új elem, hogy szinte minden fontos kérdésről legalább kétszer tárgyalunk: egyszer nem hivatalosan (egy „munkaértekezletnek” nevezett egyeztető, zártkörű
megbeszélésen), majd hivatalosan, az önkormányzat ülésén. A korábbi időszakokban
az önkormányzat ülései előtt a képviselők
frakciókban, képviselőcsoportokban egyeztették álláspontjukat, és nem egyszer a külön
ülésező csoportok különböző véleménnyel
érkeztek a hivatalos ülésre, ahol megpróbálták keményen védelmezni a saját álláspontjukat. Ha nem született kompromisszum, az
egyik csoportosulás óhatatlanul vesztesként
jött ki a vitából, és „vereségét” a nyilvánosság
előtt kellett elszenvednie. Ez a frusztráció ma
kétségtelenül kisebb mértékű. További pozitívumként említem meg, hogy most, amikor
a nagypolitika tele van magyarellenességgel,
helyi szinten nyoma sincs az ilyen jellegű
ellentéteknek. Egy javaslat megszavazása
vagy elvetése sem attól függ, hogy mennyien
ülnek az egyik és mennyien a másik oldalon,
mert a „helyi parlamentnek” most nincs – a
szó klasszikus értelmében vett – két oldala.
Viták – persze – vannak, és a kulturált vitatkozást még tanulnunk kell. Konstruktív
bírálat nélkül nincs fejlődés, ennek ellenére
gyakran azon vesszük észre magunkat, hogy

Ladislav Vékonyt

Miért tartja fontosnak az interpelláció intézményének gyakorlatát a zselízi városi
képviselő-testület ülésein?
– Az interpelláció nem mindig jelent
kritikát a városháza alkalmazottjaival szemben. Ha bizonyos dolgokat a képviselő-testület talaján intézünk, hasznos, ha rögtön
rákérdezhetek a kompetens dolgozónál,
miért intézi az ügyet úgy, és nem máshogy.
Előnyös azonnal választ kapni a testületi
ülésen, amikor a többi képviselő is reagálhat, mint meglátogatni az illető dolgozót a
városi hivatalban, és ott kérni választ kérdéseinkre. Szerintem az interpelláció igenis
a képviselő-testület ülésére tartozik, hiszen
egy helyen, koncentráltan teszi lehetővé az
ügyintézést. A képviselőknek nem mindig
van idejük arra, hogy hosszú utánajárással
szerezzenek információkat, azért jövünk
össze egyszer havonta, hogy akkor keressünk megoldásokat a problémákra.

#########################
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képviselőtársaink jóindulatú felvetésein, jó
tanácsain megsértődtünk. De – azt mondják
– időnként még a legpéldásabb családokban
is előfordul egy-egy kiadós veszekedés.
Peter Martosy: Az együttműködés terén
teljesen rendben van, hogy más a véleményünk, néha szemben állunk egymással, van
egy kis rivalizálás köztünk, csak így tudunk
előre jutni. Az uniformizált vélemény soha
nem vezetett fejlődéshez.
Sosem vagyok megelégedve az elért eredményekkel, és ez így van a magánéletemben is.
A tavaly elért eredményeinket nem tartom
túl nagy haladásnak.
Pavel Polka: Az elmúlt év nehéz volt, mivel a
legfontosabb célként a város adósságállományának radikális csökkentését jelöltük meg.
Ezt a célt sikerült is elérnünk. Teljesen érthető, hogy amíg a városi képviselő-testületen
belül nem tisztáztunk néhány nézetbeli különbséget, előfordultak keményebb szócsaták vagy verbális támadások is. Fokozatosan
azonban mind a tizenketten rájöttünk, hogy
mindannyian őszintén igyekszünk a város
érdekében tevékenykedni. Ez a tény látványosan összetart bennünket. Ezért a 2008-as
év elvárásaiban optimista vagyok, hiszen
ismerem a város terveit, illetve projektumainak sokszínűségét, amelyek megvalósítását
az önkormányzat ebben az évben kezdi el.
Ladislav Vékony: Úgy látom, ebben a választási időszakban a képviselő-testületben olyan
emberek jöttek össze, akiknek feltett szándékuk a város gondjainak megoldása. Nem
forgácsolódunk, nem osztódunk jobboldalra
vagy baloldalra, képesek vagyunk a kompromisszumokra. Amennyiben így folytatjuk
a munkát a jövőben is, szerintem a várost
előbbre tudjuk vinni, és előbbre is visszük.
Talán a polgárok nem sokat látnak belőle,
de tavaly sokat tettünk. A lakosok számára
a konkrétumok a fontosak, amelyek hatással vannak az életükre. Nagy lépést tettünk
előre. Tavaly azon dolgoztunk, hogy a városi
hivatal munkája javuljon, ezért ezt az időszakot pozitívan értékelhetem. Mondhatnék
példákat: a Vepos, amelynek volt igazgatóját
a lakosok többször kritizálták, a főellenőr
vagy a kórház tartozásainak csökkentése.
Ezek fontos eredmények, amelyekkel dicsekedhetnénk. Bízom benne, hogy ha még idén
nem is, jövőre már biztosan látható lesz a lakosok számára a jelenlegi és a volt képviselőtestület munkája közti különbség.
(ek)
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Jóváhagyta a 6/2007 sz. általános
érvényű rendeletet (ÁÉR) az ingatlanadó
kiszabásáról, a kommunális hulladékról
szóló 10/2005 sz. ÁÉR módosítását, a
közterület-használati illetéket megállapító
9/2004 sz. ÁÉR módosítását és az idegenforgalmi adóról szóló 10/2004 sz. ÁÉR
módosítását. Az ingatlanadó mértékének
megállapítása vitára indította a városatyákat. Végeredményben az ingatlanadó
csupán minimálisan és csak néhány kategóriát érintően növekszik.
A képviselők jóváhagyták a városi
ingatlanok bérbeadási irányelvének kiegészítését. Tudomásul vették az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról szóló beszámolót, és feladatul adták
az irányelv átdolgozását. Jogutód nélkül
szüntették meg a Vepos városi vállalatot,
így a cég kötelezettségei és követelései
az eddigi fenntartóra, a városra szállnak
át. A cég tevékenységi körét a város és
az ESpinn közös tulajdonú vállalata, az
Eurospinn Kft. vette át. A testület jóvá-

hagyta idei tanácskozásainak időpontjait,
kihirdette a főellenőr választásának újabb
időpontját (január 31.) Kiegészítést fogadott el a díjazási rendtartáshoz, tudomásul
vette az euró bevezetését előkészítő tevékenységekről szóló előzetes beszámolót
és az előkészítő bizottság összetételét.
Jóváhagyta a polgármester, az alpolgármesterek és a városi szervezetek igazgatóinak év végi jutalmát. A határozatok
teljesítéséről szóló beszámolót követően
jóváhagyták a városi szolgáltatások végzéséhez szükséges városi vagyon hosszú
távú bérbeadását az Eurospinn Kft-nek,
soronkívüli célirányos dotációt hagytak
jóvá a szlovák alapiskola részére a Socrates–Comenius programban való részvételéhez. Az interpellációk során Vékony
képviselő az egyik Sládkovič utcai bérház
tetőszerkezetének rossz állapotára és a
helyzet megoldásának szükségességére
hívta fel a figyelmet, Gulyás képviselő
rámutatott a városi ingatlanok bérbeadásának – a bérleti díj megállapításával kapcsolatos – hiányosságaira.
(ek)

Lívia Brestovská
a városi hivatal elöljárója

Ez év elejétől a városi hivatalnak új elöljárója van Lívia
Brestovská személyében. Megkértük, mutatkozzon be röviden
az olvasóknak.
„Zselízen születtem, itt is
jártam alapiskolába és gimnáziumba, de a negyedik osztályt a
selmecbányai intenzívebb angol
nyelvű oktatású gimnáziumban
végeztem. Egy évig felépítményi iskolába jártam – a pozsonyi kereskedelmi akadémiára, majd jogot hallgattam
szintén a fővárosban. 2006-tól a tavalyi év végéig az Érsekújvári Járási Bíróságon dolgoztam hivatalnokként. Eközben
beletekinthettem az igazságszolgáltatás folyamatába a büntetőjog terén.
Az elöljárói poszt óriási kihívást jelent számomra. Eredetileg jogászi állást szerettem volna, de mivel a városnak
szerződéses viszonyban van jogásza, felajánlották az elöljárói helyet. Tudatosítom, hogy ez óriási felelősség. Nincs túl
sok munkatapasztalatom, de remélem, hasznosítani tudom
jogászi végzettségemet. A polgármester úr sok projektum
kidolgozására készül, ezen a területen mint projekt-koordinátor működnék.”
(ek)
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Mi viszont „menet közben”
változtattuk meg a szerkezeti felépítést, meghatároztuk a hatáskörök és
feladatok új felosztását, megváltunk
néhány vezető beosztású alkalmazottól, akik az új feltételeket nem
akarták vagy nem tudták elfogadni,
kidolgoztattuk a város gazdasági
és szociális fejlesztési programját
a 2007–2013-as időszakra, és csak
ezeken az alapokon tudtuk megalkotni a 2007–2010-es városfejlesztési programot.
E bonyodalmak ellenére sikerült
reagálnunk az első projektfelhívásokra, és néhány dolgozó maximális
erőfeszítésének köszönhetően három
projektumot nyújtottunk be: egyet a
Norvég Alapba, egyet a környezetvédelmi alapba és egyet a kulturális
minisztériumba. A civil szervezetek
számára a város 1 millió koronát
különített el. Olyan apróságok mellett, mint a munkaügyi hivatalhoz
vezető járda vagy a térfigyelő kamerarendszer, beindult a gyártás a volt
gépgyár kis és nagy csarnokában,
ami jelenleg kb. 120 munkahelyet jelent, összességében 400 munkahely
teremtését helyezi kilátásba. Nem
állítom, hogy ez az önkormányzat
érdeme, az új tulajdonosok azonban
bizonyíthatják, hogy a lehető legszorosabban működtünk együtt velük.
Feltevésem szerint nemcsak az

én szubjektív véleményem, hogy javult a háztarási hulladék osztályozása és a közterületek rendben tartása.
Nagyra becsülöm a város dolgozói közötti emberi kapcsolatok és az
együttműködés javulását a második
félévben, ami a teljesítmény, az
általános közérzet javulásában nyilvánult meg, és végül egy új, korrekt
kollektív szerződés aláírásában is
megmutatkozott.
A fentiek alapján megállapíthatnám, hogy a város polgárainak
a városvezetés-váltással kapcsolatos
elvárásait a 2007-es évben az önkormányzat várakozáson felül teljesítette. Nem állapítok meg ilyesmit,
hiszen az a lényeges, amit a polgárok
többsége észlel. Örülni fogok, ha
ilyen téren visszajelzést kapok
Önöktől.
Milyen év áll előttünk?
Stratégiailag a legfontosabb
feladatnak azt tartom, hogy a lehető
legtöbb EU-s projektet dolgozzuk
ki már a 2008-as évben. A városfejlesztési programban összesen 72-t
határoztunk meg a választási időszak
végéig.
A 44 millió koronás hitel 80%-át
erre a célra szánnám.
10%-ot szánnék olyan befektetésekre, amelyek ugyan szerepelnek
a fejlesztési tervben, ám ebben az
időszakban EU-s támogatásokban
nem részesülhetnek. Ilyen befekteté-

sek: a családi házak építésének előkészítése, szükséglakások létesítése
és az egyes városrészek rendezési
tervének elkészítése.
10%-ot javasolnék tartalékként
meghagyni.
Amennyiben a választási időszak végéig a tervezett projektumok
100%-át sikerülne teljesíteni, ami
csupán álom, a város tulajdona kb.
400 millió koronával növekedne.
Reálisan 30–50%-os eredményességre számítok.
A másik fontos feladat szerintem
az, hogy apróbb javításokat végezzünk a szerkezeti felépítésben, és
növeljük a részlegek munkájának
hatékonyságát. A projektum-előkészítés összehasonlíthatatlanul több
munkát kíván meg az előző időszakokkal összevetve, ezért szükséges
lesz új alkotó szakember alkalmazása, vagy az ilyen jellegű munkák
kiszervezése, ami természetesen
nagyobb költségekkel jár.
Harmadrészt nagyobb figyelmet
és energiát szeretnék szentelni az
iskolaügy, sport és kultúra nívójának
növelésére, mégpedig e területek
monopoltalanításával és diverzifikálásával. Főleg olyan helyi fiatalokra
gondolok, akik számára Zselíz sokkal érdekesebb életteret kínálhat, és
erősítheti bennük az itthon maradás
szándékát.
Negyedrészt módosítani sze-

retném a város gazdálkodásának és
költségvetés-készítésének
eddigi
módszerét. Ha nem is hetente, de
havonta ismerni szeretném a 12
részleg gazdálkodási eredményét,
és a képviselő-testületi ülések
alkalmával megismertetni azt a
képviselőkkel és a polgárokkal. A
koordinátoroknak részt kell venniük
a költségvetés előkészítésében, majd
a megvalósítás idején felelősen kell
gazdálkodniuk a részlegeikre bízott
költségvetési összegekkel. Arról
van szó, hogy lebontsuk a központi
direktív vezetési rendszert, nem
pedig arról, hogy megváltoztassuk
a költségvetési szabályozást, ahogy
eddig azt néhányan állították. Ettől
a módosítástól a közpénzek hatékonyabb felhasználását várom, az
alkotóképesség és motiváció serkentésével az egyes részlegek, és ezáltal
az egész önkormányzat munkájának
javítását szeretném elérni.
Szeretnék köszönetet mondani
az eddigi támogatásért és türelemért
mindenkinek, aki hozzájárult a munkához vagy erkölcsileg támogatott az
e végeken rendhagyó önkormányzati
modell bevezetésében.
Végezetül engedjék meg, hogy
mindannyiuknak szeretetben és
békességben megélt 2008-as évet
kívánjak.
Pavel Bakonyi
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A tar talomból
Az év végén megszűnt Vepos feladatait 2008-tól az Eurospinn Kft. végzi el. Az egyik ügyvezetővel, Miroslav Opavskýval
beszélgettünk
5. str.

Ez év elejétől a városi hivatalnak
új elöljárója van Lívia Brestovská
személyében
2. old.

A múlt év végén a város
féldrajzi információs szoftvert
szerzett be
3. str.

Boldog 2008-as évet,
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Milyen évet hagytunk magunk mögött?
Aki érdeklődik a városunkban zajló történések iránt, emlékezhet a múlt év és egyben a választási időszak elejére. Városunk
új vezetősége megörökölt valamilyen állapotot. Készakarva használom a valamilyen
jelzőt, hiszen pontos adatokat csak márciusban sikerült kézhez kapnunk, és még
azokat a pontos adatokat néhány „huncut”
különféleképpen tudott magyarázni.
A fontos az a tény, hogy hivatalos fórumokon (nem a kocsmákban) felmerült a követelés,
hogy vezessünk be válságkezelési folyamatot. A
követelés megalapozatlanságát csak a pénzügyminisztériumi ellenőrzés igazolta, amely
szerint a márciusi kórházi könyvzárást követőn
a város 60 napos határidőn túli kötelezettségei
szorosan a 14 millió koronás határ alatt voltak.
Tény, hogy január és február folyamán fokozott tempóban fizettünk ki 13 millió koronát.
Ezenkívül a városnak rendes kötelezettségei is
voltak kb. 16 millió korona értékben. A képviselők egyetértettek abban, hogy rendkívüli
teljesítmény lenne, ha az év végéig sikerülne
a veszélyes tartozásokat kiegyenlíteni. A 60
napon túli kötelezettségeinknek két harmadát
az első félévben kiegyenlítettük, a fennmaradó
rész kifizetését törlesztési határidők határozzák meg. A város teljes adósságállományát 90
millió koronáról a felére, 46 millióra sikerült
csökkentenünk. A Dexia bank elbírálta a város hitelképességét, amelynek eredményeként
Zselíz 56 millió koronás hitelkeretet kaphat.
Felvehettünk tehát 44 millió koronát, amelyet
a város fejlesztésébe, szebbé tételébe fektethetünk azzal a tudattal, hogy a hitelt biztonságosan tudjuk majd törleszteni.
Ezt a hitelt elméletileg már májusban
felvehettük volna, ha az előző városvezetés elkészíttette volna a város gazdasági és
szociális fejlesztési programját (ami az EU-s
alapok felhasználásának egyik feltétele), és
előkészített volna néhány projektumot a
pénz felhasználására.
→2.old.

Téli Garam

Szoby Irén felvétele

Decemberben elfogadták a költségvetést

December 14-én tartották a tavalyi év utolsó, 12. rendes képviselő-testületi ülését. Rögtön
bevezetőben vita támadt az interpellációk megalapozottságáról. A polgármester szerint az interpelláció intézménye az ellenzéki képviselő eszköze: aki nem tudta más módon érvényesíteni
valamilyen kérdés megoldását, annak lehet csak szüksége arra, hogy interpelláljon. A jelenlegi
testületben viszont nincs ellenzék. Két képviselő adott hangot ellenvéleményének: Ladislav
Vékony és Horváth Géza szerint az interpelláció hasznos eszköz, ezért van értelme annak,
hogy a képviselők éljenek vele. Peter Martosy is egyetértett velük, szerinte egyaránt segíthet a
testületnek és a városi hivatal dolgozóinak, hiszen lehetőséget ad arra, hogy a képviselők egy
helyen, egyszerre adják elő kérdéseiket és kéréseiket. A képviselők véleményt nyilvánítottak a
szavazásra bocsátott kérdésben, és határozatukban támogatták az interpellációk megtartását a
testületi ülések rendjében.
A testület jóváhagyta a város költségvetését a 2008-as évre: a rendes költségvetés kiegyensúlyozott, mindkét oldalon 97 667 000 koronával, a tőkeforgalmi költségvetés bevételi oldalán
7 813 000 koronával, kiadási oldalán 45 472 000 koronával és 37 659 000 koronás hiánnyal, a
bevételi pénzügyi operációk terén 47 348 000 koronával, a kiadási pénzügyi operációk keretében pedig 9 689 000 koronával számol.
→2.old.

