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Riaditeľ Veposu odstúpil
Koncom mája sa konalo 6.
riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach. V úvode sa poslanci
zaoberali návrhom na zmenu
tohtoročného rozpočtu, ktorú
si vyžiadalo niekoľko plánovaných investícií, ako napr.
vybudovanie
kamerového
monitorovacieho
systému
– na tento cieľ bola určená
čiastka 120 tis. Sk, chodníka
pri úrade práce v hodnote
100 tis. Sk, ale aj nové VZN
o dotáciách, na ktoré bol
vyčlenený finančný objem
1 milión Sk. Zastupiteľstvo
menovalo komisiu, ktorá má
rozhodovať o rozdeľovaní
dotácií podľa príslušného
VZN. Jej členmi sú: Katarína
Mocsyová, Pavel Polka, Géza
Horváth, Vojtech Tomašovič,
Ladislav Vékony, Irena Turzová a Andrea Niszlerová.
MsZ rodhodlo, že verejnoprospešné služby bude
mesto zabezpečovať obchodnou spoločnosťou, v ktorej
samotné mesto nebude zastúpené. MsÚ bol poverený
vypracovaním
podmienok
verejnej súťaže na zabezpečenie týchto služieb. Súčasný
riaditeľ podniku Tibor Jókay
sa vzdal svojej funkcie. Súhlasilo so znením nájomnej
zmluvy o prenájme amfiteátra Ľubošovi Szillerovi. Zobralo na vedomie Koncepciu
rozvoja mesta Želiezovce
a schválilo smernicu o podmienkach tajného hlasovania
a odpredaj pozemku na Schubertovej ulici spoločnosti

Fábik, s.r.o. za 100 Sk/m2.
Pretože výberové konanie na
obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra bolo neúspešné,
MsZ vyhlásilo nové kolo voľby s miernou úpravou podmienok oproti prvému kolu.
V rámci interpelácií sa riešila
otázka využívania objektu
čistiarne, osvetlenia kultúrnych pamiatok, bezpečnosti
premávky pred ZŠ na Mierovej ulici, stavu MŠ na Ul. SNP,
informačných tabúľ v meste
a neplatičov v slobodárni.
Priestor dostal aj problém
Mestského športového klubu,
ktorý spočíva v nevyjasnených vzťahoch medzi mestom
a klubom, nedostupnosti
dokumentov
upravujúcich
tieto vzťahy a v nedostatočnej
komunikácii vedenia klubu
s mestom. O týchto otázkach
budeme čitateľov informovať
aj podrobnejšie.
(ek)

Študenti
4. ročníka
miestneho
gymnázia sa
koncom mája
lúčili so školou.
Svoje vysvedčenia si slávnostne
prevzali na mestskom úrade.
foto: (ick)

Napriek tomu, že aj v Želiezovciach bolo ku Dňu
detí zorganizovaných viac
podujatí, napríklad stretnutie
sprejerov z celého Slovenska - Graffiti Jam, podujatie v
Bowlingu pre deti i dospelých
alebo deň predtým podujatie
organizované Stavebnou sporiteľňou Wustenrot, mnoho
Želiezovčanov, Mikulčanov i
Šarovčanov strávilo slnečnú
sobotu 2. júna vo Svodove,
kde sa zišlo viac ako 120 detí.
(Viac o týchto akciách v budúcom čísle.)
(šh)
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Výstavba v centre mesta – možno blízka budúcnosť?
V uplynulom období sa prihlásilo niekoľko záujemcov, ktorí
by chceli začať výstavbu v centre mesta. Po mnohých rokoch
nezáujmu investorov je to potešujúci fakt. Niektorí poslanci
i primátor upozornili na potrebu
koncepčného riešenia zástavby
centra. Spýtali sme sa ich, ako
vnímajú nárast záujmu o výstavbu v centre.
Pavel Bakonyi, primátor mesta: – Osobne som bol zaskočený
zvýšeným záujmom, ale vítam
túto iniciatívu. Čo lepšie by si Želiezovčania mohli priať? Poviem
však narovinu, že tieto ponuky
zrejme zaskočili aj miestnych podnikateľov, ktorí by sa tiež chceli
pripraviť na investičné akcie. Na
zastupiteľstve padlo rozhodnutie,
že treba pripraviť jednotné podmienky výstavby. Vypracovanie
technických podmienok som si
zobral na starosť osobne s Ing.
Čomorovou, ktorá vypracovala
projekty polyfunkčných domov. Je
tam záujem o sociálno-zdravotné
zariadenie s asi 8 ordináciami,

Spýtali sme
primátora...

lekárňou, rehabilitačnou časťou
a bytmi a samozrejme s parkovaním v suteréne. Je dôležité, aby sa
doprava a parkovanie dostali pod
úroveň terénu, aby doprava pešiaka bola čo najmenej rušená. Jednak by bolo škoda „vyplytvať“ to
územie na parkovanie a cesty a to
územie treba aj odhlučniť, pretože
tam musia byť aj byty. Na prízemí a prvom poschodí by mala
byť občianska vybavenosť a na
ďalších dvoch-troch poschodiach
byty. Aj ďalší žiadatelia, ktorí
svoje zámery zatiaľ bližšie nešpecifikovali, avizovali však rešpektovanie týchto podmienok. Vzadu
za 40-bytovkou sú dva ucelené
veľké pozemky, tam evidujeme
žiadosť o výstavbu fitnescentra
a ihriska. V zásade fitnescentrum
ako občianska vybavenosť obstojí,
ihrisko je ťažšie prijateľné. Plánovaná výstavba bude ľahšie špecifikovateľná, keď budú pripravené
jej presné podmienky. Osobne to
vnímam pozitívne, je na nás, aby
sme vo verejnom záujme stanovili
také pravidlá, aby to bolo pozi-

tívne z pohľadu mesta. Ideálne
by bolo, keby sa celá výstavba
začala i skončila naraz, ak by sa
to nepodarilo zrealizovať, možno
aj mesto by sa mohlo zúčastniť
výstavby ako investor, ale o tom
budeme ešte ďalej rokovať.
Gabriel Melczer, poslanec
MsZ: – V prvom rade by sme
mali prehodnotiť projektovú
dokumentáciu centra mesta. Považujem za dôležité, aby garáže
boli umiestnené pod zemou, a to
napríklad v projektoch nefiguruje.
Boli aj také predstavy, aby sme
polyfunkčné domy tvaru U obrátili otvorenou stranou k ulici.
Vytvoria sa tak malé námestíčka,
čím sa zmení charakter Mierovej
ulice, ktorá v súčasnosti slúži iba
na dopravu. Realizovaním tohto
návrhu by sa na Mierovej ulici
vytvorilo priateľskejšie prostredie.
Podľa mojich predstáv musí mesto
stanoviť podmienky a záujemcovia budú môcť deklarovať, či
s nimi súhlasia alebo nie. Zástavba centra je veľkou príležitosťou
mesta, preto musíme byť obozretní

sa

Ako podľa vás prijali poslanci novú koncepciu fungovania samosprávy?
- V zásade všetci poslanci deklarovali, že
nový systém práce sa im páči, napokon
to aj odsúhlasili. Je síce fakt, že odsúhlasiť
sa dá z mnohých dôvodov. Formálne teda
nový prístup akceptovali. Zo skúseností
z rokovaní v ostatnom období mi pripadá, že ešte určitý čas potrvá, až sa táto
predstava vžije. Je pozitívne, keď sa niečo
deklaruje vo všeobecnosti, ale až keď sa
rieši konkrétny problém, zisťujeme, že
podstata nového prístupu nie je vžitá, čo je
dôkazom toho, že vo všeobecnosti je táto
koncepcia prijatá, v konkrétnych prípadoch, kde sú dotknuté aj osobné záujmy, tá
podpora nie je jednoznačná a je tendencia
zmeniť alebo prispôsobiť koncepciu.
Ako postupuje budovanie novej štruktúry
samosprávy?
- Uzavierame cyklus tvorby „hardvéru“ novej štruktúry samosprávy, čo zahŕňa novú
organizačnú štruktúru, organizačný poriadok, kreovanie rád úsekov, nové pracovné
náplne. Tento cyklus sa skončí tým, že
zamestnanci dostanú nové pracovné zmluvy. Zamestnanci, poslanci i ja ako primátor,
sme sovérom tohto procesu. Výsledkom
našej práce budú koncepčné materiály,
napr. rozvojový program.
(ic)

Primátor vo Svodove

Dňa 23. mája 2007 sa v Kultúrnom dome
vo Svodove uskutočnilo stretnutie primátora
s občanmi, na ktorom sa okrem primátora
Ing. arch. Pavla Bakonyiho a asi 40 občanov
zúčastnil viceprimátor Pavel Polka, koordinátorka sociálnych vecí a zdravotníctva
a referátu organizačných vecí MsÚ Paula
Kölešová, riaditeľka MsK Jana Beníková a
poslanec MsZ za mestskú časť Svodov Ing.
Ladislav Vékony.
Primátor v úvode vyjadril potešenie z toho, ako sa vo Svodove vytvorila prirodzená
komunita občanov, ktorí sa radi stretávajú, aj
z aktivít ich občianskeho združenia.
Potom už scenár určovali prevažne
otázky prítomných občanov. Hovorilo sa o
problémoch týkajúcich sa špeciálne mestskej
časti Svodov, napr. o ceste pri skleníkoch,
ktorá by sa mala na žiadosť údajného maji-

a dobre pripravení, veď výstavba
peknej budovy si nevyžaduje viac
energie ako menej peknej, rozhoduje len výber projektu.
Peter Martosy, poslanec MsZ:
– Prežívame historické obdobie,
veď budeme rozhodovať o zástavbe centra mesta. Šancu na
určenie charakteru svojho centra
má málo miest. Musíme si veľmi
dobre zvážiť, ako k nej pristúpime, musíme zabezpečiť, aby to, čo
naplánujeme, sa aj uskutočnilo.
Považujem za dôležité, aby bola
výstavba harmonizovaná, aby sa
nestavali rôznorodé domy rôznorodou technológiou. Mali by sme
osloviť väčších developerov, ktorí
by sa vedeli podujať na výstavbu
väčších ucelených blokov, alebo
založiť akciovú spoločnosť, do
ktorej by záujemcovia o výstavbu
mohli vstúpiť. Keď sa budeme
rozhodovať o výstavbe, mali by
sme radšej vyčkať, kým sa prihlási
potrebný počet investorov, než aby
sme povolili rozkúskovanú výstavbu.
(ic)

teľa uzavrieť, nevhodnej
autobusovej zastávke,
neporiadku na cintoríne, zlom stave domu
smútku, možnosti znovuotvorenia svodovskej
MŠ. Mnoho tém sa však
týkalo celého mesta,
napr. stavu mestských
financií, práce mestskej
polície, zberu separovaného odpadu, alebo
efektivizácie
práce
MsÚ, pričom primátor
povedal:
„Nechcem
pokračovať v systéme,
ktorý tu bol zavedený, že
so všetkým sa utekalo za
primátorom, ktorý o všetkom rozhodoval. To
nemôže fungovať a tak to aj dopadlo. Musí
fungovať normálne vybavovanie vecí na referentskej úrovni. Pred vstupom na mestský
úrad by mal byť priestor pre prvý kontakt
– takých šesť presklených boxov, ako na pošte,
s posedením, aby ste nemuseli behať na 3. poschodie... Tam bude z každého referátu alebo
úseku sedieť jeden kompetentný človek. Ak sa
veci nebudú dať vybaviť tam, budú nasledovať
koordinátori, až potom bude prednosta MsÚ
a primátor. Takýto systém by sa mal vžiť na
polícií, vo Vepose, na MsÚ.“
Témami, o ktorých sa hovorilo na stretnutí, sa budeme zaoberať aj v budúcich číslach a riešenie problémov budeme priebežne
sledovať.
(šh)
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Rysuje sa budúci obraz Veposu
Na fórach samosprávy sa
v ostatnom období do centra
pozornosti
dostáva
otázka
budúcnosti Veposu. Viac poslancov poukazovalo na nedostatky v organizácii, pričom za
najväčší problém označili stratu
v hospodárení podniku. Peter
Martosy, poslanec zodpovedný
za hospodársky úsek, preto vypracoval analýzu, v ktorej skúmal efektivitu organizácie a dal
niekoľko návrhov riešenia situácie – variantných riešení zmeny
vlastníckej štruktúry a právnej
formy podniku. Analýza obsahuje výstupy z účtovníckych
výkazov ostatných rokov, podľa
ktorých za ostatné 4 roky podnik
vykázal účtovnú stratu 17,45
mil. Sk. V návrhovej časti počíta
s transformáciou a prevádzkou
pomocou dvoch parnterov: želiezovskej spoločnosti ESpinn,
s.r.o. a Euroconsulting – Ing.Viliam László. Poslanci MsZ sa na
svojom pracovnom stretnutí i na
zasadnutí MsZ zaoberali dvomi
zo štyroch návrhov. Predkladateľ na zasadnutí skonštatoval, že
spočiatku považoval za najlepší
prvý variant, podľa ktorého
mesto zostane väčšinovým
vlastníkom v novej spoločnosti
so spomínanými partnermi. Neskôr, na pracovnej porade sa pozornosť upriamila na iný variant,

podľa ktorého by záujemcovia mesto ich zaplatí. Takéto vzťahy
odkúpili hnuteľný a vzali do však môžu fungovať len vtedy,
prenájmu nehnuteľný majetok, ak zo strany mesta existuje trvalá
ktorý v súčasnosti užíva Vepos a účinná kontrola, ktorá v minua uzatvorili by rámcovú zmluvu losti podľa mňa nebola.“
o výkone mestských služieb. PeNa májovom zasadnutí MsZ
ter Martosy, predkladateľ návr- sa riaditeľ Vepos Tibor Jókay
hu: „Počas pracovnej porady sme vzdal svojej funkcie, aj keď podospeli k stanovisku, že nebude čas rokovania viackrát zaznelo,
výhodné, ak mesto bude mať účasť že nie riaditeľ je v prvom rade
v tejto spoločnosti, čo potvrdil aj zodpovedný za opakované straprávny zástupca mesta. Bude to ty podniku. To, že mesto nesie
výlučne vecou spoločnosti, aby sa veľkú zodpovednosť za červené
starala o kvalitu služieb, mesto si čísla v hospodárení Vepos, poich bude len objednávať. Variant tvrdil aj Peter Martosy: „Čo sa
s konktérnymi záujemcami som týka odstúpenia riaditeľa, som
upradnostňoval, lebo je to okam- presvedčený, že bol pod veľkým
žité
riešenie.
Štatutár
prvej
spoločnosti má
viacročné skúsenosti s prácou
v podniku verejnoprospešných
služieb,
druhý
partner je skúsený a rozvážny
odborník, a to je
podľa mňa šťastná kombinácia.
Je to jednoduchý
m e ch ani z mu s , Medzi povinnosti podniku patrí aj údržba zelene.
mesto poskytuje
peniaze,
roztlakom. Treba však poznamenať,
hoduje o rozsahu a štruktúre že tu nejde o jeho osobu. Dôležité
služieb, podnik tieto služby dodá je, že strojový park je zastaralý
a keď budú v dostatočnej kvalite, a súčasný systém nefunkčný, za

Mama pracuje doma

Začala som pracovať doma, keď
mal môj syn 6 mesiacov, pretože
som chcela vybalansovať svoju rodinu aj kariéru. Teraz mám dvoch
synov, 5 a 8 ročného a môj manžel
sa stal otcom na plný úväzok. To
znamená, že rodina je doma spolu
každý deň a celý deň okrem času,
keď je náš 8 ročný syn v škole.
Keď som začínala, najväčšou
prekážkou bolo, že náš dom bol
príliš malý. Ale počas prvého roka
môjho podnikania sme sa presťahovali do väčšieho, kde moja pracovňa zaberá veľkú časť prízemia,
do ktorého sa nedá vojsť zo žiadnej
izby. To mi dovoľuje oddeľovať čas
venovaný práci od rodiny.
Ako som dosiahla, že práca
doma “naozaj” u mňa funguje?
Nevyhnutnosť naučiť deti rešpektovať čas, keď som v práci a keď
som po nej.
Keď pracujem a niečo potrebujú, musia so všetkým zájsť za otcom.
Predtým, ako vstúpia do pracovne,

musia zaklopať a počkať, kým budú
vyzvané, aby vošli. Za žiadnu cenu
sa nesmú dotknúť počítača, kopírovačky alebo faxu.
Veci z pracovne patria do pracovne.
Chlapci majú často pokušenie
používať a hrať sa s pestrými „hračkami“ z kancelárie. A to je veľké
„no-no“.
Kontrola telefónu.
Napriek tomu, že mnohé deti
už ako 4-5 ročné začínajú dvíhať
telefón, my sme sa len nedávno
rozhodli naučiť nášho 8-ročného,
ako na to. Vždy sme deti odhovárali
od toho, aby sa dotýkali telefónu.
Mame totiž spoločnú pracovnú
a súkromnú linku.
Udržiavať si svoju pracovnú disciplínu.
J e mimoriadne ťažké pracovať
a sústrediť sa, keď počujete chlapcov ako výskajú po záhrade. Vtedy
sa snažím byť flexibilná a urobiť si
prestávku, ak môžem, alebo pokra-

čovať v práci, ak musím.
Manažovanie zákazníkov.
Väčšine klientov neprekáža, že
pracujem doma. Ale hneď na začiatku to poviem každému rovno,
pretože sa môže stať, že budú počas telefonickej konverzácie počuť
v pozadí detský krik.
Motivácia
Často by som sa radšej hrala
s deťmi celý deň. Niekedy sa s nimi
naozaj zahrám na schovávačku, ale
inokedy si uvedomím, že oni sú
vlastne mojou motiváciou nielen
pre zábavu, ale aj pre prácu.
Občas mi chýba rozhovor s kolegami alebo si výmena myšlienok
a názorov. Aj keď nie som sama,
pretože mam nablízku deti a manžela, často to nie sú práve oni, s ktorými by som sa mala rozprávať!
Ale výhody prevyšujú nevýhody a prekážky, ktoré toto usporiadanie prináša, pretože inak by som
to nerobila. Počujem, keď sa moje
deti hrajú, bijú a keď sa navzájom

to však nesie zodpovednosť mesto
a nie personálne obsadenie postov.
Potrebné sú najmä jasné pravidlá.“ Poslanec Gabriel Melczer
tvrdí, že iba odstúpením Tibora
Jókayho sa situácia vo Vepose
nezmení: „Neverím, že takzvaná
strata z ničoho-nič zmizne. Príkladom nám je nemocnica, kde
sa v priebehu roka vystriedalo
7 riaditeľov a vidíme, kam dospeli. Úplne pritom podporujem
myšlienku, aby verejnoprospešné
služby vykonávala súkromná firma, prechod sa však musí udiať
transparentne, aby sa ktorýkoľvek
záujemca, čo disponuje odbornosťou, kapitálom a má záujem, mohol zúčastniť súťaže. Máme dve
možnosti: rýchly variant s priklepnutím konkrétnemu záujemcovi
- bez transparentnosti, alebo pomalší s vypísaním verejnej súťaže.
Z pohľadu mesta je táto možnosť
lepším riešením.“
Na zasadnutí MsZ sa zrodilo rozhodnutie, podľa ktorého
na dodávku služieb bude vypísaná verejná súťaž. Mesto v najbližších týždňoch vypracuje
kritériá výberu. I keď zmena
štruktúry verejnoprospešných
služieb si touto cestou vyžaduje
viac času, podľa poslancov je
najtransparentnejším a najspravodlivejším riešením.
Ladislav Levicky

ospravedlnia. Môžem sa s nimi
naobedovať a počúvať ich, keď
vzrušene vysvetľujú, že našli jaštericu alebo stavali snehuliaka. V čase,
keď mnohí zamestnanci postávajú
v kuchynkách pri kávovaroch, ja si
užívam denne tieto perličky blaha.
A je to fantastické aj pre naše
deti. Môžu spať dlhšie, kým nejdú
do školy. Stravujú sa doma. Nie sú
choré. Usilovne pracujú a pomáhajú. Vidia výsledky svojej práce
a učia sa, že keď rodina pracuje spoločne, dokáže vyťažiť z čohokoľvek
maximum.
Ktokoľvek by sa chcel o niečo
podobné pokúsiť, musí sa na to
pozrieť s nadhľadom. Pri takomto
usporiadaní rodiny a práce jestvuje
mnoho prekážok a nevýhod. Nie je
to pre každého. A napokon, myslím
si, že môj 8-ročný syn je jediným
v triede, čo nevie zdvihnúť telefón.
Gina Seamans, preklad Norbert
Paul, nezávislý analytik
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MC Čučoriedky chce poskytnúť priestor
na stretávanie mladých mamičiek
Všimli ste si, že v uliciach nášho mesta vidieť
čoraz viac mladých mamičiek s kočíkmi? Baby-boom očakávať určite nemôžeme, predsa však
pohľad na mladé ženy s deťmi robí mesto živším,
priateľskejším. To je jedna stránka mince. Dôležitou otázkou je, aké priateľské je naše malomestské prostredie k tejto skupine obyvateľov. Nuž,
v ostatnom čase sa aj v tomto smere veci pohli
– ako výsledok čoraz badateľnejších občianskych
aktivít, ktoré môžu koreniť v pozitívnom prístupe
samosprávy k podobným komunitným iniciatívam.
Začiatkom marca vzniklo občianske združenie
Materské centrum Čučoriedky, ktorého hlavným
poslaním je vytvoriť vhodné podmienky a príťažlivé prostredie pre zdravé aj hendikepované
deti na ich prirodzený psychický a fyzický rozvoj,

kde sa budú uskutočňovať voľné i organizované
zábavy zamerané na hru, pohyb, tvorivosť a všestranný rozvoj dieťaťa. „Naším cieľom je uľahčiť
a spríjemniť chvíle ženám na materskej dovolenke,
odstrániť spoločenskú izoláciu, poskytnúť priestor
na vzájomnú komunikáciu. Občianske združenie
podpísalo s mestom zmluvu o využívaní priestorov
Klubu dôchodcov na Ulici SNP. V súčasnosti dávame areál do poriadku, v budúcnosti by sme chceli
získavať na jeho skvalitnenie aj prostriedky z rôznych grantových zdrojov,“ vyhlásila Diana Pólyová,
ktorá pomáha materskému centru v komunikácii
s verejnosťou. MC Čučoriedky má v súčasnosti 13
členov, pracuje pod vedením predsedníčky Marcely Ličkovej. Podľa stanov združenia sa členom
môže stať každý, kto súhlasí so stanovami OZ.
(ck)

Renovácia verejného detského ihriska
ZO Jednoty dôchodcov v Želiezovciach v rámci grantového
programu pod názvom Šanca
pre váš región, ktorý vyhlásilo
Konto Orange, uspela v súťaži o
získanie finančných prostriedkov
na obnovu a renováciu zdevastovaného detského ihriska na
Hviezdoslavovej ulici.
Na základe prísnych kritérií bol vypracovaný projekt
s názvom Renovácia verejného
detského ihriska. Želiezovská
organizácia JDS získala grant vo
výške 30.000,- Sk.
V meste chýba dostupné a
bezpečné detské ihrisko (okrem
školských areálov) najmä pre
deti od 2 do 10 rokov. Areály
bývalých detských ihrísk
boli znefunkčnené najmä
vandalským
vyčíňaním.
Pre nedostatok peňazí sa
mestu nedarilo spomenutý
nepriaznivý trend niekoľko
rokov zastaviť. Preto náš zámer smeruje k tomu, aby sme
v rámci tohto projektu renovovali kedysi atraktívne detské
ihrisko.
Spomedzi areálov je ten,
ktorý sme vybrali, najvhodnejší
z dôvodu dostupnosti, zachovalej zelene a kapacitných možností. Hlavné ciele projektu:
- Vyčistenie objektu. Odstránenie
starej betónovej dlažby, betónového pieskoviska a opotrebovaných hrdzavých konštrukcií
bývalých detských atrakcií
- Oprava oplotenia. Samotný areál bol pôvodne oplotený v dĺžke
218 m. Plot je zničený, chýbajú
dielce (14 ks), potrebné je obnoviť náter celého oplotenia.

- Renovácia zariadení. Niektoré
zo zariadení v areáli je možné
zrekonštruovať tak, aby znova
nadobudli stratenú funkčnosť
(malý kolotoč, 2 váhové hojdačky, veľká hojdačka).
- Vybudovanie pieskoviska pre
najmenších, ktoré bude vyhovovať
hygienickým predpisom.
- Osadenie 10 ks nových lavíc
- Vybudovanie nových atrakcií,
umiestnenie moderného
drevenéh o

multifunkčného
zariadenia v tvare domčeka, ktoré
by obsahovalo stenu na lezenie,
šmýkačku, lanovú sieť na šplhanie a rebrík. Bude slúžiť najmä na
rozvoj pohybovej aktivity detí vo
veku od 5 do 10 rokov.
- Úprava zelene. Vzhľadom na
zachovalú flóru v objekte sú
potrebné minimálne zásahy,
napr. úprava trávnika (aj nová
výsadba), ošetrenie krovitých
porastov (živý plot) a stromov,

prípadne výsadba kvetov v rohu
ihriska.
- Ochrana objektu. Opatrením
proti opätovnému zdevastovaniu
ihriska by mal byť kamerový
systém, ktorý bol prisľúbený zo
strany vedenia mesta.
Podstatou projektu je vytvorenie vhodného a bezpečného
miesta na hranie, oddych a
rozvíjanie zručností našich detí,
kde by sa stretávali aj ich rodičia
a starí rodičia, ktorí by tu tiež
našli miesto na relaxovanie
a oddych.
Na organizovanie a zabezpečovanie priebehu prác
uskutočnených
v rámci tohto
projektu
bol
vytvorený
7-členný
tím z radov
členov JDS a
odborníkov na
zámočnícke, stolárske, natieračské
a murárske práce
v zložení:
Mária Bakonyiová, predsedníčka ZO JDS; Mária Kišďurková, zodpovedná za spracovanie projektu; Tibor Szimondel;
Vojtech Félix; Ján Tóth; Karol
Fábik; Karol Somogyi.
Projekt vypracovala pisateľka týchto riadkov bez nároku na
honorár. Realizácia je plánovaná
od 4. 6. 2007 do konca júla 2007.
Medzi hlavné kritériá grantového programu patrila najmä požiadavka, aby bolo do realizácie
v rámci dobrovoľnej činnosti
zapojených čo najviac miestnych

V Rozine to už
nerobia
Po kladnej skúsenosti by som aj
touto cestou chcel vyzvať občanov,
aby sa obracali na mestské noviny
v prípadoch, keď na určitý problém
nenachádzajú riešenie a charakter
veci nasvedčuje, že publicita alebo
verejná diskusia môže k nemu dopomôcť. Samozrejme, nie vždy sa
podarí rozviazať gordický uzol, ale
riešiť veci prostredníctvom médií
často vedie k cieľu – ten však musí
byť jasný a viditeľne nesmie slúžiť
osobným alebo skupinovým záujmom na úkor niekoho iného.
V polovici mája som stretol
čitateľku našich novín z Roziny,
ktorá sa v aprílovom čísle novín
sťažovala na ilegálne skládky vo
svojej mestskej časti. Pri následnom
stretnutí s radosťou konštatovala,
že po uverejnení článku Nelegálna
skládka v Rozine nastala pozitívna
zmena, vývoz odpadu sa zastavil,
arogantní vynášači smetí sa stiahli.
Celý problém, samozrejme, nie
je úplne vyriešený, vynesený odpad
tam zostal. Zatiaľ však nepribúda
nový – a pre tamojších obyvateľov
je to citeľné zlepšenie. Zvýšila sa
aj ich občianska uvedomelosť, čo
je z dlhodobého hľadiska snáď
najväčším prínosom, najmä v súvislosti s faktom, že o tom vedia
aj tí, ktorí sa donedávna pohrávali
s myšlienkou voziť tam odpad aj
naďalej. Napokon, konečným cieľom nebolo niekoho prichytiť, ale
zamedziť tvorbe nelegálnych skládok. A tento cieľ sa, aspoň zatiaľ,
v Rozine darí napĺňať...
Ladislav Levicky
obyvateľov. Zo strany ZO JDS to
budú predovšetkým naši členovia,
ktorý požiadame, aby sa podľa
svojich možností zapojili do jednotlivých prác. Prostredníctvom
miestnych médií o to požiadame
aj rodičov detí. Na ďalšie financovanie materiálu a odborných prác
budeme naďalej hľadať možnosti
prostredníctvom
sponzorských
darov.
Veríme, že sa nám za pomoci
našich spoluobčanov podarí vytvoriť príjemný objekt na hry, pobyt na čerstvom vzduchu a pohyb
našich najmenších a na relax pre
rodičov a starých rodičov.
Mária Kišďurková,
dôchodkyňa, autorka projektu
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Zber separovaného odpadu a nie separovaný zber!
sme vytlačili dvojjazyčné označe- „Jednoznačne. Mladí poslanci robili a v akom poradí sa bude odpad
nia, o pomoc sme požiadali detský propagáciu medzi svojimi rodičmi, odvážať. Napriek tomu im odporúparlament.
starými rodičmi, príbuznými a čam, aby vrecia s odpadom vyložili
Potom bolo potrebné pripraviť známymi.
hneď ráno. Odvážať sa bude len
zoznam obyvateľov podľa ulíc a Nejedna babka, ktorej som dával raz, aj keď sa pri prvom zbere robili
čísiel domov v tvare tabuliek, do vrecia s oznamom, žiadne vysvet- výnimky.“
ktorých sa bude značiť každý od- lenie nepotrebovala: ,Áno, viem Aj pri samotnom zbere sa vyvezený odpad - taká praktická evi- o tom, vnučka mi hovorila!´ Bol skytli problémy?
dencia rodinných domov, v ktorých som prekvapený a touto cestou im „Keď sme sa vracali cez ulice, kde
separujú a v ktorých nie.“
ďakujem.“
odpad bol už vyzbieraný, zbadali
Vyskytli sa v štádiu prípravy Ako prebiehal samotný zber?
sme vyložené vrecia. Väčším probnejaké problémy alebo nedo- „1. deň Svodov a Mikula, 2. a 3. deň lémom však boli vrecia so zaviarozumenia?
Želiezovce - mesto a 4. deň obchody. zanými otvormi. Pracovníci ich
„Áno. Ďalším krokom bolo zabez- Napriek tomu, že máme Aviu s dosť museli rozväzovať, čo veľmi zdržoO zbere separovaného odpapečiť vrecia a spolu s oznamom ich veľkou korbou, naložená bola 8 valo. Preto žiadam obyvateľov, aby
du, ktorý bude v našom meste
roznosiť po domácnoszabezpečovať firma Služby Šarovtiach. Spolu to bolo asi Upresnenie plánu vývozu separovaného odpadu
ce, sme informovali v minulých
1500 balíčkov, na čo som
Minulý mesiac začala firma Služby Šárovce odvážať separovaný odpad z
číslach našich novín. Jeho „prvé
potreboval troch aktivač- nášho mesta. Po prvých skúsenostiach upresňujeme termíny odvozu z rodinných
kolo“ máme práve za sebou. O
ných pracovníkov. Práve domov v meste Želiezovce:
tom, ako prebiehala príprava, sas tými vreciami vzniklo
Z ulíc: Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka,
motný zber a ako to celé dopadlo,
nedorozumenie. Do kaž- Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská,
sme sa porozprávali s človekom,
dej domácnosti sme odo- Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska budeme odna ktorého pleciach asi najviac
vzdali 4 rôznofarebné vážať v dňoch: 28.júna, 24.júla, 21.augusta, 25.septembra, 29.októbra, 27.nospočívala organizácia zberu v
vrecia a ľudia si mysleli, vembra a 18.decembra.
našom meste. Je ním koordináže do vreca istej farby
Z ulíc: kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho,
tor referátu životného prostredia
patrí jeden konkrétny Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková,
MsÚ v Želiezovciach Ing. Vojtech
druh odpadu. Mestský Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, JilemnicKalló:
rozhlas potom dvakrát kého, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka budeme odvážať v dňoch: 29.júna, 25.júla,
„Všetko sa začalo vtedy, keď sa
denne vyše týždňa hlásil 22.augusta, 26.septembra, 30.októbra, 28.novembra a 19.decembra.
našla firma, ktorá má so zberom
Termíny odvozu zo Svodova, z Mikuly a z obchodov ostávajú nezmenené.
oznam, že farba vriec
separovaného odpadu skúsenosti a
nerozhoduje. Keby sme S odvážaním začíname o 8. hodine ráno, preto vás žiadame, aby vrecia s odpadom
sídli neďaleko. Po podpise zmluvy
to boli predpokladali, boli vyložené včas pred váš dom. Vrecia nezaväzujte!
sme vypracovali harmonogram
Mestský úrad Želiezovce, referát životného prostredia
zabezpečili by sme vrecia
prípravy. Pozornosť sme venovali aj
jednej farby.“
propagácii, do ktorej boli zapojené
Zapojenie detského
krát. Zber dopadol nad očakávanie, vrecia nezaväzovali.
mestské noviny, mestský rozhlas,
parlamentu som považoval za čo sa týka množstva. V niektorých Stalo sa aj to, že vo vreci bol odpad
pre obyvateľov
dobrý nápad, pretože mladým domácnostiach akoby naň čakali rôzneho druhu, dokonca aj takého,
ľuďom je ekologické cítenie niekoľko mesiacov, niekde odovzda- ktorý sa neseparuje - našťastie len
bližšie a skôr sú schopní li napríklad 3 vrecia skla.
v dvoch domácnostiach. Takýto
Spevácka súťaž
meniť svoje životné Prekvapili nás však aj obchody. odpad nebude odvezený.
„Slovenskou ľudovou
návyky. Ako sa Auto sa malo zastaviť vo Svodove, Niektorí ľudia si nové vrecia odložipiesňou do Európy“
to osved- ja som ho čakal v Želiezovciach. li a odpad dali do starých jutových
Dňa 23. apríla 2007 sa konal tretí ročník spečilo?
Keďže dlhšie nechodilo, telefonoval vriec, ktoré mali doma. To nepreváckej súťaže „Slovenskou ľudovou piesňou do Európy“.
som, a dozvedel som sa, že sa musí kážalo.“
Organizátorom súťaže je ZŠ Želiezovce, koordinátorkou učivrátiť do Šaroviec, lebo je plne Celý zber teda hodnotíte ako
teľka hudobnej výchovy Adrianna Čudaiová. Najskôr sa uskunaložené kartónmi. V istej neme- úspešný?
točnilo školské kolo pre 1. – 9. ročník, ktorého sa zúčastnilo 45 detí.
novanej predajni elektroniky „Bez akéhokoľvek preháňanie ho
Súťažilo sa v 4 kategóriach. Do obvodnej súťaže z našej školy postúpilo
mali zase obrovské množstvo hodnotím ako nad očakávanie
18 žiakov. Okrem našej sa prihlásili školy: ZŠ Zbrojníky, ZŠ Čaka, ZŠ Popolystyrénu.
úspešný. Najmä objemovo, ale aj
hronský Ruskov, ZŠ Plavé Vozokany, ZŠ Tekovské Lužany. Spolu sa obvodnej
Našou
najcennejšou
skúčo sa týka účasti. Na prvýkrát som
súťaže zúčastnilo 35 detí. Súťaž sa konala v priestoroch ZUŠ. Porotu tvorili:
senosťou
je
predstava,
neočakával takú účasť.“
Mgr. J. Klimo, Ing. A. Niszlerová a D. Horváthová. Každé dieťa spievalo 2 piesne
aké množstvo odpadu Niekde sa píše „separovaný
s hudobným sprievodom G. Malíkovej, učiteľky hudby ZUŠ Želiezovce. Výsledky:
za aký čas možno zber odpadu“ a niekde „zber
1. kategória: 1. P. Vrba – ZŠ Želiezovce; 2. L. Jacková – ZŠ Želiezovce; 3. N. Pfliegelová
v
jednotlivých separovaného odpadu.“ Čo je
– ZŠ Želiezovce, T. Bongyová – ZŠ Zbrojníky a L. Szabóová – ZŠ Pohronský Ruskov;
častiach
mesta to vlastne? Najprv si asi treba
2. kategória: 1. N. Rigová – ZŠ Čaka; 2. V. Ličková a L. Ridegová – ZŠ Želiezovce; 3. A.
nazbierať, vďaka odpovedať na otázku, či odpad
Belfiová – ZŠ Zbrojníky a A. Molnárová – ZŠ Želiezovce;
nej sme mohli zbiera občan a potom ho sepa3. kategória: 1. N. Fedičová – ZŠ Želiezovce; 2. R. Herák – ZŠ Zbrojníky a D. Napová – ZŠ
v y p r a c o v a ť ruje alebo ho zbiera firma...
Želiezovce; 3. D. Mészároš – ZŠ Želiezovce;
plán odvozu. „Je to zber separovaného odpadu
4. kategória: 1. A. Kováčová – ZŠ Tekovské Lužany; 2. A. Šárkoziová – ZŠ Pohronský RusObčania tak - občan separuje a firma pozbiera.“
kov; 3. E. Leváková – ZŠ Želiezovce.
budú vedieť, Ďakujem za rozhovor.
Bola to vydarená akcia, v ktorej by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti. Nech hudba a
v ktorý deň z
Števo Hečko
spev spríjemňujú život každého dieťaťa.
Adrianna Čudaiová
ktorých ulíc
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Predstavujeme
učiteľov

V minulom čísle sme nevedeli
zaradiť predstavenie pedagógov,
ktorí boli ocenení pri príležitosti
Dňa učiteľov, článok uverejňujeme
teraz. Čestné uznanie mesta Želiezovce pri príležitosti dňa učiteľov
primátor mesta udelil za dlhodobo
vykonanú svedomitú prácu v záujme výchovy, výučby a harmonického vývoja osobnosti detí týmto
pedagógom:
Mgr. Mária Moravská
V školských službách pracuje od
roku 1974. Študovala na Pedagogickej Fakulte v Nitre, potom do
roku 1978 pôsobila na Gymnáziu
v Želiezovciach ako učiteľka ruského jazyka (RJ), neskôr kratší čas na
ZŠ v P. Ruskove, Sikenici a M. Ludanoch, od roku 1979 na ZŠ v Želiezovciach, najskôr ako učiteľka RJ
v ročníkoch 5–8, od roku 1990 ako
učiteľka na I. stupni.
Mgr. Mária Szurdiová
V školských službách pracuje od
roku 1972. Pôsobila na ZŠ v T.
Lužanoch a v P. Ruskove, od roku
1991 pôsobila na ZŠ v Želiezovciach ako učiteľka slovenského
a nemeckého jazyka. Svojich žiakov
pripravovala na rôzne literárne súťaže ako aj na olympiády v nemeckom jazyku, kde dosahovali veľmi
dobré výsledky.
RNDr. Géza Horváth
V školských službách pracuje od
roku 1976. Štúdium na PF v Nitre
ukončil v roku 1975. Na ZŠ s VJM
pracuje od roku 1984 ako učiteľ
v ročníkoch 5–9. Akademický titul
získal na Fakulte prírodných vied
UKF v Nitre v roku 1999. Od roku
1995 vedie dopisovateľskú súťaž
z matematiky v časopise Katedra
a organizuje celoslovenské finále
súťaže. V roku 1984 založil Detský
spevácky zbor Franza Schuberta
pri ZŠ s VJM, je zakladajúcim dirigentom Miešaného zboru Franza
Schuberta, členom, pomocným
dirigentom a kronikárom Speváckeho zboru maďarských učiteľov
na Slovensku „Lajosa Vassa“. Je
autorom šiestich kníh, rôznych
pamätných zošitov a brožúr, prekladateľom a lektorom učebníc
matematiky a zemepisu. Je držiteľom Veľkej medaily Sv. Gorazda,
Cena katedry, Cena Pro Urbe. KŠÚ
v Nitre mu udelil čestné uznanie za
úspešnú prácu v školstve.
Mgr. Peter Köteles
V školských službách pracuje od
roku 1989. Študoval na Univerzite

vyznamenaných Cintorín namiesto Rajskej záhrady?
Rada úseku výstavby a územného rozvoja zasadala 16. mája za účasti
József Attila v Segedíne. Pôsobil primátora mesta. Neodsúhlasila žiadosť podnikateľa Tibora Szimondena ZŠ v I. Sokolci. Od roku 1997 la o povolenie na postavenie prístrešku v centre mesta, pretože v územpôsobí na ZŠ s VJM v Želiezov- nom pláne mesta je táto zóna onačená ako obytná a nie priemyselná,
ciach ako učiteľ v ročníkoch 5–9. riešila nesúlad stavby terasy Corazon Pubu so svojím stanoviskom a
Pozoruhodné výsledky dosiahol so spor o užívateľské právo na nespevnenú komunikáciu vo vlastníctve
žiakmi v celoslovenskom kole súťa- mesta na Krátkej ul., kde primátor navrhol, aby bola spevnená za účasže Katedra - Dejepis, kde družstvo ti a v prospech všetkých zúčastnených strán. Podnikateľ Karol Fábik,
žiakov získalo 3. miesto. Pod jeho ktorý pre rozšírenie svojej činnosti potrebuje parcelu za Veposom
vedením sa žiaci 7. a 8. ročníka stali požiadal o možnosť jej odkúpenia. Pretože to nie je v rozpore s územv medzinárodnej dejepisnej súťaži ným plánom mesta, rada nemala žiadne námietky. Čo sa týka lokality
úspešnými riešiteľmi, v celoštátnej Centrum a určenia podmienok, za akých možno tieto pozemky odliterárno – dejepisnej súťaži dosiahli predávať a podmienok výstavby, rada odporučila urýchliť konečné
2. miesto a v medzinárodnom kole riešenie. Pre veľký záujem o pozemky na
Ballasa Múzeum 9. miesto.
individuálnu bytovú
Lenka Stanková
Svoje pedagogické vzdelanie ukon- výstavbu a ich nedočila na SPŠ v Leviciach v r. 1975, po- statok v lokalite Čikó
tom nastúpila do zamestnania ako kert rada odporúča
učiteľka MŠ v Želiezovciach, kde hľadať vhodné miespracuje dodnes. Od roku 1994 je ta, ktorých zastavariaditeľkou MŠ na Ul. SNP 9. Podľa nie by bolo v súlade
programu výchovnej práce a pod s územným plánom.
žiadosť
jej vedením sa v materskej škole Kuriózna
občana
zo
Zlatníckej
SNP 9 uplatňujú progresívne formy
„Mrzí ma to. Ospravedlňujem sa za problémy, ktoré
a metódy práce pri výchove mladej ulice, ktorý chcel
som svojou neznalosťou spôsobil,“ povedal podnimestský
pozemok
generácie. MŠ pod jej vedením
kateľ Gabriel Šuchter v súvislosti s tým, že terasa
odkúpiť
„v
splátkach
dosahuje dobré výsledky a svojím
za zníženú cenu“ bola nebola riešená tak, ako to odporúčala rada výstavby
osobným príkladom a zodpovedzamietnutá, pozemok a územného rozvoja na svojej predchádzajúcej schôným prístupom k práci je vzorom
môže odkúpiť minipre celý kolektív.
málne za cenu sta- dzi, keď povolila stavbu.
Ing. Kvetoslava Záhorská
novenú odhadcom,
Štúdium na agronomickej fakulte
v hotovosti. Rada
VŠP ukončila v roku 1982. Pedasa zaoberala aj hľadania vhodného miesta na nový mestský cintorín,
gogické vzdelanie získala na fakulte
pretože ten súčasný je plný a v priebehu budúceho roka nebude kde
prírodných vied UKF v Nitre, kde
pochovávať. V územnom pláne mesta je na tento účel určený pozemok
v roku 2002 ukončila štúdium bis ovocnými stromami za amfiteátrom (známy ako Rajská záhrada),
ológie. V rokoch 1986 – 1990 popri kde v súčasnosti vznikajú nelegálne skládky odpadu. Napriek rôznym
zamestnaní pracovala ako vedúca výhradám sa zatiaľ vhodnejšie miesto nájsť nepodarilo.
(šh)
Stanice mladých technikov a prírodovedcov pri
vtedajšom DPaM. Milí rodáci,
V CVČ pracuje dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril z druhej strany legendárneho Sitna, v ktorom podľa
ako vychovávateľ- povesti čakajú rytieri na to, kedy bude našej krajine najhoršie a prídu na pomoc. Zatiaľ neka od roku 1990. prišli, takže to zlé nás buď obišlo, alebo nás ešte iba čaká... Kedysi bohatá Banská Štiavnica
V roku 2000 bola sa znova dvíha z prachu zabudnutia. Archívy sú plné fascinujúcich záznamov histórie.
Rovnako ako v Želiezovciach, sú tiež plné priam neuveriteľných ľudských príbehov. Svedčia
vymenovaná za
o nezlomnosti ducha, ale aj o ľudskej malosti.
riaditeľku.
VyMoji rodičia Anton a Janka sa ako mladí manželia prisťahovali do Želiezoviec práve
chovala zdatných
z Banskej Štiavnice. Na starých fotografiách sú zvečnení vo svojom prvom bydlisku – prearanžérov, s nienajatej miestnosti v objekte budovy krčmy „U Štea“. V Želiezovciach sa narodili aj ich tri
koľkými generádeti. Beata, Renata a Anton. Otec pracoval ako veterinár a mama bola vedúcou predajne
ciami hádzanárok
Slovenská kniha. Otec zle znášal „návštevu spriatelených armád v roku 1968“ a o niekoľko
dosahovala vynirokov jeho srdce prestalo tĺcť v želiezovskej nemocnici. Dnes odpočíva aj s mojou mamou
kajúce výsledky
na želiezovskom cintoríne. Ja mám v genetickej výbave spomienky na nádherné detstvo,
na celoslovenskej
ktoré som prežíval v želiezovskom parku, pri Hrone...
úrovni.
Vďaka
Niekedy sa hovorí, že cesta je cieľ. Cesty osudu sú neraz veľmi kľukaté i tŕnisté. Niekedy
nej a jej spolu- sa cesta krúti do oblúka, aby sa nakoniec kruh uzavrel. Tá moja sa začína v rodných Žep r a c o v n í k o m liezovciach, kam sa dnes po rokoch rád vraciam. Niektoré domy, ulice, stromy sa mi zdajú
sa počet členov menšie, ale pochopil som, ako to je: ony sa nezmenšili, iba svet, ktorý som spoznal, sa zväčz á u j m o v ý c h šil. Ale Želiezovce napriek všetkému nestratili svojho ducha. Bol tu vždy, ukrytý v histórii,
útvarov napriek v nadčasovej slučke. Áno, spoznal som aj nové vedenie mesta. Nastala zmena, pre niekoho
znižujúcemu sa príliš radikálna, pre iného nie. Čas, najspravodlivejší sudca, ten najlepšie rozhodne, kto
počtu detí na ZŠ bol kto a ako konal. Pamäti treba vrátiť jej pôvodný tvar, slovám vlastný význam a činom
a SŠ pohybuje do pravý zmysel.
S úctou
300 detí.
Anton Pižurný ml.
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Hudobný odbor ZUŠ si opäť
prilepšil bilanciu

Základná umelecká škola F. Schuberta
si opäť mohla zaknihovať úspechy na regionálnych i celoštátnych súťažiach. Žiaci
školy Adam Majtán a István Babindák sa
začiatkom mája v Nových Zámkoch zúčastnili na celoštátnej súťaži v hre na zobcovej
flaute Zahraj že nám píšťalôčka. Na súťaži
s medzinárodnou účasťou obaja získali
strieborné pásmo. V podaní A. Majtána na
súťaži odznela skladba Vetrík od J. Melkoviča a Menuet do G. Ph. Telemana, I. Babindák zahral slkadbu Vtáčik od J. Melkoviča,
Siciliana od G. Ph. Telemana a Koncertné
duettino od P. Ebena. Žiakov pripravoval
Ľubomír Neviďanský, ich korepetítorkou
bola Gabriela Malíková - informoval riaditeľ ZUŠ F. Schuberta Mgr. Július Klimo.
V polovici mája sa opäť títo žiaci želiezovskej ZUŠ vrátane Ádáma Ballu zúčastnili
celoslovenskej súťaže Nitrianska lutna, ktorú zorganizovala ZUŠ J. Rosinského v Nitre.
I. Babindák získal na súťaži zlaté, A. Majtán
bronzové pásmo, a to tak, že súťažil chorý
s horúčkou. Krásny výkon. Ádám Balla,
ktorý súťažil v kategórii hra na klarinete
získal medzi 43 súťažiacimi v kategórii zlaté
pásmo. Na súťaži predniesol Humoresku od
A. Dvořáka a Romance od K. Bärmanna. Á.
Balla sa zúčastnil aj súťaže v sólovom speve,
kde medzi 40 účastníkmi v kategórii získal
bronzové pásmo. To je cenené o to viac, že
spevom sa zaoberá iba druhý rok, pričom
súťažil so súpermi, ktorí študujú spev už 6
rokov. Želiezovský žiak predniesol skladbu
Keď ja budem mašírovať od K. Lapšanskej
a Ten hungarian songs č. 2 od B. Bartóka.
V okresnej speváckej súťaži Slávik Slovenska, ktorá sa konala začiatkom mája
v Leviciach, nás reprezentovala Vladimíra
Ličková, ktorá získala 2. miesto.
(ck)

Zahrajte mi muzikanti!

Pod týmto názvom Neinvestičný fond
Čistý prameň zorganizoval dvojdňové
podujatie na základe rovnomenného projektu, ktorý podporil Nitriansky samosprávny kraj. K uskutočneniu podujatia
prispelo aj mesto Želiezovce a Regionálne
osvetové centrum v N. Zámkoch. V rámci podujatia prebiehalo vyučovanie hry
na hudobných nástrojoch pod vedením
učiteľov z Maďarska. Sobotňajší deň uzavieral tanečný dom, v nedeľu podali svedectvo o osvojených vedomostiach asi 17
účastníci vyučovania na záverečnom koncerte. V organizovaní podujatia zohrali
dôležitú úlohu rodičia detí účinkujúcich
v súboroch v rámci NF Čistý prameň, za
čo im vedenie organizácie vyslovuje aj
touto cestou poďakovanie.
(ek)

Poslanecká
kancelária pre
obyvateľov
okresu

V polovici mája bola
v Leviciach otvorená poslanecká kancelária Pála
Csákyho, poslanca NR SR
za SMK. Okresná kancelária je zriadená v Dome
Reviczky na Vojenskej
ulici v Leviciach, otvorená bude každú stredu od
9.00 do 13.00 h. Trikrát
do mesiaca bude v kancelárii jeho asistent, raz
mesačne sa v Leviciach P.
Csáky objaví osobne.
(ik)

ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach usporiadala koncom mája po-dujatie pre deti - kreslenie na chodník s názvom Maľovaný svet.
Výsledky – I. kategória: 1. Sandra Botková, 2. Miriam Adamíková,
3. Katka Pólyová, 4. Roland Magát; II. kategória: 1. István Torma,
2. Matej Babec, 3. Ildikó Sándorová.
foto: ec

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku, okolie činžiaka a balkón
v Želiezovciach - IV. ročník
Mesto Želiezovce, úsek organizačných
vecí v záujme ochrany životného
prostredia, zveľaďovania a skrášľovania mesta, vyhlasuje IV. ročník súťaže
o najkrajšiu predzáhradku, okolie činžiaka a balkón roka 2007.
Kritériá: celkové riešenie, čistota, nápaditosť, estetická úprava
Termín vyhodnotenia: na Mestských
dňoch v septembri
Komisia z členov rady organizačného úseku a odborníkov z oblasti ŽP
zhodnotí do konca augusta na základe
obhliadky a určí víťazov.
Výsledky ich práce budú zdokumentované a zverejnené na propagačnej
tabuli mesta a v miestnej a okresnej
tlači.
V roku 2007 sa bude postupovať podľa
týchto kritérií. Na základe skúseností
a dosiahnutých výsledkov sa v budúcnosti môžu podmienky upravovať.

Kritika

Do redakcie sme dostali e-mail, v ktorom
Fanklub Mikiho Konopku kritizoval, že článok v aprílovom čísle novín o majstrovskom
titule Mikiho bol prevzatý zo SME, mesiac
starý a ten, kto číta tento denník, sa z neho
nič nové nedozvedel. Celý list nezverejňujeme
preto, lebo identita autora zostala aj po našej
odpovedi a žiadosti poslanej spätným e-mailom zahalená, predsa sa však chceme tejto
téme venovať. Považovali sme za dôležité priniesť prvotnú informáciu o Mikiho úspechu,
no charakter periodicity novín nedovoľuje
prinášať aktuálne informácie ihneď. Prevzatie článkov z iných novín je bežnou praxou,
hoci v želiezovských novinách to aplikujeme
len výnimočne. Čo však pre pisateľa môže
byť dôležité, je fakt, že s Mikim sme si pred
vyše mesiacom dohodli stretnutie a asi pred
dvomi týždňami sme s ním urobili rozsiahlejší rozhovor, ktorý bude uverejnený v letnom
dvojčísle novín.
Kritika je užitočná najmä pre nás, ktorí
tvoríme noviny, preto zhodne s predstavou
pisateľa sa budeme snažiť dosiahnuť v spomínaných veciach väčšiu pružnosť. Ďakujeme!
Ladislav Levicky, šéfredaktor

Opäť zlaté pásmo
Celoštátna rada Csemadoku a Spolok maďarských
priateľov hudby zorganizovali v N. Zámkoch koncom
mája XIII. ročník celoštátneho festivalu maďarských
detských speváckych zborov
na Slovensku s názvom
Znejúca pieseň. Želiezovský Detský spevácky zbor
F. Schuberta pod vedením
Gézu Horvátha bol zaradený do II. kategórie. Výkon
spevokolov hodnotila trojčlenná porota: Éva Radics,
Mónika Józsa a Mária S.
Kleeberg. Spevokol želiezov-

skej ZŠ s VJM, podobne ako
v rokoch 1995, 1998 a 2001,
aj tento rok získal zlaté pásmo, resp. mimoriadnu cenu
za prednes diela Lajosa Vassa.
Na festivale som bola
hrdá na našu školu, ktorá
umožňuje existenciu spevokolu, hrdá na oddané
deti, ktoré podali vynikajúci
výkon pri prednese skladieb
pre potešenie svoje a iných.
Som rada, že môžem byť kolegyňou Gézu Horvátha, že
s toľkou láskou odovzdáva
žiakom našej školy – a keďže

som aj rodičom, osobitne aj
mojej dcére – jeden z najdôležitejších druhov potravy
pre dušu: hudbu, schopnosť
pochopenia a interpretácie
peknej hudby. Dnes je mnoho podujatí, kde namiesto
kultúry oslovuje naše deti
gýč. Pretože vraj po tom je
dopyt. Tomu odporuje tento
festival, kde náročnú hudbu
nasledoval výbuch potlesku.
A tomu odporuje želiezovský detský spevokol Gézu
Horvátha.. Gratulujem a ako
pedagóg a rodič ďakujem za
skvelý zážitok! Csilla Nagy
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Ako nám deti vyrástli
V jedno májové popoludnie usporiadali
svodovské deti nohejbalový zápas. Vytvorili si
tím, pozvali si za súpera mikulské deti a bolo
z toho jedno úžasné sobotné popoludnie.
Nenechali nič na náhodu. Príprava sa
začala každodennými tréningami v dedine.
O účasť divákov sa postarali rozvešaním
plagátov po celej dedine. Celé to sobotné
predpoludnie sa dedinou ozývali povzbudzujúce výkriky. Ľudia vyzerali zo svojich dvorov
a sledovali deti, ako za pomoci rodičov chystajú improvizované ihrisko pred svodovským
obchodom, zabezpečujú mantinely z desiatok
a desiatok bedničiek na zeleninu, ako vyrábajú z dreva a sieťok bránky a pripravujú občerstvenie pre rodičov i divákov. To si kúpili zo
„sponzorských príspevkov“ štedrých sponzorov
– rodičov.
Deti to brali naozaj vážne a so všetkou
zodpovednosťou. O štvrtej poobede nastúpili
na ihrisko všetci v nových dresoch – bielych
tričkách so symbolom tigra, nadpisom Svodovskí tigri a príslušným číslom na chrbte.
Deti od 6 do 12 rokov – také bolo svodovské
družstvo. Jeden tričko pod pás, druhý takmer
pod kolená, ale v každom veľká chuť hrať
a ukázať rodičom, aký pekný zápas dokážu
sami pripraviť.
Keď som zbadala mikulských chlapcov,
trošku som sa zarazila, pretože vekovým
a výškovým priemerom ďaleko predchádzali
svodovský tím, v ktorom boli i dievčatá. Obdivuhodné však bolo, že i s vedomím takejto
nevýhody sa svodovské deti poctivo striedali
a nechali hrať i dievčatá, i tých najmenších,
skutočne iba sedemročných chlapcov.
To popoludnie bolo perfektné! Deti ho
nádherne pripravili, príjemne nás pobavili
a i keď pripravený zlatistý pohár vyhral súper, nesmútili. I preto, že ich víťazstvom bolo
samotné, do detailu zorganizované a s plnou
chuťou strávené popoludnie. Chlapci a ich
ockovia až do večerných hodín upratovali
na túto príležitosť vytvorené ihrisko. Spievali
pri tom, skandovali a pri roznášaní bedničiek
do jednotlivých domov pútali pozornosť celej
dediny.
Tie deti boli úžasné! Tým, čo samé zvládli.
Tým, na čo všetko mysleli a s akou chuťou svoje nápady realizovali. Tým, ako spolu vytvorili
tím – malí s veľkými, veľkí s malými. Tým, že
sa obávali, či sa príde na nich pozrieť dosť ľudí,
i tým, že boli za tú bohatú divácku účasť také
vďačné...
Bolo príjemné zúčastniť sa tohto sobotného popoludnia. No ešte príjemnejšie bolo vidieť
naše deti predtým. Ako im záleží na príprave,
na maličkostiach. Zrazu boli také veľké, také
zodpovedné a cieľavedomé. Je úžasné sledovať,
ako zmysluplne naše deti vypĺňajú svoj voľný
čas a ako im záleží na tom, aby ho strávili so
svojimi rodičmi. V to sobotné popoludnie to
boli naše veľké deti. A dobré deti. Patrí im za
to vďaka.
Mgr. Juliana Hanzová

Želiezovské spomienky
POHĽADNICE ŽELIEZOVIEC

Fotografia - vynález 40-tych rokov
predminulého storočia - umožňuje
zachytiť a zdokumentovať výzor osôb
i miest v čase a v historickom priestore.
Táto technika však
spustila aj rôzne iné

sa aj na našom území oficiálne prijal 1.
októbra 1869.
Toľko o zrode
pohľadnice, kúsku
papiera, ktorého popularita sa bleskovo
rozšírila po celom
svete.
Zobrazenie

Prvá pohľadnica Želiezoviec z roku 1902

zbierky pohľadníc
patrí medzi najobľúbenejšie
azda
pohľadnica z roku
1902. V kruhovom
výreze je katolícky
kostol a vedľa neho
budova krčmy Viktora Adlera. Táto
budova sa neskôr

Lacibácsiho
Halmaiho, obchodníka
a cteného občana
nášho mesta....
Azda by som
sa ešte pochválil
pohľadnicou
Mikule zobrazujúcou
mikulský
kostol
reformovanej cirkvi.
Pohľadnica pochádza z roku 1925. Ako
zaujímavosť spomeniem, že pri podrobnom zväčšení je na
nej čitateľný dátum
na plechovej streche
kostola: 1873.
Všetky
uvedené údaje vo mne
a dúfam, že aj v nás
ostatných
dvíhajú
mestské povedomie.
Spolutvoria mestskú
históriu. Rád by som
čitateľov požiadal:
Ak vlastníte staré
pohľadnice mesta či
okolia, alebo fotografie zo starých čias,
darujte alebo ich
aspoň dajte dočasne
k dispozícii autorovi
týchto riadkov. Za-

odvetvia zaoberajúce nášho mesta sa na využívala ako byt
sa zachovaním uda- pohľadnici prvýkrát hlavného polesného
losti.
objavilo k výročiu grófskych lesov. Slő6i
Mne osobne je tisícročia
(milé- ešte i dnes ako špecinajviac blízka atmo- nium) v roku 1896. álna ZŠ, nachádza sa
sféra starých dobových pohľadníc.
História pohľadnice,
ako takej, sa začala
písať v roku 1865,
keď s nápadom posielať poštou písané
správy bez obálky,
ako prvý na svete,
prišiel pruský poštmajster
Heinrich
von Stephan. Týmto
počinom spestril aj
dejiny poštovníctva. V počiatkoch
to boli korešpondenčné lístky bez Adlerov dom, ktorý dnes slúži ako špeciálna základná škola
obrázkov ale s vopred
vytlačenými Je to bledozelená vedľa budovy polície. čnime zhromažďovať
textami – správami. pohľadnica s nižšou Mňa zaujal aj adresát existujúce dokumenOdosielateľ si vybral kvalitou, na ktorej sú i nemecky písaný ty o našom meste
pre neho vyhovujúci tri snímky s temati- text tejto pohľadnice. skôr, než ich pohltí
text a ostatné vyškr- kou mesta a textom Neznámy Willi píše oheň či sa nedajtol. Istý viedenčan ,,Üdvozlet Zselízről“.
dojemné riadky svo- bože pre nezáujem
Emanuel Herrmann
Odvtedy
do jej vyvolenej Fridke príbuzných dostanú
zaviedol v Rakúsko- dnešnej doby sa do Bytče. Až doda- na smetiská, alebo
-Uhorsku korešpon- vydalo, aj keď sa to točne som sa dopát- inak zaniknú. Budenčné lístky s pred- nezdá, okolo 100 ral, že tá neznáma dem poctený vašou
tlačenou známkou rôznych pohľadníc Frida
Leinndorfer ochotou.
- obrazom cisára, zobrazujúcich naše a Willi (nar. 1868),
Pavel Polka
tento typ pohľadníc mestečko. Z mojej boli neskôr rodičmi
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Vyhodnotenie Mestského športového dňa a Challenge Day
Ako sa už stalo v Želiezovciach posledný májový deň
tradíciou, aj tento rok zorganizovalo Centrum voľného času
v Želiezovciach v spolupráci
s Mestom Želiezovce „Mestský
športový deň detí“. Patronát nad

celým podujatí prevzal Mestský
úrad Želiezovce. Podujatie bolo
spojené s Challenge Day. Otvoril ho primátor mesta Ing. arch.
Pavel Bakonyi a riaditeľka Centra voľného času Ing. Kvetoslava
Záhorská.
Do športovania
boli zapojené deti
Nedávno, v jedno nedeľné popoludnie
z MŠ, žiaci ZŠ a gymsa v Želiezovciach stalo, že na športovom
názií na území mesihrisku sa sotva dalo pohnúť. Rodičia, stata. Športové aktivity
rí rodičia sprevádzali mladých nádejných
futbalistov na prvé stretnutie Futbalovej
akadémie Ladislava Sokola. Chlapci vo
veku 8–10 rokov dojato púšťali ruky svojich
sprievodcov a vstupovali na trávnik, väčšina z nich prvý raz. Bolo ich asi 45. Odvtedy
pravidelne chodia na tréningy a ich počet
sa neznižuje. Konečne sme prišli na to, že
budovať treba od základov. Boli časy, keď sa
okolie učilo od nás a našich výnimočných
hráčov.
Netreba asi niekoho úplne nasledovať,
uvidíme, čo dokážu títo chlapci! Všetci,
ktorí milujú futbal, dúfajú, že sa medzi nimi
nájde niekoľko talentov, na ktorých sa dá
v budúcnosti stavať, ktorí majú dostatok
sebaúcty a sebadôvery. Musíme veriť vo výprebiehali na dvoch
chovnú silu futbalu. Za Ladislavom Sokolom
stanovištiach – deti
je úžasná odborná minulosť. Aj na týchto
MŠ a žiaci ročníkov
tréningoch využíva špeciálne metódy, veď
1-4 základných škôl
nároky narástli. Plánuje prihlásiť družstvo
súťažili v rôznych
9- a 10-ročných do regionálnych súťaží.
zábavných športoDňa 16. júna budú účinkovať v D. Strede na
vých disciplínach na
turnaji. Dôležitá je účasť. Dúfajme, že všetci,
Námestí sv. Jakuba.
ktorí vyjdú z futbalovej akadémie Ladislava
Sokola, si budú môcť zaknihovať: mám za
Súťažili v skákaní vo
sebou užitočné obdobie.
Gábor Ábel
vreci, v prenášaní

Futbalová akadémia

sotenisovej loptičky, točení
hula-hop kruhu, triafaní na
presnosť, skákaní cez švihadlo,
hraní badmintonu. V priebehu
súťaží vystupovali mažoretky
a tanečníčky zo ZUŠ. Vydarené
dopoludnie deti zakončili 15
minútovým cvičením na hudbu
pod vedením slečny Klaudie
Konczovej, vychovávateľky CVČ.
Všetky deti boli za svoju šikovnosť odmenené sladkosťami.

Ďalšie športové aktivity prebiehali na štadióne MŠK Želiezovce a v priestoroch centra voľného času. Na štadióne žiaci ZŠ
a Gymnázií súťažili v štafetovom
behu, atletických disciplínach,
vybíjanej, malom futbale. Zaujímavé chvíle priniesol exhibičný
zápas družstva samosprávy proti
družstvu a podnikateľov. Spes-

trením športového podujatia
bolo vystúpenie skupiny mažoretiek zo ZŠ s VJM Želiezovce,
tanečnej skupiny dievčat zo ZŠ
Želiezovce a folklórneho súboru
Kincső.
V priestoroch CVČ prebiehal turnaj 4-členných družstiev
o Putovný pohár primátora mesta, ktorý zorganizovalo centrum
voľného času za aktívnej spolupráce s Mestským šachovým
klubom Želiezovce. V CVČ
prebiehal aj turnaj chlapcov
a dievčat v stolnom tenise.
Na škodu veci je skutočnosť, že sa neuskutočnil turnaj chlapcov a dievčat v basketbale, ktorý vždy priniesol
zaujímavé športové súboje.
Spôsobila to skutočnosť,
že družstvá basketbalistov
prihlásila do súťaže len ZŠ
Želiezovce. Stojí za zamyslenie, či by sa aj vo zvyšných
školách nenašlo 10 chlapcov
a dievčat, ktorí by si radi zahrali tento šport.
Keďže aj napriek rannému
mrholeniu vyšlo v tento deň
slniečko, dočkali sme sa dobrých
športových výkonov a dobre
sme sa zabavili, možno povedať,
že deň plný športu sa 30. mája
v Želiezovciach vydaril.
Ing. Kvetoslava Záhorská

Kurty obnovené, v júni príde Karol Beck
Keď sme sa v aprílovom čísle
pýtali predsedu Mestského
športového klubu v Želiezov-

ciach Róberta Ferdu na jeho
očakávania a predstavy v oblasti mestského športu, pre-

kvapil svojím ambicióznym
plánom oživenia a rozšírenia
športových odvetví a vybudovania
komplexu športového
vyžitia
obyvat e ľ o v
všetkých
vekových
kategórií. Vtedy
len
tak
okrajovo
spomenul
aj
tenis.
Už pred
rokom
prebehlo rokovanie s firmou
Euro Energy Slovakia s. r. o.,

ktorá mala záujem o prenájom tenisových kurtov. Ako
nám Róbert Ferda povedal:
„Podmienky boli jednoznačné – tenisové kurty uviesť do
funkčného stavu a vybudovať
sociálne priestory. Firma prisľúbila ukončenie všetkých prác do
konca júna 2007. Ešte je len máj
a tenisové kurty sú v prevádzkyschopnom stave. Oficiálne
otvorenie sa uskutoční 23. júna
spolu s otváracím turnajom
za účasti špičkových svetových
tenistov: Karola Becka spolu so
svojim otcom (trénerom Karolom
Beckom st. a reprezentačným
hráčom Martinom Križanom.
Na toto podujatie sú všetci občania mesta srdečne pozvaní,
vstup je bezplatný, čaká ich občerstvenie...“
(šh)

Poďakovanie

Riaditeľka centra voľného času v Želiezovciach
Ing. Kvetoslava Záhorská
ďakuje touto cestou riaditeľom škôl na území mesta
– pani Zabadalovej
a
Cserbovej, pánom Pólyovi
a Bukovenovi za ochotu
zapojiť svojich žiakov
a študentov do športových
aktivít. Súčasne ďakuje
kolegom zo škôl- Mgr. Teremovi, PaedDr. Kádasimu,
Mgr. Duchoňovi a Mgr.
Matiaškovi
a
pánom
Machníkovi a Rauschovi
za aktívnu pomoc pri riadení súťaží v jednotlivých
disciplínach. A samozrejme poďakovanie patrí aj
všetkým pedagógom, ktorí
vykonávali na športoviskách pedagogický dozor.
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Výsledková listina Mestského športového dňa
Štafetový beh na 10x 1⁄2 kola
mladší žiaci: 1. ZŠ Želiezovce, 2.
8-ročné gymnázium s VJM Źeliezovce, 3. ZŠ s VJM , Želiezovce, 4.
8- ročné gymnázium Želiezovce
Štafetový beh na 10x 1⁄2 kola starší
žiaci : 1. ZŠ Želiezovce, 2. ZŠ s VJM
Želiezovce, 3. 8-ročné gymnázium
s VJM Želiezovce
Skok do diaľky – mladší žiaci:
dievčatá: 1. Krisztína Majtánová
– 8-ročné gymn.s VJM.–.385 cm, 2.
Enikő Vinczeová – 8-ročné gymn.
s VJM – 370 cm, 3. Laura Bogárová
– ZŠ Želiezovce – 355 cm; chlapci:
1. Bencze Nagy – ZŠ s VJM –.378
cm, 2. Rovňaník – ZŠ Želiezovce
– 369 cm, 3. Štefan Torma- ZŠ
s VJM – 367 cm
Skok do diaľky – starší žiaci: dievčatá: 1. Timea Borková- ZŠ Želiezovce – 380 cm, 2. Barbora Chochláčová- ZŠ Želiezovce – 352 cm, 3.
Mária Mériová – ZŠ s VJM – 350
cm; chlapci: 1. Sebastián Rotík- ZŠ
Želiezovce – 508 cm, 2. Attila Né-

meth- ZŠ s VJM – 470 cm, 3. Marek Gymnázium Želiezovce, 2. ZŠ Že- s VJM
Nap - ZŠ Želiezovce – 468 cm
liezovce, 3. ZŠ s VJM Želiezovce I., Turnaj v malom futbale- starší
Vrh guľou: dievčatá: 1. Katarína 4. ZŠ s VJM Želiezovce II.
žiaci: 1. ZŠ Želiezovce, 2. 8-ročné
Majerová- ZŠ Želiezovce – 7,40 m, Turnaj v malom futbale- mladší gymnázium s VJM Želiezovce, 3.
2. Alexandra Róžová- ZŠ Želiezov- žiaci: 1. ZŠ Želiezovce, 2. ZŠ s VJM ZŠ s VJM Želiezovce
ce – 6,10 m, 3. Katrína Vidová- ZŠ Želiezovce, 3. 8-ročné gymnázium Turnaj v malom futbale- gyms VJM Želiezovce
náziá: 1. Gymnázium
– 5,90 m; chlapci: 1.
Želiezovce, 2. Gymnázium
Henrich
Némeths VJM Želiezovce,
8-ročné
gymn.
Turnaj v stolnom tenise:
S VJM – 10,60 m, 2.
dievčatá: 1. Lucia MészáSebastián Rotík- ZŠ
rošová – Gymnázium ŽeŽeliezovce – 10,10
liezovce, 2. Soňa Sádovská
m, 3. Richard Paulo– Gymnázium Želiezovce,
vics- ZŠ Želiezovce
3. Mariana Nováková
– 9,70 m
– Gymnázium Želiezovce,
Turnaj vo vybíjanej
4. Dominika Rauschová
– mladšie žiačky:
– ZŠ s VJM Želiezovce;
1. ZŠ Želiezovce, 2.
chlapci: 1. Lukáš Holečko
8-ročné gymnázium
- Gymnázium Želiezovce, 2.
Želiezovce, 3. ZŠ
Patrik Pustai - Gymnázium
s VJM Želiezovce, 4.
Želiezovce, 3. Dávid Ber8-ročné gymnázium Zápolenie mies tentoraz vyhrala Trstená, ktorá zo svojich náth ZŠ s VJM Želiezovce,
7407 obyvateľov dokázala zapojiť 2480, čo predstavuje 4. Tibor Virág – ZŠ s VJM
s VJM Želiezovce
Turnaj
4-členných 33,5%-nú účasť, zo 7505 obyvateľov Želiezoviec sa zapojilo Želiezovce.
družstiev v šachu: 1. 2400, čo je 31,98%.
Ing. Kvetoslav Záhorská

Športové aktivity našej školy
Športové aktivity našich žiakov patria
medzi popredné priority školy. Snažíme sa o
zdravý rozvoj osobností našich žiakov, preto
sa zapájame do všetkých súťaží: atletické olympiády, olympiáda v cezpoľnom behu a loptové
hry, malý futbal mladších a starších žiakov,
Coca-Cola futbalový pohár, Danone Cup,
Jednota Cup, basketbalová súťaž chlapcov a
dievčat, Majstrovstvá okresu v stolnom tenise,
olympiáda v plávaní a Majstrovstvá okresu
v streľbe zo vzduchovej pušky. Dosiahli sme
tieto výsledky:
I. Cezpoľný beh – okresná olympiáda: Viktor
Nezňanszki 2. miesto
II. Majstrovstvá v streľbe zo vzduchovej pušky:
- obvodné kolo - chlapci aj dievčatá získali 1.
miesto
- okresné kolo – chlapci: Jozef Kasala, Peter
Martosy a Rastislav Bagita získali 2. miesto;
dievčatá: Henrieta Borková, Paulína Tóthová a
Babriela Gašparíková získali 5. miesto; ocenení
boli aj jednotlivci – Jozef Kasala sa umiestnil na
2. mieste a Peter Martosy na 3. mieste.
III. Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov a
žiačok:
Chlapci: obvodné kolo – 1. miesto, semifinálové kolo – 1. miesto a okresné kolo – 2.
miesto. Zaslúžili sa o to títo chlapci: D. Vrábel,
V. Nezňanszki, S. Rotík, M. Svrček, M. Zaťka, M.
Noga, G. Illek, G. Šuchter a Ľ. Straňák.
Dievčatá: obvodné kolo – 1. miesto, okresné
kolo – 2. miesto. Zaslúžili sa o to tieto dievčatá:
D. Janšíková, B. Chochláčová, D. Dobrovická, Z.
Barthová, B. Hunyová, M. Leváková, D. Adamčeková, K. Kiššová, A. Róžová a S. Dávid.
IV. Majstrovstvá okresu v stolnom tenise:
obvodné kolo – 2. miesto. Zaslúžili sa o to: P.

Sádovský, V. Nezňaszki a D. Vrábel.
Veľkú úlohu v živote našich chlapcov
okrem basketbalu hrá aj futbal, preto sa zapájame do všetkých ponúkaných aktivít, akými sú
napr. Okresné turnaje v malom a veľkom futbale, Futbalový turnaj Jednota COOP, Danone
futbalový pohár a Coca-cola futbalový pohár,
ktorý je vyhlásený ministerstvom školstva.
Zatiaľ sa ešte neskončila futbalová súťaž Coca-Cola futbalový pohár, v ktorom naši chlapci
postúpili do tretieho kola. O dobré výsledky
vo futbale sa zaslúžili títo chlapci: Ľ. Straňák,
S. Rotík, R. Németh, K. Tóth, M. Melovský, M.
Noga, D. Dobrovický, J. Šuranský, F. Hegedúš,
M. Herceg, V. Nezňanski, L. Nagy, R. Kováč, R.
Vezér a R. Juhász. Okrem týchto športových
aktivít na našej škole organizujeme medzitriedne turnaje v basketbale, vo futbale a v hokeji. Sú
to vydarené akcie, ktorých sa zúčastňuje okolo
60 žiakov a žiačok.
Medzi vydarené akcie našej školy patrí aj
lyžiarsky výcvik. Je pre žiakov 7. ročníka, prípadne na doplnenie aj pre starších žiakov. Už
niekoľko rokov chodí naša škola na Kysuce do
Makova. Deti sú na čerstvom horskom vzduchu, celý týždeň športujú. Najviac sa osvedčil
karneval na lyžiach a súťaž v slalomovom lyžovaní. Deti boli rozdelené do troch družstiev.
Atmosféra bola vynikajúca, žiaci sa navzájom
povzbudzovali. Za umiestnenia sa rozdávali
diplomy a sladké odmeny. Umiestnenia:
1. družstvo: 1. R. Vezér, 2. G. Šuchter, 3. B.
Chochláčová; 2. družstvo: 1. D. Romada, 2. M.
Herceg, 3. S. Fabo; 3. družstvo: 1. R. Mocbeichel,
2. D. Bócz, 3. R. Juhász.
Vedeli by sme zabezpečiť aj viac turnusov a
záujem je aj zo strany detí. Nedovoľujú to však

financie rodičov. Bolo by dobré o tom porozmýšľať a pomôcť našim deťom. Nie poslednou
akciou je plavecký výcvik, ktorý sa každoročne
organizuje pre 6. ročník a uskutočňuje sa v Štúrove. Tu majú deti možnosť pobudnúť týždeň.
Učia sa základy plávania a plavci sa zdokonaľujú v štýle. Medzi dobrých plavcov našej školy
patria: B. Chochláčová, S. Rotík, P. Martosy, F.
Hegedúš, H. Borková. Šport je krásna činnosť a
pre zdravie našich detí treba urobiť všetko.
Adrianna Čudaiová

Program 41. celoštátneho
folklórneho festivalu v Želiezovciach
sobota, 23. 6. 2007
18.00
Otvorenie výstav v DK
19.00
Sny tkané do snov (svadobné
zvyky v zrkadle tradícií)
nedeľa, 24. 7. 2007
11.00
Ekumenická bohoslužba v katolíckom kostole
15.30
Dychové nástroje, Divadlo ÉS,
Bábkový súbor Csemeték
16.00
Galaprogram: Výber z programu Sny tkané do snov, súbory
Lipa (Bratislava), Muravidék
(Slovinsko), Bakony (Kisbér
- MR), Szőttes (Bratislava),
Palóc Táncműhely (Fiľakovo),
Pohronský ľudový súbor (Levice), Alba Regia (Székesfehérvár
- MR)
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Mesto Želiezovce

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Želiezovce
na pracovný úväzok 10%
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie
ekonomické alebo právnické, odborná prax minimálne 15 rokov v kontrolnej činnosti,
Ďalšie kvalifikačné požiadavky: práca s PC (Internet, Word, Excel), aktívna
znalosť maďarského jazyka
Požadované schopnosti: skúsenosti v oblasti kontrolnej činnosti,
analytické myslenie, zodpovednosť, výborná úroveň komunikácie, prezentácia,
samostatnosť/flexibilita, schopnosť vysokého pracovného nasadenia, aktívna
znalosť anglického jazyka
Charakteristika pracovnej činnosti: koncepčná činnosť, koordinovanie,
organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie kontrolnej činnosti
u zamestnávateľa a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Požadované dokumenty:
- profesijný životopis
- doklady o doterajšej praxi
- motivačný list
- súhlas so spracúvaním osobných
- overená fotokópia dokladu o
údajov v zmysle § 7 ods. 1 a 2
najvyššom ukončenom vzdelaní
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
- odpis z registra trestov – nie starší
osobných údajov v znení neskorších
ako 3 mesiace
predpisov.
Termín zaslania písomných prihlášok: do 26. novembra 2007 do 15.00
hod.
Termín vyhlásenia volieb hlavného kontrolóra mesta: 29.11.2007
Písomnú prihlášku na obsadenie funkčného miesta hlavného kontrolóra Mesta
Želiezovce s požadovanou dokumentáciou v zmysle bodu 3.1, 3.2, 4.7 označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽELIEZOVCE“ môžu
kandidáti zaslať na adresu:
MESTO ŽELIEZOVCE, SNP 2, 937 01 Želiezovce, alebo doručiť osobne
do podateľne MsÚ Želiezovce do 26.11.2007
Történt valami érdekes a környezetében? Rokona, szomszédja vagy ismerőse sikeresen szerepelt valahol? Valaki feldühítette, és úgy érzi, helyzetén
nem lehet javítani? Nyilvános rendezvényt szervez vagy szervezett,
és szeretné, ha sokan tudnának róla? Írjon e-mail címünkre:

93701@pobox.sk
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Kronika - Krónika
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek
19. 5. Ervin Urban (Želiezovce) – Adriana Mátéová (Želiezovce), Ladislav Lojda (Želiezovce) – Viviána Seresová
(Želiezovce),Róbert Václav (Želiezovce) – Iveta Baranyaiová
(Želiezovce)

Gratulujeme - Gratulálunk
50
Anna Vrbiniaková
Alžbeta Rosenbergová
Tibor Magát
Alžbeta Hasznosová
Margita Horváthová
Tibor Juhás
Eugen Ambrus
Katarína Kunková
Alžbeta Stredová
Mária Horhiová
Ľudovít Göbő

01. 06.
02. 06.
05. 06.
07. 06.
09. 06.
10. 06.
15. 06.
30. 06.
30. 06.
30. 06.
30. 06.

60
Irena Kissová
Gabriel Gaál
Ján Kyseľ
Juraj Kolompár
Ladislav Anyalai
Zsolt Bene

02. 06.
07. 06.
11. 06.
18. 06.
25. 06.
26. 06.

70
Katarína Negucová
Mária Péliová
Alojz Hančin

08. 06.
20. 06.
20. 06.

80
Irena Matiašková
Alžbeta Lešťanová
Ján Bystrický
Helena Antalová
Zlatica Liptáková

07. 06.
08. 06.
11. 06.
24. 06.
28. 06.

Opustili nás - Elhunytak

13. 05. Karol Oláh (Želiezovce, 67 r.), 14. 5. Helena Kemenceiová (Kukučínov, 77 r.), 18. 5. Miroslav Omasta
(P. Vozokany, 63 r.), 19. 5. Alžbeta Nagyová (H. Vrbica,
77 r.), Angela Hercegová (Želiezovce, 87 r.), Ladislav
Kmeť (Svodov, 67), 26. 5. Irma Verebešová (Želiezovce,
87 r.), 2. 6. Ladislav Hanza (Želiezovce, 57 r.), Alexander
Benko (Želiezovce, 73 r.), 4. 6. Mária Rakitová (Svodov,
89 r.), 5. 6. Gabriel Szabó (Čata, 78 r.)
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Nyilvántartási szám: OÚ 1/99
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Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 5. júna 2007 odprevadili
na poslednej ceste

RSDr. Alexandra Benka
na cintoríne v Málaši.
Ďakujeme za kytice kvetov
a úprimné slová sústrasti.
(07-22)

Sestry s rodinami
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KINO - MOZI

Lízing ojazdených automobilov

2007

Lízing jazdených áut.
Chcete predať alebo kúpiť auto a neviete iba na lízing?
Možnosť lízingovania áut aj nie u nás nakúpených.
Potrebujete hotovosť? Prelízingujeme Vaše auto.
Poistenie automobilov
(zákonné, havarijné).

Kino dočasne nepremieta.
A mozi átmenetileg nem üzemel.

Ž a l ú z i e

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

REPGO, s.r.o. Želiezovce, Mierová 20
Tel.: 0905 747 812, www.zaloznagold.sk,
e-mail: zaloznagold@slovanet.sk
(07-21)

KRBY – PECE – KACHLE

(04-2)

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

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

ČA 300/12, Kalná nad Hronom

Vykupujem starožitnosti
rôzneho druhu

mobil

0905 860 836

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

tel./fax

036/639 50 71

036/622 35 96, 0903 439 094

Felvásárolok mindenféle régiséget

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

COOP Jednota SD Nové Zámky je hlavným sponzorom podujatí pre
naše deti počas prázdnin. Plánujeme uskutočniť zaujímavé a poučné
podujatia – pikniky s našimi škôlkarmi.
O niekoľko dní bude ukončenie školského roka. Milí rodičia, nezabudnite, že vhodným darčekom za dobré vysvedčenie je vždy kniha.
Bohatý výber je pripravený v kníhkupectve pri Mestskej knižnici.

Zložené komíny QATRO
200 mm/45°

200mm/90°

5m

10 550,- Sk

9 100,- Sk

160/90°

6m

11 790,- Sk

10 340,- Sk

9 300,- Sk

7m

13 560,- Sk

12 110,- Sk

10 360,- Sk

8m

14 800,- Sk

13 350,- Sk

11 950,- Sk

9m

16 040,- Sk

14 560,- Sk

13 010,- Sk

10m

17 280,- Sk

15 830,- Sk

14 070,- Sk

8 240,- Sk

(07-20)

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
William Blake: Počul som spievať anjela
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2006, 108 str., 219 Sk
Mystik, vizionár, čudák, anarchista, prvý moderný básnik – to
je len niekoľko z mnohých prívlastkov, spájaných s menom W.
Blake.
Christian Jacq: Starobylý Egypt deň po dni
289 Sk
Krajina faraónov vniesla za viac ako 3000 rokov svojej existencie trvalé vklady do ľudských dejín.
S. Evans: Huby
299 Sk
Jedinečný fotografický sprievodca ríšou húb.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
(
7711000) ajánlata:
D. Steel: Naplemente St. Tropezban
Budapest, Maecenas 2006, 301 oldal, 109 Sk
Danielle Steel három életreszóló barátságban élő házaspár
történetét meséli el, akik St. Tropez-i nyaralásra utaznak.
Z. Németh István: Anticitrom
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2007, 155 oldal, 170 Sk
Annak, aki szeretné olykor görbe tükörben látni világunkat.
Állatmesék kicsiknek
Köln, Pestalozzi Kiadó 2006, 148 oldal, 279 Sk
A történetek olyan állatkákról szólnak, amelyek pontosan úgy
viselkednek, mint gyerekeink – kíváncsiak, huncutok, okosak
és akaratosak. Gazdag képekkel.
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Vidékünk írói - Turczel Lajos, Hunčík Péter
TURCZEL LAJOS
(Ipolyszalka, 1917.
szeptember
2.-)
egyetemi docens,
irodalomtörténész.
A Pázmány Péter
Tudományegyetemen tanult és jogból doktorált, majd
a pozsonyi Pedagógiai
Főiskolán
középiskolai tanári
oklevelet szerzett.
Fábry Zoltán és Sas Andor
tanítványaként kezdte kritikusi
pályáját. Tudatosan és teljes
odaadással vállalta a csehszlovákiai magyar irodalom kritikai
segítését. Madách Imre, Fábry
Zoltán és Bethlen Gábor-díjat
kapott. Kutatásainak legfontosabb eredményei tanulmánykötetekben és antológiákban

GYERMEKNAPR A

váltak hozzáférhetőkké.
Megállapításait
gazdag, sokszor eddig
i s m e re t l e n
tényanyagból
vezeti
le, többszörösen
dokumentálja,
igazolja.
Nagy körültekintéssel értékeli
az államrendeleteket, törvényeket. Egyedül az igazság érdekli,
nemcsak azt nézi, hogy mit iktattak törvénybe, hanem főképpen azt, hogy abból mi hogyan
valósult meg. Minden, az irodalmi élet fejlődése szempontjából
fontos kérdést kellő alapossággal tárgyal. Főbb művei: Magyar

Júniust mutat a naptár. Az idei nyár már
jó ideje fitogtatja erejét, az acélkék égboltról érkező napsugarak szinte perzselnek. A
napsütés, a csillogó víz a fiatalok, a gyerekek ezreinek nyújt élményt és szórakozási
lehetőséget.
Június elseje: GYERMEKNAP. Már
hagyomány, hogy ezen a napon nagyobb
körültekintéssel fordulunk gyermekeink
felé. Igyekszünk számukra élvezetessé
tenni a gyermeknapot. Így van ez rendjén!
Hiszen „... semmi sem tiszteletre és szeretetre
méltóbb a gyermeknél, az iúnál... Rájuk
tekintve ott áll előttünk legszebbnek óhajtott jövőnk, lehetséges történelmünk, igaz
emberi létünk.” (Sánta Ferenc)
Gyermekeink társadalmunk és a világ
leendő polgárai, a történelem leendő alkotói és formálói. Nevelésükben nagy feladat
hárul a családra és az iskolára. Körültekintő
gondoskodással kell formálnunk gyermekeink jellemét, figyelnünk hajlamaiknak
fejlődését, de fel kell tárnunk fogyatékosságaikat is.
A gyermek olyan, mint a természet
pompázó szépségét alkotó növény, mely
fejlődhet erőteljesen, de satnyán is, nőhet
egyenesen is, görbén is, aszerint, milyen
gondját viseli a kertész a kert vagy a park
virágainak, növényeinek. A családnak olyan
környezetet kell teremtenie a gyermek
számára, mely a gyermek minden jó tulajdonságának fejlődését biztosítja, és nem
engedi tenyészni a rossz hajlamok csíráit,
sőt, azokat egyenesen kiöli.

művészeti élet az első Csehszlovákiában (Irodalmi Szemle,
1966−7), Két kor mezsgyéjén
(monográfia, Pozsony, 1967), A
Tichy-testvérek. in: Tanulmányok és emlékezések (Pozsony,
1987), Csehszlovákiai magyar
könyvművészeti
törekvések
1918−1945 között, in: Visszatekintések kisebbségi életünk első
szakaszára
(Dunaszerdahely,
1995), Új könyv a Sarlóról (Irodalmi Szemle, 1995−3), Magyar
sportélet
Csehszlovákiában 1918−1938
(monográfia, 1992).
HUNČÍK
PÉTER
(Ipolyság, 1951. május
25. -) orvos. A pozsonyi Komenský Egyetem Orvostudományi

Karán orvosdoktori oklevelet
szerzett. 1990-ben a köztársasági elnök tanácsadója emberi
jogok és kisebbségi ügyekben.
A Márai Sándor Alapítvány
igazgatója. Ír verset, esszét,
kritikát, irodalmi és orvosi tanulmányt, fordít szlovák és cseh
nyelvről. Főbb művei: Kérdések
és változások (1984), Megközelítés (1980), A mullók városa
(1983). „Ember,
vigyázz” címmel
nagysikerű színpadi összeállítást
alkotott Radnóti
Miklós verseinek
felhasználásával.
Szépirodalmi
írói neve Somos
Péter.
Ábel Gábor

41. Országos Népművészeti Köszönetnyilvánítás
Fesztivál, Zselíz
2007. június 23., szombat
18.00

A néprajzi és Kodály kiállítás megnyitója

19.00

Virágba szőtt álmok (lakodalmas szokások a
hagyományok tükrében)

2007. június 24., vasárnap
11.00

Ökumenikus istentisztelet a katolikus
templomban

15.30

Fúvósok, ÉS Színház, Csemeték Bábcsoport

16.00

NÉPTÁNCGÁLA: válogatás a Virágba szőtt
álmok műsorból, Lipa (Pozsony), Muravidék (Szlovénia), Bakony (Kisbér), Szőttes
(Pozsony), Palóc Táncműhely (Fülek),
Garam Menti Népi Együttes (Léva), Alba
Regia (Székesfehérvár) néptánccsoportok.

Tudatosítanunk kell azt is, hogy gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá kell tenni őket
azok leküzdésére. Mindig szeretettel, szelídséggel kell nevelni, oktatni őket. A nevelő és
a gyermek együttlétében minél több legyen
a derű, a jó kedély, a fesztelenség és minél
kevesebb a rideg, szigorú jelenség. A nevelésnek éppen az a célja, hogy a gyermekben
lappangó tehetséget érvényre juttassa,
egyéniségét kidomborítsa, és szabad elhatározó képességét növelje. A nevelés a

A szabadidőközpont
igazgatónője,
Kvetoslava
Záhorská ezúton is köszönetet mond a helyi iskolák
igazgatóinak: Marta Zabadalovának, Cserba Katalinnak,
Pólya Károlynak és Milan
Bukovennek, amiért lehetővé
tették a gyerekek részvételét a
sportnapi tevékenységekben.
Köszönet illeti Matej Terem,
Kádasi László, Duchoň Gábor
és Ján Matiaško tanárokat,
Ján Machníkot és Rausch
Ferencet, akik a szervezésben
nyújtottak hathatós segítséget. Köszönet illet továbbá
minden felügyeletet ellátó
pedagógust is.

jövő előkészítése, a magunk eszményeinek
átvitele a jövőbe. Az ember a maga gyermekeiben saját életének folytatását látja.
Gyermekeink egyúttal saját öregségünket is
jelentik. A helyes nevelés boldog öregkort,
a helytelen nevelés leendő bánatot és sok
könnyhullatást jelent. És mi az előbbit szeretnénk! Végezetül álljanak itt Juhász Gyula
intő szavai: „A gyermek szeme a jövő tükre.
Jaj annak, ki elhomályosítja.”
Nyustyin Ferenc
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* Sport *

A városi sportnap és a Challenge Day értékelése
Amint az már városunkban
hagyomány, május végén a szabadidőközpont a várossal karöltve ismét megszervezte a városi

gyermek-sportnapot, amelynek édességgel jutalmazták.
lettel közösen szervezett, másik
védnöke Pavel Bakonyi polgárA nagyobbak a sportpályán két helyiségben asztaliteniszmester volt. A rendezvény szer- és a szabadidőközpont helyi- verseny folyt fiúk és lányok katevesen kapcsolódott a Challenge ségeiben folytatták a napot. A góriában.
Day mozgalomhoz, stadionon az alapiskolások és
Kár, hogy a kosárlabdatorna
amely során vá- a gimnazisták stafétafutásban, nem valósult meg, eddig mindig
rosunk
Trstenával atlétikai sportágakban, kiütős- érdekes versengést hozott. SajVilágszerte egyre több helyen alapíversenyzett. A ren- diben, kispályás labdarúgásban nos a szlovák alapiskola csapatanak labdarúgóakadémiákat, ahol vadezvényt városunk mérték össze erejüket. Érdekes
lóban az utánpótlás a legfontosabb, az
polgármestere
és
infrastruktúra, a szaktudás, a támogatói
Kvetoslava Záhorská,
kör mind-mind a gyerekeket, a fiatalokat
a szabadidőközpont
igazgatónője nyitotta
szolgálja. Csak a legtehetségesebbek és
meg.
legjobban focizó játékosok kerülhetnek
A sportolásba a
be a „padsorokba”, ott laknak és tanulnak.
helyi óvodások, isA felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akakolások, gimnazisták
démia alapítója a következőket nyilatkozta
is bekapcsolódtak. A
a minap: „Ha a mi tehetségeinknek megtevékenységek két fő
adjuk ugyanazt, amit mondjuk egy nagy
színhelyen folytak: a
angol klub akadémiáján egy növendék
fiatalabbak a főtéren
megkap..., akkor képtelenség, hogy ne leűztek
különböző
gyen a mi gyerekeinkből is ugyanolyan jó
sportágakat, pl. zsákfutballista, mint mondjuk a Liverpool saját
banfutást, sotenisznevelésű játékosaiból”.
labda cipelést, hulla- pillanatokat hozott a barátságos tán kívül nem akadt jelentkező.
Nemrégiben egy vasárnap délután
hoppot, célba dobást, mérkőzés, amelyen a polgármes- Érdemes elgondolkodni azon,
történt Zselízen. Szinte mozdulni sem lekötélugrást, tollas- ter csapata a helyi vállalkozók hogy nem akadt 10 fiú és leány
hetett a sportpályán. Szülők, nagyszülők
labdát. A versenyek csapatával mérkőzött meg. A a többi iskolában, akik szívesen
kísérték el a kis futballpalántákat a „FOCIelőtt a művészeti rendezvényt színesítette a ma- kosaraztak volna.
AKADÉMIÁRA”. Igen, Sokol László zselízi foalapiskola
mazso- gyar alapiskola mazsoretjeinek,
ciakadémiájára. A nyolc, kilenc és tízévesek
A reggeli szemerkélés után
rettjei is felléptek. A a szlovák alapiskola táncosainak kisütött a nap, jó sportteljesítkísérőik kezét elengedve megilletődötten
jól sikerült délelőttöt és a Kincső fellépése.
léptek a zöld gyepre, ahol legtöbbje még
ményeket láthattunk, jól szó15 perces közös torA
szabadidőközpontban rakoztunk, így kijelenthetjük,
nem járt. Mintegy negyvenöten lehettek
nával zárták Koncz sakkverseny folyt a polgármes- hogy a május 30-ai sportnap jól
a jövő labdarúgói. Azóta hetente egyszer
Klaudia
vezetése teri díj elnyeréséért, amelyet a sikerült.
gyakorolnak, számuk azóta sem csökkent.
alatt. A gyerekeket házigazda a helyi sakk egyesüIng. Kvetoslava Záhorská
Végre rájöttünk, hogy az alapoktól kell
közreműködésükért
kezdeni, innen kell kimozdulnunk, hogy
felzárkózzunk. Egykor a környék tanult
Felújult a teniszpálya, júniusban Karol Beck is kipróbálja
tőlünk focizni: nagyöcsiktől, mezőlakipityuktól, mokoserniktől, liptákjaróktól, vagy
Amikor lapunk áprilisi számában Ferda Róbertet, a Városi Sportklub elnökét arról kérsokollaciktól.
deztük, mik a jövőre vonatkozó elképzelései, meglepően ambiciózus tervet adott elő, amely
Úgy gondolom, senkit sem kell a
egyrészt a sportágak bővítését és újraélesztését, másrészt a tömegsport fejlesztését és egy
szó legszorosabb értelmében követni,
tömegsportközpont létrehozását öleli fel minden korcsoportot érintően. Csupán mellesleg
próbáljuk ki, mit tudnak ezek a gyerekek!
említette meg a teniszt is.
Egy évvel ezelőtt tárgyalások folytak a klub és az Euro Energy Slovakia K. között, amely
Mindenki, aki szereti a futballt, reméli,
a sportpálya melletti teniszpályák helyrehozatala iránt érdeklődődött. Ferda Róbert elmondhogy egy-két tehetséget sikerül majd felfeta: „A feltételeink világosak voltak – az érdeklődő helyrehozza a teniszpályákat, és szociális
dezni, akikre építeni lehet a jövőt, akikben
helyiségeket is kialakít. A cég képviselői ígéretet tettek arra, hogy a munkák 2007 júniusáig
van önbizalom és önbecsülés. Hinni kell a
befejeződnek, de ez már
futball jellemnevelő, gyermekeket nevelő
májusban megtörtént. A hierejében. Sokol László mögött csodálatos,
vatalos megnyitó június 23odaadó szakmai háttér van. A mostani
án lesz, amikor is bemutató
foglalkozásokon is speciális módszereket
jellegű tornát szervezünk
alkalmaz, hiszen a követelmények nagyobnemzetközi szinten szerepbak lettek. Tervei közt szerepel a kilenc
lő részvevőkkel: a tornán
és tízévesek csapatának szerepeltetése a
indul Karol Beck, akit elregionális bajnokságokban. Június 16-án
kísér edzője és édesapja is,
Dunaszerdahelyen szerepelnek a legkivalamint Martin Križan.
sebbek egy labdarúgó-tornán. Elsősorban
A tornára mindenkit szía részvétel a fontos. Bízzunk benne, hogy
vesen várunk, a belépés
akik kikerülnek Sokol László focisulijából,
díjtalan, a résztvevőknek és
ekönyvelhetik maguknak: hasznos időszak
a nézőknek ételt és üdítőt is
áll mögöttem.
biztosítunk.”
(šh)
Ábel Gábor

Fociakadémia
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Zselízi visszaemlékezések
Zselízi képeslapok

A fénykép feltalálásának köszönhetően
a XIX. század közepétől lehetséges képen
megörökíteni a személyeket és helyeket az
utókor számára. Ez a technika más eseményrögzítő eljárások fejlődésének is nagy lökést
adott. Jómagam mégis a korabeli fényképek
hangulatát érzem a leginkább megkapónak.

A mikolai református templom
A képeslap mint olyan 1865-ben kezdte világhódítását, amikor egy porosz postamester,
Heinrich von Stephan elsőként a világon küldött boríték nélküli írásos üzenetet. E tettével
a postatörténelem fejezeteit is gazdagította.

Kezdetben csak kép nélküli postai levelezőlapokat küldtek egymásnak az emberek
előre kinyomtatott szövegekkel. A küldő
kiválasztotta a számára megfelelő szöveget,
a többit kihúzta. Emanuel Herrman bécsi
lakos vezette be a monarchia idején az előre
nyomtatott bélyeggel ellátott levelezőlapot,
amelyen a császára arcképe volt látható – ezt
a megoldást 1869. október 1-jén hivatalosan
is bevezették. Talán ennyit a képeslap megszületéséről, egy olyan papírdarabról, amely
villámgyorsan teret hódított az egész világon.
Városunk, Zselíz először a millennium alkalmából jelent meg képeslapon 1896-ban. A
világoszöld képeslapon három gyengébb minőségű kép látható a városról egy „Üdvözlet
Zselízről” felirat társaságában.
Szinte hihetetlen, de máig kb. 100, városunkat ábrázoló képeslap látott napvilágot.
Saját gyűjteményemben
egy 1902-ből származó
képeslap a kedvencem.
A kör alakú képben
a katolikus templom
látható, mellette Adler
Viktor kocsmája. Ebben az épületben lakott
később a grófi erdőkerülő. Ma a kisegítő
iskolának ad helyet a
rendőrség épületének
szomszédságában. Felkeltette érdeklődésemet
a címzett személye és a
németül írt szöveg. Egy
Levél Fridkának
ismeretlen Willi megható sorokat ír kedvesének,
Fridának Nagybiccsére Később tudtam meg,
hogy az ismeretlen Frida Leinndorfer és Willi

(aki 1868-ban született) voltak a későbbi
Halmai Laci bácsi, helyi üzletes és városunk
megbecsült polgárának szülei…
Talán „eldicsekednék” még egy képeslappal, amelyen a mikolai református templom
látható. A lap 1925-ből származik. Érdekessége, hogy alapos nagyításnál egy dátum látható
a templom bádogtetőjén: 1873.
Ezek az adatok erősítik bennem – és
remélem, másban is – a városi öntudatot, és
részét képezik a város történelmének. Szeretném felkérni a Tisztelt Olvasót: amennyiben
tulajdonában vannak helyi érdekeltségű régi
képeslapok vagy fényképek, ajándékozza vagy
adja kölcsön azokat e sorok írójának. Próbáljuk meg összegyűjteni a meglévő történelmi
dokumentumokat városunkról, mielőtt még
a tűz martalékává válnának, vagy a rokonok
érdektelensége nyomán a szemétdombon

kötnének ki. Megtisztelve leszek jóindulatukkal.
Pavel Polka

A spor tnap eredményei
Stafétafutás – 10x1/2kör – tanulók, alsó kategória: 1. szlovák
AI, 2. 8-éves magyar gimnázium,
2. magyar AI, 4. 8 éves szlovák
gimnázium
Stafétafutás – 10x1/2kör – tanulók, felső kategória: 1. szlovák AI,
2. magyar AI, 3. 8 éves magyar
gimnázium
Távolugrás – lányok, alsó kategória: 1. Kristína Majtánová – 8
é. magyar gimnázium – 385 cm,
2. Vincze Enikő– 8 é. magyar
gimnázium – 370 cm, 3. Laura
Bogárová – szlovák AI – 355 cm;
fiúk: 1. Nagy Bencze– magyar AI
– 378 cm, 2. Rovňaník – szlovák
AI – 369 cm, 3. Torma István
– magyar AI – 367 cm
Távolugrás – felső kategória, lányok: 1. Timea Borková – szlovák
AI – 380 cm, 2. Barbora Chochláčová – szlovák AI – 352 cm, 3.

Méri Mária – magyar AI – 350
cm; fiúk: 1. Sebastián Rotík- szlovák AI – 508 cm, 2. Németh Attila
– magyar AI – 470 cm, 3. Marek
Nap – szlovák AI – 468 cm
Súlylökés - lányok: 1. Katarína
Majerová – szlovák AI – 7,40 m,
2. Alexandra Róžová – szlovák AI
– 6,10 m, 3. Vida Katalin – magyar
AI – 5,90 m; fiúk: 1. Németh
Henrich – 8 é. magyar gimnázium – 10,60 m, 2. Sebastián Rotík
– szlovák AI – 10,10 m, 3. Richard
Paulovics – szlovák AI – 9,70 m
Kiütősdi – lányok: 1. szlovák
AI, 2. 8 é. szlovák gimnázium, 3.
magyar AI, 4. 8 é. magyar gimnázium
Sakk – csoportverseny: 1. szlovák
gimnázium, 2. szlovák AI, 3. magyar AI – I.., 4. magyar AI – II.
Kispályás labdarúgás – alsó kategória: 1. szlovák AI, 2. magyar

AI, 3. 8 é. magyar gimnázium
Holečko – szlovák gimnázium,
Kispályás labdarúgás – felső kate- 2. Patrik Pustai – szlovák gimnágória: 1. szlovák AI, 2. 8 é. magyar zium, 3. Bernáth Dávid– magyar
gimnázium, 3. magyar AI
AI, 4. Virág Tibor – magyar AI.
Kispályás labdarúgás – gimnáziIng. Kvetoslav Záhorská
umok: 1. szlovák
gimnázium, 2.
magyar gimnázium
Asztalitenisztorna – lányok:
1. Lucia Mészárošová – szlovák
gimnázium, 2.
Soňa Sádovská
– szlovák gimnázium, 3. Mariana Nováková
– szlovák gim- A Challenge Day keretében városunk az örök riválisnázium, 4. Ra- sal, Trstenával mérkőzött meg. Idén partnervárosunk
usch Dominika nyert, hiszen 7407 lakosából 2480-at kapcsolt be
– magyar AI; a sportolásba, ami 33,5%-os arány, míg Zselíz 7505
fiúk: 1. Lukáš lakosából 2400, tehát 31,98% kapcsolódott be.
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Pályázat a legszebb kiskert, lakóházkörnyék
és balkon cím elnyeréséért
Zselíz város önkormányzatának szervezési részlege a környezet javítása, a
városkép szépítése érdekében meghirdeti a legszebb lakókörnyezetért kiírt
verseny IV. évadját.
Pályázati szempontok: általános állapot, tisztaság, ötletesség, esztétikai
megoldás
A versenyt a helyszíni szemlét követően a szeptemberi Városi Napok keretében
értékeli ki a bizottság tagjaiból és környezetvédelmi szakemberekből álló zsűri.
Az eredményeket a városi hirdetőtáblán, a helyi és járási sajtóban közöljük.
2007-ben a fenti szempontok szerint történik a pályázat elbírálása, a feltételek a
jövőben változhatnak.

Képviselői iroda nyílt
Léván
Május közepén képviselői irodát nyitott
Léván Csáky Pál, az MKP parlamenti képviselője. A járási iroda a lévai Reviczky
Házban nyílt meg a Honvéd utcában, az
ügyfeleket minden szerdán 9.00 órától
13.00 óráig fogadja. Az érdeklődők havi
három alkalommal a képviselő asszisztensével, Peczár Károllyal találkozhatnak,
havonta egyszer azonban a Csáky Pál is
megjelenik Léván.
(ik)

Kritika

Játsszatok, zenészek!
címmel kétnapos rendezvényt szervezett május
végén a Tiszta Forrás Alap. A szervezet által
kidolgozott azonos című projektumot Nyitra
megye támogatta anyagilag, a rendezvényhez
az Érsekújvári Regionális Művelődési Központ
és Zselíz város is hozzájárult. A rendezvény
keretében zeneoktatás folyt hegedűn, brácsán,
bőgőn, cimbalmon és furulyán, amelyet hivatásos
magyarországi zeneoktatók tartottak. Szombaton
este táncházon, vasárnap este zárókoncerten
vehettek részt a jelenlevők és a nagyközönség.
A szervezésben nagy részt vállaltak a Kincsős
szülők, akiknek a jótékonysági alap vezetősége
ezúton is köszönetet mond.
(ek)

Szerkesztőségünkbe minap egy e-mailt kaptunk, amelyben a Konopka Miki Fanklub kritizálta, hogy lapunk áprilisi számában Miki Európa-bajnoki címéről egy, a
SME napilapból átvett cikkben számoltunk be, amely eredetileg márciusban jelent
meg, és aki olvassa a napilapot, semmi újat nem tudott meg. Az egész levelet azért
nem publikáltunk, mert írójának személye annak ellenére ismeretlen maradt, hogy
válasz-e-mailünkben kértük kilétének felfedését a közölhetőség érdekében. Viszont
mégis foglalkozni akarunk az üggyel. Fontosnak tartottuk, hogy a sikerről megjelenjen a lapban egy beszámoló, de a lap periodicitása nem mindig teszi lehetővé,
hogy a hírek frissen lássanak napvilágot. A cikkek átvétele általánosan bevett gyakorlat, bár lapunkban csupán egyedülálló esetekben használjuk. Ami viszont a levél írójának fontos lehet: Mikivel több mint egy hónapja megegyeztünk egy cikkben, kb. két
hete készítettünk vele egy hosszabb interjút, amelyet lapunk nyári számában közlünk.
Remélhetőleg sok újdonsággal szolgálva.
A kritika elsősorban az újság készítői számára lehet hasznos, ezért az íróval egyetértve azon leszünk, hogy ilyen irányban javítsuk a lap rugalmasságát. Köszönjük!
Levicky László, főszerkesztő

ISMÉT ARANYKOSZORÚS MINŐSÍTÉS
A CSEMADOK Országos Tanácsa és a
Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága
2007. május 25–26-án rendezte meg a XIII.
Csengő Énekszó, szlovákiai magyar gyermek- és iúsági kórusok országos fesztiválját Érsekújvárott. A fesztivál legfőbb feladata a szlovákiai magyar kórusmozgalom
támogatása, a magyar zenei nyelv ápolása.
Tekintettel a Kodály-évre (születésének 125.
és halálának 40. évfordulójára emlékezünk)
a kórusoknak kötelező volt a zeneszerző
egy művét beiktatni műsorukba. A kórusok 3 kategóriában versenyeztek. A zselízi
alapiskola Franz Schubert Gyermekkara
RNDr. Horváth Géza alapító karnagy vezetésével a II. kategóriába nevezett be az
5–9. évfolyamok és a 8-éves gimnáziumok
megfelelő évfolyamú kórusainak kategóriájába. A kórusok teljesítményét háromtagú
szakmai zsűri értékelte: Radics Éva elnök
Ausztriából, Józsa Mónika hazai szaktekintély és Kleeberg S. Mária Magyarországról.
A zselízi alapiskola gyermekkara, ahogy
1995-ben, 1998-ban és 2001-ben, idén is
aranykoszorús minősítésben részesült, illetve különdíjat kapott Vass Lajos: Anyák
napjára c. művének előadásáért. További
elhangzott művek:
Giovanni Gastoldi–Nádas Katalin: A tavasz
Menegali–Kerényi György: Jesu, Salvator

mundi
W. A. Mozart–B. Radó Lili: Alkonyóra
Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz
Kodály Zoltán: Boldogasszony köszöntője
Kodály Zoltán–P. Szabó Dénes: Miatyánk
P. Szabó Polikárp: Boldogasszony édes
Bárdos Lajos: Egy se legény
Zongorán Gabriela Malíková kísért.
A záróprogram összkari számai Kodály
Zoltán megálmodott harmóniáját kívánták
megvalósítani. A zsúfolásig telt kultúrházban több százan énekeltek, amikor elsőként Balogh Csaba vezényelte Jókai Mária
gyűjtéséből a Szent Gergely doktor napját.
Majd Horváth Géza vezényletére lélegzett
egyszerre a hatalmas tömeg. Megtisztelő
feladatot kapott, ugyanis az Ág Tibor által
válogatott és összeállított népdalcsokrot
vezényelte az előtte lévő nézőtéren és erkélyen ülőknek, de egyben a színpadon mögötte álló csapat is az ő vezényletét figyelte.
Lenyűgöző teljesítmény volt több irányba
vezényelni, ekkora tömeget énekeltetni. Az
összkar befejező száma, Kodály Zoltán–Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz című kánonja
Stubendek István vezényletével szintén felemelő élményt adott. Velőtrázóan szólt az
emberi hang, a legszebb hangszer. Körülöttem csupa-csupa meghatódott, könnyeivel
küzdő gyermeket láttam. A nagytermet

alig hagyták el, és egymás nyakába borulva
zokogtak ezek az állítólag csak gagyi zenére
kapható gyermekek, fiatalok…
Büszke voltam a fesztiválon az iskolánkra, amely lehetővé teszi az énekkar sikeres
működését, büszke vagyok a lelkes gyermekcsapatunkra, akik komoly teljesítményt
nyújtva szólaltatták meg a kórusműveket a
maguk és mások gyönyörűségére. Örülök,
hogy Horváth Géza karnagy pedagógustársa lehetek, hogy iskolánk gyermekeinek és
szülői minőségemben saját leányomnak is
annyi szeretettel adja át a lélek egyik legfontosabb táplálékát, a zenét, a szép zene megértésének és megszólaltatásának lehetőségét,
tudását. Manapság sok olyan rendezvényen,
ahol a kultúra kellene, hogy megérintse a
gyermekek lelkét, helyette a giccs, a szenny
árad feléjük. Mert állítólag „ez kell, erre van
igény”. Ennek a nézetnek az alaptalanságát
bizonyította ez a fesztivál, az igényes zenét
tomboló tapsviharral köszöntő több száz
főnyi gyermek- és iúságtömeg. És ennek
a nézetnek az ellenkezőjét bizonyítja a
Horváth Géza tanár urat körülrajongó lelkes gyermekkara. Gratulálok a sikerhez, és
köszönöm mint pedagógus, és mint szülő is
a maradandó, csodálatos élményt!
NAGY Csilla
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Bemutatjuk a kitüntetett pedagógusokat
Lapunk legutóbbi számában helyszűke miatt már nem
állt módunkban bemutatni
a pedagógusnap
alkalmából
kitüntette pedagógusokat, ezért
erre most kerítünk sort. Idén
városunk polgármestere díszoklevelet adott át a következő
pedagógusoknak:
Mgr. Mária Moravská
1974 óta dolgozik a tanügyben.
Tanulmányait a Nyitrai Pedagógiai Karon végezte. 1978-tól
orosz szakos tanárként dolgozott a Zselízi Gimnáziumban,
majd rövid ideig tanított az
oroszkai, tergenyei, vámosladányi alapiskolában, 1979-től
pedig a Zselízi alapiskolában
először felsőtagozatos orosz
nyelv oktatóként, majd 1990-től
alsótagozatos tanítóként.
Mgr. Mária Szurdiová
1972-től dolgozik a tanügyben.
Tanított Nagysallón és Oroszkán, 1991-től pedig a zselízi
alapiskolában tevékenykedett
szlovák−német szakos tanárként. Tanítványai különböző
nyelvi-, irodalmi versenyeken
szerepeltek, pl. a német nyelvi
olimpián, ahol szép eredményeket értek el.
RNDr. Horváth Géza
1976 óta dolgozik az iskola szolgálatában.1975-ben fejezte be
tanulmányait Nyitrán a Pedagógiai Karon. 1984-től dolgozik
a zselízi magyar alapiskolában,
felsőtagozatos tanárként. Kisdoktori címét 1999-ben szerezte
a Nyitrai Konstanin Filozófus
Egyetemen. Tanítványait évrőlévre járási, kerületi, országos és
nemzetközi szintű matematikaversenyekre készíti fel. 1995-től
vezeti a Katedra folyóirat levelező matematikaversenyét, melynek országos döntőjét szintén ő
szervezi. 1984 óta vezeti a Franz
Schubert Gyermekkart, a Franz
Schubert Vegyeskarnak is alapító karnagya, ezenkívül segédkarnagya, tagja és krónikása
az országos tanítókórusnak.
6 könyv és egyéb kiadványok
szerzője, matematika- és földrajzkönyvek fordítója, fordításbírálója. Munkásságát az alábbi
kitüntetések is fémjelzik: Nagy
Szent Gorazd-díj, Katedra-díj,
Pro Urbe-díj. A kerületi oktatásügyi hivatal idén díszoklevéllel
tüntette ki.
Mgr. Köteles Péter
1989 óta tanít. Tanulmányait
a Szegedi József Attila Egyetemen végezte. Pályáját Ipolyszakálloson kezdte, 1997-től

Rövidesen megtelik a katolikus temető
– keresik a megoldást

pedig a Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskolában dolgozik.
Május közepén a polgármester tanácsolja a területrendezési terv
Tanítványai
figyelemreméltó
részvételével ülésezett az építési és alapján. Érdekes kérvénnyel állt elő
eredményeket értek el az orszáterületfejlesztési részleg tanácsa. egy helyi lakos: az Ötvös utcában
gos Katedra−történelemversen
yen, ahol 3. helyezést szereztek. Nem kapott támogatást Szimondel szeretett volna megvenni egy városi
A 7. és 8. osztályosai sikeres Tibor vállalkozó kérvénye, aki egy tulajdonú telket „részletfizetéssel
megoldók lettek a József Attila tetőszerkezetet szeretett volna kié- és kedvezményes áron”. A tanács a
Emlékév nevű nemzetközi tör- píteni, mert a területrendezési terv kérvényt elutasította, a telket a becsténelemversenyen. Az országos a város e részét lakóövezetnek, nem lő által megjelölt áron veheti meg,
szintű irodalmi-törtélnelemver- ipari övezetnek rendeli. A tanács készpénzben. A katolikus temető
senyben a 2. helyen, a Balassa foglalkozott a Corazon Pub teraszá- jövőre megtelik, ezért a tanács arra
Múzeum-fordulón pedig a 9. nak ügyével, amelyet nem a tanács a kérdésre kereste a választ, hogy
ajánlásai szerint építettek fel. Egy hol lehetne az új temető. A területhelyen végeztek.
használati jogból alakult vitával is rendezési terv a szabadtéri színpad
Lenka Stanková
Pedagógusi végzettségét a Lévai foglalkozott a tanács. A vita alapja mögötti területet jelölte ki, ahol
Pedagógiai
Középiskolában egy városi tulajdonú Rövid utcai te- jelenleg gyümölcsfák állnak, és illeszerezte 1975-ben, majd a Zselí- lek, volt amellyel kapcsolatban a pol- gális hulladéklerakatok képződnek.
zi Óvodában kezdett dolgozni, gármester felajánlotta, hogy
ahol még jelenleg is tevékenyke- az összes fél részvételével és
dik. 1994-től SNP utcai Óvoda elégedettségére betonozzák
igazgatónője lett. Az óvodai le. Fábik Károly vállalkozánevelőmunka programja alap- sának bővítése végett kérvéján az igazgatónő irányításával nyezte egy, a Vepos mögötti
progresszív munkaformákat és városi tulajdonú telek megmódszereket alkalmaznak az vásárlását. Mivel terve nincs
óvodás generáció hatékony ne- ellentétben a városrendezési
velésében, foglalkoztatásában.
tervvel, a tanácsnak nem volt
Ennek köszönhetően az óvoda
ellenvetése. A városközpont Sajnálom. Elnézést kérek a gondokért, amelyeket
nagyon szép eredményeket ér
beépítésével, illetve az épít- az ajánlásuk meg nem értésével okoztam – mondel. Az igazgatónő személyes
kezés és a telekeladás feltéte- ja Šuchter Gábor vállalkozó, a Corazon Pub
példaadása, munkához való
hozzáállása példaértékű a neve- leivel kapcsolatban a tanács üzemeltetője azzal kapcsolatban, hogy a vena minél gyorsabb megoldást déglátóhely teraszát a tanács ajánlásától eltérően
lőkollektíva körében.
sürgette. Az építkezési telkek építette fel.
Ing. Kvetoslava Záhorská
1982-ben fejezte be tanulmá- iránti nagy kereslet miatt
nyait mezőgazdasági szakon. – és mivel a Csikókertben már alig A felmerült hiányosságok miatt
A Nyitrai Konstanin Filozófus van szabad telek – a tanács új épít- azonban nem sikerült megfelelőbb
(šh)
Egyetem természettudományi kezésre alkalmas terület kijelölését területet találni.
karán szerzett biológiatanári diplomát.
1986 és 1990 között Kedves Földiek!
Engedjék meg, hogy a legendás Szitnya másik oldaláról szóljak önökhöz, ahol a monda
a fiatal
technikusokés természettu- szerint lovagok várnak arra, hogy segítségünkre siessenek, ha a legrosszabbra fordulna
dósok körét vezette helyzetünk. Eddig nem jöttek, tehát vagy elkerült bennünket a rossz, vagy csak várat maaz akkori Pionír- és gára… Az egykor gazdag Selmecbánya újból felkel a feledés porából. Az archívumok tele
Iúsági
Házban. vannak érdekfeszítő történelmi bejegyzésekkel. Úgy, mint Zselízen is, tele vannak olykor
1990-től nevelőnő- szinte hihetetlennek tűnő emberi sorsokkal. A lélek megtörhetetlenségéről, de az emberi
ként dolgozott vá- kicsinyességről is beszámolnak.
rosunk szabadidőSzüleim, Anton és Janka, iú házasokként költöztek Zselízre éppen Selmecbányáról.
központjában, majd Régi fényképeken első itteni lakásukban is meg vannak örökítve – egy bérelt helyiségben
2000-ben nevezték a Števko vendéglőben. Zselízen született három gyermekük: Beata, Renata és Anton. Édeski az intézmény apám állatorvosként dolgozott, édesanyám a könyvesbolt vezetője volt. Apán nehezen
igazgatónőjévé. Több viselte a „baráti hadseregek látogatását 1968-ban”, és néhány évvel később szívdobogása a
generáciőn keresztül zselízi kórházban halkult el mindörökre. Ma édesanyám társaságában a zselízi temetőben
edzősködött- kézi- nyugszik. Genetikai örökségemben őrzöm a helyi parkban és a Garam mellett eltöltött
labdásai
országos gyönyörű gyermekkorom emlékeit…
szinten is nagyon
Mondják, hogy a cél maga az út. A sors útjai gyakran kacskaringósak és tüskések. Az út
szép eredményeket néha körbekanyarodik és bezárul. Az enyém itt kezdődött, szülővárosomban, Zselízen, és
értek el. Neki és most évek múltán ide térek vissza. Néhány ház, utca, fa kisebbnek tűnik, de megértettem,
kollégáinak köszönmi az oka: nem mentek össze, csak az általam ismert világ bővült ki. De Zselíz mindennek
hetően a szabadidőellenére nem veszítette el szellemiségét. Mindig is itt volt, megbújva a történelemben, az
központi szakköröidőn áthidaló hurokban.
ket a gyermekszámIgen, megismertem az új városvezetést is. Változás történt, amely némelyek számára túl
csökkenés ellenére
radikális, mások számára nem. Az idő, a legigazságosabb bíró, majd eldönti, ki ki volt, és
minden évben 300
hogyan tette, amit tett. Az emlékezetnek vissza kell adni eredeti alakját, a szavaknak saját
gyermek látogatja.
jelentésüket, a tetteknek a megfelelő értelmet. Tisztelettel
i. Anton Pižurný
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Az osztályozott hulladékgyűjtés valójában az osztályozott
hulladék gyűjtése
tás kapcsolódik be a gyűjtésbe.”
lepődtem, de ezúton is köszönöm ajánlanám, hogy a zsákokat mindAz előkészületek során adódtak a segítséget.”
járt reggel tegyék ki. Egy helyről
gondok, félreértések?
Hogyan folyt a gyűjtés maga?
csupán egy alkalommal lesz el„Természetesen. Következő lé- „Az első napon Szódón és Mikolán, szállítás, csak az első alkalommal
pésként széthordtuk a zsákokat a a 2. és a 3. napon Zselízen, a 4. tettünk kivételt.”
háztartásokba, összesen 1500 cso- napon a város területén található Milyen gondokkal kellett szemmagot, amiben három közmunkás üzletekből gyűjtöttük össze a zsá- besülni a gyűjtés során?
is segített. Épp a zsákokkal kap- kokat. Annak ellenére, hogy egy „Amikor egy utcában begyűjtötcsolatban merültek fel félreértések. viszonylag nagy raktérrel rendelke- tük a hulladékot, visszafelé újabb
Minden családi házba 4 különböző ző Aviával szállítottunk, nyolcszor zsákokat tettek ki a lakosok. A legszínű zsákot adtunk. A lakosok úgy kellett térnünk. Az osztályozott nagyobb gond a bekötött zsákokkal
gondolták, hogy a hulladék típusa hulladék mennyiségét illetően vá- volt, ezeket ki kellett csomózni,
Az osztályozott hulladék szerint kell a zsákok színét megkü- rakozáson felül végződött az első ami nagyon sok időt vett igénybe.
gyűjtéséről, amelyet a sárói Služby lönböztetni. A városi hangszóban kör. Néhány háztartásban már Kérem a lakosokat, hogy ne kössék
vállalat biztosít városunkban, la- ezért napi két alkalommal hirdet- több hónapja készültek, volt, ahol be a zsákokat! Olyan is megtörtént,
hogy osztályozatlan hulladék volt a
punk előző számaiban már beszá- tettük ki, hogy a zsákok színe nem 3 zsák üveget adtak le.
moltunk. Lezárult a gyűjtés „első játszik szerepet. Ha feltételeztük Megleptek az üzletek is. Az autó zsákban, közte olyan is, amely nem
köre”. Hogy milyen eredménnyel, volna ezt a gondot,
osztályozott hulladékgyűjtés tervének
arról Kalló Bélát, a városi hivatal egyszínű zsákokat biz- Az
tosítottunk
volna.
”
környezetvédelmi
osztályának
pontosítása
gyermekparlakoordinátorát kérdeztük, aki A
A sárói Služby vállalat a múlt hónapban kezdte városunkban az osztályozott
a gyűjtés szervezési feladatait ment bekapcsolását háztartási hulladék gyűjtését. Első tapasztalataink alapján pontosítjuk Zselíz belválátta el: „Kezdetben találtunk egy jó ötletnek tartot- rosának családi házaiból való osztályozott hulladék elszállításának az időtervét.
környékbeli céget, amely gazdag tam, hiszen a fiataA Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő,
tapasztalatokkal rendelkezik e té- lokhoz közelebb áll Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP (a zselízi
ren. A szerződés aláírását követőn a környezetvéde- rész), Vásár és a Temető utcákból június 28-án, július 24-én, augusztus 21-én,
kidolgoztuk az előkészítés ütem- lem, és gyorsabban szeptember 25-én, október 29-én, november 27-én és december 18-án száltervét. A propagálásnak is nagy tudják változtatni lítjuk el az osztályozott hulladékot.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac,
figyelmet szenteltünk, bekapcsoltuk szokásaikat. Miben
Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnica városi újságot, a hangszórót, két- segítettek?
se- ký, Garam, Jókai és az Ötvös utcákból és a Szoroskából június 29-én, július 25-én,
nyelvű röplapokat nyomtattunk, a „Egyértelműen
gítségünkre
voltak.
augusztus 22-én, szeptember 26-án, október 30-án, november 28-án és decemgyermekparlamentet is felkértük az
együttműködésre. Ezután táblázat- A fiatal képviselők ber 19-én szállítjuk el az osztályozott hulladékot.
Szódó, Mikola és az üzletek időterve nem változik. A gyűjtést mindig reggel 8
ban feldolgoztuk a város utcáinak népszerűsítették a szeés házainak sorát, ebbe jelöltük, lektív gyűjtést szüleik, órakor kezdjük, ezért kérjük Önöket, hogy időben tegyék ki zsákjaikat a házuk elé.
Zselízi Városi Hivatal,
melyik háztar- nagyszüleik, rokonaik, Továbbá kérjük még, hogy a zsákokat ne kössék be.
ismerőseik körében.
környezetvédelmi és rekreációs osztály
Több idős hölgy is beszámolt arról, hogy az uno- Szódón megállt, és a városban szelektálható – szerencsére csak
A művészeti
kája már felvilágo- vártam rá, de mivel hosszú ideig két háztartásban történt ilyen.
alapiskola zenetagozasította minden nem jött, felhívtam a gépjármű- Ilyen hulladékot nem szállítunk
ta tovább javított mérlegén
részletről. vezetőt, akitől megtudtam, hogy el. Néhányan öreg vászonzsákokba
A Franz Schubert Művészeti Alapiskola tanulói
M e g - vissza kellett fordulnia Sáróba, rakták a hulladékot, de ez nem bemert megtelt kartondobozokkal. folyásolta a gyűjtést.”
ismét sikereket értek el regionális és országos versenyeken.
Egy üzletben nagy mennyiségű Összességében sikeresnek ítéli
Majtán Ádám és Babindák István május elején Érsekújvárott
polisztirolt adtak le.
meg az első gyűjtést?
szerepeltek a Játssz nekünk, furulyácska elnevezésű versenyen,
A leghasznosabb tapasztalatunk „Minden túlzás nélkül várakozáahol furulyások mérték össze zenetudásukat. A nemzetközi részvételű
az, hogy van fogalmunk róla, son felül sikerült, főleg a mennyiversenyen mindketten ezüst sávos minősítést értek el. Majtán Ádám J.
Melkovič: Szellő és G. Ph. Telemann: Menüett c. darabját, Babindák István
mennyi idő alatt milyen séget illetően, de a lakosok bekapJ. Melkovič: Madár, G. Ph. Telemann: Siciliana és P. Eben: Koncert duettino c.
mennyiségű
hulladékot csolódásának arányában is. Elsőre
művét adta elő. A fiatal zenészeket Ľubomír Neviďanský készítette fel és Gabriela
lehet összegyűjteni az nem vártam ekkora részvételt.”
Malíková kísérte, tájékoztatott Klimo Gyula, az iskola igazgatója.
egyes városrészekben, Néha osztályozott hulladékgyűjtésMájus közepén ugyanezek a tanulók Balla Ádám társaságában részt vettek a Nitriennek köszönhetően ről, máskor az osztályozott hullaanska lutna országos versenyen. Babindák István arany-, Majtán Ádám bronzsávos
tudtuk kidolgozni dék gyűjtéséről beszélünk. Melyik
minősítést ért el. Majtán Ádámot külön dicséret illeti, mert lázaas betegen is részt vett
az elszállítás ter- kifejezés a helyes? Először talán
a versenyben. Szép teljesítményt nyújtott Balla Ádám, aki a klarinétosok versenyében 43
vét. A lakosok arra a kérdésre válaszoljunk, hogy
résztvevő között aranysávos minősítést kapott. Előadásában A. Dvořák Humoreszkjét és K.
tudni
fogják, ki osztályozza és ki gyűjti…
Bärmann Románcát hallhatta a közönség. Emellett szólóének kategóriában is indult, ahol bronz
melyik
nap „Az osztályozott hulladék gyűjtéséminősítést ért el. Ez az elismerés azért is sokra becsülendő, mivel csupán második éve tanul énemilyen
sor- ről van szó – a lakosok osztályozkelni, a kategória többi résztvevője 6 éves énektanulási tapasztalattal rendelkezik. A versenyen K.
rendben folyik nak, a cég gyűjti.”
Lapšanská: Amikor én bevonulok és Bartók Béla: Tíz magyar dal, No. 2 c. művét adta elő.
majd a gyűj- Köszönöm a beszélgetést.
A május elején, Léván tartott Szlovákia Csalogánya elnevezésű énekverseny járási fordulójátés.
Ennek
Števo Hečko
ban Vladimíra Ličková képviselte a zselízi iskolát, aki az előkelő 2. helyen végzett. (ck)
ellenére azt
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A Čučoriedky Kismamaközpont a kisgyermekes nők
összefogásáért
Észrevették, hogy városunk utcáin az utóbbi
időben egyre több kisgyermekes fiatal nőt látni?
Klasszikus értelemben vett baby-boom bizonyára
nem várható, mégis érezhető, hogy a sok gyermek
és fiatal anya látványa barátságos hangulatot, életet
lehel a városképbe. Ez a dolog egyik oldala. Kérdéses azonban, hogy ezzel szemben mennyire barátságos a környezet velük szemben. Az utóbbi időben mintha ez irányban változott volna a helyzet,
polgári kezdeményezések jelentek meg, amelyek
az önkormányzat közösségi indítványokat pártoló
hozzáállásában gyökerezhetnek.
Március elején alakult a Čučoriedky Kismamaközpont polgári társulás, amely küldetéseként az egészséges és sérült gyermekek számára
megfelelő feltételek és találkozásuk számára

alkalmas színhely megteremtését jelölte meg.
„Célunk, hogy könnyebbé és kellemesebbé tegyük
a kisgyermekes anyák életét, feloldjuk társadalmi
elszigeteltségüket, és színhelyet teremtsünk találkozásaiknak. Polgári társulásunk szerződést írt alá
a várossal az Sznf utcai nyugdíjasklub területének
használatáról. Jelenleg folynak a munkák a telek
rendbehozatalán, a jövőben pályázati forrásokat is
szeretnénk megcélozni a felszereltség javítására”–
jelentette ki Diana Pólyová, aki a nyilvánossággal való kommunikációban segít a polgári társulásnak. A Čučoriedky Kismamaközpont jelenleg
13 tagot számlál, Marcela Ličková vezetése alatt
dolgozik. A alapszabály szerint bárki tagja lehet,
aki egyetért a civil szervezet célkitűzéseivel.
(ck)

Megújul a gyermekjátszótér
A helyi
nyugdíjasegylet
zselízi alapszervezete részt
vett a Konto Orange Esély
régiójának c. projektfelhívásában, amelynek keretében a
Hviezdoslav utcai játszótér felújítására próbált külső forrást
szerezni.
A szigorú feltételek szerint
a szervezet kidolgozta a Közjátszótér felújítása elnevezésű
projektumot, amely a számos
hasonló igyekezet mezőnyében
sikerrel járt. Az alapítvány vezetősége és döntéshozó testülete 30 000 koronás támogatást
ítélt meg a projektumnak.
Városunkban hiányzik
egy jól felszerelt, biztonságos játszótér (az iskolaudvaroktóol eltekintve),
főleg a 2–10 éves gyerekek
számára. A régi játszóterek nem felelnek meg a
követelményeknek, főleg az
ismétlődő rongálások miatt.
Pénzhiány miatt a városnak
nem sikerült orvosolnia a
játszóterek minőségi romlását. Igyekezetünk ezért arra
irányult, hogy a valamikor
közkedvelt és látogatott játszóteret felújítsuk. Választásunk
azért esett erre a játszótérre,
mert szerintünk a legkedvezőbb adottságokkal rendelkezik a hozzáférés, a zöldterület
és a férőhelyek szempontjából.
Projektünk legfőbb céljai:
– a terület megtisztítása, a
régi betonlapok, a homokozó
betonszegélyének és a rozsdás
szerkezetek eltávolítása;
– a kerítés javítása. A terület

eredeti kerítésének hossza
218 m, jelenleg több eleme
hiányzik (14), ezeket pótolni,
valamint az egész kerítést festeni kell;
– a berendezés felújítása, néhány eredeti elem a felújítás
után tovább használható (kis
körhinta, libikókák, nagy
hinta);
– homokozó létesítése a higiéniai
előírások

szerint;
– 10 új pad
telepítése
– új attrakciók: egy többrendeltetésű faház telepítése,
mászókával, csúszdával, kötélhálóval, létrával, amely az
5–10 éves gyermekek mozgáskultúrájának
fejlesztését
szolgálná;
– a zöldterület rendbehozatala (e téren szerencsére nincs
szükség nagyobb beavatkozásokra, csupán a gyepszőnyeg
felújítására, a bokrok és fák

gondozására, valamint virágok
ültetésére);
– a terület védelme – az esetleges újabb rongálásokat megelőzendő egy térfigyelő kamera elhelyezése, amiben a város
vezetősége nyújt segítséget.
A projektum lényege, hogy
megfelelő, biztonságos játszóteret teremtsünk gyermekeinknek, teret adva a szülők
és nagyszülők találkozásának,
pihenésének is. A munkafolyamatok irányítására
és biztosítására a
ny u g d í j a s - a l ap szervezetből
és különböző
s z a k e mb e r e k
b e v o n á s áv a l
egy
7-tagú
munkacsoportot hoztunk létre. Név
szerint: Mária
Bakonyiová,
az alapszervezet
elnöke; Mária Kišďurková, projektfelelős; Szimondel Tibor,
Félix Béla, Tóth János, Fábik
Károly és Somogyi Károly.
A projektumot e sorok
írója dolgozta ki mindenféle ellenszolgáltatás igénye
nélkül. A munkálatok június
4-én kezdődnek, július végén
fejeződnek be. A támogatás
egyik alapfeltétele volt, hogy
a munkába minél több önkéntes
kapcsolódjon
be.
A nyugdíjas-szervezet részéről
elsősorban a tagok vesznek
részt benne, a helyi média

Rozinán már nem
szemetelnek…
Ezúton is biztatnám városunk
lakosait, hogy bátran forduljanak
a városi újság szerkesztőségéhez
olyan esetekben, amikor valamit
nem tudnak megoldani, és a gond
jellege olyan, hogy a nyilvánosság
vagy a nyílt párbeszéd dűlőre vihetné a vitát. Persze nem mindig
sikerül átvágni a gordiuszi csomót,
de a médiában szorgalmazott megoldások gyakran vezetnek eredményre. A körültekintés azonban
kötelező: ügyelni kell arra, hogy ne
sérüljön mások vagy a köz érdeke.
Május közepe táján találkoztam lapunk rozinai olvasójával, aki
az újság áprilisi számában arról
panaszkodott, hogy néhány zselízi
a házaik környékére hordja ki szemetét. Májusi találkozásunk alkalmával örömmel újságolta, hogy az
Illegális hulladéklerakat Rozinán c.
cikk megjelenése után a szemétkihordás abbamaradt. Persze ez nem
oldotta meg az egész problémát, a
korábban kihordott hulladék ott
maradt, viszont nem keletkeznek új
kupacok, és ez a helybéliek számára
nagy sikerként könyvelhető el. Nőtt
a helybéliek polgári öntudata is,
ami hosszú távon talán a legnagyobb pozitívum, főleg azért, mert
erről azok is tudomást szereztek,
akik nemrég még játszottak a gondolattal, hogy hulladékukat ismét
Rozinára szállítsák. Végül is nem
az volt a cél, hogy mindenképpen
rajtakapjanak valakit, akire rá lehetne kenni az egész ügyet, hanem
az, hogy ne alakuljanak újabb illegális lerakatok. És e céljukat – legalábbis egyelőre – elérték…
Levicky László

segítségével szülők részvételét
is kérjük. A projektum fennmaradó költségeinek finanszírozását szponzori adományokból
szeretnénk fedezni.
Bízunk benne, hogy polgártársaink segítségével egy kellemes közterületet hozunk létre,
ahol gyerekeink biztonságos
körülmények között tölthetik
idejüket, szüleik és nagyszüleik
pedig zavartalan pihenhetnek.
Mária Kišďurková,
nyugdíjas,
a projektum kidolgozója
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Körvonalazódik a Vepos jövője
Önkormányzati
berkekben
az utóbbi időben nagy hangsúlyt
kapott a Vepos ügye. Több képviselő mutatott rá a hiányosságokra
a vállalaton belül, a legégetőbb
problémaként a vállalat veszteségét jelölve meg. Martosy Péter, a
gazdasági részlegért felelős önkormányzati képviselő kidolgozott
egy elemzést, amelyben a vállalat
hatékonyságát vizsgálta, és amelynek része volt néhány javaslat a
vállalat működési formájának,
illetve tulajdonosi struktúrájának
megváltoztatására. Az elemzés
tartalmazza az utóbbi évek könyvviteli kimutatásainak összegzését,
amely szerint a vállalat az utóbbi
4 évben 17,45 millió koronás
veszteséget könyvelt el. A javaslati
részben két partnerrel számol: az
egyik a zselízi ESpinn K., a másik
a szintén zselízi Euroconsulting
– László Vilmos. Az anyag több
változatot is tartalmaz. A képviselők előbb munkaértekezletükön, később a testületi ülésen is
foglalkoztak két javaslattal. Az
előterjesztő az ülésen elmondta,
eleinte azt a megoldást tartotta a
legjobbnak, amely szerint a város
többségi tulajdonos marad egy
k-ben, és partnercégekkel együtt
végzi a szolgáltatásokat. Később,
a munkamegbeszélés során szerzett információk és tapasztalatok
nyomán egy másik verzióra tevődött át a hangsúly, amely szerint

az érdeklődők megvásárolnák a a viszonyok csak akkor működ- nem a személyi gondok voltak megVepos ingóságait, bérbe vennék hetnek, ha a város részéről valaki határozók. Elsősorban világos játékaz ingatlan vagyont, és keret- komolyan foglalkozik velük, eddig szabályok kellenek. Melczer Gábor
szerződést kötnének a várossal a szerintem nem volt meg a megfelelő képviselő szerint csupán Jókay
szolgáltatások végzéséről. Martosy ellenőrzés.
Tibor lemondásával nem javul
Péter, önkormányzati képviselő, a jaAz önkormányzati ülésen a Vepos helyzete: – Nem hiszem,
vaslatok előterjesztője: – A munka- Jókay Tibor, a Vepos igazgatója hogy az úgynevezett veszteség hirtemegbeszélés során jutottunk erre az lemondott tisztségéről, bár az ülés len eltűnne. Elrettentő példaként áll
álláspontra, és a város jogi szakértő- folyamán többször is elhangzott, a kórház, ahol egy évben 7 igazgató
je szerint sincsenek jó tapasztalatok hogy személy szerint nem ő volt váltotta egymást, és látjuk, hova
azzal, ha a város közös vállalatokat elsősorban felelős a veszteségért. jutott az intézmény. Nem vagyok
hoz létre. Utána a cég dolga, hogy Azt, hogy a városnak nagy része benne biztos, hogy ebben az esetben
törődjön a tevékenység minőségével, volt a Vepos veszteségében, Mar- az igazgatócsere a leghasznosabb
a város pedig csak megrendelné a tosy Péter is megerősítette: Ami Jó- lépés. Teljes mértékben támogatom
szolgáltatásokat. Fel kell vázolnom, kay Tibor lemondását illeti, szerin- viszont azt az elképzelést, hogy a
miért szerepelnek az általam be- tem az igazgató biztos nagy nyomás közterület-fenntartást magáncég
terjesztett anyagban
végezze, de csak transzparens
konkrét cégek. Ez
módon, közbeszerzés útján valenne ugyanis a leglósuljon meg az átmenet, tehát
gyorsabb megoldás.
bárki tudomást szerezhessen
Ráadásul az egyik
a lehetőségről, akinek megvan
cég vezetője több
a hozzáértése és a tőkéje. Két
éves tapasztalattal
megoldás van: a gyors, de nem
rendelkezik a városi
átlátható egyenes átadás, vagy
szolgáltatások terén,
a közbeszerzést. Ez a második
a másik vezetője
a város részéről a legelőnyösebb
egy
megfontolt,
megoldás.
tapasztalt közlekeAz önkormányzati ülésen
dési szakember – ez
döntés született arról, hogy a
nézetem szerint szevállalat
versenytárgyaláson
rencsés kombináció. Többek közt a zöldterületek gondozása is a Vepos feladati válassza ki az új tulajdonost.
Ez egy nagyon egy- közé tartozik
A város a következő hetekben
szerű mechanizmus:
dolgozza ki a közbeszerzési
a város adja a pénzt,
feltételeket. Bár a szerkezetalatt volt. Fontos viszont elmondani,
és dönti el, mennyit szán az egyes hogy itt nem a személy a fontos. Az váltás több időt követel ezzel az
munkákra, a cég pedig elvégzi a a fontos, hogy a géppark elavult, eljárással, ez a képviselők szerint a
munkát, és ha megfelel a minősége, hogy ez a szerkezet nem működött, legátláthatóbb és legigazságosabb
a város kifizeti a szolgáltatást. Ezek és ebben inkább a város volt a hibás, megoldás.
Levicky László

Egy anya távmunkája
– Amikor a fiam 6 hónapos volt,
otthonról kezdtem végezni a munkámat, így akartam egyensúlyt teremteni
a család és a karrier között. Most egy 5
és egy 8 éves fiam van, a férjem pedig
főállású apa lett. Ez azt jelenti, hogy a
család minden nap együtt van, kivéve
amikor a 8 éves fiunk iskolában van.
Amikor elkezdtem ezt a típusú
munkát, a legnagyobb akadályt az
jelentette, hogy túl kicsi volt a házunk.
Vállalkozásom első évében azonban
egy nagyobba költöztünk, ahol a dolgozószobám a földszint nagy részét
foglalja el, és egyik szobából sem nyílik
oda ajtó. Ez segít abban, hogy elválaszszam a munkaidőt a családra fordított
időtől.
Miképp sikerült elérnem, hogy
nálam az otthonról végzett munka
tényleg működik?
Elkerülhetetlen volt, hogy megtanítsam a gyerekeimmel: mikor
dolgozom, és mikor nem.
Amikor dolgozom, és valamire

szükségük van, az apjukhoz kell
fordulniuk. Mielőtt belépnének a
dolgozószobába, be kell kopogniuk és
meg kell várniuk, hogy behívjam őket.
Soha nem nyúlhatnak a számítógéphez, fénymásolóhoz vagy a faxhoz.
A dolgozószobai felszerelés a dolgozószobához tartozik.
A gyerekek kísértésbe esnek, hogy
játsszanak a dolgozószobában található „színes kütyükkel”. Ezt nem szabad!
Telefonos felügyelet.
Annak ellenére, hogy a gyerekek
többsége már 4-5 éves korban felveszi
a csörgő telefont, mi csak nemrég tanítottuk meg erre 8 éves fiunkat. Mindig tiltottuk nekik, hogy a telefonhoz
nyúljanak, mert ugyanaz a magán- és
a céges számunk.
A munkafegyelem betartása.
Rendkívül nehéz úgy dolgozni és
odafigyelni, hogy közben hallja gyermekeit, ahogy a kertben kiabálnak.
Ilyen esetekben igyekszem rugalmas
lenni, szünetet tartok, ha megtehetem,

és folytatom a munkát, ha szükséges.
Az ügyfelek menedzselése.
Ügyfeleim többségének nem jelent
gondot, hogy otthon dolgozom. Ezt a
tényt mindjárt az elején elmondom nekik, nehogy meglepődjenek, ha telefonbeszélgetésünk során gyermekhangokat
hallanak a háttérből.
Motiváció.
Gyakran szívesebben játszanék
gyermekeimmel egész nap. Néha
bújócskázom velük, máskor azonban
tudatosítom, hogy ők motiválnak,
nemcsak a szórakozásban, de a munkában is.
Néha hiányzik a kollégákkal való
kontaktus, véleménycsere. Bár nem
vagyok egyedül, hiszen a közelemben vannak a gyerekeim és a férjem,
gyakran nem éppen az ő véleményük
hiányzik.
E megoldásnak azonban sokkal
több az előnye, mint a hátránya,
másképp nem folytatnám az otthoni
munkát. Hallom, ahogy gyerekeim

játszanak, verekednek, bocsánatot
kérnek egymástól. Együtt ebédelek
velük, meghallgatom, mit rajzoltak
épp aznap. Amikor más beosztottak a
kávéfőző előtt ácsorognak, én a jólétnek ezeket a gyöngyszemeit élvezem.
A gyerekeknek is hasznos e
megoldás. Amikor nem mennek
iskolába, tovább alhatnak, otthon
étkeznek, nem betegek. Sokat segítenek. Látják munkájuk eredményét,
és megtanulják, hogy ha a család
együtt dolgozik, a maximumot képes nyújtani.
Bárki is szeretné kipróbálni ezt a
modellt, jobb, ha jó előre megvizsgálja
a lehetőségeket. A család és a munka
ilyen módon való ötvözésénél rengeteg az akadály, hátrány. Nem mindenkinek felel meg. Végül is szerintem az
én 8 éves fiam lehet az egyetlen az
iskolában, aki nem tudja felvenni a
telefont.
Gina Seamans,
feldolgozta Norbert Paul,
független elemző
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Építkezés a központban - lehet, hogy már a közeljövőben
Az utóbbi időben több érdeklődő is jelezte városunk vezetésének építési szándékát a Béke utca
melletti beépítetlen területen a
városközpontban. A potenciális
befektetők sok éves érdektelensége után kedvező a hír. Néhány
képviselő és a polgármester is
felhívta a figyelmet arra, hogy az
építkezésnek koncepcionális alapelveken kell végbemennie.
Bakonyi Pavel, polgármester:
– Meglepett az intenzív érdeklődés, de szívesen fogadtam. Mi
hasznosabbat kívánhatnának a
zselíziek? Nyíltan kimondom
azt is, hogy az ajánlatok nyilván
meglepték a helyi vállalkozókat
is, akik szeretnének felkészülni a
befektetésekre. A testületi ülésen
olyan határozat született, hogy ki
kell dolgozni az építkezés egységes
feltételeit. A műszaki feltételek
kidolgozását magam vállaltam
Čomorová mérnöknővel közösen,
aki a többrendeltetésű épületek
tervdokumentációját készítette.
Az egyik érdeklődő egy szociálisegészségügyi központ építése iránt
mutatott érdeklődést, ahol 8 rendelő,

rehabilitációs részleg és mélygarázsok kapnának helyet. Fontos,
hogy a parkolást az alagsorban
oldjuk meg, egyrészt a gyalogosok
védelmében, másrészt kár lenne
a város központját parkolókra
pazarolni, és fontos szempont
a zajszint csökkentése is, hiszen
lakások is lesznek a központban.
A földszinten és az első emeleten a
lakossági szolgáltatások, a felsőbb
két-három szinten lakások kapnának helyet. A többi érdeklődő nem
határozta meg, milyen céllal építkezne, ám ezt a feltételt elfogadják.
A már álló bérház mögött két
egységes telek van, e területen egy
érdeklődő edzőtermet és sportpályát létesítene. Az edzőterem mint
lakossági szolgáltatás megvalósítható, a pálya a városközpontban
nehezebben fogadható el. A tervezett építkezésről több információnk lesz, amikor tisztában leszünk
a feltételekkel. Nagyon pozitívan
értékelem a kezdeményezést, most
rajtunk a sor, hogy a közérdek figyelembe vételével olyan feltételeket szabjunk, amelyek a város javát
szolgálják. Az lenne az ideális, ha

Megkérdeztük a polgármestert

Véleménye szerint hogy fogadták a képviselők az önkormányzat működésének új
koncepcióját?
– Az összes képviselő kijelentette, hogy az
új elképzelés elfogadható, és tetszik nekik,
végül jóvá is hagyták. Az is igaz, hogy jóvá
lehet hagyni valamit többféle okból is. Formálisan tehát elfogadták az új elképzelést. A
tárgyalások során viszont azt tapasztaltam,
hogy még egy ideig eltart, amíg az elképzelés
valósággá válik. Jó az, ha valamit nyilvánosan támogatunk, de amint egy konkrét
gondot kell megoldani, észrevesszük, hogy
nem az új szemléletből indulunk ki. Általánosságban megvan az egyetértés, de amint
magánérdekek is szerepelnek a kérdésben,
a támogatás nem egyértelmű, és a koncepció módosítására irányuló tendenciát lehet
észlelni.
Hogyan halad az önkormányzat új szerkezetének építése?
– Befejeztük az önkormányzat új szerkezetének „hardver alapú” építését – ide
tartozik az új szerkezeti felépítés, a részlegek tanácsainak megalkotása, az új munkaköri leírások elkészítése. Ez a fejezet az
új munkaszerződések aláírásával végződik.
Az alkalmazottak, a képviselők és én is a
szerkezet „szoftverét” alkotjuk. Munkánk
eredménye olyan koncepciós anyagok
lesznek, mint például a városfejlesztési
terv.
(ic)

az építkezés egyszerre kezdődne,
és egyszerre fejeződne be. Amenynyiben nehézségek merülnének
fel, elképzelhetőnek tartom, hogy
a város befektetőként is részt vegyen az építkezésben, de ezt további
tárgyalások előznék meg.
Melczer Gábor, önkormányzati
képviselő: – Először is felül kellene bírálni a központ beépítésének
terveit. Fontosnak tartom, hogy
a garázsok a föld alatt legyenek
elhelyezve, ez nincs a tervekben.
Voltak olyan elképzelések, hogy az
U alakú többrendeltetésű épületek
a Béke utca felé legyenek nyitva,
ezzel kis terecskék alakulnának,
amivel a Béke utca jellege is
megváltozna, nemcsak egyfajta
sugárútként szolgálna, amelyen az
ember csak végigrohan. A javaslat
emberközelibb területeket hozna
létre a Béke utca mentén. Elképzelésem szerint a város készíti elő,
és elképzelései szerint szabja meg
a feltételeket, a jelentkezők pedig
eldöntik, tudják-e ilyen feltételek
mellett vállalni az építkezést. Nagy
lehetőségünk az üres városközpont, ezért a legnagyobb odafigye-

A polgármester Szódón járt
Május 23-án a szódói kultúrházban a
városrész lakosai találkoztak a polgármesterrel. Pavel Bakonyi, városunk polgármes-

tere mellett a lakossági ülésre ellátogatott
Pavel Polka alpolgármester, Paula Kölešová,
a városháza szociális és egészségügyi osztályának koordinátora, Jana Beníková, a városi
könyvtár igazgatónője és Ladislav Vékony
önkormányzati képviselő.
A polgármester a bevezetőben örömtelinek nevezte, hogy Szódón kialakult egy
természetes közösségi szellem, a lakosok
szívesen találkoznak a helyi polgári társulás
kezdeményezéséből.
Ezután a lakosok kérdései kaptak teret.
Szó volt a városrész specifikus gondjairól:
az üvegházak melletti bekötőútról, amelyet

léssel és megfelelő tervezéssel kell
kezelnünk a beépítését. Ugyananynyi pénzbe és energiába kerül egy
szép épület felépítése, mint egy kevésbé szépé, mindez csupán a terv
kiválasztásának függvénye.
Martosy Péter, önkormányzati
képviselő: Történelmi időszakot
élünk, hiszen a városközpont
beépítéséről van szó. Ilyen lehetősége kevés városnak van. Nagyon
meg kell fontolnunk, miképp
állunk hozzá, biztosítanunk kell,
hogy amit eltervezünk, az meg
is valósuljon. Fontos az is, hogy
az egyes épületek ne egyenként,
eltérő technológiával készüljenek,
az építkezés folyamatát harmonizálni kell. Meg kellene esetleg
szólítanunk nagyobb befektetőket,
akik vállalni tudnák a nagyobb
volumenű beruházást, esetleg
részvénytársaságot kellene létrehoznunk, amelybe a befektetők
beléphetnének. Ha döntésre kerül
sor, inkább várnunk kell, hogy
megfelelő számú befektető jelezze
építkezési szándékát, mintsem
hogy megengedjük az építkezés
felaprózódását. Levicky László

tulajdonosa le akar záratni, a nem megfelelő
buszmegállóról, a temetőben uralkodó rendetlenségről, a halottasház rossz állagáról,
valamint a szódói óvoda újbóli
megnyitásának lehetőségéről
is. Több, egész várost érintő
téma is felmerült, pl. a város
pénzügyi helyzete, a városi
rendőrség munkája, a szelektív hulladékgyűjtés kérdése, a
városi hivatal hatékonyságának növelése. A polgármester
kijelentette: „Nem szeretném
folytatni azt a gyakorlatot, hogy
minden ügyet a polgármester intézzen. Ez nem működhet, és láttuk az eredményt. Az ügyintézést
referensi szinten kell megoldani.
A városházán létre kell hozni
az első kapcsolatot biztosító irodákat, ami 6
üvegezett boxot jelent, mint a postán, amelyek
előtt az ügyfelek leülhetnek, hogy ne kelljen pl.
a 3. emeleten intézkedniük… Minden osztályról egy ember ül majd ott. Ha nem lehet azon
a szinten intézni az ügyet, a koordinátorhoz
lehet fordulni, azután az elöljáróhoz, majd a
polgármesterhez. Ilyen rendszert kell bevezetnünk a rendőrségen, a Veposban és a városi
hivatalban is.”
Az ülésen elhangzott témákkal lapunk
következő számaiban is foglalkozunk, illetve
figyeljük a gondok megoldásának menetét.
(šh)
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A tartalomból
Megújul a Hviezdoslav utcai gyermekjátszótér

Kalló Béla koordinátor:
- Az első gyűjtés várakozáson felül sikerült.
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Challenge Day:
Zselíz 31,98%
Trstená 33,50%
9. old.

Lemondott a Vepos igazgatója
Május végén tartották a városi képvi-selő-testület 6. rendes ülését. A képviselők néhány fontos befektetés és a városi
támogatások odaítélése miatt módosították
az idei költségvetést. A térfigyelő kamerarendszer 120 000 koronás, a munka- és
szociális ügyi hivatal előtti járda 100 000
koronás beruházást igényel, a városi dotációkra 1 millió koronát különítettek el. A
testület létrehozta a támogatásokról döntő
bizottságot is, amelynek tagjai: Mocsy Katalin, Pavel Polka, Horváth Géza, Vojtech
Tomašovič, Ladislav Vékony, Turza Irén és
Niszler Andrea.
A képviselő-testület határozata alapján
a közterület-fenntartást a város egy külső
cég által biztosítja a jövőben, amelyben a
városnak semmilyen érdekeltsége nem lesz.
A városházát megbízták az ezzel kapcsolatos közbeszerzési feltételek kidolgozásával.
A kérdés megtárgyalása előtt Jókay Tibor,
a Vepos igazgatója lemondott tisztségéről.
A testület jóváhagyta a szabadtéri színpad bérleti szerződését, amelyet a város
Sziller Ľuboš-sal kötött meg. Tudomásul
vette Zselíz város fejlesztési koncepcióját,
jóváhagyta a titkos szavazás irányelveit,
valamint egy Schubert utcai telek eladását
a Fábik Kft. részére 100 korona/m2 áron.
Mivel a főellenőri tisztség betöltésére kiírt pályázat eredménytelen volt, a testület
kisebb módosításokkal ismételten meghirdette a pályázatot. Az interpellációk
keretében szóba került a ruhatisztító épületének kihasználtsága, a kultúrtörténeti
emlékek megvilágításának kérdése, a közúti biztonság növelése a szlovák alapiskola
előtt, az Sznf utcai óvoda állapotának, köztéri információs táblák felszerelésének kérdése, valamint a munkásszálló néhány új
lakosának lakbérhátraléka. Terítékre került

Májusban közepén énekszótól volt hangos a város − ismét eltelt egy év, ismét ballagtak a negyedikes gimnazisták. Jó szokásukhoz híven ellátogattak a városházára is, ahol az önkormányzat
nevében a polgármester búcsúzott tőlük.
foto: ic
a Városi Sportklub
problémája is, amelynek lényege az, hogy
nincsenek tisztázva
a város és a klub
közötti
viszonyok,
az ezeket módosító
dokumentumok nem
kerültek elő, és a klub
vezetősége nem kommunikál megfelelően
a város vezetésével.
A felmerült témákról
lapunk
következő
számában
részletesebben is beszámolunk.
(ek)

Június 10-én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a zselízi Franz Schubert Vegyeskar. A jubileumot a XXXI. Bárdos Lajos Zenei Hetek keretében
megrendezett hangversennyel ünnepelte meg a kórus. Az eseményről lapunk
következő számában számolunk be bővebben
foto: ec

