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Zvyk je železná košeľa

Dňa 28. marca si aj v Želiezovciach pripomenuli Deň učiteľov. V rámci slávnostného podujatia, na
ktorom sa zúčastnil primátor mesta Ing. arch. Pavel Bakonyi, viceprimátori Katarína Mocsyová a Pavel
Polka, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu Ing. Andrea Niszlerová, učitelia základných, materských škôl a mimoškolských zariadení na území mesta, boli odovzdané ocenenia týmto učiteľom: Mgr.
Mária Moravská, Mgr. Mária Szurdiová, RNDr. Géza Horváth (ktorého ocenil aj Krajský školský úrad
čestným ocenením), Mgr. Peter Köteles, Lenka Stanková, Ing. Kvetoslava Záhorská. Oceneným blahoželáme. Bližšie informácie o udalosti a ocenených prinesieme v ďalšom čísle novín.
foto: (ek)

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet
a odvolalo hlavnú kontrolórku

Dňa 29. marca sa konalo v poradí 4. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Schôdzu otvoril a viedol primátor Ing. arch. Pavel Bakonyi. Medzi najdôležitejšie body rokovania patrilo
prijatie rozpočtu mesta a mestských organizácií na tento rok. Poslanci schválili návrh rozpočtu: bežný rozpočet – príjmová časť: 101 520 tis. Sk, výdavková časť 88 375 tis. Sk, prebytok
hospodárenia 3 145 tis. Sk; kapitálový rozpočet: príjmová časť 27 470 tis. Sk, výdavková časť
25 320 tis. Sk, prebytok 2 150 tis. Sk; finančné operácie mesta: príjmové 16 240 tis. Sk, výdavkové 31 535 tis. Sk. Zastupiteľstvo schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
11 841 tis. Sk na bežné výdavky vzhľadom na mimoriadnu okolnosť – reštrukturalizáciu záväzkov Nemocnice s poliklinikou. Rozpočet ZŠ Želiezovce bol prijatý vyrovnaný vo výške 19 439
tis. Sk, rozpočet ZŠ s VJM je vyrovnaný vo výške 13 232 tis. Sk, rozpočet Mestskej knižnice je
vyrovnaný vo výške 1 042 tis. Sk, rozpočet Vepos je vyrovnaný vo výške 8 779 tis. Sk. Zastupiteľstvo prerokovalo odovzdávací a preberací protokol NsP Želiezovce, pričom konštatovalo, že
stav záväzkov mesta z dôvodu ich prevzatia predstavuje k 13. 3. 2007 sumu 17 097 989,31 Sk,
záväzky po lehote splatnosti 60 dní sú vo výške 10 076 658,31 Sk, stav pohľadávok mesta k 13.
03. 2007 z titulu prevzatia pohľadávok predstavuje sumu 10 845 570,47 Sk.
→2.str.

Nový spôsob fungovania našej
samosprávy, ktorého základy sme položili, priniesol aj podivnú situáciu. Už pri
príprave ustanovujúceho zasadnutia sa
vytvorili dve záujmové frakcie. Ani jedna
z nich dodnes nevytvorila stabilnú väčšinu a preto na troch zatiaľ nepridružených
poslancov vyvíjajú zákulisný nátlak.
Mne to pripadá tragikomické, pretože
náš nový systém skôr či neskôr odhalí
každú skrytú manipuláciu, protekciu,
obchádzanie
rozpočtu, presadzovanie osobných a skupinových záujmov.
V novom mestskom parlamente totižto
každý poslanec, ako jednotlivec, dostal
a prijal od ostatných poslancov možnosť
realizovať svoj program úseku na 4 roky.
Každý poslanec dostal spravodlivo na starosť dvanástinu programu mesta a bude
tak môcť hospodáriť s príslušnou časťou
schváleného rozpočtu. Je preto komické,
keď sa tu niekto snaží zo zvyku vytvoriť
vládnucu väčšinu a opozíciu.
Nemá zmysel sa s niekým spolčovať
v boji proti druhým. Nie sme protivníci,
nič nám nebráni v tom, aby sme fungovali ako kolegovia a spolupracovníci. Ak sa
niektorí napriek tomu spolčujú vo frakcii,
buď nepochopili, čo doteraz schvaľovali,
alebo to formálne schválili, ale v skutočnosti to chcú obchádzať. Na otázku, prečo
tak činia, sa ponúkajú dve odpovede.
Pravdepodobne chcú získať viac ako im
patrí, alebo sa im roztriasli kolená pred
osobnou zodpovednosťou a potrebujú sa
schovať za nejakú frakciu.
Práve takýto boj politických strán
a skupín spôsobil postupnú stratu ich
dôveryhodnosti u občanov na celoštátnej
i komunálnej úrovni. Dokladá to stále
menšia účasť občanov na voľbách.
→2.str.
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Zvyk je železná košeľa
1. str.→

Chcem tu dôrazne vyjadriť svoj zásadný
názor, že viesť politický boj a pripravovať
taktiku na obranu proti niekomu, získavanie výhod a zisku určitej skupiny občanov
alebo členov strany na úkor inej, považujem za prejav nedôstojného sebectva.
V tomto meste dnes už nikto nie je ohrozovaný na existencii, ničomu pozitívnemu nie
je bránené. Kritériom výberu na nejaké miesto v slušnej spoločnosti je predovšetkým
to, čo človek vie a čo dokáže vyprodukovať
a nie akej je národnosti či vierovyznania
a akú stranu volil.
Našich novinárov som v januári požiadal, aby detailne informovali verejnosť
o priebehu zmien samosprávy v Želiezovciach. Nestalo sa tak, dostali preto prvé napomenutie. Dúfam, že toto vydanie presvedčí
verejnosť, že nastali nové časy aj v našich
novinách.
Pravdepodobne sa ešte nejaký čas bude
stávať, že zavedené novoty sa niekomu ešte
nevžijú, že niekto možno celkom nepochopí podstatu zmien. Zvyk je železná košeľa,
hovorí príslovie.
Boj o materiálnu moc sa nám predsa vžíval celé uplynulé dve tisícročia
ako podstatná črta epochy dejín ľudstva
v znamení Rýb. Vstúpili sme však už
do znamenia Vodnára, kedy budú podstatu
epochy predstavovať duchovné hodnoty.
Som presvedčený, že ani v Želiezovciach
tento proces nemôže zastaviť niekoľko osôb
alebo skupín. Môže sa stať, že nimi bude
brzdený, tak im aj ostatným pribudne niekoľko prekážok naviac.
Prihováram sa za to, aby sme sa preto
na nikoho nehnevali. Prestaňme sa deliť na
dobrých a zlých, na Slovákov a Maďarov,
na veriacich a neveriacich. Aj tí z nás, ktorí
ešte nemajú silu a odvahu zbaviť sa strachu
z otvorenosti a z prijatia osobnej zodpovednosti, patria do nášho spoločenstva.
Osud nás nie náhodou postavil vedľa
seba. Dal nám takto príležitosť, aby sme si
mohli overiť, či sme pochopili posolstvo
spred dvetisíc rokov – „miluj blížneho svojho ako seba samého“.
Dvetisíc rokov uplynulo a niektorí
z nás pravdepodobne dodnes nepochopili
to podstatné z tohto posolstva: „Blížny nie
je len kamarát, rodinný príslušník, člen tej
istej strany, ale predovšetkým ten, čo mi
ubližuje, aj s celým nebezpečným živým a
neživým svetom okolo nás.“
Tieto „prekážky“ sú nám nadelené preto, aby sme pochopili ich príčinu a mali
možnosť naučiť sa ich prekonávať s láskou
a vlastnou tvorivou silou. Veď iba v takto
stvorenom alebo skonštruovanom svete sa
dá vyvíjať, zlepšovať a zdokonaľovať. Stačí

Deň učiteľov - ešte stále...
sa pozorne pozrieť okolo seba, takto funguje celý živý aj neživý svet a človek je predsa
jeho organickou súčasťou.
Prekážky, ktoré stoja človeku v ceste, sa
nedajú agresívne odstraňovať, len s láskou
prekonávať. Krvavé dejiny ľudstva nám jasne ukazujú, že zlo a násilie plodí vždy ďalšie
zlo a násilie. Kto čo zaseje, to aj zožne. Dnes
je to už evidentné bez ohľadu na to, či je
človek kresťan, budhista alebo materialista.
Zákony tohoto sveta neúprosne fungujú
a je jedno, či niektorý zákon pomenujeme
božím, karmickým alebo zákonom akcie
a reakcie, a je úplne jedno, či v slovenčine,
maďarčine alebo v rómčine.
Dovolím si pri tejto príležitosti uviesť
konkrétny príklad. Po nociach vylepované
kritické anonymné plagáty počas celého
roka 2006 jasne dokladajú onen strach
z otvorenosti a prijatia osobnej zodpovednosti, delenie na zlých a dobrých, na nich
a nás.
Márna bola aj zlomyseľná snaha pána
Mgr. Gabriela Ottmára, ktorý využil aféru anonymných plagátov v roku 2006 na
osočovanie iných a získanie prospechu pre
seba a svoju SMK. Komické vyvrcholenie
dostala táto zlomyseľná snaha tesne pred
voľbami, priznaním pána PaedDr. Ferenca Nyustyina. Pred kolegami bol nútený
sa k priznať, že plagát diskreditujúci pani
Katarínu Mocsyovú, na školskej kopírke,
rozmnožoval on.
Všetci, vrátane škodiacich aj poškodených, sme takto od osudu dostali príležitosť
zažiť na vlastnej koži zlo, pochopiť a naučiť sa naň správne reagovať. Ak by sme sa
prekážke vyhli, zlo nepomenovali a zamietli ho pod koberec, bude ako prekážka
stále poškodzovať náš život. Iba ak toto zlo
k spokojnosti všetkých dotknutých vyriešime, uzavrieme kruh zloby a otvoríme si
tým cestu k dobru.
Prekážkou, ktorú nám v tomto prípade
treba prekonať, je absencia nemanipulovaného a vyváženého priestoru na verejnú
výmenu názorov aj na stránkach týchto novín. Toto už dnes nebude až také ťažké, ťažšie
bude naučiť sa prijať osobnú zodpovednosť
za vyslovený názor a za jeho prípadné negatívne dôsledky pre autora.
Tu môžem povzbudiť váhajúcich spoluobčanov svojou osobnou skúsenosťou.
Keď sa mi v živote podarilo sformulovať
a vysloviť názor alebo návrh bez toho, aby
som na niekoho útočil a chcel získať výhodu,
vždy to, skôr alebo neskôr, dopadlo pozitívne. Vždy som uniesol aj negatívne dôsledky
svojho názoru a to aj v prípade, že som ním
niekomu „stúpil na otlak“.
O prešľapoch a pochybeniach vo verejnom živote je potrebné verejne hovoriť a bez

Na tom, že k riešeniu globálnych problémov ľudstva môže rozhodujúcou mierou
prispieť dobrá výchova, sa zhodnú odborníci
všetkých vedných oblastí. Napriek tomu sa
však učitelia, od ktorých kvalita výchovy
závisí, cítia spoločensky nedocenení.
Deň učiteľov je považovaný za jeden zo
sviatkov - pozostatkov minulého režimu,
rovnako aj samotní učitelia. K odideologizovaniu školstva vraj dôjde už len generačnou
výmenou.
Podobné názory problematiku preceňovaním ideologickej stránky natoľko zjednodušujú až vulgarizujú, že sa stávajú novou
ideológiou. Dôsledkom je stav, keď aj mnohí
zainteresovaní politici hovoriaci o potrebe
budovania „vedomostnej ekonomiky“ dokážu o potrebe reformy školstva povedať len
toľko, že žiaci by sa namiesto memorovania
zbytočných vedomostí mali učiť len to, čo v
praktickom živote využijú.
Keď sa však hovorí o riešení globálnych
problémov ľudstva, reč je určite o niečom
inom. Je jasné, že ideológia v oblasti výchovy
a vzdelávania zohrala negatívnu úlohu. Je
však isté, že zdravý rozum a normálny ľudský
prístup dokázali akejkoľvek ideológii odolať.
Ak by to tak nebolo, nebolo by dnes čo riešiť.
Vždy boli aj budú dobrí i zlí učitelia, nie
však ako dôsledok ideológie - rovnako, ako
výhradným dôsledkom ideológie nie sú ani
technokratické názory redukujúce akúkoľvek
stránku ľudského života na využiteľnosť a
použiteľnosť.
Aktuálne je práve myšlienka Ericha
Fromma: „Rozumom sme v 21. storočí, ale
naše srdce je v dobe kamennej.“ Práve o tom
to celé je.
Števo Hečko
hnevu si navzájom vyjasniť svoje postoje.
Patrí to k politickej kultúre, ale predovšetkým k láskavému správaniu sa voči sebe.
Pre mnohých je i dnes nepochopiteľné,
ako by mohli milovať svojho nepriateľa. Je
to pritom veľmi jednoduché: „Nepriatelia
nie sú.“ Naozaj ťažké je dopracovať sa
k tomuto poznaniu a vedieť toto poznanie
uplatňovať aj vo svojom živote.
Dovolím si tu vyzvať všetkých, ktorí
k tejto alebo aj k inej téme chcú prispieť svojimi názormi, aby tak urobili. Tieto noviny
mesta Želiezovce by nemali byť len suchou
kronikou udalostí a hlásnou trúbou jeho
momentálneho vedenia. Mali by byť živým
fórom aktuálnej výmeny názorov a postojov
jeho občanov. Na začiatku by sme mohli
uskutočniť anketu o ich novom názve. Svoje
návrhy, prosím, doručte šéfredaktorovi.
Ing. arch. Pavel Bakonyi, primátor mesta

3
Ako funguje terajšia samospráva?
Spýtali sme sa niekoľkých predstaviteľov samosprávy a obyvateľov mesta, aký majú názor na
fungovanie súčasnej samosprávy podľa koncepcie, ktorú navrhol primátor Ing. arch. Pavel
Bakonyi a ktorú mestské zastupiteľstvo prijalo
za svoju.
Mgr. Vojtech Tomašovič, poslanec Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach: – Hovorí sa, že každá
nová garnitúra má priniesť zmeny. Som zástancom
zmien, pretože ísť celý život v zaužívaných šľapajach je veľmi stereotypné. Vidím to pozitívne, hoci
mám isté výhrady. Možno čas ukáže, či sa potvrdia
iniciatívy predkladané zo strany buď vedenia mesta, alebo kolegov – poslancov, resp. či sa potvrdia
niektoré moje názory. Podľa mňa netreba rozbúrať
úplne všetko, ale na starom začať budovať to nové,
lebo nie všetko staré je zlé. Nie som napríklad
celkom stotožnený s niektorými pojmami a názvami, ktoré nie sú celkom v súlade so zaužívanými
pojmami, ktoré sú odporúčané aj v zákonoch.
Ľudia sú naučení na pomenovania, ktoré používajú
roky. Napríklad slovo komisia by som nerušil, veď
aj pri Európskom parlamente sú ustanovené komisie. Vidím to tak, že za tie tri mesiace sme urobili
dosť, tak zastupiteľstvo, ako aj vedenie mesta, ale
v niektorých krokoch by som bol razantnejší.
Alžbeta Kádasiová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ: – Podľa mojej mienky za tento krátky čas
pôsobenia nový zastupiteľský zbor zavádza novú
stratégiu a nový prístup v riadení mesta, pričom
zdôrazňuje požiadavky na osobnú zodpovednosť.
Tieto ciele stanovil schválením novej organizačnej
štruktúry Mesta Želiezovce.
V prvých mesiacoch mestské zastupiteľstvo vyjadrilo potrebu zmeny v rozpočtových štruktúrach
ako i v činnosti mestských organizácií. Vyslovilo
potrebu prepojenia strategického riadenia a plánovania z hľadiska finančných zdrojov a stanovenia
cieľov. Rozpracovanie a konkretizovanie týchto
úloh bude hlavnou úlohou zastupiteľstva v nasledujúcich mesiacoch.
Jozef Kanyuk: Prácu a nový prístup zastupiteľstva
a vedenia vnímam pozitívne, osobne som sa zúčastnil na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanci tam poukázali na negatíva, ktoré je
potrebné riešiť. Som spokojný s tým, že Jana Beníkova dostala podporu zastupiteľstva, spolupracoval
som s ňou a môžem potvrdiť jej kladný prístup
k práci, ako aj s tým, že Katarína Mocsyová sa stala
prvou viceprimátorkou – je človekom na správnom mieste. Prácu druhého viceprimátora, Pavla
Polku, vnímam tiež veľmi pozitívne. Je správne, že
sa zavádza prístup osobnej zodpovednosti, bude to
inšpiráciou pre poslancov aj pre nás.

Peter Hančin: Nehodnotím. Zatiaľ je na
hodnotenie príliš skoro. Nemal som čas sa
zaoberať novým prístupom samosprávy,
počkám, žo to urobí v praxi. Všimol som si
však, že večer nesvietia pouličné osvetlenia.
Začalo sa šetriť?
(spracovali: vk, šh)

Mestské financie – čo zdedilo súčasné zastupiteľstvo?
Aký je súčasný stav
mesta? Táto otázka zrejme
rezonuje v mysliach mnohých občanov. Definitívnu
odpoveď bolo možné sformulovať iba pred niekoľkými týždňami, po uzavretí
účtovníctva mesta a zistení
skutočného stavu záväzkov
a pohľadávok nemocnice.
„Pred voľbami sme tušili,
že stav mesta, ktorý zdedí
nové vedenie, nebude prechádzka ružovým sadom.
Čo sa však ukázalo po uzavretí účtovníctva za rok 2006
a vykonaní inventarizácie
bývalej nemocnice s poliklinikou, prekonáva všetky zlé
predtuchy.
Verný obraz o tom, čo
mestu spôsobilo nezodpovedné
hospodárenie
s nemocnicou, poskytuje
delimitačný protokol podpísaný ministrom 9. júna
2003, preberací protokol
podpísaný mnou 28. 2.
2007 a uzávierky rozpočtov
z rokov 2004–2006,“ hovorí
primátor mesta Ing. arch.
Pavel Bakonyi.
1. V roku 2003 prevzalo
mesto od štátu nemocnicu,
po odpočítaní rozdielu záväzkov a pohľadávok v celkovej účtovnej hodnote 61
417 000 Sk.
2. Do konca roka 2006 bola
nemocnica postupne rozpredaná za celkovú sumu 38
385 000 Sk.
3. Počas vlastníctva nemocnice od 1. januára 2003 do
31. decembra 2006 vplyvom
zlého hospodárenia bola
spôsobená strata v celkovej
výške 55 448 000 Sk.
Zrušením
nemocnice
mesto prevzalo k 1. januáru

2007 jej záväzky vo výške 27
290 000 Sk. Tento dlh spočinul už na pleciach nových
poslancov a primátora.
„Výsledok hospodárenia
s rozpočtovými prostriedkami mesta za minulý rok
je prebytkový vo výške
14 338 832,65 korún. Do
konca
marca
dokázalo
mesto uhradiť časť záväzkov vo výške 11 239 675,68
korún, mestu teda zostáva
uhradiť záväzky vo výške
16 050 776,41 korún,“ zhrnula finančné dopady zrušenia nemocnice na mesto
vedúca ekonomického od-

Celkovo je to až 50 409 000
korún. Popri všetkom však
mesto v konečnom dôsledku
stratilo aj majetok – pozemky, budovy a zariadenie v hodnote 38 miliónov korún. Ak sa
na čísla pozeráme z takéhoto
pohľadu, k dnešnému dňu
môžeme hovoriť o finančnej
ujme pre mesto vo výške 62
409 000 korún. Keď Medfin
uhradí druhú splátku (s ktorou
zatiaľ mešká) vo výške 12 000
000 Sk, strata bude predstavovať 50 409 000 Sk. Tá by sa
mohla znížiť vymožením časti
pohľadávok a vyjednaním odpustenia časti záväzkov.“

delenia Alžbeta Kádasiová.
„Tieto čísla jednoznačne
hovoria, že mesto počnúc
rokom 2005 neustále doplácalo – najprv na udržanie nemocnice, potom
na jej likvidáciu. Že koľko,
vieme povedať dnes už
jednoznačne. V roku 2005
sumou 2 689 000 korún na
kotolňu, lieky a mzdy, v roku 2006 sumou 20 530 000
korún na mzdy a odstupné
zamestnancom, plyn a iné
záväzky a v roku 2007 sumou
27 290 000 korún, a to prevzatím záväzkov nemocnice.

„Tieto holé čísla vypovedajú iba o finančnej strate,
ktorú mesto Želiezovce utrpelo. Strata práce všetkých zamestnancov a strata nemocnice pre obyvateľov širokého
okolia sa vyčísliť ani nedá,“
dodáva primátor. Výrazná je
však aj vyčísliteľná finančná
strata, ak si predstavíme, aké
investície by sa mohli uskutočniť z niekoľkých desiatok
miliónov korún. Tie sa môžu
rozbehnúť, keď mesto konečne zažehná tento pretrvávajúci problém.
(ck)

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet a
odvolalo hlavnú kontrolórku
1. str.→

Poslanci odovzdávací a preberací protokol schválili. Zastupiteľstvo schválilo Pracovný poriadok mesta, ktorý je dôležitou súčasťou uskutočňovania novej koncepcie práce samosprávy. MsZ
odvolalo hlavnú kontrolórku po konštatovaní, že v jej práci sa sústavne vyskytujú nedostatky,
preto kontrolná činnosť vykonávaná z jej strany je neúčinná a neefektívna. Tieto skutočnosti
boli poslancami konštatované už na predchádzajúcich rokovaniach. MsZ konštatovalo aj to,
že hlavná kontrolórka napriek písomného upozorneniu nepredložila včas plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2007, čo zastupiteľstvo považuje za opakované zanedbávanie povinností
vyplývajúcich z jej funkcie. Poslanci zobrali na vedomie žiadosť občianskeho združenia Blue
Art o zmenu prevádzkovateľa mestského kina a uložili predsedom rady úseku školstva a kultúry prerokovať žiadosť na rokovaní rady úseku a na aprílové zasadnutie predložiť stanovisko
k tejto otázke.
(ck)

4
Neverím .....

Nie, už neverím, že osud nášho mesta
či štátu riadia len náhody. Za všetkým,
dobrým aj zlým, sú konkrétni ľudia. Osem
rokov sme očakávali, že v našom meste
a regióne sa veci pohnú dopredu a nie
naopak. Veď práve v tomto období bol
podpredsedom vlády „náš človek.“ Vedenie nitrianskeho samosprávneho kraja
mala po demokratických voľbách v rukách
Strana maďarskej koalície. Okresný úrad
Levice riadil práve člen SMK. Naše mesto
8 rokov formoval primátor i viceprimátor
z mestského vedenia Strany maďarskej
koalície. Naivne som si myslel, že tak, ako
pričinením Slotu v Žiline, sa aj naše mesto
a okolie stane v tomto období regiónom
blahobytu. Nestalo sa tak .
Naše mesto smerovalo do úpadku.
Stav organizácií riadených mestom a najmä finančná situácia to neúprosne a opakovane naznačujú. Čaká nás obdobie
náprav. Súčasnému vedeniu mesta a poslancom zostáva myslieť predovšetkým
na prosperitu mesta a nie na osobné
obohatenie. Dajme do úzadia politické
či národnostné rozdiely. Stačí pomyslieť
na stav komunikácií. Cesty čakajú na
komplexnú opravu. Niet azda ulice, kde
by nebolo čo opraviť. V centre mesta sú
úseky, kde akoby vymizli malé odpadkové
koše. Ale za mestom vznikajú nové a nové
čierne skládky, atď. atď... Naopak, za posledné tri týždne pracovníci VPP viditeľne
prispievajú k čistote centra. Registrujeme,
že sa začína úspešne obnovovať dobrá
spolupráca medzi štátnou a mestskou políciou. Sú však aj akoby drobnosti, ktoré
môžu byť pre niekoho menej alebo viac
dôležité. Ak vedeniu, ktoré doposiaľ spravovalo naše mesto, nezáležalo na dvojjazyčnom označení názvu nášho mesta na
verejnej informačnej tabuli pred domom
kultúry, vsuňme pod ochranný kryt plexiskla vedľa ,,mesto Želiezovce,, aj ,,Zselíz
város.“ Ak je to pre mnohých dôležité,
som aj ja za, a myslím to úplne vážne.
Mimochodom, keď už o tabuliach.
Je prekvapivé že všetky okolité mestá a
dediny majú pri vstupe do svojich sídiel aj
farebný historický erb. To aj pre patričnú
hrdosť na vlastné mesto. Len nášmu bývalému vedeniu sa tam takýto erb akosi
nechcelo osadiť. Je tiež na zamyslenie, že
väčšina okolitých obcí (Nýrovce, Farná,
Šarovce či Jur nad Hronom) majú svoje
miestne - obecné muzeá či domy ľudových tradícií. Želiezovce doposiaľ nie.
Azda okrem tak často zatvoreného múzea
F. Schuberta. Máme čo doháňať. Viem,
z uvedených vecí sýtejší nebudeme. Ale
keď už inak nie, aspoň duchovne majme
pocit, že sme bohatí.
Pavel Polka

Poslanci vyjadrili nedôveru riaditeľovi
Veposu, náčelníkovi mestskej polície
a hlavnej kontrolórke mesta
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach sa zišli na
rokovaní 3. riadneho zasadnutia
v prvý marcový deň. Hneď v úvode rokovania s pripomienkami
schválili VZN č. 1/2007 – Štatút
mesta Želiezovce. V rámci tohto
bodu bol prijatý poslanecký návrh na zriadenie Ad hoc komisie,
ktorá má prešetriť správnosť
pomenovaní verejných priestranstiev a mestských častí. Poslanci
pristúpili k voľbe prvého viceprimátora mesta, ktorý má zastávať
funkciu zástupcu primátora.
V tajnom hlasovaní bola za prvú
viceprimátorku zvolená Katarína
Mocsyová. Poslanci pristúpili
k hlasovaniu o dôvere riaditeľovi
Veposu Ing. Tiborovi Jókaymu,
náčelníkovi mestskej polície
Imrichovi Hanulovi, riaditeľke
Mestskej knižnice Jane Beníkovej
a hlavnej kontrolórke mesta Soni
Vanekovej. Riaditeľovi Vepos
vyjadrili nedôveru. Poslanec Ing.
Peter Martosy k tomuto prípadu
poznamenal: „Nie sme súdnym
tribunálom, aby sme vynášali rozsudky a nemáme ani človeka, ktorého by sme chceli silou pretlačiť.
Problém vo Vepose sa však ťahá
už roky, treba ho riešiť.“ Zároveň
zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi
podniku vypracovať novú organizačnú štruktúru a návrh racionalizačných opatrení zameraných
na zvýšenie efektívnosti organizácie. Náčelníkoví MsP vyjadrili
poslanci nedôveru v pomere 9:2
a zároveň mu uložili vypracovať
novú organizačnú štruktúru a návrh racionalizačných opatrení.
Riaditeľke MsK vyjadrilo zastupiteľstvo dôveru v pomere 11:1, i ju
však poverili vypracovaním novej
organizačnej štruktúry a návrhu
racionalizačných opatrení. Hlavnej kontrolórke nedôverovalo 8,
dôverovali 2 poslanci.
Zastupiteľstvo schválilo odmeňovací poriadok mesta, rokovací poriadok mesta s tým, že uložilo prednostke MsÚ vypracovať
smernicu o podmienkach tajného
hlasovania. Poslanci prerokovali
preberací protokol NsP Želiezovce s konštatovaním, že materiál je
neúplný, neobsahuje presný rozpis
pohľadávok a záväzkov, preto ho
vrátili na dopracovanie. V súvis-

losti s tým právnik JUDr. Nyúl, odvoz TKO, stav a postup prác
zastupujúci mesto vo veciach na rekonštrukcii Hronskej ulice,
nemocnice vyhlásil, že spolu s spôsob nadobudnutia majetku
MsÚ vyvíja maximálne úsilie, aby – kozubu. MsZ vzalo na vedomie
záväzky zákonnou cestou skresali. správy o následnej finančnej konAko vyhlásil, za ostatné mesiace trole v oblastiach: pokladničné
sa podarilo znížiť stav záväzkov operácie vo Vepose, inventarizácia
o 2,5 mil. Sk. Objavili sa však majetku a pokladničné operácie
ďalšie záväzky, napr. 1,9 mil. Sk
v Mestskej knižnici. V súvislosti
voči Sociálnej poisťovni a 2,5 mil. so správou o kontrolnej činnosti
Sk voči daňovému úradu. MsZ poslanci konštatovali, že v práci
súhlasilo s odpredajom pozemku hlavnej kontrolórky sa sústavne
na Mierovej ulici, kde je umiest- vyskytujú nedostatky, preto je
nená trafostanica, podniku Ener- kontrolná činnosť neúčinná a nemont, zastupujúceho spoločnosť
efektívna, svoju prácu opakovane
Západoslovenská energetika, za
zanedbáva a svoje povinnosti
200 Sk/m2. Súhlasilo so zmenou vyplývajúce z funkcie si neplní
územného plánu v súvislosti dôsledne, pretože nepredložila
s pripravovaným budovaním
návrh plánu kontrolnej činnosti
veterných elektrární v katastri
na doterajších rokovaniach zastumesta. Vďaka tomu bude veterný
piteľstva. Na tieto nedostatky MsZ
park stáť ďalej
od mestskej časti
Robí sa poriadok v názvoch
Svodov, než sa pôulíc
vodne plánovalo.
MsZ zobralo Komisia na prešetrenie správnosti označenia ulíc
na vedomie správu a mestských častí, zriadená Mestským zastupiteľo výsledku ná- stvom v Želiezovciach, zasadala 23. marca v zloslednej finančnej žení: RNDr. Géza Horváth, Ing. Gabriel Melczer,
kontroly poklad- Mgr. Vojtech Tomašovič a Štefan Hečko. Členovia
ničných operácií komisie sa vyjadrili k jazykovej správnosti niektoMsÚ. V prípade rých názvov ulíc v slovenskom i maďarskom jazysprávy o následnej ku, ako príklad môžeme spomenúť Tržnú ulicu,
finančnej kontrole ktorá má byť správne Trhová (opravené názvy ulíc
i n v e n t a r i z á c i e prinesieme v budúcom čísle novín). Navrhli, aby
majetku
mesta sa poskytla možnosť obyvateľom Svodova pomekonštatovalo, že v novať ulice v tejto mestskej časti prostredníctvom
mestskej rozpočto- verejného zhromaždenia. Zároveň, ako podklad do
vej organizácii VE- verejnej debaty, navrhla tieto názvy ulíc: Kostolná,
POS je potrebné Remeselnícka, Tesárska, Baróčska alebo Baróč.
vykonať previerku Komisia navrhla premenovať aj Fučíkovu ulicu,
hospodárneho na- podľa názoru členov by mohla byť pomenovaná
kladania s majet- po slávnom slovenskom vedcovi, umelcovi alebo
kom mesta, keďže politikovi – podľa možnosti z blízkeho okolia.
poznatky zistené Konštatovala, že tabule označujúce ulice sú opotrena základe upo- bované a navrhla realizovať ich výmenu najneskôr
(ek)
zornenia občanov do konca budúceho roka.
nasvedčujú tomu,
že v súvislosti s
nakladaním s týmto majetkom sa
porušujú interné predpisy mesta a
platnú legislatívu. Hlavnej kontrolórke uložili vykonať vo Vepose
kontrolu nakladania s majetkom,
skontrolovať zákonnosť, účinnosť,
hospodárnosť a efektívnosť správy majetku za obdobie 1. 1. 2006
– 28. 2. 2007, dodržiavanie zmlúv
o prenájme a iných spôsobov
nakladania s majetkom, hospodárnosť a využívanie vozidla na

dôrazne upozornilo a žiadalo
vykonať nápravu do 10 dní.
V rámci interpelácií viceprimátor a poslanec Pavel Polka
vyjadril nespokojnosť s výkonom
pracovníkov aktivačnej činnosti
na území mesta. V súvislosti
s bezpečnostnou situáciou navrhol vykonať prieskum nákladov
inštalovania kamerového bezpečnostného systému v meste.
(ik)
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Hlasovanie o dôvere - reakcie dotknutých
MsZ na svojom 3. zasadnutí dňa 1.
marca hlasovalo o dôvere voči štyrom
osobám zastávajúcim vedúce funkcie
v rámci mesta: Ing. Tiborovi Jókaymu,
Imrichovi Hanulovi, Jane Beníkovej
a Soni Vanekovej, pričom okrem riaditeľky Mestskej knižnice v Želiezovciach
J. Beníkovej všetkým ostatným poslanci vyslovili nedôveru. Spýtali sme sa
ich, ako vnímajú hlasovanie o dôvere
a aké z toho vyvodzujú dôsledky:
Ing. Tibor Jókay, riaditeľ rozpočtovej
organizácie Vepos: Bola mi vyjadrená nedôvera s pomerom hlasov 6:4, 1
poslanec sa zdržal. Nie je to teda výraz
úplnej nedôvery, je tu iskra nádeje na
získanie dôvery poslancov, ak na to
bude poskytnutá možnosť. Vykonávam
funkciu riaditeľa Veposu už 17 rokov,
„vyslúžil“ som už troch primátorov
a viac ako 4 mestské zastupiteľstvá.
Plne rešpektujem rozhodnutie MsZ,
podotýkam však, že nepoznám dôvody.
Nikto z poslancov so mnou oficiálne
ani neoficiálne nekomunikoval. Sú mi
však známe snahy určitých podnikateľských subjektov o získanie výkonov, ktoré realizujeme pre mesto. Sú
to drobné a väčšie výkony v hodnote
zhruba 6–8 miliónov Sk. Najrozsiahlejším je vývoz odpadu za cca 3 milióny Sk. No je tu mnoho drobných
„službičiek“, ktoré by určite neboli pre
nich zaujímavé (zametanie, správa verejných WC, operatívne odstraňovanie
rôznych nečistôt – uhynuté domáce
zvieratá na cestách, rôzne režijné činnosti, ktoré je potrebné z minúty na
minútu pre mesto vykonať). Nechcem
týmto obhajovať svoje miesto, no dovolím si tvrdiť, že mesto takýto podnik
– ako vlastný – bude vždy potrebovať.
Či už so mnou, alebo bezo mňa. Konať
v duchu hesla: „Ako sa chcelo, tak sa
zdalo“, vedie k rozhodnutiam, ktoré
majú krátku životnosť. Za ostatných
10 rokov bola na našu prácu vyslovená
iba jedna sťažnosť, stratovosť hospodárenia nášho podniku – nevykryté
rozpočty podniku, neuhradené odpisy
HIM, a to od roku 2003 takmer sústavne spôsoboval zriaďovateľ - Mesto
Želiezovce. Dokazujú to i účtovné
doklady. Je neodôvodnené „namáčať“ do toho vedenie podniku Vepos.
Balvan tlačíme pred sebou. V oblasti
mestských služieb je potrebné vyriešiť
ekonomiku podniku, ozdraviť ho takým spôsobom, aby to občana mesta
v oblasti cien služieb nešokovalo. Aby
vývoz odpadu namiesto súčasných 400
Sk občana nestál 800 či 1000 Sk. Všetko

sa dá ešte riešiť, i keď je už takmer neskoro. Služby nie sú až taký biznis, ako
si to niektorí podnikatelia myslia. Myslím si, že nie je záujmom poslancov či
primátora, aby sa občania mesta, najmä
však dôchodcovia, ktorí už v súčasnosti majú problémy s úhradou poplatku
za odpad, dostali do stresovej situácie.
Som si vedomý toho, v akej situácii sa
ekonomika mesta nachádza. A nebude
dobrá až do oddlženia nemocnice. Za
prvé tri mesiace tohto roka náš podnik
dostal na výkon služieb o 300 tis. Sk
menej, než si to náklady obvyklých výkonov vyžadujú. Prikrývať sa môžeme
iba potiaľ, pokiaľ nám prikrývka stačí.
A tá nám v dnešných dňoch po päty
nesiaha. Rozhoduje ekonomika a nie
zdanie. Týmto faktom som sa vždy
riadil a budem riadiť.
Imrich Hanula, náčelník mestskej polície: Okrem bežných záležitostí mi doteraz nič nebolo vytýkané, preto ma hlasovanie a jeho výsledok prekvapili. Vo
volebnom období 1998-2002 niekoľko
poslancov, najmä predseda komisie
vnútra a verejného poriadku, sledoval
našu prácu, občas sa zúčastňoval aj
nočných služieb, kedy sme vykonávali
kontroly diskoték a iných verejných
kultúrnych podujatí. V minulom volebnom období sa to napríklad nestalo
ani raz. Bol mi konkrétne vytýkaný
postup pri riešení prípadu nelegálneho
založenia ohňa v areáli Veposu, som
však presvedčený, že som postupoval
správne, v zmysle zákona a inak sa to
riešiť nedalo. Mestských policajtov je
málo, na vykonávanie našich úloh by
sme potrebovali aspoň ďalších dvoch
ľudí. O naplnenie tohto zámeru som
sa usiloval v uplynulých rokoch, žiaľ,
doteraz márne, hoci aj MsZ prijatá
koncepcia rozvoja mestskej polície
to vyžadovala. Dostal som za úlohu
vypracovať novú organizačnú štruktúru, do ktorej chcem túto požiadavku
zapracovať.
Jana Beníková, riaditeľka Mestskej
knižnice v Želiezovciach: Vyjadrenie
dôvery od poslancov Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach je pozitívnym krokom, ohodnotením práce
a výsledkov knižnice. Znamená nielen
pre mňa, ale aj pre knihovníkov MsK
ďalšiu výzvu a podporu. Citujem slová
T. Roosvelta: „Rob čo môžeš, s tým, čo
máš, tam, kde si.“ Naši čitatelia si to
zaslúžia.
Nepodarilo sa nám získať vyjadrenie
hlavnej kontrolórky Sone Vanekovej.
Spracoval: ik

Sebaklam na vysokej úrovni
(alebo malý táborový traktát
o obnove)

Pravda je taká, milí uhorizujúci bratia, že okrem všelijakých podnikavých uctievačov mamonu a pozícií, karieristických fičúrov tu dole v močarisku, nepoznám jediného
zdravého, normálneho mladého človeka, ktorý by sa vrhol
do náručia SMK, ako základňový dorast. Naopak, obávam
sa, že príval slov, ktorý počuť po vyslovení tejto skratky z úst
predstaviteľov mladšej vekovej skupiny, ani o desať rokov neznesie tlačiarenskú čerň. Isto chodím medzi idiotov, naivných
večných outsiderov.
László Barak poslal raz „niekam“ vyznavačov demokracie na princípe „niežebudezle“, k tomu len dodávam: v radoch
SMK počet týchto pseudodemokratov už dávno prekročil
kritickú úroveň. My však hovienka naďalej zametajme pod
koberec, ktorý naberá výšok Čomolungmy a argumentujme
naďalej klasickým: teraz sa nedá, lebo sme v opozícii, teraz
preto, lebo sme vo vláde. Členstvo je disciplinované, poslanci
sú disciplinovaní, „sú naši“...
Je to na zvracanie. Koho zaujíma strana, kde sa veci
nemôžu nazývať pravým menom, kde človek s odlišným názorom je hneď nepriateľ, agent, zradca, židovský zapredanec
atď.? Čo je to? Vidiecky stalinizmus v národnom kostýme?
Koho zaujíma strana, ktorá neustále plače nad nejednotnosťou Maďarstva, ale v ostatných rokoch pôsobila ako satelit
Orbánovcov? To však neznamená, že má byť predĺženou
rukou iných politických síl.
Hovoria mi mladí: je to mafia ako ostatné. Nevstúpia.
Ani keby od rána do večera ochraňovali Maďarov. Túto
činnosť prenechajú sfanatizovaným zombim. Povolanie?
Ochranca Maďarov v hlavnom zamestnaní. Aj tak to vyzerá.
Ako existenční poslanci, krajskí a okresní funkcionári a ostatní vetroplachovia, vrátane mumifikovaných čemadokovských
aktivistov. Česť málopočetným výnimkám. Pretože neexistuje
záujem Maďarstva. Účinná ochrana menšín, politika zamestnanosti a hospodárska politika, tie by mohli byť, ale to
by potrebovalo program. Nápad, stratégiu. Inak, na lepších
miestach sa už nepýtajú, či som Maďar, ale čo viem.
Základná otázka teda znie: je demokratická tá strana,
v ktorej členstvo musí držať jazyk za zubami, a to všetko
kvôli záujmom Maďarstva? Kde nedokážu preklenúť politiku
ukrivdených a to, že sa musia realizovať vždy proti niekomu? Smerom von znie jednotnosť, vo vnútri však pri prvej
príležitosti so slasťou prehryznú jeden druhému krk. Getoví
tĺci, pomstychtiví sedliaci z rezervácie. Ospravedlňujem sa
ujom Pištom a tetám Marikám. Im však nie. Až keď si to
zaslúžia. Keď sa odučia od hier na dominantného samca. Od
pohľadu na „našich za každú cenu“. Od tabuizovania. Keď
bude v jednom tábore kresťan, veľký Maďar a liberál. Netreba
miešaninu hrajúcu sa na jednotnosť. Nepotrebujeme ani pamätné tabule a kopije, prázdne, obnovené socrealistické školy
a ani iba Samsung a Suzuki... Nie je to len o tom, a ďalej
dovidenia, veď sme pre vás urobili dosť. Buďte navždy vďační
a neopovážte sa kritizovať.
Nech mi nikto nevysvetľuje, že v SMK panuje sloboda
názorov a demokratické zriadenie. Aj keď je to zakotvené
v štatúte. Kto to tvrdí, ten klame. Alebo sa bojí, alebo je straníckym aktivistom – je to zajedno. Neobstojí ani argument, že
aj ostatné strany sú také isté. Teraz je reč o SMK. O pseudoobnove. O absurdite, keď členstvo sa zhora pozerá na očistu
a vedenie skrývajúce sa za princíp demokracie ukazuje na
miestne členstvo vždy, keď sa objaví nejaká kauza na vidieku.
Osobná zodpovednosť? Tú by sme v konkrétnych prípadoch
hľadali márne. Ubližovalo by to Maďarstvu. Tomu.
Peter Buchlovics
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Stavebná sutina pri Hrone – vyjadrenie stavebných firiem
O vyvezení stavebnej sutiny
k Hronu v novembri minulého
roka sa v novinách písalo už
viackrát. Redakciu oslovili aj zástupcovia firiem, ktoré boli v tejto veci dotknuté, a to Ing. Miroslav Opavský, konateľ spoločnosti
Espinn, s.r.o. Želiezovce a Ing.
Ondrej Juhász, konateľ spoločnosti Stavmont, s.r.o. Želiezovce,
ktorí sa chceli vyjadriť k tejto
záležitosti. Ing. Ondrej Juhász:
„Stavebný odpad, pochádzajúci
z prestavby čerpacej stanice PHM,
nebol kontaminovaný ropnými látkami. Najväčšia časť odpadu bola
odvezená na skládku do Nového
Tekova, kde sme za uskladnenie
zaplatili, čo vieme a pri kolaudácii
sme aj museli dokladovať. Asi tri
fúry sme odviezli ku Hronu na
úpravu brehu.“ Ďalej na objasnenie situácie dodáva: „Ku Hronu
sa odviezlo asi 15 kubíkov čistej
sutiny, betónu ktorý nepochádzal
zo stáčacej plochy ČS, ktorou sme

potom upravili breh rieky na troch
miestach, ktoré vymývala voda.
Táto práca prebiehala v prítomnosti a podľa pokynov pracovníka
dotknutej organizácie, ktorý s jej

priebehom vyjadril spokojnosť
a nemal žiadne námietky.“
Ing. Opavský po skúsenostiach z tohto obdobia vyhlásil, že
si je vedomý veľkej nevôle obyvateľstva voči tejto kauze, preto

Nelegálna skládka aj v Rozine

v budúcnosti nikdy neprijme
výzvu na podobnú spoluprácu,
lebo je veľmi ťažké dokazovať seriózne úmysly. „Budeme sa vyhýbať takýmto aktivitám. Na druhej
strane by
som privítal možnosť
u skladnenia takéhoto typu
odpadu
v blízkosti
mesta tak
pre
podnikateľov,
ako aj pre
s ú kro mn é
osoby, lebo
nám
je
jedno, komu zaplatíme skládočné
a dopravné náklady by boli nižšie..“
O potrebe riešenia tohto
problému hovorí aj fakt, že
o niekoľko sto metrov ďalej na

brehu rieky sa tiež nachádzajú
betónové balvany vynesené ešte
pred niekoľkými rokmi, zarastené burinou. Tie však nevyvolali
taký rozruch – a nikto ich neupravil ani neodstránil. Podobne, ako komunálny odpad pri
rieke, vysypaný alebo vyvezený
v igelitových vreciach na nespočetne mnohých miestach blízko
Hrona...
Obaja vyhlásili, že investor
– Marián Tóth nenesie žiadnu
zodpovednosť za vynesenie
stavebného odpadu k Hronu,
prácu zadal im, dodávateľom,
ktorí sa starali o celý priebeh
rekonštrukcie. Zároveň vyzdvihli
aj jeden z dôvodov rekonštrukcie
ČS: „Nadštandardný ekologický
prístup majiteľa pri prestavbe
čerpacej stanice, ktorá v súčasnosti vyhovuje aj najprísnejším
normám Európskej únie v oblasti
ochrany životného prostredia.“
(ck)

ZUŠ F. Schuberta na oslavách v Leviciach

„Ako chceme riešiť veľké problémy, keď si nedokážeme poradiť s takým fenoménom, ako je tvorba nelegálnych skládok a nedodržiavanie
zákonov? Prečo mne a mojím susedom, ktorí vysádzame pred naše domy
stromčeky a snažíme sa ako-tak skrášliť svoje životné prostredie v odľahlej Rozine, strpčujú život niektorí spoluobčania, ktorí sem priamo zo
Želiezoviec vozia smeti takmer až k našim domom?“
S touto otázkou sa na našu redakciu obrátila obyvateľka mestskej
časti Rozina aj v mene svojich susedov, ktorí si sami nedokážu poradiť
s bezohľadnými vynášačmi smetí. Ako nám povedala, čoraz viac Želiezovčanov vozí do blízkosti ich domov rôzny odpad – počnúc od domáceho
cez elektroniku až po stavebnú sutinu. Keď ich upozornia, začnú sa im vyhrážať. Preto tu nechcela uviesť svoje meno. Sú to ich spoluobčania. A nie
„spoluobčania“. „Vo väčšine prípadov ide o vážených obyvateľov mesta,
ktorí majú autá, prívesy, traktory a nimi vyvážajú odpad. Niektorí sa ani
neunúvajú vysypať ho trochu ďalej a ich smeti skončia tesne pri ceste.
Arogancia nemá hraníc, občas pokojne medzi odpadom vyhodia aj svoje
Základná umelecká škola v Leviciach oslávila 55. výročie svojho založetelefónne účty a iné listiny, ktoré by ich mohli identifikovať. Ak to takto nia. Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia ZUŠ Tlmače, Šahy a Želiezovce,
bude pokračovať, o niekoľko rokov nás v Rozine odpad všetkých zahltí.“ ktoré pred niekoľkými rokmi patrili pod levickú školu. ZUŠ Želiezovce sa
Vyhľadali sme v tejto veci náčelníka Mestskej polície v Želiezov- osamostatnila v r. 1984. Riaditeľ ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach Mgr.
ciach Imricha Hanulu, ktorý nás informoval, že voči občanom vynáša- Július Klimo sa vo svojom príhovore pripojil ku gratulantom: „Vždy nás
júcim smeti na ilegálne skládky môže MsP zakročiť, musí ich však pri- poteší, keď sa môžeme vrátiť k našej veľkej rodine, ku svojim koreňom – ZUŠ
chytiť pri čine, alebo ich musí niekto usvedčiť. „Ak niekto zbadá takúto Levice.“ Komorný súbor želiezovskej školy predviedol na oslavách kvalitný
činnosť, okamžite nás môže volať na číslo 0905 891 441, my budeme hudobný program. ZUŠ Levice vychováva zdatných hudobníkov, v rade vyurýchlene riešiť tieto porušenia zákona. Keby sa občan nedovolal na stupujúcich sa objavila napríklad jazzová speváčka Élia Kačiová a klavirista
toto číslo, odporúčame podľa možností odfotiť vynášačov smetí, prí- Ondrej Krajňák, ktorí vystupujú po celom svete, alebo stepový tanečník
padne si zapísať evidenčné čísla ich vozidiel.“ Podľa náčelníka takého Tomáš Černák, ktorý nedávno získal 8. miesto na Majstrovstvách Európy
porušenie záväzných predpisov trestá MsP blokovou pokutou maxi- v stepovom tanci.
(ik)
málne do výšky 1000 Sk, v odôvodnených prípadoch
môže vec posunúť ďalej na doriešenie. Usvedčený Metodický deň v Želiezovciach
Dňa 5. marca 2007 sa uskutočnil v ZŠ Želiezovce metodický deň – Výtvarná výpáchateľ naviac musí odpratať ilegálnu skládku. Pre
likvidáciu nelegálnych skládok odpadu je podľa neho chova „netradične“, pod vedením učiteľky Mgr. Júlie Kondacsovej. Zúčastnilo sa na
v prvom rade dôležité: ponúknuť občanom vhodnú ňom 24 učiteľov z celého obvodu Želiezoviec. Tvorili a experimentovali s rôznymi
alternatívu uskladnenia odpadu a vytvoriť úzku spo- druhmi papiera, práce sa im vydarili a páčili. Vytvárali aj kostým 3. tisícročia, masky
luprácu obyvateľstva s mestskou políciou, lebo len a rôzne práce. Tento deň sa skutočne vydaril. Učitelia si odnášali zhotovené výrobky
s pomocou občanov môže byť boj proti zakladateľom
domov, mohli sa nimi pochváliť a použiť ich ako vzor pri vyučovaní na svojich škonelegálnych skládok úspešný.
(vk)
lách.
(jk)
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Lajos Orosházi oslávil 90. narodeniny
Orosházi Lajos sa narodil 12. marca 1917 v neďalekých Žemliaroch. Pred niekoľkými dňami oslávil okrúhlych 90 rokov. Je žiakmi ako aj kolegami váženým učiteľom na dôchodku. Je
pomerne známym ľudovým rezbárom, regionálnym historikom, ale aj amatérskym hvezdárom.
V súčasnosti žije v Pohronskom Ruskove. Dve jeho umelecky vyrezávané drevené kopije sa nachádzajú aj v Želiezovciach. Jedna je pred kostolom reformovanej cirkvi a druhá pri pamätníku
obetí prvej svetovej vojny na Schubertovej ulici. Jeho diela sú trvalo vystavené aj v maďarskom
Komárome, kde v Monostorskej pevnosti odhalili 6 jeho drevených kopijí. Navrhol a vyhotovil
ich ako prejav mimoriadnej úcty k svojim bývalým spolubojovníkom, ktorí padli počas II. svetovej vojny v bojoch
v sovietskom Rusku
pri rieke Don. Lajos
Orosházi ešte na
začiatku roku 1943
padol do ruského
zajatia. Bol väznený
vo viacerých pracovných táboroch – gulagoch, kde prežil
neuveriteľných 14
rokov. Do rodného
kraja sa zo zajatia
vrátil až v roku 1958.
Vtedajší režim mu
povolil vykonávať
pedagogickú prax až
Klára Beláková, Lajos Orosházi a MUDr. Mária Morauszká.......
po niekoľkých rokoch
manuálnej
práce.
V 21. storočí už nie je každodenným zážitkom dlhé hodiny zanietene hovoriť s človekom, ktorý
prežil toľko vojnových útrap. Dodnes žije v duchu zásad kresťanstva i čestného skauta. Jeho
ešte i dnes vzpriamená postava, láskavý pohľad a neuveriteľná otvorenosť mu do tváre vpísala
akoby vznešenú habsburgovskú charizmu. Len pred niekoľkými rokmi dohotovil vyrezávaný
erb, ktorý zdobí stenu zasadacej miestnosti na mestskom úrade nášho mesta. K jeho životnému
jubileu sme mu v mene mesta Želiezovce boli osobne popriať veľa šťastia a zdravia.
Pavel Polka
Vážení čitatelia!
Ani naše noviny sa nemôžu vyhnúť potrebe efektivizácie. Stručne povedané, musíme šetriť a využívať modernú techniku. Naše noviny sú dvojjazyčné. To znamená, že slovenské články prekladáme do maďarčiny a
maďarské do slovenčiny. Je s tým veľa práce, ktorú za nás dokáže urobiť počítač.
Zaobstarali sme si program, ktorý preklady urobí za nás, a to v priebehu niekoľkých sekúnd. V blízkej
budúcnosti plánujeme zakúpiť program, ktorý bude sám písať články.
Jazyk je síce strojový, ale na to si musíte, vážení čitatelia, zvyknúť. Každý jazyk musí kráčať s dobou. Slovenčinou, akou hovoríme my, bude o 50 rokov hovoriť už len niekoľko starých ľudí. Mladí ľudia budú už
onedlho hovoriť modernou slovenčinou, na ktorú si už teraz musíme začať zvykať.
Tu Vám prinášame prvý článok, ktorý z maďarčiny do slovenčiny preložil náš PC:

Horgaszcsapatunk ten I. ligaban

A vlaňajší rybár-sezóna začiatok-ja, 2006. máj 1-jen a Szlovakiai Horgászszövetség miestny organizmus
versenyt organizovaný tagjai pre neho uszos armatúra-kel i fenekezo rybolov kategoriaban a Hron gaštan-rad pri ňom szakaszan. A versenyen 26 resztvevo indult, akik ten dáždivý počasie proti pekný eredmenyeket
ertek preč. Poradie: 1. pešiak Lajos inžinier, 2. Kurali László, 3. Hikkel Géza. A bejegyzett versenyzok
zvlášť kategoriaban indultak, tu a nasledujúci poradie rodený: 1. mäsiar Zoltan, 2. mlynár Ján, 3. Daniel
Attila. Juliusban novší versenyt organizovaný a miestny organizmus a deťúrence, rybár-spolkový tisztsegviselok i a rybár-stráž pre neho. A deťúrence versenyeben 26 resztvevo indult, výsledky: 1. tehlový Dominik,
2. Grafik Lukáš, 3. Gerhat Zsolt.
A zselizi organizmus usporiadať a a a Feeder ligat aj, amelyen 43 rybár kúpený reszt. A versenyrol ten STV
horgaszmusoraban aj beszamoltak. Kovetkezett ten SZHSZ miestny organizmus-spev vandorserlegeert vyhubiť závod XI. ročník, amelyen 31 spoločnosť kúpený reszt. A hazaiak szempontjabol a usporiadaná akcia
úspešný bol, veď a Kormosi-mäsiar osszetetelu csapatunk a 2. miesto neho získať a. A víťazný a GENEX D.
Luzna spoločnosť Lotyš Pavelek-Pavelek osszetetelben (apja i syn), a tretí miesto neho a pozsonyi SONEX
získať a Rybnikar-Santus osszetetelben.
Ten SZHSZ tanacsanak megbizasabol a zselizi organizmus bonyolitotta a II. ligas pergetohorgasz-závod
prvý harmasfordulojat, a rieka Jur nad Hronom-Hronovce medzi szakaszan. A versenyen reszt kúpený a zselizi spoločnosť aj dr. Veľký Tibor, Miroslav Opavský inžinier, Martin Sýkorčin, Timoransky Attila, Pastier
Istvan inžinier osszetetelben, i ten hodnotný III. miesto neho získať a. Dôležitý megemliteni, že tento a spoločnosť konečne vyhrať a II. ligat, i ten tohoročný evben ten I. ligaban folytatja a versengest. Touto cestou
aj gratulalunk i mnoho sikert kivanunk nekik.
Szervezetunket ten plavec kategoriaban ten I. ligaban premenlivý výsledky-kel ten M-Team zastupovať, čo a 12. helyen skončený.

Spýtali sme sa

predstaviteľov kultúrneho a športového života
v meste, aké majú očakávania a predstavy na
svojom poli pôsobnosti.
Alexander Juhász, pracovník MsÚ v Dome
kultúry a vedúci tanečných súborov v rámci
neinvestičného fondu Čistý prameň:
– Mesto v súčasnosti nie je v dobrej finančnej kondícii a to pociťuje aj kultúrny život.
V tejto situácii sa treba spoliehať na dva
základné piliere financovania kultúry. Jeden
z nich je mestský rozpočet, z ktorého kultúra
dostane istú čiastku. Tá bude pod koordináciou predsedov rády úsekov - 12 poslancov
prerozdelená podľa určených priorít. Druhým pilierom sú vonkajšie zdroje, najmä
projektové, z ktorých môžeme financovať
mnoho činností. V tomto prípade je potrebné
vytvárať organizácie v rámci tretieho sektora,
ktoré majú širšie možnosti získavania projektových grantov. Mesto by malo byť súčinné
pri realizácii zámerov týchto organizácií a pri
realizácii svojich podujatí by malo vytvárať
partnerstvá s inými subjektami. Menej ako
v minulosti sa v kultúre môžeme spoliehať
na miestnu podnikateľskú verejnosť. Mnohí
z nich majú svoje polia pôsobnosti a záujmy,
ktoré sponzorujú. Z vlastnej skúsenosti viem,
že na činnosť našich súborov prispievajú najmä takí podnikatelia, ktorí sú zároveň rodičmi
detí tancujúcich v týchto súboroch.
Róbert Ferda, predseda Mestského športového klubu Želiezovce:
– Očakávam naplnenie plánov oživenia
športového života mesta. Hlavným zámerom
je rozšírenie športových odvetví, keďže v
súčasnosti fungujú len futbalové oddiely,
teraz v spolupráci s CVČ zakladáme atletický
oddiel a myslíme aj na ďalšie športy – tenis,
stolný tenis atď... Našou prioritou bude aj
naďalej práca s mládežou, ktorej chceme poskytovať možnosť zmysluplného a zdravého
trávenia voľného času a športového rozvoja,
aby sa v rámci všetkých športových odvetví
budovala dorastová základňa, ktorú vnímam
ako hlavnú podmienku budúcich úspechov.
Postupne dávame do poriadku celý štadión,
ktorého súčasťou bude okrem iného aj detské
ihrisko. Naším cieľom je zo štadióna vybudovať komplex športového vyžitia obyvateľov
všetkých vekových kategórií. Napriek tomu,
že financie sú pre nás limitujúcim faktorom,
budúcnosť vidím pozitívne.
Spracovali: (ek, šh)
Pohlavie elhanyagolhato a miestny spoločnosti
účasť odlišný kupaversenyeken ani, kde dlhý
tavon aj dobrý eredmenyeket ernek preč. Taký versenyek a tisztsegviselok západ-szlovakiai závod, a
szerbiai KUP-Mola, a Saran Hložany-i závod tiež
Szerbiaban, kde a Dulai-Dostal mlynár osszetetelu
csapatunk triumfoval, a makoi Oravecz Kupa, a
maďarský Ipeľ pohár, kde a Dostal-mäsiar mlynárFuxhofferova-Madarasz osszetetelu spoločnosť
zastupovať a miestny alapszervezetet, i a 2. miesto
neho získať a. (feldolgozta: ek, ten SZHSZ zselizi
organizmus beszamoloja nyoman)
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Nech je možnosť výberu!
Aj keď klasický nákup potravín stále predstavuje jednu zo
základných potrieb fungovania
každej domácnosti, naše správanie
v tejto oblasti sa za ostatných 17
rokov značne zmenilo.
Samozrejme, táto zmena je
podmienená najmä vznikom konkurenčného prostredia. Do roku
1989 pri výbere predajne, v ktorej
zákazník nákup uskutoční, nehrali
úlohu ceny, pretože boli fixné, úlohu hral najmä sortiment a poloha.
Napriek tomu, že po r. 1989 začali
vznikať malé súkromné predajne
potravín, zároveň pokračoval trend
„Výhodný nákup pod jednou stre-

v menšom rozsahu) badať aj v Želiezovciach - odkedy sa predajňa
novozámockej Jednoty rozšírila na
supermarket, zvýšil sa i počet zákazníkov o obyvateľov iných častí
mesta i okolitých obcí. Menšie
predajne sa (v rámci svojich možností) snažia za väčšími v ničom
nezaostať a postupne sa stávajú
súčasťami ďalších reťazcov. Pre
zákazníkov to znamená možnosť
výberu, keďže jednotlivé reťazce
ponúkajú tovar od rôznych výrobcov a rozdiely (aj cenové) badať aj
v jednotlivých predajniach v rámci
jedného reťazca. Z niektorých
zákazníkov sa stávajú skutoční

renciu a čo očakávajú.
Vedúca supermarketu COOP
Jednota Nové Zámky Mária Mihóková: „Áno, sme si vedomí, že prišla
konkurencia a trochu sme to pocítili. Napriek tomu budeme naďalej
uspokojovať požiadavky zákazníkov
čerstvým a kvalitným tovarom za
dobré ceny, kvalitnou obsluhou, aby
zákazník dostal vždy to, čo potrebuje,
v príjemnom čistom prostredí s príjemným obsluhujúcim personálom.
Urobíme všetko, aby bol náš zákazník
spokojný a rýchlo obslúžený. Pripravíme mnoho akcií, máme nákupné
zľavy, platby terminálom, stravnými
lístkami, nabíjame telefóny a prijí-

Vedúca predajne MÁNYA Iveta
Melicherová: „Počet zákazníkov nám
trošku klesol, nie však radikálne.
Myslím si, že je to bežná reakcia
na niečo nové. Našim zákazníkom
máme čo ponúknuť - najmä slovenské
výrobky, mäsové, mliečne a rôzne iné
potravinové produkty.
Ťažké srdce máme skôr pre
cestnú komunikáciu. Nielen my, ale
i ďalšie subjekty podnikajúce na
Mierovej ulici. Celá cestná premávka
bola prispôsobená potrebám LIDL-u
a vôbec neboli zohľadnené potreby
iných organizácií.“
Uvedené potvrdzuje to, čo
hovoria oficiálne prieskumy: Sprá-

V Želiezovciach majú zastúpenie reťazce CBA, BALA, MÁNYA, COOP Jednota Nové Zámky, COOP Jednota Levice (počtom svojich predajní
dominuje) a teraz už aj LIDL.
(foto: šh)
chou...“ Trh postupne začali ovládať reťazce - domáce i prichádzajúce zahraničné. Ľudia si rýchlo a
radi zvykali na nákupy v takýchto
predajniach, ktoré lákajú okrem tej
„jednostrešnosti“ i množstvom
nákupných zliav. S úplnou samozrejmosťou používame nákupné
kartičky a poštové schránky sa
nám plnia letákmi informujúcimi
o výhodných cenách určitých
druhov tovaru v niektorej predajni
- o akciách, ktoré si môže dovoliť
len reťazec (čím väčší, tým viac).
Cenové zľavy zároveň podnecujú
tzv. nákupnú turistiku v podobe
občasných alebo pravidelných
výletov autom do väčšieho mesta
na rodinný nákup v niektorom z
veľkých reťazcov.
Niečo podobné (samozrejme

nákupní poradcovia – „odborníci“ schopní radiť ostatným, kde,
kedy a čo možno nakúpiť lepšie,
lacnejšie...
V Želiezovciach sa koncom
minulého roka začali rôzniť názory
spomínaných „odborníkov“ na dôsledky vstupu reťazca LIDL na želiezovský trh - niektorí predpovedali istej predajni krach v priebehu
jedného mesiaca, iní „len“ výrazný
pokles tržieb a podobne.
Mnohí čitatelia sa obracali
aj na nás, niektorí s výčitkami na
adresu bývalého vedenia mesta
(napr: Jeden reťazec síce príde, ale
iný odíde!“). My sme sa rozhodli
počkať, čo ukáže prax a napokon
sme oslovili vedúce dvoch predajní, ktoré stoja v blízkosti LIDL-u s
otázkou, ako pocítili novú konku-

Spomienka na marcové udalosti

Na rozdiel od uplynulých rokov očakávalo účastníkov spomienky na marcové udalosti z roku 1848 príjemné počasie. Spomienkovú
slávnosť zorganizovali miestne organizácie SMK a Csemadoku
v spolupráci so Spolkom priateľov Rákóczi. Čestným hosťom podujatia bol Pál Csáky, poslanec NR SR. Spomienka sa začala pri Parku
hrdinov, kde v kultúrnom programe vystúpil Miešaný zbor Franza
Schuberta a detský zbor ZŠ s VJM. Zástupcovia spoločenských
organizácií položili vence ku kopiji stojacej v parku a spomínajúci
sa presunuli do domu kultúry. Vo veľkej sále DK po vystúpení Miešaného zboru Franza Schuberta, skupiny Pengő a detí z miestnej MŠ
sa prítomným prihovoril Pál Csáky. „Nemožno nič krajšie a lepšie
povedať o národe, než to, že je vďačný. Preto i dnes, po 159 rokoch
spomíname na marec 1848, lebo sme vďační tým niekoľkým nezrelým, možno drzým mladým ľuďom, ktorí vtedy niečo vyslovili. Sme
vďační každému, kto sa zapojil do udalostí a chcel niečo vykonať.
Vďační tým, ktorí vyšli na bojisko a riskovali alebo položili svoje
životy za slobodu,“ povedal Pál Csáky. Prítomní sa po skončení
slávnostného príhovoru presunuli k pamätníku pred DK, kde zástupcovia politických a spoločenských organizácií a najvyšší zástupcovia
samosprávy položili vence vďaky k Pomníku hrdinov.
(ik)

mame platby šekom.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zákazníkom, čo u nás
nakupujú, lebo oni sa spolupodieľajú na našich úspechoch v rámci
novozámockej Jednoty - trikrát sme
získali titul Kolektív roka. Tešíme sa
zo všetkých nákupov i zákazníkov.“

vanie zákazníkov sa mení, mnohí si
vyberajú podľa kvality, a čoraz viac
sa z nich preferuje domáce produkty,
stúpa popularita zdravej výživy...
V Želiezovciach sa teda naplnil
ten optimistickejší variant. Je dobré,
keď má zákazník možnosť výberu.
Števo Hečko

Zomrel akademický sochár Jozef Mazan

Dňa 6. marca 2007 zomrel akademický
sochár Jozef Mazan, spoluzakladateľ
prvého Zväzu slovenských výtvarných
umelcov a člen Spolku voľných výtvarných umelcov. Jozef Mazan (1920-2007)
je rodákom z blízkej Čaty. Vytvoril pamätníky Slovenského národného povstania v Nemeckej, Dolných Hámroch,
Osľanoch, Cígeli. Podpísal sa pod plastickú ornamentálnu výzdobu stropu pod
balkónmi v Divadle P. O. Hviezdoslava
v Bratislave a ornamentálnu výzdobu
Novej scény. Jeho diela zdobia okrem
galérií a múzeií interiéry Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra
SR či Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Jeho dielom je aj busta Philipa
Pinela v Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach.
Jozef Mazan študoval na Štátnej
Modlitba sochára
odbornej škole na spracovanie dreva
Modlím sa
– oddelení rezbárstva v Prahe. Pracomodlitbou
studených slov
val v Zlíne u Baťu. Odtiaľ sa dostal
na VŠ technickú v Bratislave, kde
Ako keď
študoval maľovanie a sochárstvo u J.
vietor
Mudrocha a akademického sochára J.
kľaká na rov
Koniarika. Za odmenu sa dostal na štúdiá do Mníchova, ale po roku ho povoAko hmly
lali na front. Žil v Nitrianskom Pravne,
láskajú
v Bratislave, v Pohronskom Ruskove
úrodné nivy
a v Banskej Štiavnici. Bol umelcom
Modlím sa modlitbou
v pravom slova zmysle, všestranným,
sivastej hliny.
o tom svedčí aj táto jeho báseň. Česť
Bratislava, 1943
jeho pamiatke!
(ik)
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Pamätník psích miláčikov v parku
Posledná majiteľka želiezovského kaštieľa, ktorá bola
priamym potomkom rodu Esterházy, grófka Ernestína, rodená
Breunner (1861-1945) a jej
manžel gróf Kuno Coudenhove
(1887–1915), boli v šľachtických kruhoch v celej Európe
známi chovom plemenných koní.

Avšak v blízkom okolí ich ľudia
poznali aj ako ľudí, ktorí mali
veľmi dobrý vzťah k zvieratám,
k psíkom azda obzvlášť. V parku a v kaštieli bolo neustále 5
– 6 domácich miláčikov rôzneho
plemena.
Osobne sa aj ja a moja generácia ešte pamätáme, že v 6070-tych rokoch minulého storočia na jednom mohutnom strome
v západnej časti parku, vo výške
asi troch metrov, visel počasím
poznamenaný drevený rám s ole-

jomaľbou Panny Márie. Tesne
pod týmto stromom, v zelenom
poraste, bolo niekoľko kamenných pamätníkov, pod ktorými
ležali pozostatky grófskych psov.
K uvedenému miestu sa viaže už
pomaly zabudnutá udalosť.
Posledná grófka bola bezdetná. Adoptovala si však syna

vlastnej sestry - grófky Eleonóry
Auersperg. Práve jej syn Karl, na
začiatku storočia ako neposedný budúci dedič želiezovskeho
panstva, si rád šantil v parku.
V jedno poobedie s miestnymi priateľmi nešľachtického
pôvodu vyliezol
na vysoký
strom. Mladý gróf sa pri malej
nepozornosti pošmykol a spadol,
až stratil vedomie. Detskí priatelia sa v panike rozpŕchli a jednoducho nemali odvahu hlásiť
nehodu grófke. Vec sa mohla

skončiť aj tragicky, ale práve
psi z kaštieľa objavili mladého
grófa ležiaceho azda aj polhodinu v bezvedomí pod stromom.

Svojím brechotom a kňučaním
privolali služobníctvo.
Týmto vlastne psi zachránili život mladého grófa. Grófka
z vďaky nariadila na strom
pribiť uvedenú olejomaľbu. Od
tej doby sa pod strom postupne
ukladali pozostatky uhynutých
psov.
Na moje príjemné prekvapenie som medzi rôznymi materiálmi pochádzajúcimi z kaštieľa
objavil aj fotografiu grófky, sediacej na lavičke pred kaštieľom
so svojimi psami - záchrancami.
Dozvedel som sa aj ich mená:

Schnapsi, Hexi, Torzonborz,
Léda a Waldin. Práve ich mená
boli na pamätníkoch, ktoré neskôr zničili neznámi vandali.
Koncom 70-tych
rokov som v jedno
nedeľné poobedie pod stromom
v parku našiel
už len zlomky z
ozdobného dreveného rámu. Ešte
šťastie, že pamätník zostal aspoň
na fotografii.
Ako dodatok
ešte spomeniem
obľúbené miesto
fotografovania
grófskej
rodiny
v parku a do konca 50-tych rokov
aj občanov nášho
mesta - drevený
altánok nazývaný ,,domček na ružiach.“ Stál
približne 30 metrov za dnešnou
nemocničnou vrátnicou. Rok
jeho vzniku je 1910 a zániku
1958. Celý umelý kopček bol
vysadený najrôznejšími druhmi
krásnych ruží.
Gróf Coudenhove bol totiž
známym cestovateľom, ktorý
si zo svojich ciest – z Turecka, Grécka či severnej Afriky
– nikdy nezabudol doniesť nejakú zvláštnu odrodu ruží. Tie sa,
žiaľ, nezachovali, len spomienky.
Pavel Polka

Separovaný zber - tentoraz naozaj
Okrem respondentov televíznej relácie Aj múdry schybí je asi väčšine ľudí jasné,
že pre trvalo udržateľný rozvoj bude okrem rozumného zaobchádzania s prírodnými zdrojmi potrebné aj minimalizovať množstvo odpadu končiaceho na
skládkach. V súčasnosti sa totiž väčšina druhov odpadu dá opäť zúžitkovať.
Separovaný zber odpadu sa v krajinách západnej Európy i v USA stal populárnym najmä v 70-tych rokoch – členovia domácnosti, ktorá odpad netriedi
sú takmer vylučovaní zo slušnej spoločnosti. Prostredníctvom amerických
rodinných filmov sa aj environmentálne správanie stáva súčasťou životného
štýlu slovenských rodín.
V 90-tych rokoch sa separovaný zber odpadu zavádzal aj v Želiezovciach, mal
však mnoho nedostatkov. Napríklad jeden z najfrekventovanejších druhov
odpadu (PET fľaše) bol neseparovateľný. Podobné viditeľné nedostatky ľudí
značne znechutili a mnohí odpad triediť prestali.
Dobrou správou pre všetkých Želiezovčanov, ktorí sa chcú správať ekologicky,
je ponuka firmy SLUŽBY Šarovce, ktorá sa zberu plastov, skla a papiera venuje
už niekoľko rokov a teraz pole svojej pôsobnosti rozšírila aj o Svodov, Mikulu a
Želiezovce. Spočiatku sa zo Želiezoviec bude odpad vyvážať z rodinných domov
a všetkých predajní a firiem, neskôr aj z bytových domov.
Druhy zbieraného odpadu:
PLASTY: všetky plastové fľaše od minerálok, octu, čistiacich, dezinfekčných
a kozmetických výrobkov, jedlého oleja..., tégliky od jogurtov, masla, horčice,

smotany..., všetky tetrapakové obaly (škatule) od džúsov, mlieka..., sáčky od mlieka, fóliu, streč fóliu, igelitové tašky, záhradkárske a nápojové prepravky, vinohradnícke škopky, bandasky, lavóry, vedrá, kvetináče, výplne dezertných škatúľ...
Nezbierajú fľaše od motorového oleja, mazív, kyselín a jedov!
PAPIER: všetky druhy novín, časopisov, kníh, zošitov a iných tlačovín, sáčkov,
škatúľ, kartóny...
Nezbierajú celofánové sáčky od cestovín, toaletný papier, hygienické vreckovky,
vložky a plienky!
SKLO: všetky druhy bieleho a farebného skla a zaváraninových pohárov.
Nezbierajú porcelán, zrkadlá a sklo kombinované s iným materiálom!
MALÉ KOVOVÉ OBALY: plechovice od nápojov, sáčky od kávy, polievok,
korenín, hliníkové obaly z masla, tvarohu, čokolád, dezertov, salóniek, žuvačiek,
keksov, paštét, viečka z jogurtov, pláty z liekov, všetky druhy viečok (okrem pivových), starý hliníkový riad, potravinové dózy, škatule, pudrenky, tabatierky...
POLYSTYRÉN: podložky pod zeleninu, pečivo, ochranné obaly elektrospotrebičov...
Zo Svodova a Mikule sa odpade vyváža 22. mája a 26. júna 2007, zo Želiezoviec
24.-25. mája a 28.-29. júna 2007. Z obchodov a firiem sa odpad vyváža 30. apríla,
29. mája a 21. júna 2007. O prípadných zmenách budeme informovať.
Je dobré si uvedomiť, že každý občan, ktorý sa do zberu zapojí, prispeje k zvýšeniu kvality života v našom meste, uberie zo starostí ďalším generáciám a
onedlho to pocíti aj na nižších výdavkoch na odvoz odpadu.
(šh)
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Mikuláš Konopka sa stal majstrom Európy
Slovenský reprezentant Mikuláš Konopka sa v anglickom
Birminghame stal halovým majstrom Európy vo vrhu guľou, keď
v druhej sérii pokusov zlepšil slovenský halový rekord Karla Šulu
z 21. januára 1989 v Bratislave
o priam neuveriteľných 63 cm.
Guliar banskobystrickej Dukly
sa stal iba štvrtým Slovákom v
histórii, ktorý na kontinentálnom šampionáte pod strechou
získal zlato.
Dvadsaťosemročný
Konopka, ktorý do finále postúpil
ako druhý výkonom 20,35 m
za obhajcom titulu Dánom Joachimom Olsenom (20,93), začal
finále senzačne. Hneď v prvej
sérii poslal 7,256 kg vážiacu guľu
do vzdialenosti 21,32 m a ako
prvý Slovák v histórii prekonal
21-metrovú hranicu. V druhom
pokuse potom šokoval súperov zlepšením o ďalších 25 cm
(21,57). Po prešľape v tretej sérii
nasledovali opäť vrhy za 21 metrov (21,36, 21,14 a 21,40 m). Zve-

Dievčatá
nesklamali

Na ZŠ v Pohronskom
Ruskove sa stolný tenis stal
najmasovejším
športom.
Žiaci majú možnosť zahrať
si ho ráno pred vyučovaním,
počas veľkej prestávky i po
vyučovaní, v rámci krúžkovej
činnosti.
Družstvo žiačok i žiakov úspešne reprezentuje
školu na súťažiach v okrese.
Dievčatá Andrea Toráčová,
Ľubica Hanzlíková a Nikoleta
Oraveczová nesklamali a už
druhýkrát sa stali majsterkami
okresu. Okres reprezentovali
v krajskom kole v Topoľčanoch, kde obsadili pekné 3.
miesto.
Pochvala patrí aj družstvu
chlapcov: Richardovi Bartimu, Richardovi Nererovi
a Róbertovi Andrášovi, ktorí
sa umiestnili v okresnom kole
na 4. mieste.
Mgr. Jolana Treginyová

renec trénera Milana Haboráka
vyhral pred Bielorusom Pavlom
Lyžinom o 75 cm (20,82), tretí
skončil Dán Olsen (20,55).
„Teší ma, že som konečne prelomil smolu a mám opäť medailu z
veľkého šampionátu. Netvrdím, že
som chcel vyhrať, ale na medailu
som si trúfal. Dôležité bolo, že som
hneď v prvom pokuse vrhol ďaleko.
Spadla zo mňa tréma... Potom
som už vedel, že víťazstvo mi neujde a mohol som úplne pokojne
vrhať ďalej. Technicky to bolo dnes
veľmi dobré, päť pokusov za 21
metrov ma potešilo,“ uviedol bezprostredne po svojom triumfe
Mikuláš Konopka. A za čo vďačí
takému výraznému zlepšeniu?
„Schudol som o pätnásť kíl zo 125
na 110 a nič som nestratil na sile.
Takto mi to vyhovuje oveľa viac. V
lete by som chcel nadviazať na birminghamské výkony a zabojovať o
popredné umiestnenia aj na MS v
Osake.“
Konopka, bývalý juniorský svetový šampión a dvojnásobný

majster Európy do 22 rokov, bol
známy tým, že na vrcholných
podujatiach v kvalifikáciách ex-

celoval, vo finále však potom výborný výkon nezopakoval. Stalo
sa mu to na OH 2004 v Aténach,
HME 2005 v Madride a aj na MS
2005 v Helsinkách.
„Dúfam, teraz sa to nezopakuje,“ nádejal sa Konopka ešte

pred odletom do Birminghamu.
„Už šesť týždňov modelujem
predpoludňajšiu kvalifikáciu s
večerným finále, pričom večer
vrhám zakaždým približne o pol
metra viac ako ráno. Viem, že
som schopný vrhať ďaleko dvakrát
denne, päťkrát v týždni.“ Guliar z
Čaty pri Želiezovciach v piatok v
National Indoor Arene definitívne prelomil povesť muža, ktorý
po dobrom výkone v kvalifikácii
finále nezvláda.
Jeho tréner a švagor v jednej
osobe Milan Haborák netáral
do vetra, keď tvrdil, že Miki je
v životnej forme. Cieľ, s akým
jeho zverenec odletel do Birminghamu, vyslovil naplno až
po piatkovej kvalifikácii. „Chce
vyhrať! Má na to, len sa v myšlienkach nesmie zaoberať Dánom
Olsenom,“ zdôraznil Haborák.
Mikuláš Konopka jeho radu poslúchol a stal sa prvým halovým
majstrom Európy v ére slovenskej samostatnosti.
(prevzaté zo SME, 2. 3. 2007)

Želiezovské družstvo súťažiace v prívlači postúpilo do I. ligy

Na začiatku rybárskej sezóny, 1. mája 2006 bola usporiadaná súťaž v love rýb udicou (LRU - plávaná, na ťažko) pre členov MO SRZ na OR Gaštanový Háj. Súťaže sa zúčastnilo 26 rybárov, ktorí aj
napriek daždivému počasiu dosiahli slušné výsledky: 1. Ing. Ludovít Baka, 2. Ladislav Kurali, 3. Géza
Hikkel. Členovia (registrovaní súťažiaci) boli hodnotení zvlášť: 1. Zoltán Mészáros, 2. Ján Molnár, 3.
Attila Dániel. V júli sa konala súťaž LRU pre deti, funkcionárov a členov RS. Súťaže detí sa zúčastnilo
26 rybárov, výsledky: 1. Dominik Téglás, 2. Lukáš Gráfik, 3. Zsolt Gerhát.
Medzi ďalšie športové podujatia, ktoré organizovala naša MO SRZ, môžeme zaradiť súťaž Feederová liga, kde bolo 43 účastníkov – zábery z tejto ligy ste mohli vidieť aj v relácii RRR. Z našej MO
SRZ sa súťaže nezúčastnil nikto. Ďalej to bol XI. ročník súťaže LRU – plávaná o Putovný pohár MO
SRZ Želiezovce, na ktorom sa zúčastnilo 31 družstiev. Súťaž sa vydarila aj našim pretekárom keď
družstvo v zložení Kormosi-Mészáros získalo pekné II. miesto. Víťazom XI. ročníka sa stalo družstvo GENEX D. Lužná – otec so synom – Pavelkovci. III. miesto získalo družstvo SONEX v zložení
Rybnikár-Santus.
Z poverenia RADY SRZ naša MO v dňoch 17.-18.6.2006 usporiadala prvé trojkolo súťaže LRU
prívlač II. liga, ktoré sa uskutočnilo takmer po celom toku Hrona - od Juru n. Hronom až po Hronovce. Súťaže sa zúčastnilo aj naše družstvo v zložení: MUDr. Tibor Nagy, Ing. Miroslav Opavský, Martin
Sýkorčin, Attila Timoranský, Ing. Štefan Gulyás, ktoré sa umiestnilo na III. mieste. Treba vyzdvihnúť,
že toto družstvo v tvrdej konkurencii v ročníku 2006 LRU prívlač II. liga získalo prvé miesto, čím na
rok 2007 postúpilo do I. ligy. Treba im za tento výkon poďakovať a zaželať veľa úspechov.
Našu organizáciu so striedavými výsledkami v I. lige LRU plávaná reprezentovalo družstvo
M-Team, ktoré celkovo skončilo na 12. mieste.
Je potrebné spomenúť aj reprezentáciu našej organizácie v Pohárových súťažiach, kde naši reprezentanti podávajú trvalo dobré výkony, napr. Súťaž funkcionárov Západoslovenského kraja v Trnave,
KUP-MOL v Srbsku, Šaran Hložany Srbsko dvakrát, kde páni Dulai, Dostál a Molnár získali prvé
miesto, ďalej ORAVECZ KUPA – Makó, Ipeľský pohár v MR, kde naše družstvo v zložení: Dostál,
Dulai, Mészáros, Molnár, Fuxhoferová, Madarász, obsadilo 2. miesto.
MO SRZ Želiezovce
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Vidékünk írói - Zalabai Zsigmond
(Ipolypásztó, 1948. jan. 29.–Somorja, 2003. december 26.) Kritikus, irodalomtörténész. Ipolyságon érettségizett (1966), a Komenský Egyetemen magyar–angol szakot végzett (1972). 1981ben doktorált, és megszerezte az irodalomtudomány kandidátusa
címet. Az Irodalmi Szemle szerkesztőjeként kezdett el dolgozni,
majd a Madách Könyv- és Lapkiadó szerkesztője, később főszerkesztő-helyettese lett. Egy kis kitérővel a somorjai Honismereti
Ház munkatársaként tevékenykedett, 1989-től a Komenský
Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének adjunktusa, majd tanszékvezetője lett.
A hetvenes évek elején fellépő írói csoportosulás, az Egyszemű éjszaka (1970) és a Fekete
szél (1972) antológiák fiataljaival egy időben jelentkezett kritikáival. Munkáit alapos
elméleti tájékozottság és a műformák iránti fogékonyság jellemzi. Szerkesztőként kezdeményezte a Madách Kiadóban az Új Mindenes Gyűjtemény c. sorozat elindítását. Tanulmányaival segítette a szlovákiai magyar gyermeklíra megújulását. Az ő nevéhez fűződik
az egyik legsikeresebb szlovákiai magyar falurajz (Mindenekről számot adok – 1984,
Hazahív a harangszó – 1985). Munkásságát két alkalommal Madách-díjjal jutalmazták.
„Értő műelemző, poétikai szempontjainak gazdagsága, képfejtő és ritmusmagyarázó
készsége megbízható. Gondolatrendszere pedig etikus egyensúlyt tart hazafiság–európaiság–nemzetköziség eszméinek láncolatában” - írja róla Görömbei András, még a 80-as
évek elején. Sajnos, Zalabai esetében már csak a múlt időt kell tudnunk elképzelni, ami
zárójelbe tesz mindent. Az anyaföld végleg befogadta őt, a harangszó idő előtt hazahívta.
1989 karácsonya előtt e sorok írójával együtt Erdélyben járt, ahova társaival a felvidéki
magyarok ajándékcsomagjait vitte. A romániai forradalom ténye és saját szemmel tapasztalt valósága olyan nyomot hagyott benne és lelki világában, amelytől haláláig nem
tudott szabadulni. A fiatalon elhunyt kritikus és irodalomtörténész ravatalánál Koncsol
László a következőket mondotta: „Egy ilyen sok tehetségű férfinak több alakban kellene
megszületnie, s az emberélet végső határáig kellene zavartalan jó egészségben, meg nem
roppantható lelki-testi erőben munkálkodnia nemzete szellemi emelésén, megvilágosításán”. Még felsorolni is nehéz lenne azokat az antológiákat, gyűjteményeket, különféle
összeállításokat, melyek az ő munkája nyomán láttak napvilágot és gazdagították írásbeli
kultúránkat, örökségünket. Meg sem próbálkozunk vele. Álljon itt csupán néhány fő
műve: A vers túloldalán, tan., 1974, Csallóköztől a Bodrogközig, antol. (szerk.), 1977, Mérlegpróba, tan. (szerk.),1978, Tapsiáré, tapsórum, antol. (szerk.), 1978, Labdarózsa, nyári hó,
antol. (szerk.), 1979, Jelenlét, antol. (szerk.), 1979, Tűnődés a trópusokon, monogr., 1981,
Verstörténés, tan., 1995, Magyar jeremiád, antol., 1995, Irodalom és „iroda-lom”, cikkek,
esszék, tan., 1997, Koszorú, cikkek, esszék, tan., 1998
(ág)

Rendbe teszik az utcák elnevezéseit

A helyi közterületek és városrészek elnevezésének helyességét volt hivatott eldönteni – és megalapozott esetekben változást javasolni – a képviselő-testület által
létrehozott bizottság, amely március 23-án. A bizottság tagjainak volt néhány észrevétele az utcák megnevezésének helyességével kapcsolatban (a javasolt utcanevek
névsorát lapunk következő számában közöljük). Felvetették, hogy Szódón is el kellene nevezni az utcákat, mégpedig a lakosság döntése szerint. A bizottság a Templom
utca, Iparos utca, Ács utca, Barócs utca elnevezéseket javasolta. Javasolta a Fučík utca
átnevezését is.
(ek)
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Kronika - Krónika
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek
3. 3. Jozef Albert (Želiezovce) – Žaneta Rózsová (Želiezovce), 10. 3. Szabolcs Hóka (Veľké Ludince) – Etela Mésarošová (Veľké Ludince), 24. 3. Július Kántor (Sikenica)
– Gabriela Straňáková (Sikenica)

Gratulujeme - Gratulálunk
50
Mária Balogová
Tibor Novosad
Ladislav Lojda
Alžbeta Hönyiová
Zuzana Brocká
Elvíra Duvačová
Mária Lakatošová
Veronika Tóthová
Tibor Naď
Marianna Široká

13. 04.
14. 04.
15. 04.
19. 04.
19. 04.
21. 04.
22. 04.
24. 04.
28. 04.
30. 04.

60
Magdaléna Dávidová
Júlia Tóthová
Valéria Lontaiová
Jana Bezáková
Katarína Heráková
Ružena Hurtosová
Irena Lenthárová

05. 04.
05. 04.
08. 04.
12. 04.
12. 04.
14. 04.
19. 04.

70
Júlia Macáková
Ondrej Majan
Ján Javorka

02. 04.
04. 04.
20. 04.

80
Valéria Vermešová

22. 04.

Opustili nás - Elhunytak
15. 3. Margita Melcerová (Sikenica, 74 r.), 7. 3. Štefan Petrík
(Čaka, 77 r.), 14. 3. Jolana Szűcsová (Želiezovce, 90 r.), 16.
3. Július Pásztor (Želiezovce, 50 r.), 17. 3. Alžbeta Berényiová
(Želiezovce, 92 r.), 20. 3. Anton Uhnák (Želiezovce, 62 r.), 28.
3. Mária Budová (Želiezovce, 69 r.), 30. 3. Mária Michlová
(Kuraľany, 78 r.), 5. 4. Imrich Szabó (Želiezovce, 80 r.)

93701@pobox.sk

Vážení čitatelia!
Založili sme e-mailovú schránku pre vaše odkazy, pripomienky, návrhy, podnety, týkajúce sa diania v Želiezovciach. Spolupracujte s nami na zlepšovaní úrovne novín! Píšte nám, keď
sa niečo stane vo vašom okolí, čo by mohlo stáť za zmienku
v novinách.
Redakcia

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK
Kútverést vállalunk nehezen hozzáférhető helyen is. Anyagot
biztosítunk. Tel. 0905 407 017
(07-16)

Predám rodinný dom v Želiezovciach. Eladó családi ház Zselízen. Tel. 0908 35 40 73
(07-17)
„Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.“
Dňa 26. marca uplynulo 10 rokov od tragickej smrti nášho
drahého manžela, otca a dedka

Štefana Komrhela.

Všetkým, ktorí nezabúdajú a venujú mu tichú spomienku,
ďakujeme. S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.
(07-15)
Úvery, pôžičky, financie pre každého v geniálnom systéme
1+3. Stačí zavolať. Hľadám spolupracovníkov.
Tel. 0911 895 922
(07-18)
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KINO - MOZI

Megemlékezés

Elmentél tőlünk épp egy éve,
ott pihensz a temetőben.
Ott pihen a szíved is, mely minket szeretett,
s tudjuk, hogy az árnyas fák alatt
Te sem feledsz el minket sohasem.
Mély fájdalommal emlékezünk

2007

Kino dočasne nepremieta.

SOMOGYI LENKÉRE,

(07-14)

halálának első évfordulóján, 2007. április 12-én.

A mozi átmenetileg nem üzemel.

Férje, fia és családja

Zľavy pre darcov krvi

Ž a l ú z i e

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

(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

Vykupujem starožitnosti
rôzneho druhu

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

SČK, územný spolok Levice, dáva na vedomie nositeľom zlatej a diamantovej Jánskeho plakety v rámci celého okresu Levice, že majú nárok
na 50 % zľavu z ceny lístka pri návšteve krytej plavárne v Leviciach. Kúpalisko, Margita-Ilona dáva držiteľom diamantovej Jánskeho plakety 80 %-nú
zľavu z ceny celosezónnej vstupenky, t.j. 600,-Sk / držiteľ za celosezónnu
vstupenku zaplatí 150,-Sk / a držiteľom zlatej Jánskeho plakety 60 %-nú
zľavu, t.j. 450,-Sk / držiteľ zaplatí 300,- Sk /. Títo darcovia si zľavnené celosezónne vstupenky môžu prebrať v sídle spoločnosti na Nábrežnej ulici č.1
v Leviciach, č. dv. 116 v pracovných dňoch v čase 8.oo - 15.oo. Darcovia
sa majú preukázať OP. SČK, Územný spolok Levice, ďakuje prevádzkovateľom za ústretovosť v mene svojom a v mene darcov.
MO Slovenského rybárskeho zväzu oznamuje, že 1. mája sa uskutoční
otvorenie sezóny: súťaž jednotlivcov - dospelých pri svodovskej nádrži
(Samota). Organizátori očakávajú súťažiacich i verejnosť.

Okresné stavebné bytové družstvo Levice,
Ku Bratke č. 3 v Leviciach
ponúka do prenájmu priestory:

036/622 35 96, 0903 439 094

v Leviciach, Ul. Ku Bratke 3:
- kancelárske priestory 18m2
- dielne
124 m2

Felvásárolok mindenféle régiséget

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

v Šahách, Mlynská ul. 43:
- kancelárske priestory 33 m2
- skladové priestory
15 m2
- dielne
97 m2

(04-3)

A R. I. T. E. Közép-Európai Rendezvényszervező Iroda

Rendezvényszervező

v Želiezovciach, Sládkovičova ul. 5:
- skladové priestory

49 m2

akkreditált tanfolyamot indít Zselízen április 19-től.
További információk, jelentkezés: rite21@rite21.net,
035/777 81 54, 0918/42 22 70

Bližšie informácie na adrese družstva, číslo telefónu:
036/6312511, klapka 46.

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
(
7711000) ajánlata:

(07-12)

(07-13)

Vujity Tvrtko: (Ne)obmedzený diktátor. Ďalšie príbehy z pekla
Talentum 2006, 300 str., 299 Sk
Turkménsko, Albánsko, Sarajevo, smrť na Korfu... to sú miesta,
ktoré videl a bolesť opísal.

Csicsay Alajos: Mérföldkövek ködben
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2007, 262 oldal, 220 Sk
Az Irodalmi Kávéház legutóbbi találkozóján a mutatta be a
szerző legújabb könyvét.

V. S. Koban: Marinkine žiale
Bratislava, Vyd. SSS, 2006, 165 str., 169 Sk
Román o tých, ktorých žitia nevôľa vyhnala za more, v ďalekej krajine mysleli na svoju rodnú vlasť. Dojemný skutočný príbeh.

Százdi Sztakó Zsolt: 1552
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2006, 147 oldal, 160 Sk
Ali budai pasa irdatlan seregével Felső-Magyarországra tör.
Szerelemmel, kémkedéssel, intrikákkal átszőtt eseménysorozat. Az írót májusban látjuk vendégül.

Takmer tisíc pokusov
Bratislava, Perfekt 2006, 262 str., 449 Sk
Množstvo pokusov z fyziky, chémie odhaľuje tajomstvá vedy pre
deti. Vyskúšajte umelý blesk, rotujúcu guľku a iné možnosti.

Walt Disney: Micimackó
Budapest, Egmont 2006, 97 oldal, 399 Sk
Micimackó színes kalandjai a Százholdas Pagonyban.
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Mikuláš Konopka Európa-bajnok lett
Mikuláš Konopka az angliai
Birminghamben Európa-bajnoki címet szerzett súlylökésben,
miután a második sorozatban
szinten hihetetlen módon, 63
cm-rel megjavította Karol Šula
szlovákiai fedett pályás, 1989. január 21-ei pozsonyi rekordját. A
besztercebányai Dukla színeiben
versenyző atléta a szlovák atléták
közt negyedikként szerzett fedett
pályás kontinensviadali aranyérmet.
A 28 éves Konopka másodikként jutott a döntőbe 20,35 méteres teljesítménnyel, csak a címvédő dán Joachim Olsen előzte meg
(20,93). A döntőben a szlovák
versenyző magabiztosan kezdett.
Az első sorozat után 21,35 méterre lökte a 7,256 kilós súlyt, s ezzel
első szlovákiai versenyzőként
jutott túl a 21 méteres határon.
A második sorozatban sokkolta
ellenfeleit, hiszen további 25 centiméterrel javította az eredményét (21,57), majd egy belépést
követően a harmadik sorozatban
ismét három 21 méteren túli próbálkozást könyvelhetett el (21,36,

21,14, 21,40). A Milan Haborák
edző vezetése alatt versenyző
súlylökő a belorusz Lizsint 75
cm-rel (20,82) és a dán Olsent
(20,55) előzte meg.
„Örülök, hogy véget ért a
pechsorozatom, és ismét érmet
szereztem egy nagy versenyen.
Nem állítom, hogy kizárólag
győzni jöttem, éreztem, hogy
tudnék érmet szerezni. Fontos
mozzanat volt, hogy az első
próbálkozás jól sikerült, ezután

elmúlt a versenydrukk. Tudtam,
hogy győzök, és nyugodtan
folytathattam a versenyt. A
technika rendben volt, öt 21
méteren túli próbálkozás elégedettséget okoz” – mondta
Mikuláš Konopka rögtön a
verseny után. És minek köszönheti a jelentős javulást? „Tizenöt
kilót fogytam 125-ről 110 kg-ra,
miközben nem vesztettem
az erőmből. Sokkal jobb így.
Nyáron szeretnék a birminghami sikeremre építve előkelő
helyezést elérni az osakai világbajnokságon.” A volt junior
világbajnok és kétszeres 22 év
alatti kategóriás Európa-bajnok
arról volt híres, hogy nagy versenyeken a selejtezőkben kitűnő
teljesítményt nyújtott, de a döntőben nem tudta hozni formáját.
Ez történt az athéni olimpián
2004-ben, a madridi fedett pályás
Európa-bajnokságon 2005-ben,
és ugyanabban az évben a helsinki világbajnokságon is.
„Remélem, most más lesz a
forgatókönyv”– mondta Konop-

ka a viadalra utazása előtt. „Már
hat hete gyakorlom a délelőtti
selejtező és esti döntő menetét,
és este mindig kb. fél méterrel
többet teljesítek. Tudom, hogy
képes vagyok távolra lökni, naponta kétszer, egy héten ötször.”
A csatai származású súlylökő a
National Indorr Arene-ben végérvényesen megdöntötte a róla
alkotott képet, mely szerint a selejtezős kiváló teljesítmény után
a döntőben kevésbé eredményes.
Edzője és sógora egy személyben Milan Haborák, aki
nem túlzott, amikor azt állította, hogy Miki élete legjobb
formájában van. A kontinensviadali részvétel célját csak
a selejtezők után jelentette
ki. „Nyerni akar. Megvannak
hozzá a feltételei, csak nem
szabad túl sokat a dán Olsenre
gondolnia” – mondta Haborák.
Mikuláš Konopka megfogadta
edzője tanácsát, és az önálló
Szlovákia első fedett pályás
Európa-bajnok atlétája lett.
(SME, 2007. 3. 2.)

Horgászcsapatunk az I. ligában
A tavalyi horgászszezon kezdetén, 2006.
május 1-jén a Szlovákiai Horgászszövetség
helyi szervezete versenyt szervezett tagjai
számára úszós szerelékkel és fenekező horgászat kategóriában a Garam gesztenyesor
melletti szakaszán. A versenyen 26 résztvevő indult, akik az esős időjárás ellenére szép
eredményeket értek el. Sorrend: 1. Baka
Lajos mérnök, 2. Kurali László, 3. Hikkel
Géza. A bejegyzett versenyzők külön kategóriában indultak, itt a következő sorrend
született: 1. Mészáros Zoltán, 2. Molnár
János, 3. Dániel Attila. Júliusban újabb
versenyt szervezett a helyi szervezet a gyermekek, horgászszövetségi tisztségviselők
és a horgászőrség számára. A gyermekek
versenyében 26 résztvevő indult, eredmények: 1. Téglás Dominik, 2. Gráfik Lukáš,
3. Gerhát Zsolt.
A zselízi szervezet rendezte meg a Feeder ligát is, amelyen 43 horgász vett részt.
A versenyről az STV horgászműsorában

is beszámoltak. Következett az SZHSZ
helyi szervezetének vándorserlegéért kiírt
verseny XI. évfolyama, amelyen 31 csapat
vett részt. A hazaiak szempontjából a rendezvény sikeres volt, hiszen a Kormosi–Mészáros összetételű csapatunk a 2. helyet
szerezte meg. A győztes a GENEX D. Lužná
csapata lett Pavelek–Pavelek összetételben
(apja és fia), a harmadik helyet a pozsonyi
SONEX szerezte meg Rybnikár–Santus öszszetételben.
Az SZHSZ tanácsának megbízásából a
zselízi szervezet bonyolította le a II. ligás
pergetőhorgász-verseny első hármasfordulóját, a folyó Garamszentgyörgy–Lekér
közötti szakaszán. A versenyen részt vett
a zselízi csapat is dr. Nagy Tibor, Miroslav
Opavský mérnök, Martin Sýkorčin, Timoranský Attila, Gulyás István mérnök összetételben, és az értékes III. helyet szerezte
meg. Fontos megemlíteni, hogy ez a csapat
végül megnyerte a II. ligát, és az idei évben

az I. ligában folytatja a versengést. Ezúton is
gratulálunk és sok sikert kívánunk nekik.
Szervezetünket az úszó kategóriában
az I. ligában változó eredményekkel az
M-Team képviselte, amely a 12. helyen
végzett.
Nem elhanyagolható a helyi csapatok
részvétele különböző kupaversenyeken
sem, ahol hosszú távon is jó eredményeket
érnek el. Ilyen versenyek a tisztségviselők
nyugat-szlovákiai versenye, a szerbiai KUPMola, a Šaran Hložany-i verseny szintén
Szerbiában, ahol a Dulai–Dostál–Molnár
összetételű csapatunk diadalmaskodott,
a makói Oravecz Kupa, a magyarországi
Ipoly Kupa, ahol a Dostál–Mészáros–Molnár– Fuxhofferová–Madarász összetételű
csapat képviselte a helyi alapszervezetet, és
a 2. helyet szerezte meg.
(feldolgozta: ek, az SZHSZ zselízi
szervezete beszámolója nyomán)
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Zselízi visszaemlékezések

Kedvencek emlékhelye a parkban
A zselízi kastély utolsó úrnője, az Esterházyak egyenes ágú leszármazottja, Ernestina,
leánynevén Breunner grófnő (1861–1945) és
férje, Coudenhove Kuno (1887–1915) telivér-

állománya Európa-szerte ismert volt a nemesi körökben. A környéken viszont általában
véve állatbarátnak ismerték őket, különös
vonzalmuk volt a kutyák iránt. A kastélyt
körülvevő parkban mindig 5-6 különféle
fajtájú kutya szaladgált. Személyesen én is,
és generációm több tagja is emlékszik arra a
parki fára, amelyet a múlt század 60-as, 70-es
éveiben egy időjárás által megviselt fakeretben egy Szűz Mária olajfestmény díszített. E
fa alatt volt néhány kőből készült emlékmű,
amelyek alatt a grófi család kutyái nyugodtak. A kutyasírok elhelyezését egy csaknem
elfeledett történet magyarázza. Az utolsó
zselízi grófnő gyermektelen volt, de örökbe
fogadta nővére, Eleonóra Auersperg fiát. Karl,
az uraság iú örököse gyermekkorában sok-

at játszott a parkban. Egyszer a környékbeli,
egyszerű családból származó barátaival felmászott az egyik fára. Egy kis figyelmetlenség
folytán azonban megcsúszott és leesett, olyan
szerencsétlenül, hogy elvesztette eszméletét. A többi
gyermek megijedt, és szétszaladt, nem mertek szólni a
balesetről a grófnőnek. Az
eset tragikusan is végződhetett volna, ha a kutyák rá
nem találnak a fiatal grófra,
aki már jó ideje eszméletlenül feküdt a fűben. A kutyák
ugatása és nyüszítése felkeltette a személyzet figyelmét,
akik ellátták a gyermeket. A
kutyák így megmentették
a fiút. A grófnő úgy rendelkezett, hogy köszönete jeléül a fára helyezzék el az említett
képet. Azóta oda temették a család kutyáit.
Kellemes meglepetésben volt
részem, amikor
a
kastélyból
származó doku m e nt u mok
között
megtaláltam azt a
fényképet, amelyen a kastély
előtti padon ülő
grófnő kedvenc
kutyái társaságában látható.

Nevüket is sikerült megtudnom: Schnapsi,
Hexi, Torzonborz, Léda és Waldin. Neveik ott
voltak a kőből készült sírköveken, amelyeket
később ismeretlen vandálok tönkretettek. A
70-es évek végén egy vasárnap délután a fa
alatt megtaláltam a festmény díszkeretének
egy részét. Még szerencse, hogy eredeti állapotában legalább fényképen fennmaradt.
Végül egy történet a grófi család kedvenc
helyéről a parkban, ahol gyakran fényképeztették magukat. Ez a hely a „Rózsadomb”
nevet viselte, s egy kis, rózsákkal beültetett
dombon álló filagória volt, amely kb. 30 méterre volt a kórház portájától, és a múlt század
50-es éveiben még állt. 1910-ben építették,
1958-ig maradt fenn. A rózsákat Coudenhove
gróf – aki ismert utazó volt – hozta a világ
különböző tájairól: Törökországból, Görögországból, Észak-Afrikából. Sajnos a rózsák
nem maradtak fenn, csak az emlékek.
Pavel Polka

Osztályozott hulladékgyűjtés – ezúttal komolyan
Talán „Az okos is tévedhet”
című tévéműsor megkérdezettjeit
kivéve mindenki előtt világos, hogy
a fenntartható fejlődés érdekében a
természeti kincsekkel való értelmes
gazdálkodás mellet szükséges lesz a
lehető legnagyobb mértékben csökkenteni a tárolókba kerülő hulladék
mennyiségét is. A hulladék nagy része
ugyanis újrahasznosítható.
Az osztályozott hulladékgyűjtés
Nyugat-Európában és az USA-ban
a 70-es években vált népszerűvé – a
hulladékot nem osztályozó háztartásokat szinte kiközösítették a többiek.
Az amerikai családi filmek hatására
hozzánk is beköszöntött ez a viselkedésmód, a környezetvédő hozzáállás
lassan a szlovákiai családoknak is
életstílusává válik.
A 90-es években városunkban
is bevezették az osztályozott hulla-

dékgyűjtést, csak jelentős hiányosságokkal. Az egyik leggyakrabban
előforduló hulladékot (a műanyag
flakonokat) nem gyűjtötték. Az ehhez hasonló hiányosságok elvették a
lakosság kedvét az osztályozástól.
Jó hír a környezetbarát zselízieknek, hogy a Služby Šarovce vállalat
benyújtott egy ajánlatot az osztályozott hulladékgyűjtés lebonyolítására.
Az osztályozott gyűjtés terén több
éves tapasztalattal rendelkező vállalat
így Szódóra, Garammikolára és Zselízre is kibővíti tevékenységét. Eleinte
a családi házak, boltok és vállalatok,
később a társasházak is bekapcsolódnak az osztályozott gyűjtésbe.
Hogyan osztályozunk?
MŰANYAG: ásványvizes, ecetes,
tisztítószeres, étolajas palackok, joghurtos, margarinos, mustáros, tejfölös
dobozok, tetrapack (tej, dzsúsz) do-

bozok, tejeszacskók, fólia, műanyag
táskák, kertészeti és italszállító ládák,
borászati műanyag hordók, kannák,
lavórok, vödrök, virágcserepek, bonbonosdoboz-betétek...
Nem gyűjtik a motorolaj, a kenőanyagok, a savak és a méreg tárolására
szolgáló dobozokat.
PAPÍR: mindenféle újság, könyv,
füzet és egyéb sajtótermék, zacskók,
dobozok, karton…
Nem gyűjtik a celofánzacskókat, a
toalettpapírt, a papír zsebkendőt, az
intimbetétet és a pelenkát.
ÜVEG: mindenféle fehér és színes
üveg, befőttes üveg.
Nem gyűjtik a porcelánt, tükröt és
egyéb anyaggal vegyített üveget.
KIS FÉMCSOMAGOLÁSOK:
konzervdobozok, italos dobozok,
üvegkupakok (nem sörös), fémtubusok, kávés, leveses zacskók, túró-,

csokoládé-, rágógumi-, keksz- és vajcsomagolás, régi alumíniumedények,
púderes és dohánytartó dobozok,
élelmiszerdobozok…
POLISZTIROL: zöldség- és péksütemény-alátétek, villamos fogyasztók
csomagolása…
Szódón és Garammikolán május 22én és június 26-án, Zselízen május
24–25-én és június 28-29-én történik
az elszállítás. Üzletektől és vállalatoktól április 30-án, május 29-én és
június 21-én veszik át az osztályozott
hulladékot. Az esetleges változásokról
beszámolunk.
Jó, ha tudjuk, hogy mindenki, aki
városunkban bekapcsolódik az osztályozott gyűjtésbe, hozzájárul a minőségi élethez, és levesz egy kis terhet a
jövő generációk válláról, és rövidesen
pénztárcájában is kedvezően megérzi.
(šh)
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Márciusi megemlékezés

Az utóbbi évekhez képest meglepően kellemes időben emlékeztek meg
városunk lakosai az 1848–49-es eseményekről március 15-én. A megemlékezést a Magyar Koalíció Pártjának alapszervezete, a Csemadok helyi szervezete és a Rákóczi Baráti Társaság szervezte. Az esemény díszvendége Csáky
Pál országgyűlési képviselő volt. Az emlékünnepély a Hősök Emlékparkjában
kezdődött, ahol kultúrműsorral fellépett a Franz Schubert Vegyeskar és a magyar
tannyelvű alapiskola énekkara, majd a társadalmi és politikai szervezetek megkoszorúzták a kopjafát. Az időközben egyre népesedő tömeg ezután átvonult a helyi
kultúrházba, ahol a Franz Schubert Vegyeskar, az alapiskola énekkara, a Franz
Schubert Művészeti Iskola zenésznövendékei a Pengő-zenekar és a helyi óvodások szerepeltek. Ezután Csáky Pál mondott ünnepi beszédet. „Nem lehet szebbet,
jobbat és teljesebbet mondani egy nemzetről, egyénről, közösségről, mint azt:
hálás. Azért emlékezünk ma, 159 év után is 1848 március idusára, mert hálás
annak a néhány furcsa, éretlen, talán nyegle fiatalembernek, akik valamit akkor
kimondtak. Hálás mindenkinek, aki bekapcsolódott ezekbe az eseményekbe, és
valamit tenni akart. Hálás azoknak is, akik kimentek a csatatérre, életüket kockáztatták vagy áldozták fel a szabadságért”
– mondta beszédében
Csáky Pál.
A tömeg ezután
kivonult a kultúrotthon előtti emlékműhöz, ahol a politikai
és társadalmi szervezetek, valamint a helyi
önkormányzat vezető
képviselői helyezték el
az emlékezés koszorúit.
(ik)

Legyen szélesebb a választék!
Az élelmiszervásárlás minden háztartás
egyik alaptevékenysége, bár viselkedésünk e
téren az utóbbi 17 évben jelentősen változott. E
változást a konkurens környezet megteremtése
váltotta ki. 1989-ig az üzlet megválasztásánál
nem az – egyébként egységesen megszabott – árak
döntöttek, sokkal inkább az elhelyezkedés és a választék. Később új kis boltok nyíltak, s egyre inkább
teret nyert a „mindent egy helyen” elv a kiskereskedelemben. A piacot egyre inkább a hazai és külföldi
üzletláncok uralják. A vásárló gyorsan megszokta
az egy fedél alatti bevásárlást és az egymás követő

Megkérdeztük
a sport- és kulturális élet képviselőit, hogyan képzelik el tevékenységüket,
milyen elképzeléseik és elvárásaik vannak a jövőre nézve:
Juhász Sándor, a kultúrotthon dolgozója és a Tiszta Forrás Alap vezető
képviselője:
– Azt, hogy a város nincs jó pénzügyi helyzetben, a kulturális élet is megsínyli. Ebben a helyzetben két alappillérre támaszkodhat a kultúra finanszírozása. Az egyik a városi költségvetés, amelyből a kultúra is részesül. Ezt az
összeget a részlegek felelősei - a képviselők - osztják majd szét a megjelölt
prioritások szerint. A másik pillér a külső források kihasználása, elsősorban
a projektalapú finanszírozás. Ez irányban további civil szervezeteket kell
létrehozni, amelyek nagyobb forráslehívási potenciállal rendelkeznek a
kultúra terén. A városnak együtt kell működnie ezekkel a szervezetekkel a
közös célok megvalósításában, partnerségben kell szervezni a kultúréletet.
Kisebb arányban támaszkodhatunk a helyi vállalkozók segítségére. Nekik
megvan az érdeklődési körük a kultúra terén is, és célirányosabban arra irányítják a támogatásukat is. Saját tapasztalatból tudom, hogy tánccsoportjaink tevékenységét is főleg olyan vállalkozók segítik, akik egyben a táncosok
szülei, és akik elhivatottságot éreznek a mozgalom iránt.
Ferda Róbert, a Városi Sportklub elnöke:
– A városi sportélet újraélesztésének reményében nézek a jövőbe. Elsőrangú
tervem: új sportágakkal bővíteni a klub tevékenységét, hiszen jelenleg csak
a labdarúgócsapatok aktívak. A szabadidőközponttal együttműködünk egy
atlétikai szakosztály megalapításán, gondolunk további sportágakra is, pl. a
teniszre, az asztaliteniszre stb. Munkánkban az iúsággal való foglalkozásra
helyezzük a hangsúlyt, amely számára értelmes szabadidős és sportolási
lehetőséget szeretnénk szolgáltatni, és minden sportágban az utánpótlásnevelés is fontos feladat, hiszen ez a jövőbeni sikerek alapfeltétele. Fokozatosan rendbe hozzuk az egész stadion területét, amelynek része lesz egy
gyermekjátszótér is. Célunk, hogy a stadion egy komplex sportközpont
legyen, amely minden korosztálynak tud kínálni valamit. Annak ellenére,
hogy a rendelkezésre álló források szűkösek, pozitívan nézek a jövőbe.
Feldolgozta (ek, šh)

is vannak eltérések az árban az egyes üzletek között.
Néhány vásárló így tanácsadó is lesz – „szakember”, aki megmondja, mi hol
olcsóbb, jobb.
Zselízen az utóbbi időben egymástól eltérő
véleményeket hallhattunk a LIDL üzletlánc megjelenésével kapcsolatban – néhányan már megnyitásakor megelőlegezték az egyik helyi üzlet
egy hónapon belüli csődjét, mások csak jelentős
bevételkiesést jósoltak. Több lakos hozzánk is fordult, neheztelve a volt városvezetésre (pl. olyan

Zselízen több üzletlánc is jelen van: CBA, BALA, MÁNYA, érsekújvári és lévai Jednota, és immár a LIDL is.
árleszállításokat. Természetes a bevásárlókártyák
használata, postaládáink telve vannak az akciós
termékeket propagáló röplapokkal, amelyeket főleg
a nagy üzlethálózatok engedhetnek meg maguknak
(minél nagyobb, annál inkább). Az üzletláncok akciói tömeges bevásárlóturizmust idéznek elő.
Hasonló jelenséget (kisebb mértékben) tapasztalhatunk Zselízen is – amióta az érsekújvári Jednota szupermarketet üzemeltet. Megnőtt a vásárlók
száma, más településekről is bejárnak ide vásárolni.
A kisebb üzletek próbálják tartani a lépést, de egyre
inkább bekebelezik őket az üzletláncok. A vásárlók
válogathatnak, hiszen egy üzletben több termelő
termékéből is lehet választani, és egy láncon belül

nézetekkel, hogy az egyik üzletlánc megjelent, a
másik megszűnik stb.). Úgy döntöttünk, megvárjuk
a tényeket, végül megkérdeztünk két, a LIDL-hez
közeli üzlet vezetőjét, hogy hatott rájuk a konkurencia, és mit várnak a jövőtől.
Az érsekújvári Jednota COOP szupermarket
vezetője, Mihók Mária: „Valamennyire megéreztük,
hogy megjelent a konkurencia. Ennek ellenére
továbbra is kielégítjük a vevők igényeit friss és jó
minőségű áruval, megfelelő áron, színvonalas kiszolgálással, hogy a vevő azt kapja, amire szüksége
van – tiszta környezetben, kedves személyzettel.
Mindent megteszünk a vevők elégedettsége és
gyors kiszolgálása érdekében. Akciós áruval, ked-

vezményekkel, számlafizetés- és telefonszámla-feltöltési lehetőséggel, ebédjegy-elfogadásával, csekkelfogadással igyekszünk megtartani a vevőket.
Ezúton is megköszönöm minden vásárlónknak,
hogy nálunk vásárol, hiszen ezzel hozzájárulnak sikereinkhez, például az érsekújvári Jednota-üzletek
körében háromszor nyertük el az »év munkahelye«
címet. Vevőink bizalma örömet szerez.”
Iveta Melicherová, a MÁNYA üzletvezetője:
„Vásárlóink száma ugyan csökkent, de nem túlsá-

(foto: šh)
gosan. Ez természetes reakció valami újra. Tudunk
mit nyújtani vásárlóinknak – elsősorban hazai hús, tej- és egyéb termékeket. Sokkal inkább aggaszt a
forgalommódosítás, amely nemcsak bennünket, de
a közeli udvar vállalkozóit is hátrányosan érinti.
A forgalmat a LIDL szükségei szerint alakították,
mások érdekeit nem vették figyelembe.”
A fenti sorok alátámasztják a felmérések eredményeit. A vásárlók szokásai változnak, sokan a minőség szerint választanak, egyre inkább figyelembe
veszik, hogy egészséges vagy hazai-e a termék.
Zselízen tehát az optimista változat valósult meg.
Jó, ha széles a választék.
Števo Hečko
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Új projektben a zselízi gimnázium
Az 50 éves Comenius Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium, Zselíz (Gymnázium J. A. Komenského
s vyučovacím jazykom maďarským) falai között
2007. március 12-én Bogolepova Klára tanárnő
szervezésében konferencia zajlott Speciális szükségletek az oktatásban, avagy milyen módszerekkel
segíthetjük a fogyatékkal élő és valamilyen ok miatt
sérült gyerekek tanulását címmel.
Cserba Katalin igazgatónő üdvözlőbeszédében hangsúlyozta a hendikepes és egyéb tanulási
nehézséggel küszködő diákok integrálásának aktualitását és fontosságát. Bogolepova Klára tanárnő
már több sikeres projekt szervezésében vett részt.
Idén iskolánk az Osztrák Nemzeti Kancellária által
szervezett Comenius-1 projektbe kapcsolódott be.

Április

Igen, üdvözlégy április, te vagy a gyönyörű tavasznak kellemes vidámsága. A napsugár már
jobban simogat, melegszik a föld, a hosszantartó
nappalok már duzzasztják a rügyeket. Kezdi
már kibontani fátyol szirmát a bodza virága,
duzzadnak és kipattannak a szárnyas levelű
hársvirágok. A hegyeket, a völgyeket, a kerteket és mezőket zöldellő füvek, kékes jácintok,
különféle tulipánok, rózsák, liliomok ékesítik,
vidámítják. Kellemes illatot szállít tőlük az
alkonyi szellő. Valami belső kényszer arra buzdítja az embert, hogy induljon, keresse meg a
természetben az illatok forrását. Szinte mindenkinek javára szolgál a tavaszi séta a természet
lágy ölén.
Áprilisra esik általában a húsvét, a keresztény
egyház egyik legnagyobb ünnepe. Ez sok szálon
kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez. Ezek a népszokások nagyrészt nem
épülnek be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba,
hanem azzal párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn.
Elődeink áprilisra azt szokták mondani,
hogy hóbortos és kiszámíthatatlan. Az e havi
népszokások nem segítenek túl sokat a jövő
megtervezésében szegény földi halandóknak.
Azért néhány érdekességet így is találtunk, és
közreadjuk.
Mindjárt a hónap első napja megalapozza a jó
kedvet. Ezen a napon, a bolondok napján régen
is, ma is ugratják egymást az emberek – csak
a fantázia szab határt a bolondozásnak, no
meg persze a beugratott egyén hiszékenysége.
Akit sikerül beugratni, „április bolondjának”
nevezik.
Április 6. Vilmos napja, termésjósló nap. „Ha
esik az eső, szűk lesz az esztendő.”
Április 12-ét, Gyulák neve napját „száznapnak” is nevezik. Hogy miért? Ez az év századik
napja – ha minden igaz. De sajnos nem igaz. Ha
utánaszámolunk, ez a 102. nap.
Április 14-én, Tibor napján a népi megfigyelések szerint először szólal meg a kakukk
és a pacsirta. Ha erre a napra kizöldül a rét, jó
szénatermésre lehet számítani.
Április 22-én ünneplik névnapjukat a Csillák.
A név ízig-vérig magyar alkotás: Vörösmarty

A projektben ír és osztrák pedagógusokkal dolgozunk együtt, célunk, hogy összehasonlítsuk az európai kisiskolákban folyó nevelő-oktató munkát,
minél több tapasztalatot cseréljünk, hogy aztán
azokat majd egy kis kiadványban mások számára
is hozzáférhetővé tegyük. Bogolepova tanárnő
beszámolt írországi útjáról, fényképek segítségével
mutatta be, milyen komolyan veszik Írországban és
Ausztriában, ha egy kisgyermek más, mint a többi.
Csodálkozva és nem kis irigységgel hallgattuk,
hogy ott nemcsak a fizetések nagyobbak, hanem
a pedagógusok erkölcsi, társadalmi elismertsége,
sőt az oktatásra fordított támogatás is. A gyerekek
számára szükséges taneszközöket az iskolaügytől,
önkormányzattól minden szó nélkül megkapják az
iskolák. Mindennapos gyakorlat, hogy az integrált,
sérült gyerekek mellett egy segédpedagógus, afféle
asszisztens is van egy osztályban, esetleg több is!
Nagyon érdekes, hogy pl. Ausztriában az iskola 3
szintű, egyik szintről a másikra átjárhatnak a gyerekek. Tehát ha valaki egy átlagos osztályban nem
képes tanulni, akkor lehetővé teszik számára, hogy
felzárkózzon egy speciális csoportban, vagy esetleg
csak azokból a tantárgyakból integrálják, amelyekből valóban szüksége van erre, és évfolyamonként
más-más osztályba járhat, vissza is kerülhet az
átlagos osztályba. Ami nálunk sajnos, nem járható
út: ha valaki speciális iskolába került, nemigen van
számára visszaút.
Az érdekes beszámolót Kuczmann Erika prezentációja követte. Iskolánkban is vannak tanulási
nehézséggel küszködő diákok. Az ilyen diákok
iskolai sikertelenségük miatt depressziósakká,
frusztráltakká is válhatnak. Ezért nagyon fontos,
hogy mi pedagógusok alaposan megismerkedjünk
ezekkel a tanulási nehézségekkel és a legújabb tanítási módszerekkel.
Sokan keverik a diszgáfia és diszortográfia
fogalmát. A diszgráfia főleg az írás során tapasztalható tanulási nehézség. A diszgráfiás gyerek
nehezen sajátítja el a különböző betűket, számára
nehézséget okoz füzetébe másolni egy rajzot, egy
geometriai feladat vázlatát a tábláról. Problémát
okoz számára bekötni a cipőfűzőt, begombolni
a gombot. Írásuk minden igyekezetük ellenére
olvashatatlan, és írástempójuk sokszor rendkívül
lassú.
képzelete alkotta meg a csillog, illetve csillag
szavakból, akárcsak a Hajnát a hajnalból és a
Tündét a tündérből.
Április 24-e Szent György napja. A sárkányölőé, aki a legenda szerint megölte a sárkányt,
és hős lovagként királykisasszonyt menekített.
Innen ered neve és hírneve is: ő a lovagok, lovas katonák, fegyverkovácsok, vándorlegények
védőszentje. A néphagyomány az igazi tavasz
kezdetét e naptól számítja.
Április 25-én búzát szentelnek Márk evangélista tiszteletére. Mise után a hívek kereszttel,
lobogókkal kivonultak a határba, ahol a pap
megszentelte a vetést. Mindenki vitt haza magának a megszentelt búzaszálakból, amelyeket az
imakönyvbe helyeztek és gonoszűző erőt tulajdonítottak neki. Feldolgozta: Nyustyin Ferenc

Diszortográfiáról van szó, ha azt látjuk, hogy
egy diák rengeteg hibát követ el tollbamondáskor,
szövegmásoláskor. Számukra is a szóbeli felelés a legjobb számonkérési forma, nem pedig a
hagyományos tollbamondások íratása. Tudásuk
ellenőrzésére inkább kiegészítős tesztfeladatokat,
különféle feladatlapokat, ill. számítógépet használjuk. A diszlexiás diák nehezen olvas, a szavak végét
kihagyja, összefolyik előtte az írás. Lehet, hogy jól
megoldaná a feladatot, ha el tudná olvasni. Egy
ilyen diák tanulását tehát úgy segíthetjük, ha dolgozatnál is felolvassuk számára a feladat szövegét.
Hiszen az ilyen diák a nagy erőlködés közepette az
olvasnivaló végére érve elfelejtheti, mit olvasott az
elején. A diszkalkuliás gyerek számára a számtani
alapműveletek okoznak gondot. Ezeket a tanulási
sérüléseket sokszor csak a felső tagozatos tanárok
veszik észre, hiszen pl. 100-as számkörben számolva ez nem okoz nehézséget.
Ha egy diák tanulási zavarral küzd, nagy
szüksége van a megértésre, a dicséretre, a pozitív
hozzáállásra, a buzdításra, a figyelemre, a támogatásra, a tanulási zavarokról alkotott ismeretekre, a
lassabb tanítási tempóra, az átlagos iskolákban is
olyan tanárokra, akik segítik őt.
A tanár munkáját a tanulási zavarral rendelkező diák tanításakor segíthetik például különféle problémamegoldó módszerek, melyek során a
tanár felvet egy problémát, az új anyagot aktivizáló
kérdések segítségével dolgozzák fel a diákok. A
heurisztikus módszer során a tanárral együtt a
diákok együtt fedezik fel az új ismereteket. Ide
tartozik még az irányított felfedezés módszere is.
A brainstormingot cégek is alkalmazzák, ilyenkor
csoportban dolgoznak és bármilyen „őrült“ ötletet
fel szabad vetni, a többiek nem értékelhetik ezt, hiszen sokszor a sok „buta“ ötlet után nagyon jó ötletek merülnek fel. A munka végén az elhangzottak
közül kiválasztják a megfelelő ötleteket. E módszer
változatai a hobo, valamint a Gordon módszer.
Időnként hasznos a projektközpontú tanítás, ez
nagyon aktivizálja még a leggyengébb diákot is.
Az e sorok írója által tartott bemutató órán
a kvartás diákok a kör kerületének és átmérőjének arányát vizsgálták az euklideszi és a gömbi
geometriában, irányított felfedezéses módszerrel.
Mgr. Horváth Kinga a kvintások óráján készült
fényképek bemutatása előtt a résztvevők legnagyobb meglepetésére bevonta őket a játékba. Kissé
pironkodva hallottuk, hogy a diákok esze néha
gyorsabban vág, mint a tanároké. Egy egyszerű
stratégiai játék pedig a projektív síkok világába
csábítja az embert.
Nagyon sok hasznos információt kaphat az is,
aki az Európai Szociális Fond által tartott ingyenes
e-learning tanfolyamok valamelyikére bejelentkezik. A kvalifikációs vizsgára készülőknek is érdemes megtekinteni honlapjukat: www.ematik.sk
A prezentációk után izgalmas vita alakult ki
a résztvevők között. Az igazgatónő azzal a reménynyel zárta a rendezvényt, hogy a környékbeli kollégák május elején is megtisztelnek minket figyelmükkel, mikor ismét konferenciát tartunk, immár
ír és osztrák pedagógusok részvételével.
Kuczmann Erika, matematikatanár
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Építkezési hulladék a Garamnál – az építkezési vállalatok véleménynyilvánítása
A tavaly novemberben történt esetről, amikor egy építkezés
kivitelezői a Garam partjára
vitték a törmeléket, már beszámoltunk.
Szerkesztőségünket
megszólították az érintett vállalkozók: Miroslav Opavský
mérnök, az Espinn K. ügyvezetője és Juhász András mérnök,
a Stavmont K. ügyvezetője, akik
szerettek volna hozzászólni az
esethez. Juhász András mérnök:
„A töltőállomás átalakítása során
kihordott törmelék nem volt szenynyezett. A bontásból származó
hulladék nagy részét az újbarsi
hulladéktelepre szállítottuk, ahol
az elhelyezésért kb. 50 ezer koronát
fizettünk, ezt bizonyítanunk is kellett az építkezés kollaudációjánál.”
Magyarázatként még hozzáteszi:
„Három teherautónyi törmeléket
– amely nem az állványok környékéről származott – szállítottunk
el a Garamhoz mederszabályozás
céljából. A tevékenység a vízsza-

bályozó vállalat dolgozójaának
jelenlétében és felügyelete alatt
folyt, aki a munka befejeztével
elégedettségét fejezte ki.”
Opavský mérnök az üggyel
kapcsolatos tapasztalatai tudatában kijelentette:
tudomása
van
arról, hogy a lakosság körében az
ügy ellenérzéseket
váltott ki, ezért a
jövőben mellőzni
fogja a hasonló
együttműködést,
mert nehéz bizonyítani a korrekt szándékot.
„Kerülni fogjuk
a hasonló helyzeteket. Másrészt
szívesen vennénk,
ha a város közelében megoldódna az építkezési
törmelék elhelyezésének kérdése
mind a vállalkozók, mind a

A Franz Schubert Művészeti Alapiskola lévai ünnepségen szerepelt

A lévai művészeti alapiskola nemrég
ünnepelte fennállásának 55. évfordulóját. Az
ünnepségen részt vett a tolmácsi, ipolysági
és a zselízi művészeti alapiskola küldöttsége.
Ezek az iskolák a 80-as években váltak ki a
lévai művészeti iskola kötelékéből, a zselízi
1984-ben. A Franz Schubert Művészeti Iskola igazgatója, Mgr. Klimo Gyula beszédében
csatlakozott a jókívánságokhoz: „Mindig
öröm visszatérni régi nagy családunkhoz,
gyökereinkhez – a lévai művészeti alapiskolához” – jelentette ki a zselízi igazgató.
Iskolája kamarazenekarának előadása nagy
tetszést aratott a műsor keretében.
A lévai iskola is remek művészeket
nevelt ki, közülük többen felléptek a
műsorban.
Élia
Kačiová jazzénekesnő és Ondrej
Krajňák zongorista például a világ
számos
pontján
szerepel, és sikert
sikerre
halmoz.
Ugyancsak sokra
vitte Tomáš Černák sztepptáncos,
aki nemrég az Európa-bajnokságon
8. helyezést ért el.
(ik)

magánszemélyek részére, hiszen
nekünk mindegy, kinek fizetünk a
hulladék elhelyezéséért, viszont a
szállítási költségek alacsonyabbak
lennének.”
A kérdés megoldásának

szükségességéről az is tanúskodik, hogy az általuk kihordott
törmeléktől csupán néhány száz
méterre további betondarabok

„díszítik” a Garam partját, amelyeket ismeretlenek néhány évvel
ezelőtt hordtak ki ide. Ezek nem
keltettek akkora érdeklődést
– nem is rendezték el, nem is
szállították el. Mint ahogy a nagy
mennyiségű
háztartási
hulladékot sem, amely
sűrűn fedi a folyó mikolai
partját...
Mindkét
vállalkozó
kijelentette, hogy a befektetőt – Tóth Mariant
– nem terheli az ügyben
semmilyen felelősség, hiszen ő csak kiadta a munkát a kivitelezőknek. Mind
a ketten nagyra értékelték
a töltőállomás átépítésének elsőrendű célját: „A
tulajdonos
szem
előtt
tartja a környezetvédelmi
kérdéseket, az állomás az
átépítés után a legszigorúbb EU-s
normáknak is megfelel.”
(ck)

Illegális hulladéklerakat Rozinán
„Hogyan akarjuk megoldani nagyobb gondjainkat, ha nem tudunk mit kezdeni az illegális hulladéklerakatok jelenségével és a törvények betartásával? Miért keserítik meg az én
és szomszédjaim életét azok, akik Zselízről a
házaink mellé hordják a szemetet, miközben
mi fákat ültetünk házaink elé, és minden
erőnkből azon igyekszünk, hogy megszépítsük környezetünket?”
Ilyen kérdésekkel kezdte elkeseredett
mondandóját az egyik rozinai lakos, aki a
többiek nevében is elmondta, hogy nem tudnak mit kezdeni a gátlástalan szemetelőkkel.
Elmesélte, hogy egyre több zselízi hordja
Rozinára a szemetét – háztartásit, építkezésit,
elektronikait. Amikor figyelmeztetik őket,
még fenyegetőznek is. Ezért is hallgatja el a
nevét. A polgártársaik teszik ezt. És nem azok
a „polgártársaik”. „Az esetek többségében

köztiszteletnek örvendő lakosok a hulladékkihordók, akik autókkal, utánfutókkal, traktorokkal hordják a szemetet hozzánk. Sokan
azt a fáradságot sem veszik, hogy távolabb
vigyék, és az út melletti árokba borítják a hulladékot. Arroganciájuknak semmi sem szab
határt, időnként telefonszámláikat vagy a
nevüket tartalmazó más iratokat is kidobnak,
amelyek szerint azonosítani lehetne őket. Ha
ez így megy tovább, néhány év múlva teljesen
ellep minket a szemét.”
Felkerestük ez ügyben Hanula Imre
városi rendőrparancsnokot, aki kijelentette,
hogy a városi rendőrség felléphet a szemetelők ellen, ehhez viszont az szükséges, hogy
vagy rajtakapja őket, vagy valaki tanúskodjon
ellenük. „Ha valaki felfigyel az illegális hulladékkihordásra, azonnal hívhatja a városi
rendőrséget a 0905 891 441-es számon, igyekezni fogunk azonnal közbelépni. A városi
rendőrség azonban jelenleg nincs abban a
helyzetben, hogy állandó szolgálatot tudjon
biztosítani. Amennyiben nem érnek el minket ezen a számon, azt ajánljuk, hogy – ha
van rá mód – fényképezzék le az elkövetőket,
vagy kocsijukat, illetve írják fel a rendszámot.”
A parancsnok szerint az ilyen tevékenységet
legfeljebb 1000 koronás, helyben kirótt bírsággal büntethetik, de megalapozott esetekben továbbíthatják az ügyet, és ezen felül a
lefülelt szemetelőnek el kell saját költségére
takarítania a hulladékot. Az illegális szemétlerakatok felszámolásához Hanula Imre szerint
két dolog kell: megfelelő alternatívát kínálni a
lakosoknak az elhelyezésre, valamint bizalmat
és szoros együttműködést kialakítani a lakosság és a városi rendőrség között.
(vk)
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Bizalmatlansági indítványok – az érintettek véle- Önáltatás felsőfokon
ménynyilvánítása
A városi képviselő-testület március 1-jei
ülésén bizalmi szavazást tartott négy, a
városi szerkezetben vezető beosztásban
levő személlyel kapcsolatosan. Jókay
Tibor mérnöknek, a Vepos igazgatójának, Hanula Imrének, a városi rendőrség
parancsnokának és Soňa Vaneková főellenőrnek nem, Jana Beníkovának, a városi könyvtár igazgatónőjének bizalmat
szavazott. Megkérdeztük őket, hogyan
értékelik a bizalmi szavazást, és milyen
következtetéseket vonnak le belőle.
Jókay Tibor mérnök: A szavazás során
kiderült, hogy 6 képviselő nem szavazott
bizalmat, ugyanakkor 4 képviselő bizalmát élvezem, egy képviselő tartózkodott.
Ez tehát nem nevezhető általános bizalmatlanságnak, van reményem arra,
hogy visszaszerezzem a testület bizalmát,
amennyiben lehetőséget kapok rá. 17 éve
vezetem a Vepost, ez idő alatt három
polgármester és négy testület váltotta
egymást. Elfogadom a testület döntését,
de hozzáteszem, hogy nem ismerem az
okait. Egyik képviselő sem beszélt velem
erről, sem hivatalosan, sem másként.
Tudok viszont olyan vállalkozói igyekezetekről, amelyek néhány, általunk
a város számára végzett tevékenység
megszerzésére irányulnak. Kisebbnagyobb tevékenységekről van szó kb.
6–8 millió korona értékben, közülük a
legjelentősebb a hulladékkihordás cca. 3
millió korona értékben. Végzünk viszont
olyan kisebb szolgáltatásokat is, amelyek
számukra érdektelenek lehetnek (közterület-tisztítás, a nyilvános WC-k üzemeltetése, operatív hulladékeltakarítás – pl.
állattetemek eltávolítása –, illetve olyan
apró tevékenységek, amelyeket azonnal
el kell végeznünk). Nem szándékozom a
pozíciómat védeni, de meg vagyok róla
győződve, hogy a városnak szüksége van
és lesz egy ilyen jellegű saját tulajdonú
cégre. Velem vagy nélkülem. Az objektív
szemlélet hiánya csak rövid életű döntésekhez vezethet. Az utóbbi 10 évben
csupán egy panasz érkezett a munkánkra, a vállalat veszteséges gazdálkodását
2003-tól a fenntartó okozta azzal, hogy
nem teljesítette a költségvetést és elmulasztotta az állóeszközök leírását. Erről a
könyvvitel is tanúskodik. Megalapozatlan lenne a Vepos vezetését okolni ebben
ügyben. A gondokat magunk előtt toljuk.
A városi szolgáltatások terén helyre kell
állítani a gazdálkodást, mégpedig olyan
módon, hogy az ne érintse kellemetlenül
a város lakosságát. Hogy a hulladékki-

hordás a jelenlegi 400 helyett ne kerüljön
800 vagy 1000 koronába. Mindent meg
lehet oldani, bár már majdnem késő van
rá. A szolgáltatások nem olyan jövedelmező üzlet, mint azt néhány vállalkozó
gondolja. Szerintem sem a képviselőknek, sem a polgármesternek nem érdeke,
hogy azokat a polgárokat – elsősorban
a nyugdíjasokat –, akiknek a jelenlegi
hulladékeltakarítási illeték megtérítése
is nehézségeket okoz, tovább terheljük.
Tudom, milyen állapotban van a város
gazdasága. És nem lesz jobb mindaddig, amíg ki nem egyenlítjük a kórház
adósságait. Az év első három hónapjában a városi szolgáltatásokra 300 ezer
koronával kaptunk kevesebbet, mint azt
a rendes költség megkövetelné. Csupán
addig takarózhatunk, amíg a takarónk ér.
És az manapság nem ér a talpunkig. A
gazdaság állapota a döntő, nem a benyomások. Ehhez tartom magam.
Hanula Imre: Általános dolgok kivételével nem tapasztaltam elégedetlenséget
a munkánkkal kapcsolatban. Ezért is
meglepett a szavazás eredménye. És azért
is, mert a többség kevéssé ismeri a munkánkat. Az 1998–2002-es időszakban
több képviselő – elsősorban a közbiztonsági bizottság elnöke – személyesen is
nyomon követte tevékenységünket, néhányszor elkísértek az éjszakai műszakba is, az előző időszakban például egyszer sem. A testület konkrétan azt rótta
fel, hogy milyen módon oldottam meg
a Vepos engedély nélküli szemétégetésügyét. Meggyőződésem, hogy helyesen
jártam el, és másként nem lehetett volna
kezelni az ügyet. Kevés a városi rendőr,
feladataink ellátásához még legalább
két személyre lenne szükség. Ennek érdekében már a múltban is felszólaltam,
sajnos, mindeddig eredménytelenül,
közben a városi rendőrség koncepciója
is tartalmazta e követelményt. Feladatul
kaptam, hogy dolgozzak ki egy új működési szabályzatot, amelybe szeretném
beépíteni ezt az igényt.
Jana Beníková: Pozitívan értékelem,
hogy a városi képviselő-testület bizalmat
szavazott nekem, a könyvtár munkájának
elismeréseként értékelem ezt a gesztust.
Nemcsak számomra, kollégáim számára
is új kihívást, támogatást jelent. Idézem
eodor Roosevelt szavait: „Tedd, amit
tudsz, azzal, amid van, ott, ahol éppen
vagy. ” Olvasóink megérdemlik.
Soňa Vaneková főllenőrtől nem sikerült
nyilatkozatot kapnunk.
(ck)

(avagy tábori kis tracta a megújulásról)

Az a helyzet, kedves szittya testvérek, hogy az ilyen-olyan
ügyeskedő, pénz- és pozícióimádó, karrierista ficsúrokon kívül én
itt, lenn a mocsárban egyetlen olyan épeszű, rendes fiatalt sem
ismerek, aki a hőn szeretett MKP karjaiba vetné magát, utánpótlásként. Sőt, tartok tőle, hogy még tíz év múlva sem tűrné el a
nyomdafestéket az a szózuhatag, amit ez a rövidítés korosztályomból és a fiatalabbak zöméből kiszakaszt. Biztos idióták közé járok.
Nyeretlen naiv lúzerek közé.
Barak László a demokrácia „nehogymábajlegyenistáit” küldte
el jogosan a búsba, ehhez csak annyit tennék hozzá: az MKP-ban
az efféle áldemokraták száma már régóta túllépte a kritikus szintet.
De azért csak söpörjük tovább az összes kakit nyugodtan az immár
Csomolungmává tornyosuló szőnyeg alá, s érveljünk mindig az
örökzölddel: most azért nem lehet, mert ellenzékben vagyunk, most
meg azért, mert kormányon. Persze, fegyelmezett tagság, fegyelmezett képviselők, „meramijejink”….
Hányinger. Ki a lópikulát érdekel egy olyan párt, ahol soha
nem nevezik nevén a dolgokat, s ahol aki eltérő véleményt mond,
az rögtön ellenség, ügynök, áruló, zsidóbérenc, stb.? Mi ez? Vidéki
sztálinizmus nemzeti köntösben? Ki a francot érdekel egy olyan
párt, amelyik egyfolytában megosztott magyarságról siránkozik,
de az utóbbi években főképp Orbán Viktor és elvbarátai szatellitjeként működött? Hoppá, ez nem azt jelenti, hogy most Fletó meghosszabbított kacsói legyenek, netán Dávid Ibolya manikűrözött
ujjacskái…
Azt mondják a srácok: ez ugyanolyan maffia, mint a többi.
Nem lépnek bele. Még ha reggeltől estig a magyarságot védik, se.
Mert a magyarságvédést meghagyják a fanatizált zombiknak.
Azaz, meg se hagyhatják, mert azt a tulkok már régen kisajátították. Foglalkozása? Főállású magyarságvédő. Úgy is néz ki. Mint a
megélhetési képviselők, a megyei és járási pártkáderek meg a többi
himpellér, beleértve a múmiaszerű csemadokos mozgalmárokat is.
Tisztelet a roppant kevés kivételnek. Mert nincs magyarságérdek.
Hatékony kisebbségvédelem, foglalkoztatás- és gazdaságpolitika,
az lehetne, de ahhoz meg program kell. Ötlet, stratégia. Egyébként
pedig ma már jobb helyeken nem azt firtatják, hogy magyar vagyok-e, hanem azt, hogy mit tudok.
Tehát az alapkérdés: demokratikus-e az a párt, ahol egyfolytában kussolnia kell a tagságnak, úgymond magyarságérdekből?
S ahol nem tudnak túllépni a sérelmi politikán, meg azon, hogy
mindig valaki ellen határozzák meg önmagukat. Kifelé egységet
harsogva, de belső körben az első adandó alkalommal kéjesen
harapva át egymás torkát. Gettóbunkók, bosszúálló rezervátumparasztok. Bocsánatot kérek Pista bácsitól és Mari nénitől. Tőlük
viszont soha. Majd ha megérdemlik. Majd ha leszoknak a vezérhímes társasjátékról. A nyárikonyhai falvédős „mibélánkról”, „mipalinkról”, „mimiklósunkról”. A tabukról és a szent tehenekről. Majd,
ha nem lesz egy táborban keresztény, mélymagyar, liberális. Nekem
nem kell az egységnek álcázott katyvasz. Nekem nem emléktáblák
kellenek, meg kopjafák. Meg üresen kongó, felújított szocreál iskolák, meg csak Samsung és Suzuki. Nem csak ennyi, oszt jónapot,
marha sokat tettünk értetek. Legyetek örökké hálásak, tehát soha
ne merészeljetek bírálni.
Csak nehogy valaki azzal jöjjön, hogy az MKP-ban szólásszabadság van, meg demokratikus berendezkedés. Még ha ez a
szabályzatban benne foglaltatik is. Aki ezt állítja, az álszent, szemforgató. Azaz: hazudik. Vagy fél vagy pártkatona, aki ezt szajkózza
– egykutya. Az sem érv, hogy a többi párt is ilyen. Mert az MKP-ról
van szó. A székrekedéses álmegújulásról. Arról az abszurd viccről,
amelyben a tagság mindig felülről lesi a tisztogatás megkezdését,
a vezetőség pedig a demokrácia elvével takarózva mindig a helyi
tagságra mutogat egy-egy vidéki gennyes ügy kifakadásakor. De a
személyes felelősség, na, azt konkrét esetekben hiába is keresnénk.
Ártana a magyarságnak. Annak.
BUCHLOVICS PÉTER
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Nem hiszem…
Nem hiszem, hogy városunk, országunk
sorsát csupán a véletlen irányítja. Minden
jó és rossz mögött konkrét emberek állnak.
Nyolc évig vártuk, hogy városunkban,
régiónkban megmozdulnak a dolgok, és
nem ellenkezőleg. Hiszen éppen ebben az
időszakban egy mi régiónkból származó
személy volt a miniszterelnök-helyettes. A
Nyitra megyei közgyűlésben pedig – demokratikus választásokat követően – az
MKP volt erőfölényben. A járási hivatalt
is e párt tagja irányította. Városunkban 8
évig szintén e párt színeiben megválasztott
polgármester és alpolgármester formálta a
közéletet. Naivan gondoltam, hogy amint
Slota által Zsolnára, városunkba is beköszönt a virágzás időszaka. Nem így történt.
Városunk hanyatlásnak indult. A városi
szervezetek helyzete – elsősorban pénzügyi
téren – kérlelhetetlen és ismételt bizonyítéka ennek. Most a helyreállítás ideje következik. A jelen városvezetésnek és képviselő-testületnek a város, nem saját javukat
kell szem előtt tartaniuk. Tegyük most
félre a politikai vagy nemzetiségi másságot.
Gondoljuk az utak állapotára. Komplex felújításra van szükségük. Nincs talán olyan
utca, amelyet ne kellene felújítani. A városközpontban vannak olyan szakaszok, ahol
mintha eltűntek volna a szemétkosarak. A
város szélén újabb és újabb illegális hulladéklerakatok létesülnek, és még sorolhatnám. Ugyanakkor a közhasznú munkások
az utóbbi hetekben láthatóan hozzájárultak a köztisztasághoz. Azt is észrevettük,
hogy sikeresen felújult a városi és az állami
rendőrség közti együttműködés. Vannak
azonban apróságok, amelyek néhányunknak többé-kevésbé fontosak lehetnek. Ha az
előző városvezetés nem is hiányolta a kultúrház előtti információs táblán a magyar
nyelvű városfeliratot, írjuk oda. Sokaknak
fontos lehet… és én is támogatom, teljesen
komolyan.
Mellesleg, ha már a táblákról van szó.
Meglepő, hogy minden környékbeli város és
község határát az utak mentén a hivatalos
táblán túl színes címer is jelzi. A lakosok
ezzel büszkeségüket jelzik városuk, falujuk
iránt. A volt városvezetés nem tartotta fontosnak, hogy Zselízen is legyen ilyen címer.
Az is elgondolkodtató, hogy a környékbeli
falvakban (Nyíren, Farnadon, Sáróban,
Garamszentgyörgyben) létesültek községi
múzeumok, tájházak. Zselízen mindezidáig
nem. Talán csak az oly gyakran zárva tartó
Franz Schubert-emlékszoba kivételével.
Van mit behoznunk. Tudom, az említettek
nem lakatnak jól minket, de ha más előnyük nincs is, legalább legyen olyan érzésünk, mintha gazdagok lennénk.
Pavel Polka

A képviselők nem szavaztak bizalmat a Vepos igazgatójának, a városi rendőrparancsnoknak és a főellenőrnek
A városi képviselők március első napján találkoztak a testület 3. rendes ülésén. Bevezetőben módosításokkal jóváhagyták az 1. sz. általános érvényű
rendeletet – a város statútumát. E pont keretében
képviselői indítványra a testület létrehozott egy
ad hoc bizottságot, amely azt kapta feladatul, hogy
vizsgálja felül a közterületek és városrészek megnevezéseit. A képviselők szavaztak arról, hogy a két
alpolgármester közül melyik lássa el a polgármester-helyettesi teendőket. Titkos szavazással Mocsy
Katalint választották meg polgármester-helyettesnek. A városatyák bizalmi szavazást tartottak
Jókay Tibor mérnök, a Vepos igazgatója, Hanula
Imre, a városi rendőrparancsnok, Jana Beníková,
a Városi Könyvtár igazgatónője valamint Soňa
Vaneková, a város főellenőre személyéről. A Vepos
igazgatójának bizalmatlanságot szavazott a testület.
Peter Martosy mérnök képviselő a szavazással kapcsolatban kijelentette: „Nem vagyunk bíróság, hogy
ítéleteket hozzunk, és nincs is olyan emberünk,
akit erőnek erejével az igazgatói székbe akarunk
juttatni, viszont a vállalattal már évek óta gondok
vannak, amiket orvosolnunk kell.” A testület ugyanakkor azzal bízta meg az igazgatót, hogy új működési
szabályzatot és megszorító ésszerűsítő intézkedéseket dolgozzon ki a vállalat részére. A városi rendőrparancsnoknak sem szavazott bizalmat a testület,
9:2 arányban elvetette a bizalmi indítványt. Őt is
új működési szabályzat és megszorító intézkedések
kidolgozásával bízták meg. 11:1 arányban bizalmat
szavaztak a képviselők a Városi Könyvtár igazgatónőjének, viszont őt is ugyanolyan feladatokkal
bízták meg, mint a két előbbi vezetőt. A testület
főellenőrrel szemben 8:2 arányban fejezte ki
bizalmatlanságát.
A képviselő-testület jóváhagyta a város jutalmazási rendszerét, tárgyalási rendjét, amelyhez
azonban a városháza elöljárónőjének ki kell
dolgoznia a titkos szavazások lebonyolításának
irányelvét. A városatyák megtárgyalták a kórház átvételi jegyzőkönyvét, majd azzal a megállapítással,
hogy nem teljes, mivel hiányzik a követelések és
kötelezettséget teljes listája, átdolgozásra ajánlották.
Ezzel kapcsolatban a várost ez ügyben képviselő
dr. Nyúl József kijelentette, hogy a várossal karöltve
mindent megtesz annak érdekében, hogy a kötelezettségeket csökkentse. Az utóbbi hónapokban
2,5 millió koronát sikerült lefaragni a kötelezettsé-

gekből. Megjelentek viszont újabbak, pl. 1,9 millió
korona értékben a Szociális Biztosítóval, illetve 2,5
millió korona értékben az adóhivatallal szemben.
A testület jóváhagyta egy transzformátor-állomás
alatti, Béke utcai földterület eladását a Nyugat-szlovákiai Energetikai Műveket képviselő Enermont
vállalatnak 200 korona/m2-es áron. Jóváhagyta a
városi területrendezési terv módosítását a tervezett
szélerőművek telepítésével kapcsolatban, miután a
beruházó tájékoztatott arról, hogy a erőműparkot a
szódói lakóövezettől távolabb építi meg.
A testület tudomásul vette a városi hivatal
pénztári műveleteinek utólagos pénzügyi ellenőrzéséről szóló beszámolót. A városi vagyon leltározásáról szóló beszámolóval kapcsolatban a
testület megállapította, hogy a Veposban végre
kell hajtani egy vagyonkezelési hatékonyságra
irányuló vizsgálatot, mivel lakossági bejelentések
arra engednek következtetni, hogy a városi vagyon
kezelés során a vállalat megsértette az ide vonatkozó előírásokat. A főellenőrt megbízták azzal, hogy
végezzen ellenőrzést a vállalatban: a vagyonkezelés
terén, amely során vizsgálja annak törvényességét,
gazdaságosságát, ésszerűségét a tavalyi év és az idei
év első két hónapjának időszakában, a Garam utca
felújításával kapcsolatos munkák kimutatását, a
hulladékkihordó tehergépkocsi kihasználtságát,
valamint azt, hogyan jutott a vállalat az irodában
található kandallóhoz. A testület jóváhagyta a
következő utólagos pénzügyi ellenőrzésről szóló
beszámolókat: pénztári műveletek a Veposban,
leltározás és pénzügyi műveletek a könyvtárban.
Az ellenőrző tevékenységről szóló beszámolóval
kapcsolatban a testület megállapította, hogy a
főellenőr munkájában rendszeresen hiányosságok
tapasztalhatók, ezért az ellenőrző tevékenység
nem hatékony, munkáját elhanyagolja, beosztásából fakadó kötelességeit na teljesíti, mivel az
idei képviselő-testületi ülésekre nem nyújtotta be
az ellenőrző tevékenység tervét. A testület figyelmeztette őt a megfogalmazott hiányosságokra, és
10 napon belüli helyrehozatalra kötelezte.
Az interpelláció keretében Pavel Polka képviselő és alpolgármester elégedetlenségét fejezte ki az
aktivációs tevékenységet végzők munkájával kapcsolatban, és köztéri figyelőrendszer kiépítésének
költségelemzésére tett javaslatot.
(ik)

Csicsay Alajos az Irodalmi Kávéházban

Visszatérő vendége volt Csicsay Alajos személyében március végén a városi könyvtár által szervezett
Irodalmi Kávéház rendezvényének. A találkozón Mérföldkövek ködben c. könyvét mutatta be. Magát
a szerzőt és tevékenységét dr. Horváth Géza mutatta be, akit régi baráti kapcsolat fűz Csicsay Alajoshoz.
A könyv a szerző apósáról, Pathó Károlyról szól, rajta keresztül jellegzetes szlovákiai magyar helyzetképet
is fest, és taglalja a Csemadok alakulásának történetét is. „Az ember addig él, amíg emlékeznek rá. Ha már
van hozzá tehetségem, írok az emberekről, hogy emlékezzenek rájuk“ – vallotta meg indíttatását Csicsay
Alajos, aki – mint kiderül – könyvének címében a köd alatt nem csupán a feledés homályát, hanem a mások általi ködösítést, manipulálást értette. A vendég saját életéről is mesélt, majd közvetlen és tanulságos
beszélgetés alakult ki a résztvevők között, amely során többek közt az is kiderült: a könyvben foglalkozik
a Petőfi által megénekelt Pathó Pál és apósa, Pathó Károly közti lehetséges rokoni szálakkal is. Többek
közt ezért, de a könyvet már elolvasók szerint számos más okból is érdemes kézbe venni.
(ic)
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Hogy tekint a megva- Városi pénzügyek – mit örökölt meg a jelenlegi képlósuló
önkormányzati viselő-testület?
Milyen a város jelenlegi pénzügyi helyzete? Ez a 14 338 832,65 koronás többletet mutat. Március végéig
koncepcióra?
Néhány véleményt gyűjtöttünk össze az önkormányzat és a lakosság köréből arról, miként vélekednek a jelenlegi önkormányzat működésének
új koncepciójáról, amelyet az új polgármester,
Pavel Bakonyi építészmérnök tárt a nyilvánosság
elé, s amelyet a képviselő-testület elfogadott.
Mgr. Vojtech Tomašovič, önkormányzati képviselő: – Azt mondják, hogy minden új társaságnak
változást kellene hoznia. Híve vagyok ennek a
nézetnek, hiszen túl sztereotip dolog lenne mindig a kitaposott ösvényen haladni. A változásokat
pozitívan értékelem, vannak azonban kifogásaim
is. Talán az idő dönt arról, hogy e téren a városvezetés vagy néhány kolléga véleménye, illetve az
én nézeteim voltak-e helyesek. Szerintem nem kell
mindent szétrombolni, a régire lehet az újat építeni, hiszen nem minden régi egyben rossz is. Nem
tudok például egyetérteni az újonnan bevezetett
fogalmakkal, amelyek eltérnek az általánosan használatos és törvényekben javasolt kifejezésektől. Az
emberek megszokták ezeket az elnevezéseket, évek
óta használják őket. Például a bizottság szót nem
változtatnám meg, hiszen az Európa Parlamentben
is bizottságok dolgoznak. Úgy látom, hogy a három
hónap alatt eleget tettünk, a képviselő-testület és a
város vezetése is, bár néhány kérdésben határozottabb lettem volna.
Kádasi Erzsébet, a városi hivatal dolgozója: – E
rövid idő alatt az új képviselő-testület az új stratégia bevezetésén dolgozott, amelynek fő eleme
a személyi felelősségre helyezett elvárás. E célok
az új szerkezeti felépítésben vázoltattak fel. Az első
hónapokban a képviselő-testület kifejezte, hogy
módosításokat vár el a költségvetési szerkezetben
és a városi szervezetek tevékenységében, a pénzforrások tervezésének és irányításának stratégiai
kidolgozását, és a célok meghatározásának ötvözését tartja szükségesnek. A feladatok kidolgozása és
pontosítása lesz a következő hónapok legnagyobb
tennivalója.
Jozef Kanyuk: Pozitívan érzékelem az új képviselőtestület munkáját és hozzáállását, magam is részt
vettem a márciusi ülésen. A képviselők rámutattak a megoldásra váró negatívumokra. Elégedett
vagyok, hogy Jana Beníková élvezi a képviselők
bizalmát, együttműködtem vele, és bizonyíthatom,
hogy megfelelő a feladatokhoz való hozzáállása.
Azt is szívesen fogadtam, hogy Mocsy Katalin lett
az első alpolgármester – megfelelő ember került a
megfelelő helyre. Ugyanakkor nagyra értékelem
a másik alpolgármester, Polka Pavel munkáját is.
Helyeslem, hogy teret kap az egyéni felelősség elve,
inspirációnak tekintem, mind a képviselők, mind a
lakosság szemszögéből.
Peter Hančin: Egyelőre nem értékelek. Szerintem
még túlságosan korán van erre, és nem is volt időm
foglalkozni a kérdéssel, inkább megvárom, hogyan
mutatkozik meg az új hozzáállás a gyakorlatban.
Észrevettem viszont, hogy este nem működik a
közvilágítás. Már takarékoskodunk?

(feldolgozta: vk, šh)

kérdés valószínűleg a lakosság nagy részét foglalkoztatja. Végső választ azonban csak néhány héttel ezelőtt, a
város könyvvitelének zárlata, valamint a kórház kötelezettségeinek és kinnlevőségeinek tisztázása után lehet
adni.
„A választások előtt sejtettük, hogy a város új vezetése által megörökölt helyzetének rendbetétele nem lesz
sétagalopp. A 2006-os zárszámadás és a kórház leltározása után azonban elmondhatjuk, hogy a helyzet rosszabb,
mint sejtettük.
A kórházzal való felelőtlen gazdálkodásról sokat
elárul az átruházási jegyzőkönyv, amelyet a miniszter
2003. június 9-én, jómagam 2007. február 28-án írtam
alá, valamint a 2004–2006-os időszak költségvetési mutatói” – mondja Pavel Bakonyi építészmérnök, a város
polgármestere. De nézzük sorjában:
1. 2003-ban városunk átvette a kórházat az államtól,
a kötelezettségek és kinnlevőségek leszámítása után
61,417 millió koronás könyvértékben.
2. 2006 végéig a kórház egyes részeit a város eladta,
összesen 38,385 millió korona értékben.
3. 2003. január 1-je és 2006. december 31-e között,
amíg a kórház a város tulajdonában volt, a helytelen
gazdálkodásnak köszönhetően a kórház 55,448 millió
koronás veszteséget termelt.
A kórház megszűnése után, 2007. január 1-jén a
város 27,290 millió koronás kötelezettséget vállalt át.
Ez a tartozás már az új képviselőket és polgármestert
sújtja.
„Maga a város gazdálkodása a múlt évben

a kórház kötelezettségeiből 11 239 675,68 koronát már
törleszteni tudtunk, jelenleg tehát a kötelezettségünk
összege 16 050 776,41 korona” – foglalta össze a kórház
megszűnésének pénzügyi vonzatait Kádasi Erzsébet,
a városi hivatal pénzügyi osztályának vezetője. „Ezek
a számok arról árulkodnak, hogy 2005-től a város folyamatosan ráfizet a kórházra, előbb a fenntartására,
később a felszámolására. Ma már azt is meg tudjuk,
milyen összegekkel: 2005-ben 2 689 000 koronával a kazánházra, gyógyszerekre és bérekre, 2006-ban 20 530 000
koronával az alkalmazottak fizetésére és végkielégítésére,
gázszámlákra és más kötelezettségekre, 2007-ben pedig
27 290 000 koronával az átvállalt kötelezettségekre. Ez
összesen 50 409 000 korona. Emellett a város elveszítette
a tulajdont is – az ingatlanokat és a felszerelést – 38 millió
korona értékben. Ha ezt így számoljuk össze, akkor 62 409
000 koronás veszteségről beszélhetünk. Ha a Medfin kifizeti a kórház vételárának második, 12 000 000 koronás
részletét (amellyel egyelőre késik), a veszteség
50 409 000 korona lesz. Ez az összeg tovább csökkenthető
a követelések egy részének behajtásával és a kötelezettségek egy részének megegyezéssel való csökkentésével.”
„Ezek a számok a városunkat ért pénzügyi veszteségről számolnak be. A munkahelyek megszűnése, a kórház
elvesztése által pénzben ki nem fejezhető kár is érte a környék lakosságát”– teszi hozzá a polgármester. Nagyon
jelentős már a kifejezhető kár is, ha elképzeljük, milyen
fejlesztés hajtható végre ilyen összegből. A fejlesztés
elindulhat, amint a városnak sikerül megszabadulnia
ettől a hosszú ideig húzódó tehertől.
(ick)

Leváltották a város főellenőrét
1. old.→
A városi könyvtár és a Vepos
szintén kiegyenlített költségvetéssel gazdálkodik, az előbbi 1,042
millió, az utóbbi 8,779 millió koronából. A testület megtárgyalta
a kórház átruházó jegyzőkönyvét,
miközben megállapította, hogy
a város „megörökölt” kötelezettségeinek értéke március 13-ához
17 097 989,31 korona, 60 napos
határidőn túli kötelezettségeinek
értéke 10 076 658,31 korona, a
kórházról átruházott követeléseinek értéke pedig 10 845 570,47

korona volt. A képviselők jóváhagyták az átruházási jegyzőkönyvet. A testület jóváhagyta a városi
rendtartást is, amely fontos eleme
az önkormányzat új koncepciója
megvalósításának. A képviselők leváltották a város főellenőrét, miután megállapították, hogy munkáját hiányosan végzi, ezért az általa
végzett ellenőrzés nem hatékony.
Ezt a képviselők már a korábbi
üléseken is megállapították. A
testület azt is megállapította, hogy
a főellenőr a korábbi írásos figyelmeztetés ellenére sem nyújtotta

be a 2007 első félévére vonatkozó
munkatervét, ami a képviselők
szerint a munkaköri feladatok ismételt elhanyagolásának tekinthető. A testület tudomásul vette a
Blue Art polgári társulásnak a
mozi üzemeltetőjének megváltoztatására irányuló kérvényét,
és utasította az iskolaügyi és
kulturális részleg vezetőjét,
hogy tárgyalják meg a kérdést
a részlet tanácsának ülésén,
és foglaljanak állást az áprilisi
képviselő-testületi ülésen.
(ck)

Orosházi Lajos 90. születésnapját ünnepelte

Orosházi Lajos 1917. március 12-én született a közeli Zsemléren. Egy hónapja ünnepelte
90. születésnapját a tanítványai és kollégái által tisztelt nyugalmazott tanár. Ismert fafaragó,
helytörténész és amatőr csillagász. Jelenleg Oroszkán él. Két általa készített kopjafa Zselízen
található, az egyik a református templom előtt, a másik a Schubert utcai első világháborús
emlékparkban. Néhány művét állandó jelleggel kiállították a magyarországi Komáromban,
ahol a Monostori erődben található 6 kopjafája. Ezeket a Donnál elesett bajtársai tiszteletére
készítette. Orosházi Lajos 1943 elején orosz fogságba esett. Hihetetlen 14 évig volt munkatáborokban, és csak 1958-ban tért haza. Az akkori hatalom csak több éves fizikai munkavégzés
után engedélyezte neki, hogy pedagógusi állásba kerüljön.
A 21. században nem mindennapi élménynek számít hosszú órákon át mélyrehatóan
beszélgetni egy olyan emberrel, aki ennyi háborús megpróbáltatáson ment keresztül. Máig
a keresztény és cserkész értékrend szerint él. Ma is szálfaegyenes termete, kedves tekintete és
nyíltsága mintha habsburgi karizmát kölcsönözne neki. Néhány évvel ezelőtt ő készítette azt
a faragott címert, amely a zselízi városháza esketőtermét díszíti. Kerek jubileuma alkalmából
a város nevében is felköszöntöttük őt.
Pavel Polka
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Ezen a helyen szeretném
kifejezni azt az alapvető
nézetemet, hogy a politikai
hadviselés, a mások elleni
taktikázás, előny- vagy haszonszerzés egy csoport vagy
párt tagjai számára mások
rovására szerintem a méltatlan önzés megnyilvánulása.
Városunkban már nincsenek létükben fenyegetettek,
a pozitív kezdeményezést
nem gátolják. Tisztességes
társadalomban a kiválasztást
a tudás és képesség, nem
a nemzetiség, vallási vagy
párthovatartozás határozza
meg.
Januárban felkértem az
újságíróinkat, hogy részletesen tájékoztassanak a zselízi
önkormányzatban beállt változásokról. Nem így történt,
ezért figyelmeztettem őket.
Remélem, hogy ez a kiadás
meggyőzi a nyilvánosságot,
hogy az újságban is új idők
köszöntöttek be.
Valószínűleg megtörténik
még egy ideig, hogy nem
mindenki érti meg a változások lényegét. A szokás nagy
úr, mondja a közmondás.
Az anyagi hatalom megszerzésére irányuló küzdelem két évezreden át ivódott
belénk, mint az emberi történelmi Halak jegyében telt
időszakának jellegzetessége.
Immár beléptünk a Vízöntő
jegyébe, amelyben a szellemi értékek felértékelődnek.
Meggyőződésem,
hogy
Zselízen sem tudja néhány
személy vagy csoport megállítani ezt a folyamatot. Lehet,
hogy fékezni tudják majd, és
ezáltal több akadály kerül
– eléjük és, mások elé is.
Azt ajánlom, hogy senkire ne haragudjunk ezért.
Hagyjuk abba a szlovákokra
és magyarokra, hívőkre és
hitetlenekre való csoportosításokat. Azok is a társadalmunkba tartoznak, akiknek
nincs erejük és bátorságuk
a nyíltságból és a személyes
felelősségből áradó félelem
leküzdésére. A sors nem
véletlenül állított minket
egymás mellé. Így adott lehetőséget, hogy saját esetünkön
vizsgáljuk meg: megértettük-e

a kétezer évvel ezelőtti üzenetet – „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”.
Kétezer év telt el, és néhányan közülünk valószínűleg
máig nem értették meg az
üzenet lényegét: „A felebarátom nemcsak a barátom,
családtagom,
párttársam,
hanem elsősorban az, aki a
körülöttünk levő veszélyes
élő és élettelen világgal együtt bánt engem.”
Ezek az akadályok azért
vannak előttünk, hogy megértsük az okaikat, és megtanuljuk leküzdeni őket – szeretettel, alkotóerővel. Csak
ilyen világban lehet fejlődni,
javulni, tökéletesedni. Elég,
ha magunk köré nézünk, így
működik az élő és élettelen
világ, amelynek az ember
szerves része.
Az ember előtt álló akadályokat nem lehet agresszíven letarolni, csak szeretettel lehet
rajtuk túljutni. Az emberiség
véres történelme világosan
mutatja, hogy a rossz újabb
rosszat és erőszakot szül. Ki
mint vet, úgy arat. Ma már
ez evidens, teljesen mindegy,
hogy az ember keresztény,
buddhista vagy materialista.
E világ törvényei kérlelhetetlenül érvényesek, mindegy,
melyik törvényt nevezzük
isteninek, karmikusnak, vagy
éppen az akció és reakció
törvényének, és mindegy,
hogy szlovákul, magyarul
vagy roma nyelven.
Ezzel kapcsolatban egy
konkrét esetet említenék. Az,
hogy a múlt évben éjjelente
névtelen plakátokat ragasztott valaki a városban, arról
tanúskodik, hogy létezik a
nyíltságtól és az egyéni felelősségtől való félelem, jókra
és rosszakra, a ránk és rájuk
való osztódás.
Hiábavaló volt Ottmár
Gábor rosszindulatú igyekezete, aki a névtelen plakátragasztók tevékenységét mások
becsmérlésére és saját maga,
valamint az MKP előnyére
használta ki. Ez az igyekezet
a választások előtt dr. Nyustyin Ferenc beismerésével
komikusan csúcsosodott ki.
Kollégái előtt kénytelen volt

bevallania, hogy az iskolai
fénymásolón Mocsy Katalint
diszkreditáló plakátot fénymásolt.
Mindannyian, beleértve a
károkozókat és a károsultakat is, ilyen módon kaptunk
a sorstól lehetőséget tapasztalni, megérteni a rosszat és
helyesen reagálni rá. Ha kitértünk volna az akadály elől,
a rosszat nem neveztük volna
nevén és besöpörtük volna a
szőnyeg alá, az akadályként
továbbra is károsította volna
életünket. Csak amennyiben
minden érintett elégedettségére kezeljük a rosszat,
tudunk kitörni elvarázsolt
köréből, és nyitni a jó felé.
A leküzdendő akadály
jelen esetben a manipulálatlan, kiegyenlített nyilvános
eszmecsere hiánya e lap
oldalain. Ez nem lesz olyan
nehéz, sokkal nehezebb megtanulni a felelősségvállalást
a véleményünkért, illetve
annak esetleges negatív következményeiért.
Saját
élményemmel
bátorítom tétovázó polgártársaimat. Bármikor megfogalmaztam és elmondtam
véleményemet anélkül, hogy
valakit támadtam volna vagy
előnyt szerettem volna szerezni, előbb vagy utóbb pozitívan
végződött a dolog. Mindig elviseltem véleményem negatív
következményeit olyankor,
amikor valakinek „a sarkára
léptem”.
A közéletben történő túlkapásokról, hibákról nyíltan
kell beszélnünk, harag nélkül
konfrontálni álláspontjainkat. Ez hozzátartozik a politikai kultúrához, és elsősorban
az egymás iránti tiszteletteljes viselkedéshez.
Sokak által ma is felfoghatatlan az igény, hogy szeressék
ellenségeiket. Pedig egyszerű:
„Nincsenek
ellenségek”.
Valóban nehéz eljutni e felismeréshez, és szerinte élni.
Engedjék meg, hogy felkérjek mindenkit, akinek van
véleménye, és hozzá szeretne
szólni e témához, tegye ezt
meg. A városi lap ne csupán
az események krónikája és az
aktuális városvezetés szócsö-

Pedagógusnap – még
mindig…

Minden tudomány szakértője egyetért abban,
hogy a globális gondok megoldásához a nevelés
nagy arányban járulhat hozzá. Mégis éppen
a pedagógusok – akiktől a minőségi nevelés függ
– érzik a társadalmi alulértékeltséget.
„A pedagógusnap a múlt rendszer maradványa, ugyanúgy, mint maguk a pedagógusok. Az
oktatásügy ideológiamentesítéséhez csak generációváltással tudunk eljutni.“
A hasonló nézetek az ideológia túlértékelé-sével
annyira egyszerűsítik a problémát, hogy maguk válnak új ideológiává. Végül olyan helyzetbe kerülünk,
hogy az érintett politikusok a tudásköz-pontú gazdaságról beszélnek, s közben az iskolaügyi reformhoz
csak annyit tudnak hozzászólni, hogy a gyerekek
memorizálás helyett csak azt tanuljanak, amire az
életben szükségük lesz.
Teljesen másról beszélünk, amikor az emberiség
globális gondjairól van szó. Vitathatatlan, hogy az
oktatásban és nevelésben negatív szerepet játszott
az ideológia. Az is biztos viszont, hogy a józan
ész és a normális emberi hozzáállás mindig ellent
tudott állni bármilyen ideológiának. Ha nem így
lenne, akkor most nem lenne ez a megoldásra váró
gond.
Mindig is voltak jó és rossz tanárok – ez azonban nem az ideológia következménye, ugyanúgy,
mint nem az ideológia következményei a technokrata nézetek, amelyek a használhatóság szempontjára szűkítik az emberi élet összes területét. Aktuális lehet Erich Fromm gondolata: „Az eszünk 21.
századi, de a szívünk kőkorszaki.” Erről van szó.
Števo Hečko

Városi pályázati rendszer
készül a kultúra, a tanügy
és a sport terén

Március elején ülésezett első ízben az iskolaügyi
és kulturális részleg tanácsa dr. Horváth Géza és
Mgr. Vojtech Tomašovič vezetésével. Az ülésen
szó esett a város és szervezeteinek bel- és külföldi
testvérkapcsolatairól (ide tartozik a testvérvárosokkal – Makóval, Csíkszeredával, Trstenával és
Barccsal – fenntartott viszony, a helyi művészeti
alapiskolának a Zlaté Hory-i Franz Schubert
Zeneiskolával, a magyar tannyelvű alapiskolának a budapesti Vass Lajos Általános Iskolával,
a magyar tannyelvű gimnáziumnak a mezőcsáti
gimnáziummal ápolt viszonya). A részlegtanács
jóváhagyta az idei tevékenységének tervezetét,
foglalkozott a pedagógusnap alkalmából városi
elismerésben részesülők kiválasztásával. A jelenlevők megegyeztek, hogy a városi kitüntetésben
részesült személyek névsorát a város honlapján
is publikálni kell, valamint abban, hogy a tanügy,
a kultúra és a sport területén városi pályázati
rendszerben kellene támogatni a helyi szervezeteket. E felvetésnek hamarosan folytatása lesz,
hiszen a márciusi képviselő-testületi ülésen is
megfogalmazódott egy ilyen irányú igény. (ic)

ve legyen! Legyen életteli fórum, szolgálja a
polgárok véleménycseréjét. Első lépésként az
elnevezésre irányuló ankétot valósíthatnánk
meg. Javaslataikat továbbítsák a főszerkesztőnek.
Pavel Bakonyi építész-mérnök,
Zselíz polgármestere
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A szokás nagy úr

Március 28-án önkormányzatunk is megemlékezett a pedagógusnapról. Az ünnepi rendezvényen
részt vett Pavel Bakonyi építészmérnök, városunk polgármestere, Mocsy Katalin és Pavel Polka
alpolgármesterek, Niszler Andrea mérnök, a városi hivatal tanügyi osztályának vezetője, valamint a helyi alapiskolák, óvodák, a művészeti alapiskola és a szabadidőközpont pedagógusai. A
rendezvényen idén is kitüntették a kiemelkedő eredményeket elérő pedagógusokat. Kitüntetést
kaptak: Mgr. Mária Moravská, Mgr. Mária Szurdiová, dr. Horváth Géza, Köteles Péter, Lenka Stanková és Kvetoslava Záhorská mérnök. Dr. Horváth Gézát a pedagógusnap alkalmából díszoklevéllel tüntette ki a megyei tanügyi hivatal. A kitüntetetteknek gratulálunk, bővebben
lapunk következő számában mutatjuk be őket.
(foto: ik)

Leváltották a város főellenőrét
Március 29-én tartották a városi képviselő-testület 4. rendes ülését. A tárgyalást városunk polgármestere,
Pavel Bakonyi építészmérnök nyitotta meg és vezette. Az egyik legfontosabb pont a város és városi szervezetek költségvetésének elfogadása volt. A képviselők a következőképpen fogadták el a büdzsét: a rendes
költségvetés bevételi oldalán 101 520 000 korona, kiadási oldalán 88 375 000 korona, 3 145 00 korona
többlet; a tőkeforgalmi költségvetés bevételi oldalán 27 470 000 korona, kiadási oldalán 25 320 000 korona,
ami 2 150 000 korona többletet jelent; a pénzügyi operációk bevételi oldalán 16 240 000 koronát, kiadási
oldalán 31 535 000 koronát hagytak jóvá. A testület jóváhagyta a tartalékalap-felhasználást a kórházról
átruházott kötelezettségek kifizetésére 11 841 000 korona értékben. A szlovák alapiskola 19 439 000 koronás kiegyenlített, a magyar alapiskola 13 232 000 koronás kiegyenlített költségvetéssel gazdálkodik.
→2.old.

Önkormányzatunk újonnan meghatározott működése, amelynek alapjait leraktuk,
érdekes helyzetet teremtett. Már az alakuló ülés
előkészítésekor két érdekfrakció alakult. Egyik
sem tudott mindmáig stabil többséget szerezni,
ezért a három, eddig be nem sorolódott képviselőre a háttérből nyomást gyakorolnak. Számomra ez tragikomikus, hiszen az újonnan
választott rendszerünk előbb vagy utóbb felfed minden titkolt manipulációt, protekciót,
költségvetés-megkerülést, egyéni és csoportos
érdekérvényesítést. Az új városi parlamentben ugyanis minden képviselő egyénileg kapott és fogadott a többiektől egy lehetőséget,
hogy 4 évig valósítsa meg programját az adott
részlegben. Minden képviselő igazságosan a
városi program egy tizenkettedét kapta feladatul, így ehhez mérten gazdálkodhat majd
a jóváhagyott költségvetés megfelelő részével.
Ezért komikus, ha valaki szokásból alakít ki
kormányzó koalíciót és ellenzéket. Nincs értelme szövetkezni valakivel valaki más ellen.
Nem vagyunk ellenfelek, semmi sem gátol
minket abban, hogy kollégaként, munkatársként közeledjünk egymáshoz. Ha néhányan
ennek ellenére frakcióban szövetkeznek, vagy
nem értették meg, amit eddig jóváhagytak,
vagy csupán formálisan hagyták jóvá, és a
valóságban szeretnék ezt megkerülni. Arra
a kérdésre, vajon miért teszik ezt, két válasz
kínálkozik. Valószínűleg többet szeretnének
megszerezni, mint amennyi jár nekik, vagy
pedig megijedtek a személyes felelősségtől,
és szükségük van arra, hogy frakció mögé
bújjanak.
Éppen az ilyen politikai párt- és csoportküzdelem miatt vesztették el fokozatosan
hitelüket a polgárok körében országos és
helyi szinten. Erről tanúskodik a választási
részvétel fokozatos csökkenése.
→2. old.

