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Postupnosť zmien

Počas týždňa sa počasie zmenilo ako za mesiace. Koncom februára napadol prvý poriadny sneh
(ktorý sa však aj hneď roztopil), začiatkom marca už nastúpila jar. Foto: (ek)

Výstavba potrebuje kvalitné zázemie a
digitalizáciu údajov
Rada úseku výstavby a územného rozvoja sa zišla na svojom prvom rokovaní na
MsÚ v polovici februára pod vedením Ing.
Gabriela Melczera. Na rokovaní sa zúčastnil
aj primátor Ing. arch. Pavel Bakonyi, ktorého
pôvodné povolanie úzko súvisí s činnosťou
tohto úseku. Primátor v úvode predstavil
prítomným základ fungovania samosprávy
podľa novej štruktúry. Zdôraznil, že nová
štruktúra slúži na to, aby sa v meste udomácnilo „projektové zmýšľanie“ ako základný
kameň rozvoja. V oblasti investičnej výstavby
primátor načrtol niekoľko základných východísk: na investičnej výstavbe v meste by
sa mali podieľať predovšetkým miestni projektanti. Tento zámer by sa mohol uskutočniť

tromi spôsobmi:
1. mesto by zamestnalo projektanta, ktorý by
vypracovával technické projekty
2. mesto by malo účasť v obchodnej spoločnosti zameranej na projektovanie stavieb
3. tak, ako doteraz, mesto by všetko objednávalo v rámci verejného obstarávania.
Také isté možnosti sú podľa neho dané
v prípade stavebných firiem. Členovia rady
úseku sa zhodli na tom, že v súčasnosti je
najschodnejším riešením tretia možnosť,
pretože samospráva nemá prvoradú úlohu
podnikať a ako to ukázalo niekoľko príkladov
z nedávnej minulosti, proti nekalým činnostiam v podnikoch s účasťou mesta nedokáže
samospráva účinne bojovať.
→2.str.

Áno, všetci očakávame pozitívne zmeny.
Je možné, že keby si nové vedenie mesta
nevyžiadalo takzvaných 100 dní na prípravu
a zmeny by nastali okamžite po nástupe,
práve to by mnohí kritizovali: zmeny sú
unáhlené, bez analýzy súčasného stavu.
Zmeny sa však dostavia a ja očakávam
ich pozitívny dopad. Novozvolení poslanci
a primátor mesta v súčasnom období aktívne pripravujú nový rozvojový program na
nadchádzajúce 4-ročné obdobie. Ja sa tiež
zamýšľam nad tým, čo skôr, veď priority sú
pre každého iné. Osobne budem presadzovať
zvýšenie bezpečnosti a čistoty v našom meste. Je potrebné zefektívniť a aktivovať prácu
mestskej polície. Pričiním sa o to aj pripravovaným návrhom rozmiestniť na najkritickejšie priestranstvá mesta digitálny kamerový
systém. Ten by bez prerušenia monitoroval
a zaznamenával verejné priestranstvá, na
ktorých je zvýšený predpoklad výtržností, či
porušovania poriadku.
Len pripomínam, že v kaštieli už niekoľko dní ,,žije“ nainštalovaný bezpečnostný
systém, ktorý detailne registruje prípadné
pokusy o ďalšie devastovanie a rozkrádanie
škridiel či okien niektorými našimi mladými
rómskymi spoluobčanmi. Stačilo. Je to kultúrny majetok nás všetkých. Prišiel čas nahlas hovoriť o nedostatkoch. Rokovania však
prebiehajú aj v iných sférach.
Mestskí poslanci sa vo februári stretli
s generálnym riaditeľom SES Tlmače a informovali sa o podmienkach možnosti obnovenia výroby v želiezovských priestoroch
SES. Všetko sa odvíja od postoja ľudí k veci
a ochoty. Črtajú sa určité možnosti. Nie, neunáhlime sa, môže to byť už len lepšie. Vráťme
spolu mestu krajší výzor, čistotu, bezpečnosť
a možnosť pracovných príležitostí.
Pavel Polka
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Neujala sa myšlienka primátora, aby sa
výberová komisia v prípade verejného obstarávania skladala z členov mestského zastupiteľstva, keďže zákon predpisuje kritériá na
členov, napr. odbornosť v danej oblasti.
Primátor zdôraznil, že pre úspešnú
prácu v oblasti výstavby a riadenia investícií na území mesta treba mať k dispozícii

digitalizovanú katastrálnu mapu. V záujme
prehľadnosti by mala mať farebne rozlíšené
typy vlastníctva (štátne, mestské, súkromné),
grafický modul vlastníckej štruktúry a samostatný modul ortofotografií územia. Urobenie poriadku v pozemkoch je prvý krok aj
k tomu, aby nevznikali nové čierne skládky
odpadu – zhodli sa prítomní.
(vi)

Háklivé témy na úvodnom rokovaní
Úvodné rokovanie rady
úseku výstavby a územného
rozvoja prinieslo aj búrlivejšie diskusie v odbornej
rovine. Prítomní rozoberali
v druhej časti rokovania dve
hlavné témy, ktoré názorovo
rozdelili spoločnosť zloženú
najmä zo stavebných odborníkov z rôznych oblastí.
Prvým prípadom bolo
vynášanie stavebného odpadu do Hrona, ktoré sa
udialo v novembri minulého
roka. Podnikateľ určitým
spôsobom dotknutý v tomto
prípade tvrdil, že pred vývozom stavebnej sute bola
uzavretá dohoda s Povodím
Hrona, ktoré vyzvalo stavebné podniky, aby vyvážali
stavebný materiál priamo
do Hrona, pre účely úpravy
koryta. Kým časť prítomných
túto argumentáciu akceptovala, ďalší ideovo nesúhlasili s týmto prístupom,
napr. Ing. Tibor Molnár,
ktorý ako rybár odmietal
podobné dohody medzi vodohospodárskym podnikom
a stavebnými spoločnosťami,
alebo Ing. Béla Kalló, bývalý
prednosta krajského úradu
životného prostredia, ktorý
vyhlásil: „Žiadny odpad sa
nesmie sypať do koryta rieky, môže sa umiestňovať len
na skládku. Ak by Povodie
Hrona prevzalo stavebný
materiál s účelom úpravy
Hrona, ten by už nebol klasifikovaný ako odpad, ale ako
materiál na úpravu koryta.“
Závažnosti pridal aj fakt, že
materiál pochádzal z benzínovej čerpacej stanice. Riaditeľ levického závodu Povodie
dolného Hrona a dolného
Ipľa, ktorý patrí Slovenskému
vodohospodárskemu podniku, š.p., Ing. Juraj Jurica vyhlásil, že dohodu o vyvážaní

vyberaného druhu stavebnej
sute do Hrona v určitých
miestach uzavreli iba s jedným želiezovským podnikateľom, ale predmetné balvany
tam nevyviezol on.
Druhým sporným bodom debaty odborníkov bola
výstavba predajne T-Mobile
na Mierovej ulici. Táto udalosť je spojená s bývalým
zastupiteľstvom a predajom
pozemku
pre
výstavbu
LIDL. Keď mesto predávalo
pozemok tomuto reťazcu,
v prípade ďalšieho priľahlého pozemku muselo urobiť
zámenu s jedným podnikateľom, ktorý neskôr postavil
na zamenenom pozemku

zámenná zmluva bola vôbec
zrealizovaná. Výstavbu svojho času komisia výstavby
neodporučila, napriek tomu
ju zastupiteľstvo odsúhlasilo.
V tejto veci sa ukázala,
ako na to mnohí upozornili,
rozdielnosť chápania zodpovednosti medzi bývalým
a súčasným primátorom.
Kým Ing. arch. Pavel Bakonyi
hlása delegovanie právomocí,
ponechanie rozhodovania na
odborných zamestnancoch,
jeho predchodca JUDr. Géza
Nagy sústreďoval rozhodovaciu právomoc. Porada stavebníkov mala jedno dôležité
ponaučenie. Bez jednotného
názoru, podľa ktorého chá-

Zloženie rád úsekov
pri MsZ v Želiezovciach
Úsek poľnohospodárstva
Ing. Róbert Récsei – predseda
Ing. Eugen Antal
RNDr. Ing. Ladislav Palík
Ing. Juraj Martosy
Úsek hospodárstva
Ing. Peter Martosy – predseda
Ing. Miroslav Opavský
JUDr. Gabriel Turza
Úsek výstavby a územného rozvoja
Ing. Gabriel Melczer – predseda
Ing. Ondrej Juhász
Ing. Tibor Molnár
Dezider Horváth
Ing. Béla Kalló
Ing. Gabriel Szalay
Úsek životného prostredia a rekreácie
Ing. Ladislav Vékony – predseda
Ing. Eva Červenáková
Ing. Vladimír Zlámal
Mgr. Daniel Bellus
RNDr. Róbert Straka
Bc. Henrieta Kurucová
Adriana Čudaiová
Ladislav Sokol
Michal Šonkoľ
Úsek infraštruktúry
Ing. Róbert Gulyás – predseda
Zdenek Dekický
Kazimír Kovács ml.
Ing. Tibor Molnár
Peter Hrnčiar
Ing. Miroslav Velčka
Úsek vnútorných vecí
Pavel Polka – predseda
Ing. Marián Mikloško
Jozef Beník
Peter Meliška
Matej Terem
Ladislav Boška ml.

značkovú predajňu mobilného operátora. Tá však stojí
v tesnej blízkosti plánovanej
trasy prepojovacej cesty medzi Mierovou a Sacherovou
ulicou. Primátor vyhlásil, že
je možné, že budova spôsobí
posun trasovania tejto cesty,
čím vzniknú nové výdavky,
napr. potreba odkúpenia
rodinného domu v blízkosti.
Prítomní sa snažili dostať
k jadru otázky zodpovednosti za to, že spomínaná

pania sa zodpovednosť posudzuje, môže byť občas ťažké
určiť zodpovednú osobu, či
už to je primátor, vedúci oddelenia, mestské zastupiteľstvo, čiastočne všetci z nich
alebo niekto úplne iný. Každé
obdobie je charakterizované
spôsobom myslenia lídrov
danej epochy, avšak branie
na zodpovednosť je namieste
až po stabilizácii a nie v čase
zmeny pravidiel.
(ik)

Úsek služieb a obchodu
Ing. Tibor Csenger – predseda
Ing. Viliam László
Tibor Páldi
Árpád Balla
Róbert Magáth
Róbert Mihók
Úsek ekonomiky
Ing. Ján Cserba – predseda
Ladislav Boška
Ing. Ladislav Melczer

3
Zloženie rád úsekov
pri MsZ v Želiezovciach
Úsek školstva a kultúry
RNDr. Géza Horváth – predseda
Mgr. Vojtech Tomašovič – predseda
Mária Gundová
Mgr. Katarína Lőrinczová
Mgr. Mária Jančovičová
Mgr. Milan Bukoven
Katarína Cserbová
Eszter Juhász
MUDr. Mária Morauszká
Úsek sociálnych vecí a zdravotníctva
PaedDr. Irena Turzová – predseda
MUDr. Andrea Nagyová
MUDr. Július Kiss
Ing. Alexandra Jurčeková
Alžbeta Rosembergová
Katarína Polková
Jozef Halámik
Úsek organizačných vecí
Katarína Mocsyová – predseda
Eszter Juhász
Lenka Kluchová
Ľudmila Vargová

Patríme medzi 50 najbohatších
Vedeli ste, že Slovenská republika patrí medzi 50 najbohatších krajín sveta? Je to tak. Odznelo to na prednáške o migračnej politike SR, ktorá sa uskutočnila 15. februára v zasadačke
mestského úradu za účasti pracovníkov sociálnych úradov a organizácií mesta, samosprávy
a členov nedávno založenej detskej samosprávy mesta. Hosťami a prednášajúcimi podujatia boli
najvyšší predstavitelia Migračného úradu SR: Vladimír Belo-Caban a riaditeľ Bernard Priecel.
V rámci prednášky bol premietnutý film Ľudia ako my, ktorý bol pripravený ako informačný
materiál o utečencoch s cieľom premôcť nedôveru voči nim a xenofóbiu. V rámci prednášky
odznelo viacero užitočných informácií o migračnej a azylovej politike. Na počudovanie niektorých vysvitlo, že akýkoľvek pohyb cez
hranice je migrácia, aj dochádzanie za
prácou do blízkych hospodárskych
centier v Maďarsku, v súčasnosti tak
rozšírené v radoch miestnych obyvateľov. Boli vysvetlené aj pojmy emigrácia – odchod za hranice a imigrácia
– príchod cudzincov.
Zaujímavosťou tejto témy bola
osobná skúsenosť prednášajúcich,
ktorí na migračnom úrade pracovali
aj v 90-tych rokoch minulého storočia. Vtedy Hong-Kong ponúkol stredoeurópskym krajinám za každého
prijatého emigranta 500 tis. dolárov
a investovanie rovnakej sumy v štáte,
ktorý ich prijme. Slovensko túto možnosť odmietlo, naopak, napr. Maďarsko ju prijalo. Išlo vtedy
o 10 000 prisťahovalcov. Rýchlo však nad nimi stratilo kontrolu, keďže čínska komunita je mimoriadne uzavretá a všetky záležitosti si rieši vnútorne. V súčasnosti pôvodný počet imigrantov
vzrástol na desaťnásobok a kriminalita čínskeho organizovaného podsvetia spôsobuje tamojšej
polícii nemálo problémov.
Hlavným cieľom podujatia bolo informovať verejnosť o aktivitách migračného úradu
a zdolávať predsudky voči utečencom. Odborníci už v súčasnosti varujú, že vďaka nepriaznivým
demografickým procesom v Európe bude nutné o niekoľko rokov prijímať tisíce imigrantov na
obsadzovanie pracovných miest, tak ako sa to deje už dnes v západoeurópskych štátoch. (ek)

Nehádžte budúcnosť za hlavu
Vedeli ste, že Ray Kroc, zakladateľ McDonald‘s mal vyše
päťdesiatky, keď začal zarábať
vo veľkom? Prekvapujúce, však?
A predsa, keby sa vzdal, keď mu
bolo 45, alebo keby prestal veriť
vo svoju šťastnú hviezdu, nielenže by sa nestal slávnym, ale určite
by nezbohatol. Jeho príbeh je
povzbudením pre každého, kto si
myslí, že po dosiahnutí určitého
veku nemá nádej na úspech.
Ray Kroc vo svojom životopise píše:
„Ľudia žasli nad tým, že som
založil podnik McDonald’s až keď
som mal 52 a potom som sa stal za
noc úspešným. Ale mne sa prihodilo to isté, čo mnohým osobnostiam
showbiznisu. Tí totiž pokojne celé
roky robia svoje remeslo a potom
zrazu dôjde k zlomu a dostaví sa
veľký úspech. Stal som sa úspešným za noc, to je pravda, ale 30
rokov je dlhá, veľmi dlhá noc“.
Priznanie Raya Kroca je

jasnou podporou vytrvalosti
a vysvetľuje jedno zo základných
tajomstiev úspechu - pri žiadnom úspešnom čine sa nič nedeje náhodne. Skvelý úspech veľmi
často nasleduje bezprostredne po

nezdare alebo po sérii neúspechov. Dochádza k tomu takmer
vždy. Je pravda, že krachy predchádzajúce vzostupu tých, ktorí
sa stali slávnymi a bohatými,
prebiehajú obvykle bez povšimnutia a rýchlo sa na ne zabúda,
ako sa zabúda aj na namáhavú
prácu. Nadobúdame tak falošný
dojem, že bohatstvo sa vytvorilo

za noc.
Je choroba alebo invalidita
prekážkou úspechu? Do istej
miery ňou samozrejme môže
byť.
Ale vráťme sa k príkladu
Raya Kroca. Keď konečne dosiahol úspech, bol chorľavý.
V podnikaní však bol vytrvalým
obchodníkom. Spomína: „Keď
som letel späť do Chicaga onoho osudného dňa v r. 1954, mal
som v aktovke čerstvo podpísanú
zmluvu s bratmi McDonaldovými. Bol som ostrieľaný veterán
obchodných vojen, ale stále som
túžil po činoch. Mal som 52 rokov,
cukrovku a začínajúcu artritídu.
V predchádzajúcich bojoch som
stratil žlčník a väčšiu časť štítnej
žľazy. Bol som však presvedčený, že
to najlepšie mám ešte pred sebou.“
Než dôjdete k záveru, že ste
príliš starí na to, aby ste mohli
dosiahnuť úspech, prečítajte si
ešte aspoň raz predchádzajúci

citát. Ray Kroc zomrel, keď mal
75 a bol plnoaktívny až do svojej
smrti. Práca nezabíja. Naopak,
záhaľčivosť je často smrteľná.
Ľudia, ktorí predčasne odišli do
dôchodku, často umierajú mladší
než tí, ktorí pracujú dlhšie. Mnohí muži a ženy začínajú druhú
alebo dokonca tretiu kariéru
- tá je niekedy najúspešnejsia zo
všetkých - v pokročilom veku.
Neuverte preto ani na chvíľu,
že ste príliš starí, a nehádžte
budúcnosť za hlavu. Bez ohľadu
na svoj vek prežívajte každý deň,
akoby to bol prvý deň zvyšku
vášho života. Pri takomto pohľade sa stane vek druhoradým
faktorom. Aj keď ste v niektorých
oblastiach možno neuspeli, roky
skúseností vám preukážu neoceniteľné služby.
Úryvok z knihy „Ako myslia
milionári“, spracoval: Norbert
Paul, nezavislý analytik, NYSE,
NASDAQ
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Úsek sociálnych vecí a zdravotníctva bude plniť aj úlohu bytovej komisie
V meste je v súčasnosti asi
500 nezamestnaných – odznelo
na úvodnom zasadnutí rady
úseku sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorá sa zišla začiatkom
februára. Najväčšou nádejou
ďalšieho znižovania tohto počtu
je rozšírenie priemyselnej zóny
o nové podniky a opätovné
sprevádzkovanie
miestneho
podniku SES. Vedúca miestneho úradu práce PaedDr. Irena
Turzová, ktorá je zároveň predsedníčkou úseku, informovala
prítomných o tom, že úrad pred
niekoľkými mesiacmi uskutočňoval informatívny prieskum
pre potreby SES Tlmače o záujme bývalých pracovníkov
o prácu v podniku, o ďalších
krokoch spoločnosti však nemala informácie.
Jedným z dôvodov zvolania
rady úseku, ktorá bude v tomto
volebnom období plniť aj úlohy
bývalej bytovej komisie, bolo
rozhodovanie o pridelení dvoch

vyprázdnených bytov v dome
opatrovateľskej služby (DOS).
Bytový dom na Komenského ulici oproti daňovému úradu zostal
v majetku mesta, nachádzajú sa
v ňom iba nájomné byty. Názov
bytového domu pramení z nie
tak dávnej minulosti, keď boli
byty prideľované sociálne odkázaným, najmä starším osobám
a prvoradým kritériom pridelenia bol zdravotný stav žiadateľa.
Nájomníkom bola poskytovaná
lekárska starostlivosť priamo
doma. Túto funkciu DOS stratil,
sčasti aj preto, že legislatívnou
zmenou bolo nutné značne
zvýšiť nájomné. Preto v súčasnosti záujem starších občanov

o ubytovanie v tomto nájomnom
dome upadá.
Členovia rady úseku mali
rozhodnúť o pridelení jednoa dvojizbového bytu žiadateľom,
resp. určiť poradie žiadateľov.
Pri rozhodovaní brali do úvahy
sociálnu situáciu, odkázanosť a

Vopred by sa muselo rozhodnúť,
či by mala mať prednosť sociálna odkázanosť, zdravotný stav,
dátum podania žiadosti, schopnosť platenia nájomného alebo
možnosti alternatívnych druhov
ubytovania.
Členovia rady úseku dospeli

prenechá samospráve, ktorá má
v konečnom dôsledku rozhodovať o pridelení bytu odkázanej
osobe bez strechy nad hlavou.
Členovia rady úseku sa venovali aj otázke zdravotníctva,
kde konštatovali, že po zániku
NsP sú medzery v poskytovaní

Nájomné bývanie v meste: tri domy v troch cenových kategóriách

Mesto disponuje obmedzenými možnosťami poskytovania ubytovania na svojom území. Samospráva má k dispozícii tri budovy v troch rôznych úrovniach komfortu. Pre sociálne prípady je určená slobodáreň, kde sa ceny ubytovania pohybujú od 1500 do 3600
Sk, pričom tieto sumy zahŕňajú všetky poskytované služby od nájomného až po spotrebu
energie. V dome opatrovateľskej služby sú k dispozícii byty s rozlohou 34–47 m2, ich
réžia je od 4000 do 4400 Sk. V nedávno postavenom 40-bytovom nájomnom dome sa
poskytuje bývanie vyššieho štandardu, kde nájomníci platia od 2900 do 4000 Sk nájomné a navyše spotrebu energie. Tým celkové výdavky na byt presiahnu aj 6000 Sk.
Napriek tomu sa v novom nájomnom dome môžu nájomníci popýšiť vcelku dobrou
finančnou disciplínou – až na jeden prípad, ktorý spôsobuje problémy aj samotnému
prenajímateľovi, t. j. mestu. Ide o nájomcu, bývalého potenciálneho investora miestneho strojárskeho podniku, ktorý v byte už niekoľko mesiacov nebýva, neplatí nájomné
a s mestom vôbec nekomunikuje. Jeho záväzok na nájomnom predstavoval koncom minulého roka 76 000 Sk. Právnik mesta dal začiatkom januára voči nemu podnet na exekučné konanie. V súčasnej situácii je byt prázdny, no nasťahovať sa tam nikto nemôže,
kým nebude vec vyriešená aj po právnej stránke.
(ck)
majetkové
pomery
žiadateľov. Tieto ukazovatele boli v niekto-

k zaujímavému poznatku. Viacero prípadov predstavuje modelový príklad: staršia osoba, ktorá
žije
sama
v rodinnom
dome. Keďže
sama nestíha

rých prípadoch dosť protichodné
a značne sťažovali prácu prítomných.
Ako poznamenali niektorí
členovia rady úseku, tento rozhodovací proces by sa mal zbaviť
subjektívnych činiteľov. Mal by
sa teda vytvoriť správne fungujúci mechanizmus, ktorý by
potreboval len vstupné – čo najúplnejšie – údaje o žiadateľoch
a na základe stanovených kritérií
by sa zrodilo konečné poradie
uchádzačov. To by si od členov
rady úseku žiadalo stanovenie
a striktné dodržiavanie podmienok vytvoreného mechanizmu.

hradiť
výdavky
spojené s údržbou
domu, rodina sa
rozhodne
dom
predať a pre rodiča (starého
rodiča) nájsť ubytovanie v nájomnom dome typu DOS. Tak sa
z vlastníka nehnuteľnosti stane
napokon osoba bez strechy nad
hlavou žiadajúca o ubytovanie
samosprávu. Rodina namiesto
toho, aby pre svojho príbuzného kúpila vhodný byt z peňazí
získaných
predajom
domu,
a tým vlastne investovala získané prostriedky, si tento príjem
zväčša ponechá a celý problém

zdravotníckych služieb v meste.
Odzneli aj konkrétne požiadavky
občanov, tlmočené členom rady
úseku: lekárenská pohotovosť,
detská pohotovosť, bezbariérový
prístup na poliklinike, pneumológia.
(ik)

Samospráva má k dispozícii
tri typy nájomných bytov v
troch cenových kategóriách:
najlacnejšia
a
najmenej
komfortná je slobodáreň,
druhou možnosťou je dom
opatrovateľskej služby na
Komenského ulici. Najlepšie
podmienky majú obyvatelia
novej 40-bytovky na Rákócziho ulici.
Foto: (ik)

5
Čas fašiangový
Od nepamäti v období
medzi Vianocami a Veľkou
nocou, presnejšie od Troch
kráľov po popolcovú stredu,
keď nadišiel čas krátkych dní
a dlhých večerov, zostal čas aj
na zábavu. V minulosti, keď
ľudí živila iba ich pôda, bolo
toto obdobie najvhodnejšie
na rôzne sprievody v maskách, ľudové veselice a zábavy. Azda v tejto tradícii môžeme hľadať korene dnešných
veselíc, karnevalov a plesov.
Je len škoda, že už nie sú také
spontánne a úprimné, ako
voľakedy. Nuž, časy sa menia
a s nimi aj ľudia. Dnešné plesy sú akousi vecou spoločenskej prestíže. Možno aj preto
ich návštevnosť v našom
meste klesá. Na to, aby sme
pocítili radosť, potrebujeme
stále dokonalejšiu, exkluzívnejšiu a drahšiu a neviem
ešte akú zábavu. Voľakedy
žili ľudia skromnejšie, vedeli
si vážiť život a radovať sa aj
z maličkostí.
Ako sa dá radovať aj z
maličkostí, nám, dospelým
ukázali deti na 10. jubilejnom kresťanskom karnevale
v Želiezovciach. Neniesol
sa v žiadnom velikášskom
duchu, zato však s odovzdanosťou. „Zlož svoju starosť
na Pána“ – bolo heslom
tohtoročného karnevalu. Iskra zanietenia pre dobrú vec
už po desiatykrát preskočila
z katechétky Mgr. Klenkovej na zopár jej podobných
nadšencov a karneval bol
na svete. Odmenou za prácu
boli rozžiarené oči detí, plné
očakávania.

Dňa 3. februára ráno o 10.
hodine deti, niektoré s rodičmi či starými rodičmi, zaplnili rímsko-katolícky kostol
a za sprievodu mládežníkov
s gitarou sa začala svätá
omša. Všetku starosť sme
zložili na Pána. Povzbudili
nás k tomu súčasní i bývalí
kapláni našej farnosti v slovenskom i maďarskom jazyku. Prečo aj v maďarskom?
V tomto roku sa k nám
pripojilo niekoľko desiatok
detí i dospelých maďarskej
národnosti a aj ich pričinením a prácou sme sa spolu
cítili veľmi dobre. Po svätej
omši nás už čakala len zábava. Vyzdobený kultúrny dom
zaplavilo 150 rôznofarebných
masiek. Vodníci, princezné,

chutili šišky s lekvárom a rôzne dobre vyzerajúce zákusky,
ktoré s láskou pripravili
rodičia a známi. To všetko
dotváralo skvelú náladu.
Ako po ostatné roky,
ani teraz nechýbali maskoti
karnevalu. Tentoraz to bola
Araňa s Dežom a ich početná rodina. Na plátno sa
premietali najprv fotky z prvých ročníkov a potom už aj
pohyblivé zábery, na ktorých
sa mnohí skalní spoznávali
a s chuťou sa zabavili. Nečudo, veď niektorí z nich mali
v prvý ročník karnevalu len
dva alebo tri roky. Želám im,
aby ich chuť zdravo sa zabávať
neopustila ani v dospelosti.
Na záver ešte jeden
rekord: na karnevale sa zúč-

králi, šašovia, skrátka fantázii
nikto nekládol medze. Vzduchom sa šírila dobrá nálada
a nielen to...
Čerstvo uvarené teplé
párky s mäkkým chlebíkom
každému očividne chutili. Aj
malinovky bolo pre smädných jedákov pripravenej
nadostač. Po dobrom obede

astnila aj najmladšia a najmilšia maska. Mala iba osem
mesiacov. Ktovie, možno na
20. jubilejnom karnevale sa
pri pohľade na fotografie
s úsmevom na sebe pobaví.
Ale to už bude mať najstaršia
maska – Maskot – šesťkrát toľko. Veľa zdaru do budúcna!
A. Róža – Dežo

Literárna kaviareň
– vlastne o čom?

Literárne kaviarne Mestskej knižnice
v Želiezovciach získavajú na popularite, poukazuje na to vzrastajúci počet záujemcov
o prednášky z tejto série podujatí. Narastajúci záujem dokonca stavia organizátorov
pred dilemu hľadať pre organizovanie týchto
podujatí s literárnym podtextom nové
priestory. Táto situácia je sčasti potešiteľná,
na druhej strane sa javí ako ťažko riešiteľná.
Kde by sa v meste mohli organizovať Literárne kaviarne tak, aby aj prostredie malo
literárne prvky?
Začiatkom februára sa hostia v hojnom
počte zišli v kaviarni mestského kina, kde sa
konala prednáška na tému minulosti mesta
a okolia v podaní heraldika Michala Korentsyho. Jadro obsahu jeho prednášky sa napokon skokovito odvíjalo skôr o histórii Levíc,
okolitých bitiek z tureckých čias s nečakanými ideovými výpadmi do obdobia včasnej
či neskoršej mladosti prednášajúceho. Nanešťastie prítomných boli tieto preskoky bez
akéhokoľvek tematického uvedenia, a tak
i pozorný poslucháč mohol mať dojem, že
vír historických udalostí ho strhol do akéhosi neurčitého časopriestoru, z ktorého sa vynárajú Turci i komunisti ruka v ruke. Navyše
rušivá bola snaha prednášajúceho viesť ideovú osnovu svojho príspevku s neustálym
konfrontačným a oponentským prístupom
k takmer všetkým vydaným publikáciám
venujúcim sa príbuzným témam.
Organizátorov pri výbere prednášajúceho tohto večera viedla dobrá viera, no
po jeho skončení súhlasili s názormi hostí,
ktorí vyjadrili sklamanie z výkonu hlavnej
postavy literárneho večera. Napriek tomu, že
Michal Korentsy sa považuje za uznávaného
odborníka v histórii, archívnickom bádaní
a heraldike, obsah jeho prednášky a neustály konfrontačný štýl nenaplnil očakávania
„skalných“ ani nových hostí Literárnej kaviarne.
(ick)

13. apríla bude Deň narcisov
Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti – takto ho zvykneme
volať. Narcis pripnutý na kabátoch ľudí v uliciach mesta. K tomu
úprimný úsmev a radosť z vykonania dobrého skutku. Poslaním Dňa
narcisov je:
– upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku rakoviny,
– informovať to tom, že táto choroba sa vo väčšine prípadov dá úspešne liečiť, ak je zachytená včas,
– zdôrazniť, že prevenciou a vhodným životným štýlom môžeme
ochoreniu predísť,
– pomáhať tým, ktorí to potrebujú, pomáhať pokroku v liečbe a vo
vedeckom výskume.
Počas Dňa narcisov v Želiezovciach a okolí sa v predchádzajúcich
rokoch vyzbierali nemalé sumy:
v roku 2000 – 31 400,70 Sk

v roku 2001 – 26 982,50 Sk
v roku 2002 – 33 084,80 Sk
v roku 2003 – 33 480,00 Sk
v roku 2004 – 47 431,00 Sk
v roku 2005 – 55 700,00 Sk
v roku 2006 – 73 291,50 Sk
V našom meste bude táto akcia organizovaná prostredníctvom
dobrovoľníkov označených identifikačným číslom. Dobrovoľné
peňažné dary budú vyberať len do pokladničiek s označením Deň
narcisov 2007. Každý darca dostane kvet narcisu a letáčik. Veríme, že
oslovíme všetkých ľudí dobrej vôle a za podporu tejto ľudskej akcii
vyjadrujeme vopred srdečnú vďaku.
MUDr. Stanislav Blaho,
spoluorganizátor Dňa narcisov 2007 v Želiezovciach
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Občanom prichádzajú platobné výzvy za záväzky z kupónovej privatizácie
V ostatnej dobe sa viacerým
občanom dostal do rúk doporučený list od firmy INKASO
Pohľadávok v Lučenci. Žiada
sa v nej vyplatenie konštantnej
sumy od všetkých subjektov, a to
4748,- Sk do 12 dní od podania
zásielky. Pohľadávka a následný
záväzok, podľa listu, vznikol
v súvislosti s 2. vlnou kupónovej privatizácie nezaplatením
príslušných platieb z uzatvorenej
zmluvy s Investičným fondom.
K listu je priložená neoverená
fotokópia oznámenia o postúpení pohľadávky a zmene prevádzkovateľa osobných údajov.
Aj ako laička vidím v tejto
výzve dosť nejasností. Hneď mi
padla do očí neoficiálna forma
výzvy: používanie typov písma
a formát pripomína skôr letáky a reklamy typu “vyhrali ste
milión, stačí iba zavolať na...“,
o štylistike ani nehovoriac. Slovné spojenie „v zmysle zákona
Slovenskej republiky“ je znakom
neovládania zásad vymáhania
pohľadávok, aspoň čo sa týka
zákonov a korešpondencie. Podobné listy sme si písali ako deti,
keď sme sa hrali na exekútorov,
mohla by som povedať, ale keďže
sme nevedeli ani čo to je, nerobili
sme to. Hlavným problémom je,
že nielen deťom, ale aj dnešným
dospelým chýbajú základné vedomosti o tejto problematike.
Spoločnosť Inkaso Pohľadávok a.s. je zapísaná v Obchodnom registri s dátumom
21.12.1992. Číslo bankového
účtu vlastní tiež samotná firma.
V priloženom oznámení o postúpení pohľadávky a zmene
prevádzkovateľa
osobných
údajov vystupuje ako jedna zo
zmluvných strán spoločnosť
Allianz – Slovenská poisťovňa
a.s.. Podľa hovorkyne spoločnosti, Mgr. Kataríny Muthovej:
Slovenská poisťovňa v roku 1994
uzatvárala dohody o poskytnutí bezúročnej pôžičky v sume
2.000,- Sk a zmluvy o budúcich
zmluvách v súvislosti s II. vlnou
kupónovej privatizácie. V zmysle
tejto zmluvy mala byť pôžička
2.000,- Sk splatená predajom akcií Investičného fondu Istota, resp.

z dividend tohto fondu. Keďže
bola rozhodnutím vlády SR zmenená privatizácia z kupónovej na
dlhopisovú, uvedenú pohľadávku
nebolo možné v zmysle ustanovení
zmluvy vymôcť, preto Slovenská
poisťovňa pristúpila k jej vymáhaniu. V roku 1997 dlžníkom roz-

poslala list, ktorým boli vyzvaní
uhradiť dlh vo výške 2.000,- Sk.
Po uplynutí približne polročnej
lehoty sa následne pristúpilo k
súdnemu (platobné rozkazy) a v
niektorých prípadoch aj
k
exekučnému vymáhaniu pohľadávok, ktoré neboli na základe tejto
výzvy uhradené. Neskôr boli tieto
pohľadávky postúpené zmluvou o
postúpení pohľadávok z decembra minulého roka na spoločnosť
INKASO Pohľadávok, ktorá sa
tak stala majiteľom predmetných
pohľadávok a teda i veriteľom
voči jednotlivým dlžníkom, ktorí
svoje záväzky doteraz neuhradili

a je oprávnená dlžnú sumu vymáhať.“
Na internetovej stránke
www.vub.sk sme našli odkaz
zo dňa 13. mája, ktorý síce so
súčasným problémom nesúvisí,
ale upozornenie má informatívny charakter o dôveryhodnosti
firmy: „Banka si
neuplatňuje
voči
osloveným
klientom žiadne nároky
vyplývajúce
zo
zmluvných vzťahov
z roku 1994 uzatvorených
medzi
klientmi a Realitnou
spoločnosťou VÚB.
Podľa našich informácií výzvu dostalo
cca 700 klientov“,
uviedol generálny riaditeľ VÚB
Tomas Spurny. Banka vyhlasuje,
že medzi spoločnosťou Inkaso
Pohľadávok a bankou, resp. jej
dcérskou spoločnosťou, nikdy
neexistoval v tejto veci žiadny
obchodný vzťah. VÚB upozorňuje všetkých klientov, ktorí dostali
spomínanú výzvu od spoločnosti Inkaso Pohľadávok, aby tejto
spoločnosti neposielali šekom
žiadne peňažné prostriedky, pokiaľ im spoločnosť Inkaso Pohľadávok neposkytne hodnoverné
doklady preukazujúce vznik a
existenciu pohľadávok voči svojej osobe a zmluvu o postúpení,

Detský parlament zasadal

ktorou mala byť pohľadávka
nadobudnutá. V prípade, že
spoločnosť Inkaso Pohľadávok
klientom zmluvu o postúpení
pohľadávok predloží, banka
im odporúča písomne vzniesť
námietku premlčania nárokov,
pretože sa domnieva, že príslušná trojročná premlčacia doba v
týchto prípadoch už uplynula.
Opýtali sme sa odborníka,
nakoľko je žiadosť firmy Inkaso
Pohľadávok oprávnená a či forma výzvy vyhovuje požiadavkám
administratívneho štýlu. Podľa
neho sa tieto prípady jednotne
riešiť nedajú. Faktom zostáva, že
každý občan, ktorý podobný list
dostal, mal voči Slovenskej poisťovni dlžobu, ktorú nevyplatil.
Otázkou však je, či má spoločnosť Inkaso Pohľadávok nárok
na vymáhanie peňazí v každom
prípade. Keďže sa aj v liste odvoláva na súdne konanie, prvou
úlohou každého občana je zistiť
na Okresnom súde, či bolo vydané súdne rozhodnutie, v ktorom
ho zaviazali dlžnú sumu s príslušenstvom uhradiť. Ak takéto
súdne rozhodnutie voči občanovi vydané nebolo, spoločnosť
Inkaso Pohľadávok nemá nárok
na vymáhanie peňazí od občana.
Ak súdne rozhodnutie vydané
bolo, odporúčame obrátiť sa na
odborníka.
(jgyi)

V rámci projektu Samospráva bližšie k deťom, ktorý zastrešuje občianske združenie Amici,
zasadalo nedávno zvolené detské
zastupiteľstvo v polovici februára na mestskom úrade. Za účasti
primátora, dvoch viceprimátorov a prednostky MsÚ sa deti
počas rokovania oboznamovali
so spôsobom práce mestského
zastupiteľstva. Primátor opísal
prítomným sled udalostí na
zasadnutiach a priblížil im aj
etické a morálne zásady práce
poslanca a správania sa na
mestskom zastupiteľstve.
Poslanci a primátori detského zastupiteľstva dostali možnosť pýtať sa na dianie vo verejných záležitostiach mesta. Zaujímal ich osud
nemocnice i účel využitia dosiaľ nezastavanej plochy vedľa predajne LIDL na Mierovej ulici. Deti mali
aj niekoľko kritických námetov, najmä v oblasti čistoty verejných priestranstiev. Poukázali na malý počet
smetných nádob pred slovenskou ZŠ a nedostatočné pokrytie mesta systémom selektívneho zberu odpadu.
(vk)
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Dobročinnými dražbami na pomoc odkázaným
Jozefa Kanyuka z Mikuly poznáme ako mimoriadne tvorivého
človeka so zmyslom pre estetiku. Milovníci výtvarného umenia sa
s jeho maľbami mohli oboznámiť na niekoľkých výstavách. Mnohí
poznajú aj jeho bohatú zbierku starých pohľadníc, ktoré zachytávajú
atmosféru Želiezoviec začiatku 20. storočia. Na rozdiel od nedávnych
článkov o ňom tentoraz nepôjde priamo o umenie, no i tak si dovolíme tvrdiť, že tých, ktorí uznávajú miestne hodnoty, osloví nápad
mikulského maliara zameraný na skĺbenie občianskej uvedomelosti
miestnych obyvateľov, citu pre umenie a riešenia sociálnych neduhov.
Počas jedného z nedávnych rozhovorov vyslovil Jozef Kanyuk
myšlienku organizovania dobročinných aukcií alebo komerčných
výstav z výtvarných či iných diel, vytvorených v regióne. Oslovením
a presvedčením majetnejších občanov mesta, ktorých napriek nie
veľmi priaznivej všeobecnej ekonomickej situácii predsa pomaly pribúda, aby si kúpili vystavené diela a prispeli tým na podporu sociálne
odkázaných miestnych občanov, ktorých je žiaľ stále dosť.
„Nápad pochádza z obdobia spred niekoľkých rokov, keď som sa
v Ostrihome zúčastnil na podobnej udalosti. Vtedy boli vydražené staré knihy. Aukcia začala na 3 tisícoch forintov a skončila pri sume 50
tis. Podobné podujatia sa organizujú v období vianoc po celom svete,
aj na Slovensku. Som maliar – amatér a doma mám mnoho obrazov,

Najúspešnejší v slovenskom pravopise
Koncom januára sa v ZŠ
v Želiezovciach konal už 7. ročník okresného kola pravopisnej
olympiády v slovenskom jazyku.
Obdobne ako v uplynulých rokoch, aj teraz ho predchádzali
obvodné súťaže v Leviciach, Tlmačoch, Šahách a Želiezovciach.
Vyšlo z nich 50 najúspešnejších,
z ktorých sa 44 z 21 plnoorganizovaných ZŠ a dvoch 8-ročných
gymnázií stretlo v okresnom
kole na želiezovskej pôde.
Rád uvádzam mená tých,
ktorí presvedčili, že patria medzi
najúspešnejších v okrese v zvládnutí slovenského pravopisu z radov súčasných našich školákov.
I. kategória (žiaci 5. ročníka ZŠ
a prímy OG):
1. Laura Dubová (II. ZŠ Levice)
2. Peter Suchý (ZŠ Tlmače)
3. Michaela Majtánová (OG Želiezovce)
5. Lucia Sztanková (ZŠ Želiezovce)
II. kategória (6. ročník ZŠ a se-

cunda OG):
1. Bianka Zsigmondová (III. ZŠ
Levice)
2. Richard Lauko (IV. ZŠ Levice)
3. Denisa Rothmajerová (ZŠ
Tlmače)
4. Peter Paulovics (OG Želiezovce)
6. Dalida Pitáková (ZŠ Želiezovce)
III. kategória (7. ročník)
1. Jozef Beneš (ZŠ Vinohrady
Levice)
2. Alexandra Číková (ZŠ
Želiezovce) a Romana Havranová (ZŠ Bátovce)
3. Simona Michlová (ZŠ Želiezovce) a Katarína Runnová (ZŠ
E.B.Lukáča Šahy)
IV. kategória (8. ročník)
1. Valéria Sárkányová (VI. ZŠ
Levice)
2. Marek Nap (ZŠ Želiezovce)
3. Lucia Korcová (ZŠ Tlmače)
V. kategória (9. ročník)
1. Lucia Marková (ZŠ Vinohrady
Levice)

ktoré sa pomaly nikde nezmestia. Chcel by som tieto diela darovať
na takýto účel. V dražbe by ich mohli kúpiť miestni občania a zisk by
putoval na konto pomoci sociálne odkázaným, napr. osamelým matkám s deťmi. Už mi nejeden povedal, že som fantasta a že to nemožno
uskutočniť, ale veď niekto s tým začať musí. Keď sa to naozaj nepodarí,
aspoň budeme vedieť, na čom sme.“
Všetko nové ide pomaly a neisto, ale bez odvážnych sa svet nepohne
vpred. Ak sa nájde zopár nadšencov, ktorí budú ochotní pomôcť, možno
svitne nádej pre realizáciu tohto zámeru a pomoc odkázaným. Bude treba
asi vytvoriť inštitucionálny rámec tejto pomoci. Autor nápadu preto očakáva pomoc alebo dobré rady pri jeho realizovaní.
(ky)

Nehodovosť nemotorových účastníkov premávky
V roku 2006 ODI OR PZ Levice zaznamenal 32 dopravných nehôd
s účasťou chodcov, z ktorých 17 bolo zavinených chodcami, 12 vodičmi motorových vozidiel. Pri nich boli 4 osoby usmrtené (+1),
osem ťažko (+2) a 18 ľahko zranených (-10). Napriek klesajúcej
tendencii počtu takýchto nehôd neustále stúpa počet následkov
na zdraví a životoch zúčastnených osôb. Zo 17 nehôd zavinených
chodcami bolo 6 spôsobených vplyvom alkoholu, t. j. každá tretia
nehoda.
S účasťou cyklistov bolo v minulom roku evidovaných 36 nehôd.
Pri nich boli dve osoby usmrtené (+2), štyri ťažko (-2) a 22 ľahko
zranených (+1). Z týchto nehôd 13 zavinili vodiči motorových vozidiel, z toho jednu pod vplyvom alkoholu, 21 cyklisti, z toho 4 pod
vplyvom alkoholu. Rovnako ako u chodcov, napriek klesajúcej tendencii počtu dopravných nehôd rastú následky na životoch a zdraví
zúčastnených osôb a rovnako stúpa počet dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu.
V mnohých prípadoch bolo príčinou dopravnej nehody neskoré
spozorovanie nemotorového účastníka na vozovke. Preto je potrebné na ceste sa riadiť zásadou: vidieť a byť videný. V praxi to znamená
používanie reflexných prvkov na oblečení a používanie osvetlenia
u všetkých nemotorových účastníkov cestnej premávky – chodcov,
cyklistov, korčuliarov, skateboardistov, kolobežkárov.
kpt. Ing. Radoslava Tatarkovičová
2. Angelika Beňadiková (IV. ZŠ
Levice)
3. Veronika Budzáková (ZŠ P.
Ruskov)
4.
Dáša
Janšíková
(ZŠ
Želiezovce)
Žiada sa mi poukázať na vyrovnanosť vo vedomostiach súťažiacich, keď najúspešnejší riešitelia dosiahli svoje umiestnenie
pred ostatnými s minimálnym
rozdielom v počte pravopisných

chýb. Súťaž potvrdila pretrvávajúci záujem našich školákov
o pravopisnú stránku nášho jazyka, ako aj výborné vedomosti
riešiteľov.
Najúspešnejší dostali diplomy
a vecné odmeny, všetci drobné
spomienkové predmety, ktoré im
odovzdala Mgr. Marta Zabadalová, riaditeľka školy a Mgr. Vojtech
Tomašovič, zástupca riaditeľky.
PaedDr. Jozef Výboch

Amici, astrológia a medziľudské vzťahy
Dňa 26.1.2007 sa v Dome kultúry v Želiezovciach uskutočnila
prednáška Ildikó Csíky, vedúcej vysokej školy Déva – Tarotu z Maďarskej republiky, o astrológii a medziľudských vzťahoch, organizovaná
občianskym združením Amici. Podľa nej je základným kameňom
lásky a spolupatričnosti komunikácia, disciplína a umenie vedieť žiť,
teda naučiť naše deti žiť z vlastných síl. Ak ich rodič nenaučí riešiť
svoje problémy samostatne, dieťa neskôr oveľa ťažšie čelí nástrahám
života. Pohodlnosť, bezbrannosť a lenivosť, emócie, ktoré sa prejavia
následkom nevhodnej výchovy, vedú rovno k drogám, alkoholizmu
a iným náhradám šťastia.
Medziľudské vzťahy a komunikácia závisia od povahových čŕt
daných ľudí. Keďže z astrologického hľadiska sú dané všeobecné

charakteristiky - základné povahové črty jednotlivých znamení, prednášajúca analyzovala niektoré možné variácie ich spolužitia. Vedeli ste
napríklad, že muž Baran a žena Panna spolu dobre nevychádzajú, pretože kým je Baran dobrodružným typom, Panna svojou precíznosťou
a posadnutosťou čistotou ho vyvedie z miery?
Po prednáške dala pani Csíky priestor individuálnym rozhovorom a analýzam, ktoré mali zväčša pozitívne ohlasy. Spoločnosť
Amici svojimi podujatiami – predtým to bola prednáška so známym
psychiatrom, Dr. Csernusom – sa snaží poukázať na fakt, že vhodnou
formou komunikácie, dostatočným záujmom a dialógom sa dá predísť
najhorším návykom dieťaťa, závislosť je totiž istá forma náhrady lásky
a potreby šťastia.
(jgyi)
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Stáročne mapy nášho mesta
Pátrať po histórii mesta,
národe či štáte v prípade, že
nie sú jednoznačné písomné
dokumenty, sa mnohokrát dá
len dedukovaním z rôznych pomenovaní, mien, priezvisk ľudí,
názvov obcí, či z pomenovania
častí osídlenia. Robia tak mnohí
historici a vedeckí pracovníci. Aj

z takzvaných jozefianských čias.
Mesto malo v tom čase úplne
inú štruktúru ako dnes. Hlavná
cesta smerom na sever od kostola viedla prekvapujúco ešte
pod dnešným želiezovským
cintorínom. Dôkazom toho je
aj označenie - Cap, čiže kaplnka
svätej Anny, ktorá je ešte naľavo

naše mesto je je potrebné preskúmať a dospieť tak k reálnym
uzáverom o pôvode a histórii
mesta. Prastaré názvy častí obcí a
potokov mnohokrát nesú v sebe
neuveriteľné historické posolstvo. Mám vo vlastníctve dve
niekoľkostoročné mapy nášho
mesta, ako aj množstvo písaných
dokumentov z oblasti kartografie. Staršia z tu publikovaných
máp je z roku 1783. Pochádza

od cesty smerujúcej na Mikulu.
Rodinná krypta Esterházyovcov
vtedy ešte neexistovala. Uvedená
mapa bola na tú dobu značným
pokrokom. Po ľavej strane Hrona však tzv. Váci út kopíruje aj
dnešný stav tejto poľnej cesty.
Základy kartografie (čiže tvorby
máp) vtedajšieho Uhorska položil Matej Bel a Samuel Mikovíny,
ktorí od roku 1723 úzko spolupracovali. V období 1804 - 1810

aj z ich prác čerpal ďalší kartograf - Ján Lipszky, pri príprave
ucelených máp uhorských žúp
pod názvom: Mappa generalis
regni Hungariae.
Druhá mapa nášho mesta je
z roku 1842, čiže bola vydaná 6
rokov pred vypuknutím revolučných bojov v r. 1848. Je už viditeľne podrobnejšia, sú
na nej oba kostoly,
kaštieľ
,,Dombymajer“, nový smer
cesty do Mikuly,
ale
napríklad aj
gaštanová
alej.
Cez Hron je vyznačený priechod
riečnej kompy. Na
oboch
mapách
ma prekvapilo už
dvojjazyčné označenie mesta Zelész
– Zelczov z roku
1783 a Zsellész
– Želcowce z roku
1842. Avšak späť
k starým pomenovaniam niektorých
zemepisných častí v okolí nášho
mesta. Dokonca ešte v období
rokov 1274 a 1293 sa v starých
dokumentoch v tesnej blízkosti
nášho mesta spomínajú Luka-zeg a Luka szeg ako obrábaný
poľnohospodársky priestor, ako
aj Gokyvolgi, čiže Gyakivolgy
- priestor tesne za Hronom.
V roku 1303 je spomenutý močaristý priestor, Babatoua, čiže

– Bába tava, dnes pomenovaný
ako Csikókert.
Pre zaujímavosť a aby sme
nezabudli, spomeniem ešte dlhý
rad miestnych pomenovaní,
ktorých význam postupne zakrýva neúprosný čas. V tesnej
blízkosti Želiezoviec boli tieto
pomenovania:
Felsóvadas,
Majnó, Kétsárkozidúló, medzi
dvoma honmi, Gyakihon, Nagymindszent, Nagyberek, horný,
dolný a stredný Porond (kyprá
zem). Háje po krstných menách
príslušníkov grófskej rodiny: Hilda, Ella, Miczi, Lóri, Nesti, ale aj
pomenovania ako Dlhý Laz, Sas
domb, Husté polia či Hurkavár
pri Svodove. Mňa osobne azda
najviac mrzí premenovanie troch
potokov z okolia Želiezoviec
a to: prvý, druhý a tretí Sár potok.
Z dôvodu, že slovo sár pochádza
ešte z tatárskych dôb, čo znamenalo v ich názvosloví sár – biely.
V roku 1305 sa píše o tomto potoku ešte ako - Nogsar /nagysár/
alebo aj Selyzy sar patak.Viac ako
800 rokov toto pomenovanie zo
základu sar – biely nikto nemenil,
až pred niekoľkými rokmi akýsi
úradníci názvy potokov umelo
zmenili na Vrbovec, Lužianka, Malianka. Aj toto poukazuje
na necitlivosť a neúctu k histórii.
Mali by sme byť hrdými želiezovčanmi aj preto, aby sme si tieto
históriou dané hodnoty uchovali.
Pavel Polka

Slovenský zväz žien vo Svodove
V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa začali
vyvíjať mnohé rôznorodé aktivity Svodovčanov, ktoré združovali ľudí
s rovnakými záujmami či chuťou rovnako využívať a tráviť svoj voľný
čas. Takto vznikol napríklad spolok žien, fungovali tu dva oddiely
telovýchovnej jednoty, poľovnícky či rybársky spolok, nacvičovalo sa
ochotnícke divadlo, a to v slovenčine i maďarčine. Organizovali sa
rôzne zábavy, stretnutia, posedenia, dni detí.
Slovenský zväz žien začal vo Svodove pôsobiť v roku 1969 a fungoval do konca 80. rokov. Dlhoročnou predsedníčkou Slovenského
zväzu žien vo Svodove bola Etela Mikušová, podpredsedníčkou Júlia
Feketeová tajomníčkou Alžbeta Mocsiová, neskôr Mária Masná. Na
podujatiach zväzu žien sa roky zúčastňovali desiatky svodovských
žien. Najmä 70. roky boli obdobím, keď bola činnosť zväzu veľmi aktívna. Ženy usporadúvali mnoho stretnutí. Dokazuje to aj množstvo
fotografií, ktoré sa nám podarilo nájsť a zozbierať. Dokumentujú, že
sa do činnosti zapájalo niekoľko generácií dievčat, žien.
Aktivity zväzu boli naozaj rôznorodé. Ženy pomáhali počas
letných prác v materskej škole, kde fungovala v tom čase celodenná
starostlivosť o deti. Zúčastňovali sa „akcií Z“, najmä prác pri úprave
vzhľadu obce. Organizovali zábavy a posedenia, piekli koláče a zá-

kusky a tie potom na jednotlivých akciách predávali. Výnimočnosťou
neboli ani páračky, ženy potom z napáraného peria šili vankúše,
ktoré neskôr putovali do Detského domova v Bielovciach. Niekoľkokrát zorganizovali spolu s Csemadokom silvestrovskú zábavu.
Navštevovali kurzy šitia, kurzy varenia, kurzy vyšívania, pomáhali
pri sčítavaní ľudu, organizovali oslavy MDŽ a častou aktivitou bolo
i organizovanie výstav ručných prác. Práve z týchto výstav sa nám
podarilo získať najviac zachovaných fotografií. Svedčí to o tom, že
hádam v každej svodovskej rodine žila mamička či babička, ktorá sa
do činnosti spolku žien zapájala.
Nemožno nespomenúť ešte jednu zaujímavosť spojenú so svodovskými ženami. Časopis Slovenka uskutočnil v roku 1969 súťaž „Babička
`69“. Vyhodnotenie tejto celoslovenskej súťaže sa uskutočnilo v Piešťanoch v apríli 1969. Predsedníčka spolku žien vo Svodove Etela
Mikušová sa tejto súťaže zúčastnila. Okrem iných podmienok súťaže
splnila i tú, že odovzdala svoju ručnú prácu, ktorú neskôr vystavili
v Dome umenia v Bratislave. Súťaž „Babička ‘69“ pani Mikušová vyhrala a stala sa tak babičkou levického okresu.
Mgr. Juliana Hanzová
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Súhra sa pomaly vytvára, vyvážený výkon spôsobuje problémy
Želiezovské
futbalové
družstvo účinkuje od jesene
v oblastných majstrovstvách.
V nádeji zastavenia úpadku
tímu si členovia klubu zvolili
nové vedenie, ktoré sa snaží
všetkými svojimi silami dostať
mužstvo naspäť do krajských
súťaží. V jesennej časti družstvo uhralo 9 výhier, 3 remízy
a utrpelo 3 prehry, so skóre
42:16 (strelenými gólmi predbehlo prvú Čaku) a 30 bodmi
sa umiestnilo na 3. mieste za
41-bodovým družstvom Čaky
a
34-bodovými
Levicami.
Opýtali sme sa trénera želiezovského futbalového mužstva,
Štefana Štullera, ako hodnotí
jesennú časť sezóny a s akými
vyhliadkami sa púšťajú do jarnej časti.
– Našim cieľom počas jesennej
sezóny bolo, aby sme znova
zostavili káder, pretože pred
1,5 rokom, keď nové vedenie
prevzalo oddiel, hrali v tíme
iba traja Želiezovčania. Viacerí
nechali mužstvo, rozleteli sa
do okolia. Snažili sme sa ich
získať späť bez toho, že by sme
ich vedeli poriadne zaplatiť,
lebo finančne na tom nie sme
najlepšie. Vlani sme sa pokúsili
udržať v V. lige, čo sa nám, žiaľ,
nepodarilo.
V oblastných majstrovstvách bolo našim úmyslom,
aby sme zostali na prvých
priečkach tabuľky. To však
nebolo jednoduché, sme totižto v spoločnosti mužstiev ako
Čaka, Levice, Tlmače, Starý
Tekov, ktoré ešte nedávno hrali
tiež vo vyšších triedach. Najsilnejším mužstvom je Čaka,
je na prvom mieste tabuľky,
má pevné finančné zázemie a
je schopné kupovať si nových
hráčov.
Nedávno k nám prišli
hráči: Szalay, Karko, Valach z
Pohronského Ruskova, Petrík,
Rotík zo Šiah, Csudai, Kristofoli, Forró z dorastu, Kokoška
sa zotavil po zranení a Vinczúr.
Okrem nich posilňujú káder
Hudák a Czibula.

Naše najúspešnejšie jesenné zápasy sme odohrali

v Tlmačoch a doma proti
Čake, kde sme remizovali 1:
1 tak, že hostia využili svoju
jedinú šancu a my sme ich
mnoho premárnili. Tento zápas
svojou úrovňou určite uspokojil divákov. Musím sa však
zmieniť aj o horších výkonoch
v jesenných zápasoch. Začiatkom sezóny v rámci kolektívu
ešte hráči neboli dostatočne
zohraní, mali sme málo času
na prípravu a to bolo viditeľné
aj na našich prvých zápasoch.
V Dolnom Piale sme hrali zle,
prehrali sme 1:4 tak, že v prvej
minúte sme viedli o gól. V Jure
nad Hronom sme tiež viedli 1:
0, ale keďže sme hrali veľmi zle,
súper vyrovnal. Najslabší zápas
jesennej sezóny sme odohrali
v Podlužanoch, kde sme strelili
veľa tyčí., bránu sme netrafili
ani z blízka, napokon sme odchádzali s výsledkom 0:0.
Mužstvo by bolo potrebné
posilniť o útočníka, a každopádne v obrannej línii. Máme
produktívnu ofenzívu, okrem
spomenutého zápasu sme vždy
strelili aspoň jeden gól, častejšie aj viac. V obrane máme
šikovných hráčov, lenže sú
ešte mladí, potrebovali by sme
hráča, ktorý by zjednotil hru.
Druhým našim problémom je
neharmonická hra. Niekedy

vynechá brankár, inokedy obrana či útok, ktorí zas v ďalších
zápasoch
obstoja
výborne. Príkladom
je prípravný zápas
odohraný vo Svodíne, kde sme v prvom polčase viedli
2:0, a kvôli chybám
obrany sme nakoniec prehrali 2:6.
Prípravy
na
jarnú sezónu sme
začali 6. januára.
Trénujeme trikrát
týždenne, v sobotu
a v nedeľu hrávame
prípravné
zápasy.
Veľký dôraz kladieme na fyzickú
prípravu, na čo sa
koncentrujeme aj na sústredení v strede februára.
V jarnej sezóne by sme
chceli vybojovať postup do
vyššej triedy, ak aj nie z prvého miesta, môže sa stať, že
do piatej ligy sa dostane aj 2.
miesto, ak niektoré mužstvo
dobrovoľne opustí ligu. Preto
naším cieľom je, aby sme získali 2. miesto, pretože Čaku pravdepodobne nie sme schopní
predbehnúť. Ak postup do
V. ligy nedosiahneme teraz,
v budúcej sezóne to bude náš
prvoradý cieľ.
Rád by som sa poďakoval
sponzorom mužstva, ktorí
nám pomáhajú v rámci svojich
možností. Nemáme hlavného
sponzora, ale podporuje nás
vyše 20 menších sponzorov.
Znamená to veľkú pomoc,
nebezpečenstvo je však v tom,
že je príležitostná, nemôžeme s tým vopred kalkulovať.
Nemôžeme zabudnúť ani na
mesto, ktoré nás tiež podporuje. V súčasnosti máme 4 mužstvá, okrem dospelých máme
tím dorastencov a dve družstvá žiakov. To znamená každý
víkend 4 cesty, čo predstavuej
nemalé náklady. Výdavky na
energie a dvoch pracovníkov
nám tiež zabezpečuje mesto.
Nepokračujeme vo zvykoch

našich predchodcov, ktorí
platili hráčom vysoké sumy,
v istých prípadoch aj 8000
korún mesačne. Na to momentálne nemáme zdroje. Máme
19 hráčov buď zo Želiezoviec,
alebo hráčov, ktorí v minulosti
už hrali v Želiezovciach a ktorí
majú vzťah k mužstvu a na
tom budujeme.
(ic)
Prípravné stretnutia
Demandice – Želiezovce
5:2
Želiezovce – Šahy
2:4
Želiezovce – Žitavany
3:1
Želiezovce – Demandice
2:1
Želiezovce – H. Vrbica
4:2
Želiezovce – Starý Tekov
1:0
Svodín – Želiezovce
6:2
Kamenica n. Hronom – Želiezovce

0:18

Rybári hodnotili
Miestna organizácia Slovenského rybárkeho zväzu
zasadala na svojej výročnej
schôdzi začiatkom marca v
Dome kultúry v Želiezovciach.
Zasadanie otvoril a viedol
tajomník miestnej organizácie
Ing. Miroslav Opavský. Predseda MO Alexander Gyürky
predniesol výročnú správu o
činnosti želiezovskej základnej
organizácie v roku 2006. Vo
svojom príhovore konštatoval,
že MO mala vlani 670 členov,
z nich bolo 546 dospelých, 81
dôchodcov, 9 žien, 83 detí a
mladistvých. Želiezovčanov je
v MO 256.
Vlani prebiehalo zarybňovanie revírov želiezovskej
MO v hodnote 569 450 Sk.
Členovia ulovili 5535 ks rýb
v celkovej hmotnosti 8562 kg.
Na jedno rybárske povolenie
pripadlo 17,8 kg ulovených
rýb. Najbohatším celoročným
úlovkom sa môže popýšiť
Žigmund Lakatos, ktorý v
priebehu roka ulovil 172 kg
rýb. Najväčší úlovok sa podaril Milanovi Kóšovi v podobe
131-centimetrového sumca.
Podrobnejšiu správu o činnosti MO SRZ v Želiezovciach
si môžete prečítať v budúcom
čísle ŽS.
(ik)
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VEPOS m.p. - informuje
– Kaštieľ v Schubertovom parku, ktorý je od jesene minulého roka v správe
podniku VEPOS m.p. je od začiatku roka 2007 zabezpečený bezpečnostným
systémom GPS. Montuje sa nové oplechovanie strechy. Pôvodné medené stihli
za predošlé dva roky demontovať a odcudziť naši rómski spoluobčania. Spôsobená škoda sa odhaduje na vyše 200 tis. Sk. Nové klampiarske práce nás budú
stáť do 70 tis. Sk. Náš kaštieľ je týmto monitorovaný cez satelit.
– Ku koncu roka 2006 VEPOS m.p. zlikvidoval tri nelegálne skládky na brehu
rieky Hron – od mosta zo Želiezoviec po mestskú časť Svodov. Z nelegálnych
skládkach (pri bitúnku, Mikula – pri kompe a na konci ulici Mikulskej smerujúcej ku Hronu). Odstránilo sa do 300 m³ komunálneho odpadu. Nebezpečný
odpad sa pozbieral osobitne (akumulátory, televízne prijímače atď.) a uskladnil
v podniku VEPOS. Ďalší vývoj v týchto oblastiach monitoruje Mestská polícia.
– Separovaný zber odpadu v našom meste je vykonávaný už vyše 10 rokov.
V dvojmesačných intervaloch sa pozbiera do 12 ton čiastočne vytriedených
surovín. Po ich roztriedení sa zúžitkuje do 5 ton vytriedeného papiera, PET fliaš,
skla a kovov. Našou snahou bude rozšíriť zber na celé územie mesta. Náklady
jedného zberu činia 12 tisíc korún, výnos z odpredaných surovín je do 5 tisíc
korún. Náklady dotriedenia na nádvorí podniku nie sú kalkulované. Vykonávajú
ich nezamestnaní občania zapojení do drobných obecných prác.
– Vďaka miernej zime podnik VEPOS vynaložil na zimnú údržbu iba 20 % nákladov v porovnaní so zimnou sezónou 2005/2006. Bolo potrebné vykonať iba 2
zásahy. Náklady zimnej údržby dosahujú obvykle do 250 tis. Sk, mimo nákladov
na posypový materiál. V súčasnosti nás čaká vyhrabanie a očistenie 12 ha zelene
a verejných priestranstiev do 10 kilometrov krajníc, ako aj oprava výtlkov na
15-tich kilometroch miestnych komunikáciách.
– Od 1.1.2007 pracuje mestský podnik služieb ako rozpočtová organizácia.
Výkony podnikateľských činností sa presunuli na mesto (MsÚ Želiezovce). Poskytujú sa tie isté služby ako doteraz pre občanov mesta a priľahlého regiónu.
Najväčší záujem je o vývoz fekálií a prenájom montážnej plošiny na opiľovanie
stromov, opravy striech. O služby sa možno informovať, ako ich aj objednať na
tel. číslach 7711033 a 7721960. Ceny služieb sa nezmenili.
– V prvých dvoch mesiacoch roka 2007 pracoval mestský podnik služieb obdobne ako celý finančný režim mesta vo finančnom provizóriu. Znamenalo to menej
finančných prostriedkov na kalendárny mesiac. Aktivity podniku by s mali rozšíriť po schválení rozpočtu mesta (koniec marca 2007). Podnik predloží koncepciu
na rekonštrukciu kaštieľa v parku Fr. Schuberta „v malom“, ako i veľkú opravu
strešnej konštrukcie rodinnej hrobky Eszterháziovcov v katolíckom cintoríne
v Želiezovciach, ktorá je v havarijnom stave.
Ing. Jókay Tibor, riaditeľ VEPOS m.p.
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Kronika - Krónika
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek

17. 2. Ladislav Duba (Šarovce) – Katarína Páchniková (Kukučínov)
Gratulujeme - Gratulálunk
50

Irena Szalaiová
Ľudovít Kišš
Antonín Fehér
Štefan Szabó
Alžbeta Pokoracká
Marta Skladanová
Viliam Zsigmond
Jozef Krajč
Viera Pompošová
Alžbeta Benková
Róbert Juhász
Gabriel Mihók
Zuzana Nagyová
Vojtech Gálik
Gejza Csomor

60

Ján Hulyok
Alexander Tátoš
Antónia Petrovicsová
Ľudovít Andruška
Alexander Tóth
Sylvia Maruniaková
Pavel Žiak

70

01. 03.
02. 03.
03. 03.
03. 03.
07. 03.
08. 03.
16. 03.
19. 03.
21. 03.
21. 03.
25. 03.
28. 03.
28. 03.
29. 03.
30. 03.
03. 03.
14. 03.
15. 03.
21. 03.
24. 03.
25. 03.
31. 03.

Jolana Kollárová
Štefan Buček
Ján Jamriška
Július Tóth

05. 02.
09. 02.
13. 02.
18. 02.

80
Juraj Sebenyi

07. 03.

Opustili nás - Elhunytak

10. 2. Ján Cibula (Želiezovce, 84 r.)
Mestská knižnica v Želiezovciach plánuje zorganizovať Večer
poézie, v rámci ktorého by sa predstavili miestni tvorcovia literárnych diel rôznych žánrov. Podujatie by bolo akýmsi prvým
pokusom o vytvorenie literárneho fóra miestnych a regionálnych autorov. Preto vyzýva literárne činných obyvateľov mesta
(a okolia), aby sa prihlásili v knižnici alebo na tel. čísle 7711000
za účelom nadviazania prvého kontaktu.

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK
Kútverést vállalunk nehezen hozzáférhető helyen is. Anyagot
biztosítunk. Tel. 090 407 017
(07-05)
Predám 4-árovú záhradu s chatkou v Želiezovciach pri Hrone.
Tel. 036/7713532, 0907687678
(07-06)
Spracujem JÚ, mzdy, DPH, daňové priznania. Aj jednorazovo, aj
FO. Lacno. Tel. 0915 76 43 96.
(07-07)
Kúpim alebo vezmem do prenájmu 1- alebo 2-izbový byt. Tel.
0908765340
(07-08)
Kúpim 3- alebo 4-izbový byt v Želiezovciach. Tel. č.
0908 468 074
(07-09)
Eladó masszív emeletes ágy egészségbarát matracokkal. Tel.
0905 471 808
(07-10)
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B R U Š N É TAN C E
Seminár pre začiatočníčky

2007

01.04.2007

k
,- S

Kino dočasne nepremieta.

8.00 - 11.00 h
15.00 - 18.00 h
8.00 - 11.00 h

850

31.03.2007

:
na
Ce

KINO - MOZI

v Dome kultúry v Želiezovciach.

A mozi átmenetileg nem üzemel.

Prihlásiť sa je možné do 25.03.2007
Kontakt: 036/771 10 99, 0905 243 969, 0902 901 345

Ž a l ú z i e

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

(04-2)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

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.
036/622 35 96, 0903 439 094

Felvásárolok mindenféle régiséget

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

A Zselízi Városi Könyvtár „A költészet estje” címen egy olyan
rendezvényt kíván útjára bocsátani, melyen a helyi és régióbeli
tehetségek – költők, írók, irodalmi vénával rendelkezők – mutatkoznának be műveikkel, ezzel mintegy irodalmi fórumot teremtve
városunkban. A könyvtár vezetősége ezúton kéri fel mindazokat,
akik az irodalom terén elhivatottságot éreznek, hogy jelentkezzenek a könyvtárban személyesen, illetve telefonon a 7711000
számon, hogy felvehessék velük a kapcsolatot.

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Az érsekújvári Regionális Művelődési Központ meghirdeti
az országos
AMFO 2007 amatőr fotóverseny regionális fordulóját
Versenycsoportok: A – amatőrök (21 év felett), B – juniorok
(a. – 16 év alatt, b. – 21 év alatt)
Kategóriák: fekete-fehér fényképek, színes fényképek,
digitális fényképek CD-n
További tájékoztatás: www.kulturanz.sk/amfo, kapcsolattartó: Nagy György – 035/6420 265
Beküldési határidő és hely: 2007. április 12., Regionális Művelődési Központ – Érsekújvár, SNP u. 32, 940 62 Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v N. Zámkoch
vám ponúka možnosť účasti na celoštátnej súťaži
amatérskej fotografie AMFO 2007
v skupinách: A – amatéri (+21 rokov), B – juniori (a. - do 16
rokov, b. - do 21 rokov)
v kategóriách: ČB fotografia, farebná fotografia, digitálna
fotografia na CD
Bližšie informácie: www.kulturanz.sk/amfo, kontaktná
osoba: György Nagy – 035/6420 265
Termín a miesto odovzdania prác: 12. apríl 2007, Regionálne osvetové stredisko, Ul. SNP 32, 940 62 Nové Zámky
Szomorú az út, mely sírodig vezet,
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Nehéz az életet élni nélküled,
feledni Téged soha nem lehet.
Fájdalommal emlékezünk
LAISZNER GYULÁRA
március 3-án, halálának második évfordulóján.
Szerettei

(07-11)

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
(
7711000) ajánlata:

MUDr. Igor Bukovský: Návod na prežitie pre muža
Bratislava, AKV 2007, 316 str., 569 Sk

A legnagyobb magyar feltalálók
Budapest, Jövővilág Kiadó 2006, 191 oldal, 99 Sk
Akik maradandót alkottak a világnak – Kempelen, Puskás, Eotvos, Járay, Csonka… képekkel

MUDr. František Novomeský: Drogy
Vrútky, Vydavateľstvo Orion 2006, 120 str., 179 Sk

Nemere István: Az egyiptomi mágus
89 Sk
Akit érdekel az ókor, az sok izgalmat talál ebben a könyvben
– Tark története.

Katherine Patersonová: Most do krajiny Terabithia

Nick McCarthy: Trója. Mítosz és valóság a legenda mögött.
Budapest, Egmont 2006, 299 Sk
Reprezentatív kiadás, színes képekkel, adatokkal. A sorozatból
Arthur király, A keresztes hadjáratok, Róma és Nagy Sándor is
kapható könyvesboltunkban.

V tejto úspešnej knihe ide o zdravie – pretože stojí na úspechom. Ukáže vám, ako prežiť, ako byť zdravý a ako si užiť úspech.

Ak dnes niekto siaha po droge, má právo poznať pravdu. Pravdu o sebe v jej osídlach, pravdu o možnom konci seba samého.

Terabithia – čarovné kráľovstvo, do ktorého majú prístup len Jess,
Leslie a deti. Nové dobrodružstvá v tajomne.

MIMORIADNA PONUKA:
Šujanský: Sága rodu Huljakovcov za 265 Sk.
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* Sport *

A csapaton belüli összhang már kialakulóban van,
a kiegyensúlyozottság még hiányzik
A zselízi labdarúgócsapat
ősztől a területi bajnokságban szerepel. A klub tagjai a
mélyrepülést megállítandó új
vezetőséget választottak, amely
mindent megpróbál megtenni
azért, hogy a helyi csapat ismét
feljusson a kerületi bajnokságba. Ősszel csapatunk 9 győzelmet, három döntetlent és három
vereséget könyvelhetett el, 42:
16-os gólaránnyal (amivel a lőtt
gólok tekintetében megelőzte a
listavezető Csekét), és 30 ponttal a tabella 3. helyén végzett a
41 pontos Cseke és a 34 pontos
Léva mögött. Štuller István
edzőt kérdeztük arról, hogyan
értékeli az őszi teljesítményt,
és milyen kilátásokkal vágnak
neki a tavaszi idénynek.
– Az őszi cél az volt, hogy
összeszedjük a gárdát, hiszen
másfél évvel ezelőtt, amikor
az új vezetőség átvette a szakosztályt, csupán három zselízi
játékos szerepelt a csapatban.
Sokan itt hagyták a csapatot,
szétszéledtek a környékre.
Vissza szerettük volna őket
csábítani anélkül, hogy meg
tudnánk őket fizetni, hiszen
anyagilag nem állunk jól. Akkor megpróbáltuk kiharcolni
a bennmaradást az V. ligában,
ami végül nem sikerült.
A területi bajnokságban az
volt a célunk, hogy a tabella
élén maradjunk. Ez nem is egyszerű feladat, hiszen olyan csapatok társaságában vagyunk, mint
Léva, Cseke, Tolmács, Óbars,
amelyek hozzánk hasonlóan
magasabb osztályban játszottak
még nemrég. A legkomolyabb
ellenfél Cseke csapata, amely
vezeti a tabellát, komoly pénzügyi háttérrel rendelkezik, játékosokat vásárol.
Tíz játékos érkezett a közelmúltban: Szalay, Karko, Valach Oroszkáról, Petrík, Rotík
Ipolyságról, Csudai, Kristofoli,
Forró az ifjúsági csapatból,
Kokoška másfél éves sérülés

után áll ismét rendelkezésre,
valamint Vinczúr. Rajtuk kívül
még Hudák és Czibula is erősíti
a gárdát.
A legsikerültebb őszi mérkőzést Tolmácson, itthon Cseke
ellen játszottuk, amelyen 1:1-es
döntetlent értünk el úgy, hogy a
vendégek egyetlen helyzetüket
használták ki, mi pedig rengeteget kihagytunk. E találkozó
színvonalával biztos kielégítette a nézőket. Beszélnünk
kell viszont a rosszul sikerült
mérkőzésekről. A szezon elején
az összeszokottság hiányával
küszködött a csapat, kevés idő
volt a közös felkészülésre, és ez
néhány találkozón meg is látszott. Alsópélen rosszul ment a
játék, 1:4 arányban kaptunk ki
úgy, hogy már az első percben
vezettünk. Garamszentgyörgyben szintén vezettünk 1:0-ra,
de nagyon rosszul játszottunk,
és végül az ellenfél az utolsó
percben kiegyenlített. Az őszi
idény talán leggyengébb teljesítményét Podlužanyban nyújtottuk, ahol rengeteg kapufát
rúgtunk, közelről sem találtuk
el a kaput, és 0:0-s eredménynyel távoztunk.
Erősíteni kellene a csapatot
egy csatárral, és mindenképpen
a hátvédsorban. A csatársor
egyébkén produktív, az előbb
említett mérkőzés kivételével
mindenhol rúgtunk gólokat,
többször kettőt, hármat. Varsányban hatot. A hátvédsorban

vannak ügyes játékosok, csak
még fiatalok, olyasvalaki kellene, aki összetartaná a játékot.
A másik gond a kiegyensúlyozatlan játék. Egyszer-egyszer
kihagyott a kapus, a csatársor,
akik máskor átlagon felülit teljesítettek. Erre példa az egyik
előkészületi találkozó, Szőgyénben a félidőben 2:0 arányban vezettünk, a hátvédek hibái
nyomán végül mégis kikaptunk
2:6-ra.
Január 6-án kezdtük a felkészülést a tavaszi idényre.
Hetente háromszor edzünk,
szombatonként és vasárnaponként előkészületi mérkőzéseket
játszunk. Nagy hangsúlyt fektetünk az erőnléti felkészülésre,
erre irányult február közepén
az edzőtábori edzésterv is.
Tavasszal a feljutást is szeretnénk megpályázni, ha nem is
az első helyről, megtörténhet,
hogy a második helyezett is
feljut, ha valamelyik csapat
kiszáll az V. ligából. Ezért az a
célunk, hogy a második helyet
szerezzük meg, hiszen Csekét
valószínűleg nem tudjuk majd
megelőzni. Ha idén nem is
sikerül feljutnunk az V. ligába,
akkor jövőre mindenképpen ezt
a célt tűzzük ki magunk elé.
Szeretném
megköszönni
a csapat szponzorainak, akik
lehetőségeikhz mérten segítenek. Nincs főszponzorunk, de
több mint 20 kisebb támogató
bizalmát élvezzük. Ez komoly
segítséget jelent, csupán az a
veszélye, hogy a támogatás
rendszertelen, nem kalkulálható
előre. Nem szabad elfeledkeznünk a városról, amely szintén
nagyban hozzájárul a futballszakosztály
támogatásához.
Jelenleg négy csapat tevékenykedik a szakosztály kereteiben,
a felnőtteken kívül egy ifjúsági
és két diákcsapat is. Ez minden
hétvégén négy irányban jelenti az
utaztatást, ami nem kis kiadás.
Ezen felül a város biztosítja a

meleg vizet, a fűtést, villamos
energiát valamint két alkalmazottat. Nem követjük a korábbi
vezetőség gyakorlatát, akik
komoly összegeket fizettek a
játékosoknak, esetenként 8000
koronát havonta. Erre most
nem telik. Jelenleg 19 játékos
áll rendelkezésünkre, akik vagy
zselíziek, vagy már a múltban
Zselízen játszottak, ezért van
kötődésük a csapathoz.
(ic)
Előkészületi találkozók
Demandice – Želiezovce
5:2
Želiezovce – Šahy
2:4
Želiezovce – Žitavany
3:1
Želiezovce – Demandice
2:1
Želiezovce – H. Vrbica
4:2
Želiezovce – Starý Tekov
1:0
Svodín – Želiezovce
6:2
Kamenica n. Hronom – Želiezovce

0:18

Értékeltek a horgászok

A Szlovák Horgászszövetség
helyi szervezete március elején
a zselízi kultúrházban tartotta
értékelő taggyűlését. Az ülést
Miroslav Opavský mérnök, a
szervezet titkára nyitotta meg
és vezette. Gyürky Sándor, az
alapszervezet elnöke beszámolót
tartott a tavalyi tevékenységről.
Elmondta, hogy az alapszervezetnek 670 tagja van, ebből 546
felnőtt, 81 nyugdíjas, 9 nő, 83
fiatalkorú és kiskorú, közülük
256 tag zselízi lakos.
A tavalyi évben 569 450 korona értékben telepítettek halakat
a helyi szervezet működési
területén. A tagság 5535 halat
fogott ki, ami 8562 kg-ot jelent.
Egy horgászengedélyre 17,8 kg
kifogott hal jutott. A leggazdagabb tavalyi zsákmánnyal
Lakatos Zsigmond dicsekedhet,
aki az év folyamán 172 kg halat
emelt ki a vízből, a legnagyobb
trófeával Kósa Milan büszkélkedhet, aki 131 cm-es harcsát
fogott. Részletes beszámolót
lapunk következő számában
olvashatnak az eseményről.
(ik)
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Zselízi visszaemlékezések
Városunk régi térképei
Egy település, nemzet vagy állam múltját
kutatni olyankor, amikor nem áll rendelkezésre megfelelő forrás, gyakran csak következtetések útján lehet, pl. az egyes emberi
vagy településnevek esetében. Így dolgoznak
a történelemkutatók és a tudományos dolgozók is. Városunkat és vidékét is fel kellene

bizonyítéka a Cap megnevezés, ami a Szent
Anna-kápolnát jelöli, ami a Mikolára vezető
út bal oldalán helyezkedett el. Az Esterházykripta akkor még nem létezett. A térkép a
maga idejében a haladást jellemezte. A Garam
bal oldalán vezetett a Váci út, amelynek helyén ma földút van. A magyarországi térképké-

tárni, és reális kiindulópontokhoz jutni a
város történelmét és eredetét illetően. A településrészek, patakok régi elnevezései gyakran
komoly történelmi küldetést hordoznak
magukban. Tulajdonomban van több, városunkat ábrázoló százévesnél idősebb térkép,
irat és egyéb kartográfiai dokumentum. Az itt
megjelentetett térképek közül a régebbi 1783as kiadású. Az ún. jozefinista időkből származik. Az utcák és a házak némelyike teljesen
más fekvésű, mint ma. A fő út a templomtól
északra, a temető mögött vezetett. Ennek

szítés alapjait Bél Mátyás és Mikoviny Sámuel
rakta el, akik 1723-ben kezdtek el együttműködni. 1804 és 1810 között munkájukból
merített Lipszky János, amikor megalkotta a
magyarországi megyék komplett térképtárát
Mappa Generalis Regni Hungariae néven.
A második térkép (a szlovák nyelvű cikk
mellett) 1842-ből származik, tehát az 1848-as
forradalom előtt 6 évvel adták ki. Már láthatóan aprólékosabb, mint az első térkép, látható a két templom, a Dombi-majori kastély, a
mikolai új út vagy a gesztenyesor. Kijelölték

A nőszövetség Szódón
A múlt század ötvenes, hatvanas
éveiben a szódóiak különböző
területeken kezdtek el tevékenykedni, érdeklődési körüktől
függően különféle szervezetek
alakultak, amelyek a szabadidős
tevékenységek kereteit szolgáltatták. Így alakult meg a nőszövetség, két testnevelési egyesület,
vadász- illetve horgászegyesület,
és amatőr színjátszók is tevékenykedtek a községben szlovák
és magyar nyelven is. A lakosok
gyakran szerveztek mulatságot,
különféle ünnepségeket, találkozókat, gyermeknapi rendezvényeket.
A Szlovák Nőszövetség szódói alapszervezete 1969-ben

alakult, és egészen a 80-as évek
végéig működött. Hosszú ideig
Etela Mikušová volt a szervezet
elnöke, alelnökként Fekete Júlia
tevékenykedett, a titkári posztot
Mocsi Erzsébet, majd később
Mária Masná látta el. A szervezet
rendezvényein több tucat helyi
nő vett részt. A szervezet főleg
a 70-es években játszott jelentős
szerepet a település életében.
Gyakoriak voltak a rendezvények, amelyekről számos fénykép
is fennmaradt. Ezeken látszik,
hogy a tevékenységbe több generáció is bekapcsolódott.
A
tevékenység
nagyon
szerteágazó volt. A nők segédkeztek a nyári munkák során a

rajta a kompjáratot. Mindkét térképen említésre méltók a kétnyelvű megnevezések:
Zselész – Zelczov 1783-ban és Zsellész – Želcowce 1842-ben. Térjünk vissza azonban a
régi megnevezésekhez! Már 1274-ben és
1293-ban említik a környéken a Luka-zeg,
vagy Luka-szeg elnevezést, ami mezőgazdasági területi volt, a Garam mögött pedig
a Gyakivölgy elnevezést. 1303-ben említenek egy Babatoua, azaz Bába-tava
elnevezésű mocsaras vidéket, ami ma
a Csikókert.
Az érdekesség kedvéért még
megemlítenék egy sor helyi földrajzi
megnevezést, amelyek értelmét már a
kérlelhetetlen idő homálya fedi. Zselíz
közvetlen környékén olyan elnevezések voltak ismertek, mint a: Felsővadas,
Majnó, Kétsárközi-dűlő, Gyaki-dűlő,
Nagymindszent, Nagyberek, Felső
Porongy, Alsó Porongy, a grófi család
tagjairól volt elnevezve a Hilda-berek,
Ella-berek, Miczi-berek, Lóri-berek,
Neszti-berek, további elnevezések voltak a Hosszú láz, Sasdomb, Sűrűföldek,
vagy Szódó mellett Hurkavár, Széplakivölgy. Személy szerint leginkább azt
sajnálom, hogy az Első, Második és
a Harmadik Sári-patakot lefordították.
A sár szó a tatárjárás idejéből származik, a Sári-patak fehér patakot jelent.
1305-ben még Nogsar (nagysár) vagy Selyzy
patakot emlegetnek. Több mint 800 évig volt
sértetlen ez a megnevezés, de néhány évvel
ezelőtt valami hivatalnokok arról döntöttek,
hogy hivatalosan Vrbovec, Lužianka és Malianka lesz a nevük. Ez a történelemhez való
tiszteletlenség jele. Meg kellene óvnunk e régi
megnevezéseket, hogy büszkék lehessünk rájuk.
Pavel Polka

helyi óvodában, ahol abban az
időben egész napos ellátás volt.
Részt vettek az önsegélyes községszépítésben.
Mulatságokat,
találkozókat szerveztek, kalácsot
és süteményt sütöttek, amelyet
különféle rendezvényeken árusítottak is. Gyakori volt a tollfosztó,
a párnakészítés. A párnákat a béli
gyermekotthonnak ajándékoztak. Több ízben a Csemadokkal
közösen szilveszteri bált szerveztek. A tagok varró-, főző- és
egyéb tanfolyamokat látogattak,
segédkeztek a népszámlálások
alkalmával, nőnapi rendezvényeket és kézimunka-kiállításokat
szerveztek. Ilyen kiállításokról
szerencsére számos fénykép ma-

radt fenn, amelyek arról árulkodnak, hogy szinte minden szódói
család valamelyik tagja részt vett
a nőszövetség munkájában.
Szükséges még megemlítenünk egy érdekességet a szódói
nőkkel kapcsolatban. A Slovenka
magazin 1969-ben kiírta a Nagymama 69 elnevezésű országos
versenyt, amelyen részt vett Etela
Mikušová, a szódói nőszövetség
elnöknője is. Egyik pályázatba
benyújtott kézimunkáját a pozsonyi Művészetek Házában is
kiállították. Ennek is köszönhetően a versenyben őt választották
a Lévai járás nagymamájának.
Mgr. Julianna Hanzová
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A Zselízi Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium várja
a jelentkezőket
Az alapiskolák végzőseinek március végéig
kell eldönteniük, melyik középiskolát választják. Az alapiskoláknak a jelentkezési
lapokat 2007. április 5-ig kell továbbítaniuk
a kiválasztott középiskolákba. Döntés előtt
állnak azok a negyedikes kisdiákok is, akik tanulmányaikat 8-éves gimnáziumokban akarják
folytani. Ebben az esetben a jelentkezési lapok
továbbításának határideje 2007. április 10.
Iskolánkban a 2007/2008-as tanévben 2 első
osztály megnyitására van lehetőség, a 4-éves
gimnázium 1. évfolyamába 24-es, a 8-éves
gimnázium 1. évfolyamába 20-as diáklétszámmal.
A 4-éves gimnáziumba a felvételi vizsga időpontjai: I. időpont: 2007. május 7., II. időpont:
2007. május 10.
A 4-éves gimnázium 1. évfolyamába jelentkezett diákok felvételi írásbeli vizsgát tesznek
magyar nyelvből és irodalomból, szlovák
nyelvből és irodalomból, valamint matematikából.
Felvételi vizsga nélkül nyernek felvételt azok
a diákok, akik az alapiskola 9. évfolyamának
1. félévében 1,50 vagy ennél jobb tanulmányi
átlagot értek el (a tanulmányi átlag megállapításakor nem vesszük figyelembe a nevelési
tantárgyakban elért érdemjegyeket), valamint
azok a diákok, akik az AI 7–9. évfolyamában
valamely tantárgyi olimpia járási, ill. magasabb fordulóján 1–3. helyezést értek el. A

Monitor 2007 eredményeit figyelembe véve
nem tesznek felvételi vizsgát magyar nyelvből
és matematikából azok a diákok, akik 75%-os,
ill. ennél jobb eredményességet érnek el.
Itt hívnánk fel újra az érdeklődők figyelmét,
hogy a 2007/2008-as tanévben, amennyiben
érdeklődés mutatkozik, népművészeti szakiránnyal osztályt nyithatunk. Az általános
gimnáziumi képzés mellett itt teret kapna a
művészettörténet, tánctörténet, zeneelmélet,
zenetörténet, népzene és a néptánc.
A 8-éves gimnáziumba a felvételi vizsga időpontjai: 2007. június 5.
Az iskolánkba jelentkezett kisdiákok írásbeli
vizsgát tesznek magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, szóbeli vizsgát tesznek
szlovák nyelvből és irodalomból.
Felvételi vizsga nélkül felvételt nyernek azok
a diákok, akik az alapiskola 4. évfolyamának
1. félévében 1,50 vagy ennél jobb tanulmányi
átlagot értek el (a tanulmányi átlag megállapításakor nem vesszük figyelembe a nevelési
tantárgyakban elért érdemjegyeket).
Sokszor nem egyszerű meghozni a helyes döntést. Ebben próbálunk segíteni az iskolánkban
szervezett nyitott napokkal, amelyeken a látogatók betekintést nyerhetnek az iskolánkban
folyó oktató-nevelő munkába.
Bővebb tájékoztatást iskolánkról a www.gmzeliezovce.edu.sk honlapon kaphatnak.
Cserba Katalin, igazgató

Vidékünk írói - Mikola Anikó
(Jóka,1944. július 29. – Pozsony, 1996. szeptember 22.) költő, műfordító, szerkesztő. Gyermekkorától írónak készült, tienkét évesen már
verseket írt, nyomtatásban először 1962-ben láthatta a nevét. A zselízi
gimnáziumban érettségizett (1961), majd Tornalján mezőgazdasági
szakiskolát végzett. A Kis Építő, ezt követően a Nő szerkesztője lett.
Tíz éven keresztül szabadfoglalkozású író volt, majd a Csehszlovák
Rádió magyar szerkesztőjévé vált. Az Egyszemű éjszaka költői közül
a leginkább hagyományos költészet képviselöje. Első kötetében (Tűz
és füst között, 1971) nem törekszik látványos költői bravúrokra, még
az írásjelek rendteremtő funkcióját is megőrzi. Verseinek spontán líraiságát érzelmi bőség
táplálja. Második kötete (Fák és hajók a szélben, 1976) jelentős szemléleti érdeklődésről,
letisztulásról tanúskodik. Mikola Anikó ritkán szóló költő volt, élményeit, versihlető mondanivalóit hosszan érlelte. Ebből ered csiszoltságuk, tartalmi és formai fegyelmük. A halál
korán kiütötte kezéből a tollat, berekesztette a lassan, de folyamatosan gazdagodó, mélyülő
költői pályáját, értékes műfordítói tevékenységét. Életművének színe-javát egy vékonyka
válogatás őrzi (Versek, 1994), amely nem sokkal halála előtt jelent meg. Az ő nevéhez fűződik a felvidéki magyar líra legjobb teljesítményeinek egyike, a Variációk egy Garam menti
mítosz témájára című terjedelmes kompozíció. Álljon itt egy rövid idézet a nyolc részből
álló hatalmas opusból:
nyelvem torkomba szárad
átok verje a házad
folyami népség
fogyjon apadjon
égi madárnép

mind elapadjon
legelőd réted
tűzben enyésszen
lábasjószágod
sírva szaladjon...

Egy életen át vonzódott a spanyol nyelvhez és kultúrához. Különösen a dél-amerikai spanyol nyelvterület indiánjainak, a kecsuáknak a költészete ejtette rabul képzeletét. További művei: Madárnak lenni – versműfordítások (1979), A jaguár fiai – dél-amerikai indián mesék
(1995).
(ág)

Jótékonysági árverésekkel
a rászorultak segítségére

Kanyuk Józsefet rendkívül tevékeny
emberként ismerjük, aki nagy adag esztétikai érzékkel van megáldva. A képzőművészet kedvelői több helyi kiállításon
is találkozhattak festményeivel. Sokan
ismerik régi levelezőlap-gyűjteményét is,
amelynek darabjai a múlt század eleji zselízi hangulatot tükrözik. A közelmúltban
róla megjelent cikkektől eltérően most sem
a festményeiről, sem a képeslapgyűjteményéről nem lesz szó, mégis reméljük, hogy
a helyi értékek tisztelőit megszólítja e mikolai festő ötlete, amellyel a helyi polgári
öntudatot, a művészi érzéket és a szociális
gondok orvoslását szeretné ötvözni.
Az egyik beszélgetésünk alkalmával
Kanyuk József felvetette a jótékonysági
árverések vagy vásárlással egybekötött kiállítások szervezésének ötletét, amelyeken
helyi vagy regionális jelentőségű műveket
kínálnának eladásra. Tehetősebb polgárok
megszólításával, akiknek száma a környéken nem éppen rózsás gazdasági helyzet
ellenére lassan növekszik, olyan vásárlóréteg alakulna ki, amely ilyen módon hozzá
tudna járulni a rászorultak megsegítéséhez,
akik szintén nagy számban élnek a városban.
„Az ötlet néhány évvel ezelőtt fogant
meg bennem, amikor Esztergomban részt
vettem egy árverésen. Éppen régi könyvek
kerültek kalapács alá. A 3000 forintos kezdőösszeg hamarosan 50 ezer forintra növekedett. Hasonló rendezvényeket ka-rácsony
táján is szerveznek világszerte, nálunk is.
Amatőr festő vagyok, és otthon rengeteg
képem van, amelyek már lassan nem férnek
el. Szeretném felajánlani őket erre a célra.
Az árverések bevételét a rászorulók – például egyedülálló anyák – megsegítésére
lehetne fordítani. Néhányan álmodozónak
tartanak, szerintük ez az elgondolás megvalósíthatatlan. Valakinek azonban el kell
kezdenie hinni az emberi jóságban. Ha
mégsem sikerül valóra váltanom az elgondolást, legalább tudni fogjuk, hogy állunk
az emberiességgel.”
Minden új ötletnek be kell érnie, de elszántak nélkül nem tudunk előre haladni.
Ha akadnak néhányan, akik készek lennének segíteni, talán mégis megvalósulhatna
a rászorultakon való segítség eme, szűkebb
területünkön még rendhagyó formája. Minden bizonnyal intézményesített keretet kell
majd biztosítani. Az ötlet gazdája ezért
várja mindazok segítségét, akik valamilyen
módon, akár egy jó ötlettel is segíteni tudnák célja megvalósításában.
(ky)
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Fizetési felszólítások érkeznek a vagyonjegyes
privatizáció idejéből maradt kötelezettségekre
A közelmúltban több lakos
kapta kézhez egy losonci cég,
az Inkaso Pohľadávok Kft.
fizetési felszólítását, melyben a lakosokat 4748 korona
kifizetésére figyelmezteti a
levél postázásától számított 12
napon belül. A kötelezettség a
levél szerint a vagyonjegyes
privatizáció második hulláma
idején keletkezett egy bizonyos „Befektetési Alappal”
kötött szerződés kiadásainak
megelőlegezésével a befektetési társaság részéről.
Első ránézésre a levél formája hagy bizonyos kivetnivalókat maga után: szokatlan a
betűtípus és a betűszín, a levél
inkább egy szórólapra vagy
egy rosszul megírt reklámra
emlékeztet. Bizonyos szószerkezetek is inkább a feladó
laikusságára utalnak: mit jelenthet például a „szlovák törvény szerint”? Épp emiatt nem
kérdéses, hogy miért gyanús a
levél megalapozottsága a címzettek körében. Utánajártunk
a dolognak legalább az alapinformációk megszerzésének
reményében.
Az Inkaso Pohľadávok
nevű céget 1992. december
21-én jegyezték be a cégbíróságon. Sikerült megtudnunk,
hogy a megadott bankszámla
is a cég tulajdona.
A mellékelt értesítésben
az egyik szerződő félként az
Allianz – Szlovák Biztosító
Rt. szerepel. Megkérdeztük
ezért szóvivőjüket, Mgr. Katarína Muthovát, mennyire
megalapozott a felszólítás. „A
Szlovák Biztosító 1994-ben
kamatmentes kölcsönről szóló
megállapodásokat és szerző-

déseket kötött jövőbeli szerződésekről 2000 korona értékben
a vagyonjegyes privatizáció
2. hullámának keretében. E
szerződés értelmében a 2000
korona visszafizetése az Istota
Befektetési Alap részvényeinek eladásával, ill. az ebből
kapott osztalékból valósult
volna meg. Mivel azonban
a szlovák kormány döntése
alapján a vagyonjegyes privatizáció kötvényesre változott,
az említett követelést nem
lehetett behajtani a szerződés feltételei alapján, ezért a
biztosító a pénz behajtásáról
döntött. Az 1997-ben szétküldött felszólítások alapján az
adósokat 2000 korona kifizetésére kötelezték. Fél év elteltével bírósági eljárásra (fizetési
felszólítás) és néhány esetben,
amikor e felszólítások nem
lettek kifizetve, végrehajtásra
került sor. A későbbiekben e
követeléseket továbbították az
INKASO Pohľadávok Kft-nek,
egy tavaly decemberben aláírt,
a kötelezettség továbbításáról
szóló szerződéssel, mellyel a
cég a tárgyi kötelezettségek
tulajdonosává és az adósok
hitelezőjévé vált, így jogosult
az adósság behajtására.”
Az Inkaso Pohladávok kft.
jóhírét illetően a www.vub.sk
oldalán egy május 13-i hírt,
cikket találtunk, mely az ügyet
nem érinti, viszont jellemző
képet fest a cég múltjáról.
„A bank nem érvényesít
ügyfeleivel szemben semmiféle igényt az 1994-es szerződései nyomán, melyek a Realitná
spoločnosť VÚB és kliensei
közt kötődtek. Információink
szerint ez 700 személyt érint

Amici, asztrológia, emberi kötelékek

– nyilatkozta a VÚB vezérigazgatója, Tomas Spurny. A
bank kijelenti, hogy sem az Inkaso Pohľadávok Kft-vel, sem
pedig leányvállalataival ebben
az ügyben soha semmiféle
üzleti kapcsolata nem volt. A
VÚB figyelmezteti ügyfeleit,
akik az említett cég felszólítását megkapták, hogy a cégnek
semmiféle pénzösszeget ne
fizessenek ki, amíg fel nem
mutatja nekik a kötelezettséget
igazoló hiteles okmányokat.
Amennyiben a cég felmutatja
a kötelezettség továbbításáról
szóló szerződést, a bank írásos
ellenvetést ajánl ügyfeleinek
elévülés okán, mivel szerinte
a hároméves elévülési idő már
letelt.”
Szakemberhez fordultunk
azzal a kérdéssel, mennyire
megalapozott a cég követelése, és egyáltalán a felszólítás
formája megfelel-e a követelményeknek. Elmondta, hogy
szerinte ezeket az ügyeket
lehetetlen egységesen megoldani. Tény, hogy azok a
polgárok, akik ilyen levelet
kaptak, a Szlovák Biztosító
adósai voltak, és az adósságot
nem fizették ki. A kérdés ebben
az esetben az, van-e az Inkaso
P. cégnek joga minden esetben
követelni az összeget. Mivel
a levélben bírósági végzésre
utalnak, a polgárok elsődleges
dolga megtudni a járási bíróságon, létezik-e rá vonatkozó
bírósági végzés. Amennyiben
nem, az Inkaso Pohľadávok
nevű cégnek nincs joga a pénzt
követelni. Ha a bírósági végzés
létezik, ajánljuk, kérje ki egy
szakember véleményét!
(jgyi)

Az Amici polgári társulás szervezésében 2007. január 26án került sor Csíky Ildikó asztrológus, a magyarországi Déva-Tarot
iskola vezetőjének előadására, mely az asztrológia, és annak az
emberi kapcsolatokra gyakorolt hatását boncolgatta. A zselízi kultúrház népes közönsége meghallgathatta, hogy a szeretet és az együvé
tartozás fő mozgatórugói a kommunikáció, a fegyelmezettség és az
élni tudás művészete, melyet gyermekeinknek is meg kell tanítanunk:
ösztönöznünk kell őket arra, hogy igyekezzenek önállóan megoldani
saját problémáikat, és későbbi életük során se riadjanak vissza az élet
megpróbáltatásaitól. A boldogság keresése során egyenes út vezethet a
drog- és alkoholfogyasztás útvesztőibe, ha a szülők nem teremtik meg
gyermekeiknek a biztonságot, illetve kényelmes életre „nevelik” őket.
Az előadás rámutatott arra is, hogy a kommunikációt és az emberi
kapcsolatokat nagyban meghatározzák az ember személyiségjegyei,

MÁRCIUS
1. old.→

Ezért „jobb, ha az agg Gergely vonogatja vállát, mint hogyha megrázza szakállát”. Gergely
napja a Gergely-járás szokásáról volt nevezetes. A tavaszi tanévkezdés ideje Gergely-nap
körüli időre esett, s miután nem volt tankötelezettség, a katonai toborzás mintájára
hívogatták a gyerekeket az iskolába.
Március 15-én az 1848–49-es magyar
forradalom és szabadságharc 158. évfordulójára emlékezünk. Tisztelettel és szeretettel
adózunk a szabadságharc hőseinek és halottjainak. Már hagyománnyá vált, hogy városunkban is minden évben megemlékezünk
március 15-éről. Legyen az idei ünnep is
méltó emlékezés az elesett hősökre, a NAGY
NAPRA!
„Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!”
Március 18., 19., 21. „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget.” A három
meleghozó névnap a tavaszi napéjegyenlőség
idejére esik, amikor megfordul az idő, és így
idő- és termésjósló szerepük is van. A három
nap együttes megfigyeléséből vonták le a következtetéseket: ha ezeken a napokon kisüt a
nap, akkor hosszú, meleg nyár várható, de ha
nem, akkor tartós lucskos őszre számíthatunk.
Március 24-én ünneplik névnapjukat
a Gáborok. Az egyház tanítása szerint ez a
nap az angyali üdvözlet napja, amikor Gábor
arkangyal megvitte a hírt Máriának, hogy
születendő gyermeke lesz a világ megváltója.
Március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. A katolikus hagyomány e
naphoz köti az angyali üdvözlet, Jézus Szentlélektől való fogantatását. Erre a napra esik
Irén napja is. A keresztények körében akkor
lett népszerű az Irén név, amikor az üldözések során vértanúhalált halt egy Iréne nevű
görög lány.
Március végi szép női név a Hajnalka
(március 27.), egyben virágnév is. A hajnal
a nap kezdetét jelenti, s nemcsak a fényt,
hanem a felmelegedést, a földön szétáradó
meleget is.
Feldolgozta: Nyustyin Ferenc

illetve magatartása. Ez pedig attól függ – az asztrológia szempontjából
–, hogy ki melyik csillagjegyben született. Az előadó ennek tükrében
elemezte az egyes csillagjegyek képviselőinek általános jellemzőit,
párkapcsolatának alakulását. Tudták például, hogy egy Kos férfi és egy
Szűz-jegyű nő nem jönnek ki jól egymással, ha egy háztartásban élnek? A Kosok ugyanis kalandvágyóak, a Szüzek pedig precizitásukkal,
tisztaságmániájukkal kihozhatják párjukat a béketűrésből.
A közönség örömmel fogadta, hogy az előadás végeztével Csíky
Ildikó teret adott egyéni analízisre, beszélgetésre is. Az Amici társaság e rendezvénye is azt a célt szolgálta, mint az előző (dr. Csernus
Imre pszichiáter a függőségről adott elő), hogy felhívja a figyelmet a
megfelelő kommunikáció jelentőségére: párbeszéddel, egymás iránti
odafigyeléssel elérhetjük, hogy fiataljaink körében ne a rossz szokások
alakuljanak ki.
(jgyi)
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Esterházy János halálának 50. évfordulójára
A szlovákiai magyar politikai és társadalmi szervezetek 2007-et Esterházy-emlékévvé
nyilvánították. Az idén március 8-án emlékezünk meg Esterházy János, a csehszlovákiai
magyar mártír politikus halálának ötvenedik
évfordulójáról.
Esterházy János a felvidéki magyarság
legkiemelkedőbb vezéralakjaként tevékenykedett a két világháború közti, küzdelmek-

kel és megpróbáltatásokkal teli időszakban.
Többször hitet tett a szlovák–magyar testvéri
együttélés mellett. A keresztény hit buzgó
megvallója, az üldözöttek önfeláldozó és
bátor védelmezője volt minden veszély közepette.
Esterházy János gróf 1901. március 14-én
született Nyitraújlakon (ma Veľké Zálužie)
az Esterházy család galántai ágából. Korán
bekapcsolódott a kisebbségi sorsba kényszerített, mintegy egymilliós létszámú csehszlovákiai magyarság politikai életébe. 1932.
december 14-én Ótátrafüreden az Országos
Keresztényszocialista Párt elnökévé választották. Programbeszédében elsőként követelte magyar egyetem felállítását, és célul tűzte ki
az autonómia megteremtését.
1935-ben képviselő lett a prágai parlamentben, ekkor a következőket mondta:
„Bennünket, magyarokat senki sem kérdezett meg, amikor Szlovenszkóhoz csatoltak
minket, ezért legalább azt elvárjuk, hogy kisebbségi, kulturális, gazdasági és nyelvi jogainkat a mindenkori csehszlovák kormányok
megtartsák.” Beszédei közül elsősorban a
nyelvtörvénnyel és a kisebbségi iskolaüggyel
foglalkozók emlékezetesek. Beneš államfő
miniszterséget ajánlott neki, ezt csak úgy
vállalta volna, ha orvosolják a magyarság sérelmeit. 1936 júniusában alakult meg az Egyesült Magyar Párt, amelynek ügyvezető elnöke
Esterházy János lett. Ebben a minőségében ő
terjesztette a prágai kormány elé a felvidéki
magyar autonómia-javaslatokat. 1938 válságos forgatagában mindig azért küzdött, hogy
a Csehszlovák Köztársaságban méltányosan

rendezzék a kisebbségek sorsát. Rajta is múlt, morvaországi Mírov börtönébe vitték. Utolsó
hogy a magyarok 1938-ban nem vették át a kérését, hogy szállítsák a nyitrai börtönbe,
szudétanémetek erőszakos módszereit: „A mert szülőföldjén szeretne meghalni, elutasímagyar kisebbségnek mindenképpen el kell tották. 1957. március 8-án halt meg a mírovi
kerülnie, hogy a legcsekélyebb szerepe legyen börtönben. A holttestet elhamvasztották, s
egy újabb háború kitörésében.” Amikor 1938. még a maradványokat sem adták ki a csaoktóber 6-án Zsolnán kikiáltották Szlovákia ládnak. Hamvait ma is keresik, nevét negyven
autonómiáját, Esterházy nyilvánosan javasol- évig le sem írhatták. Esterházy János sorsát
ta, hogy a többi nemzetiséget is illesse meg önmaga választotta, hiszen elmenekülhetett
az önrendelkezés joga. Majd a helyzet újabb volna előbb több ízben is, ám népét kívánta
módosulása után népszavazást követelt, szolgálni, amely ellen lelkiismerete szerint
hogy a magyar népcsoport demokratikusan sohasem vétkezett.
dönthesse el, miképpen akar elhelyezkedni a
Bátor ember volt, akinek tragédiáját a
közép-európai térségben. Az 1938. november második világháborút követő nacionaliz2-i bécsi döntés után Esterházy az első ízben mus okozta, amely bűnbakot keresett az
önállóvá vált Szlovákiában maradt, és a ki- elfogadhatatlan kollektív bűnösség megalapsebbségi sorsú 67 ezer magyar élére állt. 1939. ozásához. A történelem némiképp igazságot
március 14-én Jozef Tiso vezetésével létrejött szolgáltatott, a jogorvoslat azonban elmaradt.
a szlovák fasiszta bábállam, amely sok meg- Igaz, 1993-ban Göncz Árpád kérésére az
próbáltatást hozott minden demokratikus orosz legfelsőbb bíróság Esterházy ítéletét
gondolkodású polgár számára. 1942. május semmisnek mondta s rehabilitálta – ez azon15-én a szlovák parlament 80 törvényhozója ban mind Csehországban, mind Szlovákiában
közül csupán egyetlen, Esterházy János nem máig késik. A mártírhalált halt Esterházy Jászavazta meg a 68. számú alkotmánytör- nos emlékét a pesti Szép utcában és a mírovi
vényt, amely elrendelte a zsidó származású rabtemetőben emléktábla őrzi. Szlovákiában
állampolgárok – számuk mintegy 90 000 volt az egyetlen Esterházy-emlékmű Búcs köz– haláltáborokba deportálását, így bélyegezve ségben van. Összeállította: Nyustyin Ferenc
meg a döntést: „Szégyenletes dolog, hogy egy (Forrás: Molnár Imre: Esterházy János, Balaskormány, melynek elnöke és miniszterelnöke sa Zoltán: A felvidéki magyarság mártírja)
jó katolikusnak vallja magát, zsidó lakosságát
Németországba
deportáltatja, a hitleri koncentrációs
Irodalmi Kávéház – miről is?
táborokba.”
Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az IrodalEsterházy szót emelt
mi Kávéház estéi, melyek megrendezését a zselízi könyvtár
Magyarország hitleri megvállalta magára. Tekintettel a növekvő érdeklődésre, a gyaraszállása ellen is, a szövetsépodó hallgatóságra a szervezőknek bizony komoly fejtörést
okoz, hogy megfelelő helyet tudjanak biztosítani ennek a
gesekhez a svájci követségen
rendezvénynek. Ez a helyzet egyrészt örömteli, másrészt
át juttatta el memorandumát.
viszont nehézségeket is hordoz magában: hol lehetne ilyen
A nyilas hatalomátvétel után
rendezvénynek helyet találni a városban, mely egy irodalmi
Budapesten
bebörtönözkávéház „szelleméhez” méltó lehetne?
ték, 1944 végén szabadult s
Február elején szép számú közönség jött össze egy kis
bujkált a Gestapo elől. 1945
„kávézásra” a helyi moziban, hogy meghallgassa Korentsy
tavaszán az új csehszlovák
Mihály címerkutató előadását városunk és környékének
hatóságoktól
Szalatnai
múltjáról. Bár a beszámoló nagyrészt inkább Léva történelRezsővel a magyarság vémébe és a török hódítások eseményeibe kalauzolta a hallgadelmét kérte, s tiltakozott
tóságot, minduntalan belevegyítve az előadó saját élményeit.
a Kassai Kormányprogram
Sajnos az egyes fejezetek teljes mértékben nélkülözték a
magyarellenes pontjai ellen.
felvezetést, a közönség felkészítését egy újabb tematikus
Amikor a memorandumot
blokkra, így még a figyelmes hallgatóknak is az az érzésük
átadta Gustáv Husák belügyi
támadhatott, hogy az így tálalt történelmi események örvémegbízottnak, 1945 nyarán
nye magával ragadja őket egy olyan időbe, ahol a török hóPozsonyban a városi renddítók és a kommunisták kéz a kézben lépnek színre. Zavaró
őrkapitányság letartóztatta
volt az előadó igyekezete, hogy mondandójával minduntalan
és börtönbe zárta. 1947 szepkonfrontálódjon és ellenkezzen csaknem az összes, a témáról
temberében a csehszlovák
megjelent kiadvány állításával.
népbíróság mint hazaárulót,
Bár a szervezőket a legjobb szándék vezérelte a témafasisztát és kollaboránst
választásnál, a rendezvény végeztével egyet kellett érteniük
távollétében halálra ítélte. A
a hallgatósággal abban, hogy bár Korentsy Mihály elismert
súlyos tüdőbeteg Esterházyt
szaktekintély a maga területén – eme előadásának tartal1949-ben
küldték
haza
ma és ellentmondásos stílusa sem a törzsközönség, sem az
Szibériából, ítéletét „kegyeújonnan érkezett érdeklődők körében nem aratott osztatlan
lemből”
életfogytiglanra
sikert.
(ick)
változtatták. 1956-ban a
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A szociális és egészségügyi részleg tanácsa a lakásbizottság
feladatait is ellátja
Városunkban kb. 500 munkanélkülit tartanak nyilván
– hangzott el a szociális és egészségügyi részleg tanácsának első
ülésén február elején. E szám
további csökkenésére az ipari
zóna továbbfejlesztése és a SES
gépgyár újraindítása adhatná
a legnagyobb reményt. A helyi
munkaügyi hivatal vezetője,
dr. Turza Irén, aki egyúttal a
részleg tanácsának elnöke is,
tájékoztatta a jelenlevőket,
hogy a tolmácsi gépgyár néhány hónappal ezelőtt felkérte
a munkaügyi hivatalt, végezzen
tájékoztató jellegű felmérést arról, hogy milyen hajlandóságot
mutatnak a gépgyár volt dolgozói az esetleges visszatérésre, ha
újra megnyílna a gyár. A helyi
munka iránt volt érdeklődés,
de hogy a vállalat hogyan hasznosította a felmérést, arról nem
volt tudomása.
A részlegtanács összehívásának egyik oka a gondozószolgálat épületében megüresedett
két lakás odaítélése volt, mivel
a következő időszakban a
részlegtanács a volt lakásügyi
bizottság feladatait is ellátja.
A Komenský utcai, adóhivatallal szemközti épület teljes
egészében a város tulajdonában maradt, teljes egészében
bérlakások alkotják. Az épület
elnevezése a közelmúltban
gyökerezik, amikor a lakásokat
szociálisan – egészségügyileg

– rászorult, főleg idősebb emberek lakták, és a lakás odaítélésének első kritériuma a kér-

Bérlakások a városban: három épületben, három árszinten

Az önkormányzat csak korlátozottan tudja megoldani lakosainak lakáshelyzetét. Három olyan
épülettel rendelkezik, amelyben bérleti lehetőséget kínál. Szociálisan rászorultak számára áll
rendelkezésre a volt kórházi munkásszálló, ahol 1500 és 3600 korona között van hozzáférhető
szállás. A lakbérben itt minden egyéb kiadás benne foglaltatik. A gondozószolgálati lakóházban
34–47 m2 egy- és kétszobás lakások találhatók, a lakók kiadásai 4000–4400 koronára rúgnak.
A nemrég felépített Rákóczi utcai bérház magasabb színvonalat képvisel, a bérlők 2900–4000
korona lakbért fizetnek, valamint az energiaköltségeket, így a havi kiadás jóval 6000 korona fölé
is emelkedhet.
Ennek ellenére a bérlőknek meglepően jó a fizetési fegyelme, talán csak egy eset kivételével,
amellyel a főbérlő – az önkormányzat – már jó ideje küszködik. Az egyik bérlő a helyi gépgyár
egyik volt potenciális befektetője, aki már hónapok, ill. évek óta nem lakik a Rákóczi utcai lakásában, és természetesen a bért sem fizeti, sőt nem is válaszol a fizetési felszólításokra. Tartozása
a tavalyi év végén elérte a 76 ezer koronát. A város jogi képviselője végrehajtási eljárást kezdeményezett ellene, de addig, amíg az ügy le nem zárul (bár a lakás üres, és többen is érdeklődtek
iránta), senki nem költözhet be.
(ck)
vényező egészségi állapota volt.
A bérlők házi orvosi ellátást is
kaptak. Mára ezek a lakások elveszítették ezt az előnyüket, és
ezt csak tovább erősítette a néhány évvel ezelőtti törvénymódosítás, amelynek következtében jelentősen megnövekedtek
a bérleti költségek. Az idősek
érdeklődése a lakások iránt az
utóbbi időben egyre csökken.
A tanács tagjainak egy egyszobás és egy kétszobás lakás
odaítéléséről kellett dönteniük.
A határozathozatalnál a kérvényezők szociális helyzetét,
rászorultságát és vagyoni viszonyait vették figyelembe. E
mutatók több esetben is ellentmondóak voltak, ami bonyolította a döntést.
Ahogy a tanács néhány
tagja kijelentette, a döntés-

hozatalból ki kellene zárni a
szubjektív tényezőket. Olyan
jól működő mechanizmust kel-

lene létrehozni, amely a lehető
legpontosabb adatok alapján
egy objektív sorrendet állítana
fel. Ehhez azonban szükség
van egy állandó feltételrendszer felállítására és szigorú
betartására. Előre tisztázni kell,
hogy a szociális rászorultság, az
egészségi állapot, a kérvényezés

hiányában az önkormányzattól
segítséget kérő lakos. A család,
ahelyett, hogy a házeladásból
származó bevételt lakásvásárlásra fordítaná, s így biztos
tetőt szerezne a szülő feje fölé,
ezen felül a pénzt befektetné,
gyakran inkább megtartja, a
szülő és a saját gondját pedig az

ideje, a fizetőképesség, illetve
más szálláslehetőséghez való
hozzáférés legyen-e az elsőrendű kritérium.
A jelenlevők érdekes felfedezést tettek. Gyakori eset,
hogy egy családi házban egyedül élő idősebb személy kér
bérlakást a gondozószolgálat
épületében. Mivel egyedül
nem győzi fenntartani a családi
házat, gyerekei, unokái a bérlakás-megoldást választják, s
közben a házat eladják. Így lesz
rövid időn belül az ingatlantulajdonosból alternatív szállás

önkormányzatra hárítja.
A lakáshelyzeten kívül a
tanácstagok az egészségügyi
helyzetről tárgyaltak. Megállapították, hogy a kórház
bezárása óta hiányossá vált az
egészségügyi szolgáltatás. A
résztvevők a lakosság konkrét
felvetéseit is tolmácsolták:
elsősorban a gyógyszertári
szolgálatról, gyermekorvosi készenlétről, tüdőorvos hiányáról
és a rendelőközpont akadálymentesítéséről volt szó.
(ik)
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A városi képviselő-tes- Haris Mária lett az MKP alapszervezetének elnöke
Második nekifutásra volt csupán határ- sem sikerült az MKP számára megszerezni.
tület részlegtanácsainak
ozatképes az MKP zselízi alapszervezetének Az MKP tagjai között négy polgármesterösszetétele
tisztújító közgyűlése. Az 50 tagot számláló jelölt is volt, bár négyen együtt sem kapKözgazdasági részleg
Cserba János mérnök – elnök
Ladislav Boška
Melczer László mérnök

Tanügyi és kulturális részleg
RNDr. Horváth Géza – elnök
Mgr. Vojtech Tomašovič – elnök
Mária Gundová
Mgr. Lőrincz Katalin
Mgr. Mária Jančovičová
Mgr. Milan Bukoven
Cserba Katalin
Juhász Eszter
MUDr. Morauszki Mária
Szociális és egészségügyi részleg
PaedDr. Irena Turzová – elnök
MUDr. Andrea Nagyová
MUDr. Július Kiss
Alexandra Jurčeková mérnök
Alžbeta Rosembergová
Katarína Polková
Jozef Halámik
Szervezési részleg
Mocsy Katalin – elnök
Juhász Eszter
Lenka Kluchová
Ľudmila Vargová

Ne vessék el a jövőt!
Tudták, hogy Ray Kroc, a McDonald`s
étteremlánc megalapítója már túl volt az ötvenen, mikor üzleti karrierje felfelé kezdett
ívelni? Ugye, meglepő!? Sosem lehetett volna
sem gazdag, sem híres, ha 45 évesen feladja,
és megszűnt volna hinni abban, hogy szerencsecsillaga egyszer felragyog. Az ő története
szolgáljon példaként mindazok számára, akik
azt képzelik, hogy bizonyos életkor betöltése
után már nincs remény a siker elérésére.
Ray Kroc életrajzában ezt írja:
„Az emberek odavoltak attól, hogy 52 évesen létrehoztam a McDonald`s céget, majd
egy éjszaka leforgása alatt sikeressé váltam.
Velem sem történt egyéb, mint a showbusiness egyéb személyiségeivel, akik éveken
át dolgozgatnak a saját szakmájukban, majd
hirtelen beköszönt a siker. Igaz, egy éjszaka
alatt lettem sikeres, de 30 év nagyon hosszú
éjszakának tűnik.”
Ray Kroc kijelentése a kitartás elismerése, és magyarázatot ad a siker egyik titkára
– semmilyen siker sem a véletlen műve. A
nagy áttörés rendszerint kudarcok sorozata
után következik be. Csaknem minden esetben így van ez. Az is igaz viszont, hogy a
csődök sorozata, amely a siker előtt éri a
próbálkozót, leggyakrabban figyelmen kívül

szervezet nagyobb részét a középkorúak és
az idősek teszik ki. Félix Béla leköszönő
alelnök szomorúan állapította meg, hogy
az önkormányzati választási kampány alatt
néhány tag ellenkampányt fejtett ki, így
javasolja az új vezetőségnek, hogy a bizonyítékok beszerzés után kezdeményezze a
szóban forgó egyének kizárását a pártból.
A tizenkét képviselőjelölt közül mindössze
öten kerültek be a testületbe, így nem sikerült elérni a négy év előtti eredményt. Aggasztó az is, hogy a polgármesteri posztot

marad, vagy gyorsan feledésbe merül, ahogy
feledésbe merül a temérdek munka is. Így alakul ki a hamis elképzelés, hogy a gazdagság
egy éjszaka gyümölcse.

Lehet a betegség vagy a rokkantság a siker
gátja? Bizonyos mértékben biztos.
De térjünk vissza Ray Kroc esetéhez.
Amikor beköszöntött a siker, már beteges
volt. De a vállalkozásban nagyon kitartó
üzletember hírében állt. Így emlékszik vissza
arra az időszakra: „Amikor azon a bizonyos
reggelen a chicagói repülőjáraton utaztam,
táskámban volt a McDonald fívérekkel aláírt
szerződés. Régi kereskedő-harcos voltam, de

tak annyi szavazatot, mint
a győztes vagy a második
helyezett, erkölcsileg gyengítették a saját polgármesterjelölt esélyeit. Az országos etikai bizottság ajánlása
szerint meg kellett volna
vitatni a függetlenként indult MKP tagok státuszát,
de a vezetőség úgy döntött,
hogy a továbbiakban ezzel a
jelenséggel nem foglalkoznak, mivel az OEB is csak
késve reagált erre a tényre.
A parázs, s néha túlzott
indulatokat sem nélkülöző
vitában többen mondták el
véleményüket, hangsúlyozva, hogy a múlt
hibáiból mihamarább tanulni kell.
Az új elnök Haris Mária (50) egészségügyi nővér lett. Bár a vezetőség által
előterjesztett beszámolóban és a vitában is
többször elhangzott, s az elért eredmények
is azt igazolják: új, friss erőkre van szüksége az alapszervezetnek, az új, héttagú vezetőség átlagéletkora 49 év, közülük négyen
már a múltban is vállaltak tisztséget a párt
alapszervezetében.
Ábel Gábor

még mindig hajtott a tenniakarás. 52 éves voltam, cukorbeteg és kezdődő reumás. Az azt
megelőző `harcokban` elvesztettem az epémet és a pajzsmirigyem egy részét. De az volt
a meggyőződésem, hogy a legjobb időszakom
még előttem van.”
Mielőtt tehát arra a következtetésre jutnának, hogy már túl idősek ahhoz, hogy sikert
érjenek el, olvassák el még egyszer a fenti
idézetet. Ray Kroc 75 évesen hunyt el, haláláig rendkívül aktív életet élt. A munka nem
öl meg, ellenkezőleg, a lustaság lehet halálos.
Általában azok halnak meg hamarább, akik
korábban vonultak nyugdíjba. Sok férfi és nő
ilyen korban is második vagy harmadik karrier építéséhez kezd, amely még sikeresebb
lehet, mint az elsők. Ne higgyék ezért egy
pillanatra sem, hogy túl öregek, ne vessék el
a jövőt! A korra való tekintet nélkül éljék az
élet minden napját, hiszen az életük hátralevő
részének első napja. Ilyen szemlélet mellett a
kor másodrangú tényezővé válik. Ha néhány
dologban nem is voltak sikeresek, a sok éves
tapasztalatok egyszer nagyszerű szolgálatot
tehetnek még. Részlet a Hogyan gondolkoznak a milliomosok c. könyvből, feldolgozta:
Norbert Paul, független elemző, NYSE, NASDAQ
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A városfejlesztés megfelelő hátteret és digitális ada- A városi képviselő-testokat követel
tület részlegtanácsainak
1. old.→
Nem fogant meg a polgármester felvetése, miszerint a közbeszerzési bizottság összetétele összetétele
egyezzen meg a képviselő-testület összetételével. A törvény bizonyos feltételek ír elő ez irányban, pl. az adott területen való szakmai jártasságot.
A polgármester hangsúlyozta, hogy az építkezések és a befektetések hatékony irányítása
érdekében fontos, hogy a város rendelkezzen digitális telektérképpel. Az áttekinthetőség érdekében ezeken a térképeken más-más színekkel lehetne megjelölni az egyes tulajdonosi típust
(állami, önkormányzati, magán), egy következő szinten szerepelne a tulajdonosi szerkezet grafikai modulja, egy újabbon a terület légi felvétele. A teleknyilvántartás rendbehozatala az első
lépés az illegális hulladéklerakatok felszámolása felé is – értettek egyet a jelenlevők. (vi)

Kényes témák már az első ülésen
Az építkezési és területfejlesztési
részlegtanács
első tanácskozása hevesebb
szakmai vitáknak is teret
adott. A jelenlévők az ülés
második részében két fő témával foglalkoztak, amelyek
az elsősorban építkezési
szakemberekből álló testület
véleményét megosztották.
Az első eset a tavaly novemberben történt építkezési
törmelék Garam partjára
történő kihordása volt. Az
egyik érdekelt fél állítása
szerint a Garam szabályozázával foglalkozó vállalattal
született egy egyesség, amely
felszólította az építkezési
cégeket, hogy a bontási törmeléket a Garamba hordják,
mert ezzel kívánja a vízgazdálkodási vállalat szabályozni a medret. A résztvevők
egy része elfogadta ezt az
érvet, a többiek nem értettek
egyet az elgondolással sem.
Molnár Tibor mérnök, aki
mint elmondta, horgászként
is tekint az ügyre, eleve elutasította az ilyen eljárás
ötletét is, Kalló Béla mérnök,
a megyei környezetvédelmi
hivatal volt elöljárója pedig
kijelentette: „Semmilyen hulladék sem kerülhet a folyóba,
csakis tárolóban lehet azt elhelyezni. Amennyiben a vízgazdálkodási vállalat átvette
volna a törmeléket azzal a
céllal, hogy vele szabályozza
a folyó medrét, azt át kellett
volna minősítenie, csak azután használhatta volna fel a
folyó szabályozására.” Az eset
komolyságát növeli, hogy a
törmelék egy benzinkút egy
részének bontásából származott. A Garam szabályozásával foglalkozó vállalat lévai
igazgatója, Juraj Jurica mérnök kijelentette, hogy a tör-

melék kihordásáról csupán
egyetlen zselízi vállalkozóval
kötött egyességet, de az nem
a szóban forgó cég volt.
Az ülés másik vitát kiváltó kérdése a T-Mobile márkabolt felépítése volt a Béke
utcában a kultúrházzal szemben. Az ügy a volt képviselőtestület döntésével kapcsolatos, amely jóváhagyta a LIDL
bevásárlóközpont építését.
Amikor a város eladta a területet az üzletláncnak, annak
egyik része esetében előbb
telket kellett cserélnie egy
magántulajdonossal, aki így
cserében azt a területet kapta
meg, ahol később felépítette a
telefonos márkaszaküzletet.
Az épület azonban szorosan
a Béke utcát a Sacher utcával
összekötő, tervezett út mellett
áll. A polgármester kijelentette, hogy amennyiben az út
nem fér el az épület miatt, és
nyomvonalát át kell tervezni,
az építkezés a tervezettnél
nagyobb kiadásokkal jár
majd, pl. a tervezett út másik
oldalán álló ház megvásárlása miatt. A tanácstagok megpróbálták kibogozni, ki is a
felelős azért, hogy az említett

telekcsere létrejöhetett. A
mobiltelefon-szaküzlet építését annak idején az építkezési
bizottság nem javasolta, ám
a képviselő-testület annak
ellenére jóváhagyta.
Ahogy többen rámutattak, az ügy egyik tényezője
a volt és a jelenlegi polgármester munkaszemléletbeli
eltérése. Amíg Pavel Bakonyi
építészmérnök a jogkörök
delegálását és a felelősség
megosztását hirdeti, addig
elődje koncentrálta a döntéshozó jogköröket. Az építészek
vitája egy fontos tanulságot
hozott. Amíg nincs egységes
nézet arról, hogy a felelősség
melyik szemlélete váljon
gyakorlattá, nehéz lehet
megállapítani a felelősséget,
legyen az akár a polgármesteré, akár az osztályvezetőé,
akár a képviselő-testületé,
részben
mindannyiuké,
vagy teljesen másé. Minden
időszakot
valamennyire
az elit gondolkodásmódja
határozza meg, mégsem a
szabálymódosítások, sokkal
inkább a stabilizálódás idején
lehet igazságosan példákat
statuálni.
(ik)

A Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói – a kellemesen tavaszias időnek köszönhetően – a jelmezbál idején farsangi felvonulást is tarthattak.
foto: Horváth Géza

Mezőgazdasági részleg
Récsei Róbert mérnök – elnök
Antal Jenő mérnök
RNDr. Palík László mérnök
Martosy György mérnök
Gazdasági részleg
Peter Martosy mérnök – elnök
Miroslav Opavský mérnök
JUDr. Gabriel Turza
Építésügyi és területfejlesztési részleg
Melczer Gábor mérnök – elnök
Ondrej Juhász mérnök
Molnár Tibor mérnök
Horváth Dezső
Kalló Béla mérnök
Szalay Gábor mérnök
Környezetvédelmi és rekreáció részleg
Ladislav Vékony mérnök – elnök
Eva Červenáková mérnök
Vladimír Zlámal mérnök
Mgr. Bellus Dániel
RNDr. Róbert Straka
Bc. Henrieta Kurucová
Adriana Čudaiová
Ladislav Sokol
Michal Šonkoľ
Infrastruktúra részleg
Róbert Gulyás mérnök – elnök
Zdenek Dekický
i. Kovács Kázmér
Molnár Tibor mérnök
Peter Hrnčiar
Miroslav Velčka mérnök
Belügyi részleg
Pavel Polka – elnök
Marián Mikloško mérnök
Jozef Beník
Peter Meliška
Matej Terem
i. Ladislav Boška
Szolgáltatási és kereskedelmi részleg
Csenger Tibor mérnök – elnök
László Vilmos mérnök
Páldi Tibor
Balla Árpád
Róbert Magáth
Róbert Mihók
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A tartalomból
Összekötőút a
városközpontban.
Gondokkal jár.
2. old.

Új felállásban az
MKP alapszervezetének
vezetősége.
Az elnök Haris Mária
lett.
3. old.

Bérlakás-lehetőségek a városban
4. old.

MÁRCIUS
„Köszöntlek kedves szép március! Ibolyaszagú,
langyos leheleted érzem már a levegőben. Zöld
szőnyegeidet látom már kiterítve a halmokon. Itt-ott
fehérlenek az árnyékos mélyedésekben a tovavonult
télkirálynak elhagyogatott rongyai, de a napot már te
emeled az égre, s a földön már a te lábad jár. És a te
lábad nyomán kizöldül a fű, és előkéklik az ibolya.
Kedves hónap vagy te nékem. Te vagy az egyetlen, akit hívunk és akit epedve vár mindenki. Felőled álmodoztam én is a télen a kályha mellett, és
tűzbe mélázva tűnődtem: hol vannak virágaid? hol
vannak madaraid? mit csinál most a fecskénk? és
mit csinál most a gólyánk?
A virágok akkor a föld mélyén aludtak, és álmodtak a tavaszi napsugárról. A gólyánk a Nílus
partján állott és hazagondolt. A fecskénk pedig ott
ült az arabus fákon és szintén hazagondolt.
Még a gólyának is, fecskének is van hazája. Csak

A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola nyolcadikosai és a Comenius Gimnázium quartásai idén is
együtt látogatták a tánciskolát. Felvételünk a záróbálon készült.
foto: –hg–

A városfejlesztés megfelelő hátteret és digitális adatokat követel
Az építkezési és területfejlesztési részleg
tanácsa első ülését február közepén Melczer
Gábor mérnök vezetésével tartotta. A tárgyaláson részt vett Bakonyi Pál építészmérnök, a
város polgármestere is, akinek „polgári” foglalkozása leginkább e részleg munkájával függ
össze. A polgármester bevezetőben bemutatta
a tanács tagjainak az önkormányzat új szerkezetét és működését. Amint elmondta, az új
szerkezet azt a célt szolgálja, hogy meghonosodjon a „projekt alapú gondolkodás” mint a
fejlődés egyik alapfeltétele. A helyi fejlesztési
programokban a polgármester szerint a helyi
tervezőknek kellene részt venniük. Ez az el-

képzelés három módon valósulhat meg:
1. a város alkalmazna egy tervezőmérnököt;
2. a város társtulajdonos lenne egy tervezői
vállalkozásban;
3. úgy mint eddig, a város közbeszerzés útján
rendelné meg a tervdokumentációt.
Ugyanilyen lehetőségeket lát az építkezési
vállalkozások esetében is. A tanácstagok
megegyeztek abban, hogy a legjárhatóbb út
a harmadik, mivel az önkormányzatnak nem
a vállalkozás az elsődleges szerepe, és mint a
közelmúlt eseményi is tanúsítják, a város nem
tud megfelelően hatni a tulajdonában lévő
szervezetekre.
→2. old.

itt rak fészket mind a kettő: a gólya a szomszédék
házán, a fecske meg szanaszét a jól megválasztott
ereszek alatt.
Azóta már úton is vannak. Valahol a tenger
fölött száll felénk egy nagy fehér felhő. Azok a
gólyáink. És száll egy nagy fekete felhő. Azok a
fecskéink.
A napnak már nemcsak világossága van, hanem melege is.”
A fenti sorokat Gárdonyi Géza Az én falum
című művéből idéztük. Valóban, a tél elmúltával,
a tavasz megszületésének ünnepét még mindig
a március fogalmához kapcsolta az emberiség, s
ennek megfelelően alakultak ki a különböző szokások, megemlékezések.
Mindannyian várjuk már a természet ébredésének idejét, a tavaszt. Érkezésében azonban még
Gergely napján, március 12-én sem lehetünk bizonyosak, hiszen „megrázza még szakállát Gergely”,
vagyis előfordulhat, hogy még ezen a napon is
havazik.
→6. old.

