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spravodajca
Mestské nov iny

VIII. rocník, január 2007

cena: 6,- Sk
Nový rok - nové zloženie mestského zastupiteľstva. V utorok 2. januára sa konala
ustanovujúca schôdza MsZ v Želiezovciach, na ktorej sa ujal svojej funkcie nový
primátor a 12 novozvolených poslancov.
Zasadnutie sa uskutočnilo vo veľkej sále
Domu kultúry (viac v článku Ustanovujúce zasadnutie MsZ na str. 2)
Foto: (ik)

Medfin uhradil prvú splátku

Koncom minulého roka bola podpísaná
kúpno-predajná zmluva medzi mestom Želiezovce a spoločnosťou Medfin Lízing, týkajúca sa odkúpenia nehnuteľností bývalej
želiezovskej nemocnice. Na základe zmluvy
spoločnosť ešte v decembri uhradila prvú
splátku za objekty vo výške 15 000 000 Sk.
Druhá splátka by mala byť uhradená do 31.
marca. Medfin celkovo zaplatí za objekty
nemocnice 27 000 000 Sk.
(ik)

Milí občania Želiezoviec!
Som poctený dôverou, ktorú ste mi vo
voľbách prejavili. Ďakujem vám.
Výsledky volieb ma posilnili vo viere,
že je dobré počúvať hlas svojho srdca pri
hľadaní rovnováhy medzi vládou jednotlivca a spoločnosti. Jednoznačne najvyšší
počet hlasov, ktoré som od vás dostal, je
pre mňa veľkým povzbudením v službe,
ktorú som vám pred voľbami ponúkol.
Stav nášho mesta nie je dobrý, čo
nám je zrejmé hneď, ak sa rozhliadneme
okolo seba. To podstatné, čo však na prvý
pohľad nie je vidieť, je morálka na bode
mrazu. Som hlboko presvedčený, že práve
morálny úpadok spôsobil pád nemocnice,
bytového hospodárstva, všeobecnú devastáciu hodnôt a medziľudských vzťahov.
Som pripravený tento zlý duchovný aj
materiálny stav naprávať. Mám koncepciu
novej cesty, ktorou by sme sa mohli ube-

rať. V priebehu prvých sto dní budeme s
poslancami vytyčovať túto cestu, stavať jej
kostru a pravidlá. Prizývam vás už teraz
k spolupráci, pretože viem, že táto cesta
bude dobrá len vtedy, keď ňou budeme
dobromyseľne putovať spolu.
S dvanástimi poslancami sme už
urobili prvé kroky a môžem vám s potešením povedať dobrú správu: zvolili ste
si zdatných poslancov. Už za ten krátky
čas preukázali schopnosť spolupracovať
a nachádzať riešenia nie každodenných
problémov. Urobím, čo je v mojich silách,
aby naša spolupráca pokračovala. Verím,
že v dohľadnej dobe sa v našom meste
rozhostí nový duch činorodej zodpovednosti, ktorý bude vyvierať z lásky. Prajem
vám úspešný a šťastný nový rok.
Ing. arch. Pavel Bakonyi,
primátor mesta

Z obsahu:
Novozvolený primátor a poslanci
zložili slávnostný sľub
2. str.
Nemocnica s poliklinikou zanikla,
všetky záväzky prešli na mesto
4. str.
Pracovný materiál koncepcie rozvoja mesta budú pripomienkovať
poslanci
4. str.
Detailné výsledky komunálnych
volieb
7. str.
Agrofarma Ferrari končí v slovenskom dostihovom športe
8. str.
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Primátor o novom modeli samosprávy

„Starať sa musíme o všetky oblasti života“
Novozvolený primátor Ing. arch. Pavel
Bakonyi avizoval viacero zmien týkajúcich
sa fungovania samosprávy v Želiezovciach.
Spýtali sme sa ho, v čom tkvie základ týchto
zmien a ako ich chce realizovať.
Čo je základom a cieľom týchto zmien?
- Mesto sa nachádza v nepriaznivej situácii. Bude
treba urobiť finančný a právny audit, personálny
audit bude vykonaný interne. Z údajov ekonomického oddelenia o očakávaných príjmoch
a výdavkoch a týchto auditov sa dostaneme
k východiskovému bodu. Od základov zmeníme pohľad na mesto, na rozdiel od doterajšieho chápania fungovania samosprávy budeme
s poslancami zastrešovať všetky oblasti života
v meste. Napríklad poľnohospodárstvo: mesto
nemá poľnohospodársky podnik, no i tak sa
o túto oblasť musíme starať. Je tu družstvo, je tu
veľkopodnikateľ, sú tu drobní roľníci – oni majú
za úlohu fungovať s čo najvyšším ziskom, to je
logické. Úlohou mesta je zisťovať, koľko pôdy
je využívanej a koľko nie. Samospráva musí
označiť nevyužívané pozemky, zistiť vlastnícku
štruktúru a postarať sa o nápravu tohto stavu,
hoci aj takým spôsobom, že niektoré pozemky
budú využívané ako pastviny. Základom je, že
niekto musí tieto pozemky dostať do opatery. To
platí vo všetkých oblastiach, treba zistiť potenciál,
možnosti rozvoja. Nie som zástancom toho, aby
mesto všetko riadilo, namiesto toho treba iniciovať vznik občianskych združení, nových športových klubov a organizácií, ktoré budú môcť tieto
činnosti vykonávať. V meste je veľa ľudí, ktorí
chcú pracovať, len nemajú priestor – ten musí
mesto vytvoriť.
Ako bude prebiehať práca v úsekoch, aká
bude štruktúra samosprávnych orgánov?
- Klasické komisie nebudú existovať. Po obsahovej aj po formálnej stránke – názvom
úsek sa chcem odlíšiť od spôsobu práce bývalých komisií. Podľa mňa nefungovali dobre.
Poslanec na čele úseku by mal byť priamo
zodpovedný a motivovaný. Poslanec si vy-

berie členov rady úseku – tá bude nahrádzať
bývalé komisie a nemala by sa zostavovať na
základe politických nominácií. Poslanec si
ako manažér úseku určí zloženie tejto rady,
pomocou ktorej bude napĺňať svoj program,
resp. časť programu. Na začiatku sme si povedali, že by bolo prepychom v takom malom
meste vytvárať koalíciu a opozíciu, čím by sa
časť poslancov odsunula na vedľajšiu koľaj,
do role kritikov. Tým, že každý poslanec bude
mať svoj úsek, každý bude rovnocenný, dostane priestor na realizáciu svojich predstáv.
Samozrejme, každé uznesenie schvaľuje celé
zastupiteľstvo, ale týmto prístupom sa každý
poslanec môže upriamiť na jednu oblasť,
môže si definovať vlastný program. Musí však
dobromyseľne ostatných presvedčiť, aby mu
jeho návrhy schválili a takisto musí presvedčiť
aj primátora. Ak sa naše predstavy zhodujú, je
všetko v poriadku, ak sú prekonateľné rozdiely, budú vydiskutované pred zasadnutiami
MsZ. Keď sa naše názory budú diametrálne
odlišovať, obaja sa budeme snažiť pomocou
argumentov presvedčiť ostatných poslancov
o správnosti svojich názorov. Realizovať sa
bude tá predstava, ktorá dostane väčšiu podporu. Až potom, keď dospejeme k dohode,
bude sa o danej otázke hlasovať v zastupiteľstve. Tento systém neumožňuje nekorektné
taktiky a obštrukcie. Práve tu vidím možný
prínos novín, ktoré môžu už v schvaľovacom
procese informovať obyvateľov, čím môže
samospráva získavať nové podnety.
Každý úsek bude hospodáriť s určitým obnosom finančných prostriedkov, kam budú začlenené aj personálne výdavky na členov rady
a pracovníkov MsÚ na danom úseku. S týmito
prostriedkami budú musieť hospodáriť ako so
svojím majetkom. Ak budú hospodáriť efektívne, v danom roku bude splnený program
rozvoja a zostanú im nevyčerpané finančné
prostriedky, som za to, aby jednu tretinu
z ušetrených prostriedkov dostali títo ľudia

a dve tretiny boli v ďalšom roku použité na
investície v tomto úseku. Je to jasná motivácia,
konečne musíme začať rozmýšľať hospodárne.
Každodennú prácu úsekov budú vykonávať pracovníci úradu, ktorého organizačná
štruktúra bude prispôsobená štruktúre práce
zastupiteľstva. Úseky budú zastrešovať všetky
zložky samosprávy, od manažérov, cez rady až
po oddelenia na úrade.
Uplatňuje sa podobný systém v niektorej samospráve?
- Neviem o tom, no to ešte neznamená, že to
nemôže fungovať. Na základe svojich 21-ročných skúseností z pôsobenia v samospráve
som presvedčený, že je to životaschopný model. Som architekt a urbanista a podobným
spôsobom pracujem v tejto oblasti. Pri tvorbe
územných plánov a koncepčných dokumentov som zvyknutý spolupracovať s ľuďmi
rôznych profesií, kde práve tento prístup je
základom úspechu. Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

Ustanovujúce zasadnutie
mestského zastupiteľstva
Úvodné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach sa konalo 2. januára
v Dome kultúry. Schôdzu otvoril odchádzajúci primátor JUDr. Géza Nagy. Poslanci
sedeli v sále netradične za stolmi usporiadanými v kruhu, čo malo symbolizovať nový,
otvorenejší prístup samosprávy k veciam
verejným. Po tom, ako predsedníčka mestskej volebnej komisie Valéria Gulišová
oboznámila prítomných s výsledkami volieb, novozvolený primátor Ing. arch. Pavel
Bakonyi zložil slávnostný sľub, čím sa ujal
výkonu funkcie primátora. Následne zložilo
sľub aj 12 poslancov. Za zástupcov primátora
boli zvolení Pavel Polka a Katarína Mocsyová. Na návrh primátora bolo zriadených
12 úsekov, zastrešujúcich jednotlivé oblasti
života mesta, na čelá ktorých MsZ zvolilo zo
svojich radov manažérov: úsek poľnohospodárstva – Ing. Róbert Récsei, priemyslu – Ing.
Peter Martosy, infraštruktúry – Ing. Róbert
Gulyás, športu a záujmovej činnosti – Ing.
Ladislav Vékony, sociálnych vecí a zdravotníctva – PhDr. Irena Turzová, slovenského
školstva a kultúry – Mgr. Vojtech Tomašovič,
maďarského školstva a kultúry – RNDr. Géza
Horváth, výstavby – Ing. Gabriel Melczer,
podnikania a obchodu – Ing. Tibor Csenger,
organizačný – Katarína Mocsyová, vnútra
– Pavel Polka a ekonomiky – Ing. Ján Cserba.
Výkonom funkcie sobášiacich boli poverení
Katarína Mocsyová a RNDr. Géza Horváth.
Poslanci schválili plat primátora. Nerozhodnosť panovala pri hlasovaní o uhradení
nevyčerpanej dovolenky bývalému primátorovi za roky 2005 a 2006, pre nedostatočnú
informovanosť o príslušných legislatívnych
rámcoch bol tento bod odročený na nasledujúce zasadnutie.
(ek)
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Špeciálna základná škola má 20 rokov
Špeciálna základná škola v Želiezovciach
pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku
uskutočnila začiatkom decembra slávnosť
spojenú s prezentáciou, prehliadkou priestorov školy a kultúrnym programom svojich
žiakov. Riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
školy PaedDr. Eva Šimková v rámci prezentácie zhrnula minulosť a prítomnosť školy.
ŠZŠ v Želiezovciach vznikla 1. 9. 1986
(vtedy Osobitná škola v Źeliezovciach)
rozhodnutím Odboru školstva Okresného
národného výboru v Leviciach, ktorý tak
vyhovel žiadosti mnohých rodičov detí s
potrebou špeciálneho prístupu vo vzdelávaní, ktoré dovtedy museli dochádzať do
iných miest. Škola začínala s dvomi triedami
(slovenskou a maďarskou) s počtom 24 žiakov a jednou plnokvalifikovanou učiteľkou.

Takmer od začiatku na škole fungoval Školský klub detí. V súčasnosti má SZŠ 80 detí
v deviatich triedach (7 slovenských a 2 maďarské), 75 % učiteľov s potrebnou kvalifikáciou, v rámci voľnočasových aktivít žiakov
tu pracuje niekoľko záujmových krúžkov.
Od roku 2006 je pri škole zriadená Špeciálno-pedagogická poradňa. Škole sa podarilo uspešne zapojiť do mnohých projektov,
napr. z projektu Infovek získala 6 počítačov
a mohla tak zriadiť počítačovú triedu.
Úspešné 20-ročné pôsobenie školy je od
jej začiatkov spojené s pôsobením PaedDr.
Evy Šimkovej, ktorá na slávnosti prijala gratulácie od prítomných hostí, z ktorých mnohí zastupovali inštitúcie, ktoré so školou
spolupracujú. Za spoluprácu sa poďakovala
i všetkým pedagogickým i nepedagogickým

pracovníkom, ktorí sa počas celej 20-ročnej
existencie školy podieľali na výchove, vzdelávaní a zabezpečovaní chodu školy, organizovaní školských výletov a voľnočasových
aktivít žiakov. Na záver vyjadrila vďaku
všetkým sponzorom, ktorí škole pomohli a
zdôraznila, že všetky úspechy sú výsledkom
najmä kvalitnej tímovej práce viacerých
pracovníkov.
Prítomní sa mohli presvedčiť, že ide o
úspechy dosahované v nie celkom ideálnych
podmienkach (škola doteraz nesídli v jednej
budove, jej triedy sú roztrúsené po meste),
milý kultúrny program detí však krásne
ukázal, že neľahká každodenná práca pedagógov, ktorá si okrem trpezlivosti vyžaduje i
srdce, má zmysel.
(šh)

Rada pre skôr narodených: začnite podnikať
Počas dvojročného prispievania sa väčšina
mojich finančných príspevkov dotýkala mladšej
generácie. Šetrenie a investovanie od čo najmladšieho veku je najvýhodnejšie a pre tých, čo začnú
neskôr, sú výsledky už neporovnateľné. Viacerí skôr
narodení mi naznačili, aby som sa v príspevkoch
venoval aj tým, u ktorých je investičný horizont
kratší. Tu je teda jedno z najpopularnejších riešení
a niekoľko štatistík:

Začnite podnikať
5 základných krokov ako na to

Nenamýšľajte si. Založenie firmy je náročné.
Ale keď uspejete, budete na dobrej ceste k finančnej nezávislosti. Byť sám sebe vlastným šéfom
môže znieť dobre, ale nie každý má na to, aby
uspel ako podnikateľ. Naozaj ste pripravený začať
na vlastnom?

1. Napíšte si podnikateľský plán
Som pripravený robiť väčšinu činností sám, od
opravy kvapkajúceho kohútika až po vybavovanie
telefonátov, pokiaľ si nenajmem na tieto detaily
iných ľudí? Ak musím, som ochotný znížiť svoj
životný štandard na nejakú dobu, zobrať si menej
alebo žiadnu dovolenku, menej míňať, vzdať sa
napr. chodenia do reštaurácií, aspoň kým sa firma
nepostaví na nohy?
Napíšte si plán, aj keď nepotrebujete investora.
„Prinúti vás to myslieť disciplinovaným spôsobom
na to, čo vlastne robíte,” hovorí omas Kinnear,
ktorý vedie podnikateľský inštitút na Univerzite
Michigan.
Pamätajte si: Keď dáte výpoveď z materskej
firmy, opustením jej lona bude už všetko na vás.
Už nie je komu volať, keď tečie radiátor, zapchá
sa umývadlo, alebo skolabuje počítač. Aj keď ste
energický typ, ktorý sa dokáže postarať o všetko,
je dobré mať niekoho poruke, ak by predsa len
niečo...
„Musíte byť k sebe naozaj nemilosrdný, aby
ste odhadli svoje silné i slabé stránky,” pripomína
Terri Lonier, dlhoročný podnikateľ a konzultant
pre podnikateľov. „Ak ste nešťastný na svojom

súčasnom pracovisku a to je hlavným dôvodom
na zmenu, tak ste na omyle. Asi bude pre vás lepšie
hľadať si inú prácu.”
Štatistika: V USA sa ročne pokúša 12.6 milióna ľudí
založiť si vlastnú firmu samostatne, s partnerom,
alebo skupinou.. Len asi tretina z nich v skutočnosti
firmu založí.

2. Choďte niečo predávať
Nebudete mať hneď dílerov pracujúcich
pre vás, takže toto musíte zvládnuť sami. Skúste
svoj nápad predať rodine, priateľom či bývalým
kolegom. „Pomôže vám to pochopiť, čo poháňa
firmu vpred,” hovorí Stephen Spinelli, námestník
oddelenia pre podnikanie na Babson Univerzite a
zakladateľ Jiffy Lube Int. Experti hovoria, že predaj
je najviac podceňovanou činnosťou začínajúceho
podnikania. Byť schopný predať je často rozdiel
medzi prosperitou a degeneráciou u malej firmy.
Ak pracujete pre veľký podnik, vzťahy medzi zákazníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a bankami
sú už vybudované. Ak chcete, aby vaše podnikanie
bolo úspešné, musíte si túto komplexnú štruktúru
vytvoriť sami.
Štatistika: 35% malých podnikateľov začalo s menej
ako $5,000. Len 10% začalo s počiatočnou investíciou väčšou ako $50,000. Priemerná začiatočná
investícia bola $10,000.

3. Nájdite si múdrejších poradcov
Áno, múdrejších, ako ste vy, tých, ktorí dobre
poznajú odvetvie, v ktorom chcete podnikať. Podľa
prieskumov 49% podnikateľov tvrdí, že by začínali
oveľa ľahšie, keby vopred požiadali o radu úspešných podnikateľov. A nájdite si dobrého účtovníka.
Ten vám pomôže orientovať sa v rôznych daňových
otázkach, od odpisov zariadenia kancelárie pri platení daní, či splácaní dlžoby. Nechcite to robiť sami,
môže vás to vyjsť veľmi draho. Spýtajte sa na odporúčania miestnych podnikateľov, vášho zubára,
krajčíra a pod.
Štatistika: V priemere trvá tri (3) roky, kým sa firma
stane ziskovou, t.j. dostane sa na nulu. Máte dostatočné úspory na pokrytie rodinných výdavkov počas

tejto doby? Samozrejme, že môžete založiť banke váš
dom či byt a zobrať si hypotéku... ale, nechceli by ste
radšej spávať pokojne?

4. Varujte svoju rodinu
Budú stáť pri vás, len ak budú rozumieť, čo sa
vlastne deje. „Musíte im povedať úplne všetko,” hovorí Spinelli. „A potom ich musíte vypočuť, keď začnú nariekať.” Odmietnutie podpory od životného
partnera či detí, ktoré nechápu, prečo nie ste doma,
často zlomí podnikateľský zámer. Podnikanie je
samo osebe plné stresu, a ak máte denne chodiť
domov a počúvať „prečo to vlastne robíš?,“ stane sa
úplne nemožným.
Štatistika: 47% novozaložených firiem sa stáva ziskovými už v prvom roku. Po dvoch (2) rokoch však
existuje už len 66% z nich. Po štyroch (4)rokoch toto
číslo klesne o tretinu, na 44%.

5. Očakávajte neočakávané
Týmto si môžete byť istý. Narazíte na chaos.
„Trh sa náhle zmení, akonáhle naň vstúpite,” varuje
Spinelli. Úspešný podnikatelia tvrdia, že podnikanie
sú tri kroky vpred a dva späť. Ak máte problém s
nepríjemnými prekvapeniami, po dvoch rokoch
budete utekať sa zamestnať. Nenamýšľajte si, že váš
plán je tak brilantný, že budete boháčom za pár
rokov. Tom Culley, bývalý konzultant pre McKinsey,
ktorý pomáhal založiť firmy v Brazílii a USA, stretol
neskutočné množstvo papierových milionárov, ktorí
sa vzdali hneď, keď nedosiahli okamžité bohatstvo.
„V 99 prípadoch zo 100 je za úspechom veľa rokov
ťažkej krvopotnej práce pri vytváraní profitabilnej
firmy,” hovorí Culley ktorý napísal aj niekoľko kníh.
„Mojim pravidlom je najskôr prežitie a až potom
úspech, čokoľvek to stojí. Byť pomalým nie je sexi,
ale je to lepšie, než sa rozpleštiť na zemi po prvých
krokoch. A odmena býva sladká.“
Štatistika: Majitelia firiem hodnoty do $5miliónov
mali priemerný plat $190,000. Ak bola hodnota firmy
medzi $5-10m, priemerná ročná kompenzácia bola
$225,00 a medzi $10-16m to bolo $243,000.
Norbert PAUL, nezávislý analytik NYSE, NASD
Zdroj CNN Money, krátené.
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Ku koncu roka 2006 bola organizácia Nemocnica s poliklinikou zrušená,
záväzky prechádzajú na mesto
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach sa 30. novembra zišli na poslednom,
26. riadnom zasadnutí volebného obdobia
2002–2006. V úvode rokovania vzali na vedomie správu o kontrole uznesení a riešení
pripomienok poslancov. MsZ zobralo na
vedomie správu o zapojení miestnych ZŠ do
projektu Samospráva bližšie k deťom, v rámci
ktorého sa v tomto volebnom období vytvorí
„detský parlament“, zložený zo žiakov ZŠ na
území mesta, ktorý nadviaže užšiu spoluprácu
s mestským zastupiteľstvom. Poslanci schválili
vstup mesta do občianskeho združenia Amici.
Zobrali na vedomie správu o návrhu podpory
kultúrneho života v meste zo strany školských
zariadení. Poslanci sa zaoberali aj budúcoročným rozpočtom, resp. podľa očakávaní novej
legislatívy návrhom trojročného rozpočtu
na roky 2007–09, ktorý zobrali na vedomie,
k schváleniu rozpočtu však na tejto schôdzi
ešte nedošlo. Rovnako to bolo v prípade rozpočtov ZŠ, Vepos a Mestskej knižnice. Schválená bola tretia zmena rozpočtu na rok 2006 vo
viacerých položkách. Zastupiteľstvo upravilo
VZN č. 1/2004 – štatút mesta v oblasti organizačnej štruktúry MsÚ a právneho postavenia
MŠ, zariadenia školského stravovania pri MŠ,
ZUŠ a CVČ, ktoré sa z preddavkových stali začiatkom tohto roka rozpočtovými organizáciami. Poslanci zobrali na vedomie plnenie rozvojového programu mesta na volebné obdobie,
prehľad záväzkov a pohľadávok mesta, prehľad
o splátkach za odpredané nehnuteľnosti
a správu o príjmoch mesta za predaj nehnuteľ-

ností a využití týchto finančných prostriedkov.
Schválili VZN 4/2006 o dani z nehnuteľnosti
na rok 2007, zmenu VZN č. 9/2004 o dani za
užívanie verejného priestranstva. Po prerokovaní správy o činnosti organizácie Nemocnica
s poliklinikou v Želiezovciach zastupiteľstvo
skonštatovalo, že do konca novembra nedošlo k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy
s firmou Medfin-lízing, a.s., a teda ani k vyplateniu kúpnej ceny za objekty nemocnice.
Podľa informácií primátora mesta však štatutár spoločnosti aj zástupcovia Dexia banky
potvrdili schválenie úveru tejto spoločnosti,
preto bol reálny predpoklad, že zmluva bude
podpísaná do konca roka. Štatutár organizácie
MUDr. Andor Wurster informoval poslancov
o tom, že z predaja hnuteľných vecí nemocnice
plynuli do konca októbra príjmy vo výške 1,8
mil. Sk. Poslanci schválili predĺženie poverenia
MUDr. Andora Wurstera vo funkcii štatutárneho zástupcu NsP do konca roka 2006, kedy
podľa uznesenia MsZ bola táto organizácia
zrušená bez právneho nástupcu. Od 1. januára
teda všetky práva a povinnosti zrušenej organizácie prešli na zriaďovateľa, t. j. mesto. MsZ
rokovalo o výsledkoch kontrolnej činnosti
a plnení nápravných opatrení, schválilo odmeny riaditeľom príspevkových a rozpočtových
organizácií, odmenu primátora. Zmenilo
svoje uznesenie o odpredaji sanitky Toyota
Hiace, kde určila minimálnu cenu 350 000 Sk
s termínom do 8. decembra. Poslanci schválili
prevod nehnuteľnosti – budovy do vlastníctva
obce Sikenica za 1 Sk. Budova stojaca v Sike-

nici patrila želiezovskej nemocnici, delimitačným protokolom bola prevedená na mesto,
ktoré ju však nevyužíva, preto ju previedlo
do vlastníctva obce. Zastupiteľstvo schválilo
prenájom laboratórnych prístrojov a zariadení spoločnosti Nausika do konca roka 2007.
Po skončení zasadnutia sa poslanci zúčastnili
na rozlúčkovej večeri, kde im primátor JUDr.
Géza Nagy odovzdal pamätné plakety ako poďakovanie za vykonanú prácu.
(ik)

Novoročné pracovné stretnutie

Novozvolený primátor Ing. arch. Pavel
Bakonyi spolu s dvomi viceprimátormi
Pavlom Polkom a Katarínou Mocsyovou
sa začiatkom roka sa stretol s pracovníkmi MsÚ, ktorým načrtol svoju predstavu
o práci v samospráve, najmä týkajúcu sa
činnosti MsÚ. Vo svojom príhovore hovoril
o zmenách v organizačnej štruktúre. „Každý
bude mať stanovené koncepčné úlohy, ktoré
budú vychádzať z rozvojového programu,
ale aj operatívne. Úseky by mali iniciovať
založenie občianskych združení a subjektov, ktoré zabezpečia realizáciu projektov.
Z pohľadu obyvateľov je jedno, či služby
poskytuje mesto alebo iná organizácia.
Skúsme zaviesť takú štruktúru, ktorá bude
tento otvorený prístup podporovať,“ povedal primátor, ktorý zdôraznil, že nebude
realizovať neodôvodnené prepúšťania, prax
ukáže, koľko pracovníkov je potrebných na
úrade. Prvé zmeny majú byť evidentné už
v januári.
(ic)

Samospráva sa bude rozhodovať o smerovaní mesta
Pripravuje sa prvý koncepčný materiál
určujúci základný smer budúceho vývoja
mesta, ktorý bude zakotvený v rozvojovej
koncepcii mesta, vypracovanej konzultačnou firmou Tett Consult Slovakia. Materiál
bude pripomienkovať nové mestské zastupiteľstvo, ktoré vzíde z decembrových komunálnych volieb. Voľby sú v tomto prípade
istou prekážkou v súvislej práci na rozvojovom dokumente, keďže potreba kreovania
nových odborných komisií, ktoré musia
predlohu preskúmať a pripomienkovať, na
určitý čas preruší kontinuitu prác.
Materiál obsahuje stručný prehľad
plánovacieho prostredia, ako aj predstavenie hlavných teoretických rámcov práce
poradenskej spoločnosti. V rámci nich je
priblížená koncepcia Main Street Program
(program Hlavná ulica, Hlavné námestie)
a koncepcia Ecocity. V prvej ide o proces
revitalizácie podnikania v centre mesta,
aby sa stalo lákavejším pre domácich i
návštevníkov. Cieľom kampane je zlepšenie
obchodných metód, hľadania podnikateľov
a ich udržanie a koordinácia marketingu
pre firmy v centre mesta. Ecocity je víziou

ekologického mesta budúcnosti. Stavia na
budovaní zelene, segregácii rôznych typov
dopravy (keď v centre uprednostňuje pešiu,
cyklistickú a hromadnú dopravu), obnoviteľných zdrojoch energie, polyfunkčnosti
mestských častí. Súčasťou materiálu je aj
SWOT - analýza mesta, ktorá už bola na
stránkach novín uverejnená.
V predbežnom návrhu sú konštatované
aj všeobecné ciele, ktoré by mala želiezovská
samospráva mať pred očami pri rozhodovaní o budúcnosti mesta. Dodávateľ vypracoval štyri možné smery, ktoré stoja pred
mestom ako možnosti napredovania. Prvým
je zriadenie logistického a priemyselného
centra, stavajúceho na logistickej obsluhe
potrieb okolitých veľkých priemyselných
parkov na oboch stranách hraníc, ako aj na
usadení ďalších spoločností v priemyselnom
parku. Druhým scenárom rozvoja je budovanie kapacít cestovného ruchu, využitie daností mesta v oblasti CR, pričom vyzdvihuje
možnosti koncentrovaného využitia kultúrno-historického a zdravotníckeho komplexu
v mestskom parku na účely wellness, zdravotníckeho a seniorského turizmu. Rozvoj

v smere ecocity predpokladá uplatňovanie
vyššie spomenutých zásad tejto teórie spolu
s budovaním systémov energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov
s postupným znižovaním podielu fosílnych
energií pri zabezpečovaní potrieb mesta
v oblasti zásobovania tepelnou, elektrickou
energiou a palivami. Štvrtým scenárom
je tzv. spiace mesto, čo nie je želaný stav,
môže však k nemu dôjsť, pokiaľ sa mesto
nevyberie za naplnením žiadnej rozvojovej
vízie. V tomto prípade sa utlmí hospodársky
život v meste, väčšina obyvateľov bude za
prácou dochádzať do okolitých miest, kde
bude míňať značnú časť svojich príjmov,
čím ďalej oslabí spotrebiteľskú silu vo svojom meste, tým aj podnikateľov a potenciál
zamestnanosti.
Novozvolená samospráva bude o možnostiach naplnenia týchto scenárov budúceho vývoja rokovať v najbližšom období, po
prerokovaní v komisiách a v zastupiteľstve
určí poradenskej firme hlavný cieľ, ktorým
sa pri vypracovaní rozvojovej vízie mesta
má uberať v ďalšej časti tvorenia dokumentu.
(ei)
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Rušný koniec roka v ZUŠ F. Schuberta

Riaditeľ miestnej ZUŠ Franza Schuberta Mgr. Július Klimo 10. novembra podpísal
dohodu o spolupráci s predstaviteľom ZUŠ F. Schuberta v Zlatých Horách (ČR) na obdobie 2007-2012, čím partnerské školy obnovili pôvodnú dohodu o spolupráci v oblasti
umeleckého školstva, ktorej platnosť vyprší koncom tohto roka. Predstavitelia umeleckých škôl v dohode vyjadrili presvedčenie, že spolupráca prispeje k rozvoju vzájomných
vzťahov a upravili podmienky výmenných pobytov. Oficiálne stretnutia škôl sa budú
uskutočňovať trojročne, pričom dejiská stretnutí sa budú obmieňať – raz v Želiezovciach, raz v Zlatých Horách. Najbližšie stretnutie sa bude konať v júni tohto roka u nás.
Žiaci želiezovskej ZUŠ
absolvovali koncom roka
niekoľko vystúpení. Séria
podujatí sa začala mikulášskym koncertom pre deti
z miestnych MŠ. Dňa 7.
decembra vystúpili v Detskom domove v Kolárove.
Túto spoluprácu iniciovala
želiezovská škola, ktorej
delegácia obdarovala deti
z domova šatstvom, hračkami a sladkosťami. Dňa
12. decembra sa konal
tradičný vianočný koncert
a vystúpenie žiakov ZUŠ,
v rámci podujatia vystúpili žiaci hudobného a tanečného odboru, žiaci výtvarného odboru zaranžovali výstavu
vo vestibule Domu kultúry. Koncertom konaným v budove ZUŠ pozdravila škola žiakov
Špeciálnej základnej školy v Želiezovciach a 22. decembra absolvovali žiaci dva koncerty
v slovenskej ZŠ.
(ec)

Zo školského kola súťaže
v prednese povesti

V polovici decembra sa v ZŠ Želiezovce
uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese
slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C.
Hronského. Touto jedinečnou súťažou si
každoročne pripomíname osobnosť Jozefa
Cígera-Hronského, popredného slovenského
spisovateľa pre deti a mládež, zakladateľa detského časopisu Slniečko. J. C. Hronský pred
I. svetovou vojnou študoval na štvorročnom
Učiteľskom ústave v Leviciach, po celý život
mal blízky vzťah k deťom, dôkazom čoho je
jeho bohatá literárna tvorba.
Aj v tomto roku sa v 2.-7. ročníku ZŠ konali triedne kolá, ktoré predchádzali školské
kolo. Toho sa v troch súťažných vekových kategóriách zúčastnilo 28 detských recitátorov.
A tu je umiestnenie najúspešnejších:
I. kategória: 1. Marko Šafár (III. B), 2. Karin
Sádecká (III. B), 3. Maroš Bohumel (III. A),
Peter Vrba (II. B)
II. kategória: 1. Veronika Jurášová (V. A), 2.
Nikoleta Kopjáková (V. A), Klaudia Vámošová (V. B), 3. Natália Laczková (V. A), Veronika
Chládeková (IV. A), Sandra Vaniaková (IV. B)
III. kategória: 1. Dominika Napová (VI. A), 2.
Cynthia Sárkányová (VI. A), 3. Viktor Lestyan
(7.A).
Z každej kategórie prví dvaja najúspešnejší postúpili do obvodného kola, ktoré sa
v prvej polovici januára uskutoční v priestoroch ZŠ Želiezovce. PaedDr. Jozef Výboch

Vianočný koncert žiakov ZUŠ

Umelecké majstrovstvo žiakov Základnej umeleckej školy Franza Schuberta
v Želiezovciach bolo prezentované aj počas
uplynulého roka viacerými koncertmi, výstavami, ako aj vystúpeniami v rámci rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.
Koncert, na ktorom dňa 12. decembra
2006 privítal všetkých hostí riaditeľ ZUŠ
Mgr. Július Klimo, sa niesol v predvianočnej atmosfére. Túto atmosféru navodili
okrem výzdoby a vianočného stromčeka
na pódiu aj piesne viažuce sa k tomuto sviatku. Na koncerte vystúpili žiaci
všetkých 3 odborov vrátane najmenších
tanečníkov, pre ktorých to bolo ich prvé
vystúpenie pred obecenstvom.
Z klavíra, husiel či fláut potom žiaci vyčarili to najlepšie, čo sa
na hodinách hudby
naučili. Neznela však
iba vážna hudba
– koncert spestrili aj
melódie
modernej
hudby a tanečníci
Centra voľného času.
Umelecký zážitok bol
hosťom ponúknutý už
vo vestibule kultúrneho domu, kde boli vystavené práce žiakov
výtvarného odboru.
J. Meliška, foto (AN)

Želiezovčania úspešní
v Cene Andreja Chudobu

Táto krásna zem, plná slnka,
vôd a neba si vybrala nás
a my sme vďačne prijali jej žreb
(Andrej Chudoba)
Pod týmto mottom, ktoré vyjadruje spätosť človeka s rodným krajom, sa v mestečku pod Sitnom, v starobylom Pukanci, za
účasti spisovateľov a kultúrnych pracovníkov, ktorí vyšli z nášho regiónu, uskutočnilo 16. novembra slávnostné vyhodnotenie
6. ročníka celoslovenského kola literárnej
súťaže mladých a začínajúcich autorov
– Cena Andreja Chudobu.
Popredný predstaviteľ lyrizovanej prózy
A. Chudoba od roku 1963 ako učiteľ základnej školy pôsobil a dodnes žije v Pukanci.
Aj preto vyhlasovateľom súťaže okrem Ministerstva školstva SR boli Obecný úrad, ZŠ
a MO Matice slovenskej v Pukanci. Súťaž
je určená žiakom ZŠ, študentom SŠ a VŠ
i dospelým začiatočníkom bez obmedzenia
veku. Do jej 6. ročníka došlo 295 prác od
121 autorov z celého Slovenska, medzi nimi
od šiestich zo Želiezoviec.
Teší nás veľmi úspešné umiestnenie
mladých Želiezovčanov. Eduard Révész,
študent 4. ročníka Gymnázia Želiezovce, sa
svojou prozaickou prácou umiestnil nielen
na prvom mieste v kategórii stredných škôl,
ale získal aj hlavnú cenu, teda sa stal absolútnym víťazom. Navyše o tom spomedzi
viacerých navrhnutých prác osobne rozhodol majster spisovateľ A. Chudoba.
V kategórii žiakov ZŠ 3. miesto v poézii
získala Monika Demčáková (ZŠ Želiezovce,
9. A), 3. miesto v próze Monika Zimovčáková (ZŠ Želiezovce, 6. A).
Všetkým trom úspešným autorom srdečne blahoželáme a ďakujeme za dobrú
reprezentáciu. Zároveň vyzývame všetkých,
ktorí nachádzajú potešenie vo vlastnej literárnej tvorbe, aby už odteraz zasielali svoje
práce do pukanskej ZŠ. Nadchádzajúci 7.
ročník bude výnimočný, vzhľadom na spisovateľovo okrúhle životné jubileum, ktoré
oslávi už v tomto roku.
PaedDr. Jozef Výboch
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Aj také boli komunálne voľby

Tak sme tu mali komunálne voľby
Pekne sa nám zvolebnilo. Opäť sme po
štyroch rokoch mali právo zvoliť si primátora i
poslancov, o ktorých si myslíme, že naše mesto
povedú k prosperite a budú sa snažiť, aby sa
nám v našom meste žilo čo najlepšie. Ako si
však vybrať spomedzi všetkých uchádzačov
tých, ktorí budú mať naozaj úprimnú snahu
o to, aby v našom meste fungovalo všetko tak,
ako má? Možno si nejeden z Vás tiež položil
túto otázku.
Patrím k tým občanom tohto mesta, ktorí
nikdy nerozlišovali a nevyberali si poslancov
podľa národnosti a príslušnosti k tej či onej
politickej strane (aspoň v komunálnych voľbách) a tak, ako nerozhodnutý volič, zúčastnila som sa na predvolebnom mítingu SMK,
ktorá predstavovala svojich kandidátov na
posty poslancov a primátora mesta. Medzi
predstavovanými kandidátmi boli ľudia, ktorých prácu som si vždy vážila a o ktorých som
tiež uvažovala, že im odovzdám svoj hlas v

presvedčení, že ani oni nebudú deliť občanov
mesta na občanov maďarskej a občanov slovenskej národnosti. A tak v snahe občianskej
uvedomelosti a dobrej viere, že sa o plánoch
kandidátov dozviem, čo nové a dobré sa v
prípade získanej dôvery budú snažiť presadiť
a realizovať v mestskom zastupiteľstve, sadla
som si v poloprázdnej sále domu kultúry a s
očakávaním som počúvala.
Prejavy však zneli len v maďarskom
jazyku a keďže som slovenskej národnosti a
maďarský jazyk neovládam na takej úrovni,
aby som všetkému porozumela, veľa som z
prejavov nemala. Mojím najväčším sklamaním však bola reakcia kandidáta na post
poslanca Gézu Horvátha (o jeho podpore
som uvažovala) na výzvu, aby svoj prejav v
stručnosti zhrnul v slovenčine, lebo v sále sú aj
občania, ktorí všetkému nerozumeli. Povedal,
že keby boli vedeli, že prídu aj občania ktorí
nerozumejú, zabezpečili by tlmočníka. Bola

Voliči boli suverénnejší...
Komunálne voľby sú vážna vec a zdá sa, že väčšina ľudí k nim tak aj pristupovala. Ako
nám prezradili členovia okrskových volebných komisií, ľudia prichádzali väčšinou už rozhodnutí, koho voliť.
Istý pán však spoza plenty neustále prosil o radu: „Ktorý z nich je lepší? Koho mám zakrúžkovať?“
Členovia volebnej komisie mu však (napriek ochote vyjsť voličovi v ústrety) v tomto
poradiť nesmeli. Zrejme však sami nemali jednotný názor a tak, ak by aj porušili pravidlá,
voličovi by tým nepomohli, skôr naopak...
Niektorí voliči krúžkovali dvoch
kandidátov na funkciu primátora, možno tiež z nerozhodnosti, alebo si skutočne priali dvoch primátorov? Ktovie...
Jedna pani si to však včas uvedomila a
po požiadaní o výmenu hlasovacieho
lístka jej bolo vyhovené. Hlasy tých
ostatných, ktorí svoju obálku s lístkami
už vhodili do urny, boli neplatné.
Do jednej z volebných miestností
vbehli dvaja malí psíci. Volebné právo sa
na nich nevzťahovalo (ani sa ho nedožadovali), nikoho sa však ovplyvniť nepokúšali a prítomných aspoň pobavili.
Ľudia pod vplyvom alkoholu tiež
zvyknú narušiť jednotvárnosť priebehu
volieb a občas sa postarajú o dobrú náladu členov komisií.
Jeden takýto občan sa pred vstupom
do volebnej miestnosti chcel silou-mocou vyzuť a keď mu bolo povedané, že
netreba, odpovedal: „Treba. Tlačia ma
Foto: Roland Kováč
topánky!“
Ďalší (ešte nerozhodnutý) sa za
plentou nahlas rozhodoval: „Tento mi nedal na pečenú klobásu, hlas mu nedám. A tomuto
tiež nie, nezaplatil mi pivo...“ Nuž darmo, čaro demokracie spočíva aj v tom, že sa každý môže
rozhodovať podľa vlastných priorít.
Podľa členov volebných komisií sa v týchto voľbách väčšina voličov zaobišla bez pomoci
a usmernení, čo možno pripísať faktu, že len nedávno boli parlamentné voľby. Takže čím častejšie sa budú voľby konať, tým budú voliči suverénnejší...
(šh)

som sklamaná a musela som si poopraviť svoj
názor. Dospela som k poznaniu, že kandidáti
za SMK zrejme nestoja o hlasy obyvateľov
slovenskej národnosti, alebo im občania, ktorí
neovládajú maďarský jazyk nestoja za to, aby
ich informovali o svojich názoroch a plánoch.
Takže moja vďaka patrí len doterajšiemu
primátorovi mesta JUDr. Gézovi Nagyovi, ktorý mi na moju v slovenčine položenú otázku v
slovenčine aj odpovedal. Ja by som však rada
rozumela aj ostatným prejavom a možno by
som sa pýtala aj viac.
Páni kandidáti, rada by som vedela, ako
chcete rovnako hájiť záujmy všetkých občanov
nášho mesta, keď vám ani na vašom predvolebnom mítingu nezáležalo na tom, aby ste
boli pre každého občana zrozumiteľní?
Mária Kišďurková ml.

Vážená pani
Kišďurková!

Od
pov

eď

Pretože vo Vašom otvorenom liste sa spomína moje meno,
považujem za svoju povinnosť reagovať
na Vaše slová.
1. V prvom rade namietate, že moje slová som
vám v krátkosti nepreložil do slovenčiny. Ale
ako už vyplynulo z Vášho vyjadrenia, nebol
som proti tomu, aby to urobil niekto iný, kto
by bol na túto úlohu vhodnejší. Tak sa aj stalo.
Mimochodom: väčšina obecenstva rozumela po
maďarsky, čo je pochopiteľné, keďže podujatia
organizované SMK navštevujú najmä maďarsky hovoriaci občania. Vedľa Vás sedel Váš
manžel, ktorý sa mi vždy zdravil po maďarsky,
mohol som teda oprávnene predpokladať, že
príspevkom porozumel a tlmočí Vám ich.
2. Ani jeden poslanec si nemôže namýšľať, že
sa mu podarí presvedčiť všetkých voličov. Keď
je však zvolený, naraz sa stáva predstaviteľom
všetkých. Aj tých, ktorí ho nevolili. (Ako by aj
mohol vedieť, kto je tých 900 voličov – aby som
zostal pri svojom príklade – ktorí ho volili?)
Preto si neviem vysvetliť vyhlásenie: „...kandidáti za SMK zrejme nestoja o hlasy obyvateľov
slovenskej národnosti, alebo im občania, ktorí
neovládajú maďarský jazyk nestoja za to, aby
ich informovali o svojich názoroch a plánoch.“
Aj v národnej rade sedia poslanci maďarskej
národnosti, ktorí počas volieb predstavovali
svoje plány v maďarskom jazyku, avšak v parlamente si ani na chvíľu nemyslia, že sa budú
zaoberať iba problémami maďarskej menšiny.
Vážená pani Kišďurková, môžem Vás uistiť, že
v mestskom zastupiteľstve budem mať aj naďalej pred očami svoj poslanecký sľub, ktorý som
zložil pred niekoľkými dňami a v zmysle neho
budem pracovať v prospech mesta.
RNDr. Géza Horváth,
poslanec MsZ v Želiezovciach
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Aj také boli komunálne voľby
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

P.č.

Kandidát

Názov politickej strany

Csaba Adamcsek,
Gábor Ábel,
Ladislav Boška,
Tibor Csenger, Ing.,
Ján Cserba, Ing.,
Zdenek Dekický,
István Farkas,
Peter Feješ, Ing.,
Vojtech Félix,
Dušan Forbak, MUDr.,
Ivan Gábriš,
Róbert Gulyás, Ing.,
Mária Harisová,
Géza Horváth, RNDr.,
Kazimír Kovács, Ing.,
Žaneta Líšková, PaedDr.,
Peter Martosy, Ing.,
Gabriel Melczer, Ing.,
Peter Meliska,
Ján Mihók,
Robert Mihók,
Katarína Mocsyová,
Jolana Nagyová,
Gabriel Ottmár, Mgr.,
Pavel Polka,
Róbert Récsei, Ing.,
Anita Riedlová, MUDr.,
Peter Sádovský,
Imrich Szőköl,
Karol Šebők, MUDr.,
Vojtech Tomašovič, Mgr.,
Alexander Tóth, Ing.,
Milan Tóth,
Irena Turzová, PaedDr.,
Ľudmila Vargová,
Ladislav Vékony, Ing.,

Meno a priezvisko
kandidáta

Svodov
001

nezávislý kandidát
SMK - MKP
SDKÚ-DS, KDH
SMK - MKP
SMK - MKP
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
nezávislý kandidát
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
SMK - MKP
SDKÚ-DS, KDH
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
SMK - MKP
SMK - MKP
nezávislý kandidát
SMK - MKP
nezávislý kandidát
SMK - MKP
nezávislý kandidát
SDKÚ-DS, KDH
SDKÚ-DS, KDH
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SMK - MKP
nezávislý kandidát
SMK - MKP
SMK - MKP
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
SMK - MKP
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
nezávislý kandidát
SDKÚ-DS, KDH
nezávislý kandidát

Názov politickej strany

pre voľby primátora Mesta
Želiezovce

Mikula
002

9
8
20
16
20
28
5
7
6
21
8
20
8
15
8
26
23
26
21
16
20
54
39
12
52
9
17
10
5
10
53
30
4
13
22
175

37
54
41
61
122
66
23
32
47
65
15
64
50
101
24
157
101
82
62
46
32
116
44
48
85
61
62
17
38
99
99
59
26
93
27
140

96
73
119
181
144
103
67
86
108
139
40
153
99
199
80
130
191
141
109
113
97
225
68
90
208
190
111
54
59
171
249
88
42
119
102
136

DK
005

95
89
102
156
139
94
31
58
85
93
43
115
123
179
79
100
161
139
110
63
68
205
65
86
194
141
128
58
55
133
169
109
44
139
57
120

ZŠ
maď.
007

DK
006

58
59
111
79
84
137
34
81
68
122
52
143
74
114
42
75
139
96
102
80
76
195
38
55
114
90
93
71
47
69
161
83
59
116
51
126

87
38
95
84
81
100
27
59
49
90
48
107
75
99
37
59
95
107
90
70
46
156
43
76
150
81
74
48
42
88
109
72
37
89
56
98

100
109
125
157
146
120
66
83
137
145
54
172
128
181
71
104
168
154
191
103
98
260
49
79
188
154
130
69
72
128
191
82
47
138
77
106

ÚVTOS
008
9
2
11
13
9
1
6
15
13
3
13
9
12
7
16
2
6
4
11
6
24
3
2
3
41
8
5
7
10
20
6
6
17
3
6

MŠ
Mikula

býv.
ÚP

KD

MsOS

MsOS

ZŠ
maď.

Ú
VTOS

001

002

003

004

005

006

007

008

nezávislý kandidát

60

97

2. Daniel Bellus, Mgr.,

nezávislý kandidát

1

13

3. František Dulai, Mgr.,

nezávislý kandidát

9

18

4. István Farkas,

nezávislý kandidát

2

5. Alžbeta Kádašiová,

nezávislý kandidát

8

6. Kazimír Kovács, Ing.,

nezávislý kandidát

7. Viliam László, Ing.,

nezávislý kandidát

8. Géza Nagy, JUDr.,
9. Marianna Šedivá, Ing.,
Vojtech Tomašovič, Mgr.,

KD
004

KD
Svodov

1. Pavel Bakonyi, Ing. arch.,

10.

CVČ
003

283

SPOLU
482
439
615
745
749
657
254
412
515
688
263
787
566
900
348
667
880
751
689
502
443
1235
349
448
994
767
623
332
325
708
1051
529
265
724
395
907

SPOLU

3

166

163

249

7

5

17

5

58

21

27

25

45

5

6

4

5

3

11

17

18

19

4

9

18

7

100

4

14

11

7

12

0

48

7

10

11

31

21

9

19

1

109

SMK - MKP

13

69

75

64

47

40

74

36

418

SMER

60

59

90

117

127

92

106

8

659

nezávislý kandidát

24

45

65

35

49

24

51

12

305

48
3

-

Ľudovít Viglaš, SNS
Ľudovít Lakatos, SMK-MKP
Ján Prommer, SDKÚ-DS
Karol Vrábel, SMK-MKP
Karol Pilinský, SDKÚ-DS
Róbert Csudai, NEKA
Koloman Gasparik, SMK-MKP
Helena Valentová, ASV
Irén Mikus, SMK-MKP
Pavel Páchník, KDH
Dušan Mésároš, ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER
Štefan Mišák, NEKA
Štefan Kuczman, SMK-MKP
Zoltán Bacsa, SMK-MKP
Karol Streda, NEKA
Zoltán Fekete, SMK-MKP

Pastovce
P. Vozokany
P. Ruskov
Santovka
Sikenica
St. Hrádok
Šahy
Šalov
Šarovce
T. Lužany
Turá
V. Ludince
Zalaba
Zbrojníky
Žemliare

-

Oto Mészáros, NEKA
Štefan Gemeri, SMER
Ľudovít Nagy, SMK-MKP
Ľubomír Lőrincz, NEKA
Július Maďar, SMK-MKP
Helena Szabóová, SMER
Ján Lőwy, SDKÚ-DS
Ľudovít Kassai, SMK-MKP
Judita Trníková, SDKÚ-DS
Marián Kotora, SMK-MKP
Ida Papová, SMK-MKP
Zita Cseri, NEKA
Etela Michlianová, NEKA
Juraj Kišš, NEKA
Ildikó Sládečková, NEKA

206
36

Zoznam zvolených starostov a primátorov v niektorých mestách a blízkych obciach okresu
Čaka
Čata
Demandice
Farná
H. Vrbica
Hronovce
I. Sokolec
Jur n. Hronom
Keť
Kukučínov
Kuraľany
Levice
Lontov
M. Ludince
Málaš
Nýrovce

1240

219
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Literárno-vlastivedná exkurzia na Horehroní
Žiaci 7. ročníka ZŠ v Želiezovciach absolvovali jednodňovú literárno-vlastivednú
exkurziu do Banskej Bystrice a neďalekého
Tajova. V meste pod Urpínom pobudli v Literárnom a hudobnom múzeu, kde si pozreli
mnoho vzácnych exponátov a získali cenné
informácie o významných osobnostiach
literatúry, vedy, hudby a výtvarného umenia, ktorí pôsobili v tomto meste. Za všetky
uvediem M. Bela – veľkú ozdobu Uhorska,
známych štúrovcov – S. Chalupku, A. Sládkoviča, J. Bottu. Svoje miesto tu majú i biskup Š.
Moyzes, K. Kuzmány, T. Vansová, M. Rázus, Ľ.
Ondrejov, Š. Žáry, P. Karvaš, ako i ešte žijúci
a tvoriaci sposovateľ L. Ťažký, rodák z Čier-

detskej fantázie. Zvedavci a odvážlivci si
mohli prácu s jednotlivými druhmi bábok na
mieste vyskúšať, pohrať sa s nimi.
Nemenej zaujímavou bola aj bohatá
expozícia ľudových hudobných nástrojov,
najmä tých, ktoré sa používali v hornatej časti
stredného Slovenska. Jedinečná zbierka fujár,
zvoncov... A opäť možnosť zahrať si na nich.
Záujem o ne bol veľký, škoda len, že času bolo
málo. Snáď nabudúce...
Spoločne s riaditeľkou múzea sme išli
k hrobom významných osobností na neďaleký evanjelický cintorín. V piete sme postáli
pri hrobe básnika Jána Bottu, hudobného
skladateľa Viliama Figuša Bystrého, básnika
a spisovateľa Martina Rázusa,
spisovateľky Terézie Vansovej,
literárneho kritika a esejistu
Alexandra Matušku. Na každom hrobe, pretože bol „čas dušičiek“, sme symbolicky zapálili
sviečku.
Prešli sme Námestím
SNP, kde sme obdivovali krásu
zhmotnenú v renesančnej architektúre a vzácne historické
pamiatky vrátane šikmej hodinovej veže, ktorá sa naklonila
asi o 40 cm. Krátko sme pobudli
v areáli Múzea SNP, kde nás zaPri hrobe Martina Rázusa, spisovateľa, básnika a politika, ujali exponáty vojenskej techniautora známeho románu Maroško.
ky použitej v hrdinskom SNP. Tu
si na svoje prišli najmä chlapci.
neho Balogu.
Ďalšie kroky viedli do Tajova, rodiska
Zaujalo ma, aká pozornosť je tu venovaná
spisovateľovi Mikulášovi Kováčovi, nášmu dvoch našich velikánov – Jozefa Gregora
rodákovi z Hronoviec, o ktorom mnohí v na- Tajovského a vedca a maliara Jozefa Murgaša. Ich spätosť s dedovizňou, ako aj ich
šom prostredí nevieme takmer nič.
Veľký záujem svojimi bohatými expo- nesmiernu prácu pre pozdvihnutie svojho
nátmi vzbudil bábkarský salón, ktorý je nao- národa, pripomínajú cenné dokumenty
zajstnou prechádzkou rozprávkovým svetom v ich pamätných domoch, kde je uchovaná

Solidarita je aj nádejou
Napriek tomu, že od objavenia sa AIDS
uplynulo už 25 rokov, doteraz nie je možné
účinným spôsobom túto chorobu liečiť. Zatiaľ sa však nedarí ani v rozhodujúcej miere
zastaviť jej šírenie a tak počet nakazených i počet obetí stále stúpa.
1. december bol Svetovou
zdravotníckou
organizáciou
vyhlásený za Svetový deň boja
proti AIDS. V podvečer tohto
dňa Miestny spolok Slovenského
červeného kríža v Želiezovciach
zorganizoval sviečkový pochod
od Domu kultúry po Námestie
sv. Jakuba, kde prítomní zoradili
sviečky do tvaru stužky a minútou
ticha si uctili pamiatku pamiatku
obetí.
Pracovníčka
želiezovského
Miestneho spolku SČK Brigita Fehérová vo
svojom príhovore označila túto stužku za
symbol nádeje pre všetkých postihnutých
AIDS alebo HIV a ich blízkych. Zároveň
pripomenula, že nádejou pre všetkých trpia-

cich je aj solidarita tých ostaných a jedným
z prejavov solidarity je aj účasť na tomto
podujatí, za ktorú sa všetkým zhromaždeným
poďakovala.

foto: Ondrej Peleš
Sviečkový pochod, na ktorom sa zúčastnilo okolo 60 ľudí, bol pravdepodobne
posledným z pomerne bohatej série podujatí Miestneho spolku SČK v Želiezovciach v
roku 2006.
(šh)

pozostalosť týchto významných osobností. Aj
tu sme sa zastavili na mieste ich posledného
odpočinku. Spisovateľ J. G. Tajovský je tu
pochovaný s manželkou Hanou Gregorovou,
tiež spisovateľkou a pracovníčkou ženského
hnutia. Jozef Murgaš, ktorého telesné pozostatky sú uložené v americkej zemi, tu má iba
symbolický hrob.
Bohatstvo dojmov, s ktorými sme sa
z Banskej Bystrice vrátili, bude v nás ešte
dlho rezonovať.
PaedDr. Jozef Výboch

(Ne)blízki...
V týchto dňoch ešte žijeme dozvukmi
vianočných sviatkov. Mnohí z nás spomínajú na pokoj, ktorý v nich našli, na radosť
svojich blízkych, ktorých obdarovali. Áno,
určite majú Vianoce svoju krásnu a neopísateľnú atmosféru. Ale položme si otázku:
Majú byť Vianoce krásne a neopísateľné
len pre blízkych, ktorých nazývame rodina?
Alebo sú našimi blízkymi aj tí, s ktorými
žijeme v jednom meste?
Minuloročná decembrová akcia v meste,
kedy sme si my, „deti“, zvolili svojho „otca“,
aby nás viedol, nám poukazuje na to, že sme
si predsa len navzájom blízki a v určitom
zmysle sme jedna veľká želiezovská rodina. Položme si otázku: urobili sme naozaj
všetko preto, aby vianočné sviatky boli pre
všetkých našich blízkych krásne a neopísateľné?
Táto otázka mi prišla na um ešte pred
Vianocami, keď ma zavolali k chorým do
nemocnice v našom meste a videl som
život chorých a starých ľudí na mieste, kde
by sa mali uzdraviť telesne, ale zároveň neupadnúť psychicky. Bol to pocit, ktorý som
nepocítil ani v nemocniciach v Bratislave,
Leviciach alebo Šali. Pocit, ktorý vzbudzoval
vo mne hrôzu z miesta, kde by som sa mal
možno raz liečiť. Nemyslím tým vôbec na
starostlivosť o chorých zo strany personálu,
skôr na priestory nemocnice, ktoré tiež prispievajú k psychike a zdraviu človeka. Bolo
to pred Vianocami, a tak som sa pýtal pri
odchode z nemocnice sám seba, aké budú
mať Vianoce títo ľudia, ktorí nemôžu byť pri
svojej rodine, ale len v budove, ktorú vybudovali naši predkovia pre svojich blízkych
– Želiezovčanov ako nemocnicu.
Všetci vieme, že táto situácia nevznikla
sama. Inak by sme museli popierať zdravý
ľudský rozum, ktorý nám hovorí, že každá
vec na svete má svoju príčinu. Dnes je už
nepodstatné, kto bol touto príčinou. Záleží
však na tom, aby sme spoznali túto príčinu,
poučili sa z nej a snažili sa ju odstrániť.
Tento rok budú vianočné sviatky opäť.
A aké budú pre tých v nemocnici? Nezabudnime, že o rok ich tam môže prežívať
možno aj niekto z nás, kto sa zamýšľa na
týmto článkom. Urobíme niečo preto?
Mgr. Martin Paška
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* Šport *
Agrofarma Ferrari končí v slovenskom
dostihovom športe
Dostihová stajňa Agrofarma Ferrari Želiezovce Ľudov íta Dóku si v tomto roku zaknihovala najmenej vydarenú sezónu za ostatných 7 rokov. Stalo
sa tak napriek tomu, že želiezovská
stajňa disponuje kvalitný mi klusákmi,
ktoré by mohli zasiahnuť do bojov aj
o najvyššie méty. To v podstate potvrdili aj v pr vom polroku 2006, keď
Agrofarma Ferrari získala niekoľko
druhých, tretích miest a jej klusáky sa
pravidelne objavovali v čele výsledkových listín, akurát si nedokázali
vybojovať
v íť azst vo.
P o d ľ a
majiteľa
sa
situácia rapídne zhoršila
v polov ici roka, odkedy až do konca
sezóny pre finančné a personálne
ťažkosti klub vy nechal okrem jedných všetky dostihy. V nedeľu 13.
augusta sa dostihy konali v Novom
Tekove, kde 7-ročný Altaj s jazdcom
Károlyom Vinczúrom získal 5. miesto
v dostihoch o Cenu JS Konzorcia na
1800 m. V ten istý dostihový deň si
v Memoriáli JUDr. Róberta Deáka ten
istý jazdec s 6-ročný m Mondostarom
Pro vybojoval 6. miesto. Po odchode
jazdcov z klubu sa Ľ. Dóka pokúsil
o úspech s vyššie spomenutý m jazd-

Tabuľky po jesennej časti
Dorast – IV. liga juhovýchod

com z Maďarska, ktor ý sa však tiež
neosvedčil. „Sám som vykonával trénerské povinnosti, ale nemohol som
sa venovať iba tomu a keď som sa
vzdialil z tréningu, veci nešli tak, ako
som si to predstavoval. Celkovo som
znechutený aj prístupom organizátora
dostihov k niektor ým stajniam, kvalitou jazdcov, personálu a narastajúcimi finančnými ťažkosťami v tomto
športovom odvetví. Som rozhodnutý
v budúcej sezóne n e p o k r a č o v a ť
v slovenskom
dostihovom
súťažení.“ Do
úvahy
prichádzajú
dve
riešenia: buď
sa úplne vzdá
tohto športu,
ktor ý
sa
Ľ.
Dókovi
stal
životným koníčkom,
a kone predá, alebo skúsi šťastie na zahraničných dostihových dráhach.
Pre finančné ťažkosti sa Ľudovít
Dóka vzdal aj myšlienky vybudovať
dostihov ú dráhu. Podporovať z rôznych európskych fondov sa vraj budú
aktiv ity ako agroturizmus, nie však
súťažný šport. Majiteľ Agrofarmy Ferrari sa plánuje realizovať aj v tomto
odvetv í, počíta aj s ponukou služieb
v cestov nom ruchu - agroturizme, na
slovenských dráhach však kone z tejto
stajne asi tak skoro neuvidíme. (ev)
A družstvo – Oblastné majstrovstvá Levice
1. Čaka

0

41:8

41

0 1
1 4
1 4
1 6
3 5
1 7
1 7
3 6
3 6
4 6
4 6
1 8
3 8
5 7
1 10

56:12
64:22
61:25
53:45
31:27
50:28
31:33
43:33
27:34
29:29
23:37
36:51
33:35
22:24
21:55

16. Želiezovce 15

0 13

14:104 6

2

starší žiaci – IV. liga juhovýchod
1. Želiezovce 15 12 1 2 69:20
2. Štúrovo
15 12 1 2 54:17
3. Galanta
15 11 0 4 61:15
4. Z. Klasy 15 10 0 5 58:36
5. Šaľa B
15 7 4 4 26:25
6. Sereď
15 6 4 5 33:31
7. Komárno B15 7 1 7 21:23
8. ČFK Nitra 15 6 2 7 46:44
9. Šamorín 15 6 2 7 21:33
10. Šurany
15 6 1 8 20:26
11. Hurbanovo 15 6 1 8 25:31
12. N. Zámky B15 6 0 9 40:39
13. Nesvady 15 5 1 9 28:51
14. Chrenová B15 5 0 10 36:44
15. DAC B
15 3 1 11 17:55
16. Kolárovo 15 2 1 12 22:87

42
31
31
25
24
22
22
21
21
19
19
19
15
14
13

37
37
33
30
25
22
22
20
20
19
19
18
16
15
10
7

mladší žiaci – IV. liga juhovýchod
1. Galanta

15 15

0

0

82:4

45

15 13

1

1

84:8

40

15 13

2. Levice

15 10 4

1

45:10 34

2. ČFKNitra

3. Želiezovce

15

3

42:16 30

3. Šamorín

1

1

58:14 40

9

2

4

49:25 29

9 3

4. P. Vozokany 15

7 3

5

27:16 24

4. Komárno B 15

5. St. Tekov

7 3

5

32:28 24

5. Hurbanovo 15

8

2

5

44:20 26

15

8

1

6

58:29 25

15

6. Kozárovce

15

7 2

6

28:29 23

6. Šaľa B

7. D. Pial

15

6 4

5

28:28 22

7. Chrenová B 15

6

3

6

29:46 21

15

6

2

7

32:35 20

8. H. Kľačany 15

7 0

8

36:42 21

8. Šurany

9. Plášťovce

6 2

7

27:40 20

9. Sereď

15

6

1

8

32:28 19

15

5

2

8

26:46 17

15
15

5 4

6

26:24 19

10. Z. Klasy

11. Žemberovce 15

6 1

8

19:21 19

11. Nesvady

15

5

1

9

28:46 16

5

1

9

23:66 16

10. Tlmače
12. Šarovce

15

5 1

9

17:36 16

12. Želiezovce 15

13. Podlužany

15

3 5

7

20:33 14

13. N. Zámky B15

4

2

9

27:44 14

9

16:35 12

14. Štúrovo

15

4

2

9

25:54 14

3 2 10

33:34 11

15. DAC B

15

2

1 12

15:65

7

17:54 10

16. Kolárovo 15

0

0 15

11:93

0

14. Jur n/H.
Jarná časť futbalových súťaží sa
začne v marci.
Foto: (ek)

15 13 2

1. Komárno 15 14
2. Hurbanovo 15 10
3. Šurany
15 10
4. Dvory
15 8
5. Vrakúň
15 7
6. Močenok 15 7
7. Šahy
15 7
8. Janíkovce 15 6
9. Gabčíkovo 15 6
10. Nesvady 15 5
11. V. Meder 15 5
12. Kolárovo 15 6
13. Tvrdošovce15 4
14. Štúrovo
15 3
15. O. Potôň 15 4

15

15. Kalinčiakovo 15
16. N. Dedina

15

3 3

3 1 11

10
Vidékünk írói - Nagyölved, Garamlök, Léva, Ipolyság
Garai István (Nagyölved, 1915. IX. 12.–), költő. A gimnáziumot
Érsekújvárott, bölcsészeti tanulmányait Pozsonyban és Budapesten
végezte. Nyugdíjazásáig Siófokon volt tanár. 1944-től kiadott kötetei
száma eléri a harmincat, s mind szerzői kiadásban jelentek meg. Jelentősebb művei: Kibontakozás, Bács-Petrőc (1944), Pannónia ékkövénél (1970), Hazai Rodostó (1995), Kankalin tüzében (1995).
Barsi Imre (Garamlök, 1910. IX. 21.–Prága, 1996, VI. 19.), újságíró,
lapszerkesztő, publicista. Léván járt gimnáziumba, de tanulmányait
nem fejezte be. Az Új Szó egyik első szerkesztője, majd a Fáklya és a
Hét főszerkesztője. Nyugdíjba vonulásától haláláig Prágában élt. Három riportkönyve jelent meg, melyeket saját felvételeivel illusztrált.
Művei: Barangolás Holnapországban (1960), Tegnap és holnap
között (1964), Emberek, akikkel találkoztam (1972).
Sass János (Léva, 1904. III. 9.–Léva, 1986. IX. 4.). Autodidakta munkásköltő. Az elemi iskola elvégzése után munkásként dolgozott, s
önerőből képezte magát. Csontos Vilmossal, Agárdy Zsigmonddal
és Veres Vilmossal együtt baráti kört alakítottak ki, irodalmi patrónusuk Kerség János lévai költő és ügyvéd volt. Társaihoz hasonlóan
főkánt a lévai lapokban, a PMH-ban és a Magyar Vasárnapban publikált. Művei: Szomorú napok (1931), Üzent a fölt (Agárdy Zsigmonddal, Csontos Vilmossal és Veres Vilmossal, 1934), Meggyónt nekem a
föld (1936),
Himmler György (Ipolyság, 1954. IX. 12.–), tanár, lapszerkesztő,
helytörténész. Ipolyságon érettségizett, a pozsonyi egyetem történelem–filozófia szakán végzett. Két évig a lévai Barsi Múzeum történésze volt, 1981-től a párkányi gimnázium tanára. Alapítója és vezetője
a jól működő és esztergomi kulturális egyesületekkel termékeny kapcsolatokat tartó Balassi Bálint Klubnak és szerkesztője a Párkány és
Vidéke c. kétnyelvű városi önkormányzati lapnak. Helytörténeti írásai főleg ebben, valamint a Hétben és a magyarországi Honismeretben jelentek meg. Értékes füzete jelent meg Párkány (1995) címmel,
s 1993-ban és 1996-ban tartalmas évkönyveket állított össze Párkány
régi és új kulturális életéről. Megszervezte a helyi lap állandó munkatársi gárdáját, melynek segítségével a lap nemcsak Párkánynak,
hanem régiójának életéről is folyamatos képet nyújt.
–ág–
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Kronika - Krónika
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek

16. 12. Ing. Jozef Pavlík (Želiezovce) – MUDr. Daniela Madajová (Valašská Belá), František Csikós (Želiezovce) – Monika Halászová (Pastovce), Ladislav Bálint (Čierna) – Ildikó Medveová (Lontov), 20. 12. Pavel
Ujváry (Želiezovce) – Mária Schaletzky (Želiezovce)
Gratulujeme - Gratulálunk
50
Miroslav Kokoška
Mária Tóthová
Ladislav Szabó
Alžbeta Verlíková
Kvetoslava Záhorská
Jozef Stanko
Ján Búry
Valéria Budová
Róbert Szalay

05. 01.
05. 01.
17. 01.
18. 01.
22. 01.
22. 01.
27. 01.
28. 01.
29. 01.

60
Štefan Mészáros
František Dulai
Želmíra Sádecká
Štefan Bednárik
Katarína Uhliarová
Ladislav Sedlák
Helena Bliznáková
Vilma Szalayová
Katarína Šebőková

01. 01.
15. 01.
17. 01.
19. 01.
22. 01.
22. 01.
23. 01.
27. 01.
28. 01.

70
Irena Csonková
Ján Potocký
Marta Bukovinská
Štefan Šalgo
Helena Bereková
Irena Béliková
Gizela Muškovičová

14. 01.
16. 01.
17. 01.
23. 01.
25. 01.
26. 01.
31. 01.

80
Gizela Veszeleiová
Ľudovít Koncz
Margita Križovičová

22. 01.
24. 01.
25. 01.

Opustili nás - Elhunytak

5. 12. Ondrej Barecz (Želiezovce, 49 r.), 7. 12. Gizela
Dudichová (Želiezovce, 64 r.), Etela Vargová (Kuraľany, 86 r.), 8. 12. Peter Fazekas (Čata, 68 r.), 18. 12.
Margita Michlová (Želiezovce, 87 r.)

Zselízi Hírmondó
Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata
Nyilvántartási szám: OÚ 1/99
Főszerkesztő: Levicky László
Szerkesztőbizottság: Ábel Gábor, MUDr. Imrich Beszédes,
Benyák József, Mgr. Naďa Koncsalová, PaedDr. Líška Zsanett,
PaedDr. Nyustyin Ferenc, Pavel Polka, PaedDr. Jozef Výboch
Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Štefan Hečko
Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, 036/772 11 70
Nyomda: LVT Léva
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK
Predám rodinný dom na Petőfiho ul. v Želiezovciach,
cena dohodou. Családi ház eladó Zselízen a Petőfi utcában, ár megegyezés szerint. Tel. 0905 857 506, 036/771
20 37
(07-01)
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KINO - MOZI

MIE
STO

2006

VÁ

Nájdete nás na
Mestskom úrade
v Želiezovciach
Ul. SNP 2
alebo na tel. č. 036/772 11 70

Kino dočasne nepremieta.
A mozi ideiglenesen nem üzemel.

Ž a l ú z i e

Š IN

ZER

ÁT

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCIA

pre deti a dospelých
Poliklinika (Komenského 36), Želiezovce
Psychologické vyšetrenia detí a dospelých sú hradené zdravotnými poisťovňami
aj bez výmenného lístka
(04-2)

(06-47)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

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

PRE

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.

Psychologické vyšetrenia
za hotovostnú úhradu:
– vodiči z povolania
– zamestnanci SBS
– žiadatelia o zbraň
HRV BIOFEEDBACK: terapeutická metóda liečby psychosomatických ochorení:

– bolesti žalúdka
– poruchy spánku
– bolesti hlavy
– búšenie srdca
– kolísavý tlak
– depresie, úzkosti
– neorganické bolesti
– kondičné tréningy pre mozog

KLINICKÝ PSYCHOLÓG A BIOFEEDBACK TERAPEUT:
PhDr. Daniela KALMANOVÁ
Objednať sa možno osobne alebo na tel. č. 0905 856 406

Najbližšie číslo Želiezovského spravodajcu
- vyjde v začiatkom februára.

(04-3)

Mesto Želiezovce

ponúka na dlhodobý prenájom

budovu Amfiteátra v Želiezovciach.

Bližšie informácie na tel.č. 036/7711140
alebo osobne
na Mestskom úrade v Želiezovciach kanc. č. 9

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Zselíz város

hosszú távon bérbe adja

a helyi szabadtéri színpadot

Bővebb tájékoztatást a 036/7711140-es
telefonszámon, vagy személyesen a
városi hivatal 9-es sz. irodájában adnak.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
(
7711000) ajánlata:

Guiness World Records 2007
Bratislava, Slovart 2006, 288 str., 999 Sk
Kniha bohatá obsahom a obrázkami, každý si nájde hľadané
informácie.

Sándor Károly: Bújócska
Léva, Reviczky Társulás, 111 oldal, 299 Sk
Az illusztrációk anyagát a szerző pedagógus lányának 4. osztályos tanulói készítették.

Christopher Paolini: Eragon
Bratislava, Fragment 2006, 511 str., 499 Sk
Dokáže sa Eragon ujať bremena legendárnych Dračích jazdcov? Osud kráľovstva leží v jeho rukách.

Pósa bácsi legszebb téli versei
Budapest, Táltos Könyvek Kiadó 2006, 329 Sk
Pósa bácsi már harmadik verses kötet csodálatos színes képekkel.

Geary: Láska podľa mesačných znamení
Bratislava, Regent 2006, 240 str., 269 Sk
Ako symbolika Mesiaca odhaľuje citovú podstatu človeka
a prispieva k porozumeniu. Nahliadnite do týchto tajomstiev.

Barangolás ősi kultúrák világában
Debrecen, Tóth Kiadó 2006, 379 Sk
Négy kontinensen barangolunk a történelemben. Csodálatos
képekkel ellátott értékes könyv.
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* Sport *
Az Agrofarma Ferrari befejezte a hazai ügetősportban való szereplést
Az Agrofarma Ferrari versenyistálló az
utóbbi évadban könyvelhette el az utóbbi
7 év legeredménytelenebb szezonját. Annak ellenére így volt ez, hogy a zselízi
Dóka Lajos istállója jó ügetőkkel rendelkezik, amelyek akár a legmagasabb métákért vívott harcokba is beleszólhatnának.
Erről bizonyságot adtak a múlt év első
félévében is, amikor az Agrofarma Ferrari
több második, harmadik és egyéb előkelő
helyezéseket gyűjtöttek be, csupán futamgyőzelmet nem sikerült elérniük. A tulajdonos szerint a helyzet nyáron fordult
rosszabbra, amióta a szezon befejeztéig
csupán egy versenyen vett részt az istálló, emberi és anyagi hiányosságok következtében.
Augusztus 13-án Újbarson
tartottak
versenynapot,
ahol a 7 éves Altaj Vinczúr
Károllyal a JS Konzorcium
díjáért kiírt 1800 méteres
távon az 5. helyet szerezte
meg. A dr. Deák Róbert
Emlékversenyen ugyanaz a
hajtó Mondostar Pro-vel a
6. helyet szerezte meg.
A régi hajtók távozása után Dóka Lajos a fent említett magyar hajtóval próbált
szerencsét, aki azonban nem váltotta be
a hozzá fűzött elvárásokat. „Magam láttam el az edzői teendőket, csak hát nem
foglalkozhattam ezzel a nap 24 órájában,
és amikor távol voltam az edzésektől, a
dolgok nem mentek úgy, ahogy elképzel-

tem. Általánosságban csalódott vagyok a
versenyek országos szervezőjének néhány
istállóhoz való hozzáállásától, a hajtók,
a szakmai háttér és az állandó forráshiánnyal küszködő ügető sportág állapota
elszomorít. Elhatároztam, hogy Szlovákiában nem versenyzek jövőre – mondja
Dóka Lajos. A hazai versengés helyett két
másik alternatíva van kilátásban: vagy
felhagy a versenysporttal, és eladja a lovakat, vagy külföldön áll rajthoz.
Pénzügyi problémák miatt Dóka Lajos
letett arról a tervéről, hogy versenypályát
építsen fel Zselízen. Támogatásra nem nagyon számíthat, mondja, hiszen az európai alapokból pl. falusi

turizmusra kapható támogatás,
de versenysport-fejlesztésre nemigen. Az
Agrofarma Ferrari tulajdonosa a falusi
turizmus terén is tevékenykedni kíván,
számol azzal, hogy a jövőben ilyen jellegű
szolgáltatásokat is nyújt majd, a szlovák
ügetőpályákon azonban az istálló lovaival
egyhamar valószínűleg nem találkozunk.
(ev)

1. Komárno 15 14
2. Hurbanovo 15 10
3. Šurany
15 10
4. Dvory
15 8
5. Vrakúň
15 7
6. Močenok 15 7
7. Šahy
15 7
8. Janíkovce 15 6
9. Gabčíkovo 15 6
10. Nesvady 15 5
11. V. Meder 15 5
12. Kolárovo 15 6
13. Tvrdošovce15 4
14. Štúrovo
15 3
15. O. Potôň 15 4

0 1
1 4
1 4
1 6
3 5
1 7
1 7
3 6
3 6
4 6
4 6
1 8
3 8
5 7
1 10

56:12
64:22
61:25
53:45
31:27
50:28
31:33
43:33
27:34
29:29
23:37
36:51
33:35
22:24
21:55

16. Želiezovce 15

0 13

14:104 6

2

diákcsapat – felső kat., IV. liga délkelet
1. Želiezovce 15 12 1 2 69:20
2. Štúrovo
15 12 1 2 54:17
3. Galanta
15 11 0 4 61:15
4. Z. Klasy 15 10 0 5 58:36
5. Šaľa B
15 7 4 4 26:25
6. Sereď
15 6 4 5 33:31
7. Komárno B15 7 1 7 21:23
8. ČFK Nitra 15 6 2 7 46:44
9. Šamorín 15 6 2 7 21:33
10. Šurany
15 6 1 8 20:26
11. Hurbanovo 15 6 1 8 25:31
12. N. Zámky B15 6 0 9 40:39
13. Nesvady 15 5 1 9 28:51
14. Chrenová B15 5 0 10 36:44
15. DAC B
15 3 1 11 17:55
16. Kolárovo 15 2 1 12 22:87

42
31
31
25
24
22
22
21
21
19
19
19
15
14
13

37
37
33
30
25
22
22
20
20
19
19
18
16
15
10
7

diákcsapat – alsó kat., IV. liga délkelet

Felnőtt csapat – területi bajn. – Léva
1. Čaka

15 13 2

0

41:8

1. Galanta

15 15

0

0

82:4

45

2. Levice

15 10 4

1

45:10 34

2. ČFKNitra

15 13

1

1

84:8

40

3. Želiezovce

15 13

41

15

9 3

3

42:16 30

3. Šamorín

1

1

58:14 40

4. P. Vozokany 15

7 3

5

27:16 24

4. Komárno B 15

9

2

4

49:25 29

5. St. Tekov

15

7 3

5

32:28 24

5. Hurbanovo 15

8

2

5

44:20 26

6. Kozárovce

15

7 2

6

28:29 23

6. Šaľa B

15

8

1

6

58:29 25

7. D. Pial

15

6 4

5

28:28 22

7. Chrenová B 15

6

3

6

29:46 21

8. H. Kľačany 15

7 0

8

36:42 21

8. Šurany

15

6

2

7

32:35 20

9. Plášťovce

15

6 2

7

27:40 20

9. Sereď

15

6

1

8

32:28 19

15

5 4

6

26:24 19

10. Z. Klasy

15

5

2

8

26:46 17

11. Žemberovce 15

6 1

8

19:21 19

11. Nesvady

15

5

1

9

28:46 16

12. Šarovce

15

5 1

9

17:36 16

12. Želiezovce 15

5

1

9

23:66 16

13. Podlužany

15

3 5

7

20:33 14

13. N. Zámky B15

4

2

9

27:44 14

14. Jur n/H.

15

3 3

9

16:35 12

14. Štúrovo

15

4

2

9

25:54 14

15. Kalinčiakovo 15

3 2 10

33:34 11

15. DAC B

15

2

1 12

15:65

7

16. N. Dedina

3 1 11

17:54 10

16. Kolárovo 15

0

0 15

11:93

0

10. Tlmače

A labdarúgó bajnokságok tavaszi idénye márciusban kezdődik. Foto: (ek)

ifjúsági csapat – IV. liga délkelet
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JANUÁR ELSEJÉN
Titokzatos Újesztendő,
Ma léptünk rá küszöbödre;
Légy általunk szeretettel,
Reménységgel üdvözölve!
Nem tudjuk, hogy mit rejtegetsz
Számunkra bő tarsolyodban:
Örömet, bánatot hozol,
Vagy mindkettőt egybefontan?
Nem kutatjuk, mert nem fontos,
Az a fő, hogy itt vagy újra:
A többit mind Őrá bízzuk,
Kitől függ, a legjobb Úrra.
Kezében a sorsunk kulcsa,
Tetszés szerint Ő forgatja,
Övé legyen minden hála,
Legyen meg szent akaratja!
Piován Győző

Karácsonyi koncert a művészeti alapiskola előadásában

A Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola tanulóinak tehetsége az elmúlt évben sok
rendezvényen nyert bizonyítást, koncerteken, kiállításokon, különböző fellépéseken, kulturális
és társadalmi eseményeken vettek részt, s mutatták be művészetüket.
A december 12-ei koncert karácsonyi hangulatban telt, a vendégeket Mgr. Klimo Gyula
iskolaigazgató köszöntötte. A hangulathoz a
karácsonyfán és a díszítésen kívül a stílusosan megválogatott repertoár is hozzájárult.
A rendezvényen mindhárom szak – zene,
tánc, képzőművészet – tanulói bemutatkoztak, köztük a legkisebb táncosok is, akik
számára ez volt az első nyilvános fellépés.
A zongorából, hegedűből, fuvolából a
gyerekek a lehető legszebbet csalogatták
elő abból, amit az órákon megtanultak.
Nemcsak komolyzene szólt – a koncertet
modern melódiák és a szabadidőközpont
csoportjának jóvoltából tánc is színesítette.
Művészeti élményt kínáltak a képzőművészeti szak tanulóinak a kultúrház előcsarnokában
kiállított munkái is.
J.Meliška, foto: (Niszler Andrea)

Jó tanácsok egy életre

Az új év küszöbén

Haladj nyugodtan a lárma és sietség közepette, és emlékezz arra a békére, ami létezhet a csöndben! Elidegenedés nélkül élj úgy,
hogy jó kapcsolatod legyen az emberekkel!
Mondd ki finoman és világosan az igazságot,
és hallgass meg másokat, még az egyszerű és
tudatlan lelkeket is! Nekik is megvan a saját
történetük. Ne hasonlítsd magad senkihez,
ezzel kockáztatod, hogy léhává és hivalkodóvá válsz! Mindig vannak nagyobbak és
kisebbek, mint te.
Örvendj terveidnek, ugyanúgy, mint teljesítményeidnek! Törődj a hivatásoddal, még ha
mégoly szerény is! Ez egy igaz érték az idők
változó virágzásában. Légy óvatos a veled történtekkel kapcsolatban, hiszen a világ tele van
csalásokkal! De ne légy vak, ami a bátorságot és
a lelkierőt illeti, mert ez létezik! Sok egyén keresi a nagy ideálokat, és az élet mindenütt hősiességgel van tele. Légy önmagad! Különösen ne
színleld a barátságot! Ezen felül ne légy cinikus
a szerelemben, mert az szemben minden terméketlenségével és kiábrándultságával ugyanolyan
örök, mint a fű!
Vedd szívesen az évek tanúságait, emelt
fővel lemondva a fiatalságról! Szilárdítsd meg
a lélek azon képességeit, hogy megvédhesd
magad váratlan szerencsétlenségben! De ne
bosszantsd magad agyrémekkel! Sok félelem
születik fáradság és magány miatt.
Egy egészséges fegyelmen túl légy jó önmagadhoz! Te a világmindenség gyermeke vagy,
nem kevésbé, mint a fák és a csillagok, jogaid
vannak itt lenn. És hogy neked világos vagy
sem, a világ úgy halad a maga útján, ahogy kell.
Találd meg a békét Istennel, bármi legyen
az elképzelésed róla, és bármilyen munkáid,
vagy álmaid legyenek! Őrizd meg az élet
hangos zűrzavarában a békét lelkedben!
Minden álnokságával, unalmas gondjaival és
összetört álmaival a világ mégis szép. Figyelj!
Törekedj a boldogságra! Feldolgozta (in)

A
Zselízi
Magyar
Tanítási
Nyelvű
Alapiskola
nyolc tanulója
vett részt az
Ének adventben
című
énekversenyen,
ahonnan
ezúttal sem tértek haza
érem nélkül: csapatban
arany minősítést szereztek, a szólóének kategóriában pedig Balla Ádám 3.
helyen végzett.
–váth–

Karácsonyi hangverseny
A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Franz Schubert
Gyermekkara – ahogy azt már
néhány éve megszokhattuk
– december 21-én karácsonyi
hangversenyt adott a Szent
Jakab-templomban. A bevezetőben Galgóczy Rudolf esperes beszélt a karácsony örök érvényű
üzenetéről. A hangversenyen
karácsonyi népdalok, népdalfeldolgozások és népénekek
csendültek fel a gyermekkar, és
az alkalmi zenekar előadásában.
A zenekar tagjai voltak: Palík
Gábor, Fűri Gyula és Balla Ádám (valamennyien a zselízi Franz Schubert Művészeti Iskolában
Ľubomír Neviďanský tanítványai). A szólóénekesek (Balla Ádám, Javorka Ildikó, Jurkovszky
Valéria és Luky Zsanett) a zeneiskola ének-tanszakát is látogatják, ahol Luky Zsanett foglalkozik a kis énekesek szakmai fejlődésével.
–hg–
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Határtalanul

(A zselízi gimnazisták beszámolója)
Mgr. Tóth Mária igazgatóhelyettes közreműködésével a nemzetközi iúsági cserepályázatnak köszönhetően a Zselízi Magyar
Tannyelvű Gimnázium 8 diákjával képviselhette hazánkat Magyarországon. Név szerint:
Pólya Réka (SEPTIMA), Peluk Róbert (SEPTIMA), Mirják Viktor (SEPTIMA), Haris
Marianna (3.), Duba Noémi (2.), Mocsári
Gabriella (2.), Molnár Marianna (4.), Tóth
Liliána (4.). A kísérő Jankus Zsolt tanár volt.
Augusztus 21–30. között felejthetetlen
élményekkel gazdagodtak diákjaink az EURART projektnek köszönhetően Kiskunhalason a MÁV művelődési házban. A nemzetközi pályázatot Huber Helga, a Civilek a
Jövőért Alapítvány Kuratóriumának elnöke
nyerte meg. A pályázat célja az volt, hogy
olyan országok iúsága találkozzon, akik az
EU-n belül és kívül élnek. Magyarországon
kívül Szlovákia, Szerbia és Horvátország vett
részt benne. Minden országot 8 diák képviselt. A pályázat célja egy mű létrehozása volt,
amit tűzzománcból közösen kellett elkészítenünk.
Augusztus 21-én 6 órás utazás után a
felvidéki küldöttség megérkezett Kiskunhalasra. A szívélyes fogadtatás után elkezdődött
a kemény munka. Saját életfánk lerajzolása
után a vacsorára felszolgált pizza és kóla jó
benyomást keltett a fiatalok körében. Este
a csoportok elfoglalhatták szállásukat. Az
ott eltöltött 10 nap alatt a tűzzománcozás
művészetével ismerkedhettünk meg, ami az
iparművészeti ágak közül a legköltségesebb.
Barkos Bea és Barkos Miklós vezetésével

folyt a munka, akik évközben hivatásszerűen pillanatai is elérkeztek.
foglalkoznak tűzzománc-készítéssel.
A négy ország egy nemzetet képviselt.
Unatkozásra nem volt idő, mert a szer- Remélhetőleg az ott szövődött barátságok
vezők mindennap gazdag programkínálattal életre szólóak lesznek, s az ott szerzett élmékedveskedtek nekünk. Megtekinthettük nyek és tapasztalatok örökre megmaradnak
Kiskunhalas büszkeségét, a Csipkeházat nemcsak emlékezetünkbe, hanem szívünkbe
(Kiskunhalast a csipke városának is neve- vésve is.
zik), a városi könyvtárat, valamint a város
Mocsári Gabriella, Duba Noémi
cukrászdáit is kipróbálhattuk.
Estéinket a nemzeti estek tették
színesebbé. A nemzeti estek azért
voltak számunkra érdekesek,
mert minden résztvevő saját
országának gasztronómiáját, hagyományait, szokásait, történetét
és zenéjét mutathatta be. Ez azt
jelenti, hogy erre előre fel kellett
készülnünk, amire tanárunk nem
kis gondot fordított. A gasztronómiai csodák közül Peluk Róbert,
a SEPTIMA tanulója „felvidéki
mesterszakács” főztjét díjazták
leginkább. Ez nem volt más, mint
a sztrapacska, de a knédlit sem
vetették meg, amit szintén Peluk
Róbert készített el Jankus tanár
úr segédletével. Annyira megA karácsonyi szünetet megelőző utolsó előtti tanítási
szerették hogy a búcsúvacsorára
napon egykori iskolájába, a Zselízi Magyar Tanítási
sztrapacskát rendelt mindenki.
Nyelvű Alapiskolába látogatott Dulai Henrietta, AmeAz utolsó napra elkészült
rikában élő óceánkutató. Sok-sok fotóból összeállított
a közös mű, az ÉLET FÁJA, amit
számítógépes prezentációján keresztül a trópusi tengerek
a művelődési házban helyeztek
el – különböző országok közös
és az Antarktisz csodálatos világával ismerkedhettek az
nemzetének a műveként. Auérdeklődők.
gusztus 30-án az érzelmes búcsú
Foto: Horváth Géza

A választók öntudatosabbak lettek
A helyhatósági választások nagy jelentőséggel bírnak, és a választók ennek megfelelően is viselkedtek. Ahogy a választási
bizottságok tagjai elmondták, a választók már
határozott elképzeléssel érkeztek a szavazókörökbe. Volt azonban olyan is, aki többször
is tanácsot kért: „Ki a jobb? Kit karikázzak?”
A választási bizottság tagjai – bár mindenben
igyekeztek rendelkezésre állni – ebben nem
segíthettek. Bizonyára ők sem egyeztek ebben
a kérdésben, ezért valószínűleg nem segítettek volna a választónak, inkább nehezítették
volna munkáját…
Voltak, akik két polgármester-jelöltet is
karikáztak, talán csak tanácstalanságból, de
lehet, hogy mindkettőt a polgármesteri székbe kívánták? Nem tudni… Egy hölgy még
időben észrevette, hogy rosszul karikázott,
és új szavazólapot kért, amit meg is kapott. A
többiek már bedobták a borítékot az urnában,
ezért nem szavazhattak újra.
Az egyik szavazóhelyiségbe két kiskutya
szaladt be. Bár rájuk nem vonatkozik a választójog (és nem is hadakoztak érte), nem is

próbáltak senkit befolyásolni, csupán néhány
jelenlévőt jókedvre derítettek.
Gyakori eset, hogy ittasan jön a válasz-

tópolgár, ilyenkor sok esetben színesíti a
választások egyhangúságát, és gondoskodik
a jókedvről is. A decemberi választások
alkalmával is történt egy ilyen eset, az
egyik polgár le akarta vetni a cipőjét.
A bizottság tagjai meg szerették volna
győzni, hogy ez nem szükséges, ő viszont
így válaszolt: „Igenis szükséges. Szorít.”
Egy másik (bizonytalan) választó így
morfondírozott a függöny mögött: „Ez
nem fizetett sült kolbászt, nem szavazok
rá, emez meg nem hívott meg sörre…”
Hát hiába, abban is rejlik a demokrácia
varázsa, hogy mindenki saját prioritásai
szerint dönthet.
A bizottsági tagok szerint ezúttal
többen tudtak önállóan eleget tenni
állampolgári kötelességüknek, ami biztosan annak köszönhető, hogy nemrég
voltak a parlamenti választások. Ezek
szerint minél gyakrabban lesznek választások, annál öntudatosabbak lesznek
a választók…
(šh)
Foto: Roland Kováč
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Visszatekintés a helyhatósági válsztásokra – eredmények
Képviselőválasztás
Képviselőjelöltek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Adamcsek Csaba
Ábel Gábor
Ladislav Boška,
Csenger Tibor mérnök
Cserba János mérnök
Zdenek Dekický
Farkas István
Peter Feješ mérnök
Félix Béla
dr. Dušan Forbak
Ivan Gábriš,
Gulyás Róbert mérnök
Haris Mária
dr. Horváth Géza
Kovács Kázmér mérnök
dr. Líška Zsanett
Peter Martosy mérnök
Melczer Gábor mérnök
Peter Meliska
Ján Mihók
Robert Mihók
Mocsy Katalin
Jolana Nagyová,
Mgr. Ottmár Gábor
Pavel Polka,
Récsei Róbert mérnök
dr. Riedl Anita
Peter Sádovský
Szőköl Imre
dr. Karol Šebők
Mgr. Vojtech Tomašovič
Alexander Tóth mérnök
Milan Tóth,
dr. Turza Irén
Ľudmila Vargová
Ladislav Vékony mérnök

Jelölők

Szódó
001

független
MKP
SDKÚ-DS, KDH
MKP
MKP
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
független
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
MKP
SDKÚ-DS, KDH
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
MKP
MKP
független
MKP
független
MKP
független
SDKÚ-DS, KDH
SDKÚ-DS, KDH
független
független
MKP
független
MKP
MKP
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
MKP
független
független
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
SMER, ĽS-HZDS, SNS, KSS
független
SDKÚ-DS, KDH
független

Mikola
002

9
8
20
16
20
28
5
7
6
21
8
20
8
15
8
26
23
26
21
16
20
54
39
12
52
9
17
10
5
10
53
30
4
13
22
175

volt
munkaügyi
hivatal

nyugdíjasklub

003

004

37
54
41
61
122
66
23
32
47
65
15
64
50
101
24
157
101
82
62
46
32
116
44
48
85
61
62
17
38
99
99
59
26
93
27
140

96
73
119
181
144
103
67
86
108
139
40
153
99
199
80
130
191
141
109
113
97
225
68
90
208
190
111
54
59
171
249
88
42
119
102
136

95
89
102
156
139
94
31
58
85
93
43
115
123
179
79
100
161
139
110
63
68
205
65
86
194
141
128
58
55
133
169
109
44
139
57
120

kultúrotthon
005
58
59
111
79
84
137
34
81
68
122
52
143
74
114
42
75
139
96
102
80
76
195
38
55
114
90
93
71
47
69
161
83
59
116
51
126

kultúrotthon
006
87
38
95
84
81
100
27
59
49
90
48
107
75
99
37
59
95
107
90
70
46
156
43
76
150
81
74
48
42
88
109
72
37
89
56
98

magyar
AI.
007
100
109
125
157
146
120
66
83
137
145
54
172
128
181
71
104
168
154
191
103
98
260
49
79
188
154
130
69
72
128
191
82
47
138
77
106

bünt.
végrehajtó int.

008

összesen

9
2
11
13
9
1
6
15
13
3
13
9
12
7
16
2
6
4
11
6
24
3
2
3
41
8
5
7
10
20
6
6
17
3
6

482
439
615
745
749
657
254
412
515
688
263
787
566
900
348
667
880
751
689
502
443
1235
349
448
994
767
623
332
325
708
1051
529
265
724
395
907

Polgármesterválasztás
polgármesterjelölt

jelölő

Szódó

Mikola

volt
munkaügyi
hivatal

nyugd.
klub

kultúrotthon

kultúrotthon

magyar
AI.

bünt.
végrehajtó
int.

001

002

003

004

005

006

007

008

1. Pavel Bakonyi építészmérnök

független

60

97

283

219

2. Mgr. Daniel Bellus

független

1

13

3. Mgr. Dulai Ferenc

független

9

18

58

4. Farkas István

független

2

5

5.

Alžbeta Kádašiová,

független

8

17

6
18

6. Kovács Kázmér mérnök

független

4

14

11

7.

független

összesen
3

1240

3

206

18

7

100

12

0

48

166

163

249

7

5

17

5

21

27

25

45

4

5

3

11

19

4

9
7

48
36

7

10

11

31

21

9

19

1

109

8. dr. Nagy Géza

MKP

13

69

75

64

47

40

74

36

418

9.

Marianna Šedivá mérnök

SMER

60

59

90

117

127

92

106

8

659

10.

Mgr. Vojtech Tomašovič

független

24

45

65

35

49

24

51

12

305

László Vilmos mérnök

A környéken megválasztott polgármesterek:
Csata
Cseke
Deménd
Érsekkéty
Fakóvezekény
Farnad
Fegyvernek
Garamsalló
G.szentgyörgy
H.füzesgyarmat
Ipolyság
Ipolyszakállos
Kisölved
Kural
Lekér

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lakatos Lajos, MKP
Ľudovít Viglaš, SNS
Ján Prommer, SDKÚ-DS
Mikus Irén , MKP
Štefan Gemeri, SMER
Vrábel Károly, MKP
Juraj Kišš, független
Kassai Lajos, MKP
Helena Valentová, ASV
Karol Pilinský, SDKÚ-DS
Ján Lőwy, SDKÚ-DS
Gasparik Kálmán, MKP
Bacsa Zoltán, MKP
Dušan Mésároš, ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER
Csudai Róbert, független

Léva
Lontó
Málas
Nagyölved
Nagysalló
Nemesoroszi
Nyír
Oroszka
Óvár
Pásztó
Sáró
Szántó
Tergenye
Tőre
Zalaba
Zsemlér

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Štefan Mišák, független
Kuczman István, MKP
Karol Streda, független
Cseri Zita , független
Marián Kotora MKP
Pavel Páchník, KDH
Fekete Zoltán, MKP
Nagy Lajos, MKP
Helena Szabóová, SMER
Oto Mészáros, független
Judita Trníková, SDKÚ-DS
Ľubomír Lőrincz, független
Maďar Gyula, MKP
Pap Ida, MKP
Michlian Etel, független
Idikó Sládečková, független
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Gubík Ági idén egy szlovák filmben is bemutatkozik
Családja, barátai, ismerősei és tisztelői nagy
örömére Gubík Ági volt a Városi Könyvtár által szervezett Irodalmi Kávéház decemberi,
karácsony előtti rendezvényének vendége
Luca napján. A gimnázium után Zselízről
elkerült színésznő sokunk emlékezetében
még mindig az a tizenéves, mosolygó, mérhetetlenül kedves fiatal hölgy, akivel a 90-es
évek közepén még naponta lehetett találkozni a városban, sajnos azóta csak ritkán.
Kellemes meglepetésünkre tényleg ugyanaz
az Ági köszönt vissza a beszélgetés előtt és
során a mozi kávéházában, aki egy évtizede
a világot jelentő deszkák miatt hagyta el
szülővárosát, és azóta szerénységét, jókedvét,
közvetlenségét tekintve semmit sem változott. Akivel az elmúlt évek során csak ritkán
találkoztunk, inkább csak láthattuk, leggyakrabban a nézőtérről szemlélve élvezetes
játékát. Ebben viszont sok örömünket leltük,
és akik ismerjük, vegyes érzésekkel vesszük
tudomásul, hogy a vele való találkozások és
baráti beszélgetések utáni jó érzés helyett a
büszkeséggel kell „megelégednünk”. Hiszen
büszkék lehetünk, hogy ismét akadt közöttünk valaki, aki nem álmodja, hanem éli
és megvalósítja élete álmát, eközben örömet
szerez másoknak a színházban, és kiegyensúlyozottságot sugároz az életben.
Gubík Ági Pozsonyban végezte a színművészeti főiskolát, majd a kassai ália
Színházban tevékenykedett. Ezután játszott
Komáromban, a Jókai Színházban. Szerepet
kapott az új Nemzeti Színház megnyitóján bemutatott Madách-műben, Az ember
tragédiájában, amelyben Cluvia szerepét
játszotta. A Komáromban töltött időszakban
ismerkedett meg Telihay Péterrel, akivel ké-

sőbb össze is házasodott, majd mindketten
a Szolnoki Szigligeti Színházba szerződtek,
ahol ma is dolgoznak. Emellett – ahogy Ági
a rendezvényen elmesélte – filmez is, idén
várhatóan ősszel mutatják be a Keep smi-

minden téren. A színház viszont olyan, mint
a kézilabda – csapatmunka, és szintén nagy
örömet tud szerezni a siker. A színpad teljes
egészében érdekes, és egyre érdekesebb.
A zselízi rendezvényre férjével, szüleivel

ling című szlovák filmet, amelyben szerepet
vállalt. Ezt követi egy másik hazai alkotás és
egy cseh film, amit nemrég forgatott. Miután
megízlelte a filmezés örömeit és nehézségeit,
így vall színészi pályája folytatására irányuló
elképzeléséről: – A jövőben színpadon és
filmben is szeretnék szerepelni. A forgatás
ugyan gyakran nehéz volt, kora reggeltől
késő estig tartott, sok utazással járt, mégis filmezés közben igazán sztárnak érezheti
magát az ember, körülugrálják és kiszolgálják

és 4 éves Ádám fiával együtt jött el, aki bátran viselte a jelenlévők időnkénti intenzív
figyelmét. Ági színpadhoz való ragaszkodásáról árulkodik az is, hogy fia születése után 6
héttel már játszott. Elmondta, hogy szívesen
dolgozik együtt férjével, aki rendezőként
tevékenykedik a szolnoki színházban. Az
utóbbi időben A szecsuáni jólélek, Az eltűnt
idők nyomában, az Othelló vagy az Elnöknők
című művekben láthatta őt a közönség.
Kép és szöveg: Levicky László

1956-os megemlékezés Zselízen
A zselízi Rákóczi Baráti Társaság és a Csemadok
alapszervezetének
közös
rendezésében október 28-án
emlékeztek meg városunkban az 1956-os forradalom
és szabadságharcról annak
50. évfordulója alkalmából.
A helyi művelődési otthonban Regéczy-Nagy László, a
Politikai Foglyok és Halálraítéltek Szövetségének elnöke tartott az eseményhez méltó megemlékezést. Felidézte
a szabadságharc eseményeit, majd saját
élményeit osztotta meg a kis számú hallgatósággal, hiszen mindössze 30-an voltak

kíváncsiak dicső történelmünk e
fontos évfordulójára. Az egykori
halálraítélt el-elcsukló hangon
beszélt a siralomházról és az ott
megtörtént rémtettekről. Arra
kérte az egybegyűlteket, hogy
soha ne feledjék el az 50 évvel
ezelőtt történteket, amikor egy
nép, példát mutatva Európának
és a világnak, megelégelte az elnyomást, a hazugságot és a szabadságért harcolt.
Irodalmi összeállítás tette még szebbé
a megemlékezést a Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium diákjainak előadásában.
Dr. Wurster Andor

A Medfin átutalta az első
részletet
December végén írta alá Zselíz város
polgármestere és a Medfin Lízing vállalat
igazgatója a zselízi kórházi ingatlanok eladásáról szóló szerződést. Az adásvételi
szerződés értelmében a pozsonyi vállalat
még az év végén átutalta a vételár első
részletét – 15 000 000 koronát. A második
részlet kifizetése a szerződés szerint március
végén esedékes. A Medfin 27 000 000 koronáért vásárolja meg a kórházi ingatlanokat.
A vállalat 63 millió koronás befektetést tervez városunkban, ennek keretében szanatóriumot, egynapos sebészetet, allergiás gyermek-ellátást, idősgondozást és házigondozó
szolgálatot léteseítene.
(ik)
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2006 végén városi szervezetként is megszűnt a kórház
A városi képviselő-testület tagjai november 30-án üléseztek a választási időszak
utolsó, 26. rendes ülésén. Bevezetőben a határozatok teljesítéséről és a képviselői hozzászólásokról szóló beszámolóval ismerkedtek
meg. Tudomásul vették a helyi iskoláknak
a Gyermekközeli önkormányzat c. projektumba való bekapcsolódását. Ennek értelme,
hogy a választási időszak elején a helyi alapiskolák tanulóinak körében megalakul egy
„gyermek-önkormányzat”, amely hasonló
elvek szerint működik majd, mint a városi
képviselő-testület, amellyel együttműködik.
A képviselők jóváhagyták a város belépését az Amici polgári társulásba. Tudomásul
vették a helyi oktatási intézmények kultúréletben való részvállalásáról szóló beszámolóját. Foglalkoztak a jövő évi – illetve az új
előírások szerint 3 éves – költségvetéssel is, a
javaslat elfogadását azonban az új testületre
hagyták. Hasonlóan cselekedtek az iskolák,
a Vepos és a könyvtár költségvetésének esetében is. Jóváhagyták a 2006-os költségvetés
harmadik módosítását. A testület módosította az 1/2004 sz. általános érvényű rendeletet
– a város alapszabályát. Ennek keretében a
városi hivatal szerkezeti felépítése és a városi szervezetek jogállása változott, miután
előlegezéssel finanszírozott szervezet helyett
költségvetési szervezetként működnek. A
képviselők tudomásul vették a városfejlesztési terv teljesítéséről szóló beszámolót, a város
kinnlevőségeinek és kötelezettségeinek áttekintő listáját, az eladott ingatlanokból befolyó
részletfizetésekről, valamint az ingatlaneladásból származó bevételek felhasználásáról
szóló beszámolót. Jóváhagyták a 2006/4 sz.

általános érvényű rendeletet a 2007-es ingatlanadóról és a 9/2004 sz. általános érvényű
rendelet módosítását a közterület-használati adóról. A kórház tevékenységéről szóló
beszámoló megvitatását követően a testület
megállapította: november végéig nem történt
meg a kórházi épületek eladása a Medfinlízing részvénytársaságnak, tehát a vételár
nincs a város számláján. A polgármester
tájékoztatása szerint azonban az érdeklődő
cég képviselője és a Dexia bank vezetősége
is megerősítették, hogy a vállalatnak jóváhagyták a hitelké-relmét, ezért valószínűnek
tartották, hogy a kifizetésre az év végéig sor
kerül. A kórház igazgatója, dr. Wurster Andor
tájékoztatta a képviselőket, hogy a berendezés eladásából november végéig kb. 1,8 millió
korona folyt be. A testület megbízatásának
utolsó napján megerősítette pozíciójában a
kórházigazgatót 2006 végéig, amikor a szer-

vezet jogutód nélkül megszűnt. Január 1-jétől
tehát a kórház összes kötelezettsége a korábbi
fenntartót, tehát a várost terheli. A testület
tárgyalt az ellenőrző tevékenység eredményeiről, jóváhagyta a városi szervezetek igazgatóinak éves jutalmát és a polgármester féléves
jutalmát. Módosította korábbi határozatát a
Toyota Hiace típusú mentőkocsi eladásáról; a
minimális árat 350 000 koronában állapította
meg a december 8-ig jelentkező érdeklődőknek. A képviselők jóváhagyták, hogy az egykor a kórházhoz tartozó tergenyei ingatlant a
város 1 koronáért eladja Tergenye községnek.
Jóváhagyták a laboratóriumi berendezések
további, ez év végéig történő bérbeadását a
Nausika K-nek. Az ülés befejezése után a
képviselők búcsúvacsorán vettek részt, ahol
dr. Nagy Géza polgármester emlékérmet adományozott nekik, megköszönve az elvégzett
munkát.
(ic)

Az újévi munkatalálkozón a változásokról is

Az újonnan megválasztott polgármester, Pavel Bakonyi építészmérnök két helyettesével, Pavel Polkával és Mocsy Katalinnal együtt az év elején találkozott a városi hivatal
dolgozóival, akiknek felvázolta elképzeléseit az önkormányzat jövőbeli működéséről. Beszédében megemlített, hogy a kialakított részlegek alapján megváltozik a hivatal szerkezeti
felépítése is. „Mindenkinek lesznek mindennapi operatív, és koncepciós, hosszú távú feladatai a fejlesztési terv alapján. A dolgozók világos feladatokat kapnak, ezek teljesítéséhez
egy adott összeg áll majd rendelkezésükre. Az első lépés nehéz lesz: úgy felállítani a költségvetést, hogy mindenki tisztában legyen feladatával. A részlegeknek polgári társulások és
egyéb szervezetek alakulását kellene kezdeményezniük, amelyek végrehajthatnák a feladatok egy részét. A lakosság számára teljesen mindegy, ki nyújtja a szolgáltatásokat, a város
vagy egy szervezet. Próbáljunk meg együtt kialakítani egy olyan szerkezetet, amely lehetővé teszi ezt a nyílt hozzáállást”– mondta a polgármester, és kijelentette, hogy nem kezd
átgondolatlan elbocsátásokba, a gyakorlatban kiderül, hány alkalmazottra van szüksége a
hivatalnak. Az első változások várhatóan már januárban megtörténnek.
(ic)

Az önkormányzat dönthet a fejődés irányáról
A Tett Consult Slovakia K. műhelyében az év végére elkészült a városfejlesztési koncepció első javaslattevő munkaközi
anyaga, amelynek célja kijelölni a végső
dokumentum számára a fejlesztés irányát.
A javaslatokat az új városi képviselő-testületnek kell értékelnie. A választások kissé
feltartották a tervező munkát, hiszen az önkormányzati szerepváltás néhány hetet vesz
igénybe.
A munkaközi javaslati anyag a magasabb rendű fejlesztési anyagokról tartalmaz
áttekintést, valamint bemutatja a tanácsadó
cég által figyelembe vett általános elméleti
irányzatokat. Ezen belül bemutatja a Főutca
programot és az Ecocity mozgalmat. Az
első témája a vállalkozások felvirágoztatása
a városközpontokban, hogy azok nagyobb
vonzóerővel rendelkezzenek. A kampány
célja a vállalkozási módszerek javítása, a
vállalatok központba csalogatása és ott
tartása, valamint marketingjük összehan-

golása. Ez Ecocity a jövő környezetbarát
városának víziója, amely ötvözi a ökológiát és a gazdaságosságot. A zöldterületek
fejlesztését, az egyes közlekedéstípusok
elválasztását helyezi előtérbe, miközben
előnyben részesíti a tömeg-, kerékpáros és
gyalogos közlekedést, teret ad a megújuló
energiaforrásoknak és az egyes városrészek
polifunkcionalitásának. A dokumentum
része a város SWOT elemzése is.
A javaslat általános célokat fogalmaz
meg, amelyeket a városnak el kellene érnie,
és amelyeket szem előtt kell tartania a jövőről való döntés során. A tanácsadók négy
lehetséges irányt jelöltek meg, amelyek megvalósítása véleményük szerint lehetséges. Az
egyik lehetséges irány egy logisztikai és ipari
központ megteremtése, amely egy logisztikai
bázis kialakításával számol a környező ipari
parkok számára, valamint további vállalatok
megtelepedését támogatja. A másik forgatókönyv egy turisztikai célállomás kialakítása,

amely elsősorban a kastély és a kórház lehetőségeire épít a wellness, az egészség- és a
szeniorturizmus terén. Az Ecocity koncepció az általános elvek betartása mellett az
energetikai önellátás és a fosszilis energiaforrások megújuló forrásokkal való helyettesítésére helyezi a hangsúlyt. A negyedik
elképzelés az alvóváros, ami nem fejlesztési
irány, de amennyiben az egyik forgatókönyv
sem valósul meg, bekövetkezik. Ennek lényege, hogy a város gazdasági élete hanyatlik, a
lakosok többsége nem a városban, hanem
a környéken talál munkát, ahol a pénzét is
költi, s így csökkenti a fogyasztói erőt saját
lakóhelyén, ahová csak aludni jár.
Az újonnan megválasztott önkormányzat megvitatja a benyújtott munkaközi
anyagot, majd határozata szerint megindul
a további munka, immár a konkrét fejlesztési javaslatok kidolgozása.
(ei)
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Mozgalmas év vége a művészeti alapiskolában
A helyi Franz Schubert Művészeti Alapiskola igazgatója, Klimo Gyula november 10-én
együttműködési egyezményt írt alá a csehor-

szági Zlaté Hory-i F. Schubert Művészeti Alapiskola igazgatójával, amivel a két intézmény
felújította a múlt év végén lejárt együttműködési megállapodást. A két iskola 2012-ig
kötötte meg a kölcsönös együttműködésről szóló megállapodást, amelynek szövegében a felek annak a meggyőződésüknek
adnak hangot, hogy az együttműködés
hozzájárul a jó kapcsolatok ápolásához,
és amelyben megegyeztek a kölcsönös
látogatások feltételeiről. Eszerint az iskolák küldöttségei háromévente találkoznak
– felváltva Zselízen és a morvaországi városkában. A legközelebbi találkozó idén
júniusban lesz nálunk.
A művészeti alapiskola tanulói az év
végén számos eseményen szerepeltek. Az

év végi sorozat a Mikulás-napi fellépéssel vette
kezdetét, amelynek vendégei a helyi óvodások
voltak. December 7-én az iskola a gútai gyermekotthonban mutatkozott be egy koncerttel.
Az intézménnyel való együttműködést a zselízi iskola kezdeményezte, amelynek küldöttsége
nemcsak kultúrát, hanem ajándékokat is vitt
a gyermekotthonba. December 12-én került
sor a hagyományos karácsonyi hangversenyre,
amelyen a zene- és a táncszak tanulói a színpadon, a képzőművészeti szak tanulói az előcsarnokban elhelyezett kiállításon mutatkoztak
be. Az iskola épületében karácsony előtt egy
koncerttel kedveskedtek a speciális alapiskola
tanulóinak, majd december 22-én kétszer léptek fel a szlovák alapiskolában.
Kép és szöveg: (ec)

Jó tanács idősebbek számára: kezdjen el vállalkozni!
Az elmúlt két évben, amióta együttműködök a zselízi lappal, a cikkeim elsősorban
a fiatalabbaknak szóltak. A takarékosság
és a befektetés a lehető legfiatalabb korban
elkezdve lehet a legeredményesebb, minél
később kezdik el, annál kisebb lehetőségek
rejlenek benne. Többen az idősebb korosztály
képviselői közül jelezték, hogy írásaimban
azokkal is foglalkozzak, akiknek rövidebb a
befektetési idejük. Álljon tehát itt az egyik
legkedveltebb módszer és néhány statisztika:

Kezdjen el vállalkozni!
Az 5 legfontosabb lépés:

Ne áltassa magát! A cégalapítás nem egyszerű dolog. Ha azonban sikerül, jó úton lesz
a pénzügyi függetlenség felé. Jól hangzik, ha
valaki a saját főnöke, de nem mindenki képes
megállni a helyét vállalkozóként. Biztosan felkészült arra, hogy a saját ura legyen?

1. Írjon vállalkozói tervet!

Készen állok majdnem minden tevékenységet magam végezni, a csap javításától a telefonos egyeztetésekig, ha nem végeztetem el e
munkákat mással. Ha rákényszerülök, hajlandó vagyok egy ideig eltűrni az életszínvonalam csökkenését, megelégedni kevesebb vagy
semmilyen szabadsággal, kevesebbet költeni
pl. étteremre, legalábbis amíg a cég nem áll
erős lábakon. Írjon vállalkozói tervet, még ha
nincs is szüksége befektetőre! „Rákényszerül
arra, hogy fegyelmezetten gondolkozzon
azon, amit csinál” – mondja omas Kinnear,
a michigani egyetem vállalkozói intézményének vezetője.
Emlékezzen rá: ha egyszer felmond a cégénél, kilép a védelméből, és minden magára
marad. Nem lesz kit felhívnia, ha csepeg a
radiátor, ha eltömődik a lefolyó, vagy tönkremegy a számítógép. Ha az energikus típusok
közül való is, és mindenre lesz gondja, akkor
is jó, ha van a közelben valaki, aki ezt-azt
elintéz. „Legyen kemény magával szemben,
így megismeri önmaga jó és rossz tulajdonságait!”– jegyzi meg Terri Lonier, vállalkozási
tanácsadó. „Ha csak azért váltana, mert nem
jól érzi magát mostani munkahelyén, nagy hi-

bát követ el. Talán inkább másik munka után
kellene néznie.”
Statisztika: Az Egyesült Államokban évente
12,6 millió ember próbál felfuttatni saját vállalkozást egyénileg, partnerrel vagy csoportosan. Ez egy harmaduknak sikerül.

2. Menjen, és áruljon valamit!

Nem lesznek mindjárt eladói, akik önnek dolgoznának, tehát ezt a feladatot saját
magának kell ellátnia. Próbálja meg ötletét
eladni a családban, barátok vagy volt kollégák
körében! „Ez segít megérteni azt, hogy mi is
hajtja előre a vállalkozást”– mondta Stephen
Spinelli, a Babson Egyetem vállalkozási osztályának igazgatóhelyettese és a Jiffy Lube Ing.
alapítója. A szakértők megegyeznek abban,
hogy az eladás a kezdő vállalkozás leginkább
alábecsült tevékenysége. Hogy valaki tud vagy
nem tud valamit eladni, azon áll vagy bukik
egy vállalkozás. Ha egy nagy cégnél dolgozik,
akkor a kliensekkel, dolgozókkal, szállítókkal
és bankokkal való kapcsolatai már ki vannak
építve. Ha azt akarja, hogy sikeres legyen a
vállalkozása, ezt a szerkezetet saját magának
kell kiépítenie.
Statisztika: a kisvállalkozók 35%-a kevesebb
mint 5000 dollár, 10%-uk 50 000 dollárnál magasabb kezdőtőkével indította vállalkozását, az
átlagos kezdőtőke 10 000 dollár volt.

3. Találjon bölcsebb tanácsadókat!

Igen, bölcsebbeket, mint Ön, akik remekül ismerik a vállalkozói környezetet. A felmérések szerint a vállalkozók 49%-a állítja,
hogy sokkal sikeresebbek lehettek volna, ha
előbb néhány sikeres vállalkozó véleményét
is kikérték volna. Találjon egy jó könyvelőt!
Segíthet eligazodni az adóügyekben és egyéb
gazdasági kérdésekben. Ne akarja saját maga
csinálni a könyvvitelt, nagyon drága lehet!
Kérdezze meg a helyi vállalkozókat, fogorvosát, szabóját stb.!
Statisztika: egy cégnek kb. 3 évre van szüksége,
hogy nyereséges legyen, illetve ne legyen veszteséges. Rendelkezik elegendő megtakarítással,
hogy fedezze családja kiadásait ebben az időben? Természetesen jelzáloghitelt is felvehet,…

de nem akarna inkább nyugodtan aludni?

4. Figyelmeztesse a családját!

A családja ön mellett áll majd, ha megérti,
mi is történik. „Mindent el kell mondania
– mondja Spinelli – aztán meg kell hallgatnia
őket, amikor panaszkodnak. A támogatottság
megtagadása a partner vagy a gyerekek részéről, akik nem értik, hogy miért nincs soha
otthon, kerékbe törheti a vállalkozói elképzelést. A vállalkozás önmagában sok stresszel
jár, így ha otthon azt hallaná, hogy „miért is
csinálod?“, teljesen lehetetlenné válna.
Statisztika: az újonnan létesült vállalkozások
47%-a már az első évben nyereséges lesz. Két év
múlva azonban már csak 66%-uk létezik. Négy
év után ez az arány 44%.

5. Készüljön fel a váratlan eseményekre!

Amiben biztos lehet, hogy káosszal találkozik. „A piac azonnal megváltozik, amint
belép“– mondja Spinelli. A sikeres vállalkozók az állítják, hogy a vállalkozás annyit
jelent, mint három lépés előre, kettő hátra.
Ha nem bírja a kellemetlen meglepetéseket, két év után kétségbeesetten keres majd
valami munkahelyet. Ne gondolja, hogy
terve olyan briliáns, hogy néhány éven belül
gazdag lesz! P. Tom Culley, a McKinsey cég
tanácsadója, aki Brazíliában és az USA-ban
segített cégeket alapítani, mérhetetlen számú
papírmilliomossal találkozott, akik rögtön
feladták, amint nem sikerült elérniük a gyors
meggazdagodást: „100 esetből 99-ben a jól
működő cég mögött sok éves verítékes munka áll. Az én szabályom az, hogy előbb túlélni
kell, aztán jöhet a siker, bármi legyen is az ára.
Lassúnak lenni nem túl szexi, de jobb, mint az
első lépéseket követően elvetődni a földön. És
a jutalom édes lesz.“
Statisztika: Az 5 millió dolláron aluli értékű cégek tulajdonosai átlagos fizetése 190 000 dollár.
5–10 millió dollár értékű cégek esetében ez az
összeg 225 000, 10-16 millió dollár értékű cégek
esetében 243 000 dollár.
Norbert PAUL, független elemző, NYSE,
NASD, forrás: CNN Money, rövidítve
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A polgármester az önkormányzat új modelljéről

„Az élet összes területének figyelmet kell szentelnünk“
Az újonnan megválasztott polgármester,
Pavel Bakonyi építészmérnök több változtatást
tervez az önkormányzati munka szerkezetében.
Megkérdeztük tőle, mi a változtatások alapja és
hogyan valósulnak meg.
Mi a változtatás alapja és legfőbb céljai?
− Városunk kedvezőtlen helyzetben van. Pénzügyi könyvvizsgálatot és jogi vizsgálatot kell
kérnünk, a humán-erőforrás vizsgálatát saját
magunk végezzük majd el. A gazdasági osztály
adataiból képet kapunk a várható bevételekről
és kiadásokról, s ezáltal eljutunk egy kiindulási
ponthoz. Alapjaiban kell megváltoztatnunk a
városról alkotott nézetünket, ezután figyelmet
szentelhetünk az élet minden területének. Példának itt van a mezőgazdaság: a város tulajdonában ugyan nincs mezőgazdasági vállalat, mégis
törődnünk kell ezzel az ágazattal. Működik itt
egy szövetkezet, egy nagyvállalkozó, kisebb földművesek – akiknek az az érdekük, hogy minél
eredményesebben gazdálkodjanak. Ez logikus.
A város feladata felmérni a mezőgazdasági területeket, kihasználtságukat, tulajdonjogi viszonyaikat, és elérni, hogy minden terület ki legyen
valamilyen módon használva, akár legelőként is.
A legfontosabb, hogy mindennek legyen gazdája,
és ez minden területen érvényes, fel kell mérni a
fejlődési potenciált, a lehetőségeket. Nem vagyok
a híve annak, hogy mindent a város irányítson,
ehelyett polgári társulások, sportklubok stb.
alakulását kell elősegítenie, amelyek elláthatják a
feladatokat. Sokan vannak a városban, akik tenni
szeretnének valamit, csupán eddig nem volt rá
mozgásterük – ezt kell kialakítanunk.
Az önkormányzat az új megközelítés szerint
részlegekre oszlik. Hogyan folyik majd a munka
ezekben a részlegekben, és hogy néz majd ki az
önkormányzati szervek szerkezeti felépítése?
− Nem lesznek klasszikus értelemben vett bizottságok, tartalmi és formai téren is – részleg
elnevezéssel – különbözni szeretnénk a volt
bizottságok munkastílusától. Szerintem nem
működtek hatékonyan. A 12 képviselő a 12
részleg élén áll, közvetlenül felelős és motivált
lesz munkájában. A képviselő állapítja meg

a részleg tanácsának összetételét, amely
tanácsadó szervként segíti munkáját elképzelése megvalósításában. Tudatosítottuk, hogy
egy ilyen kisvárosban fényűzés lenne, ha néhány
képviselőt ellenzékbe, és ezáltal csupán kritikusi
pozícióba kényszerítenénk. Azzal, hogy mindnyájan felelnek egy részlegért, tevékenyen részt
vesznek a munkában, lehetőséget kapnak arra,
hogy megvalósítsák elképzeléseiket az adott területen. Természetesen a határozatokról az egész
testület szavaz, mégis ezáltal nagyobb lehetőség
nyílik a képviselő előtt, hogy a saját területére
összpontosítson, és ott valósítsa meg programját.
A feladata az lesz, hogy észérvekkel meggyőzze
képviselőtársait és a polgármestert elképzelése
helyességéről. Minden rendben lesz, amennyiben nézetünk egyezik. Ha kisebb nézeteltérések
adódnak, ezeket megtárgyaljuk a testületi ülések
előtt. Gond akkor adódik, amikor teljesen eltér a
véleményünk egy részleg fejlesztési programját
illetően. Ekkor mindketten – a polgármester és
a felelős képviselő – megpróbálják meggyőzni
a képviselőket saját elképzelésük helyességéről,
végül az a program valósul meg, amely nagyobb
támogatottságot élvez a képviselők körében.
Csak ekkor, miután a megállapodás megszületett,
kerül sor a szavazásra. Ez a rendszer nem ad teret
különböző erkölcsileg megkérdőjelezhető eljárásoknak és obstrukcióknak. Itt látom a városi
újság szerepét is, amely még a jóváhagyási folyamatban tájékoztathat a különböző elképzelésekről, s ezáltal teret ad a lakosságnak a közügyekbe
való beleszólásba.
Minden részleg a költségvetés egy bizonyos
részével gazdálkodik majd, oda tartozik minden
kiadás, beleértve a részlegtanács tagjainak és a
hivatal e részlegbe tartozó dolgozóinak személyi költségeit is. Ezzel az összeggel gazdálkodik
majd a részleg, és amennyiben teljesíti az adott
évi programot, és közben megtakarít valamenynyit a költségvetésben e célra szánt összegből,
szerintem a megtakarított összeg egyharmada
ezeket a személyeket illeti meg, kétharmadát
pedig a következő évben a részleg fejlesztésére
lehet fordítani. Ez a világos motiváció szükséges,

el kell kezdenünk gazdaságosan gondolkodni. A
részlegek napi feladatait a hivatal dolgozói végzik majd, akik új szerkezeti rend szerint lesznek
besorolva a részlegek alá. A részlegek az önkormányzat egészét lefedik majd, a képviselőktől
– menedzserektől kezdve a részlegtanácsokon át
a városi hivatalig.
Van róla tudomása, hogy valahol hasonlóan
működik az önkormányzat?
− Nem tudok ilyen esetről, ám ez még nem jelenti azt, hogy ez a rendszer működésképtelen. 21
éves önkormányzati munkában szerzett tapasztalataim alapján meggyőződésem, hogy ez egy
életképes modell. Építészkén hasonló felfogásban
dolgozom különféle fejlesztési anyagok előkészítésében. A területfejlesztési dokumentumok és
koncepciók úgy készülnek, hogy a lebonyolító
a különféle szakterületek fejlesztését szakemberekre bízza, sok szakma képviselőjével működik
együtt párhuzamosan, és ez vezet a végső sikerhez.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Az önkormányzat alakuló
ülése
A képviselő-testület alakuló ülését
városunkban január 2-án tartották a helyi
kultúrotthonban. Az ülést dr. Nagy Géza leköszönő polgármester nyitotta meg. A képviselők egy kerekasztal mögött ültek, ami
az új polgármesternek az önkormányzati
munkához való új viszonyulását jelképezte.
Miután Valéria Gulišová, a városi választási
bizottság elnöke ismertette a jelenlévőkkel a
választási eredményeket, Pavel Bakonyi építészmérnök letette a polgármesteri esküt, és
elfoglalta posztját. Ezután a 12 képviselő is
letette az ünnepélyes esküt. A testület a polgármester javaslatára Pavel Polkát és Mocsy
Katalint választotta meg alpolgármesternek.
Szintén a polgármester javaslatára 12 részleget alakítottak ki, amelyek élére soraik közül
választották meg az egyes menedzsereket:
mezőgazdaság – Récsei Róbert mérnök,
ipar – Martosy Péter mérnök, infrastruktúra – Gulyás Róbert mérnök, sport és
szabadidős tevékenység – Ladislav Vékony
mérnök, szociális ügyek és egészségügy – dr.
Turza Irén, szlovák oktatásügy és kultúra
– Mgr. Vojtech Tomašovič, magyar oktatásügy és kultúra – dr. Horváth Géza, építésügy
– Melczer Gábor mérnök, vállalkozás és kereskedelem – Csenger Tibor mérnök, szervezés – Mocsy Katalin, belügy – Pavel Polka,
gazdaság – Cserba János mérnök. Az eskető
szerepét Mocsy Katalin és dr. Horváth Géza
látja majd el. A képviselők döntöttek a polgármester fizetéséről is. Törvényértelmezési
nézeteltérések miatt nem szavaztak a volt
polgármester 2005-ös és 2006-os ki nem
merített szabadságának kifizetéséről, a kérdésről a következő ülésen döntenek majd.
(ek)
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Új év - új összetétel, legalább is, ami az
önkormányzati képviselő-testületet illeti.
A zselízi képviselő-testület január 2-án
tartotta alakuló ülését a városi kultúrotthonban. Az ülésen beiktatták az új
polgármestert és a 12 új önkormányzati képviselőt. (Bővebben a Alakuló
önkormányzati ülés c. írásban lapunk 2.
oldalán)
Foto: (ek)

A tartalomból
Az újonnan megválasztott polgármester és a képviselők letették
esküjüket.
2. old.

Kedves zselízi Polgártársak!
Megtiszteltetés számomra, hogy az
irántam érzett bizalmukat ilyen nagy
mértékben nyilvánították ki. Köszönöm.
A helyhatósági választások zselízi
eredményei megerősítettek hitemben, mely
szerint az egyéni és társadalmi hatalom
egyensúlyának a megteremtéséhez érdemes a szív hangját követni. A szavazatok
egyértelmű többsége sok erőt ad a jövendőbeli munkámhoz, amelynek lényegét
már ismertettem Önökkel a választások
előtt.
Városunk rossz állapotban van. Elég
körülnéznünk, mindenki ezt tapasztalhatja. A legveszélyesebb azonban az, ami első
pillantásra nem is látszik: az erkölcsi válság. Meggyőződésem, hogy ez az igazi oka
a kórház, a házkezelőség elvesztésének, ez
vezetett az értékrend elferdüléséhez, a jó
emberi viszonyok megromlásához.
Készen állok mind szellemi, mind
anyagi vonatkozásban orvosolni ezeket
a bajokat. Személyes tapasztalatokkal
alátámasztott koncepcióm van egy lehet-

séges kiút felvázolásához. Az elkövetkező
100 nap alatt képviselőtársaimmal ennek
az új útnak az alapjait fogjuk kitűzni.
Szeretném Önöket ezennel felkérni az
együttműködésre, mert tudom, hogy csak
akkor haladhatunk a helyes irányban, ha
mindnyájunkat a jó szándék vezeti.
Tizenkét képviselőtársammal együtt
már elindultunk ezen az úton, és nagy
örömömre megkezdtük a közös munkát,
ami a képviselők rátermettségét és helytállását is dicséri. Néhány nap alatt már
tanújelét adták annak, hogy tudnak és
akarnak megoldást találni a nem mindennapi súlyos problémákra. Megteszek minden tőlem telhetőt, hogy ez az eredményes
folyamat ne álljon meg. Hiszem, hogy
városunkban már a közeljövőben elterjed
a tevékeny elkötelezettség szellemisége,
ami a szeretetből fakad.
Ezennel kívánok mindnyájuknak sikerekben gazdag és boldog új évet.
Bakonyi Pál építészmérnök,
polgármester

Megszűnt a kórház, 2007 elejétől
minden kötelezettsége a várost
terheli
4. old.
Munkaközi városfejlesztési anyag
a képviselők asztalán
4. old.
A Medfin Lízing átutalt a városnak 15 millió
koronát - a kórházi ingatlanok
vételárának első részletét
5. old.
Gubík Ági egy
szlovák filmben
mutatkozik
be
idén

5. old.

