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Už niekoľko rokov stojí opustené niekdajšie letné sídlo grófskej rodiny Esterházyovcov v mestskom parku v Želiezovciach. Budovu, ktorá si pamätá aj lepšie časy, by dnes už ťažko poznali aj
jej bývali obyvatelia zo šľachtického rodu či ich rodinný učiteľ hudby Franz Schubert. Kaštieľ
dnes patrí mestu, ktoré žije ťažkým životom samospráv. Okrem plnenia základných úloh musia
jej predstavitelia dvakrát zvážiť každú investíciu. Na obnovu historickej budovy by bolo potrebných niekoľko desiatok miliónov korún. Rekonštrukciu by si mohol dovoliť len kapitálovo zdatný
investor. Jednotvárnosť čakania na takého investora rozvírila preto informácia o niekoľkých záujemcoch o rekonštrukciu a využívanie kaštieľa, ktorí svoje plány už načrtli aj pred poslancami
samosprávy. Podrobnejšie informácie prinášame v článku Stupňujúci sa záujem...
(text a foto: cy)

cena: 6,- Sk

Stupňujúci sa záujem o kaštieľ Esterházyovcov

Niekoľko desaťročí chátra v mestskom parku kaštieľ Esterházyovcov, pretože na jeho rekonštrukciu nie sú k dispozícii voľné zdroje. Občas nejaký fond
alebo nadácia prejavili záujem a mestu
poskytli isté financie, tie však najčastejšie nepokryli ani náklady konzerváciu
daného stavu budovy. Niekoľko pokusov
o získanie investora formou predaja alebo
dlhodobého prenájmu kaštieľa sa skončilo neúspechom, a tak sa problém mesta
ešte nedávno zdal byť nevyriešiteľným.
Potešujúce sú preto správy hovoriace o súčasne viacerých záujemcoch
o rekonštrukciu a využitie kaštieľa. Za
oživením v tejto sfére sú zrejme grantové
výzvy Európskej únie, ktoré obnovu a
využitie podobných starých šľachtických
sídiel podporujú nemalými finančnými
prostriedkami. Na rokovaniach mestského zastupiteľského zboru nedávno
primátor informoval poslancov o tom, že
dokonca tri spoločnosti alebo zoskupenia
spoločností prejavili záujem o využitie
kaštieľa Esterházyovcov. Na 14. mimoriadnom zasadnutí MsZ začiatkom februára sa predstavili dvaja záujemcovia.
(Pokračovanie na str. 2)

Poslanci dôverujú Sanamedu, zhodli sa na termínoch splátok za nemocnicu
V januári sa mestské zastupiteľstvo
uznieslo na tom, že zmluva so Sanamed Plus
má byť pozmenená v tom zmysle, že spoločnosť nemusí zaplatiť za nehnuteľnosti nemocnice stanovenú cenu vo výške cez 35 mil. Sk,
ale prevezme záväzky nemocnice. Začiatkom
februára však už bolo všetko inak. Na 14. mimoriadnom zasadnutí MsZ sa malo rokovať
o žiadosti neziskovej organizácie o prenájme
NsP. Žiadosť podalo združenie lekárov pracujúcich v nemocnici, ktorí plánovali založiť
neziskovú organizáciu a prenajať si priestory
nemocnice v spolupráci so spoločnosťou
pôsobiacou v slovenskom zdravotníctve.
Malo ísť o s. r. o. AnalytX, dcérsku firmu
spoločnosti Bio G, ktorá 10 rokov pôsobí na
Slovensku ako dodávateľ zdravotníckej techniky a diagnostík a poskytuje služby najmä
v oblasti klinickej biochémie, mikrobiológie,
hematológie a imunológie. Keďže nezisková

organizácia nebola založená, nepredložila
svoj zámer, mestské zastupiteľstvo nesúhlasilo s riešením prenájmu, pretože išlo o žiadosť
neexistujúceho subjektu. Naopak odporučili
primátorovi okamžite rokovať s predstaviteľmi Sanamedu o osude zmluvy uzavretej
medzi mestom a spoločnosťou. Výsledkom
rokovania uskutočneného v prestávke zasadnutia bolo uznesenie, v ktorom MsZ zrušilo
svoje predchádzajúce uznesenie z 21. januára o prevzatí záväzkov nemocnice firmou
Sanamed Plus a prijalo dodatok k pôvodnej
kúpno-predajnej zmluve. V dodatku sa strany
dohodli na nových termínoch splátok kúpnej
ceny za nehnuteľnosti nemocnice. Prvá splátka vo výške 17 790 tis. Sk sa má realizovať
do 30. júna 2005, zostatok kúpnej ceny vo
výške 18 mil. Sk má kupujúci zaplatiť vo
štvrťročných splátkach po 900 tis. Sk, ktoré
sa majú realizovať od 1. januára budúceho

roka. To znamená, že celková kúpna cena
bude splatená v priebehu 5 rokov po tomto
dátume. V prípade nedodržania termínov je
kupujúci povinný zaplatiť ročný úrok z omeškania vo výške 10% odo dňa splatnosti danej
splátky. MsZ odporučilo primátorovi do 5
dní vykonať vklad predmetu kúpy do katastra
nehnuteľnosti. Na mimoriadnej schôdzi sa
poslancom predstavili aj dvaja záujemcovia
o rekonštrukciu a následné využitie kaštieľa
Esterházyovcov (viď článok Stupňujúci sa
záujem o kaštieľ...). MsZ vzalo na vedomie
slovne predesený zámer dr. Mihálya Konyhása i zámer Györgya Gellériho s tým, že
im odporučilo vypracovať písomný návrh
realizácie svojich zámerov. Mestské zastupiteľstvo v súvislosti so žiadosťou podniku
Vepos o nákup nového vozidla odporučilo
riaditeľovi zapracovať položku do návrhu
rozpočtu na tento rok.
(ek)
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Stupňujúci sa záujem o kaštieľ Esterházyovcov Kronika vecí verejných
(Pokračovanie zo str. 1)
Prvým bol psychológ dr. Mihály Konyhás
z Maďarska, ktorý sa v nadačných rámcoch
už roky zaoberá opatrovaním starých občanov. Podľa jeho zámeru by sa kaštieľ mohol
využiť ako sanatórium pre starších ľudí so
špičkovými službami, s ďalším využitím ako
konferenčného a v neposlednom rade kultúrneho centra. V súvislosti s tým by jeho spoločnosť vybudovala aj opatrovateľský domov
dôchodcov, ktorý by však bol situovaný úplne
inde. Kaštieľ v jeho plánoch nefiguruje ako
domov, ale ako obslužná jednotka. Dr. Konyhás vidí spoluprácu mesta s jeho spoločnosťou
v spoločnom podniku, ktorý by spravoval tieto
činnosti. Podľa jeho prepočtov na realizovanie
tohto zámeru je nutná investícia v hodnote 8
mil. eur a 2,5–3 roky práce. Potenciálny investor vidí príležitosť aj vo využití termálneho
vrtu.
Druhým záujemcom o využitie kaštieľa
bol György Gelléry, ktorý reprezentoval francúzsko-maďarskú firmu. Budúcnosť kaštieľa

Výzva na súťaž

Nitriansky samosprávny kraj a Župa Komárom – Esztergom organizuje
výtvarnú súťaž pre stredoškolákov z oboch
samosprávnych krajov
Súťaž organizuje Nitriansky samosprávny kraj
– odbor školstva
Účastníci súťaže: študenti stredných škôl vo
veku od 14 – 19 rokov
Okruh a kategórie tém:
1. Naše národné tradície
2. Môj najkrajší kút
3. Flóra a fauna okolo nás
4. Človek a voľný čas
Výtvarné techniky ani materiál nie sú určené (maľba, kresba, grafika, práce z rôznorodých materiálov), pričom pri plošných
kompozíciách je maximálny formát A 2
a pri priestorových 0,50 m. Na súťažných
prácach treba uviesť kategóriu, meno a vek

Deň narcisov 8. apríla

Tento rok prebieha už 9. ročník Dňa
narcisov. Celoslovenská verejnoprospešná kampaň Ligy proti rakovine SR bude
organizovaná v našom meste prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí budú chodiť
po uliciach, úradoch, námestiach a obchodoch. Dobrovoľné peňažné dary je možné
vyberať len do pokladničiek s označením
Deň narcisov. Občanom budú bezplatne darované kvety narcisu a letáčik Dňa narcisov
2005.
Na Slovensku ročne ochorie 23 000
ľudí na rakovinu. Potrebujú pomoc. Treba
dbať na prevenciu a lekára navštíviť včas,
nie až v kritickej chvíli. Všetkým, ktorí tradíciu Dňa narcisov podporujú, vyjadrujeme
srdečnú vďaku. MUDr. Stanislav Blaho,
spoluorganizátor DN 2005

vidí vo využití jeho kultúrneho odkazu, ako
dejisko kultúrno-historických putovných výstav a medzinárodných koncertov, prípadne
elitného vyučovania klasickej hudby. Z medzinárodných koncertov by sa podľa jeho
plánov uskutočňovali paneurópske televízne
prenosy. V súvislosti s tým plánuje vybudovanie parkoviska, hotelov a viacúčelové využitie
kaštieľa, spoluprácu s kúpeľmi v Dudinciach,
využitie hipoterapie a ďalších progresívnych
metód cestovného ruchu.
Mesto ako ďalší krok požaduje podrobnejšie písomné zámery, ktoré môžu proces schvaľovania a nadviazania spolupráce značne
urýchliť a naopak, prípadne aj znemožniť, ak
by sa pekné frázy nepresadili do konkrétneho
podnikateľského plánu. Každopádne potešujúci je záujem investorov, ktorí poukazujú na
široké možnosti využitia a rozsiahlu podporu
zo strany EÚ. Ako dobre vieme, kým prúdi
podpora do tejto oblasti, tok záujemcov neustane, ide len o to, správne si vybrať.
Ladislav Levicky

súťažiaceho, názov a adresu školy. Škola
môže do súťaže poslať najviac tri práce
z každej kategórie. Uzávierka súťaže : 30.
marec 2005.
Výtvarné práce zasielajte na adresu: Stredné
odborné učilište stavebné, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra, s označením: Výtvarná
súťaž. Odborná porota vyberie 20 najlepších diel na výstavu. Odmenené budú prvé
3 miesta v každej kategórií. Poznámka:
Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien
prípadne neudeliť. Zo súťažných
prác
bude usporiadaná putovná výstava: 1. máj
2005 Ostrihom,15. máj 2005 Tatabánya,
25. máj 2005 Nitra, 8. jún 2005 Komárno.
Účastníci súťaže dostanú pamätnú plaketu,
na ktorej budú zobrazené erby oboch samosprávnych krajov.
Informácie: Mgr. Iveta Verešová: 037/ 6522914

V polovici januára prebiehali rokovania medzi
predstaviteľmi Himolla Group a SES Tlmače
o využívaní kanalizačnej siete strojárenskej
firmy novovybudovaným závodom Selyz Nábytok. Výstavba nového výrobného komplexu
by sa mala začať na jar tohto roka. Vo februári
prebehol prvý výber pracovníkov na miesta
manažérov a krajčírok. Prijaté pracovníčky
budú niekoľko mesiacov pracovať v blízkom
výrobnom závode Himolly - v maďarskom
Rétságu.
Koncom januára sa primátor mesta opäť
stretol s vedúcimi predstaviteľmi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, aby rokoval
o zaradení investičných akcií týkajúcich sa
mesta a okolitých obcí do rozvojových plánov
nasledujúceho obdobia. Ide o spoločný projekt mesta a Sikenice, Kukučínova, H. Vrbice
a Zbrojník. O zaradení tejto investície i niekoľkých stavieb menšieho rozsahu ako Úzka
ulica, Letná ulica a vodovod pre Himollu,
do tohtoročného plánu sa rozhodne v týchto
týždňoch.
Začiatkom februára prebiehali rokovania
predstaviteľov mesta s ministrom životného
prostredia o možnosti poskytnutia podpory
na rekultiváciu skládky TKO v Želiezovciach.
Mesto by na túto činnosť potrebovalo podporu
4–5 mil. Sk. V prípade udelenia tejto podpory
ju dostane pravdepodobne v budúcom roku.
Začiatkom februára sa konalo verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov pripravovanej skládky TKO na životné prostredie. Verejnej schôdze sa zúčastnili odborníci z MŽP
SR, KÚ v Nitre, OÚ v Leviciach, úradu NSK
a ďalších zainteresovaných organizácií, samospráv, ako aj obyvatelia obce Sikenica.
Dňa 9. februára sa prostredníctvom agentúry
SARIO informovala spoločnosť Siemens
a s ňou spolupracujúca firma o možnostiach
výstavby podniku na výrobu elektroniky pre
300 zamestnancov. Ponúkaný pozemok, ako
aj podmienky mesta záujemcom vyhovovali,
ich konečný verdikt však padne až po návšteve
niekoľkých podobných lokalít.
15. februára sa vo Farnej konalo zasadnutie
Dolnohronského regionálneho združenia. Prítomní predstavitelia samospráv rozoberali aktuálnu situáciu v riadiacich orgánoch Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, zaoberali
sa plánom rozvoja vodovodov a kanalizácií
a ich správou vo vlastníctve obcí. Predstaviteľ
ObÚ PSVR predniesol informáciu o štruktúre
odboru sociálnych vecí a o zákone o pomoci
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Kronika vecí verejných Proces prípravy veterných elektrární napreduje
v hmotnej núdzi s dôrazom na presúvanie
sociálnych dávok do kompetencie obcí a
miest. Na zasadnutí sa zúčastnil a Ing. Zoltán Kása, riaditeľ Štátneho fondu rozvoja
bývania, ktorý informoval o aktuálnych
možnostiach získania podpory na výstavbu
bytov, rodinných domov a nájomných bytov.
Zástupca Slovenskej pošty ponúkol obciam
spoluprácu pri inkasovaní miestnych daní
a poplatkov formou SIPO. Spoločnosť Wespa, s.r.o. požiadala DRZ o predaj sanitky
rýchlej zdravotníckej pomoci. Predstavitelia
obcí odporúčali uzavrieť so spoločnosťou
nájomnú zmluvu do konca marca a následne
rozhodnúť o predaji. Prednostka MsÚ Želiezovce predložila obciam návrh na financovanie spoločného obecného úradu a ponúkla
im možnosť vstupu do spoločného školského úradu s mestom Želiezovce. Starostovia
súhlasili s preddavkovou formou financovania SOÚ. Predseda DRZ Ing. Marián Kotora
informoval prítomných o ponuke zaškolenia
pracovníkov samospráv zo strany štátneho
archívu, starostka Šaroviec JUDr. Judita Trníková ich oboznámila s možnosťou získania finančných zdrojov z Fondu sociálneho
rozvoja.
Koncom februára navštívili mestský úrad
vyšetrovatelia finančnej polície, ktorí na
podnet občana vedú vyšetrovanie vo veci
bankových účtov Bytového podniku. Ako
na februárovom zasadnutí MsZ bolo zverejnené, podnik ku koncu minulého roka nedisponoval samostatným účtom fondu prevádzky, údržby a opráv a nebolo zrejmé ani to,
kde sa z účtu podeli finančné prostriedky vo
výške 989 tis. Sk. ■

Začiatkom roka sa konalo verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné
prostredie pripravovaného projektu Veterný
park Želiezovce. Ide o plánovanú výstavbu
veterných elektrární pri meste Želiezovce,
ktorá bola v r. 2003 zahrnutá aj do rozvojového programu mesta. Stretnutiu predchádzal
niekoľko mesiacov trvajúci prieskum vplyvu
veterných elektrární, ktoré by mali byť postavené na voľnom priestranstve za cestou medzi
Mikulou a Svodovom, na životné prostredie.
Prieskumy, ktoré boli potrebné k ďalším
krokom smerujúcim k výstavbe elektrární, sa

komponentmi a parametrami elektrární. Predkladateľ správy na podnet úradu verejného
zdravotníctva ubezpečil prítomných, ako aj
obyvateľov okolia, že veterné elektrárne budú
umiestnené minimálne 500 m od obytného
územia v záujme minimalizácie hlukového
zaťaženia. Primátor ubezpečil záujemcov
z radov občanov mesta, že investícia nebude
klásť nároky na mestský rozpočet a z podobných skúseností je zrejmé, že by nemala mať
negatívny vplyv na cestovný ruch. V závere
skonštatoval, že veterná energia je jedným
z najčistejších zdrojov obnoviteľných energií,

Podobné veterné elektrárne sa majú postaviť aj v katastri nášho mesta. Podľa odborníkov ide o ekologicky najčistejšiu energiu.
týkali rýchlosti vetra a prešetrenia možnosti
kolízií s vtáctvom. Na prerokovaní správ
z týchto prieskumov boli prítomní predstavitelia dotknutých orgánov, okrem iných pracovník spracovateľa správy, spoločnosť ENVIGEO, a. s. B. Bystrica, krajského i obvodného
úradu životného prostredia, predstaviteľ Wind
Park, s. r. o., Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, Slovenskej agentúry životného prostredia a primátor mesta Želiezovce.
Predstaviteľ spracovateľa správy oboznámil
prítomných s výberom lokality, technickými

preto je významná z hľadiska ochrany životného prostredia. Keďže pozorovania potvrdili, že
letová výška vtákov je nižšia, ako budú vrtule
elektrární a hlavný ťah sťahovavých vtákov sa
tiahne asi 1500 m na východ, nad Hronom, dopad na prostredie by nemal hroziť ani z tohto
hľadiska. Po liberalizovaní trhu s elektrickou
energiou budú môcť veterné elektrárne dodávať elektrickú energiu do verejnej siete, čím
v horizonte niekoľkých rokov bude investícia
vratná. Predpoklad využitia elektrární je asi
dve desaťročia, potom budú rozobraté. (ik)

Bill Gates: Desatoro+1
Nedávno Bill Gates, spoluzakladateľ
firmy Microsoft a najbohatší muž sveta,
prednášal na strednej škole o 11 pravidlách,
ktoré sa žiaci neučia a ani nikdy nebudú učiť
na školách.
Rozprával o súčasnej “politicky správnej
- cíť sa dobre” výučbe, ktorá vytvorila generáciu študentov s nulovým poňatím reality
a o tom, ako ich tento systém pripravil o šance presadiť sa v skutočnom svete.
Pre každého, kto má deti v akomkoľvek veku,
je tu niekoľko rád.
Pravidlo č. 1 Život nie je fér, zvyknite si !
Pravidlo č. 2 Svet sa nestará o vaše ego. Svet
bude od vás očakávať niečo ešte PREDTÝM,
ako by ste sa mali dobre cítiť.
Pravidlo č. 3 Nebudete zarábať $60,000
hneď, ako vyjdete zo školy a nebudete viceprezidentom firmy s autom a mobilom pred-

tým, ako si to zaslúžite.
Pravidlo č. 4 Ak si myslíte, že učiteľ je na
vás prísny, počkajte až dostanete šéfa.
Pravidlo č. 5. Predávať hamburgery je pod
vašu úroveň? Vaši starí rodičia používali iné
slovo pre túto činnosť. Volali to príležitosť.
Pravidlo č. 6. Ak spravíte chybu, neviňte vašich rodičov. Nefňukajte, ale poučte sa z nej.
Pravidlo č.7 Predtým, než ste sa narodili,
vaši rodičia neboli takí nudní, ako sú teraz.
Stali sa takými platením účtov, čistením vašich šiat a pozorným počúvaním, akí super
chcete byť. Takže predtým, ako sa vyberiete
zachrániť dažďový prales pred parazitmi generácie vašich rodičov, pokúste sa upratať si
veci v skrini.
Pravidlo č. 8 Vaša škola vás už možno nerozdeľuje na najlepších a najhorších. Ale život
áno. Niektoré školy nenechajú žiakov pre-

padávať a dajú vám toľko príležitostí, koľko
len chcete, aby ste na skúške uhádli správnu
odpoveď. Toto nemá žiadny náznak čohokoľvek v SKUTOČNOM ŽIVOTE.
Pravidlo č. 9 Život nie je rozdelený do semestrov. Nedostanete v lete voľno a máloktorý zamestnávateľ sa zaujíma o to, aby vám
pomohol nájsť SAMÉHO SEBA. Robte to vo
vlastnom voľnom čase.
Pravidlo č.10 Televízia nie je skutočný život.
V skutočnom živote ľudia naozaj odídu z kaviarne a idú pracovať.
Pravidlo č. 11. Prestaňte sa posmievať bifľošom. Máte vysoké šance, že budete pre
jedného z nich pracovať.
Ing. Norbert PAUL, prispievateľ je registrovaný Stock Broker (NASD,NYSE)
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Aj u nás sa aktivizuje Fond sociálneho rozvoja
V polovici februára sa v Leviciach
predstavili lokálne spolupracovníčky Fondu
sociálneho rozvoja, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch a rokoch koordinovať rozvojové projekty chudobných komunít. Ako
predstaviteľky SFR Agnesa Horváthová,
Zuzana Tordová a Katarína Lalíková prezradili, cieľovými skupinami rozvojových
projektov sú najmä dlhodobo nezamestnaní,
izolované skupiny ľudí, závislí na návykových látkach, ľudia odkázaní na pomoc,
s príjmom pod hranicou chudoby, rizikové
skupiny mládeže, občania po výkone trestu,
bezdomovci či zdravotne postihnutí. Fond
vyhlásil začiatkom tohto roka dve projektové výzvy: zvýšenie zamestnateľnosti skupín
postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením a rozvoj lokálnej infraštruktúry. Prvá
výzva zahŕňa oblasti ako rozvoj komunít,
miestnych sociálnych služieb s podmienkou
vytvárania nových pracovných miest, vzdelávacie programy, budovanie sociálnych inkubátorov a chránených dielní, materských
a resocializačných centier. Podporu môžu

žiadať agentúry, neziskové organizácie,
samospráva, cirkevné organizácie, profesionálne a odvetvové komory, záujmové
združenia, MVO, SČK. Maximálna suma
podpory je 2,8 mil. Sk, záujemcovia môžu
stihnúť v tomto roku ešte 3 uzávierky. Výzva s názvom Rozvoj lokálnej infraštruktúry
je zameraná na investičné aktivity menšieho
rozsahu, podporu a rozvoj komunitných
služieb sociálnej starostlivosti a podporu
iniciatív na obnovu a rozvoj obcí a komunít. Maximálna výška grantu je 1 mil. Sk
za predpokladu finančnej a materiálnej
spoluúčasti a dobrovoľnej práci žiadateľov.
Nimi môžu byť NO, samospráva, cirkevné
organizácie, záujmové združenia právnických osôb, MVO, agentúra sprostredkujúca
zamestnanie alebo SČK. Uzávierka pre náš
región je 31. marca 2005. Viac informácií
nájdete na www.fsr.sk alebo v kancelárii lokálnej konzultantky Ing. Kataríny Lalíkovej
v budove Junior v Leviciach, príp. na tel. č.
036/6316951, 0902 909 640.
(ic)

Senzačný karneval
Čo si predstaviť pod týmto pojmom?
Že tam boli drahé masky, drahá výzdoba,
že to bolo ako v Riu alebo Benátkach? Že
bola bohatá tombola? Omyl. Senzačný
karneval je taký, kde
vládne dobrá nálada.
Ideme tam s úprimným srdcom zabaviť
sa, všetci sa chytíme
za ruky a spoločne
sa zabavíme. Kam sa
len pozriem, z každej
strany sa na mňa
niekto usmeje. A na
takýto karneval sa
nemusí chodiť do
Benátok. Zažili sme
ho aj v Želiezovciach, 5. februára už
8. raz. Pôvodne bol
organizovaný pre deti navštevujúce katolícke náboženstvo. Prišli sa pozrieť aj zvedavci, snáď so záujmom, ako sa tam môžu
zabávať. A nakoniec sa všetci držali za ruky
a zabávali sa a pri rozlúčke mi povedali: Teta Betka, na takej dobrej zábave sme ešte
neboli.
Deti sa chystali s dostatočným náskokom. Každý venoval dosť času príprave svojej masky. Musíme uznať, že to stálo za to.
Prišla smrtka na koni, porota zo Superstar,
pani Mária a Sándor Komárom, malí Mirkovia, skvelé speváčky a tanečnice, Indián,
princ, nevesta, čertík. Bola to jedna veľká

rodina a všetci sa dobre odreagovali. Vďaka
patrí tým, ktorí nám pomáhali a sponzorovali nás.
Alžbeta Klenková, katechétka

Polícia informuje

Dňa 18. januára v pohostinstve v Čate 32-ročný muž fyzicky napadol 46-ročného muža,
pričom mu spôsobil zranenia bez pracovnej
neschopnosti a porozbíjal zariadenie podniku.
Muž je stíhaný pre trestný čin výtržníctva
a ublíženia na zdraví.
Neznámy páchateľ v čase od 20. decembra do
20. januára v Pohronskom Ruskove z objektu
závlahovej čerpacej stanice odcudzil železné
stĺpy z oplotenia a rôzne kovové súčiastky
z ovládacej veže zariadenia. Spoločnosti
Hydromeliorácie Bratislava spôsobil škodu vo
výške 26 tis. Sk.
Dňa 20. januára v čase od 15.30 do 15.40 na
Mierovej ul. v Želiezovciach pred budovou
ZŠ sa neznámy páchateľ vlámal do motorového vozidla Š105. Majiteľke odcudzil z tašky
peňaženku s dokladmi a mobilný telefón, čím
jej spôsobil škodu 6000 Sk.
20. januára o 19. h na Mierovej ulici v Želiezovciach traja neznámi páchatelia lúpežne
prepadli 56-ročnú ženu, násilím jej zobrali
mobilný telefón, retiazku s príveskom, prsteň
zo žltého kovu a peňažnú hotovosť 2800 Sk.
Spôsobili jej škodu vo výške 9450 Sk.
V čase od 16. do 19. h dňa 21. januára odcudzil neznámy páchateľ z objektu firmy Palivá
JOHO v Želiezovciach rôzne železné profily
a šrot hmotnosti najmenej 500 kg. Podniku
vznikla škoda 25 tis. Sk.
Dňa 22. januára o 20.15 h v pohostinstve v obci Čaka 44-ročná žena strhla z krku krčmárky
retiazku zo žltého kovu, čím jej spôsobila škodu vo výške 1000 Sk. Páchateľka je stíhaná za
trestný čin krádeže.
V období od 28. decembra do 21. januára
neznámy páchateľ odcudzil z dvora rodinného domu v Želiezovciach 38 ks železných rúr
s priemerom 7 cm, čím majiteľovi spôsobil
škodu vo výške 80 400 Sk.
(iv)
Informácie poskytol riaditeľ OO PZ Želiezovce mjr. Ing. Ladislav Stugel

Múdrosti o umení
Každým dňom z budúcnosti ubúda, minulosti
pribúda. Neistá budúcnosť spevnie do istej
minulosti. Napokon smrť v nedostatku kapitálu budúcnosti uzavrie účet minulosti.
(Antal Hekler)
Svoju bitku si každý musí vybojovať sám,
tak, ako sám musí aj umrieť v stanovený
deň...
(Martin du Gard)
...smrť je tu, akože tu bola vždy... Musím na
ňu myslieť tak, ako na poslednú stránku kni-

hy, ktorú ešte čítam.

(Anatole France)

Predtým, ako som zostarol, usiloval som sa
žiť dobre. Teraz, keď som starý, usilujem sa
pekne zomrieť. Aby človek umrel pekne, je
potrebné, aby umrel s ochotou. (Seneca)
V čom je krajšia poézia,
čarovná hlbočina, ako v tebe, smrť moja,
čo bývaš tam, kde konečný život
s nekonečnom ruka v ruke stoja.
(Imre Madách)
PaedDr. Ferenc Nyustyin
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Mesto disponuje pozemkami za vinárskymi závodmi, prvý investor
už podpísal zmluvu
Viackrát to stálo na hrane, ale zatiaľ sa ani vensku. Rozvinutiu jej investičných aktivít odpredať svoje pozemky a jeden z vlastníkov
jeden väčší podnik v našom meste neusadil. stáli v ceste nevysporiadané majetkové vzťahy túto možnosť odmietal. S týmto majiteľom
Spočiatku sme dôvody mohli hľadať všade mesta k pozemkom, ktoré boli na spomínaný sa mesto napokon dohodlo tak, že majiteľ
okolo, veď ani v ďalších lokalitách, čo sa týka účel vytipované. Pozemky pri ceste do Hro- si pozemok vysporiadal so štátom, ktorý ho
Nitrianskej župy, sa zahraniční investori tak noviec za vinárskymi závodmi sa zdali byť v rámci reštitúcie vydal dedičke grófskej rodirýchlo neusadzujú. Svoju úlohu zohráva aj ideálne pre účely investície na zelenej lúke, ny Somogyiovcov, ktorá ho bola ochotná odnevybudovaná infraštruktúra, najmä absencia akú v meste očakávali už mnohí. V lete 2003 predať mestu. Začiatkom júna minulého roka
siete diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých iniciovalo mesto rokovania s vlastníkmi po- sa uskutočnil predaj i vyplatenie. Spoločnosť
existencia je relevantnou podmienkou drvivej zemkov, medzi ktorými boli súkromné osoby, Masohron prerušila rokovania so želiezovskou
väčšiny multinacionálnych
samosprávou, objavila sa
korporácií. Reforma davšak nemecká Himolla
ňovej sústavy naštartovala
Group, ktorá už podpíistý proces prílevu zahrasala zmluvu o vybudoničných investícií, avšak
vaní závodu na výrobu
zatiaľ sa zdá, že musíme
kožených čalúnení pre
poskytovať aj rozsiahle
nábytkársky priemysel a
úľavy iného charakteru,
podľa primátora mesta
aby sme sa stali investičje o lokalitu aj ďalší
ným rajom. Ani to však
záujem. Keď nemecká
nezaručuje celkový úspech,
spoločnosť
zverejnila
do hry vstupujú aj majitelia
ponuky na rôznych prapozemkov, určených na
covných miest, priďaleký
výstavbu priemyselných inhorizont príchodu prvého
vestičných celkov, podobne
investora sa mnohým
ako to bolo v prípade sporpriblížil. Pre naplnenie
ných žilinských pozemkov,
tohto očakávania ostáva
ktoré boli investorovi pripočkať do jesene, keď sa
sľúbené skôr, ako sa pristúmá naštartovať prevádzpilo k osloveniu majiteľov, Na označenom území sa onedlho rozbehne výstavba nového závodu Selyz Náby- ka. Dovtedy sa možno
ktorí s ponúknutou cenou tok, s. r. o. Pozemky sú vysporiadané, a tak zo strany mesta už nič nestojí v ceste kladne vysloví aj ďalší
nesúhlasili.
záujemca, avšak ako
novým investíciám.
Podobný problém sa
sme sa z lekcií nedávnej
pred mesiacmi pritrafil želiezovskej samo- ako aj Štátny pozemkový fond. Hoci mnohí minulosti poučili, aj v Želiezovciach platí:
správe, ktorá začala rokovania s talianskou z vlastníkov žijú mimo mesta, niektorí aj v za- „nekrič hop, kým nepreskočíš“.
firmou, usilujúcou sa usadiť na južnom Slo- hraničí, dohodnúť sa s nimi podarilo celkom
Ladislav Levicky
hladko. Problémom bolo, že štát nemohol

Oznamy výboru mestskej časti Želiezovce
Súťaž o najkrajšiu predzáhradku,
okolie činžiaku a balkón
v Želiezovciach
Výbor mestskej časti Želiezovce
v záujme ochrany životného prostredia, zveľaďovania a skrášľovania
mesta, vyhlasuje súťaž o najkrajšiu
predzáhradku, okolie činžiaku a balkón roku 2005.
Kritériá: celkové riešenie, čistota,
nápaditosť, estetická úprava
Termín vyhodnotenia: na jesennom
verejnom zhromaždení občanov
Komisia z členov výboru a odborníkov z oblasti ŽP vyhodnotí zapojené
projekty a určí víťazov. Výsledky
ich práce budú zdokumentované.
Výsledky budú zverejnené na propagačnej tabuli mesta a v miestnej
tlači.

Výbor mestskej časti Želiezovce
oznamuje občanom, že svoje podnety,
návrhy na vylepšenie spoločenského
a životného prostredia v meste môžu
podávať na kontaktných miestach:
MUDr. Karol Šebők – predseda výboru, ambulancia pre dospelých,
budova polikliniky, Komenského 22,
036/7711696
členovia výboru
Elena Mihóková – Hurbanova 22
Marta Luptáková, F. Kráľa 17
Magdaléna Mikešová, Jilemnického
10
Vojtech Félix, Dózsova 16
Gábor Ábel, Hviezdoslavova 41
Mária Bóczová, Schubertova ul.
Jana Beníková, Ľ. Štúra 11

Užitočné informácie
z internetu
Je tu nový slovenský internetový
portál www.vidiek.sk. Snahou realizačného tímu je aktuálne zmapovať
život na vidieku. Ak hľadáte praktické informácie pre každodenný život,
relax či zábavu, staňte sa čitateľmi
tejto internetovej stránky.
Chcete zviditeľniť svoju obec, kultúrne a športové podujatia, históriu
alebo zaujímavosti z oblasti cestovného ruchu? Napíšte nám na asterlux@stonline.sk. Zverejnenie informácií je bezplatné. Aj vy môžete
dopomôcť k zvýšeniu kvality tohto
prospešného projektu a informácií,
ktoré ponúka.
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Maratón troch štátov - (Viedeň–Nice–Monte Carlo–Monaco–Nice–Viedeň)
Tieto mestá boli zastávkami trojdňovej
cesty, na ktorú som sa vydal ráno 12. novembra 2004. Cestu medzi Viedňou a Nice som
absolvoval letecky, svoje stanovište v Monte
Carle som si zriadil v apartmáne na 21. poschodí výškovej budovy. Pripravoval som sa
na 14. november: Marathon de Monaco et des
Riviera.
Keď sme sa v piatok vydali do Viedne,
vládlo zamračené, sychravé, studené jesenné
počasie. Poldruha hodiny strávenej v 80-miestnom lietadle Fokker spoločnosti Austrian Airlines neprinieslo nič, čo by stálo za
reč. Nice, letecký prístav francúzskej riviéry,
Côte d`Azur, ma však prijal žiarivým slnečným počasím. Pofukoval ľahký vietor, ktorý
prinášal typický slaný morský vzduch. Ten
mi badateľne pozdvihol náladu. Pešo som sa
vydal po pobreží smerom k mestu.
Nikdy som v týchto končinách nebol, ale
z mapy som vedel, že smerom na východ
prejdem plážami riviéry. Opúšťajúc areál letiska som sa naozaj dostal do zálivu s mierne
južným zaoblením a kamenistým pobrežím,
kde voda bola podmaňujúco modrá a obloha
nad ňou ako obrovské šapitó cirkusu. Na pláži
bolo mnoho ľudí, väčšina rybárov, surfistov
a v motorových člnoch, niekoľko ich iba promenádovalo alebo sedelo na mólach, pozorujúc pohyb vody, prinášajúcej vždy nové a nové
tvary, počúvali hlas neustále privaľujúcich sa
FMMC

vĺn a to jedinečné hrčanie, keď ustupujúca
vlna berie so sebou drobné kamienky.
Muži, najmä postarší, hrali v 5–6-členných
skupinách petanque, jeden z národných športov Francúzov (každý z hráčov hádže svoju
guličku k väčšej guli položenej v piesku tak,
aby na konci hry bola tá jeho čo najbližšie
k nej). Niektorí sa aj okúpali. Nebolo horúco,
pravda,
otužilci
ani neboli dlho vo
vode, ale dalo sa to
vydržať.
Ako som sa
blížil k centru
mesta, začul som
po maďarsky hovoriace deti hrajúce sa na chodníku
a pri najbližšom
semafore čakalo
asi 4–5 dospelých
– tiež hovorili po
maďarsky.
Dali
sme sa do reči
a dohodli sme
sa, že ma odvezú
do Monte Carla
(prišli autobusom
z Maďarska na
maratón), keďže
sa ubytovali v ta-

lianskom Mentone a monacké kniežatstvo
zapadlo do ich trasy.
Večer som sa ubytoval, trochu som si odpočinul, potom som sa vybral k neďalekej zaujímavosti – tenisovým kurtom. V sobotu som
prešiel pamätihodnosti Monte Carla a Monaca
– prispôsobene svojej peňaženke a času: pláže, prístav, auditórium Grimaldi, Promenádu
celebrít
(pýšiacu
sa odtlačkami nôh
Maradonu, Platiniho,
Di Stefana či Pavla
Nedvěda alebo ruky
Dina Zoffa), pamätníky pretekov F1, kasíno, tunely, kniežací
palác, oceánografické
múzeum a štadión
AC Monaco. V štadióne skrývajúcom
sa v siluetách panorámy okolitých 5–6
poschodových budov
sme dostali posledné
inštrukcie, štartovné
čísla a časomierové
čipy. Večer sa v blízkej jedálni konala
„pasta party“.
(Pokračujeme).
František Dulai

.PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI - PODNIKANIE - OBCHOD

MOŽNOSTI OBCHODU A KOOPERÁCIENemecká firma má záujem o kúpu jeleních
trofejí v rôznych veľkostiach. Maďarské
firmy: za najvýhodnejších podmienok ponúkajú k vozidlám, strojom a zariadeniam používaným v rôznych oblastiach hospodárstva
kvalitné mazivá, oleje v širokom sortimente
s krátkou dodacou lehotou. – Ponúka svoje
produkty výbornej kvality za výhodné ceny:
kancelárske a obchodné mapy, historické
mapy, jedinečné atlasy, rôzne jedinečné darčekové, reklamné predmety, reklamné mapy,
jedinečné podložky pod myš, plánovacie kalendáre podporujúce marketingovú činnosť a
partnerské vzťahy firiem. Firma zaoberajúca
sa výrobou a predajom chemikálií na čistenie
domácností ponúka saponáty, aviváže, čistiace prostriedky, penové kúpele, sprchové
gély a peny, tekuté mydlá a šampóny. Hľadá
distributérov. INVESTÍCIE A NEHNUTEĽNOSTI: Z poverenia zahraničných partnerov
očakávame záujemcov o predaj podnikov,
kaštieľov, administratívnych budov, bytov
a rodinných domov. – Vyhľadávanie investora, príp. kupca z členských štátov EÚ. Ponuky – Slovensko: V Komoči je na predaj 4-izbový dvojpodlažný RD – 170 m2 v blízkosti
kempingu a kúpaliska, s pivnicou, garážou,

oploteným dvorom a areálom 850 m2. Maďarsko: v Győr-Révgalu ponúkajú trojizbový
RD s plochou 90 m2. Rumunsko: Krajčírska
dielňa s plochou 800 m2 s areálom 3200 m2
spolu s firmou od maďarských vlastníkov je
na predaj. Podnik pracuje aj v súčasnosti s 50
pracovníkmi pre nemeckých a talianskych
partnerov.

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
V ZAHRANIČÍ
MAĎARSKO: 2 elektrikári a MAR so znalosťou AJ, elektroinžinier (Győr, Rumunsko), vedúci prac. skupiny (výr. súčiastok). Vyhľadávanie práce, sprostredkovanie a vyhľadávanie
zamestnávateľa na základe poverenia
ANGLICKY A NEMECKY HOVORIACE
KRAJINY: Švédsko, Nórsko, Fínsko, Nemecko a arabské štáty hľadajú lekárov a zdravotné
sestry; V Anglicku hľadajú strojárov, nástrojárov. V iných oblastiach vyhľadávanie zamestnávateľa, sprostredkovanie práce.
HĽADÁME SPOLUPRACOVNÍKOV!
Hľadáme dynamických, komunikatívnych
pánov a dámy s príjemným vystupovaním,
so stredoškolským či vysokoškolským vzdelaním.

PORADENSTVO:

S odvolaním sa na článok dostanete bezplatné
poradenstvo v oblasti obchodu a trhu práce a
služby za veľmi výhodné poplatky.
Očakávame ohlasy podnikateľov a podnikov,
ktoré majú záujem o našu spoluúčasť pri realizácii konkrétnych produktov, využití voľných
kapacít, pre ktorých by sme využili kontakty
v medzinárodnej obchodnej, marketingovej
sieti a v sieti našich obchodných partnerov,
príp. ktorí majú záujem o pomoc pri nadviazaní partnerských vzťahov, pri investovaní a
hľadaní partnerov na spoločné podnikanie.
Očakávame tiež dotazy podnikov a firiem
z rôznych oblastí okresu, ktoré majú záujem
pripojiť sa k nášmu medzinárodnému marketingovému systému ako miestna marketingová
kancelária, hoci aj popri súčasnej činnosti,
s 50%-ným podielom na zisku. Privítame aj
spätné informácie od firiem, ktoré by vedeli
zabezpečiť priestory pre činnosť obchodno-inovačného klubu, ktorý sa zaoberá domácim
a medzinárodným rozvojom obchodu.
Bližšie informácie:
Maďarsko:
0036/96/413688;
517867,
www.fmmc.gyor.hu,
mmc@mail.datanet.hu

7
Naši prví vo futbalovom turnaji

* Šport *

CVČ Želiezovce zorganizovalo v sobo-

Gabriel Duchoň, hlavným sponzorom p.

rukavice a chrániče. Cukráreň Betti – Pál-

tu 12. februára 1. ročník halového futbalo-

Šuranský, ktorý zabezpečil pekné športo-

dyová darovala tortu pre najlepšie druž-

vého turnaja žiakov. Podujatie sa uskutoč-

vé poháre pre družstvá a najlepších jed-

stvo, CVČ zabezpečilo malé občerstvenie

nilo v telocvični T-18 za účasti družstiev:

notlivcov. Sponzorsky prispel aj Ladislav

pre účastníkov. Výsledky:

Želiezovce – Štúrovo 11:2
N. Zámky – Komárno 3:2
Želiezovce – Komárno 8:0
N. Zámky – Štúrovo 5:2
Želiezovce – N. Zámky 6:0
Štúrovo – Komárno 2:4
Poradie najlepších:
1. Želiezovce 9 bodov,
2. N. Zámky 6
3. Komárno 3
4. Štúrovo 0.

CVČ MŠK Želiezovce, Komárno, Nové

Sokol – Šport plus, ktorý daroval ceny pre

Zámky, Štúrovo. Riaditeľom turnaja bol

najlepšieho brankára a hráča – brankárske

Najlepším strelcom turnaja sa stal Mário
Hercegh z domáceho družstva, najlepšieho brankára malo komárňanské, najlepšieho hráča novozámocké družstvo. Domáci
tím nastúpil v zostave: brankári – Adam
Bukó, Ľuboš Straňák, hráči – Sebastián
Rotík, Filip Hegedűs, Richard Nerer, Viktor Neznánszki, Dominik Duchoň, Mário
Hercegh, Július Szabó, Gábor Benčík,
Gábor Horňák.
(kz)

Želiezovský šach
Máme za sebou dve tretiny majstrovskej
šachovej súťaže družstiev, kde naše A mužstvo zaznamenalo ďalšiu výhru, a to nad
mužstvom ŠK Pribeta A v pomere 5:3 a remízu s KŠC Komárno D 4:4. Zdá sa, že touto
remízou sme pravdepodobne stratili nádej na
postup do tretej ligy. Sme na veľmi peknom
druhom mieste so stratou piatich bodov na
vedúce Nové Zámky. Toto mužstvo síce
privítame na domácej pôde, ale ani prípadná
naša výhra nám nepomôže k postupu. Ten je
v rukách hráčov Komárna D a Kamenného
Mosta. Naše B mužstvo zaznamenalo svoj
prvý úspech, keď vyhralo nad družstvom ŠK
Veľký Kýr B vysoko 8:0. Ale nejasajme. Túto
výhru naše mužstvo dosiahlo po kontumácii
partie. Veľký Kýr totiž na zápas nenastúpil. Vďaka tomu ale môže naše B družstvo
bojovať o záchranu. Zostávajú mu zápasy
s družstvami Šurany B, Pribeta, Komárno
D a Kamenný Most. Som presvedčený, že
to nakoniec dokážu. Nezabúdajme, že už
s Komárnom C sme mohli vyhrať. Mali sme
k tomu veľmi blízko, ale nepozornosť dvoch
našich hráčov spôsobila, že ich vyhrané partie sa skončili prehrou a tak prehralo aj celé

družstvo v pomere 2,5:5,5.
Tabuľka po 7. kole
1. Nové Zámky D

7 7 0 0 38.0 21

2. Želiezovce A

7 5 1 1 31.0 16

3. Nitra C

6 4 1 1 31,5 13

4. Kamenný Most

6 4 1 1 28.0 13

5. Šurany B

6 4 0 2 30,5 12

6. B. Kosihy D

6 2 1 3 22,5

7

7. Veľký Kýr B

7 2 1 4 20.5

7

8. KSC Komárno D 6 1 1 4 19,5

4

9. KSC Komárno C 7 1 0 6 24,0

3

10. Pribeta

6 1 0 5 18,5

3

11. Želiezovce B

6 1 0 5 14.0

3

Pár slov o iných šachových
udalostiach

V Centre voľného času bola organizovaná súťaž trojčlenných šachových družstiev
pre žiakov ZŠ. Hralo sa systémom každý
s každým, tempo hry 2x30 minút. Na prvom
mieste so ziskom 9 bodov skončilo družstvo Chesmasters, na druhom so ziskom 6
bodov Snakes. Na treťom a štvrtom mieste

bez bodu skončilo družstvo Zselé a Killers.
Hráči víťazného družstva: Ivan Jankovič,
Mátyás Mézes a Gábor Baka.
V Centre voľného času prebiehal aj základný šachový kurz, pôvodne doň bolo prihlásených 11 žiakov. Ich počet sa postupne
zmenšoval až nakoniec sme na záver mali
len jedného finalistu, ktorý absolvoval aj
záverečný šachový test a získal osvedčenie
o úspešnom absolvovaní kurzu.
V súťaži jednotlivcov treba pochváliť
aj víťaza turnaja o Putovný pohár starostu
obce Čaka. Stal sa ním znova náš hráč zo
Želiezoviec, Jozef Kakačka mladší. O jeho
prvenstve rozhodol len vzájomný zápas medzi ním a jeho otcom, vlaňajším víťazom.
Na záver jeden výsledok z celoštátnej
šachovej súťaže. Denník Uj Szó uverejňuje každý týždeň jednu dvojťahovú matovú
úlohu, úspešným riešiteľom prideľuje jeden
bod. Súťaž je organizovaná ako celoročná
Matová liga. V roku 2004 ju vyhral náš
hráč, obyvateľ Tekovských Lužian, Juraj
Buzáš. Z 53 úloh získal 53 bodov a spolu
s Gabrielou Ráczovou z Veľkých Ludiniec
obsadil prvé miesto. Všetkým víťazom gratulujeme.
MJ
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Pesecká leánka v programe Literárnej kaviarne
S menom Ing. Františka Danisa zo Šiah sa
veľká časť Želiezovčanov už mohla stretnúť,
veď ide o osobnosť známu a uznávanú v celom regióne. Dlhé roky pôsobil ako riaditeľ
poľnohospodárskeho učilišťa v Šahách, aj
s jeho osobou je späté opätovné zriadenie
Hontianskeho múzea v 90. rokoch, ako znalec vín sa viackrát ako člen poroty zúčastnil
žiaľ krátkej série želiezovských ochutnávok
a súťaží vín. V polovici februára sa miestni
záujemcovia mohli s ním stretnúť opäť ako so
znalcom v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
keď na podujatí Literárnej kaviarne prednášal
o pôvode sorty pesecká leánka, vo všeobecnosti o vinohradníctve a o problémoch pestovateľov viniča. V úvode svojho rozprávania
upozornil na to, že domáce vinárske podniky
sa pomaly ani nezaoberajú nákupom hrozna
od pestovateľov, namiesto toho od našich južných susedov kupujú mušt, často pochybnej
kvality, z ktorého pripravujú distribuované
vína. Tento prístup môže znemožniť domácich
pestovateľov viniča, spôsobiť zánik peseckej
leánky ako odrody. Prednášajúci spestril svoje

rozprávanie historickým prehľadom, v ktorom sa zmienil
o začiatkoch pestovania viniča za čias Rimanov, o epidémii viniča, ktorá v rokoch
1878-79 zničila veľkú časť
koreňov v širokom regióne.
Nevynechal ani dôležitú
otázku sľachtenia viniča,
pričom menej zasväteným
prezradil, že okrem vegetatívneho sľachtenia existuje
aj generatívne, pri ktorom
vznikajú spontánne hybridy.
I keď pôvod peseckej leánky
je čiastočne zastretý minulosťou, prítomní sa o tejto
sorte čo-to dozvedeli: pochádza z územia Rumunska, vznikla krížením odrôd feteasca alba
a crasa de cotneri. Na Slovensku ju vyšľachtil
Michal Zabadal z Veľkého Peseku a dal zaregistrovať pod dnešným názvom. U nás sa pestuje na najjužnejších územiach, pretože je veľmi teplomilná. Prednášateľ, ktorý sa s istotou

pohybuje na súťažiach vín, odhalil tajomstvo
spôsobu rozhodovania poroty a záujemcovia
z radov pestovateľov sa mohli dozvedieť, kde
si môžu zaobstarať nové korene peseckej leánky. Ako vysvitlo, vôbec nie je samozrejmé,
že ju dostanete v okolí Peseku. Záujemcovia
o kúpu pochodia najlepšie v obciach Čifáre,
Telince alebo vo Veľkom Ďure.
(ik)

Želiezovské spomienky

1848 a želiezovské súvislosti
Tento mesiac uplynie 157 rokov od pamätných revolučných dní rokov 1848-49.
V Európe je v podstate niekoľko národov,
ktoré môžu byť na toto obdobie právom hrdé.
Nie sme výnimkou, dokonca aj náš úzky región môže s pokorou spomínať na tento úsek
európskych dejín.

V neďaľekých Tekovských Lužanoch sa
19. apríla 1849 odohral jeden z najkrvavejších
bojových stretov medzi cisárskymi jednotkami a maďarskými revolučnými domobrancami. Straty v oboch armádach boli veľké.
Z maďarskej strany sa pod vedením Görgeyho
bojov zúčastnilo približne 25 000 ľudí so 62
delami a 5000 koňmi. Po celodennej bitke na
bojisku umrelo 600 maďarských vlastencov.
Cisárske vojská viedol Wohlgemuth v počte

Csenger János
Puksa Josef
†Farkas Imre
Balesik János
Varga András
†Béres Mihály
Mészáros András
Varga János
†Bíró András

revolučných bojov v rokoch 1848-49.
Krížik pri uvedených osobách znamená, že
v bojoch prišli o život. Mená uvádzam podľa
vtedajšieho pravopisu. Azda sa oplatí spomenúť aj fakt, že okrem dobrovoľného náboru
sa používal aj spôsob náhodného žrebovania.
V Želiezovciach tieto udalosti prebiehali od
26. septembra 1848 do 8. mája 1849. Okrem
horeuvedených domobrancov spomeňme aj
syna svodovského duchovného reformovanej
cirkvi, Jozefa
Tót István
†Kulcsiczki János Szobiho, ktorý
ako nadporučík
Csatai András
Tót András
položil
svoj
Tót Ferenc
Sifner Alajos
život
v
boji
pri
Pánczi András
Kollár Ferencz
oslobodzovaní
Kelecsényi István
Balog István
hradného vrchu
†Szúnyog Sigmond
Molnár János
Budína 21. mája
Kristóf István
Demény Mihál
1849. Česť ich
Szalai Josef
Dóka András
pamiatke.
Mészáros András
Pavel Polka

takisto 25 000 ľudí. Po boji jeho
straty predstavovali 800 mŕtvych
a až 1200 zajatcov. V tejto dôležitej bitke maďarské vojská zaznamenali výrazné víťazstvo. Veď už
o tri dni tieto oddiely, postupujúce na juh, oslobodili komárňanskú
pevnosť z cisárskeho zovretia.
Po 15. marci 1848 prebiehali
v okolitých obciach a mestách
nábory do jednotiek bojujúcich
pod zástavou domobrany. Ako
zaujímavosť zverejňujem doteraz
nepublikovaný zoznam 27 Želiezovčanov, priamych účastníkov
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Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2004
u ktorých eviduje správca dane podľa stavu k 31.12.2004 daňový nedoplatok , ktorý presiahol u fyzickej osoby 5000,- Sk a u právnickej osoby
50 000,- Sk, zverejnený v zmysle § 23b ods. 5 zák.č. 511/1992 o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších zmien a doplnkov
Fyzické osoby
Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, druh dane, výška daň.nedoplatku:
Jozef Jamriška Sacherova 81, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti
67 401,00 Sk; penále za onesk.pl.dane 2 778,00 Sk
Vojtech Tóth SNP 69, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti 3 171,00 Sk;
penále za onesk.pl.dane 21 429,00 Sk; KO a DSO 310,00 Sk
Ernest Kováč Krátka 7, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti 5 388,00 Sk;
Katarína Farkasová Svodov 76, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti
2 975,00 Sk; penále za onesk.pl.dane 9 901,00 Sk; poplatok za psa
360,00 Sk, KO a DSO 948,00 Sk
Etela Farkasová Fučíkova 33, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti
26 971,00 Sk; penále za onesk.pl.dane 5 550,00 Sk; poplatok z predaja
TaA 3 756,00 Sk, KO a DSO 3 120,00 Sk;
Vojtech Duvač Fučíkova 37, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti
58 139,00 Sk; poplatok za psa 240,00 Sk; KO a DSO 4 738,00 Sk
Štefan Jamriška Nábrežná 37, Želiezovce, Daň z nehnuteľnosti
69 696,00 Sk; penále za onesk. pl.dane 37 427,00 Sk; KO a DSO 2
400,00 Sk; poplatok za psa 120,00 Sk
Štefan Hutai Mierová 51, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti 199 912,00
Sk; penále za onesk. pl.dane 564 850,00 Sk
Oľga Palušková Kherndlova 1, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti
26 175,00 Sk; penále za onesk. pl.dane 10 060,00 Sk
Milan Šimlík Textilná 26, Levice, daň z nehnuteľnosti 3 821,00 Sk;
penále za onesk. pl.dane 3 540,00 Sk
Vojtech Ožvald Tekovský Hrádok 130, daň z nehnuteľnosti 91 689,00
Sk; penále za onesk. pl.dane 15 577,00 Sk
Juraj Majtán ml. SNP 124, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti 88 878,00
Sk; penále za onesk. pl.dane 174 029,00 Sk; KO a DSO 1 451,00 Sk;
poplatok za psa 120,00 Sk
Dušan Rusnáček Nová Dedina 44, daň z nehnuteľnosti 64 502,00 Sk;
penále za onesk. pl. dane 14 054,00 Sk
Jozef Köpencei Mikulská 81, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti 3 560,00
Sk; penále za onesk. pl. dane 6 325,00 Sk; KO a DSO 3 790,00 Sk; poplatok za psa 360,00 Sk
Peter Guliš Agátová 9, Šahy, daň z nehnuteľnosti 32 160,00 Sk; penále
za onesk. pl. dane 22 263,00 Sk
Iveta Bandová Cintorínska 34, Žel., daň z nehnuteľnosti 1 581,00 Sk;
penále za onesk. pl. dane 4 670,00 Sk
Zoltán Éder Fučíkova 36, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti 3 040,00
Sk; penále za onesk. pl. dane 663,00 Sk; KO a DSO 3 790,00 Sk
Peter Szőllősy Čaka 46, daň z nehnuteľnosti 6 369,00 Sk; penále za
onesk. pl. dane 1 415,00 Sk
Mária Récseyová Športová 27, Štúrovo, daň z nehnuteľnosti 12 226,00
Sk; penále za onesk. pl. dane 14 055,00 Sk
Ján Farkas Fučíkova 33, Želiezovce, daň z nehnuteľnosti 5 284,00 Sk;
penále za onesk. pl. dane 1 807,00 Sk
Zuzana Drobná Kpt.Nálepku 21, Žel., daň z nehnuteľnosti 14 731,00
Sk; penále za onesk. pl. dane 33 300,00 Sk; KO a DSO 948,00 Sk;
TaA - pokuta 20 000,00 Sk; TaA 6 251,00 Sk
Robert Štadler Mochovská 2, Levice, daň z nehnuteľnosti 38 111,00
Sk;
Juraj Miklóš Železničná 1, Žel., daň z nehnuteľnosti 58 056,00 Sk
Helena Rezsőfiová Hronská 42, Hronovce, daň z nehnuteľnosti
5 971,00 Sk; penále za onesk. pl. dane 23 270,00 Sk
Ing. Ladislav Molnár Požiarnická 5, Levice, daň z nehnuteľnosti
73 310,00 Sk; TaA 198 349,00 Sk
Jozef Krnčan Čaka 46, daň z nehnuteľnosti 45 022,00 Sk; penále za
onesk. pl. dane 17 187,00 Sk
Zsolt Hutura Sládkovičova 8, Žel., penále za onesk. pl.dane 4 486,00
Sk; TaA 4 495,00 Sk; KO a DSO 948,00 Sk
Attila Szabó Kvetná 19, Levice, daň z nehnuteľnosti 9 540,00 Sk; penále za onesk. pl. dane 7 117,00 Sk; KO a DSO 11 814,00 Sk
Patrik Duvač Fučíkova 37, Želiezovce, KO a DSO 10 660,00 Sk;

poplatok za psa 300,00 Sk, TaA 5 170,00 Sk; pokuta za TaA 10 000,00
Sk
Katarína Požgaiová Svodov 152, Želiezovce, KO a DSO 4 090,00 Sk;
TaA 12 809,00 Sk
Beata Mészárosová Tichá 5, Želiezovce, KO a DSO 5 330,00 Sk; poplatok zo vstupného 640,00 Sk
Anna Jankušová Bíňa, TaA 15 668,00 Sk; pokuta za TaA 9 000,00
Sk; KO a DSO 3 120,00 Sk
Ľudovít Szúnyogh Szondiho 3, Šahy, TaA 127 086,00 Sk
Ján Kántor Tržná 1, Želiezovce, TaA 43 709,00 Sk
Alexander Molnár Mierová 63, Želiezovce, TaA 112 560,00 Sk
Ján Kollár Mikulská 72, Želiezovce, TaA 41 592,00 Sk
Rastislav Burín Mierová 48, Želiezovce, TaA 8 017,00 Sk; pokuta za
TaA 5 000,00 Sk
Helena Kováčová Kamenín 495, pokuta za TaA 15 000,00 Sk
Alžbeta Bandová SNP 48, Želiezovce, KO a DSO 12 915,00 Sk; poplatok za psa 360,00 Sk; daň z nehnuteľnosti 1 017,00 Sk; penále za
onesk. pl.dane 638,00 Sk
Anton Banda Cintorínska 22, Žel., KO a DSO 7 565,00 Sk
Štefan Lakatoš Cintorínska 31, Žel., KO a DSO 6 328,00 Sk
Marta Beníková Rozina 6, Želiezovce, KO a DSO 6 633,00 Sk
Ján Banda Hronská 10, Želiezovce, KO a DSO 5 433,00 Sk
František Szabó Rozina 7, Želiezovce, KO a DSO 9 475,00 Sk
Jaroslav Lakatoš Fučíkova 31, Žel. KO a DSO 6 189,00 Sk
Igor Lakatoš Petőfiho 27, Želiezovce, KO a DSO 7 987,00 Sk
Júlia Kissová Rozina 7, Želiezovce, KO a DSO, 7 319,00 Sk
Soňa Bandová Hronská 13, Želiezovce, KO a DSO 6 633,00 Sk
Juraj Rafael Mikulská 79, Želiezovce, KO a DSO 5 213,00 Sk
Právnické osoby
Názov právnickej osoby, sídlo, druh dane, výšky nedoplatku:
JUHEKO s.r.o. v likv., Schubertova 16, daň z nehnuteľnosti
359 451,00 Sk; penále za onesk.pl.dane 372 179,00 Sk
SLOVPROGRES a.s. likv. Zlatnícka 17, daň z nehnuteľnosti
232 405,00 Sk
LAMEXA s.r.o. Žiar nad Hronom, SNP 108, daň z nehnuteľnosti
125 570,00 Sk; penále za onesk.pl.dane 229 918,00 Sk
WALKOZ s.r.o. Železničná 62, daň z nehnuteľnosti 283 602,00 Sk;
penále za onesk.pl.dane 550 804,00 Sk
MANAZ s.r.o. v konkurze V. Dvor 12, daň z nehnuteľnosti
7 388 451,00 Sk; penále za onesk.pl.dane 177 711,00 Sk
AKUH Poštová 20, daň z nehnuteľnosti 183 713,00 Sk; penále za
onesk.pl.dane 690 113,00 Sk
JaDuJa Kpt.Nálepku 63, daň z nehnuteľnosti 147 002,00 Sk; penále za
onesk.pl.dane 361 502,00 Sk
SLOVLAM s.r.o. v konk. Zvolen, Pribinova 90, daň z nehnuteľnosti
268 998,00 Sk; penále za onesk.pl.dane 200 674,00 Sk
Poľnonákup TEKOV a.s. Levice, daň z nehnuteľnosti 445 658,00 Sk;
penále za onesk.pl.dane
686,00 Sk
PD Šárovce v konkurze, Šárovce, daň z nehnuteľnosti 63 240,00 Sk
EURO BBK s.r.o. Tatranská 4, Levice, daň z nehnuteľnosti 78 130,00
Sk
AGRO BIO Hubice a.s. Hubice 8, daň z nehnuteľnosti 219 246,00 Sk
ZSOLTEX s.r.o. v konk. Vranov n.Topľou, daň z nehnuteľnosti
179 310,00 Sk
AGRO ESOV s.r.o. T. Hrádok 101, daň z nehnuteľnosti 91 011,00 Sk;
penále za onesk.pl.dane 65 106,00 Sk
VINICA a.s. Vinica, Cesta slobody 771, daň z nehnuteľnosti
103 428,00 Sk
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Komenského 36, daň z nehnuteľnosti 16 798,00 Sk; KO a DSO 45 760,00 Sk
Spracovala: Ing. Marianna Šedivá
vedúca odd.daní a služieb
Vysvetlivky:
KO a DSO - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
TaA - poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
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Oprava vstrekovacích čerpadiel

Motorpal, Bosch, Cav, Lukas, Denso, Diesel - Kiki
Predaj, kontrola, výmena vstrek. trysiek Motorpal, Bosch
Predaj náhradných dielov
Diagnostika dieselových osobných motorových vozidiel
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Motorpal, Bosch porlasztók árusítása, ellenőrzése, cseréje
Alkatrészek árusítása
Diesel járművek diagnosztikája
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Kronika - Krónika
Prišli na svet - Világra jöttek
31. 1. Kristián Lakatoš (T. Lužany), 2. 2. Michaela Balážová
(Šarovce), 5. 2. Róbert Kandráč (Málaš), 6. 2. Dániel Horváth
(Želiezovce), 7. 2. Sofia Rafaelová (Čaka), 8. 2. Sebastián
Gábor (Lontov), 14. 2. Miriam Szántóová (Želiezovce), Andrea Guťánová (Hronovce), 15. 2. Patrik Jonáš (Želiezovce),
Bence Szádovszki (Farná), 22. 2. Dávid Kardoš (Šalov), 28.
2. Jozef Sárközi (V. Ludince), Karin Baranyaiová (T. Lužany)
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek
5. 2. Erik Kuruc (Želiezovce) - Simona Kafriková (Zemianske
Sady), 25. 2. Patrik Pizúr (Želiezovce) - Renáta Verešová
(Nýrovce)

Gratulujeme - Gratulálunk

50
Gabriela Cserbová
Vojtech Duvač
Ján Faglic
Ladislav Hruška
Ladislav Lészkó
Alexander Lőrincz
Dezider Molnár
Jozef Paluška
Eva Šalagová
Ružena Šándorová
Mária Šulková
Zoltán Varga

09. 03.
18. 03.
17. 03.
06. 03.
15. 03.
05. 03.
12. 03.
20. 03.
29. 03.
05. 03.
23. 03.
03. 03.

60
Štefan Kovács
Marian Porubec
Alžbeta Szabóová
Mária Majorová

05. 03.
22. 03.
09. 03.
28. 03.

70
Alexander Slušný
Terézia Duková

29. 03.
04. 03.

80
Alžbeta Hajnovičová
Mária Mankovická
Zoltán Brestovský

15. 03.
25. 03
04. 03.

Opustili nás - Elhunytak
1. 2. Norbert Komáromi (T. Lužany, 33 r.), 3. 2. Irma Szűcsová (Šarovce, 93 r.), 5. 2. Ján Kárász (Šarovce, 82 r.),
Alexander Jakab (Šalov, 61 r.), 16. 2. Mária Smateková
(Želiezovce, 79 r.), 17. 2. Michal Pliešovský (Želiezovce, 54
r), Eleonóra Mihályová (Želiezovce, 73 r.), 20. 2. Jónáš Kovács-Csomor (V. Ludince, 82 r.), 22. 2. Viliam Michlo (Kuraľany, 62 r.), 23. 2. Katarína Václavová (V. Ludince, 84 r.), 24.
2. Mária Kotlárová (Farná, 50 r.), Ernest Fehér (Hronovce,
80 r.), Štefan Kminiak (Želiezovce, 69 r.)

A Zselízi Kultúrotthonban 2005. március 10. és március 31. között Petőfi Sándor emlékkiálítás nyílik. Az
intézmény munkanapokon 8.00-16.00 órakor várja a
nyilvánosságot. A kiállítást a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet közreműködésével valósul meg.
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KINO - MOZI

MIE

STO

Marec 2005

V marci kino nepremieta.
Márciusban a mozi nem üzemel.

ZER

ÁT

Predám 3-izbový prízemný byt v Želiezovciach v OV. Tel. 0908 468
(05-12)
046

Ž a l ú z i e

Eladó a farnadi szőlőhegyen 17 ár szántóföld. Tel. 0905 701793.
(05-13)

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

Eladó 4 áras szőlőlugas Tergenyén (90 tőke). Ár 6000 Sk. Tel. 0903
(05-14)
226 406

(04-2)

Predám výhodne cirkulár na 380 V. Tel. 0903 434 191

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

Vykupujem starožitnosti
rôzneho druhu

napr. nábytok (aj v poškodenom stave), obrazy,
hodiny, porcelán, striebro, lustre, šable, bodáky
Platím v hotovosti.
a iné zbrane.
036/622 35 96, 0903 439 094

(05-15)

Predám 32 árov pozemku vo Veľkom Peseku, z toho 15 árov hrozna
(400 koreňov) na vysokom vedení. Prípadne aj s hajlokom s príslušen(05-16)
stvom. Tel. 0907 157 683.
A peszeki hegyen szőlőlugas eladó, 20 ár, 500 tőke. Építkezési lehetőség adott. Ing.: hé–pé 18.00–20.00, tel. 036/7713275
Predám vo Veľkom Peseku vinicu na vysokom vedení. 20 árov, 500
koreňov. Podmienky na stavbu sú dané. Inf. po–pi 18.00–20.00 h, tel.
(05-07)
036/7713275
Predám Žiguli kombi, rok výroby 1983, STK do 3/2005. Cena dohodou.
(05-17)
Tel. 0905 387 104
Predám pšenicu. Tel. 0905 387 104

Felvásárolok mindenféle régiséget

(05-18)

MARIMEX sk

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

Bazény a príslušenstvo -vírivé vane -sauny

(04-3)

Predaj, montáž, údržba, záručný a pozáručný servis

SBS REJA SLOVAKIA
s. r. o.
Ul. Jána Bottu 862/6
955 01 Topoľčany

poskytujúca všetky služby v zmysle ochrany majetku
a osôb, zabezpečuje v okruhu 10 km od Želiezoviec
montáž a servis zabezpečovacích zariadení (objekty,
domy, byty a pod.) s možným pripojením na SRP
(stredisko registrácie poplachu), ktoré je zabezpečované výjazdovovou hliadkou so zásahovým
vozidlom v prípade narušenia objektu.

0908 925 090

VÁ
Š IN

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Firma REJA Slovakia, s. r. o.
Topoľčany

PRE

Nájdete nás na
Mestskom úrade
v Želiezovciach
Ul. SNP 2
alebo na tel. č. 036/771 11 12

(Aj na splátky)

Mgr. Melisková Andrea
937 01 Želiezovce Hviezdoslavova 51
tel:0905/343 513, 0907/115 005
e-mail: meliska@naex.sk
www.marimex.sk

(04-26)

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

(05-11)

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Moja prvá biblia
Bratislava, Slovart 2004, 390 str., 399 Sk
Prekrásna ilustrovaná biblia približuje deťom príbehy Starého a Nového zákona. Vhodný darček na sväté prijímanie.

Haraszti Mária: A piros rét meséi
Pozsony, AB-Art 2004, 62 oldal, 169 Sk
Mesekönyv a legkisebbeknek a legkisebbek rajzaival - tarka gyermekrajzokkal illusztrálva.

L. Bednárová: Písomnosti v našom živote
Bratislava, Príroda 2004, 79 str., 89 Sk
Praktické rady pre každého, ako písať úradnú aj súkromnú korešpondenciu.

D. Varga László: A halászok világa
Pozsony, Madách-Posonium 2004, 148 oldal, 169 Sk
Könyv halászoknak, fotómelléklettel. A Madách-Posonium Könyvkiadó széles választékának egyik darabja.

Po anglicky za štyri týždne
Bratislava, Príroda 2004, 192 str., 629 Sk
Rýchlokurz pre začiatočníkov. Rýchly a praktický spôsob, ako sa
naučiť po anglicky.

Duba Gyula: Halódó parasztvilág. Ívnak a csukák
Pozsony, Madách-Posonium 2004, 508 és 240 oldal, 168 és 290 Sk
Régiónk írójána, a Hontfüzesgyarmarból származó Duba Gyula Örvénylő idő c. regényének 2. és 3. része.
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Három ország maratonja (Bécs–Nizza–Monte Carlo–Monaco–Nizza–Bécs)
Ezek a városok voltak megállói annak a
nem egészen négy napos útnak, melyre 2004.
november 12-én reggel indultam. Bécs és
Nizza között az utat repülőgépen tettem meg,
majd Monte Carlo egyik toronyházának 21.
emeleti lakosztályában szálltam meg. Ami
előttem volt: 2004. november 14. – Marathon
de Monaco et des Riviera.
Amikor pénteken Bécs felé indultunk,
borús, borzongató, hűvös őszi idő volt. Az
Austrian Airlines 80 személyes Fokker gépén
eltöltött jó másfél óra se hozott számomra
semmi említésre méltó eseményt. Nizza, a
Côte d` Azur, a Riviére légikikötője viszont
verőfényes napsütéssel fogadott. Lágy szellő
lengedezett, s hozta felém a tipikus sós tengeri levegőt. Határozottan kellemes hangulatom
támadt. Gyalog indultam a város felé végig a
tengerparton.
Sose jártam még ezen a tájon, de a térkép szerint tudtam, hogy kelet felé haladva
a francia Riviéra strandjai mellett haladok
majd. A reptér területét elhagyva igazán oda
is értem a kavicsos, enyhén délnek ívelő
öbölhöz, melynek vize megkapóan kék, s
fölötte a tiszta égbolt mint a vándorcirkusz
óriási kék sátorponyvája. A parton sok ember
volt, köztük több halász-horgász, szörfös, motorcsónakos, de olyan is, aki csak sétálgatott
vagy ült a móló szélén, nézte a víz mindig
újat mutató mozgását, hallgatta a hullámok
csapódását és a jellegzetes csörgő hangot,
amikor a visszahúzódó víz görgeti lefelé a
kisebb-nagyobb köveket.
FMMC

Ötös-hatos csoportokban, főleg férfiak,
azok közül is inkább a korosabbak petanque-t
játszottak, a franciák nemzeti játékainak egyikét (a homok közepére letett vasgolyóhoz
mindenkinek bizonyos távolságból úgy kell
eldobnia saját golyóját, hogy az az első golyóhoz a játék végén a legközelebb legyen).
Néhányan fürödtek a tengerben. Nem volt kánikula – igaz, nem is lubickoltak sokáig – de
fürödni lehetett.

A belvároshoz közeledve magyar szót hallottam néhány járdán játszadozó gyerek szájából, a legközelebbi jelzőlámpánál pedig 4-5
felnőtt várakozott velem együtt a pirosnál – s
magyarul beszéltek. Szóba elegyedtünk, majd
megegyeztünk, hogy elvisznek Monte Carlóba (ők is futók, Magyarországról, autóbuszon
jöttek), hiszen Mentonban kaptak szállást az
olasz határnál, és a monacói hercegség útba
esik.
Este megkerestem szálláshelyemet, lerakodtam, szusszantam egy
kicsit, majd kisétáltam a közeli látványosság felé – a teniszpályákhoz.
Szombaton végigjártam Monte Carlo
és Monaco nevezetességeit, már
amennyit időm és pénztárcám megengedett: a strandokat, kikötőket, a
Grimaldi auditóriumot a Hírességek
sétányával (többek közt Maradona,
Platini, Di Stefano vagy Pavel Nedvěd lábának, Zoff kezének betonba
örökített lenyomatával), a Forma–1
versenyek emlékműveit, a kaszinót,
az alagutakat, a hercegi palotát, az
oceanográfiai múzeumot, s végül az
AS Monaco stadionját. A körülötte
emelkedő 5-6 emeletes házak panorámájába beolvadó stadionban kaptuk meg az utolsó eligazításokat, a
rajtszámot, az időmérő csipeket. Este
egy közeli üzemi étkezdében volt a
tésztaparti. (folytatjuk)
Dulai Ferenc

.MUNKALEHETŐSÉG -- VÁLLALKOZÁS -- ÜZLET

ÜZLETI, KOOPERÁCIÓS AJÁNLATOK:
Német cég vásárolna szarvasagancs rondellákat különféle méretekben. – Magyar cégek:
Kínál a legkedvezőbb árfeltételek mellett
bármely iparágban használatos járművekhez,
gépekhez, berendezésekhez márkás, kiváló
minőségű, kenőanyagokat, olajokat, zsírokat
nagyon széles választékban, rövid határidővel
történő leszállítással. – Ajánlja kiváló minőségű termékeit kedvező árfeltételek mellett:
irodai és üzleti térképek, történelmi térképek,
egyedi atlaszok, különféle egyedi ajándék-,
reklámtárgyak,
reklámtérképek,
egyedi
egéralátétek, egyedi éves tervezőnaptárak,
melyek hatékonyan elősegítik a vállalkozások-, cégek marketing tevékenységét, partnerkapcsolataik építését. – Háztartási vegyi áruk
gyártásával, értékesítésével foglalkozó cég
kínál mosószereket, öblítőket, mosogató- és
tisztítószereket, habfürdőket, tusfürdőket, fürdőgéleket és -habokat, folyékony szappanokat,
samponokat. Viszonteladó partnereket keres.
BEFEKTETÉSI ÉS INGATLAN: – Az
egész ország területéről várunk ajánlatokat
külföldi érdeklődő megbízók részére üzemek,
kastély, irodaépületek, lakások, családi házak.
– Befektetőpartner, vevő keresése az EU tagországokból. AJÁNLATOK: Szlovákia: 170 m2-es, 4 szobás, kétszintes összkomfortos családi
ház eladó Kamocsán, a strand-, illetve camping

közelében. Pincetérrel, garázzsal, 850 m2-es
telekkel, bekerített udvarral. - Magyarország:
Győr-Révfaluban bérbeadó egy 90 m2-es,
háromszobás, igényes kialakítású családi ház.
- Románia: 800 m2-es varroda 3200 m2-es
területtel (Hargita megyében) céggel együtt
magyarországi tulajdonosoktól eladó. Az üzem
jelenleg is 50 munkatárssal dolgozik német és
olasz partnerek részére.
MUNKALEHETŐSÉGEK KÜLFÖLDÖN:
MAGYARORSZÁG: – Nemzetközi tehergépkocsi-vezető (szálláslehetőséggel); Villanyszerelő, műszerész angol nyelvtudással 2 fő;
Villamosmérnök (Győr, Románia); Szerelderészlegvezető francia nyelvtudással (alkatrészgyártás). – Az EU-csatlakozást követően
többféle munkahelyre várnak szlovákiai munkaerőt: mindenféle szak- és betanított munkalehetőségek különféle iparágakban: bejelentkezés, kiajánlás és munkaadó-keresés. ANGOL
ÉS NÉMET NYELVTERÜLET: Angliába
fröccsöntő szerszámkészítő, üzemgépész; Ápolónőket, szakorvosokat keresnek Németország,
Svájc, Anglia, Skandináv és Arab országok
területére – Egyéb munkakörökben bejelentkezés, munkaadó keresés, kiajánlás.
MUNKALEHETŐSÉGEK
BELFÖLDÖN:
– Szlovákia egyes városaiból keresünk cégreferensi, témamenedzseri, üzleti-, munkaügyi
tanácsadói, ingatlanforgalmazási területi kép-

viselői munkakörbe, konkurenciamentes, új,
jövőorientált, fokozatosan fejlődő üzleti tevékenységhez (nem termékértékesítési és nem
MLM) várjuk jó fellépésű és kommunikációs
készséggel rendelkező, dinamikus, közép- és
felsőfokú végzettséggel rendelkező urak és hölgyek jelentkezését az ország egyes városaiból.
ÜZLETI TANÁCSADÁS: Hivatkozással a
lapra ingyenes üzleti-, munkaerőpiaci tanácsadást és kedvezményes szolgáltatást kaphatnak a
lap olvasói – a konkrét termékeik értékesítésében, szabad kapacitásuk lekötésében, bérmunka lehetőségeik menedzselésében, befektető,
közös vállalati partnerkapcsolatok kiépítésében
a nemzetközi üzleti-, partneri- és marketingirodai kapcsolatrendszeren keresztül. – Várjuk
a megye egyes településeiről olyan vállalkozások, cégek érdeklõdését is, akik szívesen
csatlakoznának a nemzetközi marketingképviseleti rendszerünkhöz egy helyi irodaként, akár
jelenlegi tevékenységük mellett, a mindenkori
üzleti haszon 50-50%-os megosztásával. Várjuk
olyan cégek visszajelzését is, akik helyet tudnának biztosítani egy helyi belföldi és nemzetközi
kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó üzleti
információs és innovációs klub működéséhez.
Kapcsolatfelvétel: ((/F 0036/96/413688;
517867 e-mail: fmmc@mail.datanet.hu ;
www.fmmc.gyor.hu;
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A peszeki leányka az irodalmi kávéház műsorán
Az ipolysági Danis Ferenc mérnök nevével
a zselíziek nagy része találkozhatott, hiszen
régiószerte ismert és elismert személyiség,
aki hosszú évekig az ipolysági mezőgazdasági
iskola igazgatójaként tevékenykedett, neki is
köszönhető a Honti Múzeum újraélesztése a
90-es években, és borszakértőként több alka-

lommal volt zsűritag a sajnálatosan gyorsan
véget ért zselízi borversenyek sorozatában.
Február közepén is a borok szakértőjeként mutatkozott be a Városi Könyvtár által szervezett
Irodalmi Kávéház közönsége előtt, amikor a
peszeki leányka eredetéről, általában a szőlészetről és borászatról, és a borászok mindennapi

gondjairól beszélt. Előadása kezdetén felhívta
a jelenlevők figyelmét arra a jelenségre, hogy
az itteni feldolgozóüzemek az utóbbi időben
már nem is foglalkoznak felvásárlással, ehelyett déli szomszédjainktól – gyakran kérdéses
minőségű – mustot importálnak, s ebből készítik a forgalmazandó borokat. Ez a hozzáállás
tönkreteheti a hazai
borászatot, beleértve
a peszeki leányka,
mint fajta létezését.
Az előadó történelmi
áttekintéssel
színesítette
előadását,
amelyben
érintette
a
szőlőtermesztés
kezdeteit, kitért az
1878–79-es szőlőgyökértetű-járványra,
amely a széles környék szőleinek nagy részét tönkretette. Nem
hagyta ki a nemesítés
fontos kérdését sem,
miközben a kevésbé
avatottaknak elmondta, hogy a vegetatív
nemesítés mellett előfordul a generatív is,
amikor spontán hibridek alakulnak ki. Bár a
peszeki leányka eredete nem teljesen ismert,
az előadás résztvevői ezt-azt megtudhattak
róla: romániai – moldvai vagy erdélyi – nemesítésű borfajta, a feteasca alba és a crasa
de cotneri keresztezéséből. Szlovákiában a

peszeki Zabadal Mihály nemesítette ki és
jegyeztette be. Nálunk a legdélibb területeken
termesztik tekintettel nagy melegigényére. A
borversenyeken otthonosan mozgó előadó által adott – a zsűrizett borok kritériumait érintő
– magyarázat mellett a kíváncsi termelők azt
is megtudhatták egymástól, hogy hol lehet
peszeki lányka-tövekhez hozzájutni, mivel
– mint kiderült – egyáltalán nem kézenfekvő,
hogy Peszek környékén elérhető legyen a
peszeki leányka. Az érdeklődők Csiffár, Tild
vagy Győröd környékén kereshetik nagy esélylyel a régiónkat a bortermelés nagykönyvében
megörökítő szőlőt.
(ik)

Filmvetítés és előadás Trianonról
Az érsekújvári Regionális Művelődési Központ március 18-án,
pénteken este történelmi témájú
filmvetítést és előadást szervez a
zselízi kultúrházban. A film címe,
és egyben az est témája: Trianon.
Előadók: Sárközy János, a Csemadok komáromi területi válaszmányának titkára és Fehér Csaba
történész. a komáromi Duna Menti Múzeum igazgatója. A vetítés
délután 17 órakor kezdődik.

Zselízi visszaemlékezések

A szabadságharc zselízi összefüggései
E hónapban emlékezünk meg az 1848/
49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának 157. évfordulójáról. Európában több
nemzet vállalhatja fel jogos büszkeséggel ezt
az időszakot, és mi sem vagyunk kivételek,
sőt, szűkebb régiónk is érintetten emlékezhet
a történelem e rövid időszakára.
A közeli Nagysallóban 1849. április 19-én
zajlott le a szabadságharc egyik legvéresebb
ütközete, ahol a magyar honvédség vereséget
mért a császári hadseregre. Mintkét sereg

vesztesége
számottevő
volt. Magyar
oldalon Görgey vezetése
alatt 25 000
harcos vonult
fel a csatatérre, 5000 lóval
és 62 ágyúval. Ellenük a

Csenger János
Puksa Josef
†Farkas Imre
Balesik János
Varga András
†Béres Mihály
Mészáros András
Varga János
†Bíró András

Tót István
Csatai András
Tót Ferenc
Pánczi András
Kelecsényi István
†Szúnyog Sigmond
Kristóf István
Szalai Josef
Mészáros András

körülbelül hasonlóan népes
császári hadat Wohlgemuth
vezette. Az egész napos
ütközetben 600 honvéd
vesztette életét. A császáriak 800 elesettet számláltak, és 1200 katonájuk
esett hadifogságba. A viadal magyar győzelemmel
végződött. Három nappal
ezután ugyanez a sereg dél
felé vonulva már a komáromi erődöt szabadította fel.
1848. március 15-e után
a környező falvakban és
városokban folyt az önkéntesek toborzása a honvéd-

†Kulcsiczki János
Tót András
Sifner Alajos
Kollár Ferencz
Balog István
Molnár János
Demény Mihál
Dóka András

sereg soraiba. Érdekességként közzéteszünk
egy eddig sehol nem publikált névsort a
szabadságharc 27 zselízi résztvevőjének nevével.
A nevek melletti kereszt azt jelzi, hogy
a honvéd életét vesztette a harcokban. A
neveket eredeti formájukban, az akkori helyesírási szabályok szerint közöltük. Talán
érdemes megemlíteni, hogy az önkéntestoborzáson kívül a sorshúzást is alkalmazták a
verbuválás során. Zselízen 1848. szeptember
26-ától 1949. május 8-áig folyt a toborzás. A
fenti honvédek mellett említsük meg Szobi
Józsefet, a szódói református lelkész fiát, aki
főhadnagyként életét vesztette a budai vár
felszabadításánál 1849. május 21-én. Adózzunk tisztelettel emléküknek!
Pavel Polka
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Labdarúgóink megnyerték a szabadidőközpont téli tornáját
A Zselízi Szabadidőközpont február
12-én, szombaton szervezte a diákcsapatok
fedettpályás labdarúgó-kupájának első évfolyamát. A rendezvényt a T–18-as tornaterem-

ben tartották a hazai szabadidőközpont válogatottja, egy komáromi, egy érsekújvári és
egy párkányi csapat részvételével. A verseny
igazgatója Duchoň Gábor volt, a rendez-

vény támogatták: Šuranský – sportserlegek
a legjobb csapatnak és játékosoknak, Sokol
László – a legeredményesebb játékosnak
lábszárvédőt, a legjobb kapusnak kesztyűt
ajándékozott, Betti Cukrászda – tortát ajándékozott a legjobb csapatnak. A szervező
– szabadidőközpont – a frissítőről gondoskodott. Eredmények:
Zselíz – Párkány11:2
Érsekújvár – Komárom 3:2
Zselíz – Komárom 8:0
Érsekújvár – Párkány 5:2
Zselíz – Érsekújvár 6:0
Párkány – Komárom 2:4
A torna a következő sorrenddel végződött: 1. Zselíz 9 ponttal, 2. Érsekújvár 6, 3.
Komárom 3, 4. Párkány 0. A labdarúgótorna
legeredményesebb játékosa Hercegh Márió
lett, a legjobb kapus a komáromi, a leghasznosabb játékos az érsekújvári csapatból került ki. A hazai keretet a következő játékosok
alkották: Bukó Ádám, Ľuboš Straňák, Rotík
Sebastián, Hegedűs Filip, Nerer Richárd,
Neznánszki Viktor, Duchoň Dominik, Hercegh Márió, Szabó Gyula, Bencsík Gábor,
Horňák Gábor.
(kz)

Sakkozóink felemásan teljesítenek
Hátunk mögött hagytuk a sakkcsapatbajnokság háromnegyedét. Első csapatunk
egy újabb győzelmet könyvelhetett el Perbete együttese felett 5:3 arányban, majd 4:4-es
döntetlent ért el Komárom D csapata ellen.
Úgy tűnik, hogy e pontvesztéssel végérvényesen elveszítette az esélyt a harmadik
ligába való feljutásra. A csapat a kitűnő
második helyen tanyázik, ám 5 pontos hátránya van a listavezető érsekújvári együttes
mögött. Bár e csapatot saját pályáján fogadja, még egy esetleges győzelem sem biztosítja a feljutást, ami ezután a komáromi D és a
kőhídgyarmati csapat kezében lenne.
Második csapatunk elkönyvelhette első
sikerét, miután Nagykér B csapata ellen
8:0 arányban diadalmaskodott – igaz olyan
módon, hogy az ellenfél nem jelent meg, és
ez az eredményen túl nem ad sok okot a
vidámságra. Másrészt ennek a győzelemnek
köszönhetően csapatunk megmenekülhet a
kieséstől. Ez a következő összecsapásokon
dől majd el, amelyeken Surány B, Perbete,
Komárom D és Kőhídgyarmat lesznek az
ellenfelek. Meggyőződésem, hogy a gárda
sikeresen veszi ezt az akadályt, hiszen pl.
a komáromi C csapat ellen a győzelem
csak hajszálnyira volt. Két játékosunk
figyelmetlensége azonban megengedte az
ellenfélnek, hogy megfordítsa az állást, így

a két nyerésre álló partit végül elvesztettük,
és velük együtt az egész mérkőzést 2,5:5,5
arányban.
A táblázat állása a 7. forduló után
1.Nové Zámky D

7 7 0 0 38.0

21

2.Želiezovce A

7 5 1 1 31.0

16

3.Nitra C

6 4 1 1 31,5

13

4.Kamenný Most

6 4 1 1 28.0

13

5.Šurany B

6 4 0 2 30,5

12

6.Bát. Kosihy D

6 2 1 3 22,5

7

7.Veľký Kýr B

7 2 1 4 20.5

7

8.KSC Komárno D 6 1 1 4 19,5

4

9.KSC Komárno C 7 1 0 6 24,0

3

10.Pribeta

6 1 0 5 18,5

3

11.Želiezovce B

6 1 0 5 14.0

3

Egyéb sakkéleti hírek

A helyi szabadidőközpontban nemrég
alapiskolás tanulók háromtagú csapatainak versenyét rendezték meg. Mindenki
mindenkivel alapon 2x30 perces tempóban
folytak a küzdelmek. Végül az első helyen 9
ponttal a Chessmasters nevű csapat végzett,
második a 6 pontos Snakes lett, a 3. és 4. –
utolsó – helyen holtversenyben, ámbár pont
nélkül a Zselé és a Killers csapat végzett. A

győztes csapat összeállítása: Jankovič Ivan,
Mézes Mátyás a Baka Gábor.
Szintén a szabadidőközpontban folyt az
alapfokú sakktanfolyam, amelybe 11 alapiskolás tanuló jelentkezett be. Számuk az
idő múlásával egyre zsugorodott, míg végül
egyetlen résztvevő maradt, aki sikeresen
vett részt a sakkvizsgán, és szerezte meg
a tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt.
Egyéni versenyben is sikeresek csapatunk tagjai. Dicséret illeti elsősorban
ifj. Kakačka Józsefet, aki a Cseke község
polgármesterének díjáért kiírt versenyen
diadalmaskodott. A döntőben édesapjával
vívott ádáz küzdelmet, aki a változatosság
kedvéért a verseny tavalyi győztese volt.
Végül egy országos verseny eredményéről számolunk be, amelyben csapatunk
tagja is érintett. Az Új Szó hetente közöl
egy kétlépéses sakkfeladványt, amelyért a
sikeres megfejtőt egy pont illeti. A fejtörők
egy egész éves verseny állomásai. A tavalyi évben csapatunk tagja, Búzás György,
nagysallói lakos nyerte a versenyt, miután
53 feladványból 53 pontot szerzett, és így a
nagyölvedi Rácz Gabriellával egyetemben
örülhetett a győzelemnek. Gratulálunk a
versenyek győzteseinek.
MJ
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A márciusi ifjak
Petőfi Sándor
A MÁRCIUSI IFJAK

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

Oh ez ritkaszép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,
Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák.

Legyen tehát a tiétek,
A dicsőség és a bér,
Isten neki… nem küzdénk mi
Sem dicsőség-, sem díjért.

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

És mi becsben, hírben álltunk,
Míg tartott a küzdelem,
De becsünknek, de hírünknek
Vége lett nagy hirtelen.

És ha újra tenni kell majd,
Akkor újra ott leszünk,
És magunknak bajt s tinektek
Koszorúkat szerezünk.

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Miljom szív földobogott.

Kik nem voltak a csatán, a
Diadalhoz jöttenek,
S elszedték a koszorúkat,
Mert a szóhoz értenek.

Viseljétek a lopott hírt,
A lopott babérokat,
Nem fogjuk mi fejetekről
Leszaggatni azokat.

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem, „lelkesűlés”,
A szó „szabadsága” vala.

E sereg, mely, míg a harc folyt
El volt bujva vagy aludt,
Így zugott a diadalnál:
Mi viseltük a háborút!

Abban lelünk mi jutalmat,
Megnyugoszunk mi azon:
Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon!

Minden nemzet történetében vannak kiemelkedő ünnepnapok, amelyek nemzetté válásunk
mérföldkövei voltak. Nekünk, magyaroknak
egyik ilyen jelentős eseményünk az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc, amelynek 157.
évfordulójára emlékezünk. Tisztelettel és szeretettel adózunk a szabadságharc hőseinek és
halottjainak.
A hősökre emlékezve felidézzük a forradalom fiataljainak tevékenységét. Az utókor nevezte el őket márciusi ifjaknak, hiszen kezdeményezői és vezetői voltak az 1848. március 15-ei
eseményeknek; ők valósították meg a forradalmat. E csoport magát még ifjú Magyarországnak
hívta, s teljes joggal, hiszen a forradalom idején
alig akadt köztük 30 évesnél idősebb. Találkozóhelyük a Pilvax volt. A kávéház a szabadság
templomává vált, melyben a lelkes ifjúság a
szabadság istenének járt áldozni.
Kik voltak, honnan jöttek, hogy kerültek
együvé? Mindenekelőtt fiatalok voltak. Szinte
az iskolapadokból kerültek az irodalmi vagy
politikai életbe. Közös vonásuk, hogy nem kiváltságos osztályból jöttek. Akadt köztük ugyan
nemesi származású, mint Jókai Mór, vagy a

birtoktalan nemesek közül pl. Bulyovszki Gyula.
Vasvári Pál apja görög katolikus lelkész, Degré
Alajosé francia sebész, Irinyi Józsefé gazdatiszt.
Irányi Dániel felvidéki német polgárok gyermeke, Petőfi apja mészáros, Erdélyi János szülei
jobbágyok, Vajda János apja uradalmi erdész,
Vidats Jánosé gépgyártó volt. Alig túlzunk, ha
megállapítjuk: semmilyen érzelmi vagy anyagi
szál nem kötötte őket a régi, feudális Magyarországhoz. Ellenkezőleg: saját irodalmi, újságírói
vagy ügyvédi működésük során ütköztek a rendi
társadalom korlátaiba. Minél előbb át akartak
lépni az új, modern, polgári Magyarországba.
Kevesen voltak, de szavukra százak figyeltek, írásaikat ezrek olvasták. Vezetőjük, Petőfi
nevét és verseit tízezrek ismerték. A Pilvax-kor
politikai szervezkedését maga a pozsonyi országgyűlésen időző Kossuth ösztönözte. 1848.
március elején Irinyi Józseffel üzent nekik, hogy
jó lenne, ha a pozsonyi országgyűlés megrekedéssel fenyegető munkáját Pestről tömegnyomás
támogatná. Az ifjak arra gondoltak, hogy a
közelgő József-napi vásár alkalmával tömeggyűlést szerveznek, amelyen aláírást gyűjtenek
a reformok mellett. Ezért fogalmazták meg a 12

Körzeti szavalóverseny Zselízen
A Tompa Mihály Országos Szavalóverseny körzeti fordulóját
február 17-én tartották a zselízi kultúrházban. A helyi kultúrotthon és
az érsekújvári Regionális Művelődési Központ szervezésében a versenyen a környező magyar tannyelvű iskolák 79 tanulója vett részt.
Az eredmények:
Vers:
I. kategória: 1. Farkas Noémi (Farnad), 2. Varga Vivien (Nagyölved),
3. Kovács Ádám (Érsekkéty)
II. kategória: 1. Récsei Noémi (Zselíz), 2. Németh Marco (Csata), 3.
Berek Annamária (Farnad), Fóthy Noémi (Zselíz)
III. kategória: 1. Mézes Mátyás, Pereszlényi Júlia (zselíziek - felvételünkön)
Próza
I. kategória: 1. Bukó Éva (Zselíz), 2. Michlo Annabella (Nagyölved),
3. Kováts Orsolya Noémi (Nagyölved)
II. kategória: 1. Balla Ádám (Zselíz), 2. Saróka Liliána (Farnad), 3.
Németh Marco (Csata)
III. kategória: 1. -, 2. -, 3. Szabó Ákos, Keil Tibor (Zselízi AI), Virág Éva (Csata)
A verseny járási fordulóját ugyancsak Zselízen, március 11-én
tartják.
(sz)

pontot, és erre a tervezett gyűlésre írta Petőfi a
Nemzeti dalt. Amikor a március 13-ai bécsi forradalom híre is megérkezett Pestre, elhatározták
– a Pilvaxban március 14-én este –: már másnap
cselekednek. Így következett be március 15-e, az
ő napjuk, amely után „márciusi ifjak” lettek.
1848. március 15-én a Pilvaxban Jókai
felolvasta a 12 pontot tartalmazó kiáltványt,
Petőfi pedig elszavalta a Nemzeti dalt. Az ifjak
az egyetemre vonultak, majd a Landerer-Heckenast nyomdában kinyomtatták a 12 pontot
és a Nemzeti dalt. Délután háromkor több mint
10 ezer ember jelenlétében a Nemzeti Múzeum
előtti népgyűlésen ismertették követeléseiket,
amelyeket a tömeg nyomására a városi tanács
elfogadott. Eltörölték a cenzúrát, Táncsics Mihály
kiszabadult börtönéből. Pesten győzött a forradalom.
Mi történt a márciusi ifjakkal a forradalom
győzelme után? Együtt maradtak, lapot indítottak Március Tizenötödike címen. Ellenőrizték,
s ha indokoltnak látták, bírálták a Batthyánykormányt. Néhányan bejutottak a parlamentbe.
A szeptemberi fegyveres intervenció idején
csaknem mindnyájan beléptek az alakuló honvédseregbe, vagy a honvédelem szervezői lettek.
Volt, aki csatamezőn, volt, aki bitón végezte
életét. Néhányuknak sikerült emigrációba menekülni, mások börtönbe kerültek, vagy rejtőzni
kényszerültek. Az itthon maradottak lassan bekapcsolódhattak az irodalmi életbe. Egy részük
elfogadta a kiegyezési alkut, és ezzel kormánypártivá lett, mint pl. az ünnepelt regényíró, Jókai
Mór. De a túlélők többsége hű maradt elveihez:
az emigráns Kossuth híveiként a Függetlenségi
Párt politikáját támogatták, mint pl. Irányi Dániel, Vajda János vagy Vidats János.
A történelmi emlékezet ma is együtt látja
őket, mert együtt voltak a nagy napon, mert
helytállásuk példaként szolgál. Petőfi erről így
ír:
„Ott áll majd a krónikában
Neved, pesti ifjúság,
A hon a halálsorában,
Benned lelte orvosát.”
Összeállította: dr. Nyustyin Ferenc

A borüzem mögötti fölterületet a város megszerezte, az első befektető
építkezni készül
Többször csupán hajszálon múlt, de
mindeddig egyetlen nagyobb vállalat sem
telepedett meg városunkban. Korábban ennek több oka is volt. Távolmaradásukban
szerepet játszik a szegényes infrastruktúra
is, elsősorban az autópályák és gyorsforgalmi utak hiánya, amelyek megléte a
multinacionális befektetők letelepedésének
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zsolnai földterületek esetében, amikor az
állam először megígérte a koreai befektetőknek a területet, csak azután szólította meg a
tulajdonosokat, akik nem akartak üzletet
kötni a becslők által meghatározott árakon.
Hasonló gondja akadt tavaly a zselízi
önkormányzatnak is, amikor tárgyalásokat
kezdett egy Dél-Szlovákiában letelepedni

kat kezdett a területek tulajdonosaival: magánszemélyekkel és az Állami Földalappal
is. Bár több tulajdonos távol él (néhányan
külföldön), a polgármesternek viszonylag
gyorsan sikerült velük megegyeznie. A gond
az volt, hogy az állam nem adhatta el a tulajdonában álló földterületet, és az egyik magántulajdonos is elzárkózott az adásvételtől.
Vele úgy sikerült megegyezni,
hogy parcellát cserélt az állami alappal, amely a restitúció
keretében kiadta a Somogyi
grófi család örökösének, aki
hajlandó volt eladni a területet a városnak. Az adásvétel
és a kifizetés tavaly június
elején megtörtént. Miután a
Ferplast, majd a Masohron
vállalat megszakította tárgyalásait a várossal, megjelentek
a németorsztági Himolla Group
képviselői, akik hosszan
tartó tárgyalásokat követően
nemrég aláírták a szerződést,
amelynek értelmében egy
úgy gyári részleget építenek
fel városunkban, ahol bőr
bútorkárpitot
készítenek
majd. A polgármester szerint
további érdeklődők is jelentkeztek. Amikor a német
vállalat munkaerő-toborzást
hirdetett, az első befektető
letelepedésének
távolinak
tűnő horizontja hirtelen sokak számára valósággá vált.
A légi felvételen bejelölt, nyíllal megjelölt területen valósul meg rövidesen a német Himolla Group befektetése. Hogy objektív valóság legyen
A borüzem körüli terület nagy része immár a város tulajdonában van, így semmi sem áll útjában annak, hogy belőle, meg kell várnunk a
érdemben tárgyalhasson az esetleges további befektetőkkel.
gyártás tervezett őszi beindítását. Addig is megvan az esély,
talán legfontosabb feltétele. Az adóreform szándékozó olasz céggel. Zselízi befektehogy
újabb
jelentkezők
is megvetik lábukat
előmozdította a befektetések beáramlását, tési terveit keresztülhúzta, hogy a kiszemelt
Zselízen,
bár
ahogy
a
közelmúlt
leckéiből
de egyelőre úgy tűnik, hogy a külföldi cégek földterületek nem voltak a város tulajdonámegtanulhattuk,
a
„nyugtával
dicsérd
a nakülönféle egyéb előnyöket is várnak a kor- ban. A Lekér felé vezető út mellet, a bománytól. Ez sem biztosítja mindig a sikert, rászaton túli terület ideális hely a zöldmezős pot“ közmondás az új befektetések terén is
olykor beleszólnak a kiszemelt területek beruházáshoz, amire már sokan áhítoztak általános érvényű.
(ck)
tulajdonosai is, hasonlóan, mint nemrég a Zselízen. Tavaly nyáron a város tárgyaláso-

Zselíz-Belváros területi bizottságának felhívása
Pályázat a legszebb kiskert,
lakóházkörnyék és balkon cím
elnyeréséért
Zselíz-Belváros területi bizottsága
az életkörnyezet javítása, a városkép
szépítése érdekében ismét meghirdeti
a legszebb lakókörnyezetért kiírt versenyt.
Pályázati szempontok: általános állapot, tisztaság, ötletesség, esztétikai
megoldás

A versenyt a területi bizottság őszi ülésén értékeli ki a bizottság tagjaiból és
környezetvédelmi szakemberekből álló
zsűri. Az eredményeket a városi hirdetőtáblán és a helyi sajtóban közöljük.
*

*

*

Zselíz-Belváros területi bizottsága
továbbá felhívja a lakosok figyelmét,
hogy szívesen fogad bármilyen ötletet,
kezdeményezést, javaslatot városunk
társadalmi és természeti környezetének

javítására. Kezdeményezéseiket a bizottság tagjaival a következő címeken
közölhetik:
Dr. Šebők Karol – elnök, egészségügyi
rendelőközpont, Komenský u. 22, 036/
7711696
Mihók Ilona – Hurban u. 22
Marta Luptáková, F. Kráľ u. 17
Magdaléna Mikešová, Jilemnický u. 10
Félix Béla, Dózsa u. 16
Ábel Gábor, Hviezdoslav u. 41
Bócz Mária, Schubert u.
Beníková Jana, Ľ. Štúr u. 11
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Új pályázati felhívások a szegénység leküzdésére

Rendőrségi napló

Február közepén Léván bemutatkoztak
a Szociális Fejlesztési Alap regionális munkatársai, akik a következő hónapokban
koordinálják majd az alap által meghirdetett
szegénység elleni fejlesztési programokat.
Az alapot bemutató regionális kapcsolattartó
személyek – Horváth Ágnes, Zuzana Tordová
és Lalík Katalin – elmondták: a fejlesztési
programok célcsoportjai elsősorban a hosszú
ideje munkanélküliek, a társadalmilag elszigetelt csoportok, függőségben szenvedők,
segítségre szorulók, a szegénység határa alatt
élők, veszélyeztetett fiatalok, frissen szabadultak, hajléktalanok vagy sérültek. Az alap
az év elején két támogatási felhívást hirdetett
meg: az egyik a szociálisan kitaszított és sérült
emberek foglalkoztathatóságának növelésére,
a másik a lokális infrastruktúra fejlesztésére
irányul. Az első a csoportosulások, a helyi
szociális szolgáltatások fejlesztését, új munkahelyek teremtését, szociális inkubátorok és
védett műhelyek megalakulását szolgálja. A
támogatást ügynökségek, közhasznú szervezetek, érdekszövetségek, kormányon kívüli

Január 18-án az egyik csatai vendéglőben egy
32 éves férfi megtámadott egy 46 éves férfit,
akinek könnyebb sérüléseket okozott. Verekedés közben a vendéglátóegység berendezésében is kárt tett. A férfi ellen garázdaság és testi
sértés vádjával indult eljárás.

szervezetek és a vöröskereszt kérvényezheti.
Maximális mértéke 2,8 millió korona lehet,
az érdeklődők idén még három pályázati
határidőt érhetnek el. A lokális infrastruktúra fejlesztésére irányuló program kisebb
volumenű befektetési tevékenységet, a szociális ellátás támogatására és fejlesztésére,
valamint a községek fejlesztésére megalakult
kezdeményezéseket támogatja. A támogatás
összegének felső határa 1 millió korona, olyan
feltétel mellett, hogy a kérvényező önkéntes
munkával, pénzügyi és anyagi eszközökkel
is hozzájárul a projektum sikeréhez. Támogatást kérvényezhetnek közhasznú szervezetek, önkormányzatok, egyházi szervezetek,
érdekcsoportosulások, kormányon kívüli
szervezetek, munkaközvetítő irodák vagy a
vöröskereszt. Régiónkban a pályázás határideje 2005. március 31. Bővebb tájékoztatást a
www.fsr.sk oldalon vagy a lokális konzultáns,
Lalík Katalin irodájában a lévai Junior épületében vagy a 036/6316951, 0902 909 640-es
telefonszámokon kaphatnak.
(cy)

Népművészeti tábor a Garam mentén
A városi kultúrház
adott otthont annak
a találkozónak, amelyen Erdélyi Klára,
a Népművészeti Ifjú
Mestere és a budapesti
Kóborzengő zenekar
tanította zenélni a régió fiatal népzenészeit,
akik hegedűn, brácsán
és nagybőgőn gyarapíthatták tudásukat. A
Népművészeti tábor a
Garam mentén c. rendezvényt a Tiszta Forrás Alap szervezte a
helyi kultúrotthon és a Regionális Művelődési
Központ közreműködésével. A rendezvényt a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
támogatta. A február 11-12-én megrendezett
táborban 19 ifjú zenész mélyíthette el tudását
a népzene művelésében. A kétnapos rendezvény résztvevői szombaton az ipolyszakálosi Natur Product Kft. panziójában szálltak
meg. A szombati nap és a vasárnap délelőtt
a gyakorlásnak, a délután viszont már az elsajátított anyag bemutatásának volt szentelve,
amikor tanár és diák együtt adott koncertet
a közönség előtt. A fellépést megtekintette
Zsiga Magdolna, a körzeti hivatal elöljárója is.
Juhász Sándor főszervező ekképpen értékelte
a rendezvényt: „Régiónkban több figyelmet
kap a néptánc, mint a népzene, a zenekarok
nincsenek kellően felkarolva. Ezen a helyzeten szerettünk volna segíteni, amikor megter-

Ismeretlen tettes a december 20. és január 20.
közötti időszakban az oroszkai szivattyúállomás
területéről eltulajdonította a kerítés fémoszlopait,
valamint különböző fém alkatrészeket az egység
irányítótornyából. A pozsonyi Hydromeliorácie vállalatnak tettével 26 ezer koronás kárt
okozott.
Január 20-án délután 15.30 és 15.40 óra között
a zselízi Béke utcában a szlovák alapiskola
előtt ismeretlen tettes tört fel egy Škoda 105
típusú személygépkocsit. Az autóból a tulajdonos pénztárcáját, iratait és maroktelefonját
vitte el, ezzel 6000 koronás kárt okozott.
Ugyanaznap este 19 órakor szintén Zselízen a
Béke utcában három ismeretlen támadó kirabolt egy 56 éves nőt. Áldozatuktól telefonját,
aranygyűrűjét, érmés láncát és 2800 korona
készpénzt vettek el, összesen 9450 korona
kárt okozva.
Január 21-én délután 16 és este 19 óra között
ismeretlen tettes hatolt be a JOHO tüzelőtelepre, ahonnan legkevesebb 500 kg vashulladékot
tulajdonított el. A vállalatnak 25 ezer korona
kára keletkezett.
Január 22-én este 20.15 órakor a csekei vendéglőben egy 44 éves nő letépte a kocsmárosné aranyláncát. A tulajdonosnak 1000 koronás
kára keletkezett. Az elkövető ellen lopás vádjával indult eljárás.

veztük a rendezvényt, hiszen a népzene akkor
alkot szerves egységet, ha az élő táncot élő
zene kíséri. Beigazolódott, hogy igény van a
zenészképzésre, ezért a népzene e szegmense
a jövőben sem kerüli el figyelmünket.”
(ik)

A december 28-a és január 21-e közötti időszakban ismeretlen tettes egy zselízi családi
ház udvaráról 38 db 7 cm átmérőjű vascsövet
tulajdonított el, és ezzel a ház tulajdonosának
80 400 koronás kárt okozott.
(iv)
Lapunkat Stugel László mérnök őrnagy, a
rendőrség zselízi körzeti osztályának igazgatója tájékoztatta

Bölcs mondások a halálról
Minden nappal a jövő fogy, a múlt szaporodik. A bizonytalan jövő biztos múlttá szilárdul. A halál aztán jövő-tőke hiányában a múlt
számláját lezárja.
(Hekler Antal)
Mindenki egyedül vívja meg a maga harcát,
mint ahogy a megszabott napon meghalni is
egyedül fog…
(Martin du Gard)
… halálom itt van, amint már itt is volt mindig… Úgy kell gondolni rá, mint utolsó lapjára egy olyan könyvnek, amelyet még olvasok.
(Anatole France)

Mielőtt megöregedtem, jól igyekeztem
élni, most, hogy öreg lettem, igyekszem jól
meghalni, ahhoz, hogy az ember jól haljon
meg, kell, hogy szívesen haljon meg.
(Seneca)
Miben van olyan nagyszerű költészet,
Rejtélyes mélység, mint benned, halál?
Ki ott lakott, hol a korlátos élet
a végtelennel kezetfogva áll.
(Madách Imre)
Összeállította: dr. Nyustyin Ferenc

Közéleti krónika
részével. A szociális ügyek körzeti hivatalának képviselője – a szociális hozzájárulások
községi hatáskörbe való közelgő átruházása
kapcsán – tájékoztatta a polgármestereket az
anyagi szükséghelyzetről szóló törvényről.
Az ülésen jelen volt Kása Zoltán, az Állami
Lakásfejlesztési Alap igazgatója, aki tájékoztatta a résztvevőket a ház- és lakásépítés
állami támogatásának feltételeiről. A Szlovák
Posta képviselői együttműködést kínáltak fel
az önkormányzatoknak a helyi adók és illetékek beszedésében. A betegszállítással foglalkozó Wespa Kft. képviselője kérvényezte
a társulástól a gyorsmentőszolgálat egyik
gépkocsijának eladását. A tagok úgy döntöttek, hogy március végéig bérleti szerződést
kötnek a vállalattal, és csak azután döntenek
a kérdésről. A Zselízi Városi Hivatal elöljárója javaslatot nyújtott be a közös hivatal
új, előfinanszírozási modelljére, amellyel az
egybegyűlt polgármesterek egyetértettek. A
társulás elnöke, Kotora mérnök tájékoztatta az
önkormányzatok vezetőit, hogy az állami levéltár tanfolyamot indítana a hivatali dolgozók
számára. Judita Trníková sárói polgármester
felhívta a figyelmet az Szociális Fejlesztési
Alapból pályázható fejlesztésekre.
Február végén rendőrségi nyomozótisztek
látogattak a városházára, ahol lakossági bejelentés nyomán a Házkezelőség számláinak
ügyében nyomoztak. Amint a hó végi önkormányzati ülésen is kiderült, a cég a múlt
év végén nem rendelkezett az üzemeltetési,
karbantartási és javítási alap számlájával, s
vele együtt kérdéses volt 989 ezer korona
holléte is.■

Halad a szélerőmű-telepítés előkészítése

Ez év elején a készülő Szélpark projektum
környezetre gyakorolt hatásairól tartottak nyilvános vitát városunkban. A téma a városunk
kataszterében tervezett szélerőművek építését
érinti, amelyet a város 2003-ban beépített
a fejlesztési tervébe is. A környezetvédelmi szempontok megvitatását több hónapos
vizsgálódás előzte meg az építkezés helyén, a
Mikola és Szódó közötti területen. A szélerőt
mérték, és azt vizsgálták, hogy nem keresztezik-e madárvándorlási útvonalak a leendő szélerőművek területét. Ez a vizsgálat elengedhetetlen része volt a jóváhagyatási folyamatnak.
A nyilvános ülésen részt vettek az érintett
szervezetek, többek közt a beszámoló elkészítője, a besztercebányai ENVIGEO Rt., a
Wind Park Kft., a regionális közegészségügyi
hivatal, a Szlovák Környezetvédelmi Ügynök-

felvetésére megnyugtatta az érintetteket, hogy
az erőművek legalább 500 méterre állnak majd
a legközelebbi lakott területtől. A polgármester
biztosította a város lakosait, hogy az építkezés
nem támaszt igényeket a városi költségvetéssel
szemben, és hasonló tapasztalatok alapján kijelentette, hogy az effajta építmények nem gyakorolnak negatív hatást az idegenforgalomra
sem. Felszólalásának befejezéseként megállapította, hogy a szélenergia az egyik legtisztább
megújuló energia, ezért nagy jelentőséggel bír
környezetvédelmi szempontokból is. Mivel
a vizsgálatok kimutatták, hogy a madarak
röppályájának magassága kisebb, mint az
erőművek forgólapátjaié, és a madarak fő vándorlási útvonala kb. 1500 méterrel keletebbre,
a Garam folyó felett húzódik, így e téren sem
fenyeget veszély. A villamos energia piacának

Hasonló szélerőművek telepítését tervezik városunk közelében is. A szakemberek szerint az áramfejlesztők sem a lakosságra, sem a környezetre nem károsak.
ség, a kerületi és körzeti hivatalok és városunk
képviselői. A beszámoló készítője megismertette a résztvevőket a helyszínválasztás kritériumaival, a szélerőművek műszaki adataival
és részleteivel. A közegészségügyi hivatal

Bill Gates 10+1 parancsolata
Bill Gates, a Microsoft vállalat egyik alapítója és a világ leggazdagabb embere előadást
tartott egy középiskolában, amelynek során 11
olyan szabályt mutatott be, amelyek nincsenek
és soha nem is lesznek a tantervekben. Beszélt a jelenlegi „érezd jól magad” politikailag
elfogadott oktatási rendszerről, amely olyan
diákokat képez, akiknek nulla a realitásérzékük, és arról, hogyan vértezi fel ez a rendszer
a gyerekeket arra, hogy helytálljanak a valós
életben. Álljon itt hát néhány tanács azoknak,
akiknek bármilyen korú gyermekük van.
1. szabály: Az élet nem sportszerű,
szokjatok hozzá!
2. szabály: A világ nem törődik az
éneddel. A világ még azelőtt vár el
valamit tőled, mielőtt jól érezhetnéd
magad.
3. szabály: Az iskola elvégzése után
nem fogsz rögtön 60 000 dollárt
keresni, nem leszel egy vállalat alelnöke szolgálati autóval és telefonnal
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4.
5.

6.
7.

8.

korábban, mint megérdemelnéd.
szabály: Ha azt hiszed, hogy tanárod
túl szigorú, nézd meg majd a főnöködet!
szabály: Hamburgert árulni színvonaladon aluli dolog. Nagyszüleid
másképpen nevezték ez a tevékenységet: úgy hívták lehetőség.
szabály: Ha hibát követsz el, ne a
szüleidet okold! Ne siránkozz, inkább tanulj belőle!
szabály: Mielőtt megszülettél volna,
szüleid nem voltak olyan unalmasak,
mint most. Az állandó számlafizetés,
ruháid tisztítása, és a jövőről szőtt
szuper terveid meghallgatása tette
őket azzá. Így hát mielőtt elindulnál
megmenteni az esőerdőket a szüleid
generációjának parazitáitól, próbáld
meg elrakni ruháidat a szekrényben!
szabály: Az iskolád talán nem osztja
fel a tanulóit jókra és rosszakra, az

liberalizálása után az erőművek a kitermelt
energiát a közhálózatba továbbíthatják, így a
befektetés néhány éven belül megtérül. A szélerőművek tervezett élettartama 20 év, ezután
szétszerelik őket.
(ec)

élet azonban ezt teszi. Néhány iskolában nem hagyják megbukni a tanulót, számtalan lehetőséget adnak
neki, hogy a vizsgán eltalálja a jó
választ. Ebben semmilyen hasonlóságot sem mutatnak a valósággal.
9. szabály: Az életet nem osztják szemeszterekre. Nincs nyári szünet,
és kevés olyan munkaadó van, akit
érdekelne, hogy segítsen neked
megtalálni önmagad. Ezt a szabadidődben tedd!
10. szabály: A televízió nem a valódi
élet. Az életben az emberek valóban
kimennek a kávéházból, és elmennek dolgozni.
11. Szabály: Ne nevess a strébereken!
Nagyon valószínű, hogy egyikük
lesz a főnököd.
Norbert Paul mérnök (a szerző jegyzett
tőzsdeügynök - NYDE, NASD)
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Fokozódó érdeklődés az Esterházy-kastély iránt
Néhány évtizede enyészik az Esterházykastély a városi parkban, mivel felújítására
hosszú ideje nincs keret. Időnként néhány alap
vagy alapítvány felfigyel a város különböző
kérvényeire, és apró összegekkel támogatja
a felújítást, ezek azonban a leggyakrabban
az adott állapot konzerválására sem voltak
elegendők. Néhány kísérlet a 90-es években
különféle befektetők idecsalogatására nem járt
sikerrel, így a gond megoldása nemrég még a
távoli horizont mögött volt.
Reményt adhat ezért az utóbbi időben
felröppent hír, miszerint több érdeklődő is
jelezte: tervei vannak az Esterházy-kastéllyal.
Az érdeklődés felélénkülése minden bizonynyal összefügg az EU-s támogatásokkal,
amely komoly összegeket fordít hasonló, volt
nemesi úrilakok felújítására. A képviselőtestület egyik legutóbbi ülésén városunk polgármestere tájékoztatta a képviselőket, hogy
három külföldi cég is jelezte érdeklődését a
kastély iránt. Közülük ketten személyesen is
bemutatkoztak a február eleji 14. rendkívüli
ülésen.
Az egyik dr. Konyhás Mihály pszichológus, aki alapítványi keretekben évek óta
foglalkozik idősgondozással. Elképzelése szerint a kastélyban elit szolgáltatásokat nyújtó
szanatóriumot rendezne be, nem feledve az
épület kultúra- és konferenciaszervezési potenciálját. Emellett vállalkozna egy nyugdíjasotthon felépítésére is a város más részében.
Maga a kastély tehát nem az otthon, inkább a
kiszolgáló egység feladatát látná el. Vállalata
és a város együttműködését dr. Konyhás egy

közös cég létrehozásában látja, amely ellátná
a szükséges szolgáltatásokat. A város az ingatlannal és a felújítással kapcsolatos ügyintézéssel, míg a magyar vállalat tőkével szállna be a
közös üzletbe. Az érdeklődő számításai szerint
a projektum 8 millió eurós beruházást és 2,5-3
évnyi előkészítő munkát igényelne. Esetleges
befektetőként a helyi hévízforrás hasznosítását
is tervbe vette.
Mellette egy francia–magyar céget képviselő érdeklődő, Gelléry György mutatkozott
be a képviselőknek. A kastély jövőjét kulturális
hagyományainak felélesztésében látja, ahol történeti kiállítások és nemzetközi hangversenyek
egyaránt helyet kapnának, ugyanúgy, mint a
komolyzene magas szintű oktatása is. Tervei
szerint a nemzetközi hangversenyekről páneurópai televíziós közvetítések történnének. Ezzel
kapcsolatban parkolóhelyek és szállodák létesítését, a gyűgyi gyógyfürdővel való együttműködést, a gyógylovaglás és az idegenforgalom
egyéb progresszív eszközeinek bevezetését is
tervezi városunkban.
A város a továbbiakban írásban kidolgozott
terveket kért az érdeklődőktől, amelyek benyújtása meggyorsíthatja, de ellenkezőleg, meg
is hiúsíthatja az esetleges együttműködést, ha a
szépen hangzó magasröptű elképzelések nem
változnának számokkal alátámasztott, konkrét
vállalkozói tervekké. Mindenesetre városunkra
nézve örömteli a befektetői érdeklődés, amely
gyakran utal az EU-s támogatásokra. Jól tudjuk, amíg egy adott terület támogatásra lel, az
érdeklődők folyama nem apad el, a tét csak az,
hogy jól válasszunk közülük. Levicky László

A nárciszok napja április 8-án lesz
Idén már 9. alkalommal rendezik meg a nárciszok napja
elnevezésű országos gyűjtést. A
Szlovák Rákellenes Liga kezdeményezését
önkéntes
gyűjtők
valósítják meg, akik az utcán, a
munkahelyeken, hivatalokban szólítanak fel az adakozásra. Az adományozóknak fontos tudniuk, hogy
hozzájárulásukat csak a nárciszok
napja logóval ellátott kézipénztárakba helyezhetik el. Adományaik
fejében a gyűjtők egy nárcisszal és
egy röplappal ajándékozzák meg a
jótékonykodókat.
Szlovákiában évente 23 ezer
ember betegedik meg rákban,
akiknek segítségre van szükségük.
Nem szabad elhanyagolni a megelőzést, időben kell felkeresni az orvost, nem tanácsos az utolsó pillanatra
hagyni a szűrést. Ezúton is köszönetet

Közéleti krónika
Január elején tárgyalások folytak a Himolla
Group és a tolmácsi SES gépgyár képviselői
között arról, hogy az újonnan létesítendő
bútoripari üzem használhassa a gépgyár néhány közművét. Az új gyártóegység építése
várhatóan tavasszal elkezdődik. Februárban
a Himolla képviselői munkaerő-válogatást
tartottak a varrónői és vezető pozíciókba. A
munkaviszonyba felvett varrónők néhány hónapig a Himolla rétsági gyárában dolgoznak
majd, amíg fel nem épül a zselízi egység.
Január végén városunk polgármestere tovább tárgyalt a Nyugat-Szlovákiai Vízművek
Rt. igazgató-helyettesével, hogy elérje a
városunkat és néhány környékbeli települést
(Tergenye, Nemesoroszi, Fegyvernek, Hontfüzesgyarmat) érintő vízügyi beruházás
beütemezését a legközelebbi befektetési
szakaszba. Erről a befektetésről, valamint a
Szoroskában, a Nyári utcában és a Himolla
leendő gyártócsarnoka mellett megvalósítandó kisebb befektetésekről a következő hetekben dönt a részvénytársaság.
Február elején városunk vezetői a környezetvédelmi miniszternél jártak, hogy a hulladéklerakat rekultivációjára kapható állami
támogatásról tájékozódjanak. A városnak kb.
4–5 millió korona támogatásra lenne szüksége. Amennyiben jóváhagyják a kérelmet, a
hozzájárulást valószínűleg jövőre kapja meg
az önkormányzat.
Február elején nyilvános vitát tartottak Tergenyén a tervezett regionális hulladéktelep környezetre gyakorolt hatásairól. A találkozón
részt vettek a környezetvédelmi minisztérium
munkatársai, a kerületi, a körzeti hivatal és
a megye illetékes szakemberei, több érintett
szervezet és önkormányzat vezető képviselője és a község lakossága.
Február 9-én a SARIO ügynökség közreműködésével a Siemens és egy partnervállalatának képviselője járt városunkban, hogy egy
300 munkahelyes beruházás lehetőségeiről
tárgyaljon az önkormányzati vezetőkkel. Az
elektronikai cég képviselője elégedett volt a
felkínált területtel és a feltételekkel is, végső
döntést azonban csak több kiszemelt terület
meglátogatása után hoz.

mondunk mindenkinek, aki támogatja a
nárciszok napjának hagyományát.
dr. Stanislav Blaho,
az NN társszervezője

Február 15-én Farnadon ülésezett az AlsóGaram Menti Regionális Társulás. A társult
önkormányzati vezetők foglalkoztak a
Nyugat-Szlovákiai Vízművek vezetőségi
szerveiben kialakult hely- zettel, valamint a
társaság fejlesztési tervének régióval kapcsolatos
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Polgári havilap

ára: 6,- korona
Március – kos, vagy böjtmás hava

A régiek szerint
Március 9.: „Amilyen a nap, olyan lesz
a hónap.”
Március 10.: „Ha e napon fagy, 40 napig várható a zord idő.”
Március 12.: „Jobb, ha az agg Gergely
vonogatja vállát, mint hogyha megrázza szakállát.”
Március 18-20.: „Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget.”
Március 21.: „Ha Benedek napján
dörög az ég, az 40 napos szárazságot
jelent.”
Március 25.: „Gyümölcsoltó hidege,
téli hónapnak megölője.”
Feldolgozta (in)

Hosszú ideje áll elhagyatottan az Esterházy grófi család valaha közkedvelt zselízi nyári székhelye a városi parkban. Az egykor szebb napokat látott épületet valószínűleg ma már a nemesi
család tagjai és a hajdani vendég, Franz Schubert sem ismerné fel könnyen. A kastély a város
tulajdonában van, amely az önkormányzatok szűkös sorsában osztozik, és a létfenntartás mellett csak a legszükségesebb befektetéseket tervezi be, gyakran ezeket is kérdőjellel. A történelmi
épület felújítására több tízmillió koronára lenne szükség. Ezt a feladatot csak tőkeerős befektetők
vállalhatják el. A rájuk való várakozás egyhangúságába az újdonság erejével gyűrűzött be ezért
néhány érdeklődő figyelme a kastély iránt, akik terveiket már vázolták az önkormányzati képviselőknek. Bővebben a Fokozódó érdeklődés… c. cikkünkben olvashatnak a 2. oldalon.
(kép és szöveg: cy)

A Csemadok Zselízi Alapszervezete, az
MKP Városi Szervezete és a Rákóczi Baráti
Társaság meghívja Önt a
2005. március 15-én (kedden) 18.00 órakor
Zselízen tartandó körzeti ünnepélyre, melyet az 1848–49-es magyar forradalom és
szabadságharc 157. évfordulója alkalmából szervezünk.Gyülekezés: a kopjafánál.

A Sanamed Plus élvezi a képviselők bizalmát, megegyeztek
a részletfizetési feltételekben
A városi képviselő-testület januári
döntése értelmében a város a Sanamed
Plusszal kötött szerződést úgy módosította,
hogy a vállalat nem fizet vételárat, ellenben átvállalja a kórház tartozásait. Február
elején azonban ismét minden másként volt.
Az önkormányzat 14. rendkívüli ülésén a
helyi orvosok által létrehozott közhasznú
szervezet bérbevételi kérvényéről tárgyaltak a képviselők. Az aláíró orvosok
egy, az egészségügyben tevékenykedő
vállalattal együttműködve szerették volna
bérbe venni a zselízi kórházat. Az ActiveX
vállalat a BioG leánycége, amely már 10
éve tevékenykedik a honi piacon, egészségügyi műszaki és diagnosztikai műszerek
szállítójaként tevékenykedik elsősorban
a klinikai biológia, mikrobiológia, hema-

tológia és immunológia területén. Mivel
a tárgyalás idején a közhasznú szervezet
még nem létezett, ezért nem nyújthatta be
vállalkozói tervét, a képviselő-testület nem
hagyta jóvá a szervezet kérvényét. Ezzel
szemben a Sanamed Plusszal folytatott
azonnali helyszíni tárgyalásokra szólította
fel a polgármestert a szerződés módosításáról. A tárgyalások eredményeképpen a
képviselő-testület semmissé nyilvánította
saját januári határozatát a kötelezettségek
átvállalásáról, és egy szerződés-kiegészítést fogadott el, amely a részletfizetés új
határidőit rögzíti. Eszerint az első részlet
kifizetése 17,79 millió korona értékben
2005. június 30-áig esedékes, a fennmaradó
18 milliós összeget a vásárló negyedéves
részletekben, egyenként 900 ezer koronás

összegben téríti meg 2006 eleji kezdettel.
Így az összeget 5 év leforgása alatt egyenlíti
ki a vásárló fél. A határidők be nem tartása
évi 10 százalékos késedelmi kamatot von
maga után. A testület határozata alapján
a polgármester 5 napon belül volt köteles
végrehajtani az ingatlan átírását a kataszteri hivatalban. A rendkívüli ülésen személyesen is bemutatkozott két kastély iránti érdeklődő vállalkozó (bővebben a Fokozódó
érdeklődés… c. írásban). A képviselők tudomásul vették Konyhás Mihály és Gelléri
György szóban előterjesztett tervezetét, és
írásbeli terveket kértek az érdeklődőktől.
A testület a Vepos járművásárlási kérvényével kapcsolatban úgy határozott, hogy
a vállalat a kiadást építse be az idei éves
költségvetésébe.
(ek)

