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MsZ opät riešilo problémy nemocnice

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
sa zišlo na svojom 18. riadnom zasadnutí 25.
augusta. Po úvodných rutinných záležitostiach rokovali poslanci o správe o kontrole
v Nemocnici s poliklinikou v Želiezovciach,
ktorú predložila prednostka MsÚ Ing. Diana
Csicsmanová. Na schôdzi bolo skonštatované, že krajský riaditeľ VšZP adresoval
nemocnici list, v ktorom vyhlásil, že „neuvažuje o zazmluvnení NsP“. Podľa odhadu
zainteresovaných sa tak stalo preto, lebo
nikto z nemocnice neinformoval poisťovňu
o tom, ako bola zabezpečená trvalá služba
na poste lekára ARO. I keď tento problém
bol vyriešený už v júli, VšZP nedostala
oficiálnu správu o zabezpečení zdravotnej
starostlivosti. Poslanci odporučili nemocnici odstrániť nedostatky a uplatniť zákonný
postup v oblasti vedenia účtovníctva, vypracovaním koncepcie udržania NsP poverili pracovníka Sanamed Plus Mgr. Igora
Kúdelu s predpokladom jeho vymenovania
do funkcie riaditeľa a požiadali primátora
mesta, aby podal podnet na prešetrenie dôvodného podozrenia zo spáchania trestného
činu na bývalého riaditeľa NsP z dôvodu
neodvedenia odvodov a verejného ohrozenia zdravotnej starostlivosti znefunkčnením
ARO a zneužitím finančných prostriedkov.
Zastupiteľstvo schválilo finančný
rozbor hospodárenia mesta, podniku
Vepos, Mestskej knižnice a ZŠ za prvý
polrok 2005. Schválilo pracovné poriadky
týchto organizácií, ako aj VZN č. 5/2005
o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci odkázaným občanom. MsZ
rozhodovalo o odpredajoch mestských nehnuteľností. Poslanci neschválili žiadosť
jednej miestnej spoločnosti o odpredaj
budovy bývalého úradu práce a od MsÚ
si vyžiadali vypracovanie koncepcie využitia budov vo vlastníctve mesta. Zobrali
na vedomie predbežnú žiadosť predstaviteľa a.s. Lužické strojárne o nájomné
byty v Želiezovciach, vyhodnotenie práce
komisií MsZ a výborov mestských častí za
prvý polrok. Oboznámili sa s informatívnou správou o výchovno-vzdelávacích vý-

Podkrovné priestory slávnostne odovzdali Miklós Fehér, zástupca predsedu NSK a
poslanec Iván Farkas.
(foto: iv)

Gymnáziu s VJM pribudli nové učebne
V stredu 7. septembra bola odovzdaná
obnovená budova Gymnázia s vyučovacím
jazykom maďarským v Želiezovciach. Okrem
vonkajšej rekonštrukcie bolo pristavené aj
podkrovie, kde bolo zriadených 7 učební. Na
slávnostnom odovzdaní nových priestorov sa
zúčastnili zástupcovia zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja, dodávateľských
a kontrolných organizácií, sponzori, členovia
rodičovskej rady a rady školy. Riaditeľka Viera Menčíková poďakovala poslancom NSK za
finančnú podporu pri rekonštrukcii budovy,
pričom osobitne vyzdvihla aktivitu JUDr.
Gejzu Nagya a Mgr. Csilly Andruskovej.
Skonštatovala, že nové priestory škola nutne
potrebovala, lebo už dlhšiu dobu niektoré
vyučovacie hodiny prebiehali v suteréne alebo
v telocvičných prezliekarňach. O rok oslávi
gymnázium 50. výročie svojho vzniku, a tak

rekonštrukcia a prístavba budovy boli tým
najväčším darom.
Riaditeľka prezradila, že výstavba podkrovia a rekonštrukcia exteriéru budovy si vyžiadali investíciu v hodnote 12 mil. Sk, ktoré
poskytol NSK. Práce sa začali vlani na jeseň,
vykonávala ich firma Levstav. V podkroví je
zriadených 5 kmeňových tried, učebňa informatiky a anglického jazyka. Na zariadenie
učební poskytol VÚC ďalších 300 tis. Sk.
Školu navštevuje 213 študentov, vo 4-ročnom
odbore bolo 18, v 8-ročnom 15 prvákov.
Po obhliadke nových priestorov boli účastníci pozvaní na kultúrny program a recepciu
do školskej jedálne. Vystúpil spevácky zbor
gymnázia pod vedením Silvie Garamvölgyiovej a tanečná skupina Kincső, ktorej členovia
prizvali do tanca aj čestných hostí podujatia.
(ik)

sledkoch ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ, s návrhmi
na počet prijímaných žiakov na nový školský rok, ako aj so správou o organizačnom
a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu a schválili pracovné poriadky týchto inštitúcií.
Nevyhoveli žiadosti Selyz-Nábytok, s.r.o.

o zníženie daňovej povinnosti. V závere
zasadnutia poslanci zobrali na vedomie
organizačné
zabezpečenie
oberačkových slávností a informáciu primátora
o možnosti usporiadania medzinárodných
folklórnych slávností v meste.
(vk)
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Nové podmienky samosprávnej podpory odkázaných
Mesto prijalo v lete nové Všeobecne záväzné nariadenie (č. 5/2005)
o poskytovaní jednorazovej dávky
občanom v hmotnej núdzi. Materiál
upravuje pôsobnosť mesta v tejto
činnosti, pri ktorej rozhoduje o podmienkach poskytovania jednorazovej
dávky, o jej výške a opodstatnenosti
pridelenia peňažnej pomoci. Podľa tejto normy je dávka určená len
osobám v hmotnej núdzi a spoločne
posudzovaným osobám a slúži na zabezpečenie ich základných životných
podmienok, najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov. Za mimoriadne
výdavky sa v zmysle nariadenia považujú: výdavky spojené s nákupom
ošatenia a obuvi (maximálna výška
dávky je 1000 Sk na osobu), spojené
s nákupom školských potrieb (do 1000
Sk), výdavky na cestovné (do 1000
Sk), úhrada poplatku za účasť dieťaťa

v škole v prírode, na lyžiarskom alebo
plaveckom výcviku (do 2000 Sk), výdavky spojené s kúpeľnou liečbou (do
2000 Sk), úhrada za pobyt v nemocnici a doplácanie za lieky (do 1000
Sk), výdavky na nákup hygienických
pomôcok pre bezvládnych (do 2000
Sk), doplatky za elektrickú energiu,
plyn, vodu (do 5000 Sk), nákup základného vybavenia domácností, vrátane paliva (do 3000 Sk), výdavky na
pohreb blízkeho rodinného príslušníka
(do 800 Sk) a výdavky na vybavovanie
osobných dokladov.
O výške dávky rozhoduje primátor
mesta s ohľadom na možnosti plynúce
z rozpočtu. Dodržiavanie VZN kontroluje komisia zdravotníctva a sociálnych vecí pri MsZ, vedúca oddelenia
organizačného a sociálnych vecí MsÚ
a hlavná kontrolórka mesta.
(iv)

Farma Kissová získala diplom Geenhouse v Maďarsku

Konzervárka v Dunakiliti udelila diplom Greenhouse Lajosovi Kissovi zo Želiezoviec za najviac dodaných kvalitných uhoriek. Vyznamenanie bolo udelené 3.
septembra 2005 v Markotabödöge.
Farma Kissová vznikla v roku 1996 a zaoberá sa najmä produkciou teploplodnej
zeleniny
ako
paprika,
paradajka,
uhorka a melón. V súčasnosti patrí medzi
najväčších
pestovateľov
zeleniny
na
Slovensku.
Hospodári
na
580 ha pôdy,
zeleninu
pestuje na ploche
300 ha.
(LV) Nové skladové priestory Farmy Kissová.

Nový riaditeľ chce postupne ozdraviť nemocnicu

V znamení hľadania vhodnej osoby na post riaditeľa Nemocnice s poliklinikou prebiehalo 24. mimoriadne zasadnutie MsZ v Želiezovciach, na ktorom sa
zúčastnili aj predstavitelia Sanamedu Slovakia a početná skupina pracovníkov nemocnice. I keď nájdenie nového riaditeľa sa sprvu zdalo byť beznádejnou snahou,
nakoniec prítomní dospeli k uspokojivému výsledku z pohľadu obsadenia postu,
ktorý je v normálnych podmienkach lukratívny, v súčasnej situácii však veľmi
obávaný, aspoň tak to vyplývalo z diania v ostatných mesiacoch. Napokon bol
zvolený Mgr. Igor Kúdela, ktorý si za svoj cieľ vytýčil zvrátiť nepriaznivý stav
v oblasti financovania a zavedením reštrikčných opatrení nemocnicu ozdraviť.
Svojej funkcie sa ujal 1. septembra.
(ck)

Kronika vecí verejných
14. septembra sa v Želiezovciach na
mestskom úrade konalo rokovanie predstaviteľov krajskej rady Strany maďarskej
koalície. Delegáti sa zaoberali prípravami
na voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Zhodli sa na tom,
že poslanci za SMK budú presadzovať
ponechanie súčasného systému rozdelenia
volebných obvodov a počtu poslancov
vyššieho územného celku. Na zasadnutí sa
rozhodovalo aj o spôsobe vedenia predvolebnej kampane.
Primátor mesta JUDr. Gejza Nagy a riaditeľ NsP Želiezovce Mgr. Igor Kúdela sa
v polovici septembra zúčastnili ďalšieho
pracovného rokovania zástupcov miest,
ktoré majú v zriaďovateľskej pôsobnosti
nemocnice I. typu a riaditeľov týchto nemocníc. Na stretnutie v Kežmarku bol pozvaní aj minister zdravotníctva a členovia
výboru NR SR pre zdravotníctvo, ktorí sa
však na rokovanie nedostavili. Primátori
prijali uznesenie, v ktorom žiadajú výbor
NR SR pre zdravotníctvo o prerokovanie
osobitného bodu o zabezpečení právneho a
účtovného vysporiadania záväzkov evidovaných v účtovníctvach nemocníc do konca
r. 2002, vrátane záväzkov postúpených na
a.s. Veriteľ. Ďalej žiadajú otvoriť otázky
súvisiace s obdobím rokov 2003 až 2005,
prerokovať otázku diskriminácie malých
nemocníc z pohľadu cien za hospitalizáciu
a žiadajú zvýšiť úhrady štátu za svojich
poistencov o 1%. Tieto zdroje sa podľa
nich môžu využiť na úhradu rozdielov medzi zazmluvnenými a reálnymi uznanými
výkonmi zo strany poisťovní. Riaditelia
nemocníc a zástupcovia samospráv poukázali na nereálne stanovovanie limitov
poskytovania zdravotnej starostlivosti zo
strany zdravotných poisťovní, na znižovanie počtu objednaných výkonov a rozdiely
v hodnotení a financovaní rovnakých výkonov v iných typoch nemocníc.
Koncom augusta sa začala rekonštrukcia
Domu kultúry v Želiezovciach. Interiér
prechádza v týchto týždňoch rozsiahlou
obnovou - výmenou parkiet a dverí. Rekonštrukciu podlahy vykonávala dodávateľská
spoločnosť z Trstenej, nové zárubne a dvere dodá firma Unistol z Veľkých Ludiniec.
Práce si vyžiadajú investíciu 700 tis. Sk.
Rekonštrukcia bude ukončená do konca októbra, v tomto termíne by mal byť hotový aj
nápis na priečelí DK, označujúci charakter
budovy.
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Na kolesách proti rakovine
Želiezovský futbalový štadión bol v polovici septembra jedným z dejísk 3. ročníka
spoločnej kampane Slovenského paralympijského výboru (SPV), agentúry AP-projekt
a Únie miest Slovenska s názvom Na kole-

zakúpenie prístroja Wave System, zabezpečujúceho pozorovanie zmien pri dedičných
formách rakoviny.
Projekt je postavený na čo najväčšej účasti
verejnosti. Zvládnutím stanovenej dĺžky trate

nálade prispela hudobná kulisa, iniciátorský
prístup moderátorky Klaudie Konczovej,
množstvo sladkostí a príkladná starostlivosť
organizátora - mesta Želiezovce, ktoré tu reprezentovalo niekoľko pracovníčok MsÚ na
čele s vedúcou správneho oddelenia Paulínou
Kölesovou. V rámci podujatia sa v Želiezovciach vyzbieralo 10 635 Sk.
(ek)

Pestrá ponuka krúžkov
v CVČ

sách proti rakovine.
Cieľom projektu je pokračovať v myšlienke víťaza PH v Sydney v r. 2000 v cyklistike na dráhe Radovana Kaufmana, ktorý
pred dvomi rokmi tejto zákernaej chorobe
podľahol. Ako víťazovi paralympijských hier
sa mu podarilo uskutočniť úvodný projekt,
ktorého sa ujal SPV a neskôr ďalší dvaja
partneri. Tým sa podarilo kampaň posunúť
do povedomia verejnosti ako zbierku. Výťažok z tohtoročnej zbierky bude venovaný na

na akomkoľvek nemotorovom kolieskovom
vozidle a prispením symbolickej sumy na
podporu boja proti rakovine sa účastník stáva
súčasťou projektu. Na želiezovskom štadióne
si zašportovali žiaci ZŠ, ktorí sa do projektu
zapojili v rôznych disciplínach: jazda na bicykli, kolieskových korčuliach, kolobežkách
a v ďalších špecifických disciplínach, podobne ako klienti Domova sociálnych služieb,
ktorí mali stanovenú trať zvládnuť s pingpongovou loptičkou na lyžičke. K dobrej

Pracovníci Centra voľného času v Želiezovciach ponúkajú deťom zapojiť sa do
krúžkovej činnosti, ktorá bude prebiehať
v nových priestoroch CVČ, dobre vybavených pomôckami, výpočtovou technikou
i pripojením na internet. V tomto školskom
roku sa otvárajú krúžky:
- výpočtová technika, mladý vedec, rybársky, aranžovanie kvetov, modelársky
- aerobik a tae-bo, futbal, karate, aikido,
hádzaná, stolný tenis, šach
- anglický jazyk pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ, dramatický, kurz spoločenského
tanca pre žiakov 8. ročníka ZŠ, írske tance
a step pre deti nad 10 rokov a mládež.
Pre mládež a dospelých otvárame krúžky kalanetika, jóga, aerobik a tae-bo. Všetky vedú
odborne zdatní vedúci. Za každý krúžok sa
platí školné vo výške 300–500 Sk na polrok.
V CVČ platia aj vzdelávacie poukazy, ktoré
nahrádzajú platbu školného. Prihlásiť sa na
krúžky je možné v CVČ denne do 18.00 h.
Činnosť začína v pondelok 3. októbra 2005.
(CVČ)

Kakao ako peniaze v ríši Aztékov
V roku 1519, na ceste pri dobývaní
Strednej Ameriky, sa španielsky dobyvateľ
Hernan Cortez zastavil, aby založil kakaovú
plantáž. Cortez ju súrne potreboval, no najmä
jej produkt - kakaové bôby, na vyjednávanie
s Aztékmi, ktorí boli dominantným indiánskym kmeňom stredného Mexika.
Aztékovia totiž používali kakaové bôby
ako peniaze. Obchodovanie s poľnohospodárskymi produktmi ako je obilie, bolo
známe medzi agrárnymi civilizáciami po
stáročia. Peňazný systém kakaových bôbov,
ktorý využívali Aztékovia, bol najprepracovanejším v histórii.
Od počiatku vzniku používala Aztécka
civilizácia kakaové bôby veľkosti mandle
na obchodovanie. Aztécke impérium, ktoré
siahalo od Tichého oceánu po Mexický záliv, časom začalo hodnotiť všetok tovar v
kakaových bôboch. Bežný tovar ako deka
mal hodnotu 65 až 100 bôbov, závisiac od
kvality. Napríklad cena otroka bola od 520
do 4000 bôbov. Kľúčom k stabilite kaka-

ovej meny Aztékov bola vhodnosť výberu
kakaového bôbu ako platidla. Bôb bol pevný,
neopotrebovateľný, ani malý ani veľký, ale
hlavným dôvodom bola stabilita jeho ceny.
Kakaové bôby pochádzali z plodu veľkeho
ako melón a rástli v dažďovom pralese na
pomaly rastúcom strome Theobroma cacao.
Každý plod obsahoval len 40-50 semien, ktoré minimalizovali možnú infláciu. Ak úroda
bôbov bola dobrá a nadprodukcia znižovala
ich hodnotu v porovnaní s inými surovinami,
bôby sa rozdrvili na prášok a ten sa používal
na xocoatl, čo bol predchodca dnešných obľúbených nápojov. Pri spotrebe 5-10 bôbov
na šálku xocoatl bol nadbytok bôbov rýchlo
spotrebovaný a ich cena opäť stúpla.
Samozrejme nebolo prekvapením, že Aztécka vláda hrala aktívnu úlohu pri kontrole
zásob kakaových bôbov, a to daňami. Veľke
štátne sklady skladovali a vydávali bôby za
určitú cenu, presne tak, ako v súčasnosti centrálne banky ovplyvňujú a regulujú výmenné
kurzy mien. Štátni úradníci trestali a dokonca

popravovali obchodníkov, ktorí boli usvedčení z podvodov, či už obchodovaním mimo vyhradených zón alebo falšovaním kakaových
bôbov.
Pozn.: Stabilita každej meny zavisí od
jej množstva vydávaného vládou. Z histórie
ľudstva vyplýva, že nadmerné vydávanie
peňazí vládami bolo možné obmedziť jedine vybalancovanim, a to množstvom zlata
v štátnej pokladnici. Toľko peňazí bolo v
obehu, koľko bolo v pokladnici zlata. Tým
sa zabránilo znehodnoteniu peňazí a vzniku
inflácie. Možno si ešte niektorí pamätáte vetu
na rube bývalých československých bankoviek: “Bankovky su kryté zlatom a štátnymi
aktívami Štátnej banky Československej.”
Všimnite si, čo je napísané na bankovkách
vydávaných v súčasnosti...
Zdroj: Zooba Investments
Preklad: Ing. Norbert Paul
(registrovaný Stock Broker, NYSE,
NASD)
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Nový záujemca o výrobné priestory bývalej SES TVP

Polícia informuje

Spoločnosť Lužické strojárne, a. s.,
ktorá je v obchodnom registri zapísaná na
adrese bývalej SES TVP, intenzívne rokuje
s vedením SES Tlmače o odkúpení jedného
z areálov v Želiezovciach, kde by chcela od
nového roka rozbehnúť výrobu. Uviedol to
predseda dozornej rady a jeden zo zakladateľov spoločnosti Petr Kučera začiatkom
septembra. Podľa jeho slov spoločnosť plánuje od januára zamestnať 100 pracovníkov
pre výrobné programy ozubených kolies a
presného strojárenstva, najmä obrábačov
kovov, sústružníkov, frézarov a pracovníkov na CNC strojoch.
Spoločnosť bola na nevyužité kapacity
upozornená Ministerstvom hospodárstva
SR, ktoré poskytuje aj určitú podporu na
sprevádzkovanie nefungujúcich závodov.
Lužické strojárne plánujú v Želiezovciach
uskutočniť investíciu cez 200 mil. Sk.
Vyrábať chcú v 80-90% pre zahraničných

Pri poľnohospodárskych prácach v katastrálnom území Šaroviec bola 3. septembra
nájdená munícia z obdobia druhej svetovej
vojny. Strelivo bolo zlikvidované privolaným
pyrotechnikom KR PZ Nitra.

odberateľov, najmä v Holandsku, Belgicku
a vo Francúzsku.
Ako uviedol Petr Kučera, spolu s ďalšími partnermi, medzi nimi mestom Želiezovce, VÚC a košickou univerzitou, bude
participovať na vypracovaní koncepcie
rozvoja Želiezoviec a okolia a v úzkej
nadväznosti prostredníctvom ďalšej spoločnosti chce zabezpečiť plné využitie
celého objektu želiezovského závodu SES,
dôsledkom čoho má v priebehu dvoch rokov vzniknúť spolu 450 pracovných miest.
V záujme tohto zámeru plánuje zvolať
rokovanie s účasťou všetkých zložiek,
ktoré by mohli prispieť k vypracovaniu
tejto koncepcie. Ďalší vývoj pri rozbiehaní
tohto zámeru závisí od toho, či a kedy bude
podpísaná zmluva medzi SES a Lužickými strojárňami o odpredaji želiezovského
areálu. Podľa Petra Kučeru sa tak má stať
v priebehu septembra.
(ec)

Festival s obrazmi, filmom a hudbou

Neznámy páchateľ sa vo večerných hodinách
dňa 6. septembra vlámal do odstaveného
motorového vozidla Mercedes pred Domom
kultúry v Želiezovciach. Majiteľ sa vzdialil od
vozidla na 5 minút, zatiaľ páchateľ rozbil bočné sklo na dverách a z auta odcudzil notebook
a koženú tašku s firemnými dokladmi. Firme
– majiteľovi auta vznikla škoda vo výške
40 000 Sk.
Dňa 10. septembra v katastrálnom území Ondrejoviec na pozemku samostatne hospodáriacej roľníčky prichytila majiteľka tri osoby,
ktoré vykopali 15 kg zemiakov. Páchatelia vo
veku 32, 28 a 16 rokov spôsobili škodu iba
vo výške 100 Sk, ale podľa tzv. farmárskeho
zákona sú Úradom justičnej a kriminálnej polície PZ Levice stíhaní pre trestný čin krádeže
spolupáchateľstvom.
V nočnej dobe z 10. na 11. septembra neznámy páchateľ odcudzil motorové vozidlo Ford
Tranzit, parkujúce na Fučíkovej ulici v Želiezovciach. Majiteľovi spôsobil škodu vo výške
112 000 Sk.
V večerných hodinách dňa 16. septembra vošiel neznámy páchateľ nezisteným spôsobom
do rodinného domu v Tekovských Lužanoch,
kde odcudzil náramkové hodinky a predmety
zo žltého kovu. Svojím konaním spôsobil škodu vo výške 21 000 Sk.
Dňa 19. septembra popíjali v sikenickom
rodinnom dome traja muži spolu s 53-ročným majiteľom domu. Jeden z prítomných
majiteľa fyzicky napadol a spôsobil mu zranenia s predbežnou dobou práceneschopnosti
21 dní. Útočník je stíhaný za trestný čin porušovania domovej slobody, ublíženia na zdraví
a obmedzenia osobnej slobody.
(ck)
Informácie poskytol riaditeľ OO PZ v Želiezovciach mjr. Ing. Ladislav Stugel

Po dlhšom čase dalo občianske združenie
Blue Art opäť o sebe počuť. Tento raz rozvlnili vody miestnej kultúry organizovaním
ďalšieho ročníka festivalu Keep it Cool.
Podujatie podporované Nitrianskym samosprávnym krajom zorganizovali v mestskom
kine, organizátorom tento rok patrí špeciálna
úcta, keďže polovica členov OZ už nepracuje
v Želiezovciach, dokonca ani na Slovensku,
napriek tomu sa odhodlali zorganizovať medzinárodný festival vo svojom rodnom meste.
Pritom je zarmucujúce, že po vlaňajšom úspechu jednej z vedúcich kapiel maďarskej alternatívnej scény Másfél tento rok navštívilo ich
koncert, ako i celý festival poznateľne menej

ľudí. V hudobnom bloku zabávala prítomných
Želiezovčanka DJ Ivek, na scéne ju vystriedala
skupina Jeffo`s Dream, ktorá svojím prejavom
vyžarovala jemne melancholickú náladu, napokon očakávane dobrý výkon podali členovia
Másfél, ktorí dostali publikum do varu. Koncertu predchádzalo premietanie amatérskych
umeleckých filmov, v jednej z miestností
kina bola inštalovaná výstava obrazov Bianky
Mágyelovej a fotografií želiezovských autorov
Gergelya Fábiána, Lajosa Gőbölösa, Richarda
Kovácsa a Zoltána Viczencza.
Festival bol roky zrazom starých známych,
miestnych vyznavačov tejto hudby, bodom
stálosti v neurčitosti uplynulých rokov, ktorý

autori tejto myšlienky, aj keď s ťažkostami,
predsa len, dokázali zorganizovať. Tento rok
sa pri udržaní kvality snažili vyjsť v ústrety
verejnosti menším vstupným, ich gesto však
neoslovilo dostatok záujemcov. Keď si cieľová skupina nebude všímať podobné podujatia,
ktoré ich organizátori čeliac nástrahám všeobecného nezáujmu pripravujú, veľmi rýchlo
sa môže ocitnúť bez nich – potom bude môcť
pri hlušiacich melódiách jukeboxov melancholicky rozjímať nad tým, že ešte nedávno
mala možnosť v rodnom meste počúvať živú
hudbu, ale svojou ľahostajnosť sa pričinila
o koniec takých časov...
(ik)
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Kincső oslavovalo dekádu svojej činnosti
V polovici septembra oslávil Neinvestičný fond Čistý prameň a tanečný súbor
Kincső 10. výročie svojho vzniku trojdňovým kultúrnym podujatím, na ktoré boli
pozvané aj priateľské súbory z Maďarska,
Sedmohradska a Vojvodiny. Miestny Dom
kultúry je v rekonštrukcii, preto padlo
rozhodnutie usporiadateľov zorganizovať
podujatie v telocvični miestneho gymnázia s VJM, čo sa ukázalo ako šťastné
riešenie v otázke dobre vybavených a vyzdobených priestorov i kapacity. Organizátori, funkčne skvele využijúc danosti
športového komplexu, sa usilovali o to,
aby návštevníkov oslovili pred, po i počas
prestávok kultúrnych programov, a tak
v zadnej časti sály umiestnili výstavu fo-

tografií, zachytávajúcu dôležité momenty
desaťročnej histórie súboru.
Prvý deň patril oslávencom. Po oficiálnom otvorení si prítomní vypočuli
prednášku etnografky Anny Jókaiovej
o historických regiónoch Požitavska
a okolia Zobora. Počas večera sa predstavili všetky vekové kategórie domácich súborov, pracujúcich pod vedením manželov
Alexandra a Ester Juhászovcov: najmenší,
Apró Kincső, veľkí (na obrázku hore
predstavujú novú choreografiu moldavských tancov), súbor bývalých tanečníkov
(spodná snímka), ako aj súbor rodičov detí
tancujúcich v detských súboroch. V galaprograme sa predstavilo aj viacero hudobných skupín, medzi nimi „dvorný súbor”
Kincső – Gereben, skupina Kóborzengő,
či zakladateľská skupina Čistého prameňa
Pengő. Po skončení programu sa všetci
členovia jubilujúceho súboru zoskupili
na javisku, aby od predstaviteľov verejnej
správy, spoločenského a politického života prijímali blahoželania a dary, zaslúženú
úctu za 10 rokov usilovnej práce.
V piatok sa súbory rozišli po okolí,

účinkovali v mestách a obciach regiónu,
aby si večer, čiastočne odpočinutí, vychutnali vydarený koncert skupiny Muzsikás a svetoznámej
speváčky
Márty
Sebestyén a vhodne
naladení sa zúčastnili
na tanečnom dome.
Iní nadväzovali nové
známosti s miestnymi
obyvateľmi a členmi
ostatných
súborov,
v dlhotrvajúcich rozhovoroch spomínali
na slávne festivaly,
vystúpenia a na spoločných známych.
V posledný deň

galaprogramu. V rámci neho vystúpili
okrem domáceho Kincső aj Ördögborda
z Balánbánya, Szarkaláb z Kolozsváru,

hrali prím hosťujúce súbory, ktorých členovia sa
mohli zúčastniť na
výlete, prednáške,
popoludní
krátkymi
ukážkami
svojich programov
pobavili obecenstvo
Oberačkových
slávností
na námestí a s
oberačkovým
sprievodom
sa
presunuli do telocvične gymnázia,
miesta večerného

Kaláka zo Szamosújváru, Szivárvány z
Derecske, Tébláb z Budapešti, Felvidék z
Bátaszéku a Mládežnícky tanečný súbor
z Pélmonostoru. Zlatým klincom večera
bolo účinkovanie bratislavského súboru
Mladé srdcia, ktorý predviedol svoju novú
choreografiu s názvom Listy z Hornej zeme
a v nej tance z rôznych regiónov súčasného
Slovenska.
Kincső teda oslávilo prvé desaťročie
svojej existencie na vysokej úrovni, počas
troch septembrových dní obdarovalo kvalitným programom svojich priaznivcov, seba
i svojich hostí a za utíchajúcich zvukov
tretieho tanečného domu vstúpilo do druhej
dekády svojej činorodej práce.
(ik, foto: hg, ek)

K 61. výročiu SNP
Slávne udalosti spred 61 rokov si na členskej schôdzi pripomenuli členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Želiezovciach. Ako spomenul priamy účastník povstania Pavol Proksa, v ten deň, keď
slobodný povstalecký rozhlas B. Bystrica šíril
do sveta radostnú správu o začiatku hrdinského povstania, bola slnkom zaliata augustová
streda. Ľudia boli vyhlásením Povstania nadšení, nikto v ich vojenskej posádke neodmietol aktívnu účasť v tomto boji.
V spomenutom príhovore bolo poukázané na veľmi zložité a ťažké podmienky,
v ktorých pplk. Ján Golian, náčelník štábu na
Veliteľstve pozemných vojsk v B. Bystrici,
organizačne so svojím antifašisticky zmýšľajúcim štábom pripravoval toto ozbrojené
celonárodné vystúpenie. Napríklad, okrem
ich germanofilsky založeného a oddaného veliteľa – generála Turanca, ktorý veľmi často
pplk. Goliana najprv ohlásený, neskôr aj bez
ohlásenia prepadával v jeho kancelárii, aby
zistil, čo sa robí, tam bolo celé poschodie veliteľskej budovy obsadené odnožou nemeckej
vojenskej misie z Bratislavy. Tieto prepady

boli veľmi časté, najmä v poslednom týždni
pred vypuknutím SNP...
Vcelku možno povedať, že aj SNR a jej
povereníctvo (v dnešnom ponímaní ministerstvo) úlohy za SNP zvládlo, že verejný
život na rozsiahlom povstaleckom území
v zložitých podmienkach fungoval takmer
normálne. Fungovala doprava, pošta, školy,
sociálne inštitúcie, zásobovanie.
Počas Povstania bola väčšina národa
odhodlaná bojovať proti nepriateľovi nie
z povinnosti, ani z donútenia. Nadšenie,
ktoré tento boj vyvolal, zotrelo v širokých
vrstvách všetky politické rozdiely, nedelilo sa
na politické strany ani na vyznania. Spoločný cieľ proti fašistickému okupantovi a jeho
domácim prisluhovačom ho zmobilizoval
a zjednotil. Povstanie nikdy nebolo potlačené,
prešlo len do inej formy odboja, pokračovalo
v horách v partizánskej vojne.
Po členskej schôdzi jej účastníci spolu
s predstaviteľmi mesta za zvukov smútočného pochodu vzdali hold všetkým bojovníkov
proti fašizmu položením vencov k Pomníku
padlým.
PaedDr. Jozef Výboch
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Telefónne čísla Mestského úradu v Želiezovciach
Kanc.č.dv
Názov oddelenia
Prízemie
1 Informátor
3 Hl. kontrolórka mesta
4 Vedúca správneho oddelenia
5 Oddelenie správne
7 Matrika
8 Pokladňa
9,10
Odd.výstav. a mest. majetku
11 Vedúci odd.výstavby a mest. majetku
13,14,15 Odd. daňové
I. Poschodie
17 Sekretárka primátora
18 Primátor mesta
24 Zástupca primátora,
20 Prednostka MsÚ
21 Podateľňa
II. Poschodie
29-31,42 Odd. finančné
34
35
37
38
39
41

771 11 22, 771 21 20
771 11 22, 771 21 20 – kl. 24
771 10 87
771 35 52
771 12 38
771 11 22, 771 21 20 – kl. 22
771 11 40, 771 04 00
771 04 03
771 34 82
771 30 04, 771 11 22, 771 21 20 – kl. 12
771 28 30, 771 11 22, 771 21 20 – kl. 13
771 11 22, 771 21 20 – kl. 14
771 35 51, 771 11 22, 771 21 20 – kl. 15
771 11 22, 771 21 20 – kl. 26

Spoločný obecný úrad - stavebný úrad
Spoločná úradovňa
Vedúca odd. školstva, kultúry a športu
Kordinátorky aktiv. činnosti
Metodici školského úradu
Redakcia ŽS, technik PO BOZP

771 06 61, 771 11 61, 771 11 22, 771 21 20
– kl. 20
771 11 96
771 24 15
771 10 64
771 11 22, 771 21 20 – kl. 16
771 24 15
772 11 70

Mestská polícia
Mestská polícia - služba
Mestská polícia - náčelník

771 13 29
0905 891 441
0905 891 442

VEPOS, mestský podnik
VEPOS - p. Pásztor
Knižnica
Dom kultúry

771 10 33
0905 422 541
771 10 00
771 10 99

Na deň starších

Často sa vynára otázka: Ako sa má človek
vysporiadať so starobou? Podľa Perlakyho
tak, ako so životom. Vlastne toľko podôb
staroby existuje, koľko je na svete ľudí. Ľudia
v pokročilom veku žijú tú budúcnosť, o ktorej
kedysi snívali, ich tragédiou je, že o novej už
snívať nemôžu.
Rokmi zaťažené nohy sú unavené, telo
je ťažké ako vrece múky a tvár už tiež nie
je tá, ktorá bývala. Namiesto pečienky sa
konzumujú lieky, organizmus sa prispôsobuje
konečnému zmyslu celého bytia. Stále prichádza jar, ale už akosi inak. Ale kým niekoho
staroba viditeľne opečiatkuje, iní jej vzdorujú
dlho. Starobe sa treba vzoprieť, ako to urobilo niekoľko významných osobností minulosti.
Haydn skomponoval oratórium Stvorenie
v 67 rokoch, Wagner svoju operu Parsifal
v 69 rokoch. Michelangelo namaľoval svoje
najkrajšie obrazy medzi 60. a 89. rokom
života, Goya, ktorý štetec vzal prvýkrát do
ruky ako 40-ročný, mal 72, keď tvoril svoje
najkrajšie obrazy, nehovoriac o Tizianovi,
ktorí aj po 90 roku svojho života neúnavne
pracoval – umrel ako 99-ročný. Archimedes
vynašiel zapaľovaciu šošovku v 75 rokoch,
Platón napísal najkrajšie dialógy v 80 rokoch, Cato sa v 66 rokoch učil po grécky.
Záverom snáď toľko: keď naši starí
príbuzní už neuvládzu udržať v rukách nič,
poprosme ich, aby si zložili dlane pre nás.
Tak môžu aj v tichosti naplniť náš dom požehnaním tí, za ktorými raz budeme cítiť bôľ,
že ich nemôžeme viac počuť a pohladiť ich
striebristé vlasy.
Ján Szalay

Spomienka na zosnulého Michala Lipovského
„Je taká chvíľa.
Skončí sa život, začne spomienka.
Vytryskne zo srdca ako utajený prameň
a rozlieva sa do dní.“
R. Čižmárik
V tomto roku sme oslávili 61. výročie SNP. Nedá mi preto nespomenúť
skutočnosť, že aj v našom meste žil
a tvoril človek, ktorý bol priamym
účastníkom SNP. Mnohí o tom ani nevedeli, on sám sa nerád chválil. Bol
to Michal Lipovský, ktorý po vojne
prišiel ako mladý vojak 1. čs. armády
do Želiezoviec a od tej doby žil medzi
nami.
Dňa 17. júla 2005 sme sa s ním na
cintoríne v Želiezovciach dôstojne
rozlúčili a odprevadili na poslednej
ceste zosnulého váženého spoluobčana
- Michala Lipovského. Zomrel 15. júla
2005 vo veku 84 rokov.
Odišiel človek skromný. My, ktorí
sme ho poznali, vieme, aké mal zásluhy
na budovaní nášho mesta. Od r. 1963
pôsobil 18 rokov ako predseda MsNV
Želiezovce. Spolu so svojím vtedajším

dynamickým tajomníkom Ladislavom
Dobrovickým vynakladali maximálne
úsilie pre rozvoj mesta.
Počas jeho pôsobenia sa tu budovali
pevné cesty, chodníky, kanalizácia, vodovod, kultúrne a športové centrá (detské
dopravné ihrisko, futbalový štadión, kúpalisko, amfiteáter). V „akcii Z“ – teda svojpomocne boli postavené školské jedálne
pre obe ZŠ, telocvične pre ZŠ a Gymnázium s VJM. V strede mesta boli postavené
dve vežové a ďalšie bytové domy. V rámci
individuálnej bytovej výstavby boli postavené desiatky rodinných domov v areáli Csikókert. Projekčne bola pripravená
výstavba dvojprúdovej cesty na Mierovej
ulici. Starostlivosť o bezvládnych chorých
občanov bola na dobrej úrovni zabezpečená
v našej nemocnici, postavením polikliniky
sa ďalej zvýšila zdravotná starostlivosť.
Zabezpečenie plynofikácie mesta bolo
podmienkou pre vybudovanie prevádzky
závodu SES, kde našlo zamestnanie 900
občanov mesta a okolia. To podnietilo výstavbu nového sídliska na Mierovej ulici.
Postavilo sa 7 sedempodlažných bytových
domov. Všetky aktivity smerovali k tomu,

aby sa naše mesto rozrastalo a žilo čulým
kultúrnym a spoločenským životom a to sa
nášmu bývalému predsedovi aj darilo.
Preto tí, ktorí sme ho poznali, vzdávame mu hold, vzdávame hold jeho statočnej
a činorodej práci v prospech nášho mesta.
Zosnulý Michal Lipovský bol pre svoju vyrovnanú, tichú a skromnú povahu
medzi spoluobčanmi obľúbený. Mal rád
ľudí, vedel sa vžiť do ich radostí a starostí,
Vypočul každého, kto sa na neho obrátil
a ochotne poskytoval radu a pomoc na to
odkázaným.
Môžeme vyhlásiť, že to bol človek,
ktorý nežil iba pre seba. Keď odchádzal do
dôchodku, jeho zdravie už bolo podlomené, ale aj potom, pokiaľ mohol, zaujímal
sa o dianie v našom meste. Ťažká choroba v ostatných rokoch mu už nedovolila
chodiť medzi ľudí, a tak s nimi strácal
kontakt. Tak ako skromne žil, dožíval na
zaslúženom odpočinku v skromnosti a spokojnosti. Jeho dielo nám však nedá na neho
zabudnúť, preto mu venujme aspoň tichú
spomienku.
Mária Kisďurková, dlhoročná
pracovníčka MsNV v Želiezovciach
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V uliciach San Francisca... som bežal maratón
Motory lietadla hrmia od tejto chvíle tichšie – nad zelenými parcelami začíname klesať.
Obsluha zbiera odpad, slúchadlá, pokrývky.
Zo zmeny tlaku sa človeku zapchávajú uši
– treba vraj veľa prehĺtať, aby sa sluch čo najrýchlejšie prinavrátil. Klesá rýchlosť aj výška
a naopak - stúpa teplota a počet preletených
kilometrov. Po 4350 km pristávame.
Do centra som sa dostal metrom, vyhľadal
som miesto svojho ubytovania – YAH Hostel
na rohu Mason Street a O`Farrel Avenue
a vyšiel som do mesta. V najzápadnejšom
cípe mesta som prvýkrát uvidel Tichý oceán.
Prechádzal som sa po brehu až po impozantnú
stavbu - most Golden Gate a vrátil som sa na
ubytovňu. Bolo 8 hodín večer, u nás ráno 5
hod.
V sobotu som vstával skoro – 9-hodinový
časový sklz urobil svoje. V izbe bola úplná
tma, býval som s ďalšími tromi bežcami. Na
svitaní som sa opäť pobral do mesta k zálivu,
medzi 30–40-poschodové vežiaky v centrálnej časti, medzi ktorými len z času na čas
vidieť na slnko. Popri prístavoch som sa vydal
k mostu Bay Bridge, ktorý bol sivý, ale očarujúci svojimi dvomi úrovňami, ktoré sa strácali
v nedohľadne. Je zaujímavé, že Golden Gate
má 1,5km, a Bay Bridge meria 13,5km. Jeho
spodok je na úrovni 10. poschodia blízkej
budovy. Je tam mimoriadne hustá doprava,
zdiaľky počuť stály hukot vozidiel. V tejto
časti prístavu lákajú turistov výletné plachetnice, pripomínajúce zašlé časy námorníctva.
Nemal som ani čas, ani peniaze, preto po
krátkom fotení som sa vrátil k hlavnej budove,
kde prebiehal sobotňajší trh. Predávajúci sa

FUTBAL
Dospelí
T. Lužany - MŠK Želiezovce 4:3
MŠK Želiezovce - Dvory n. Žitavou 1:3
Šahy - MŠK Želiezovce 6:1
MŠK Želiezovce - Pribeta 3:2
Dorast
MŠK Želiezovce - V. Meder 3:1
Starší žiaci
Nitra C - MŠK Želiezovce 3:0
Komárno - MŠK Želiezovce 6:0
Mladší žiaci
Nitra C - MŠK Želiezovce 3:0
Komárno - MŠK Želiezovce 6:0

tam neprekrikujú, ale mnoho farmárov–prvovýrobcov tam predáva svoje produkty
v obrovskom výbere – potraviny, napr. olivy,
osúchy, slivky, jablká, broskyne, pomaranče sa
dajú ochutnať, nikto sa nepozastaví, keď ich
potenciálny zákazník ochutná aj viac.
Na poludnie nastupujú povinnosti – musím
sa vyznať medzi množstvami bielych stanov
na Justin Herman Plaza, aby som dodržal
stanovené poradie úkonov. Nemôžem si totiž
vyzdvihnúť štartové číslo, kým som sa nezaregistroval – som tu, ja, bežec z ďalekého kraja,
ktorý sa prihlásil už pred mesiacmi.
V nedeľu som vstával o štvrtej ráno, štart
maratónu bol o 5:20 h. V meste panuje ešte
nočná tma, kde-tu vidieť bezdomovcov, zabalených v rôznych handrách, ohrievajúcich
sa na mrežiach alebo krytoch kanalizácií.
Šťastnejší sa „ubytovali“ v improvizovaných
príbytkoch z kartónov. Napriek skorému času
sa nikto nemusí pýtať na cestu, je nás mnoho,
ktorí ideme rovnakým smerom. Niekoľko
bezdomovcov zvedavo škúli zo svojich papierových domov – prečo je tu dnes ráno tak
rušno?
Skúsenejší účastníci už vedia, ako sa treba
pripraviť na štart – posledné úpravy na topánkach (najmä na šnúrkach), hodinky, čelenka,
ochranný náter na podpazušie, slabiny, bradavky (vidieť nejedného bežca, ktorý počas
pretekov krváca z týchto miest – je to veľká
bolesť), zahrievanie, WC, tabletky, štartové
číslo...
5:10 – je tu už veľká tlačenica, každý sa
usiluje nájsť svoju zónu: spíker hlási, že do
štartu zostáva len 10 minúť. Niekoľko omeškancov sa tlačí v mase, šikovnejší sa snažia

dostať o niečo dopredu. Posledné 2 minúty
hlásia v reproduktoroch...1minúta...potlesk
a posledné odčítanie: 10,9,8...2,1,štart. Prvé
rady sa pohnú, najlepší už súťažia, my ostatní
zatiaľ len prestupujeme na miesta. Pomaly sa
dostávame na štartový elektronický koberec,
odkiaľ naše výkony už merajú pomocou čipov.
Stále je tma...
Postupujeme po ceste pri prístavoch
(8–9km), potom cez Golden Gate k výhliadkovému miestu Buena Vista, späť na most,
cez Golden Gate Park sa dostaneme k priemyselnej štvrti, pri starom prístave prebehneme
pod Bay Bridge. Je príjemné počasie, teplota
vzduchu je nadránom 14, v cieli 15°C. Až do
svitania dolieha na krajinu hmla. Rýchlo sa
pohybuje smerom od oceánu, zahaľuje nás, aj
slávny most vidíme len do určitej výšky, nedovidíme ani na vyššie časti výškových budov.
Spod hmly sa oslobodzuje najprv druhé, potom tretie poschodie, biely opar pomaly ustupuje. Keď dobieham do cieľa okolo 9. hodiny,
udržiava sa už len pri strechách mrakodrapov.
Mrholilo takmer do konca súťaže, počas posledných troch kilometrov vyšlo slnko, ale
nepríjemne pražilo.
Po dobehnutí do cieľa dostávame občerstvenie: nápoje, ovocie, energiu vo všetkých
možných formách – unavené telo potrebuje
vitamíny, minerálne látky, energiu. Počas 3
hodín behu môže súťažiaci vypotiť 3–5 l vody,
s ktorou sa z tela odplavujú aj minerály a vitamíny. Tie treba čo najrýchlejšie doplniť, ale
s mierou, aby sa nestalo, že budú odchádzať
z tela tou istou cestou, akou prišli.
(Pokračovanie v budúcom čísle.)
František Dulai

Vydarená sezóna Agrofarmy Ferrari
Majiteľ jazdeckého klubu Agrofarma
Ferrari Ľudovít Dóka si ešte na jar tohto
roka nebol istý, či sa vôbec zapojí do
klusáckej dostihovej súťaže. Napokon
sa rozhodol tejto sezóny zúčastniť. Prax
ukázala, že to bolo mimoriadne šťastné
rozhodnutie, lebo po 22 súťažiach dostihovej sezóny je najúspešnejší klusák
stajne, 3-ročný Altaj so 6 víťazstvami,
vážnym ašpirantom na titul Klusák
roka. Nová posila stajne Ján Valentovič
dosiahol v tomto ročníku už 10 víťazstiev a taktiež má veľké šance stať sa
jazdcom roka. Úspešne si počínala aj
trojročná Dominika, ktorá zaznamenala štyri víťazstvá. Niekoľko dostihov zabehol aj veterán, štvornásobný
Klusák roka – V. G. Starsboy, ktorý
tento rok vybojoval 4., resp. 7. miesto.
Altaj okrem svojich šiestich víťazstiev

raz siahol na druhé, štyrikrát na tretie
miesto, v troch prípadoch skončil ako
5. a raz na 6. mieste. Jedenásťročný
Olster si v tomto ročníku vybojoval
5. a 6. miesto, 5-ročný Mondostar Pro
získal 2., 3., 5., 8. a 9. miesto. Okrem
nich vo farbách Agrofarmy Ferrari
súťažili Salinas, Erixes a V. G. Royalman, ostatne menované raz obsadili 5.
miesto. Do konca sezóny zostávajú tri
štarty, dve dostihy v Bratislave a jedni
v Topoľčiankach, už teraz však možno
konštatovať, že klusácky klub Agrofarma Ferrari Želiezovce uzavrie úspešnú
sezónu, s novými koňmi nadväzujúc na
dedičstvo slávneho V. G. Starsboya. Dá
sa očakávať, že s takými výsledkami za
chrbtom nebude štart v budúcom ročníku ani na moment otázny.
(ec)
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Vydavateľstvo anglickej literatúry ocenilo projekt želiezovského žiaka
Súčasťou progresívneho vyučovania
na školách sú rôzne formy projektovania. Využívajú sa aj pri vyučovaní cudzích jazykov. Tvorba projektov pomáha
rozvíjať tvorivosť žiakov a zároveň im
poskytuje možnosti využiť získané jazykové znalosti v konkrétnych situáciách.
Motiváciou pre školy i žiakov
sú rôzne súťaže, napr. PROJECT
COMPETITION 2005 - celoslovenská
súťaž projektov v anglickom jazyku,

ktorú zorganizovala Oxford University
Press Bratislava. Zapojila sa do nej aj
Základná škola v Želiezovciach a žiak
jej 8. ročníka Róbert Csernyík získal 3.
miesto v kategórii – projekt na tému An
Ideal Day In My Life.
Víťazi v jednotlivých kategóriách z
celého Slovenska sa 1. 7. 2005 zišli v
priestoroch ŠDaJ Družba UK v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní cien.
Úspešný žiak i učiteľka anglického jazy-

ka Mgr. Alžbeta Očkaiová prevzali hodnotné ceny z rúk Dr. Dariny Marčekovej,
zástupkyne Oxford University Press.
Účasť na slávnosti s bohatým pohostením bola zároveň skvelou príležitosťou
na výmenu skúseností z projektovania na
hodinách anglického jazyka medzi žiakmi i učiteľmi.
K takémuto úspechu zostáva už iba
zablahoželať.
(šh)

Želiezovské spomienky

Jarmoky a trhy v Želiezovciach
Mesto Želiezovce odpradávna využívalo svoju výhodnú polohu na usporadúvanie obecných jarmokov a trhov.
Staršie písomné dokumenty zaznamenávajú ročne až 6 celoštátne ohlasovaných
jarmokov. Dôkazom toho sú dobové
kalendáre. Podľa záznamov z 18. a 19.
storočia sa prvý jarmok konal koncom
januára na Hromnice, jarný dobytčí
a výkladný trh okolo 15. apríla na sv.
Juraja, začiatkom júna bol v okolí známy želiezovský jarmok na Božie Telo,
koncom júla na sv. Jakuba. Tradične
najväčší obrat zabezpečovali jarmoky
na Pannu Máriu – okolo 10. septembra
a v polovici novembra jarmok konaný
na Alžbetu. Od polovice 20. storočia sa
od početných jarmokov upustilo a zaviedla sa nová tradícia Ondrejského jarmoku, ktorý sa zachoval dodnes. Podľa
záznamov sa jarmoky konali v priestore
od katolíckeho cintorína po dnešný Ag-

Žobrák na želiezovskom jarmoku v r. 1907

Predavač kapusty na jarmoku v r. 1907
ropap. V roku 1928 sa táto tradícia zrušila, keď sa tu začala výstavba rodinných domov. Mesto
sa rozhodlo realizovať nové,
moderné trhovisko s rozmermi
205x136m tesne za pozemkom
cintorína reformovanej cirkvi.
V strede trhoviska bola váha
a budova slúžiaca na výdaj povolení na predaj. Priestor trhoviska
bol rozdelený na niekoľko častí:
jedna slúžila na predaj rožného
statku, ďalšia na predaj koní,
oviec a zvlášť bol priestor na výkladné trhy. Trhovisko sa úspešne ujalo, aj keď neskôr sa na
jednej časti vybudovalo futbalové ihrisko. Aj tieto priestranstvá
však časom pohltila postupujúca
výstavba. V druhej polovici 20.
storočia sa mestské jarmoky
presťahovali na hlavnú ulicu.
Za predaj na jarmokoch sa vždy
vyberal poplatok, ako vidieť na
dokumente z roku 1912. Jarmoky

boli vždy oživením všedných dní mesta.
Mnohokrát došlo k drobným potýčkam,
krádežiam alebo bitkám. Polícia i orgány mesta mali vždy plné ruky práce.
Neraz sa stalo, že pre neopatrnosť zhorelo aj niekoľko stánkov s občerstvením,
no kupujúci i predávajúci väčšinou odchádzali spokojní. Jarmoky ale priali aj
neférovým „kšeftárom“ a podvodníkom.
Stalo sa napríklad, že pred druhou svetovou vojnou na jesenný jarmok prišla
žena z neďalekého Šalova predať svoj
tovar. Za utŕžené peniaze chcela pre svoju dcéru kúpiť okrem iného aj stuhu do
vlasov. Keď sa s predávajúcim dohodla
na farbe, požiadala o odmeranie 20m ružovej stuhy. Prefíkaný obchodník začal
odmeriavať: 1 meter, 2 metre... a akoby
náhodou, spýtal sa: - Koľkože má dcéra
rokov? – Nuž, bude mať 18. A predávajúci šikovne pokračoval: 19 metrov, 20
metrov, nech sa páči. Veru, aj takéto
huncútstva patrili, a žiaľ, aj dnes patria
k jarmočným nákupom.
Pavel Polka
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Štyridsaťpäť rokov mestom

...sedemdesiate roky

V dňoch 25.-26. októbra 1975 sa
uskutočnili oslavy 900. výročia založenia Želiezoviec. V KD sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie poslancov a
kultúrny program, v ktorom vystúpil aj
orchester Karla Vlacha. Za zmienku stojí
i niekoľko ďalších kultúrnych podujatí:
- 30. septembra a 1. októbra 1971 tu nakrúcala rakúska TV film o živote a pobyte F. Schuberta.
- 12. októbra 1974 sa tu konal kultúrny
festival Rómov – s účasťou vyše 500
osôb.
- 15. júna 1975 navštívila mesto delegácia „Po stopách Schuberta“ z NDR pod
vedením Vilhelma Kühla, ktorú nasledovala študentská delegácia.
- 23. septembra 1977 sa uskutočnili I.
Schubertove slávnosti, o živote skladateľa prednášal dr. Zdeněk Nováček.
- V r. 1978 bola pri príležitosti 150. výročia úmrtia F. Schuberta zrekonštruovaná Pamätná izba F. Schuberta, otvorená

výstava jeho diel a dokumentov o jeho
živote. V tom istom roku tu na krajských
Schubertovych slávnostiach vystúpil
Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave a sólisti SND.
Čo sa týka spoločenských organizácií, pozornosť si zaslúži činnosť Csemadoku, spolku rybárov, poľovníkov,
Zväzarmu i TJ Slovan, ktorá mala 6
oddielov, z ktorých najlepšie výsledky
dosahovali futbalisti, stolní tenisti, hádzanári a tenisti. Dňa 9. mája 1975 sa
tu konalo obvodné kolo spartakiády. Na
štadióne vystúpilo viac ako 2100 cvičencov, počet divákov presiahol 4000.
Účinkovali tu aj prvoligové futbalové
družstvá Inter Bratislava a Székesfehérvár FC.
V tomto období sa do centra záujmu
dostávalo skvalitnenie komunálnych
služieb. V r. 1972 bol otvorený Dom
služieb v hodnote 3,7 mil. Kčs, o rok neskôr práčovňa a čistiareň. Podľa zázna-

mov kronikára pre problémy s dodávkou
elektrickej energie v čistiarni pracovalo
12 osôb v nočnej smene medzi 22.00
a 6.00 hod. V 70. rokoch boli odovzdané
aj ďalšie objekty:
- v r. 1975 bola otvorená pomocná škola
pre ročníky 1.-5.,
- v apríli 1975 začal svoju činnosť Doprastav, pod vedením Viliama Saba tu
pracovalo 35 ľudí,
- v r. 1977 bola odovzdaná administratívna budova Okresného stavebného
podniku, ktorá bola postavená za 4,5
mil. Kčs,
- v r. 1978 bola otvorená knižná predajňa, postavená za 1,4 mil. Kčs,
- v decembri 1978 bola odovzdaná obnovená budova jasiel pre 40 detí, jedáleň
a družina slovenskej ZŠ. Škola v NsP
dostala nové učebne a družinu.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
PaedDr. Ferenc Nyustyin

Rozdielne názory na výkup pozemku
V súvislosti s októbrovým otvorením prevádzky Selyz Nábytok, spol. s
r.o. sa primátor mesta vyjadril, že nesúhlasí s názorom, že podmienky nákupu pozemku od Karin Ozsvaldovej boli
nevýhodné. „Mesto kúpilo pozemky aj
za neporovnateľne nižšiu cenu, než je
trhová, preto celkový pomer ceny na
meter štvorcový nedosahuje súčasnú

trhovú cenu. Navyše bolo nevyhnutné
vykúpiť tento pozemok, lebo jedným
jeho cípom bude prechádzať vysokotlakový plynovod, potrebný pre priemyselný park.“
Mesto, ktoré inžinierske siete zabezpečilo pre Selyz Nábytok bez akejkoľvek podpory, si bude môcť na zvyšnú časť územia nárokovať dotáciu na

prípravu priemyselného parku, keďže
plocha je v jeho majetku. Na otázku,
či mesto eviduje prípadných ďalších
záujemcov o výstavbu závodu na zelenej lúke, sme od primátora dostali
odpoveď, že už rokoval s viacerými
záujemcami, zatiaľ to však boli nekonkrétne predstavy vlastníkov o lokalite
svojich nových výrobných kapacít. Je
však dôležité byť pripravený na takúto
možnosť, aby sme neprišli o prípadných investorov kvôli nedostatočnému
zvládnutiu prípravnej fázy zriadenia
priemyselného parku, vyhlásil primátor.
(ek)

Tohtoročné oberačkové slávnosti sa od predchádzajúcich líšili svojou krátkosťou a nenápadnosťou. V sobotné popoludnie v polovici
septembra otvoril slávnosti primátor mesta.
V kultúrnom programe sa predstavili tanečníci
z TK Magnum a súbory hosťujúce na jubilejnom podujatí súboru Kincső. Tie po svojom
vystúpení absolvovali aj oberačkový sprievod
ulicami mesta. Účinkujúci odmenili málopočetné obecenstvo ochutnávkou hrozna a vína.
(foto: ic)
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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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Kronika - Krónika
Prišli na svet - Világra jöttek
17. 8. Zsolt Tóth (Šarovce), Patrik Rigó (Málaš), 18. 8. Diana
Brusnická (Šalov), Michaela Sádecká (Želiezovce), Kristína
Héderváriová (Hronovce), 20. 8. Karol Horváth (Šarovceň,
21. 8. Alex Horváth (Šarovce), 22. 8. Nikolas Árpád Nagy
(Želiezovce), 23. 8. Gabriel Ladislav Varga (V. Ludince), 26.
8. Sonja Rovňaníková (Želiezovce), 31. 8. Patrik Stryčko
(Želiezovce), 2. 9. Matúš Luky (Ondrejovce), 4. 9. Molnár
Ibolya (Farná), 5. 9. Dániel Rúzsik (Zalaba), 9. 9. Tamara
Tóthová (Hronovce), 10. 9. Viktória Semanová (Zbrojníky),
Sofia Pesekyová (Kukučínov), 12. 9. Juliana Hanzová (Želiezovce), 13. 9. Nikolas Szabó (Želiezovce), 14. 9. Lucia Nagyová (Želiezovce), 16. 9. Soňa Gutyanová (Hronovce), 19.
9. Patrik Harangozó (T. Lužany), 21. 9. Valentína Horváthová (Želiezovce), 22. 9. Bálint Marcel Šógor (Želiezovceň, 24.
9. Benjamin Lakatoš (P. Vozokany), 26. 9. Žaneta Rafaelová
(Želiezovce), 27. 9. Paulína Rafaelová (P. Ruskov) , Marco
Baraňai (Farná), Karin Farkašová (P. Ruskov)
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek
17. 9. Kristián Szabó (I. Sokolec) - Kornélia Szabová (Farná)

Gratulujeme - Gratulálunk
50
Jaroslav Matiaško
Dezider Mihók
Katarína Újváryová
Magdaléna Marcqová
Michal Pálinkáš
Jozef Hubert
Judita Kuraliová
Jolana Balogová
Ida Žáčiková
Mária Rusňáková

02. 10.
04. 10.
04. 10.
06. 10.
08. 10.
14. 10.
20. 10.
21. 10.
30. 10.
31. 10.

60
Ľudovít Tabiáš
Štefan Dobrovický
Veronika Hallerová

05. 10.
05. 10.
18. 10.

70
Terézia Tóthová
Juraj Pliešovský
Ľudovít Molnár
Terézia Gálová
Anna Šurányiová
František Molnár

02. 10.
05. 10.
06. 10.
10. 10.
20. 10.
22. 10.

80
Hermína Foltánová

05. 10.

Opustili nás - Elhunytak
1. 9. Judita Kolompárová (Želiezovce, 85 r.), 2. 9. Ernest
Zelina (Želiezovce, 64 r.), 4. 9. Irena Molnárová (Čata, 79 r.),
Alžbeta Horváthová (Hronovce, 64 r.), 5. 9. Ondrej Pásztor
(Želiezovce, 75 r.), Ján Šimonek (Farná, 74 r.), 6. 9. Vilma
Csudaiová (Želiezovce, 79 r.), 8. 9. Viliam Pető (Zalaba, 74
r.), 12. 9. Tibor Záležák (Ondrejovce, 71 r.), 15. 9. Ján Kalina
(Čata, 76 r.), 20. 9. Alexander Neumann (Želiezovce, 83 r.),
21. 9. Emília Töröková (P. Ruskov, 74 r.), Alžbeta Szlúková
(Zbrojníky, 81 r.), 28. 9. Helena Demitrovová (Želiezovce,
48 r.)
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KINO - MOZI

MIE

STO

Október 2005

PRE

Nájdete nás na
Mestskom úrade
v Želiezovciach
Ul. SNP 2
alebo na tel. č. 036/771 11 22

Kino dočasne nepremieta.
A mozi ideiglenesen nem üzemel.

VÁ
Š IN

ZER

ÁT

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK

Ž a l ú z i e

Predám chatu s vinicou v Sikenici, na výhodnom mieste.
(05-40)
Tel. 0905 969 174

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Predám 4á záhradu s chatkou pri Hrone v Želiezovciach.
(05-41)
Info na č. tel. 036/7713532, 0908 065 575
(04-2)

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

Predám poschodový rodinný dom v Želiezovciach blízko
(05-42)
slovenskej ZŠ. Tel. 0905 969 174

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

Felvásárolok mindenféle régiséget

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

MESTO ŽELIEZOVCE
ponúka na prenájom
objekt bývalého Centra voľného času na Mierovej ulici
v Želiezovciach.
Informácie budú záujemcom poskytnuté na oddelení správy mestského majetku Mestského úradu v Želiezovciach,
(05-39)
alebo telefonicky na čísle 036/7711140.

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Paungerová-Poppe: Pod vplyvom luny
Bratislava, Ikar 2005, 230 str.+príloha – kalendár Luny, 239 Sk
Ako vplýva Mesiac na naše konanie, zdravie, ako vystihnúť správny
okamih vo svoj prospech
Vilma Jamnická: Sny a videnia
Bratislava, Ikar 2005, 191 str., 169 Sk
Poznámky a skúsenosti tvoria základ snára, v ktorom by ste mali
nájsť vysvetlenie svojich snov aj vy.
Dan Brown: Digitálna pevnosť
Bratislava, Slovart 2005, 397 str.
Strhujúci thriller. Po fantastickom úspechu kníh Da Vinciho kód, Anjeli a démoni a Bod klamu je tu jeho ďalší román.

Mesačník Želiezovský spravodajca - Zselízi Hírmondó si môžete kúpiť na týchto miestach:
ČS Slovnaft, Ul. SNP
ČS TaM Autohof, Komenského 39
Novinový stánok (NS) Bottová, Komenského ul.
NS Bottová, Ul. SNP
NS Róbert Ondré, Komenského ul.
M-Trade - I. Molnárová, Ul. SNP
Stávková kancelária Sazka
Kvetinárstvo Fábik
NS v OD Nesti
Mestká knižnica
Lekáreň Korfa
NS Roman Stehno, Mierová ul.
Rotocentrum, Ul. SNP
Videotéka Radič, Mierová ul.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
Szeder Fábián: A palóczokról
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2005, 102 oldal, 279 Sk
Hasonmás kiadásban megjelent 1819-es tudományos gyűjtemény VI.
kötete.
Zobolyákné Horváth Ida: Kötelező olvasmányok röviden 2, 3, 4
Budapest, Szalay Könyvkiadó 2004, 159 oldal, 79 Sk
Tartalom és elemzés egyben. A gimnáziumok és szakközépiskolák
tanulóinak.
Egy, ez nekem már megy…
Debrecen, Graph-Art Studio 2005, 35 oldal, 179 Sk
Matematikai képességek fejlesztése, számforgalom alapozása óvodásoknak. Közel 100 játékos matematikai feladat.
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Negyvenöt éve városi rangban

. . . a hetvenes évek

1975. október 25–26-án került sor Zselíz megalapításának 900. évfordulójának
ünnepségeire. A városi képviselő-testület
ünnepi ülése a kultúrházban volt, amelyet
színvonalas kultúrműsor követett, többek
közt fellépett Karol Vlach zenekara is.
Említésre méltó volt néhány egyéb kulturális esemény is:
1971. szeptember 30-án és október 1-jén az
osztrák TV filmet forgatott itt Franz Schubert tartózkodási helyéről, életéről.
1974. október 12-én a cigányszármazású
lakosok kulturális fesztiválját tartották
Zselízen – több mint 500 volt a megjelentek száma.
1975. június 15-én „Schubert nyomában”
NDK-beli kulturális delegáció járt városunkban Wilhelm Kühl vezetésével, ezt
követte az NDK diákcsoportjának küldöttsége.
1977. szeptember 23-án rendezték meg az
I. Schubert ünnepséget, a zeneszerző életéről dr. Zdenek Nováček tartott előadást.
1978-ban, Schubert halálának 150. évfordulóján tatarozták a Schubert-emlékszobát,

és kiállítás nyílt a zeneszerző műveiből,
életéről szóló dokumentumokkal. Ugyanabban az évben kerületi Schubert-ünnepségeket
rendeztek itt. Fellépet a Csehszlovák Rádió
Szimfonikus Zenekara, a Szlovák Nemzeti
Színház szólistái Schubert-műveket adtak
elő.
A város társadalmi érdekszervezetei
közül említést érdemel a helyi Csemadok
tevékenysége, a helyi horgászok, vadászok
szervezete, a Zväzarm, valamint a Slovan
Testnevelési Egyesület. Az utóbbinak hat
szakosztálya volt, a legeredményesebbek
a labdarúgó-, az asztalitenisz-, a kézilabda- és a tenisz-szakosztály volt. A tömegsport kereteiben tartották meg 1975. május
9-én a körzeti spartakiád bemutatóit. Több
mint 2100 gyakorlatozó lépett fel a Slovan
TE stadionjában, a nézők száma elérte a
4000-et. Első ligás labdarúgócsapatok is
szerepeltek városunkban: az Inter Bratislava és a Székesfehérvári FC.
Ebben az időszakban a közszolgáltatások minőségének javítása is előtérbe került.
1972-ben nyitották meg a Szolgáltatások

Házát 3,7 millió korona értékben, egy évvel
később pedig a városi mosodát és tisztítót.
A krónikás feljegyzése szerint a tisztítóban
12 személy 22 órától reggeli 6-ig csak éjjeli
műszakban dolgozott. Az ok az áramszolgáltatás problémája volt. – 1971–80-ban
egyéb létesítményeket is átadtak:
– 1975-ben kisegítő iskola nyílt a Schubert
utcában az 1–5. évfolyam tanulói számára.
– 1975 áprilisában kezdte meg munkáját
a Doprastav vállalat, ahol 35 alkalmazott
kapott munkalehetőséget. Vezetője Viliam
Sabo volt.
– 1977-ban adták át rendeltetésének a
Járási Építővállalat irodaházát, 4,5 millió
korona értékben.
– 1978-ban elkészült a Szlovák Könyvesbolt
épülete 1,4 millió korona ráfordítással.
– 1978 decemberében adták át a felújított
bölcsődét 40 gyermek számára, a szlovák
alapiskola étkezdéjét és napközi otthonát.
A kórházi iskola új tantermeket kapott, és
megnyílt a napközi otthon.
(folytatjuk)
feldolgozta: dr. Nyustyin Ferenc

Támogatást kaphat a város

Rövid és a korábbiaktól kevésbé feltűnő szüreti ünnepélyt rendezett a városi önkormányzat szeptember közepén a város főterén.
A polgármester köszöntőjét követően felléptek a Magnum társastáncklub tagjai, valamint a Kincső jubileumi rendezvényén
részt vevő vendégcsoportok adtak rövid ízelítőt műsorukból, majd
szüreti felvonulás keretében végigvonultak a városon. A kis számú
közönséget szőlővel és borral kínálták a fellépők. (foto: ic)
Talán érdekelheti a fotózást kedvelő nyilvánosságot,
hogy Léván nemrég fotóklub alakult. Néhány hónapnyi tevékenység után tagjai Nyitrán, a kerületi művelődési központban
állították ki munkáikat. A klub tagjai a lévai Kontakt ifjúsági központban találkoznak havonta egy alkalommal Gabriel Kosmály
vezetése alatt. Ezidáig főleg lévai tagjai vannak a klubnak, környékünkről a nemrég Zselízen is bemutatkozott málasi Borgula
Éva látogatja a találkozásokat, akinek képeivel a mozi kávézójában is találkozhatunk.
(I)

A Selyz Bútor Kft. októberi megnyitásával kapcsolatban
dr. Nagy Géza polgármester úgy nyilatkozott, hogy nem
ért egyet azzal a nézettel, miszerint rossz vásár lett volna
a szomszédos telek megvásárlása a vártnál magasabb áron.
A város több földterületet is vásárolt a közelben, a legtöbbet a piaci árnál is alacsonyabb áron, így az átlagár nem
haladja meg az ilyen területen szokásosat. A polgármester
szerint azért is szükség volt a terület megvásárlására, mert
az egyik sarkában magasnyomású gázvezeték halad majd el
az ipari park számára. Ezek után a város, amely az első
vállalatnak minden közművet saját erőből biztosított, támogatást nyerhet ipari park létesítésére, hiszen a terület tulajdonában van, ami a legfontosabb feltétele a támogatások
megítélésének. A polgármester elmondta: egyelőre konkrét
elképzeléssel bíró vállalat nem jelentekezett, ennek ellenére a város nem engedheti meg magának, hogy az esetleges
jelentkezőt felkészületlenül várja.
(ce)
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Az angol nyelvű kiadó zselízi pályamunkát is díjazott

Az iskolákban történő progresszív oktatás egyik eleme a projektumírás többféle
formája, amelyet idegennyelv-tanítás során
is használnak a tanárok. A projektumkészítés fejleszti a tanulók alkotókészségét,
ugyanakkor lehetőséget nyújt konkrét helyzetekben alkalmazni az elsajátított tananyagot.
A tanulókat és a tanárokat különféle tanulmányi versenyek motiválhatják, mint pl.

a Project Competition 2005 elnevezésű országos angol nyelvi verseny, amelyet a pozsonyi Oxford University Press szervez. A
versenyben részt vett a zselízi szlovák tannyelvű alapiskola is, amelynek 8. osztályos
tanulója, Peter Csernyík a projektumírás
kategóriájában a 3. helyet szerezte meg An
Ideal Day In My Life c. pályamunkájával.
Az egyes kategóriák győztesei az egész
ország területéről 2005. július 1-jén ta-

lálkoztak a pozsonyi Komenský Egyetem
Barátság diákszállójában, ahol a sikeres
tanuló és tanárnője, mgr. Alžbeta Očkaiová
értékes díjat vett át dr. Darina Marčeková,
az Oxford University Press képviselőjének
kezéből. A megvendégeléssel egybekötött
ünnepi rendezvény remek lehetőséget adott
az angol nyelvi projektírással kapcsolatos
tapasztalatcserére is. Az elért sikerhez gratulálunk.
(šh)

Zselízi visszaemlékezések

Zselízi vásárok és piacok
Városunk a régmúlt időktől fogva kihasználta előnyös fekvését, és évente több
vásárt és piacot rendezett. A régi iratok
szerint évente hat alkalommal szervezett
országosan meghirdetett vásárt. A 18. és
19. századi feljegyzések szerint az első
vásárt Gyertyaszentelő Boldogasszony
napján rendezték január végén, ezt követte áprilisban a Szent György-napi, majd
júniusban az úrnapi állat- és kirakodóvásár. Július végén Szent Jakab-napi vásárt
tartottak Zselízen, szeptember 10-e táján
Kisasszony-napi vásár volt a szokás, novemberben pedig Erzsébet-napi vásárt
tartottak. A 20. század derekától kezdve
a több vásár hagyománya megszűnt, és az
András-napi vásárok új hagyománya vette
kezdetét, amely mindmáig fennmaradt. A
feljegyzések szerint a vásárok a katolikus
temető és a mai Agropap közötti területen voltak egészen 1928-ig, amikor ott
is megkezdődött a családi házak építése.
A város új vásárteret épített a református

temető mögötti területen, amelynek mérete
206x136 méter volt. A
vásártér közepén volt
a mázsa és a „cédulás
ház”, ahol a árusítási
engedélyt adták ki. A
területet több részre
osztották, az egyik
a szarvasmarha eladására szolgált, egy
másik részén árulták a
kecskéket és a lovakat,
és külön részt foglalt
el a kirakodóvásár. A
vásártér új színhelye
kedvező fogadtatásban
részesült, bár egy idő után az egyik részén
labdarúgópályát hoztak létre, majd később
a fennmaradó részt is elfoglalták az újabb
építmények. A 20. század második felében
a városi vásár áthelyeződött a fő utcára.
Minden árusnak bizonyos illetéket kellett

Letartóztatott vásári tolvajok valamikor a monarchia idején.

fizetnie, ahogy ezt a mellékelt, 1912-ből
származó szabályzat is mutatja. Többször
megtörtént, hogy egyik-másik áruhely leégett, de a vásárokról általában elégedetten
távoztak mind az eladók, mind a vásárlók.
A vásár mindig fellendítette a kisváros
egyhangúságát, bár gyakran kisebb veszekedések, lopások vagy verekedés árán.
A rendőrségnek és a városi elöljáróságnak
sok munkája akadt a törvényszegőkkel.
Remek lehetőség nyílt itt a csalók és a
becstelen kereskedők számára is. Sokáig
emlegették azt az esetet, amikor az őszi
vásárra egy garamsallói asszony érkezett,
hogy eladja portékáját. A bevételből bevásárolt a családjának, többek közt masnit
szeretett volna venni a lányának. Amikor
megegyezett az árussal, az elkezdte lemérni a 20 méteres darabot, a vevő szeme láttára számítva a hosszát: 1 méter, 2 méter…
s közben, mintegy véletlenül megkérdezte:
„Hány éves is a lánya?” A vevő rögtön válaszolt: „Tizennyolc”. Az árus pedig folytatta a számlálást: 19 méter, 20 méter…
köszönöm szépen. Ilyen apróbb átverések
is részei voltak a valamikori vásároknak,
és velük egyetemben valamilyen módon
mindmáig fennmaradtak. Pavel Polka
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* Sport *

San Francisco utcáin…futottam a maratont
(folytatás)

Innentől már csendesebben zúgnak a
repülőgép motorjai – parcellázott zöld vidék
fölött ereszkedni kezdünk. A személyzet szedi
össze a szemetet, a fülhallgatókat, takarókat. A
nyomás változása miatt bedugul az ember füle
– nagyokat kell nyelnie, hogy minél hamarabb
visszanyerje eredeti hallását. Csökken a sebesség és a magasság, a megtett kilométerek
száma, a külső hőmérséklet pedig emelkedik.
4350 km után ismét a földön vagyunk.
Metróval utaztam a belvárosba, megkerestem a szállásom a Mason Street és az
O`Farrel Avenue sarkán – YAH Hostel –, majd
nyakamba vettem a várost. Elgyalogoltam a
legnyugatibb pontjára – az 11 km-re van. Itt
találkoztam először a Csendes-óceánnal. Onnan végigsétáltam a parton a Golden Gate híd
impozáns építményéig, majd vissza a szállásra.
Este nyolc óra volt, amikor nálunk már másnapi hajnali öt.
Szombaton korán keltem. A 9 órányi
különbség megtette a magáét. Teljesen sötét
volt a 202-es sarokszobában, ahol rajtam
kívül még hárman voltak. Virradatkor összeszedelőzködtem, majd elindultam keletnek az
öböl felé, a belváros 30-40 emeletes felhőkarcolói közt, melyek közé csak néhol kukucskált
be a kelő nap. Hűvös volt, úgy 16-17 fok.
Elballagtam a kikötők (rengeteg) egy része
mellett, megnéztem a napos oldala felől a Bay
Bridge-et (Öböl-híd). Szürke volt, de mégis
varázslatos, nagyon magasan a víz fölött ívelő,
kétszintes, távolba vesző kígyó. Érdekes, hogy
az Aranykapu vörös hídja csak kb. 1,5 km
hosszú, ez a híd pedig 13,5 km-es. A parton a

híd alja a mellette épült toronyház tizedik emeleti ablakainak szintjén van. Óriási a forgalom
rajta, állandó dübörgés, morajlás hallatszik
föntről. A kikötő e részén egy nagyobb és egy
kisebb, a régi időket idéző vitorlás csalogatja
sétahajózásra a ráérő turistákat.
Időm sincs, meg persze elég pénzem
se, hát fényképezés után visszafordultam a
főépülethez. Ott az éppen esedékes szombati
piac folyt. Nem voltak hangoskodó kofák,
kikiáltók, de sok árus (főleg őstermelő farmerek) rengeteg portékát kínált csendesen vagy
csak közvetve – ami ehető, abból mindig egy
kis edényben volt „kóstoló”, s vehette, aki
meg akarta ízlelni pl. az olívaolajat, kalácsot,
lepényt, szószt, szilvát, almát, barackot, narancsot… Mindenhol ott a pálcika vagy csipesz,
egy darabot (vagy ha többet is, nem szól rám
senki) mindenből megkapok.
Délben aztán következik a „munka”
– a Justin Herman Plaza-n felállított maratonos
fehér sátrak labirintusában kell eligazodnom,
hogy valamennyire be tudjam tartani a némileg kötelező sorrendet. Nem mehetek ugyanis
a rajtszámomért, amíg nem regisztráltattam
magam, hogy megjöttem, itt vagyok – én vagyok az a messzi idegenből jött futó, aki már
hónapokkal ezelőtt bejelentkezett.
Vasárnap négykor keltem, mert a maraton
rajtja a kikötő főépületétől 5:20-kor van. Teljes
a sötétség a város fölött. Egy-egy hajléktalan
rongyokba, kacatokba burkolózva húzta meg
magát éjjelre a földalatti szellőzőrácsánál vagy
a gőzölgő-párolgó fedlapok valamelyikén.
A szerencsésebbek kartondobozokból építettek maguknak „szükséglakást”. A korai idő

ellenére a tájékozatlanoknak sem kell sokat
kérdezősködniük a verseny rajtjának helyszíne
felől. Sietős léptekkel sok-sok ember igyekszik
egy irányban, ez biztos útbaigazítás egy hangos
szó nélkül is. Néhány hajléktalan kinéz ránk
„dobozvárából” – mi ez a sürgés itt e szokatlan
órában.
A rajt előtti percekben az „öreg rókák”
már tudják, mit kell tenniük – utolsó igazítás
a cipőn (főleg a cipőfűzőn, hogy aztán ki ne
oldódjon), óra és fejpánt elkészítése, mellbimbók, ágyék, hónalj lekenése (látni nem
egy véres mezt, vagy a térd alá leérő piros csíkot – nagy szenvedés a felkészületleneknek);
bemelegítés, lazítás, WC, búcsúzás, tabletták,
rajtszám…
5:10. Óriási már a tumultus, mindenki
igyekszik megtalálni a besorolás szerinti helyét, a zónáját. A hangosbemondó bejelenti,
hogy már csak 10 perc van a rajtig. Néhány
későnjövő még tolakodik a tömegben, az élelmesebbje igyekszik előbbre kerülni a sokadalomban. Utolsó 2 perc – közli emelt hangon
a hangszóró… 1perc… taps, aztán mindenki
együtt, fokozódó hangerővel visszaszámol:
10, 9, 8, … 2, 1, rajt! Az első sorok, az elit, a
legjobb versenyzők csoportja elindul, mi többiek csak toporgunk, szökdécselünk lábujjhegyen, de helyben. Csak lassan jut mindenki
oda a rajtvonalnál lefektetett elektronikus
szőnyegre, ahonnan aztán már a csip segítségével műszeresen végzik az idő mérését. Még
mindig sötét éjszaka van…
(Folytatás a következő számban.)
Dulai Ferenc

Kiválóan sikerült az Agrofarma Ferrari idei évadja
Dóka Lajos, az Agrofarma Ferrari versenyistálló tulajdonosa ez év tavaszán úgy
nyilatkozott, komolyan fontolgatja, hogy
pénzszűke miatt nem indítja el lovait az idei
szezonban. Végül is győzött a versenyszellem: a zselízi istálló ott volt az ország ügetőin, és nem is akárhogyan szerepelt. A versenyeken megmutatkozott, hogy szerencsés
döntés volt bejelentkezni, hiszen 22 verseny
után az istálló legsikeresebb ügetője, Altaj
hat győzelemmel a háta mögött esélyes az
Év Ügetője címre, Ján Valentovič hajtó
pedig 10 győzelemmel az Év Hajtója cím
egyik esélyes várományosa. Sikeresen szerepel a három éves Dominika nevű kanca is,
amely négy győzelmet aratott. Néhány versenyen részt vett a veterán V. G. Starsboy is,
amely néhány évvel ezelőtt négyszer nyerte
el az ország legjobb ügetőjének járó címet.
Ő egy negyedik és egy hetedik helyet har-

colt ki. Altaj a hat győzelem mellett egyszer
második, négyszer harmadik, háromszor
ötödik és egyszer hatodik lett. A 11 éves Olster egy ötödik és egy hatodik helyet harcolt
ki, az 5 éves Mondostar Pro egy második,
egy harmadik, egy ötödik, egy nyolcadik és
egy kilencedik hellyel gyarapította az istálló
gyűjteményét. Rajtuk kívül Salinas, Erixes
és V. G. Royalman képviselték a zselízi klubot, az utóbbi kettő egy-egy ötödik helyet
szerzett. A szezon végéig még három versenynap van hátra – kétszer a ligetfalusi pályán, egyszer Kistapolcsányban – de már most
kijelenthetjük, hogy a zselízi versenyistálló
rendkívül sikeres évadot zár, ügetői méltóan
léptek a híres V. G. Starsboy örökébe. Ezek
után várhatóan jövő tavasszal egy pillanatra
sem lesz kétséges, vajon az Agrofarma Ferrari indul-e a következő versenyszezonban.
(ec)

LABDARÚGÁS
A csapat
T. Lužany - MŠK Želiezovce 4:3
MŠK Želiezovce - Dvory n. Žitavou 1:3
Šahy - MŠK Želiezovce 6:1
MŠK Želiezovce - Pribeta 3:2
Ifjúsági csapat
MŠK Želiezovce - V. Meder 3:1
Diákcsapat - felső kategória
Nitra C - MŠK Želiezovce 3:0
Komárno - MŠK Želiezovce 6:0
Diákcsapat - alsó kategória
Nitra C - MŠK Želiezovce 3:0
Komárno - MŠK Želiezovce 6:0
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A Zselízi Városi Hivatal telefonszámai
Iroda
Osztály
Földszint
1 Informátor
3 Városi főllenőr
4 Közigazgatási osztályvezető
5 Közigazgatási osztály
7 Anyakönyvi hivatal
8 Pénztár
9,10 Fejlesztési és tulajdonkezelési oszt.
11 Fejl. és tulajdonkez. osztályvezető
13,14,15 Adóügyi osztály
I. Emelet
17 Polgármesteri titkárnő
18 Polgármester
24 Polgármester-helyettes
20 Városházi elöljáró
21 Iktató
II. Emelet
29-31,42 Pénzügyi osztály
34
35
37
38
39
41

Telefonszám
771 11 22, 771 21 20
771 11 22, 771 21 20 – 24-es mellék
771 10 87
771 35 52
771 12 38
771 11 22, 771 21 20 – 22-es mellék
771 11 40, 771 04 00
771 04 03
771 34 82
771 30 04, 771 11 22, 771 21 20 – 12-es m.
771 28 30, 771 11 22, 771 21 20 – 13-as m.
771 11 22, 771 21 20 – 14-es m.
771 35 51, 771 11 22, 771 21 20 – 15-ös m.
771 11 22, 771 21 20 – 26-os m.

Közös hivatal - építésügy
Közös hivatal - tanügy
Osztályvezető - okt., kult. és sport o.
Aktivációs tevék. koordinálói
Tanügyi hivatal - metodikusok
Városi újság, tűz- és munkavéd. tech.

771 06 61, 771 11 61, 771 11 22, 771 21 20
– 20-as m.
771 11 96
771 24 15
771 10 64
771 11 22, 771 21 20 – 16-os m.
771 24 15
772 11 70

Városi Rendőrség
Városi Rendőrség - szolgálat
Városi Rendőrség - parancsnok

771 13 29
0905 891 441
0905 891 442

VEPOS városi vállalat
VEPOS - Pásztor Z.
Városi Könyvtár
Kultúrotthon

771 10 33
0905 422 541
771 10 00
771 10 99

Michal Lipovskýra emlékezünk
Ebben az évben emlékeztünk meg az
sznf 61. évfordulójáról. Ezzel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy városunkban is élt és alkotott egy ember, aki
résztvevője volt a felkelésnek. Sokan nem
is tudták róla, ő maga ritkán dicsekedett
vele. Michal Lipovský a háború után
jött városunkba mint az 1. csehszlovák
hadsereg katonája, és itt maradt köztünk.
Egészen 2005. július 17-éig, amikor is
utolsó útjára kísértük a zselízi temetőbe.
Július 15-én, 84 éves korában hunyt el.
Egy szerény ember hagyott itt bennünket, de mi tudjuk, hogy milyen érdemei voltak városunk fejlesztésében.
1963-tól 18 éven keresztül volt a városi
nemzeti bizottság elnöke. Vezetése alatt
utak, járdák, vízvezeték- és csatornahálózat, kulturális és sportközpont, iskolai éttermek, tornatermek, új lakóépüle-

tek és családi házak épültek. Átadták
a rendelőközpontot, amivel jelentősen
javult a betegellátás. A város gázművesítése feltétele volt a 900 dolgozót
foglalkoztató gépgyár felépítésének,
aminek következtében megépült az új
lakótelep a Béke utcában és környékén. Michal Lipovský minden erejével
városunk fejlődését szolgálta, amely
neki is köszönhetően élén társadalmi és
kulturális életet élt. Ezért mindannyian,
akik ismertük, fejet hajtunk városunk érdekében kifejtett becsületes és tevékeny
munkája előtt. Michal Lipovský csendes,
szerény természete miatt közkedvelt volt
a lakosság körében. Szerette az embereket, megértette gondjaikat és örömüket.
Mindenkit meghallgatott, és szívesen
adott tanácsot.
Elmondhatjuk, hogy nem csak ön-

Idősek napjára
Gyakran merül fel a kérdés: hogyan
viselje el az ember az öregséget? Perlaky szerint úgy, ahogy az életet. Tulajdonképpen annyiféle öregség van, ahány
ember. Az öregek abban a jövőben
élnek, amelyről valaha álmodoztak, de
tragédiájuk, hogy újabb jövőről már
nem álmodhatnak.
A láb esztendőkkel megrakva fáradtan jár, a test olyan nehéz, mint
a lisztes zsák, az arc már nem is arc
többé. Pecsenye helyett gyógyszer a
táplálék, a szervezet ösztönösen kezd
idomulni az élet végső értelméhez. Még
mindig tavaszodik, csak kicsit másképp. Míg néhány embernél az öregség
jó előre elküldi névjegyét, mások szoborként állják az időt. Dacolni kell az
öregséggel, ahogy a múlt néhány nagy
öregje.
Haydn a Teremtés c. oratóriumot
67 éves korában komponálta, Wagner
a Parsifalt 69 esztendős korában. Michelangelo leggyönyörűbb vásznait 60
és 89 éves kora között festette, Goya,
aki 40 éves korában vette kézbe az
ecsetet, 72 éves volt, amikor legszebb
képeit festette, nem is említve Tizianót,
aki 90 évvel a vállain lankadatlanul
dolgozott – 99 éves korában halt meg.
Arkhimédész 75 éves korában találta
fel a gyújtólencsét, Platón 80 éves korában írta legszebb dialógusait, Cato
pedig 66 éves korában görögül tanult.
Végezetül talán annyit, hogy ha az
öregek már nem képesek semmire, ha
minden kiesik a kezükből, akkor kérjük
meg őket, tegyék össze értünk kezüket.
Így tölthetik meg némán áldással házunk tájékát azok, akik után egyszer
fájni fog a szívünk, ha nem hallhatjuk
szavukat többé, és nem simogathatjuk
meg fehér fejük ezüstös szálait.
Szalay János

magának élt. Amikor nyugdíjba vonult,
egészsége már megtört, de utána is érdeklődött a közügyek iránt. Az utóbbi
években betegsége már nem tette lehetővé, hogy társaságba járjon, és lassan
elveszítette kapcsolatait. Amilyen szerényen élt, olyan szerényen töltötte megérdemelt pihenőjét.
Életműve azonban feledhetetlen, ezért
szenteljünk emlékének legalább egy
néma pillanatot.
Mária Kisďurková, a Zselízi Városi
Nemzeti Bizottság volt dolgozója
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Három éjjel, három nap tartott a népzene ünnepe

Méltón ünnepelt a Kincső
Tíz évvel ezelőtt alakult a Tiszta Forrás
Alapítvány (azóta jótékonysági alapként működik), amely fenntartója a szintén 1995-ben
alakult Kincső ifjúsági néptáncegyüttesnek.
Egy évtized megfeszített, sok lemondással
járó munkája, az alapvető feltételek megteremtéséért viselt harca meghozta az alapítók
által várt eredményt, hiszen az együttes
magas színvonalon terjeszti a népi kultúrát
határainkon innen és túl, rangos rendezvények
résztvevőjeként öregbíti városunk hírnevét a
világban. Fennállása óta csaknem két és fél
száz fellépést tudhat maga mögött, magyarországi és hazai szereplései mellett fellépett Lengyelországban, Erdélyben, Olaszországban és
Törökországban is. Juhász Sándor és Eszter
vezetése alatt a csoport számos kitüntetésben
és elismerésben részesült, baráti kapcsolatot
épített ki több hasonló beállítottságú néptánccsoporttal.

össze a Kincső életéből.
dásokon vehettek részt, délután rövidre szabott
Az első nap az ünnepelté volt. A hivatalos műsoraikkal bemutatkoztak a főtéren tartott
megnyitót követően Jókai Mária néprajzkutató
előadását hallgatták meg
a jelenlevők a zoboralji
és zsitvamenti tájegységről. Az est folyamán
bemutatkoztak a Kincső,
az Apró Kincső táncosai
és a legkisebbek az Óbudai Zeneiskola tanáraival
megerősített Gereben zenekar kíséretében. Nagy
sikert aratott az Elsők
Csapatának és a Kincsős
Szülők Csapatának fellépése. Az előbbiek bizo- A Gereben zenekar.
Foto: (hg)
nyították, hogy a tánctudás nem kopik, érett előadásmóddal párosuló szüreti ünnepélyen, majd a városon átvonulva
fiatalos dinamizmusuk menettánccal értek el az esti gálaműsor színmagával ragadó volt, az helyéig. Az est folyamán a Kincső ismételt
utóbbiak pedig tettekkel bemutatkozása után a balánbányai Ördögborigazolták, amit gyer- da, a kolozsvári Szarkaláb, a szamosújvári
mekeiknek oly gyakran Kaláka, a derecskei Szivárvány, a budapesti
mondanak próba előtt: Tébláb, a bátaszéki Felvidék, a Pélmonostori
megéri gyakorolni. Több Ifjúsági Néptáncegyüttes köszöntötte műsorákísérőzenekar is bemu- val az ünneplő csoportot. Az est fénypontjatatkozott az est folyamán, ként a pozsonyi Ifjú Szívek együttes lépett fel,
köztük a Kóborzengő és amely a Felvidéki levelek c. koreográfiáját
a Kincső volt zenekara, adta elő. Éjfélig nyúló műsorában – irodalmi
a Pengő is. Az est záró részletekkel tarkítva – különböző felvidéki rérészében az ünnepeltek giók magyar, szlovák, cigány és zsidó táncait
jókívánságok sokaságát mutatta be, a kitartó közönség nagy tetszésére.
fogadták a színpadon. Ezek A gálaműsort magas színvonalon, szakérteNagy sikert aratott a kicsik bemutatkozása.
Foto: (ic) az elvégzett munka fölötti lemmel és jó érzéssel Bistei Attila vezette.
A Kincső tehát méltó módon ünnepelte
boldogság megható pillanaSzeptember közepén „Három éjjel, három
meg fennállásának első évtizedét, színvonalas
tai
voltak,
az
önzetlen
emberek
gyakran
egyedüli,
nap…” címmel nagyszabású jubileumi rendezvényen ünnepelte a Kincső néptánccsoport ám igencsak megbecsült
fennállásának 10. évfordulóját, amelyre a fent fizetsége.
Másnap a táncosok
említett testvércsoportok is meghívást kaptak.
útra
keltek, a megye
A cím valóban nem volt csalóka, a csoportok
néhány
városában és
tagjai három napon, három éjszakán át ünnetelepülésén
szerepeltek,
peltek, szórakoztak, és álltak helyt több ízben
majd
némileg
kipihenve
is a színpadon. Mivel a helyi kultúrház felújía
fellépések
fáradalmait
a
tás alatt áll, a rendezvény színhelye a magyar
Muzsikás
együttes
és
Setannyelvű gimnázium tornaterme volt, ami
szerencsés választásnak bizonyult – egyrészt a bestyén Márta jól sikerült
szervezők és segítőik által nagyszerűen előké- koncertjén felhangolódva
szített színhely, másrészt a befogadóképesség hajnalig szórakoztak a
tekintetében. A három nap történése szinte egy táncházban. A többiek
helyre összpontosult, hiszen a csoportok a barátkoztak a várossal és
egymással, Sebestyén Márta és a Muzsikás
Foto: (ic)
helyi magyar alapiskola osztályaiban aludtak, lakosaival,
hosszan
tartó
diskurzusokés éttermében étkeztek. A helyszín adottságait
műsorral ajándékozta meg a város és körfunkcionálisan remekül kihasználó szervezők ban elevenítve fel a nagy fesztiválok hangulatát, nyékének lakosait, saját magát és vendégeit, és
arra törekedtek, hogy a látogatók az előadások a közös ismerősök emlékét, a népzene közelében a harmadik éjjeli táncház hajnalán, a zenekar
előtt, után és szünetében sem unatkozzanak átélt pillanatokat.
halkuló hangjainak kíséretében belépett életéA rendezvény utolsó napja a vendégek
– a nézőtér mögött fényképkiállítást állítottak
nek második évtizedébe. Levicky László
főszereplésével folyt, akik kiránduláson, előa-
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Rászorultak támogatása új feltételekkel
Nyáron új általános érvényű rendelet lépett érvénybe a szociálisan rászorultak egyszeri önkormányzati megsegítéséről. Az 2005/5. sz. rendelet a város
feladatát, amely az egyszeri segélynyújtás feltételeit szabályozza, megszabja
annak értékét és megalapozottságát.
A támogatást e norma szerint anyagi
szükséghelyzetben
levő
személyek
alapvetú életkörülményeinek bebiztosítására – elsősorban rendkívüli kiadásaik
fedezésére – szolgál. A rendelet szerint
ilyen kiadások lehetnek: ruházat és
cipővásárlás (a támogatás maximális
összege 1000 korona), tanszervásárlás
(1000 koronáig), útiköltség (1000 koronáig), iskolai tanfolyamok finanszí-

rozása (2000 koronáig), gyógyfürdői
ellátás finanszírozása (2000 koronáig),
kórházi ellátás és gyógyszervásárlás
(1000 koronáig), higiéniai eszközök vásárlása magatehetetlenek számára (2000
koronáig), hozzájárulás energiaszámlák
kifizetésére (5000 koronáig), háztartási alapeszközök, pl. tüzelő vásárlása
(3000 koronáig), temetkezési kiadások
(800 koronáig), személyi iratok intézése.
A támogatás összegéről a város
polgármestere dönt, tekintetbe véve a
költségvetési lehetőségeket. Az ÁÉR
betartását az egészségügyi és szociális bizottság, a szociális és szervezési
osztály vezetője, valamint a főellenőr
vizsgálja.
(ce)

Fesztivál képekkel, filmmel és zenével

Rendőrségi napló
Sáró község kataszterében mezőgazdasági
munkák során második világháborús fel nem
robbant lövedéket találtak szeptember 3-án.
A muníciót a nyitrai kerületi főkapitányság
tűzszerésze hatástalanította.
Ismeretlen tettes tört fel egy Mercedes típusú
vállalati gépkocsit szeptember 6-án este Zselízen. Az autó vezetője leparkolta a gépkocsit
a kultúrház előtt, s amíg 5 percig távol volt, a
tettes betörte a kocsi ablakát, és egy notebookot, valamint iratokat tulajdonított el. A tulajdonosnak 40 ezer koronás kára keletkezett.
Endréd község kataszterében szeptember
10-én egy magángazda rajtakapott három
krumplitolvajt, amikor éppen 15 kg burgonyát
szedtek ki a földjéből. Bár a 32, 28, illetve
16 éves elkövetők csupán 100 koronás kárt
okoztak a tulajdonosnak, az ún. farmertörvény
értelmében társtettességben elkövetett lopás
vádjával eljárás indult ellenük.
Szeptember 10-ről 11-re virradó éjjel ismeretlen tettes eltulajdonított a zselízi Fučík utcáról
egy Ford Transit márkájú gépkocsit. Az autó
tulajdonosának 112 ezer koronás kárt okozott.
Ismeretlen tettes hatolt be szeptember 16-án,
eddig tisztázatlan módon az esti órákban egy
nagysallói családi házba, ahonnan egy karórát
és arany ékszert tulajdonított el, összesen 21
ezer korona értékben.

Zenél a Másfél zenekar
Hosszú idő után ismét hallatott magáról a helyi Blue Art polgári társulás.
Ezúttal a már hagyománnyá vált Keep it
Cool fesztivál megrendezésével mozgatta
meg a helyi kultúra vizeit. A megyei önkormányzat által támogatott fesztivált a
városi moziban rendezték meg a polgári
társulás tagjai, akiket idén külön dicséret
illet igyekezetükért, figyelembe véve, hogy
a szervezők fele már nem dolgozik itthon,
sőt, az országban sem, mégis megtalálták
annak módját, hogy nemzetközi részvételű
rendezvényt hozzanak össze szülővárosukban. Ugyanakkor lehangoló, hogy a magyar
alternatív zenei élet egyik legkiemelkedőbb
csapata, a Másfél tavalyi sikerét követően
idén sokkal kevesebben voltak kíváncsiak

Foto: (ic)
fellépésére és az egész fesztiválra. A zenei
blokkban a zselízi DJ Ivek szórakoztatta a
nagyérdeműt, utána az enyhén melankolikus hangulatot árasztó szegedi Jeffo`s Dream zenekaré volt a színpad, végül pedig a
Másfél hozta a tőle várt jó formáját, s lázba
a közönség nagy részét. A koncertek előtt
a látogatók amatőr művészfilmeket nézhettek meg, a mozi egyik helyiségében pedig
Mágyel Bianka kép-, valamint Fábián Gergely, Gőbölös Lajos, Kovács Richárd és
Viczencz Zoltán fotókiállítását tekinthették
meg az érdeklődők.
Régi ismerősök, a környékbeli zenerajongók találkahelye volt ez a fesztivál, egy
biztos pont az utóbbi évek bizonytalanságában, amelyet ha nehezen is, össze tudtak

Szeptember 19-én egy tergenyei családi
házban italozott az 53 éves házigazda és három vendége. Az egyikük egy szóváltást követően rátámadott a ház tulajdonosára, és 21
napon túl gyógyuló sérüléseket okozott neki.
A támadó ellen magánlaksértés, testi sértés és
a személyi szabadság megsértésének vádjával
indult eljárás.
(iv)
Lapunkat Stugel László mérnök őrnagy, a
rendőrség zselízi körzeti osztályának igazgatója tájékoztatta
hozni kiötlői. Bár a minőség megtartásának
igyekezete mellett kisebb beugróval kedveskedtek idén a nyilvánosságnak, gesztusuk nem szólított meg elég embert. Félő,
hogy ha a célközönség nem becsüli meg azt
a néhány rendezvényt, ami dacolva a nehézségekkel és általános érdektelenséggel
városunkban megvalósul, nemsokára nélkülük marad, s nem marad majd más, csak
a zenegép dobhártyaszaggató dübörgése
mellett melankolikusan visszasírni azokat
az időket, amikor valami történt, de mi nem
voltunk ott…
(ik)
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Kerekeken a rák ellen
Szeptember közepén a zselízi labdarúgópálya volt a színhelye a Kerekeken a rák ellen
elnevezésű kezdeményezés egyik rendezvényének. A projektum idén 3. éve fut, szervezői

pározásban. Paralimpiai győztesként hozta
létre ezt a kezdeményezést, amelyet felkarolt
az SZPSZ, majd később a másik két partner is,
akiknek köszönhetően a projektum mint nyil-

járművön megteszi az adott távot, és szimbolikus összeggel támogatja a rákellenes gyűjtést.
A zselízi sportpályán alapiskolás fiatalok kapcsolódtak be a projektumba, akik kerékpáron,
rolleren, görkorcsolyán teljesítették a távot,
és egyéb rendhagyó gyakorlatokban vettek
részt. A helyi szociális otthon ápoltjai is részt
vettek néhány gyakorlaton. A jó hangulathoz
hozzájárult a zenei háttér, a teljesítményért és
a részvételért járó édesség, valamint a szervező
– a városi önkormányzat – gondoskodása, akit a
városi hivatal néhány dolgozója képviselt Paula
Kölesová vezetésével. A rendezvényen 10 635
koronát sikerült összegyűjteni.
(ek)

Megkezdődik a szakköri
tevékenység

a Szlovák Paralimpiai Szövetség (SZPSZ), az
AP-projekt ügynökség és a Szlovákiai Városok
Uniója.
A program célja tovább éltetni a két éve
elhunyt Radovan Kaufman volt paralimpiai
bajnok eszméjét, aki 2000-ben Sydneyben
nyerte meg a világversenyt gyorsasági kerék-

Kakaó, az aztékok pénze
1519-ben, Közép-Amerika meghódításakor Hernandez Cortez spanyol hódító
megszakította útját, hogy kakaóültetvényt alapítson. Sürgősen szüksége volt
a kakaóbabra, hogy eredményesen tárgyalhasson a Mexikó területén élő legnagyobb
néppel, az aztékokkal. Az aztékok a
kakaóbabot fizetőeszközként használták.
A mezőgazdasági termékekkel – például
a gabonával – való kereskedést az emberiség évszázadokon keresztül ismerte.
Az azték birodalomban a kakaóbab alapú
fizetőrendszer terjedt el leginkább.
Az azték civilizáció a kezdetektől
használta a mandula nagyságú kakaóbabot kereskedésre. Az Azték Birodalom a
Csendes-óceántól a Mexikói-öbölig nyúlt,
fokozatosan az egész ország területén
áttértek arra, hogy minden terméket
kakaóbabban értékeljenek. Egy pokróc
például minőségétől függően 65–100
babot, egy rabszolga 520–4000 babot ért.
A fizetőeszköz értékmegőrzésének kulcsa
a megfelelő választásban rejlett, hiszen a

vános közadakozás a köztudatba került. Az idei
gyűjtést egy Wave System elnevezésű műszer
megvásárlására fordítják, amely a rák örökletes
elváltozásait mutatja ki.
A program a nyilvánosság minél nagyobb
arányban való bekapcsolásán alapul. Résztvevővé válik bárki, aki bármilyen motor nélküli

kakaóbab elég kemény volt, nem vesztette el formáját, nem volt sem túl kicsi,
sem túl nagy, viszont stabil értékű volt.
A kakaóbab egy theobroma cacao nevű,
lassan növekvő fán terem. Minden dinnye
nagyságú gyümölcsben 40-50 babszem
található, amelyekkel minimumra lehetett
csökkenteni az inflációt. Amikor túl nagy
volt a termés, ami csökkenthette volna
értékét, a babot porrá zúzták, amiből
xocoatl nevű italt készítettek, hasonlót,
mint amilyet ma is iszunk. Egy italra 510 babot használtak el, s ekképpen stabilizálták a forgalomban levő mennyiséget,
tehát az értékét is.
Nem lehet meglepő, hogy az azték
hatalom aktív szerepet játszott a kakaóbab tartalékainak ellenőrzésében, mégpedig adók formájában. A nagy „állami”
raktárak rögzített áron bocsátották ki a
kakaóbabot, hasonlóan, mint manapság a
központi bankok szabályozzák a pénznemek árfolyamát. Az állami hivatalnokok
büntették – olykor halállal is – a ke-

A zselízi szabadidőközpont meghívja a nyilvánosságot októberben kezdődő szabadidős
tevékenységeire. Az intézmény a gyermekek
számára a következő tanfolyamokat indítja:
számítástechnika, ifjú vegyész, horgász,
virágkötés, modellezés, aerobik és tae-bo,
karate, aikido, kézilabda, asztalitenisz,
sakk, angol nyelv 1. és 2. osztályosok
számára, színjátszás, tánciskola a 8. osztályosok számára, ír táncok és sztepp 10
éven felülieknek. Az ifjúság és a felnőttek
számára kalanetika, jóga, aerobik és tae-bo
szakkör nyílik. A körök ára 300-500 korona
félévente, de fizetés helyett igénybe vehetők
a művelődési utalványok is. Jelentkezni
naponta 18 óráig lehet a szabadidőközpont
épületében. A szakköri tevékenység október
3-án kezdődik. (kvz)

reskedőket, akiket csaláson értek, akár a
megszabott területen kívüli kereskedést
folytattak, akár hamisították a kakaóbabot.
Megjegyzés: Minden pénznem stabilitása attól függ, milyen mennyiségben adja
ki azt az állam. Az emberiség történelméből tudjuk, hogy a fizetőeszköz kiadását
egyensúlyban kell tartani, valamikor ezt
úgy érték el, hogy az aranytartalékok
értékében bocsátották ki a fizetőeszközt.
Annyi pénz volt forgalomban, amennyi
arany volt a kincstárban. Ezzel elejét
vették az inflációnak. Talán még sokan
emlékeznek rá, mit olvashattunk az egykori csehszlovák papírbankók hátoldalán:
„A bankjegyek értékét a Csehszlovák
Állami Bank aranytartalékai és az állami
vagyon fedezi.” Figyeljük meg, mi olvasható a mai bankjegyeken…
Forrás: Zooba Investments
Feldolgozta: Ing. Norbert Paul (tőzsdeügynök - NYSE, NASD)
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Újabb érdeklődő a SES zselízi üzeme iránt
Információink szerint a Lužicei gépgyár
részvénytársaság, amely a cégjegyzékben a
zselízi gépgyár címén van bejegyezve, intenzíven tárgyal a tolmácsi cég vezetőségével a
zselízi üzem egy részének megvásárlásáról,
ahol a jövő évtől elindítaná a gyártást. Erről
Petr Kučera, a társaság ellenőrző tanácsának
elnöke, a cég egyik alapítója tájékoztatta
lapunkat szeptember elején. Tájékoztatása
szerint, ha megegyezik a tolmácsi gépgyárral, a társaság januártól 100 dolgozóval indítaná el tevékenységét. Gyártási programjuk
pontos gépészeti szerkezetek és fogaskerekek előállítására szakosul, ehhez elsősorban
fémmegmunkálókra,
esztergályosokra,
marósokra és CNC-gépkezelőkre lesz szükségük.
A kihasználatlan gyártóegységre a
gazdasági minisztérium dolgozói hívták fel
a társaság képviselőinek figyelmét, amely
támogatást is nyújt kihasználatlan gyárak
beindításához. A Lužicei gépgyár 200 millió koronát fektetne be városunkban, 80-90
százalékban exportra gyártana, elsősorban

Hollandiába, Belgiumba és Franciaországba.
Ahogy Petr Kučera elmondta, további
partnerek együttműködésével – köztük
Zselíz várossal, a megyei önkormányzattal
és egy kassai egyetemmel – cége kezdeményezi Zselíz és környéke fejlesztési
koncepciójának kidolgozását, és ezzel
párhuzamosan kívánja egy további vállalat
közreműködésével kihasználni a zselízi gépgyár másik részét is, aminek következtében
két éven belül 450 új munkahely létesülne
a gyárban. A vállalat képviselője elmondta,
hogy a közeljövőben kerekasztal-tárgyalást
kezdeményez, amelyen mindazok részt vennének, akik tevékeny szerepet vállalnának
a fejlesztési koncepció kidolgozásában. A
további történéseket nagyban befolyásolja, hogy aláírják-e (és ha igen, mikor) az
adásvételi szerződést a SES és a Lužicei
gépgyár között a zselízi terület egy részének
eladásáról. Kučera szerint a tárgyalások olyannyira előrehaladottak, hogy az aláírásra a
hetekben sor kerülhet.
(ec)

A Kiss-farm Greenhouse oklevelet kapott Magyarországon
A D u nakiliti Konzervgyár Green h o u s e o klevelet adományozott Kiss
L a j o s zselízi magánvállalkozónak,
a k i a l egtöbb uborkát szállította a
f e l d o l g ozó üzembe. A kitüntetést
s z e p t e m ber 3-án adták át Markotab ö d ö g é n.
A Kiss-farm 1996-ban alakult,
é s e l s ősorban zöldségtermeléssel
f o g l a l k ozik, kapacitásának meghatár o z ó r é szét a paprika, a paradicsom,
a z u b o r ka és a dinnye termesztése
t e s z i k i . A vállalat az ország egyik
l e g n a g y obb zöldségtermelője, jelenl e g 5 8 0 hektáron gazdálkodik, ebből
3 0 0 h e k táron termeszt zöldséget.
(LV)

Az új igazgató célja helyreállítani a kórház működését
Megfelelő vezetőt találni a kórház
élére – ezzel a céllal ült össze a városi
képviselő-testület augusztus végén 24.
rendkívüli ülésén, amelyen részt vettek
a Sanamed Slovakia képviselői és a kórház orvosainak nagy része is. Bár az ülés
elején meddő próbálkozásnak tűnt igazgatót találni, a résztvevők végül is megnyugtató eredménnyel zárták a tárgyalást. A
normális körülmények között kecsegtető
állásajánlat a jelenlegi helyi viszonyok

között rettegett pozíciónak tűnt, figyelve
a nyári eseményeket, amikor a megbízott
igazgatók csak néhány napra-hétre vállalták el a feladatot. Az új igazgató Igor
Kúdela személyében nem kisebb feladatot
tűzött ki maga elé, mint hogy helyrehozza
a kórház gazdasági helyzetét és megszorító intézkedések bevezetésével fokozatosan
csökkentse a felgyülemlett adósságokat.
Az új igazgató szeptember 1-jén lépett
hivatalába.
(ck)

Közéleti krónika

Szeptember 14-én a Zselízi Városi Hivatal
épületében tanácskoztak a Magyar Koalíció
Pártja megyei tanácsának tagjai. A küldöttek a megyei közgyűlésbe való választások
előkészületeivel foglalkoztak. A jelenlévők
egyetértettek abban, hogy az MKP képviselői a választások változatlan módjának
lebonyolítását támogassák a közgyűlésben,
tehát hogy a következő választások alkalmával ugyanannyi választási körzetben változatlan számú képviselőre adhassák voksukat a
választók. Az ülésen megvitatták a választási
kampány vezetésének módját is.
Dr. Nagy Géza, Zselíz város polgármestere és Mgr. Igor Kúdela, a helyi kórház
újdonsült igazgatója szeptember derekán
Késmárkon részt vettek egy munkaértekezleten, amelyen a kis kórházakat fenntartó
városok polgármesterei és az I. típusú
korházak igazgatói beszélték meg aktuális gondjaikat. A késmárki találkozóra
az egészségügyminiszter és a parlamenti
egészségügyi bizottság néhány tagja is
hivatalos volt, ám a meghívásnak nem tettek eleget. A polgármesterek határozatot
fogadtak el, amelyben kérik a parlamenti
szakbizottságot, hogy tárgyaljon a 2002
után vezetett kötelezettségek jogi és
könyvviteli vezetésének módjáról, beleértve a Veriteľ Rt. által átvállalt kötelezettségeket is. Továbbá kérik a 2003-2005-ös
időszak finanszírozásával kapcsolatos
kérdések ismételt megnyitását, a kis kórházak hátrányos megkülönböztetésének
megszüntetését a biztosítói árképzések
tekintetében és az állam által biztosítottak
járulékának 1%-kal való emelését. Az ebből származó pluszbevételeket szerintük
a biztosítók által megrendelt, illetve a
reálisan elvégzett tevékenység közti különbség csökkentésére lehetne használni.
Az igazgatók és az önkormányzati vezetők
rámutattak arra, hogy a biztosítók nem
reálisan állapítják meg a tevékenységek
megrendelt mennyiségét, és a kórház típusától függően másként állapítják meg az
azonos tevékenységek értékét.
Augusztus végén kezdődött a zselízi kultúr- otthon rekonstrukciója. A belső tér
széles körű átalakításon esik át ezekben
a hetekben – az épület új padlózatot és
ajtókat kap. A padlózat cseréjét egy trstenái vállalat végezte el, az új ajtókat
a nagyölvedi Unistol szállítja. A felújítási
munkálatok 700 ezer koronás befektetést
igényelnek. Az építkezés október végéig
befejeződik, eddik az időpon- tig várhatóan felkerül az épületre a „Kultúrotthon“
felirat is.
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Polgári havilap

ára: 6,- korona
Okóber
skorpió, vagy Mindszent hava
A r é g i e k s z e r i nt
Október 4. „Ha e napon a kotlós
alá nyúlfarkat tesznek, a csirkék
mind egészségesek lesznek.“
Október 9. „Dénes napján a
szép idő száraz telet jelent. Az
eső sok csapadékot, azaz havat
is.“
Október 18. „Aki Lukács tiszteletére megfürdik napján, egész
télen egészséges marad.“
Október 21. „Orsolya napja a
káposzta és a kerti vetemények
betakarításának ideje.“
Október 26. „Dömötörre jár az
idő, a gulyásnak számolni kő.“
Október 28. “Midőn eljő Simon
Júdás, dudorog, fázik a gatyás.“

A tetőtérbe vezető lépcsők felett elhelyezett szalagot Farkas Iván képviselő és Fehér
Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke vágta át.
(foto: ck)

Feldolgozta (in)

Új tantermekkel bővült a magyar tannyelvű gimnázium
A helyi magyar tannyelvű gimnázium felújított épülete egyértelmű
tetszést aratott a lakosság körében.
Egy rögtönzött közvélemény-kutatás
eredményeképpen jutottunk erre a meggyőződésre. A megkérdezettek egyöntetűen úgy látják, hogy az épület javítja
a városképet. Szeptember 7-én délután
adták át hivatalosan a gimnázium új
tetőterét, ahol 7 új tantermet rendeztek
be a nyolcosztályos oktatási rendszer
bevezetése óta növekvő számú diákság
részére.
A megnyitón az iskola tanári kara
és igazgatósága vendégül látta az építkezésben résztvevő felügyelő szervek
és kivitelező vállalatok képviselőit,
a szülői szövetség és az iskolatanács
tagjait, a támogatókat, a fenntartó
Nyitra megye néhány képviselőjét,

amely finanszírozta az épület felújítását.
Menčík Viera igazgatónő megköszönte
a megyei képviselőknek döntésüket az
iskola felújításáról, elsősorban Nagy
Gézát és Andruska Csillát említve, akik
kezdeményezői voltak a folyamatnak. A
megnyitón elmondta: a bővítés szükséges volt, hiszen a diákok hosszú ideje
az alagsorban, illetve a tornatermi öltözőkben berendezett osztályokban tanultak. Mivel az iskola jövőre ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, a rekonstrukció
és a bővítés méltó ajándék volt a tanároknak
és a diákoknak egyaránt.
Az igazgatónő lapunknak elmondta,
hogy a tetőtér beépítése és az épület
külső falának felújítása 12 milliós
beruházást igényelt. A munka tavaly
ősszel kezdődött, majd tavasszal fokozott tempóban folytatódott. A munkát a

Levstav építőipari vállalat végezte el.
A tetőtérben stílusosan berendezett 5
törzsosztály, egy angol nyelvi és egy
informatikai szaktanterem kapott helyet. A tantermek felszerelésére szintén a megyei közgyűlés hagyott jóvá
háromszázezer koronát. A jelenleg 213
diák által látogatott intézményben az
elsősök száma idén 18, illetve a nyolcosztályos szakon 15.
Az új helyiségek megtekintése után
a résztvevők kultúrműsoron és fogadáson vettek részt az iskola éttermében. Fellépett a gimnázium énekkara
Garamvölgyi Szilvia vezetésével és
a Kincső tánccsoport, amelynek tagjai meg is táncoltatták a rendezvény
díszvendégeit.
(ik)

