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spravodajca
Obciansky mesacník

cena: 6,- Sk

Vážení čitatelia
Želiezovského
spravodajcu!

V mene spolupracovníkov a vydavateľa,
Samosprávy
Mesta Želiezovce, Vám
prajeme láskyplné,
pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
v Novom roku pevné
zdravie a mnoho
osobNých a
pracovných úspechov.

redakcia

Novým riaditeľom nemocnice MUDr. Belo Bíró
Povereného riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v Želiezovciach Mgr. Igora Kúdelu
odvolalo mestské zastupiteľstvo na svojom
30. mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo
29. novembra. Poverenému riaditeľovi bola
vyslovená nedôvera zo strany poslancov. Do
konca roka bol do funkcie riaditeľa inštitúcie
zvolený MUDr. Belo Biró.
Na schôdzi primátor informoval poslancov o svojej návšteve u generálneho
riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
I keď krajský riaditeľ odmietol spoluprácu,
generálny riaditeľ VšZP primátorovi prisľúbil zakročenie v prospech zazmluvnenia
želiezovskej nemocnice. Napriek tomu, že

Vianočný týždeň

Naši predchodcovia nazývali vianočný týždeň obdobím lásky a porozumenia. Voľakedy
– i keď je to relatívne – sa skôr dalo rozprávať o láske, porozumení a vrúcnych ľudských vzťahoch.
V poslednom týždni roka hodnotíme uplynulé obdobie. Pozrime sa na okamih na život a životosprávu dnešného človeka. V materializovanom, mamonistickom, egocentrickom svete sa
duša človeka sploští ako strieborný peniaz položený na koľajnice. Morálka a cnosť sa pominú
v smrtiacom objatí materializmu. Dokedy? Na to trefne odpovedá Lucifer v diele Imre Madácha: „...kým bude hmota, stojí moja moc.“
K navráteniu správneho poňatia medziľudských vzťahov by sme možno potrebovali nového Marca Aurelia, ktorý by napr. zákonom zakázal krátkodobé manželstvá vo vedomí, že
rodina je pilierom spoločnosti. Aj takýmto spôsobom by sa mohlo realizovať prianie mnohých:
lásku v srdciach, radosť a šťastie v duši. Tak by sme mohli očakávať ozajstné vianočné týždne
a šťastné nové roky. Ja vám to už teraz všetkým prajem.

Ján Szalay

na jednom z predchádzajúcich zasadnutí MsZ
mesto odmietlo poskytnúť finančnú výpomoc
nemocnici s tvrdením, že zákon to neumožňuje, na tomto zasadnutí zastupiteľstvo prijalo
uznesenie, podľa ktorého schvaľuje finančnú
výpomoc nemocnici do 750 tis. Sk na preklenutie prípadného výpadku príjmov v decembri
kvôli ukončeniu zmluvy medzi nemocnicou a
VšZP. O ďalších udalostiach na tomto zasadnutí budeme informovať v januárovom čísle
ŽS.
(ic)

Druhé kolo volieb

do orgánov vyšších územných celkov
sa uskutoční 10. decembra 2005 v čase
7.00-22.00 h. Voliči môžu svoje hlasy
odovzdať Milanovi Belicovi (ASV, KSS,
ĽB, ĽS-HZDS, P SNS, ZSNS) alebo Jánovi
Greššovi (SDKÚ), ktorý sa do druhého
kola dostal po odstúpení Lászlóa Szigetiho, kandidáta za SMK. Viac o prvom kole
volieb čítajte na 3. str.
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Jeden z obchodných reťazcov sa hlási do Želiezoviec
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach sa 27. októbra zišli na svojom
19. riadnom zasadnutí, ktoré bolo pre iné
povinnosti niektorých jeho členov prerušené (pokračovalo sa o týždeň 3. novembra).
V úvode zasadnutia poslanci vzali na vedomie
uznesenia rady, informáciu o riešení pripomienok poslancov a správu o plnení uznesení.
Schválili koncepciu rozvoja ZŠ a školských
zariadení v meste a správu o činnosti školského úradu, pričom vykonali kroky k zabezpečeniu výpočtovej techniky a telefónnej linky
do kancelárie pracovníkov úradu, ktoré sa
uskutoční s finančnou spoluúčasťou ďalších
obcí. MsZ po prerokovaní žiadosti NsP o poskytnutie finančného príspevku konštatovalo,
že v prípade nemocnice sa príspevok neposkytuje, lebo táto príspevková organizácia
je zdravotníckym zariadením, ktorému patrí
úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
podľa osobitného predpisu. Riaditeľovi nemocnice uložilo informovať mesto o skončení
pracovných pomerov zamestnancov v období
od začiatku septembra. Zastupiteľstvo schválilo druhú zmenu rozpočtu na tento rok, zrušilo
príspevkovú organizáciu Vepos bez právneho
nástupcu ku koncu tohto roka, pričom MsÚ
uložilo vypracovať zakladaciu listinu s.r.o. so
100%-nou účasťou mesta zabezpečujúcou komunálne služby. Riaditeľovi nemocnice uložilo zabezpečiť vykurovanie objektu slobodárne
na Komenského ulici. Po oboznámení sa so
zámerom firmy Fibrelan schválilo odpredaj
pozemku pri Mierovej ulici za 200 Sk/m2. Zástupca tejto firmy avizoval záujem niektorého
z obchodných reťazcov o zriadenie veľkoplošnej predajne na tomto pozemku. Nešpecifikoval presne, o ktorý reťazec ide, prezradil
však, že o lokalitu sa zaujíma Lidl a Tesco.

Poslanci vzali na vedomie ponuku spoločnosti
Unipharma Prievidza na odkúpenie nemocnice s tým, že vyzvali firmu na skonkretizovanie
svojej ponuky. MsZ schválilo VZN č. 7/2005
o školských obvodov pre ZŠ a VZN č. 8/2005
o trhovom poriadku Ondrejského jarmoku.
V novembrovom pokračovaní zasadnutia poslanci schválili pracovníčku MsÚ
Ing. Mariannu Šedivú do funkcie konateľky
v obchodnej spoločnosti M-Služby, ktorá má
po zániku Veposu pokračovať v poskytovaní
komunálnych služieb v meste. Napriek očakávaniu bolo schválené odročenie prerokovania
návrhu na zrušenie právnej subjektivity Mestskej knižnice, aby mohol byť prerokovaný
v komisii školstva, kultúry a športu. Zastupiteľstvo schválilo VZN č. 6/2005 o odpadoch,
zobralo na vedomie správu o uzatvorení
skládky TKO na území mesta, pričom riaditeľovi Veposu uložilo vykonať prieskum trhu
o cenových reláciách buldozéra D100 alebo
D130 a stroja typu UDS. Zobralo na vedomie
odvolanie rímsko-katolíckeho farského úradu
proti platobnému výmeru dane z nehnuteľností a konštatovalo, že v zmysle platnej legislatívy žiadosti nemôže vyhovieť. MsZ súhlasilo
s financovaním štartovného a dopravy pre
družstvá chlapcov a dievčat reprezentujúcich
mesto pod názvom CVČ Želiezovce na majstrovstvách okresu v stolnom tenise. Schválilo
vloženie majetku mesta – verejných vodovodov a kanalizácie do akciovej spoločnosti
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nitra. Hodnotu majetku určí znalecký posudok, vkladom sa zvýši hodnota majetku spoločnosti. Zastupiteľstvo schválilo prenájom
amfiteátra záujemcovi zo Želiezoviec, pričom
mesačné nájomné určilo vo výške 13 000 Sk.
(ek)

Výbor mestskej časti Želiezovce–mesto zasadal na
verejnej schôdzi
Vlažný záujem občanov sprevádzal jesennú verejnú schôdzu výboru mestskej časti
Želiezovce–mesto, ktorá sa konala koncom
októbra v sobášnej sieni mestského úradu.
Stretnutie bolo spojené s odovzdávaním cien
v súťaži o najkrajšiu predzáhradku, balkón
a okolie bytového domu, a tak väčšinu prítomných tvorili osoby umiestnené v tejto
súťaži. Bolo však vidieť aj niekoľko známych
tvárí, obyvateľov mesta, ktorí sa pravidelne
zúčastňujú týchto stretnutí s predstaviteľmi
samosprávy, z ktorých získavajú súvislý prehľad o dianí v Želiezovciach z úst samotných
aktérov verejného života. Zasadnutie viedol
predseda výboru MUDr. Karol Šebők, ktorý
na začiatku upriamil pozornosť na niekoľko
uznesení výboru z jarnej schôdze. V súvislosti s vyznačením nových parkovacích miest
v meste primátor JUDr. Gejza Nagy poznamenal, že ich treba nie vyznačiť, ale vytvoriť.

Snaha o zriadenie parkoviska na námestí
podľa neho stroskotala na zákaze zo strany
polície, ktorá ho podmieňuje vytvorením
kruhového objazdu. Ďalšie parkovacie miesta
by mali byť situované na Mierovej ulici – prvýkrát totiž zaznela informácia o postavení
ochodného domu niektorého z obchodných
reťazcov pôsobiacich v SR, pri ktorom by boli
vybudované nové parkovacie miesta. Hovorilo sa o detských ihriskách, ďalšej fáze výmeny
autobusových zastávok, prístupovej ceste
k domu smútku v Mikuli i výstavbe nových
garáží.
Primátor bilancoval plnenie platného
rozvojového programu mesta, ktorý je podľa
neho náročný, ale z veľkej časti plniteľný.
Zmienil sa o zahraničnej investícii na okraji
mesta. V súvislosti s dobudovaním kanalizácie
primátor vyhlásil, že ak mesto predloží projekty do konca budúceho roka, do r. 2010 by

Krátko
Prevzatie jednej z hál a spustenie výroby od začiatku roka sa ešte dá stihnúť,
i keď nepružnosť štátnych orgánov
posúva hranice oživenia objektov bývalého želiezovského závodu SES stále
viac do budúcnosti. V tomto duchu sa
vyjadril predstaviteľ spoločnosti Lužické strojárne Petr Kučera, podľa ktorého
zrovnoprávnenie domácich investorov
so zahraničnými pri udeľovaní štátnej
pomoci je stále len teóriou. O neplnení
tohto zámeru sa mohli presvedčiť aj potenciálni investori do objektu SES. Podľa
P. Kučeru je dojednané, že v prípade pridelenia štátnej podpory oživia aj veľkú
halu, čím vznikne spolu 450 pracovných
miest. Spoločnosť sa s bankami už dohodla, rokovania so SES ďalej prebiehajú.
V budúcom roku klesne maximálna suma
štátnej prémie klientov stavebného sporenia z 2500 na 2000 Sk. Na túto sumu
bude potrebné nasporiť vyše 20 000 Sk.
Podľa pôvodného návrhu ministra financií vklad klienta na získanie maximálnej
štátnej prémie mal byť 30 769 Sk, návrh
však neprešiel. Podľa prepočtov týždenníka Trend výnos zo stavebného sporenia
v 6-ročnom cykle pre rok 2006 bude
4,83%. Stavebné sporiteľne akceptovali
zmenu v zákone, podľa ktorej sa prémia
bude pripisovať na účet sporiteľov nie
raz , ale dva razy ročne. Počas existencie
stavebného sporenia na Slovensku je to
už 11. legislatívna zmena v tomto smere. Na trhu pôsobia traja poskytovatelia
tohto produktu (Prvá stavebná sporiteľňa,
Wüstenrot a ČSOB stavebná sporiteľňa).
Na tohtoročnom Ondrejskom jarmoku ponúkalo svoj tovar 167 predajcov. Najviac
z nich predávalo odevy (40), sladkosti
(20), hračky (12) a občerstvenie (7).
Príjmy mesta z organizovania jarmoku
predstavovali 195 750 Sk, výdavky dosiahli 78 690 SK, dosiahol sa čistý zisk
117 060 Sk.
mala byť vybudovaná. Podľa prísľubu vedenia
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
ktorej akcionárom je aj mesto Želiezovce, v
dohľadnej dobe bude kanalizácia vybudovaná
na uliciach Úzka a Fučíkova. Prítomní boli informovaní, že mesto eviduje dvoch záujemcov
o výstavbu domu so sociálnymi bytmi, ich
konečné rozhodnutie bude zrejme závisieť od
štátnej podpory tejto činnosti. Občania boli
oboznámení s genézou udalostí okolo miestnej
nemocnice a možnými vyhliadkami do budúcnosti. V závere zasadnutia bola vyhodnotená
súťaž o najkrajšie okolie obydlia, o ktorej sme
informovali v novembrovom čísle ŽS. (ic)
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Prevzatie nemocnice závisí aj od VšZP
Nemocnici bolo venované
29. mimoriadne zasadnutie MsZ
v Želiezovciach 22. novembra za
bohatej účasti verejnosti, najmä
pracovníkov miestnej zdravotníckej inštitúcie. Na schôdzi sa mali
predstaviť obaja záujemcovia
o prevádzkovanie nemocnice:
maďarské firmy, ktoré preukázali
záujem aj o kúpu nehnuteľností
a spoločnosť Unipharma. Prví menovaní rokovali s poslancami za
zatvorenými dverami pred samotným zasadnutím, neúčasť druhého
odôvodnil primátor mesta tým, že
podľa riaditeľa Unipharmy v tak
krátkom čase (niekoľko dní) nie
sú schopní vypracovať podnikateľský plán na prevádzkovanie
nemocnice. Vedúci pracovníci
nemocnice argumentovali tým, že
krátkosť obdobia na skonkretizovanie ponuky vyplývalo z faktu,
že výpis z uznesenia MsZ bol tejto
spoločnosti doručený len dva dni

Zberateľov syn

pred konaním tohto rokovania. Na
schôdzi odznelo, že mesto založilo
s dvomi maďarskými záujemcami
(ISO-consult Kft. a VBJ Kft.)
spoločnosť Salubritas, s. r. o., kde
samospráva má 10%-ný podiel.
Zastupiteľstvo v uznesení schválilo účasť mesta v spoločnosti
a súhlasilo s vypracovaním kúpnej
zmluvy na objekty nemocnice
medzi mestom a novou spoločnosťou. Zároveň poslanci uložili MsÚ
predložiť návrh na vysporiadanie
majetkových pomerov v spoločnosti Sanamed Plus, ktorá už nie
je zainteresovaná v novej spoločnosti, avšak podala žiadosť o prevádzkovanie rýchlej zdravotníckej
pomoci. Podľa informačného
materiálu dvoch maďarských záujemcov – ISO-consult a VBJ – ich
záujem o kúpu a prevádzkovanie
nemocnice bol viazaný na vyjadrenie VšZP o zazmluvnení novej
spoločnosti.
(ik)

Pred mnohými rokmi jeden veľmi majetný
pán a jeho syn boli vášnivými zberateľmi umenia. Spolu cestovali po celom svete a kupovali
len tie najvzácnejšie klenoty do svojej zbierky.
Picasso, Van Gogh, Monet – ich diela a obrazy
mnohých ďalších zdobili steny ich rodinného
sídla. Starý pán bol vdovec a s veľkou radosťou
sledoval, ako sa jeho jediný syn stával skúseným
znalcom umenia. Syn mal podnikavé myslenie,
precízne oko, a otec bol naňho pyšný, keď vyjednávali s najvplyvnejšími obchodníkmi na svete.
Keď prišla zima, vypukla vojna a syn bol
povolaný do armády. Otec už po niekoľkých
týždňoch dostal telegram so správou, že jeho syn
je nezvestný. Zberateľ úzkostlivo čakal na ďalšie
správy, obávajúc sa, že svojho syna už neuvidí.
O niekoľko dní sa jeho obavy potvrdili. Jeho syn
padol, keď sa snažil zachrániť kamaráta. Osamotený a plný žiaľu starý pán očakával blížiace sa
Vianoce, ktoré už nikdy nebudú tráviť spolu.
Ráno na Štedrý deň niekto zaklopal na
dvere. Ked žiaľom zronený kráčal ku dverám,
obrazy starých majstrov visiace na stenách mu
pripomenuli, že sa jeho milovaný syn už nikdy
nevráti domov. Vo dverách stál mladý vojak,
ktorý mal v rukách veľký balík. Predstavil sa
so slovami:
– Bol som priateľom Vášho syna. To mňa zachraňoval, keď padol. Môžem vojsť na chvíľu
dnu? Rád by som Vám niečo ukázal.
Začali sa rozprávať a vojak spomínal, že jeho
syn každému rozprával, ako veľmi má rád umenie a obrazy.
– Ja som maliar – povedal vojak – a rád by som
vám toto venoval.
Starý pán rozbalil balík v ktorom našiel portrét svojho syna. S trasúcimi sa rukami a úžasom
pozeral na synovu tvár, ktorá bola namaľovaná

Nízka účasť vo voľbách do VÚC
Vo voľbách do vyšších územných celkov sa v Nitrianskom samosprávnom kraji dosiahla najvyššia, 27,67%-ná účasť, keď k volebných
schránkam prišlo 26. novembra 158 467 voličov z 572 536 oprávnených. Počet platných hlasovacích lístkov vo voľbe župana bol 154 919,
vo voľbe členov zastupiteľstva 154 729. V kraji sa hlasovalo v 743
volebných okrskoch. V okrese Levice bola zaznamenaná 25,96%-ná
účasť voličov, keď z 95 723 oprávnených voličov pristúpilo k urnám
24 857 občanov. V Levickom okrese sa volilo 9 poslancov do NSK,
všetci zvolení kandidáti sa o poslanecké kreslo uchádzali za koalíciu
KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SNS, SMER. Zvolení boli: Alena Frtúsová,
Imrich Králik, Igor Varga, Ivan Murín, Ľubica Burdová, Jozef Kubala,
Ladislav Kollár, Miloš Zaujec, Dušan Mészároš. Z 52 poslaneckých
kresiel v kraji obsadila tzv. Veľká koalícia 34 (65,38%), SMK 17
(32,69%), koalícii ANO, HZD, SF pripadne jeden poslanecký mandát. Vo voľbách predsedu NSR získal najviac, 64 765 hlasov (41,8%)
doterajší predseda Milan Belica (ASV, KSS, ĽB, ĽS-HZDS, P SNS,
ZSNS), s ním do druhého kola postupuje László Szigeti (SMK–MKP),
ktorý získal 40 426 hlasov (26,9%). V Želiezovciach volilo 1210
zo 6091 oprávnených voličov, čo predstavuje 19,8%. Najviac hlasov
získal Zoltán Bacsa (571), Zoltán Fekete (569), Magdaléna Zsiga
8513), Csilla Andruska (504) a Gejza Nagy (445), najviac hlasov vo
voľbe župana získal László Szigeti (691), za ním nasledoval Milan Belica so 178 platnými hlasmi.
(ic)

detailne, takmer rukou génia. Emócie ho premohli a potláčajúc slzy sľúbil vojakovi, že si
portrét zavesí priamo nad kozubom. Po niekoľkých hodinách, keď mladý vojak odišiel, zberateľ zvesil miliónové obrazy a umiestnil synov
portrét priamo nad kozub. A celé Vianoce starý
pán strávil pozeraním sa na dar, ktorý dostal.
Nasledujúce dni a týždne si začal uvedomovať, že aj keď sa už nikdy so svojim synom nestretnú, bude žiť naďalej - v spomienkach iných.
Ako sa totiž vojaci vracali z frontu a dozvedal sa
čoraz viac o synových hrdinstvách, bolesť ustupovala a jeho hrdosť a uspokojenie rástlo. Hoci
mu múzeá z celého sveta závideli jeho zbierku,
obraz nad kozubom sa stal jeho najcennejším.
Susedom často rozprával, že je to najväčší dar,
aký kedy dostal.
Nasledujúcu jar starý zberateľ ochorel
a zomrel. Zberatelia z celého sveta nedočkavo
vyčkávali, čo sa stane z jeho neoceniteľnou
zbierkou. Zbierka mala byť podľa poslednej
vôle vydražená na aukcii a na pamiatku jeho
syna sa mala konať na Štedrý deň, v deň, kedy
dostal zberateľ svoj najväčší dar. V deň dražby
sa zberatelia z celého sveta zišli v aukčnej sieni.
Mnohým z nich sa splnil celoživotný sen, mať
šancu získať do svojich zbierok dosiaľ nedosiahnuteľné unikáty.
Dražba sa začala maľbou, ktorá nebola na
zozname vydražovaných vecí. Bol to obraz zberateľovho syna. Dražiteľ vyvolal otváraciu cenu.
V dražobnej sieni zavládlo ticho.
–Kto otvorí dražbu za $100? – spýtal sa dražiteľ.
Minúty ubiehali a v sále bolo naďalej ticho.
Zo zadného radu niekto zakričal: - Kto by
mal záujem o tento obraz? Veď je to portrét jeho
syna! Zabudnite na to, začnite vecami ktoré sú

na zozname!
V sále nastal šum a mnohí súhlasne prikyvovali.
– Nie, musíme začať dražbu najskôr týmto portrétom – odpovedal dražiteľ. – Tak kto si zoberie
syna? – spýtal sa opäť.
Nakoniec sa nesmelým hlasom ozval jeden
pán. – Zoberiete desať dolárov za toho chlapca?
Ja som ho poznal, som ich sused. Nemám peniaze na dražbu, ale rád by som ten portrét mal.
– Mame tu desať dolárov, kto dá viac? – zvolal
dražiteľ.
V sále bolo naďalej ticho. – Desať dolárov po
prvé – pokračoval dražiteľ, – desať dolárov po
druhé. Predané!
Kladivko dražiteľa odkleplo cenu. V sále zaznel
obrovský potlesk. Niekto vykríkol: – Konečne sa
môžeme venovať tomu, pre čo sme sem prišli!
Dražiteľ si chvíľu prezeral sálu a opäť zaklepal
kladivkom. Zrazu oznámil, že dražba sa skončila. V sále nastalo hrobové ticho a všetci nemom
úžase hľadeli na dražiteľa. Zrazu niekto vstal
a skríkol: – Čo to má znamenať? Neprišli sme
sem kúpiť portrét starcovho syna! Prišli sme
sem z celého sveta, pre jeho zbierku! Ma cenu
miliónov dolárov, pre ňu sme prišli! Okamžite
žiadame vysvetlenie! Čo sa tu deje?
Dražiteľ tichým hlasom odpovedal: – Dámy
a páni, ďakujem ešte raz, že ste sem merali cestu.
Podľa poslednej vôle zosnulého, ktokoľvek si
zoberie jeho syna, zoberie si všetko.
Odkaz, ktorý sa šokovaní zberatelia dozvedeli v to ráno na Štedrý deň je stále ten istý.
Najväčšia láska je otcovská láska k synovi, ktorý
obetoval svoj život za vlasť. A keďže najcennejšie pre rodiča je jeho dieťa, ten, kto sa postará
o dieťa, zaslúži si všetko.
Norbert PAUL
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Polícia informuje
V noci z 3. na 4. novembra sa neznámy
páchateľ vlámal do predajne Univerzum
v Želiezovciach. Z priestorov predajne
odcudzil rôznu spotrebnú elektroniku
v celkovej hodnote asi 137 000 Sk.
Neznámy páchateľ sa v dobe od 4. do 6.
novembra vlámal do neobývaného rodinného domu v Želiezovciach, odkiaľ odcudzil okružnú motorovú pílu. Majiteľovi
vznikla škoda 15 500 Sk.

Dňa 14. novembra 2005 skupina dobrovoľníkov z Územného spolku Slovenského Červeného
kríža v Leviciach navštívila Útulok v Želiezovciach, kde ich privítal jeho riaditeľ Pavel Polka a
pracovníčka želiezovskej pobočky Územného spolku SČK v Leviciach Brigita Fehérová. Dôvodom návštevy bolo odovzdanie humanitárnej pomoci – balíčkov s prostriedkami osobnej hygieny,
ktoré boli rozdané obyvateľom útulku. Dobrovoľníci SČK sa oboznámili s režimom a poriadkom
útulku a so záujmom si prezreli jeho interiér.
(šh, foto: Pavel Polka)

Žiaci ZUŠ na Bienále ilustrácií v Bratislava
V polovici októbra sa 39 žiakov ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach zúčastnilo zaujímavého výletu.
Zúčastnili sa 20. jubilejného ročníka Bienále
ilustrácií v Bratislave (BIB), kde sa prezentovalo
411 ilustrátorov zo 48 štátov sveta prostredníctvom 2966 originálnych ilustrácií. Veľkú cenu

získal v tomto roku iránsky autor. Cena sa udeľuje za výnimočný tvorivý výkon v oblasti ilustrácie
kníh. Na výlete sa želiezovskí žiaci dozvedeli, že
na doterajších 20 ročníkoch BIB už vystavilo
5796 autorov spolu 47 680 ilustrácií.
(i)

V noci zo 7. na 8. novembra neznámy páchateľ z dielne rodinného domu v Turej
odcudzil elektrickú zváračku, plynovú
zváraciu súpravu a karbobrúsku v celkovej hodnote 22 500 Sk. Páchateľ skutku bol dodatočne zistený spoluprácou
príslušníkov OKP v Leviciach a OO PZ
v Želiezovciach.
V noci z 21. na 22. novembra sa neznámy
páchateľ vlámal do priestorov Cuki Pressa v P. Ruskove. Vypáčil 2 výherné hracie automaty, z ktorých odcudzil mince
v celkovej sume 2500 Sk. Z pressa odcudzil tovar, cigarety a alkohol, v celkovej
hodnote 8500 Sk.
(ik)
Informácie poskytol mjr. Ing. Ladislav Stugel, riaditeľ OO PZ v Želiezovciach

Nemocnica v decembri: hop alebo trop
Vášnivo sa diskutovalo na stretnutí, ktoré
bolo zvolané riaditeľom NsP v Želiezovciach
Mgr. Igorom Kúdelom. Na stretnutí sa zišli
pracovníci inštitúcie s primátorom mesta a poslancami MsZ za účasti médií, vrátane STV,
ktorá o probléme informovala vo svojej hlavnej
spravodajskej relácií v sobotu 19. novembra.
Personál nemocnice na čele s riaditeľom vyčítal
vedeniu mesta vlažný prístup k riešeniu problému, vyhýbanie sa transparentnému spôsobu
získania nového prevádzkovateľa nemocnice
a najmä spoliehanie sa na jediného záujemcu,
ktorého po jeho cúvnutí v ostatných týždňoch nahradil iný, do konania schôdze takmer každému
z kompetentných neznámy potenciálny investor.
Mesto, keď prevzalo nemocnicu, sa k jej hospodáreniu postavilo tak, že na začiatku nariadilo
riaditeľovi znížiť prevádzkové náklady inštitúcie.
Ten uznesenie zastupiteľstva vykonal a znížil počet pracovníkov. Napriek tomu dlhy nemocnice
narastali z dôvodov, ktoré už boli nespočetnekrát
spomínané a napísané – limitované objednávky
výkonov od poisťovní, ktoré často neboli ani v plnej miere uznané, pritom nemocnica musí podľa
ústavy ošetriť každého – aj nad limit, odstupňovanie výšky úhrad za rovnaké výkony podľa typu
nemocnice a podobne. Mesto spočiatku kvôli
týmto „nespravodlivostiam“ očakávalo, že štát
oddlží aj ďalšie obdobie, no nestalo sa tak. Keď

návrh na spoluprácu so švajčiarskou spoločnosťou pri vypracovaní projektu na zmodernizovanie
nemocnice nezískal podporu poslancov, zastupiteľstvo sa začalo zaoberať ponukou Sanamedu
Slovakia na prevzatie nemocnice. Rokovania
dospeli k vypracovaniu, schváleniu a podpísaniu
kúpno-predajnej zmluvy na objekty nemocnice,
prvá splátka vo výške polovice z dohodnutej
sumy 35,7 mil. Sk však meškala a nakoniec sa
vôbec neuskutočnila. Počas prvej polovice tohto
roka prežívali poslanci i pracovníci nemocnice
ťahanice okolo prevzatia inštitúcie Sanamedom
Plus, spoločnosťou mesta a Sanamedu Slovakia,
v ktorom mal partner 70 %-ný podiel. Dlhy pritom narastali. V polovici tohto roka sa vedenie
mesta rozhodlo odvolať doterajšieho riaditeľa
NsP MUDr. Ondreja Veisa, údajne pre pochybné
praktiky pri vybavovaní vecí nemocnice. Neskôr
boli na jeho osobu a spoločnosť Wespa adresované ďalšie obvinenia, ktoré však doteraz neboli
posunuté orgánom činným v trestnom konaní,
takže zatiaľ zostávajú v rovine slovných obvinení, i keď podľa kompetentných dokumentmi
podložených.
V každom prípade nemožno uprieť mestu
snahu o čo najlepšie rozhodnutia v prospech nemocnice. V mnohých prípadoch sa však ukázalo,
že neexistuje efektívny kontrolný mechanizmus,
ktorý by mohol vopred naznačiť prípadné nekalé

praktiky niektorých osôb a nedostatky v racionalite správy nemocnice. Aj preto na zasadnutiach
MsZ príliš často zaznievali 3 slová: nemohli sme
vedieť. Nie je to v prvom rade chyba jednotlivcov,
skôr nedostatok systému. Podobne ako nárast dlhov nemocnice, i keď treba podotknúť, že určitý
podiel viny na tom nesú všetci zainteresovaní.
Zastupiteľstvo napríklad tým, že od apríla 2003
až do polovice roka 2005 netlačilo na riaditeľa,
aby ďalej zefektívňoval prevádzku. Racionalizácia bola vyčerpaná v znížení počtu pracovníkov,
na sofistikovanejšie metódy znižovania nákladov
nebol všeobecný nátlak z jednej a vôľa z druhej
strany. Jednoduché riešenie dlhu vo forme predaja nehnuteľností doteraz nebolo priechodné.
Spoločnosť Unipharma zatiaľ zostáva v pozadí
diania. Poslanci boli po rokovaní s novým záujemcom o kúpu a prevádzkovanie nemocnice
z Maďarska optimistickí, takže možno to na
druhý pokus vyjde. Visí to na rozhodnutí VšZP
o zazmluvnení nového partnera. Hra vabank si
vyžaduje odvahu, ale kompetentní v tom vidia
jedinú možnosť. Keď to nevyjde, popri nemocnici padne na kolená aj mesto, ktoré sa na dlhé
roky môže dostať do nútenej správy. Zostáva len
dúfať, že v rozhodnutí zastupiteľstva menovať do
funkcie riaditeľa patológa miestnej, donedávna
odborne uznávanej nemocnice nie je žiadna
symbolika.
Ladislav Levicky
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Želiezovský šach
V ligovej šachovej súťaži máme za
sebou už štvrté kolo. Po rozpačitom
začiatku sme posledné zápasy vyhrali.
Porazili sme Cirkevné CVČ Nitra C
vysoko 6,5:1,5 a Baštu Nové Zámky
D 5,5:2,5. So siedmimi bodmi sme na
štvrtom mieste, čo je naozaj uspokojivé. Našim najbližším súperom bude ŠK
Termál Podhájska. Ten, kto vyhrá, udrží
sa v skupine prenasledovateľov prvého
mužstva v tabuľke. Kto prvý zdolá Kamenný Most? Komárno C je už mimo
hry, to s nimi remizovalo. Najbližšie má
šancu KOS YMCA Nitra, ostatné mužstvá z prvej päťky budú s nimi hrať až
na jar. Našimi najúspešnejšími hráčmi
sú zatiaľ s troma bodmi Vladimír Bielik
a Jozef Mihalík.
Nášmu „B“ mužstvu sa tiež darí
veľmi dobre. V treťom zápase vyhralo
s Kamenným Mostom B 3:1, keď jedinú
partiu prehralo len preto, lebo nastúpili
len traja. Darmo, pracovné povinnosti
sú prednejšie pred šachovými. Najúspešnejším hráčom je zatiaľ Štefan
Hanula s plným počtom bodov. Tabuľku
uverejníme nabudúce.
MJ

Tabuľka po 4. kole:

1. ŠK TJ Kamenný Most
4
2. CCVČ Juniori Nitra
4
3. KŠC Komárno C
4
4. ŠK TJ Slovan Želiezovce 4
5. ŠK Termál Podhájska B 4
6. ŠK Velky Kýr B
4
7. ŠO Lokomotíva Šurany C 4
8. KŠC Komárno D
4
9. KOS-YMCA Nitra B
4
10. CCVČ Nitra C
4
11. ŠK Bašta Nové Zámky D 4
12. ŠO EP B. Kosihy D
4

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

1
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0

0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4

20.5 : 11,5 10
21,0 : 11,0 8
19,5 : 12,5 7
18,0 : 14,0 7
15,5 : 16,5 7
19,0 : 13,0 6
16.0 : 16,0 6
18,0 : 14,0 4
13,5 : 18,5 4
13,0 : 19,0 4
12,5 : 19,5 4
8,5 : 26,5 0

FUTBAL
A družstvo

Starší žiaci

Kameničná - Želiezovce 10:1

Sereď - Želiezovce 2:0

dorastenecké družstvo

Mladší žiaci

Želiezovce Dvory nad Žitavou 3:2

Sereď - Želiezovce 1:0

Príslušníci OO PZ v Želiezovciach už tretí rok úspešne pracujú v rámci preventívneho projektu spolupráce so školami regiónu pod názvom Správaj sa normálne. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Holandským policajným inštitútom,
obsahuje 10
tematických
celkov, o ktorých miestni,
na prácu s
deťmi špeciálne pripravení policajti
prednášajú
na
základných školách
počas
jedného
školského roka.
Je
určený
pre žiakov 5.
ročníka ZŠ.
V tomto školskom roku sa v služobnom obvode OO PZ v Želiezovciach do projektu zapojili
tri školy. Na ZŠ s VJM v Želiezovciach prednáša riaditeľ OO PZ mjr. Ing. Ladislav Stugel, na slovenskej ZŠ ppráp. Hodálik, na ZŠ vo Farnej ppráp. Bc. Rosenberg. Stretnutia sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac. Žiaci sa vzdelávajú
v rôznych oblastiach, učia sa napr. o činnosti policajných orgánov, o zásadách
predchádzania krádežiam, násiliu, o bezpečnosti cestnej premávky, o prevencii
závislosti na drogách a rôznych iných závislostiach, o manipulácii so zábavnou
pyrotechnikou či o predsudkoch a diskriminácii v medziľudských vzťahoch. S
témami sa žiaci oboznamujú pomocou pracovných listov.
(ik)

Literárna kaviareň dovŕšila tridsiatku

Organizátori Literárnej kaviarne usporiadali ďalšie z tejto série podujatí koncom októbra, v poradí už 30., kedy hosťom stretnutia boli predstavitelia komárňanského vydavateľstva KT. V kaviarni
mestského kina zorganizovali pracovníci
MsK stretnutie s riaditeľom dr. Árpádom Szénássym a publicistom z oblasti
poľovníckej literatúry Árpádom Motesikym. V priateľskej atmosfére sa rozvinul
živý rozhovor medzi početným publikom
a dvoma hosťami. Na konci podujatia si
záujemcovia mohli zakúpiť knihy a časopisy vydávané týmto vydavateľstvom,
periodiká si mohli aj predplatiť.
Literárnou kaviarňou založila Mestská
knižnica už tradíciu. S 30 podujatiami za
sebou organizátori dúfajú, že budú mať
ešte množstvo príležitostí na pestovanie
tejto tradície – predstaviť zaujímavé
osobnosti určitým spôsobom späté s týmto
regiónom. V spojitosti s tým organizátori
prezradili, že pred Vianocami zorganizujú
stretnutie s predstaviteľmi ďalšieho známeho vydavateľstva spojené s predajom
publikácií. Zvedavo očakávame nové knihy...
(BI)
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MsK zostáva právnym subjektom
Hlavným dôvodom zvolania 28. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach bolo prerokovanie návrhu na zrušenie právnej
subjektivity Mestskej knižnice. V úvode predsedníčka komisie školstva, kultúry a športu MUDr. Morauszká tlmočila stanovisko komisie k tomuto bodu,
v ktorom poradný orgán neodporúča
zrušiť právnu samostatnosť inštitúcie.
Naopak, komisia odporučila zvážiť
navrátenie právnej subjektivity Domu

kultúry, bývalému MsOS za účelom
oživenia kultúrneho života v meste.
Komisia ekonomiky tiež neodporučila
zrušenie právnej subjektivity. Predklateľka Ing. Diana Csicsmanová vo
svojom návrhu argumentovala tým, že
organizácia je príliš malá na to, aby
bola pod osobitným riaditeľstvom a že
predpisy EÚ vyzývajú zriaďovateľov
na prehodnotenie právnej formy príspevkových organizácií. Riaditeľka v
odpovedi na otázku poslanca informo-

vala: v knižnici pracujú 4 pracovníci
na plný, jeden na polovičný úväzok,
účtovníctvo sa vykonáva externe. Keďže poslanci nevideli dôvod na zmenu
právnej formy, rozhodli o tom, že
právnu subjektivitu knižnice nezrušia.
Poslanci ďalej riešili problém vykurovania v budove nemocničnej ubytovne
i aktuálne problémy nemocnice, táto
téma však prebiehala za neprítomnosti
verejnosti.
(ic)

Želiezovské spomienky

Želiezovské panské kasíno

Na existenciu želiezovského panského
kasína si spomína naozaj už len tá najstaršia
generácia našich spoluobčanov. Už koncom
19. storočia v našom mestečku vznikla
spontánna požiadavka na zriadenie obecného kasína – pohostinstva vyššej kategórie,
ktoré by okrem liehovín a občerstvenia ponúkalo aj pokojné posedenie pri divadelno-literárnej zábave, malo k dispozícii vlastnú
knižnicu a čitáreň. Samozrejme, súčasťou
kasína by mala byť aj miestnosť pre spoločenské hry. Táto požiadavka sa naplnila 15.
novembra 1903, keď sa slávnostne otvorilo želiezovské kasíno. Existujú záznamy
s menami 18 zakladajúcich členov. Z nich
spomeniem prvého a dlhoročného predsedu
spolku, obvodného lekára dr. Kolomana
Kenesseiho, ale i členov vedenia: Ladislava
Dudicha st., dr. Jána Nyáryho, Jána Szedlacseka, staviteľa Jána Niszlera a azda najaktívnejšieho z nich, hospodárskeho úradníka
Róberta Schöpflina. Mestské panské kasíno
malo svoje členmi odhlasované stanovy
a prísne nariadenia. Za zábavou a kultúrou
do kasína mohol prísť len člen s maximálne jedným osobným hosťom. Kasíno malo
vlastné nemenné stanovy. Schádzala sa tu

vlastne želiezovská inteligencia. Do kasína
zavítal nejeden spisovateľ či literát. Konali
sa tu divadelné predstavenia a večerné predčítavania z najnovších románov či básní. Na
dvore bola vybudovaná kolkáreň. Medzi
hostí
patrili
aj
duchovní
z oboch mestských kostolov.
Budova kasína
bola na bývalej Eötvösovej
ulici,
dnes
Hronskej, tesne
za
vtedajším
kostolom reformovanej cirkvi
a
židovskou
synagógou,
ako vidieť na
priloženej fotografii. Druhým
a posledným
predsedom
panského kasína bol miestny
lekár, mestský

poslanec a predseda mestského poľovníckeho združenia dr. Jozef Mozsáry. Druhá
svetová vojna a letecký nálet, žiaľ, ukončili
existenciu panského kasína i židovskej synagógy, pretože obe budovy dostali priamy
zásah. Obsah knižnice a použiteľné veci
z kasína roznosili obyvatelia.
Na vykreslenie atmosféry tých čias spomeniem azda krátku príhodu. Stala sa v 30.
rokoch minulého storočia v jednu daždivú
jesennú noc, keď mimoriadne útly správca
panských majetkov Róbert Schöpflin odprevádzal po polnoci silno podguráženého
riaditeľa miestnej banky Jozefa Bojszu.
Riaditeľ banky bol mohutnej postavy. Alkohol zaúradoval, neprešli ani 80 metrov,
keď sa pri železiarstve Mareka Rótha potkol
a spadol do mláky. Schöpflin sa ho pokúšal
dlhšiu dobu zdvihnúť. Keďže jeho snaha
bola márna, vyriekol nezabudnuteľnú vetu:
„Zdvihnúť ťa nevládzem, ale aby si vedel,
ako si ťa vážim, ľahnem si vedľa teba.“ Tak
sa aj stalo... potom prišli na pomoc prekvapení, no s úsmevom na tvári, ďalší návštevníci kasína.
Pavel Polka
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Štyridsaťpäť rokov mestom

...osemdesiate roky

V 80. rokoch sa naďalej menil vzhľad mesta. V septembri 1982 bola ukončená výstavba
budovy Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v hodnote 5,8
mil. Kčs. Disponuje 38 ha poľnohospodárskej
pôdy na šľachtenie odrôd plodín. V dôsledku rekonštrukcie Schubertovho parku mali
pamiatkári a ochrancovia prírody námietky
voči umiestneniu amfiteátra v strede parku.
Preto sa v r. 1983 začalo s výstavbou nového.
Hlavná stavba bola ukončená a odovzdaná v r.
1987. Na novom amfiteátri ako prvá vystúpila
populárna hudobná skupina Elán. Už tu sa
konal aj XXXII. celoštátny folklórny festival
Csemadoku.
V apríli 1986 sa dokončila stavba čističky
odpadových vôd, prevádzku zabezpečovalo 9
pracovníkov. Do ČOV vtekali len odpadové
vody z verejnej kanalizácie a bola využitá na
30–35%, pričom pretrvávali problémy s likvidáciou obsahu súkromných septikov, ktorý
OPKS vyvážal na nevhodné miesto, a tak
devastoval prírodu.
V novembri 1986 bola oficiálne daná do
užívania štátna cesta I/76 – ťah cez mesto. Investorom bol Cestný investorský ústav. Stavbu
realizovali Cestné stavby Nitra s nákladom 33
mil. Kčs. Popri kladoch novej cesty obyvatelia
poukázali na niektoré nedostatky, napr. na
nedostatok parkovacích miest, zlé vchody do
dvorov pre autá, vybudovanie zelených pásov
FMMC

stredom Mierovej ulice.
V roku 1987 nastala zmena v poskytovaní
služieb. MsNV v zmysle platných smerníc
vydal 35 povolení na niektoré služby podľa
potrieb občanov a záujmu odborníkov – podnikateľov. Išlo o činnosti: dámske a pánske
krajčírstvo, murárstvo, stolárstvo, elektroinštalácia, zámočníctvo.
Rozvoj priemyslu sa sústredil do želiezovských závodov SES, Železnobrodské sklo,
Závodov ťažkého strojárstva vo V. Dvore
a Vinárskych závodov. Želiezovský závod
SES mal v r. 1988 847 zamestnancov. Vyrábal
kondenzátory pre zahraničie: Čínu, NDR,
ZSSR, Kubu, Argentínu. Vyrábal aj zariadenia
pre Atómovú elektráreň Mochovce . V závode
v tomto čase chýbalo 77 výrobných pracovníkov. Problém sa riešil príchodom odborníkov
z Poľska (55) a vojakov ČSĽA.
Želiezovský závod 07 – Železnobrodské sklo pracoval v r. 1987 na experimente.
V závode sa uplatňovalo samofinancovanie,
t. j. podnik musel byť sebestačný. Ukazovateľom rentability bol len zisk, odbyt, zásoby,
upravené vlastné výkony a produktivita na
jedného pracovníka. Na posúdenie vplývali aj
výsledky plnenia úloh exportu. Podnik úlohy
plnil, mal čistý zisk 5,471 mil. Kčs.
Vinárske závody v Želiezovciach dosiahli
rekord vo výkupe a spracovaní hrozna. V r.
1983 sa vykúpilo 9 840 176 kg hrozna (984

vagónov). Na pestovaní hrozna sa podieľali
Štátne majetky - 1 004 070 kg, JRD – 7 201
kg a drobní pestovatelia - 1 634 606 kg.
V tomto desaťročí bola dokončená výstavba autokempingu, cesta na ul. Petőfiho,
telocvičňa pri gymnáziu, školská družina
a jedáleň pre ZŠ s VJM, MŠ na Ul. SNP, viac
ako 500 bytových jednotiek, predajňa Jednoty
na ul. Komenského, nákupné stredisko na Ul.
SNP. Začala sa individuálna bytová výstavba
v areáli Csikókert. Taktiež bola dokončená rekonštrukcia Schubertovho parku s nákladom
10 mil. Sk.
Pokiaľ ide o rozvoj mesta, všeobecne
občania aj vedúci činitelia konštatovali, že
rozvoj zaostáva za inými obcami tejto kategórie. Takto zaostávalo školstvo (zlé priestorové
podmienky), obchodná sieť, stav ulíc, kanalizácia, doprava. Problémy boli s odvádzaním
dažďovej vody v uliciach bez kanalizácie: Železničná, Švermova, Nemocničná, Fučíkova,
Mierová osada atď. Nespokojnosť občanov
bola oprávnená.
Začiatok r. 1989 bol poznačený asanáciou
súkromných domov (17) na severnej strane
Mierovej ulice od veľkoskladu Jednoty po
mestský úrad. Domy so záhradkami boli vykúpené v dôsledku plánovanej výstavby sídliska
Mier.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
PaedDr. Ferenc Nyustyin

.PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI - PODNIKANIE - OBCHOD

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI V ZAHRANIČÍ: ČR: logistik–manažér (Budweis),
Maďarsko: pracovníci v sklade a obsluha
vysokozdvižných vozíkov, vedúci skladu so
znalosťou NJ, 2 vedúci zmeny, CNC-frézar,
strojný zámočník, mechanik–nastavovač do
lisovne a manažér kvality do Győru (ISO),
CNC-sústružník,
mechanik–elektronik.
Anglicky a nemecky hovoriace krajiny:
drevorubači do Francúzska, nástrojári na
obsluhu vstrekolisov do Anglicka, diplomované zdravotné sestry do Rakúska; iné:
vyhľadávanie, odporúčania, sezónne a príležitostné práce.
PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI V TUZEMSKU: Z jednotlivých miest SR hľadáme referentov, manažérov, konzultantov v oblasti sprostredkovania zamestnania a obchodu
s nehnuteľnosťami v bezkonkurenčnej,
rozvíjajúcej sa činnosti (nie predaj produktov a MLM). Očakávame dynamických,
komunikatívnych pánov a dámy so SŠ a VŠ
vzdelaním z jednotlivých miest SR.
PONUKY OBCHODU A KOOPERÁCIE: nemecká firma kúpi biodízel zo sl-

nečnicového a repkového oleja. Maďarská
veľkoobchodná spoločnosť s autosúčiastkami ponúka svoje zásoby na predaj o viac
ako 30% pod nákupnými cenami na: Alfa,
Audi, BMW, Citroen, Daimler Chrysler,
Nissan, Fiat, Ford, Honda, Lada, Mazda,
Mercedes, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Suzuki, Toyota a Volkswagen
(VW) v širokom sortimente. – Nemecká
firma hľadá partnera (distributéra, vývozno-dovozné firmy, obchodníci, väčšie
pekárne, firmy distribuujúce mrazené
výrobky) na distribúciu rýchlomrazeného
chleba a pečiva. – Turecká firma hľadá
dodávateľa oceľových platní na výrobu
kruhových píl. – Grécka firma kúpi salámu
a čerstvé mäso. – Turecká firma vykúpi odpad z umelej hmoty. – Turecká firma kúpi
laminátové parkety. – Grécka firma kúpi
frézy. – Talianska firma má záujem o nákup
paliet – 1 kamión týždenne. – Česká firma
kúpi pastu zo sliviek a jablčné pyré vo
väčšom množstve, asi v 230 kg baleniach.
– Rakúska firma hľadá kovospracujúce
podniky na výrobu železobetónových ko-

vaní s kapacitou 600-1000 ks/mesiac. Poľská firma má záujem o nákup textílií. Česká firma hľadá hliník, produkty z hliníka,
zliatiny, lampy, oceľ a oceľové produkty,
zváracie a elektromagnetické produkty.
PORADENSTVO:
S odvolaním sa na článok dostanete bezplatné poradenstvo v oblasti obchodu a
trhu práce a služby za veľmi výhodné
poplatky.
Očakávame ohlasy podnikateľov a podnikov, ktoré majú záujem o našu spoluúčasť
pri realizácii konkrétnych produktov, využití voľných kapacít, pre ktorých by sme
využili kontakty v medzinárodnej obchodnej, marketingovej sieti a v sieti našich
obchodných partnerov, príp. ktorí majú
záujem o pomoc pri nadviazaní partnerských vzťahov, pri investovaní a hľadaní
partnerov na spoločné podnikanie.
Bližšie informácie:
Maďarsko: 0036/96/413688; 517867,
www.fmmc.gyor.hu,
mmc@mail.datanet.hu
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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

1. 11. Imre Lakatoš (Želiezovce), 10. 11. Réka Anett
Baka (Hronovce), 15. 11. Adrián Bera (Želiezovce),
Filip Mižikar (Málaš), 16. 11. Tibor Szívos (Želiezovce), 19. 11. Kristína Azárová (Sikenica), 20. 11. Zsófia Hudáková (Čata), 22. 11. Július Vojtech Pospíšil
(Farná), 26. 11. Laura Balážová (Kukučínov), 1. 12.
Lenka Gallová (Hronovce)
Sľúbili si vernosť - Házasságot kötöttek

25. 11. Roman Struhár (Farná) – Dominika Drozdíková (Želiezovce)
Gratulujeme - Gratulálunk

50
Eva Újváryová
Mária Hrivňáková
Štefan Ferencz
Ladislav Dóka
Anna Vrábelová
Viera Balázsová
František Slama

21. 12.
25. 12.
02. 12.
03. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.

60
Helena Herzová
Juraj Bachleda
Veronika Hegedűšová
Magdaléna Jankovičová
Helena Šariková
Ján Janiš
Ondrej Rideg

01. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
28. 12.
28. 12.
28. 12.

70
Jozef Boučeková
Alžbeta Kassaiová
Mária Klimajová
Irena Šinová
Valéria Haríková
Jozef Dobrovolný
Mária Pálinkášová
Helena Puchriková

03. 12.
14. 12.
23. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
27. 12.
29. 12.

80
Mária Medve
Mária Barteková

04. 12.
07. 12.

Opustili nás - Elhunytak

4. 11. Alžbeta Klimajová (Želiezovce, 71 r.), 6. 11.
Paulína Schrónerová (V. Ludince, 85 r.), 11. 11. Jozef Belecký (V. Ludince, 70 r.), 13. 11. Helena Vargová (P. Ruskov, 78 r.), 14. 11. Elena Moravská (Želiezovce, 76 r.), 18. 11. Štefan Bócz (Kukučínov, 75
r.), Jolana Nagyová (Sikenica, 75 r.), 19. 11. Ondrej
Szabo (Čata, 63 r.), 20. 11. Anna Reicherová (Hronovce, 72 r.), 21. 11. Alexander Šimko (Želiezovce,
57 r.), 28. 11. Michal Prišťák (Jur n. Hronom, 84 r.),
29. 11. Jozef Šál (Želiezovce, 86 r.), Helena Romadová (Sikenica, 78 r.)

9

KINO - MOZI

MIE

STO

November 2005

Kino dočasne nepremieta.
A mozi ideiglenesen nem üzemel.

VÁ
Š IN

ZER

ÁT

INZERCIA - APRÓHIRDETÉSEK
Fájó szívvel emlékezem feleségemre
Bene Annira
halálának 6. évfordulóján.
Szerető férje.
(05-49)

Ž a l ú z i e

(04-2)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

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

PRE

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

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

17. decembra uplynie 10 rokov od smrti nášho otca,
starého otca
Štefana Hlinku staršieho
z Jabloňoviec
S bolesťou v srdci spomínajú manželka Idka, syn Štefan a dcéra Helena s rodinami. (05-49)

Olcsón eladó CD-lejátszó, rádió, kávéfőző,
villanyrezsó,
vasaló,
síléc,
fényképezőgép,
szánkó, korcsolya. Tel.
036/771 34 71

(05-50)

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
priestory v bývalom Centre 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:
Lexikón inteligencie
Bratislava, Aktuell 2005, 449 str., 559 Sk
Viac ako 2000 testov, úloh, cvičení a riešení. Rýchla cesta
k vyššiemu IQ.
Otázky a odpovede pre školákov
Bratislava, Matys 2005, 319 str., 499 Sk
Encyklopédia vedomostí môže byť darčekom od Mikuláša.
Svetové rekordy
Bratislava, Perfekt 2005, 235 str., 449 Sk
Výpravná, farebná encyklopédia pre mládež bohatá obsahom
a údajmi.

Predám záhradku pri
amfiteátri. Tel. 036/771
20 69
(05-45)
Predám rodinný dom
v Želiezovciach. Tel. č.
0905 969 174
(05-46)
(05-51)

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
Szénássy Árpád: Felvidéki Árpád-kori templomok lexikona
Komárom, KT Kiadó 2004, 92 oldal, 199 Sk
Az irodalmi kávéházunkban bemutatott könyvek közül az
egyik, melyben megtaláljuk a nagyszombati és pozsonyi templomokat is.
Barangolás az állatvilágban
Budapest, Tóth Kiadó 2005, 118 oldal, 390 Sk
Élet a sivatagban, állatok az esőerdőben, sarkvidéki állatok…
Csáky Károly: Vigasztaló
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2005, 115 oldal
Ötvenöt válogatott és új vers 1970–2005
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Negyvenöt éve városi rangban

A 80-as évek…

A 80-as években tovább változott a városkép. 1982 szeptemberében befejeződött a
Központi Ellenőrző és Gyakorló Mezőgazdasági Intézet zselízi épületének építése 5,8
korona értékben. A zselízi gyakorlóállomás 38
ha mezőgazdasági területen tevékenykedett.
A Schubert-park rekonstrukciója kapcsán a
műemlékvédő hivatal és a környezetvédők
kifogásolták a szabadtéri színpad elhelyezését
a park közepén. Ezért 1983-ban elkezdődött
az új szabadtéri színpad építése. Az 1987-ben
elkészült főépületet 1987-ben adták át. Először
a közkedvelt Elán együttes lépett fel az új színpadon. A Csemadok országos folklórfesztiváljának XXXII. évadja már itt zajlott.
1986 áprilisában befejeződött a szennyvíztisztító állomás építése, ahol 9 alkalmazott
kezdett dolgozni. A tisztítóállomásra csupán
a közhálózatból folyt a szennyvíz, így csak
30-35%-ra volt kihasználva. Emellett továbbra
is gondot okozott az emésztőgödrök ürítése,
amelyeknek tartalmát a városi szolgáltató vállalat tilos területre hordta, és ezzel károsította
a természetet.
1986-ban hivatalosan is átadták az I/76 sz.
állami főút városon keresztül vezető részét.
A 33 millió koronás építkezés befektetője a
Közúti Beruházó Intézet, kivitelezője a Nyitrai
Útépítő Vállalat volt. Az új út pozitívumai mellett a lakosok rámutattak a hiányosságokra is,
mint pl. a parkolóhelyek kis száma, az udvari
kijáratok rossz minősége, a Béke utca közepén
FMMC

elhelyezkedő zöldsávok.
1987-ben változások történtek a szolgáltatások terén. A vnb az érvényes szabályzatok
értelmében 35 vállalkozói engedélyt adott ki, a
lakosság igényei és a jelentkező szakemberek
érdeklődése szerint a következő területeken:
női- és férfiszabó, kőműves, asztalos, villanyszerelő, lakatos.
Az ipari fejlődést a SES üzeme, a helyi
gyöngygyár, a nagypusztai nehézgépgyár és a
borüzem biztosította. A SES helyi üzemének
1988-ban 847 munkavállaló dolgozott. A gyár
hűtőberendezéseket gyártott külföldi megrendelőknek: Kínába, az NDK-ba, a Szovjetunióba, Kubába és Argentínába, valamint
alkatrészeket a mohi atomerőmű számára. A
gyárban további 77 dolgozónak tudtak volna
még helyet biztosítani. A gondot úgy oldották
meg, hogy Lengyelországból érkezett szakemberekkel (55) és katonákkal töltötték be a
szabad helyeket.
A zselízi gyöngygyár 1987-ben egy kísérletben vett részt. A gyárnak saját erőből, bevételeiből kellett talpon maradnia. A költségmegtérülés mutatói a haszon, az eladási mutatók, a
tartaléki mutatók, a saját teljesítmény és az egy
dolgozóra eső munkatermelékenység voltak.
Az elbírálásnál fontos mutató volt az export.
A vállalat teljesítette a feladatát, 5,471 milliós
haszonnal zárta az évet.
A helyi borüzem rekordot ért el a szőlőfelvásárlásban és -feldolgozásban. 1983-ban

9 840 176 kg (984 vagon) szőlőt vásárolt fel.
A legnagyobb szállító az állami gazdaság
(1 004 070 kg), a helyi földműves szövetkezet (7 201 kg) és kisebb termelők voltak
(1 634 606).
Ebben az évtizedben fejeződött be az
autókemping, a Petőfi utca, a magyar iskola
napközijének és éttermének építése, felépült
az Sznf utcai óvoda, 500 új lakás létesült, megnyílt a Jednota Komenský utcai üzlete és az
Sznf utcai üzletközpont. Elkezdődött a családi
házak építése a Csikókertben. Befejeződött a
Schubert-park felújítása 10 millió koronás
beruházással.
A város fejlődésével kapcsolatban a lakosok és a város vezetői egyaránt megállapították,
hogy Zselíz kevésbé fejlett, mint más hasonló
nagyságú települések. Elmaradott volt az iskolaügy (helyszűke okozta a legtöbb gondot), az
üzlethálózat, a közutak állapota, a csatornahálózat kiépítése, a közlekedés. Gondot okozott
az esővíz elvezetése a csatornázatlan utcákban:
Vasút, Šverma, Kórház, Fučík, Béke-telep stb.
A lakosok elégedetlensége megalapozott volt.
Az 1989-es év elejének legemlékezetesebb
megmozdulása 17 Béke utcai ház szanálása
volt a Jednota-nagyraktártól a városi hivatalig.
A város felvásárolta a házakat és a hozzá tartozó telkeket a tervezett Béke lakótelep felépítésének szándékával.
(folytatjuk)
feldolgozta: dr. Nyustyin Ferenc

.MUNKALEHETŐSÉG -- VÁLLALKOZÁS -- ÜZLET

MUNKALEHETŐSÉGEK KÜLFÖLDÖN:
CSEHORORSZÁG: – Logisztikai Manager
(Budweis) MAGYARORSZÁG: – Raktári
munkások és targoncavezetők, német nyelvtudással raktárvezető, 2 műszakvezető; CNC
marós; géplakatos, gépbeállító sajtolóüzembe
és minőségbiztosító Győrbe (ISO); CNC
fémforgácsoló; Elektroműszerész. – Az EUcsatlakozást követően többféle munkahelyre
várnak szlovákiai munkaerőt: mindenféle
szak- és betanított munkalehetőségek különféle iparágakban: bejelentkezés, kiajánlás és
munkaadó-keresés. – ANGOL ÉS NÉMET
Favágó
munkaerő
NYELVTERÜLET:
Franciaországba; Fröccsöntő szerszámkészítő Angliába; Diplomás ápolók Ausztriába;
Egyéb munkakörökben kiajánlás, munkaadó-keresés, szezonális és alkalmi munkalehetőségek. MUNKALEHETŐSÉGEK BELFÖLDÖN: – Szlovákia egyes városaiból keresünk
cégreferensi, témamenedzseri, üzleti-, munkaügyi tanácsadói, ingatlanforgalmazási területi
képviselői munkakörbe, konkurenciamentes,
új, jövőorientált, fokozatosan fejlődő üzleti tevékenységhez (nem termékértékesítési és nem
MLM) várjuk jó fellépésű és kommunikációs
készséggel rendelkező, dinamikus, közép- és fel-

sőfokú végzettséggel rendelkező urak és hölgyek
jelentkezését az ország egyes városaiból.
ÜZLETI, KOOPERÁCIÓS AJÁNLATOK:
Német cég biodízelt vásárolna sürgősen
napraforgó- vagy repceolajból. – Magyar
autóalkatrész-nagykereskedelmi cég kínálja
elfekvő készleteit eladásra, több mint 30%-kal
a beszerzési árak alatt: Alfa, Audi, BMW,
Citroen, Daimler Chrysler, Nissan, Fiat, Ford,
Honda, Lada, Mazda, Mercedes, Mitsubishi,
Opel, Peugeot, Renault, Seat, Suzuki, Toyota
és Volkswagen (VW) típusú autókhoz különféle új alkatrészek széles választékban. – Német cég gyorsfagyasztott kenyér- és pékáruk
forgalmazására keres partnert (disztribútort,
export-import vállalatot, kereskedőt, nagyobb
péküzemeket, gyorsfagyasztott termékeket
forgalmazó céget). – Török vállalat körfűrészhez keres acéllemez gyártót. – Görög
vállalat felvágottakat és friss húst vásárolna.
– Török vállalat műanyag hulladékot vásárolna. – Török vállalat laminált parkettát venne.
– Görög cég esztergagépeket vásárolna.
– Olasz cég raklap elemeket vásárolna heti
1 kamion mennyiségben. – Szilvapasztát és
alma pürét vásárolna nagy mennyiségben,
kb. 230 kg-os aszeptikus csomagolásban cseh

cég. – Oszt- rák cég fémmegmunkáló üzemeket keres: vasbeton vasalatok gyártására,
kb. 600-1.000 db/hó. – Textilanyagot venne
lengyel cég. – Cseh vállalat keres: alumínium,
alumínium termékek, öntvények, ötvözetek,
lámpák, acél és acéltermékek, hegesztés,
elektromagnetikus termékek. BEFEKTETÉS
ÉS INGATLAN: – Az egész ország területérõl
várunk ajánlatokat külföldi érdeklődő megbízók
részére üzemek, kastély, iroda épületek, lakások,
családi házak. - Befektetőpartner, vevő keresése az
EU tagországokból. ÜZLETI TANÁCSADÁS:
Hivatkozással a lapra ingyenes üzleti-, munkaerőpiaci tanácsadást és kedvezményes szolgáltatást
kaphatnak a lap olvasói a konkrét termékeik
értékesítésében, szabad kapacitásuk lekötésében,
bérmunkalehetőségeik menedzselésében, befektető, közös vállalati partnerkapcsolatok kiépítésében
a nemzetközi üzleti-, partneri- és marketing-irodai
kapcsolatrendszeren keresztül. Várjuk olyan cégek
visszajelzését is, akik helyet tudnának biztosítani
egy helyi belföldi és nemzetközi kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó üzleti információs és innovációs klub működéséhez.
Kapcsolatfelvétel:
/F 0036/96/413688;
517867 e-mail: fmmc@mail.datanet.hu ;
www.fmmc.hu
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Pályázati felhívás
A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
alkotópályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:
1. Vers, próza
4. Iskolánk névadója
2. Képzőművészeti alkotás
5. Iskolalogó
3. Fénykép
és iskolapóló terve
Beküldési határidő: 2006. március 30.
4. Kategória esetében: 2006. január 5.
Pályázati feltételek
Kik pályázhatnak?
–
Bárki, aki a 2005/2006-os tanévben a Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium diákja,
–
bárki, aki a 2006/2007-es tanévben a Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium diákja lesz, azaz a jövendő elsősök illetve
primósok.
A pályázás módja
A pályázat jeligés. A nevet, a címet, a látogatott iskola megnevezését, címét, a látogatott osztály nevét kérjük lezárt borítékban
mellékelni, amelyre csak a jeligét kell ráírni. A jelige szerepeljen az
oldalszámokkal ellátott kézirat minden oldalán, ill. a fénykép, képzőművészeti alkotás, stb. hátoldalán. A CD-n leadott munkák esetében a
CD-re és a borítóra is rá kell írni a jeligét! A kéziratot (saját kezűleg
írt vagy gépelt) legalább 3 példányban kérjük leadni (1., 4. kategória).
Egy pályázó több alkotással is pályázhat. Az értékelésről a tanári kar
gondoskodik, szakmai zsűri bevonásával. A pályamunkákat a következő címre kérjük eljuttatni:
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
Komenského 1
937 01 ŽELIEZOVCE

A pályamunkára vonatkozó követelmények:
1. kategória: téma, terjedelem kötetlen, műfaj: elbeszélés, vers,
novella, esszé, karcolat, …
2. kategória: téma, technika kötetlen
3. kategória: téma kötetlen, méret: 13 cm×18 cm, digitális fényképezőgéppel készített kép esetén elektronikus formában is kérjük leadni (jpg formátum).
4. kategória: A gimnázium 50 éves jubileuma alkalmából szeretné egy híres ember nevét felvenni. A névválasztásnál nem követelmény, hogy az illető személy élete kapcsolódjon a gimnáziumhoz vagy akár Zselízhez. Ebben a kategóriában névjavaslatot és
indoklást várunk. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kiválasztott
személy érdemeit, átfogó képet kell adnia életéről, munkájáról és
fel kell tüntetni, milyen szakmai elismerésekben részesült élete
során vagy az után. A pályamunka tartalmazzon képanyagot is. A
pályamunka minimális terjedelme: két A4-es oldal. A pályamunka végén fel kell tüntetni a forrásanyagot is!
5. kategória: a munkát elektronikus formában kérjük leadni (jpg
formátum).
Díjak:
–
Értékes könyvjutalom.
–
Évkönyv, plakett és iskolapóló.
–
Az 5. kategória győztese ezen kívül jelképes keresztszülője
lehet iskolájának, azaz a gimnázium ünnepélyes névadóján
pezsgővel keresztelheti az épületet.
–
Minden nyertes pályamunka megjelenik az 50 éves gimnázium évkönyvében, és állandó kiállítási lehetőséget kap az
iskola épületében.

Zselízi visszaemlékezések

A zselízi úri kaszinó

A zselízi úri kaszinó létezésére ma már
tényleg csak a legidősebbek emlékeznek. Egy
ilyen intézmény létrejöttére már a 19. század
végén jelentkezett igény, amely egyfajta magasabb szintű vendéglőként működött volna,
üdítő és szeszes italok mellett színházi-irodalmi élménnyel, könyvtárral és olvasóteremmel
is szolgált volna. Természetesen a kaszinó
része a játékterem is. Az elképzelés megva-

lósulása 1903. november 15-én következett
be, amikor 18 alapító tag létrehozta a kaszinó
törzstagságát. Megemlítünk néhányat: dr. Kenessei Kálmán körzeti orvos, aki hosszú ideig
az egylet elnöke volt, id. Dudich László, dr.
Nyáry János, Szedlacsek János, Niszler János
építész és a legaktívabb Schöpflin Róbert – vezetőségi tagok. Az úri kaszinónak szigorú szabályzata volt, amelyet az egylet tagjai hagytak
jóvá. A kaszinót kizárólag tagok látogathatták,
illettve egy tag legfeljebb egy kívülállót hoz-

hatott magával egy-egy látogatás alkalmával.
A tagság főleg a zselízi értelmiség köréből tevődött össze. Gyakran ellátogatott ide egy-egy
író vagy más irodalmár. Rendszeresen színházi
előadások és felolvasások folytak. Az udvaron
tekepálya volt. A vendégek között volt például
mindkét nagy történelmi egyház helyi lelkésze
is. A kaszinó épülete az Eötvös utcában, a mai
Garam utcában volt a református templom és
a zsinagóga mögött, ahogy a
fényképen is látszik. A kaszinói
egylet második és egyben utolsó
elnöke dr. Mozsáry József helyi
orvos, önkormányzati képviselő
volt, aki egyben a helyi vadászegyesület elnöke is volt. Sajnos a
második világháború során egy
légitámadás alatt találat érte a
zsinagóga és a kaszinó épületét,
ami egyben e társadalmi fórum
és egy korszak végét is jelentette. A könyvtár tartalmát és a
használható dolgokat a lakosság
széthordta.
A korabeli hangulat ecsetelésére álljon itt
egy, a kaszinóval összefüggő történet. A múlt
század 30-as éveiben egy esős őszi éjszakán
a szikár alkatú Schöpflin Róbert uradalmi vagyonkezelő kísérte haza az erősen mámoros,
enyhén szólva nagytestű Bojsza József helyi
bankigazgatót. Az alkohol megtette a magáét,
alig mentek el 80 métert, az igazgató Róth
Márk vaskereskedése előtt elesett, éppen egy
pocsolyában kötött ki. Schöpflin megpróbálta

felemelni, de miután ez hosszú ideig nem
sikerült neki, kimondott egy azóta is feledhetetlen mondatot: „Nem bírlak felemelni, de
hogy tudd, hogy mennyire tisztellek, melléd
fekszem.” Úgy is történt, ott feküdtek egymás
mellett, amíg meg nem érkezett a segítség a
kaszinó néhány haza felé induló vendége képében, akik meghökkenését pillanatok alatt
jóízű mosoly váltotta fel. Polka Pavel

E cikksorozat szerzője tisztelettel kéri mindazokat, akik információval, esetleg írásos
vagy fényképes dokumentációval hozzá
tudnának járulni városunk történelmének
feltárásához, jelentkezzenek a 0905 77 06
55-ös telefonszámon.
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* Sport *

Zselízi sakk
A bajnoki versenyben túl vagyunk
a negyedik fordulón. A felemás kezdés után az utóbbi mérkőzéseinket
megnyertük. Győztünk a nyitrai egyházi szabadidőközpont csapata ellen
6,5:1,5 arányban, majd az érsekújvári Bástya D csapata ellen 5,5:2,5
arányban. Csapatunk hét megszerzett
ponttal a 4. helyen áll, ami valóban
kielégítő részeredmény. A legközelebbi ellenfél Podhájska csapata
lesz. E mérkőzés győztese játékban
marad az éllovas üldözésében. Vajon
kinek sikerül legyőznie Kőhídgyarmat csapatát? Komárom C csapata
döntetlent ért el, így ebbe a kérdésbe már nem szól bele. Legközelebb
a KOS YMCA Nyitra csapata előtt
nyílik meg ez a lehetőség. A többiek
– az első ötösből – tavasszal mérkőznek meg a listavezetővel. Csapatunk
legeredményesebb játékosai a három
pontos Vladimír Bielik és Jozef Mihalík.
B csapatunk is jól teljesít. A 3.
fordulóban 3:1 arányban legyőzte
Kőhídgyarmat B csapatát, és az egy
elvesztett parti is annak róható fel,
hogy hiányos felállásban, csupán
három taggal lépett fel csapatunk.

Ebben az esetben is előnyt élveztek
a munkahelyi feladatok. Legeredményesebb játékosunk a gárdában

Tabuľka po 4. kole:

1. ŠK TJ Kamenný Most
4
2. CCVČ Juniori Nitra
4
3. KŠC Komárno C
4
4. ŠK TJ Slovan Želiezovce 4
5. ŠK Termál Podhájska B 4
6. ŠK Velky Kýr B
4
7. ŠO Lokomotíva Šurany C 4
8. KŠC Komárno D
4
9. KOS-YMCA Nitra B
4
10. CCVČ Nitra C
4
11. ŠK Bašta Nové Zámky D 4
12. ŠO EP B. Kosihy D
4

Hanula István - pontveszteség nélkül.
A táblázatot lapunk legközelebbi számában közöljük.
MJ

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

1
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0

0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4

20.5 : 11,5 10
21,0 : 11,0 8
19,5 : 12,5 7
18,0 : 14,0 7
15,5 : 16,5 7
19,0 : 13,0 6
16.0 : 16,0 6
18,0 : 14,0 4
13,5 : 18,5 4
13,0 : 19,0 4
12,5 : 19,5 4
8,5 : 26,5 0

LABDARÚGÁS
A csapat

Diákcsapat – felső kategória

Kameničná – Želiezovce 10:1

Sereď – Želiezovce 2:0

Ifjúsági csapat

Diákcsapat – alsó kategória

Želiezovce – Dvory nad Žitavou 3:2

Sereď – Želiezovce 1:0

A rendőrség zselízi körzeti kapitányságának dolgozói már harmadik éve sikeresen vesznek ré sz t a környező alapiskolákkal együttműködve a Sulizsaru programban. A projektumot a Holland Rendőr i I ntézet
dolgozta ki, 10 témakört tartalmaz, amelyekről a speciálisan gyerekekkel való foglalkozásban kiképz ett
rendőrök tartanak előadásokat a közreműköd ő iskolákban. A program az 5. osztályos gyermekek sz ámára
van összeállítva. Ebben a tanévben a zselízi kapitányság
szolgálati területén három iskola kapcsolódott be a programba.
A zse lízi magyar alapiskolában
Stugel László igazgató tart előadásokat, a helyi szlovák iskolában Hodálik zászlós, a farnadi
alapiskolában Rosenberg zászlós oktatja a gyermekeket legalább havonta egy alkalommal.
A tanulók különféle témákban
oktatják, többek közt tanulnak
a rendőri munkáról, a lopások,
erőszak megelőzéséről, a biztonságos közlekedésről, a függőségek megelőzéséről, a petárdák
biztonságos keze léséről vagy
az előítéletekről é s a hátrányos
megkülönböztetésr ől.
(ik)
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Megmarad a könyvtár jogalanyisága

A képviselő-testület 28. rendkívüli ülését a Városi Könyvtár jogalanyiságának megszüntetése ügyében hívták össze. Sem a tanügyi, sem a pénzügyi bizottság nem támogatta
a javaslatot, sőt a tanügyi bizottság elnöke, dr. Morauszki Mária felvetette a komisszió
ajánlását, miszerint a város vizsgálja meg korábbi döntését a kurtúrház jogalanyiságának
megszüntetéséről. Csicsman Diana városházi elöljáró, a beadvány kidolgozója azzal magyarázta indítványát, hogy az EU-s előírások felhívják a hozzájárulással működő szervezetek fenntartóit, hogy értékeljék át az ilyen szervezetek működtetését, és hogy a könyvtár túl
kicsi szervezet ahhoz, hogy külön igazgatóság alatt működjön. Az intézmény igazgatónője
képviselői kérdésre válaszolva elmondta: a könyvtárban 4 alkalmazott dolgozik teljes, egy
fél munkakörben, a könyvelést külső szolgáltató végzi. Mivel a képviselők nem látták indokoltnak a jogalanyiság megszüntetését, az eredeti helyzet megtartásáról határoztak
(ic)

Az Irodalmi Kávéház túl a harmincadik rendezvényen
Október 26-án a Városi Könyvtár megrendezte a már hagyományos Irodalmi
Kávéház 30. rendezvényét: a komáromi KT
Könyv- és Lapkiadó bemutatkozó estjét. A
városi mozi kávézójában megtartott beszélgetés vendége volt dr. Szénássy Áprád, a
kiadó igazgatója és Motesiky Árpád publicista-vadászíró. A szép számban összegyűlt
érdeklődők kérdéseket, hozzászólásokat intéztek a kiadó munkatársaihoz, akik szívesen
válaszoltak a felvetésekre és észrevételekre.
Mivel ez volt a jubileumi, 30. rendezvény, a
vendéglátók a megszokott tea és kávé mellett
pogácsával is kedveskedtek a résztvevőknek.
A jó hangulatban és baráti légkörben eltöltött
est mindenkiben kellemes élményeket hagyott.

A rendezvény végén a jelenlévőknek lehetőségük nyílt megvásárolni a kiadó néhány
könyvét és kiadványát (Múltunk emlékei,
Felvidéki kastélyok), melyekre helyben elő
is fizethettek az érdeklődők.
Az Irodalmi Kávéház rendezvényével a
Városi Könyvtár immár hagyományt teremtett. Harminc rendezvénnyel a hátuk mögött
a szervezők remélik, hogy még sok alkalmuk
lesz a régióban született, élő vagy tevékenykedő értékes személyiségeket bemutatni a
város lakosságának. Ezt megerősítendő a
szervezők elárulták, hogy karácsony előtt a
rendezvénysorozat újabb találkozóján egy
másik országosan ismert kiadó ajánlatából
válogathatnak a résztvevők. Kíváncsian várjuk az újabb könyveket…
(BI)

Rendőrségi hírek
November 3-ról 4-re virradó éjszaka ismeretlen tettes tört be a zselízi Univerzum szaküzletbe. A boltból különböző elektronikai
berendezéseket tulajdonított el összesen kb.
137 000 korona értékben.
Ismeretlen tettes tört be egy lakatlan családi
házba Zselízen november 4-e és 6-a között.
A házból motoros körfűrészt tulajdonított el.
A tulajdonosnak 15 500 korona kárt okozott.
November 7-ről 8-ra virradó éjszaka ismeretlen tettes tört be egy családi ház műhelyébe
Tőrén, ahonnan villanyhegesztőt, gáz hegesztő-berendezést és köszörűt tulajdonított
el 22 500 korona értékben. Az elkövető kilétét későb a bűnügyi rendőrség és a körzeti
parancsnokság együttműködésében sikerült
felderíteni.
November 21-ről 22-re virradó éjszaka ismeretlen tettes tört be az oroszkai Cuki Presso
helyiségeibe. Az elkövető feltört 2 játékautomatát, amelyekből 2500 korona értékben
tulajdonított el pénzérméket. A presszóból
dohányárut és szeszes italokat vitt el, összesen
8500 korona értékben.
(vk)
Lapunkat Stugel László mérnök őrnagy, a rendőrség zselízi körzeti osztályának igazgatója
tájékoztatta

A kórházról decemberben: dupla vagy semmi
Heves vitákat váltott ki a zselízi kórház
igazgatója által összehívott találkozó, amelyet
a kórház sorsának megvitatása érdekében
tartottak a média részvételével. Igor Kúdela
igazgató beszélgetésre hívta a város polgármesterét és képviselőit. A kórház dolgozói az
igazgatóval az élen bírálták a városi döntő
szervek határozatlanságát a kórház ügyében,
az átlátható kezelés kerülését, főleg azt, hogy
működtetés ügyében egyetlen érdeklődőre
korlátozódott figyelmük, amelyet nemrég egy
másik váltott fel.
Amikor a város átvette a kórházat, feladatul szabta az igazgatónak, hogy faragjon le a
költségekből, aki oly módon teljesítette a határozatot, hogy csökkentette a dolgozók számát.
Ennek ellenére a kórház továbbra is növelte
eladósodottságát, legnagyobb mértékben a
már sokszor elhangzott okok miatt – korlátozott
megrendelések a biztosítók részéről, az ezen
túli tevékenység ingyenes volta, azonos tevékenység eltérő értékelése a biztosítók részéről
a kórház típusa szerint és más hasonlók. Az
„igazságtalanságok” miatt a város képviselői
egy ideig azt remélték, hogy az állam újabb
időszakért is átvállalja a kórházak tartozásait.

Nem így történt. Miután az egyik svájci cég
terve, amely pályázat útján ígért pénzt szerezni
a kórháznak, a sikerdíj összege miatt nem talált
pozitív fogadtatásra, a képviselők a Sanamed
Slovakia ajánlatával kezdtek foglalkozni. A
tárgyalások eredménye a kórház ingatlanjairól
szóló adásvételi szerződés aláírása lett, a 35,7
millió korona első tételének kifizetése azonban
késett, majd – mint kiderült – meg sem valósult. Az első félévben a képviselők és a kórházi
alkalmazottak is nehezen viselték az állandó
határidő-eltolódást, majd végül kiderült, hogy
a Sanamed Plus, amelyben a városnak 30, partnerének 70 százalékos tulajdonrésze volt, nem
veszi át a kórházat. Közben az adósság tovább
növekedett. Ez év derekán a képviselő-testület
leváltotta dr. Ondrej Veis igazgatót, hivatalosan
a kórház ügyeinek intézésénél észlelt megkérdőjelezhető eljárásai miatt. Később személye
és a Wespa cég címére több vád is elhangzott az
üléseken, ezek azonban ez idáig nem fogalmazódtak meg jelentés formájában, így továbbra
is csak mint szóbeli vádak léteznek, igaz, az
illetékesek bizonyítékaival alátámasztva.
Mindenesetre vakmerőség lenne azt állítani, hogy a város vezetősége nem dolgozott

minden erejével a kórház megmentésén, viszont
több esetben is bebizonyosodott, hogy nem
rendelkezik hatékony ellenőrzési mechanizmussal, amely időben figyelmeztetett volna néhány
személy ártó szándékára vagy a kórházi vezetés hatékonyságának gyenge pontjaira. Ezért
hangzott el a testületi üléseken oly gyakran
a „nem tudhattuk“ kifejezés. Ez elsősorban
nem személyeken múlott, inkább a rendszer hiányosságai okozták. Hasonlóan, mint
a kórház eladósodását, bár abban valamilyen
mértékben tetten érhető a személyes érdekeltség is. 2003 áprilisától 2005 közepéig a város
sem gyakorolt nyomást a kórház működtetési
hatékonyságának növelésére. A kiadásokat
csupán elbocsátásokkal próbálták csökkenteni, a racionalizálás igényesebb módszereinek
bevezetésére nem volt sem igény, sem akarat.
Az adósság legegyszerűbb törlesztése – eladás
által – eddig nem vált be. A képviselők az új
érdeklődővel folytatott zárt ajtós tárgyalások
után optimistának tűntek. Minden a biztosító
döntésétől függ. Végül is dupla vagy semmi játék alakult ki, de az illetékesek ebben látják az
egyetlen lehetőséget a kórház megmentésére.
Levicky László
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A kórház átvétele a biztosítón áll

Alacsony részvétel a megyei választásokon

Ismét a kórházról volt szó
a helyi képviselő-testület 29.
rendkívüli ülésén november
22-én, amely a nyilvánosság
– elsősorban az helyi egészségügyi dolgozók – nagyarányú
részvételével folyt. Az ülésen
kellett volna bemutatkoznia
a kórház üzemeltetése iránt
érdeklődő lehetséges partnereknek: két magy kft-nek és a
privigyei Unipharma vállalatnak. Az előbbi zárt ajtók mögött
mutatkozott be a képviselőknek,
a szlovák cég távolmaradását
a polgármester azzal indokolta,
hogy a cég igazgatója szerint
a konkrét ajánlattételre érkezett felhívás óta eltelt időszak
túl rövid volt ahhoz, hogy
működési tervvel rukkoljanak
elő. A kórház vezető dolgozói
megjegyezték, hogy az idő
azért volt kevés, mert a várostól
csupán két nappal a testületi
ülés előtt érkezett meg a felhí-

A megyei választások alkalmával Nyitra megyében jegyezték
a legmasabb részvételi arányt, 27,67%-ot. 572 536 jogosult
választópolgárból 158 467 járult az urnákhoz, akik az elnökre 154 919, a képviselői testületre 154 729 érvényes szavazatot
adtak le. A megyében 743 körzetben folyt a választás. A Lévai
járásban 25,96%-os részvételi arány volt, 95 723 választópolgárból 24 857 élt alkotmányos jogával. A járásban 9 képviselőt
választottunk, mindegyik az ún. nagy koalícióból (KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SNS, SMER ) került ki, név szerint: Alena Frtúsová, Imrich Králik, Igor Varga, Ivan Murín, Ľubica Burdová,
Jozef Kubala, Ladislav Kollár, Miloš Zaujec, Dušan Mészároš. E
pártok 34 képviselői mandátumot szereztek az 52-ből (65,38%),
az MKP 17 képviselői széket foglal el (32,69%), egy mandátum illeti az ANO–HZD–SF koalíciót. Az elnöki szavazáson
64 765 szavazatot (41,8%) kapott Milan Belica (ASV, KSS,
ĽB, ĽS-HZDS, P SNS, ZSNS), a második körbe jutott 40 426
szavazattal (26,9%) az MKP-s Szigeti László is. Zselízen 6091
választópolgárból 1210 szavazott, ami 19,80%-os arányt jelent.
A legtöbb szavazatott a képviselőjelöltek közül Bacsa Zoltán
(571), Fekete Zoltán (569), Zsiga Magdolna (513), Andruska
Csilla (504) és Nagy Géza (445) kapta, az elnökjelöltek közül városunkban Szigeti László győzött 691 szavazattal, mögötte Milan
Belica végzett 178 érvényes vokssal.
(ik)

A műgyűjtő fia

vás az Unipharma címére. Az
ülésen elhangzott, hogy a város
a két magyar érdeklődővel
(ISO-Consult Kft. és VBJ Kft.)
megalapította a Salubritas Kft-t,
amelyben az önkormányzatnak
10 százalékos részesedése van.
A képviselők határozatukban
jóváhagyták a város részesedését a társaságban, és hozzájárultak a kórházi ingatlanokra
vonatkozó adásvételi szerződés
kidolgozásához a város és a vásárló, a Salubritas között. A városi hivatalt utasították, hogy tegyen ajánlatot a város Sanamed
Plus-ban levő vagyonrészének
tisztázására. Az ISO-Consult és
a VBJ társaságok írásban jelentették ki, hogy szándékukban
áll megvásárolni és üzemeltetni
a zselízi kórházat, ennek feltétele azonban az Általános Egészségbiztosító szerződéskötési
szándéknyilatkozata.
(ic)

Sok-sok évvel ezelőtt élt egy nagyon tehetős ember, aki fiával együtt szenvedélyes
műgyűjtő volt. Együtt utaztak a nagyvilágban,
és vásárolták fel a legértékesebb műalkotásokat. Picasso, Van Gogh, Monet és más szerzők
művei díszítették családi székhelyük falait. Az
öreg özvegy volt, és nagy örömmel figyelte,
ahogy egyetlen fia tapasztalt műértővé válik.
A fiú vállalkozó szellemű, jó szemű volt, az
apja joggal volt rá büszke, amikor a világ legbefolyásosabb üzletembereivel tárgyaltak.
Az egyik télen kitört a háború, és a fiút
behívták katonának. Már néhány hét elteltével
az apa táviratot kapott, hogy fia eltűnt. A műgyűjtő szorongva várta az új híreket, attól félve, hogy fiát már nem látja többé. Néhány nap
elteltével félelmei beigazolódtak. Fia elesett,
amikor bajtársát akarta megmenteni. Az öreg
magányosan, fájdalommal a szívében várta a
karácsonyt, amelyet már soha nem tölthet együtt fiával.
Karácsony napján kopogtattak az ajtón.
Bánatosan kibandukolt, közben a nagy mesterek alkotásai a ház falán ismét fiát idézték emlékezetébe, és hogy soha többé nem áll majd
az ajtó előtt. Kint egy fiatal katona várakozott,
kezében nagy csomagot tartott. Bemutatkozott
mint a fia barátja, akinek megmentésénél halt
meg az ifjú műkereskedő. Beszélgetni kezdtek, mire a katona szóba hozta, hogy az öreg
fia gyakran mesélte, mennyire szereti a művészetet és a képeket.
– Festő vagyok, és szeretném ezt önnek ajándékozni – mondta a katona.
Az öreg kibontotta a csomagot, amelyben
egy festményt talált, a fia portréját. Remegő
kézzel, csodálkozva nézte az ismert arcot,

amelyet valóban pontosan, magas színvonalon
festettek meg. A meghatottság lett rajta úrrá,
a könnyeivel küzdve megígérte a katonának,
hogy a legmegbecsültebb helyre, a kandalló
fölé teszi a képet. Amikor a látogató elment,
a műgyűjtő leszedte a nagy mesterek alkotásait a falról, és fia képmását tette ki. Az egész
karácsonyt a kép előtt töltötte.
A következő hetekben lassan megértette, hogy a fia nincs többé, de az emberek
emlékeiben tovább él. Ahogy a katonák
visszatértek a frontról, és fia hősiességéről
meséltek, a fájdalom helyét a büszkeség és
az elégedettség vette át. Bár gyűjteményét
világszerte múzeumok irigyelték, neki a fia
portréja lett a legkedvesebb a gyűjteményéből.
A szomszédainak gyakran mesélte, hogy ez
volt a legnagyobb ajándék, amit valaha is
kapott.
Tavasszal a műgyűjtő megbetegedett,
majd röviddel azután meg is halt. A gyűjtők
világszerte várakozással szemlélték, mi lesz
a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményével.
Az öreg úgy rendelkezett, hogy gyűjteményét
árverésre bocsátja karácsony napján, élete
legszebb ajándékának emlékére. Az árverésre
minden neves gyűjtő eljött, életük egyik nagy
lehetőségét jelentette a gyűjtemény egy-egy
műkincsét megszerezni.
Az árverés egy olyan alkotás kikiáltásával
kezdődött, amely nem volt a listán – a tulajdonos fiának portréjával, amelyet a kikiáltó
100 dollárért kínált. A teremben mindenki elcsendesedett. Néhány perc elteltével a hátsó
sorból valaki felszólalt: – Kit érdekel ez
a kép?! Hiszen ez a tulajdonos fia! Felejtsük el
ezt a képet, és foglalkozzunk a listán szereplő

alkotásokkal! A többiek egyhangú morajlással
jelezték egyetértésüket.
– Ezzel a portréval kell kezdenünk – mondta
a kikiáltó. – Ki viszi el?
Végül egy bátortalan hangú úr jelentkezett.
– Tíz dollárért megveszem a fiú képét. Szomszédjuk voltam, ismertem a fiút. Nincs több
pénzem, de szívesen venném ezt a képet.
– Tíz dollárt kínálnak, ki ad többet? ... Tíz dollár először, tíz dollár másodszor... elkelt!
A kalapács ütése jelezte az első üzletkötést. A teremben taps hangzott fel. Valaki felszólalt: – Végre foglalkozhatunk azokkal az
alkotásokkal, amelyekért idejöttünk.
A kikiáltó végignézett a termen, majd
újabb kalapácsütéssel jelzett valamit. Bejelentette, hogy az árverés befejeződött. Síri csend
lett, a jelenlevők némán, meghökkenve szemlélték az eseményeket, minden szem a kikiáltóra szegeződött. Egyikük megkérdezte: – Mit
jelentsen ez? Nem a fiú portréjáért jöttünk ide
a világ különféle pontjairól, hanem a több
millió dollárt érő gyűjteményért. Magyarázza
meg, mi történik!
A kikiáltó csendesen magyarázta: – Hölgyeim és uraim, még egyszer köszönöm, hogy
megtiszteltek jelenlétükkel. Az elhunyt végrendelete alapján azé az egész gyűjtemény, aki
elviszi fia portréját.
Az üzenet, amelyet azon a reggelen
a műgyűjtők is megkaptak, változatlan.
A legnagyobb szeretet az apai szeretet a fiú
iránt, aki életét adta hazájáért. És mivel a szülő
számára a gyermeke a legértékesebb, aki gondozásába veszi a gyermeke emlékét, mindent
megérdemel.
Norbert PAUL
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Az egyik multinacionális üzletlánc városunkba jönne
A városi képviselő-testület október 27-én
tartotta 19. rendes ülését, amelyet néhány tagjának egyéb elfoglaltsága miatt a képviselők
megszakítottak (majd november 3-án folytatták). Bevezetőben a képviselők tudomásul
vették a tanács határozatait, a képviselői észrevételek megoldásáról és a határozatok teljesítéséről szóló beszámolót. Jóváhagyták az
alapiskolák, az óvodák, a szabadidőközpont
és a művészeti alapiskola fejlesztési koncepcióját, valamint az tanügyi hivatal tevékenységéről szóló beszámolót. Ezzel kapcsolatban
intézkedtek annak érdekében, hogy a hivatal
számítógépeket és telefonvonalat kapjon
– együttműködve a környező falvakkal. A
kórház hozzájárulási kérelmével kapcsolatban
a testület megállapította, hogy egészségügyi
szervezetként nem jogosult önkormányzati
hozzájárulásra, mert bevételeire különleges
előírások alapján tesz szert. A kórházigazgató
feladatul kapta, hogy tájékoztassa a képviselőket a munkaviszonyok megszüntetéséről,
amire idén szeptember óta került sor. A testület
jóváhagyta az idei második költségvetés-módosítást, idén december 31-ei hatállyal megszüntette a Vepost mint városi hozzájárulással
működő vállalatot, ugyanakkor a városi
hivatalt arra kötelezte, hogy dolgozza ki egy
új kft. alapító oklevelét a város 100 százalékos
részesedésével, amely a Vepos feladatkörét
látja majd el. A kórház igazgatója feladatul
kapta, hogy biztosítsa a fűtést a Komenský
utcai munkásszálló épületében. A Fibrelan
vállalat tájékoztatását követően a képviselők
jóváhagyták a Béke utcai telek eladását négyzetméterenként 200 koronáért. A cég képviselője a területet egy nemzetközi üzletláncnak
készíti elő. Hogy melyikről van szó, azt nem

árulta el, viszont jelezte, hogy a Lidl és a Tesco
jelezte érdeklődését. A képviselők tudomásul
vették a privigyei Unipharma Rt. ajánlatát a
kórház megvásárlására, és konkrét ajánlatot
kértek a vállalattól. Jóváhagyták a 7/2005 sz.
általános érvényű rendeletet (ÁÉR) a tanügyi
körzetekről és a 8/2005 sz. ÁÉR-t az Andrásnapi vásár rendtartásáról.
A novemberi folytatás alkalmával a képviselők megválasztották Marianna Šedivát,
a városi hivatal alkalmazottját az M-Szolgáltatások Kft. ügyvezetőjévé. E vállalat
veszi át jövő évtől a Vepos feladatkörét. A
várakozások ellenére tovább halasztották a
Városi Könyvtár jogalanyiságának megvitatását, hogy a kérdést a tanügyi, kulturális és
sportbizottság is megtárgyalhassa. A testület
jóváhagyta a 6/2005 sz. ÁÉR-t a hulladékgazdálkodásról, tudomásul vette a helyi
hulladéktelep lezárásáról szóló beszámolót,
és a Vepos igazgatóját megbízta azzal, hogy
derítse fel a D100 vagy D130-as bulldózerek
árát. Tudomásul vette a római katolikus egyházközség óvását az ingatlanadó-fizetési felhívás ellen, és megállapította, hogy az érvényes
törvények értelmében a kérvénynek nem tehet
eleget. Jóváhagyta a szabadidőközpont mellett
működő asztalitenisz-csapatok versenyzési kiadásainak fedezését, akik járási bajnokságban
szerepelnek. Jóváhagyta a város tulajdonának
– a közüzemi vízvezeték- és csatornahálózat
– betétét a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rtbe. A tulajdon értékét becslő állapítja meg. A
képviselők jóváhagyták a szabadtéri színpad
épületének bérbeadását egy helyi érdeklődőnek, a havi bért 13 000 koronában állapították
meg.
(ek)

Zselíz-Belváros területi bizottsága nyilvános üléséről
Lanyha érdeklődés övezte ZselízBelváros területi bizottságának őszi
nyilvános ülését október végén a városi
hivatal dísztermében. Az eseményen hirdették ki a legszebb lakókörnyezetért kiírt lakossági verseny eredményét, ezért
a jelenlévők többségét a versenyben
részt vevők alkották. Igaz ugyan, hogy
olyan érdeklődők is jelen voltak, akik
minden hasonló fórumon részt vesznek,
hogy az önkormányzat tevékeny tagjaitól halljanak a várost érintő fontosabb
eseményekről. Így ők lehettek az elsők,
akik hivatalosan értesülhettek arról,
hogy városunkban egy multinacionális
üzletlánc készül megtelepedni a volt
Jednota-nagyraktár helyén. Mindez a
parkolóhelyekkel kapcsolatos felvetésre
adott válaszban hangzott el. A polgármester a bizottság határozatainak teljesítéséről szóló pontban elmondta: nem

kijelölni kell új parkolóhelyeket, hanem
kialakítani. A főtéren egyelőre nem létesül parkoló, mivel a polgármester szerint
a rendőrség előbb körforgalom kialakítását szorgalmazza. Viszont az új üzletház
mellett a Béke utcában mintegy 100 új
parkolóhely létesül. A határozatteljesítés
kapcsán szó volt továbbá a játszóterek
felszereléséről, a buszmegállók cseréjének további szakaszairól a mikolai
halottasház bekötőútjáról, valamint új
garázsok létesítéséről is.
A polgármester a városi fejlesztési
program eddigi teljesítését értékelte,
amely szerinte igényes, de nagyrészt
megvalósítható. Összegzésében kitért
a város szélén létesült új külföldi befektetésre. A csatornahálózat befejezésével kapcsolatban kijelentette, hogy
amennyiben sikerül 2006-ban benyújtani a terveket, 2010-ig megvalósulhat

Röviden
A tolmácsi gépgyár zselízi egységének egyik
csarnokát átvehetik, és a gyártás még a jövő
év elején megindulhat, ám az állami szervek
nehézkessége egyre távolabb tolja a kezdés
időpontját. Ebben a szellemben nyilatkozott
Petr Kučera, a Lužické strojárne Rt. képviselője, amely érdekelt a gyártás megindításában.
Szavai szerint még csak elmélet a hazai
befektetők egyenjogúsítása a külföldiekkel
a befektetés szerinti állami támogatások
odaítélésében. Kučera szerint, amennyiben
cége kapna befektetői állami támogatást,
megindítaná a gyártást a nagy csarnokban is,
így összesen 450 új munkahelyet teremtene
a volt gépgyár területén. A vállalat a pénzintézetekkel már megegyezett, a csarnokok eladásáról a gépgyár vezetésével még folynak
a tárgyalások.
A jövő évben a lakás-takarékpénztárak ügyfeleinek fizetett éves állami prémium felső
határa a jelenlegi 2500 korona helyett csak
2000 korona lesz. Erre az összegre az az
ügyfél tarthat igényt, aki több mint 20 000
koronát takarít meg. A pénzügyminiszter
eredeti elképzelése szerint ez az összeg
30 769 korona lett volna. A Trend gazdasági
hetilap számítása szerint a 6-éves időszak
hozama a 2006-os év adataiban számolva
4,83 százalék lesz. A lakás-takarékpénztárak
elfogadták azt a törvénymódosítást, hogy az
állami prémiumot ezentúl évente nem egy,
hanem két részletben írják az ügyfél számlájára. A lakás-takarékpénztárak szlovákiai
fennállása óta ez a 11. törvénymódosítás.
A piacon jelenleg három társaság tevékenykedik (PSS, Wüstenrot, ČSOB).
Az idei András-napi vásárban 167 árus kínálta portékáját. Legtöbben ruhaneműt (40),
édességet (20), játékot (12), valamint ételt
és frissítőt (7) árultak. A város bevétele a
vásárból 195 750 korona, kiadása 78 690
korona volt, így az idei vásár rendezéséből
117 060 korona hasznot könyvelhetett el.
a befektetés. A Nyugat-Szlovákiai Vízművek vezetőségének ígérete szerint
a közeljövőben kiépül a csatornahálózat
a Szoroskában és a Fučík utcában. A jelenlevők megtudhatták, hogy a város
két jelentkezőt is nyilvántart a szociális
lakások építésére, akiknek végső döntése
valószínűleg az állami támogatás mértékétől függ, megismerkedtek a kórház
aktuális helyzetével és lehetőségeivel.
Az ülés befejező részében történt meg a
legszebb lakókörnyezetért kiírt verseny
kiértékelése, amiről lapunk novemberi
számában már említést tettünk.
(ic)
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A régiek szerint

Karácsony hete

Elődeink karácsony hetét a békesség és szeretet hetének nevezték. Valamikor – még ha ez
relatív is – lehetett beszélni békességről, szeretetről, meghitt emberi kapcsolatokról.
Az esztendő utolsó hete lévén az ember ilyenkor szokott mérleget vonni sok mindenről.
Vessünk hát egy pillantást a ma emberének életére, életvitelére! Az elanyagiasodott, pénzsóvár,
egocentrikus világban az ember lelke, szelleme úgy ellaposodik, mint a sínre tett ezüstpénz. Az
erény és az erkölcs elsikkad az anyagiasság halálos ölelésében. Hogy meddig? Erre frappáns
választ ad Madách Lucifere: „…míg lészen anyag, áll az én hatalmam is.”
Az emberi kapcsolatok helyrehozásához talán egy új Marcus Aureliusra lenne szükség, aki
törvényileg akadályozná meg a tiszavirág életű frigyeket, tudván, hogy a család a társadalom
pillére. Talán így is meg lehetne valósítani sokak óhaját: meleg szeretet a szívekben, öröm, boldogság a lelkekben. Így várhatnánk igazi karácsonyi heteket és békés boldog új esztendőket. Én
ezt már most kívánom mindannyiuknak.
Szalay János, (foto: ck)

A megyei önkormányzati
választások

második fordulójára 2005. december 10-én reggel 7.00 és
este 22.00 óra között kerül sor.
A választók Milan Belica és Ján
Greššo közül választhatnak megyefőnököt, aki Szigeti László
visszalépése után került be a
második fordulóba. A választások első fordulójáról bővebben
lapunk 3. oldalán találhatnak
tájékoztatást.

Új igazgató a kórház élén
A zselízi kórház megbízott igazgatóját,
Mgr. Igor Kúdelát a városi képviselő-testület
30. rendkívüli ülésén leváltotta, miután megvonta tőle a bizalmat. Az igazgatói posztot ez
év december 31-ig dr. Bíró Béla látja el.
Az ülésen a város polgármestere tájékoztatta a képviselőket az Általános Egészségbiztosító vezérigazgatójával folytatott árgyalása eredményeiről. A vezérigazgató szerint a
biztosító nem érdekelt abban, hogy a zselízi
kórház megszűnjön. A testület 750 ezer koronás pénzügyi segélyt szavazott meg a kórház
javára. Az ülésen történtekről lapunk következő számában számolunk be részletesen.
(i)

December 4. Borbála-ágat (cseresznye, barack vagy mandulaágat) állítanak e napon a
vízbe, hogy újévre kivirágozzon.
December 6. Amilyen az idő Miklós napján,
olyan lesz karácsonykor. Miklós-nap után
dicsérd a telet!
December 8. Ha kopogós a hajnali mise,
lesz mit a tejbe aprítani.
December 13. Aki Luca napján tűt vesz a
kezébe, bevarrja a tyúkok fenekét. Ha Luca
napján csillagos az ég, mindenből jó termés
lesz.
December 24. Ha éjféli misekor ószél fú,
akkor a nők, ha főnszél (száraz, meleg bukószél) fú, akkor férfiak halnak meg többen
a következő évben.
December 31. Ha Szilveszter reggelén kisüt
a nap, oda a jövő évi bortermés.

Feldolgozta (in)

Tisztelt Olvasó!
A munkatársak és a
kiadó, Zselíz város
önkormányzatának nevében
szeretetteljes, békés
karácsonyi ünnepeket, sok egészséget
és sikerekben gazdag
új évet kívánunk.

A Zselízi Hírmondó
szerkesztősége

