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Farmu
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poznajú až v ďalekom
Japonsku
3. str.

Začíname seriál o športových osobnostiach nášho
mesta - predstavujeme Štefana Mezőlakyho
4. str.

cena: 10,- Sk
Pozdrav od
Sama Tomečka
Viac
na str. 8

MsZ pod vedením
viceprimátorky
Poslanci MsZ v Želiezovciach sa 27. marca
zišli na svojom 15. riadnom zasadnutí, ktoré
netradične viedla zástupkyňa primátora Katarína Mocsyová. V úvode poslanci vyjadrili súhlas s hospodárením mesta v r. 2007, schválili
záverečné účty mesta a mestských organizácií
a vzali na vedomie správu audítora o overení
účtovnej uzávierky mesta. Zobrali na vedomie rozbory hospodárenia základných škôl,
podniku Vepos, Mestskej knižnice. Schválili
druhú zmenu rozpočtu mesta (bežný: 99 442
tis. Sk na príjmovej i výdavkovej strane, kapitálový: 7 813 tis. na príjmovej, 45 472 tis. na
výdavkovej strane, finančné operácie: 47 348
tis. na príjmovej a 9 689 tis. na výdavkovej
strane) a zmenu rozpočtu oboch ZŠ. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh na
rekonštrukciu Domu služieb, pričom referát
výstavby a územného rozvoja dostal za úlohu
zabezpečiť vypracovanie projektového zámeru rekonštrukcie. Schválilo IV. zmenu VZN
č. 1/2005 o školských obvodoch a odpredaj
vyradených motorových vozidiel v rámci zápočtu pri kúpe nového 9-miestneho vozidla
Renault. MsZ neodporučilo primátorovi podpísať rámcovú dohodu s maďarskou firmou
Flashdance, ktorá sa aktivizuje v obchodovaní
s nehnuteľnosťami a realitnom developmente,
avšak odporučilo mu pokračovať v spolupráci
pri sprostredkovaní nehnuteľností mesta
Želiezovce s prípadným investorom. Schválilo vstup mesta do Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Ister-Granum, ktoré je na
základe nariadenia EK a príslušných zákonov
MR a SR určitou vyššou formou spolupráce
obcí a miest v rámci euroregiónu. Schválilo
odpredaj nákladných motorových vozidiel
spoločnosti Eurospinn za cenu určenú znalcom vo výške 829 910 Sk s tým, že kúpnu
cenu bude kupujúci splácať po dobu 5 rokov.
Podľa rozhodnutia zastupiteľstva Eurospinn
prevezme aj lízing na špeciálne vozidlo Mer-

Koncom marca boli v uliciach mesta osadené informačné tabule
cedes na vývoz TKO. MsZ schválilo projekt
s názvom Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ Mierová 67 Želiezovce, ako aj
kofinancovanie vo výške 5 %, t. j. 2 015 746 Sk.
Na zasadnutí odznela informácia o pripravovaných úpravách verejného priestranstva pri
prepojení Trhovej a Agátovej ulice, kde sa
plánuje skultúrnenie prostredia, terénne a sadové úpravy. Poslanci rokovali o žiadostiach
o odpredaj mestských pozemkov, o zámere
výstavby malej vodnej elektrárne na Hrone,
ku ktorej vyjadrili odmietavý postoj. V súvislosti s plánovaným založením združenia
obcí južného Slovenska zastupiteľstvo vyjadrilo jednoznačný súhlas so vstupom mesta
do tejto organizácie. V rámci interpelácií sa
riešil problém chýbajúcej informačnej tabule
s názvom verejného priestranstva na budove
zubnej ambulancie v centre mesta (G. Horváth), umiestnenia informácií o separovanom
zbere na webovú stránku mesta (G. Melczer),
možnosti riešenia nedostatku miesta na katolíckom cintoríne (P. Polka).
(ck)

Dolnohronský región –
problémy SOcÚ vyriešené
HRONOVCE (ek) – Kríza, ktorá sa rozmohla medzi predstaviteľmi samospráv regiónu,
patriacich pod kompetenciu Spoločného
obecného úradu (SOcÚ) v Želiezovciach,
sa zdá byť zažehnaná. Konečné riešenie sa
našlo na zasadnutí Dolnohronského regionálneho združenia, konaného koncom marca za účasti predstaviteľov takmer všetkých
obcí regiónu. Mesto Želiezovce reprezentoval viceprimátor Pavel Polka a prednostka
MsÚ Lívia Brestovská. Ťažiskovou témou
zasadnutia bolo riešenie otázky SOcÚ, ktorá
v ostatnom období odhalila problémy v komunikácii. „Starostovia pociťovali problémy s
chodom spoločného úradu, navyše stále väčšou čiastkou museli kofinancovať jeho činnosť
popri prostriedkoch, ktoré štát presúva na
svoje prenesené kompetencie.
→2. str.
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Improvizované
zhromaždenie
občanov v „jame”

Problém s rómskymi deťmi v katolíckom
cintoríne v Želiezovciach pretrváva už dlhšie obdobie. Deti bývajúce za cintorínom
v tzv. cigánskej jame pravidelne preliezajú
oplotenie cintorína a obťažujú návštevníkov, najmä starších občanov, pýtajú od nich
peniaze s vyhrážkami, že v opačnom prípade rozhádžu hroby ich rodinných príslušníkov. O takýchto prípadoch hovoria občania
už niekoľko mesiacov.
Tentoraz sa vec rozhodla riešiť zástupkyňa primátora Katarína Mocsyová,
ktorá začiatkom apríla navštívila tento
„želiezovský Luník“. O jej organizačných
schopnostiach a o tom, že je správnym človekom na čele úseku organizačných vecí
svedčí fakt, že v priebehu 5 minút zvolala
„zhromaždenie obyvateľov“ tejto časti za
účasti asi 40 občanov. Upozornila ich na
správanie niektorých detí a dohodla sa
niekoľkými obyvateľmi tejto časti mesta o
monitorovaní situácie. Držíme palce, aby
toto rozhodné a netradičné vystupovanie
viceprimátorky prinieslo očakávaný efekt.
(ck)

Dolnohronský región – problémy SOcÚ vyriešené
1. str.→

Suma sa už dávnejšie prehupla cez hranicu 10
Sk na obyvateľa na rok a reálne požiadavky
by boli už okolo 17 korún,“ vyhlásil P. Polka. Mesto preto vypracovalo návrh, podľa
ktorého by prevzalo niektorých pracovníkov SOcÚ, ten sa však stretol s výrazným
odmietavým postojom starostov. Neskôr
bol vypracovaný druhý variant, s tým však
nesúhlasilo želiezovské zastupiteľstvo. Na
tomto zasadnutí tiež prebiehali búrlivé diskusie, niektorí zo starostov sa už-už chystali
na odchod, a to aj s úmyslom odstúpenia od
zmluvy o SOcÚ. Nakoniec sa dohoda predsa len zrodila. V spoločnom úrade zostanú
pracovníčky stavebného oddelenia, dvoch
metodikov prevezme mesto v čo najkratšom
čase, pracovníčky na úseku personalistiky a
miezd budú preradené do mestského úradu
v druhom polroku 2008 s tým, že obce môžu
s nimi uzavrieť individuálne zmluvy o ďalšom výkone doterajších úloh. Pracovníčka
na úseku životného prostredia na čiastočný
úväzok tiež zostáva v SOcÚ. Tento kompromisný návrh starostovia odobrili osobitným
hlasovaním, musia ho však schváliť všetky
obecné zastupiteľstvá a potom bude realizovateľný.
Na zasadnutí sa zúčastnil aj poslanec NR
SR Zsolt Simon, ktorý v súčasnosti iniciuje

Dotácie na rok 2008 rozdané
Na nedávnom zasadnutí
Mestského
zastupiteľstva
(MsZ) v Želiezovciach poslanci odobrili rozhodnutie dotačnej komisie, ktorá sa uzniesla
na rozdelení dotácií na tento
rok subjektom a jednotlivcom
vyvíjajúcim verejnoprospešnú
činnosť na území mesta. Po
úvodnom, rozbehovom roku
sa na nedostatok žiadostí nikto
nemohol sťažovať. Príspevky
boli požadované vo výške
2 702 136 Sk, pričom k dispozícii bola rámcová suma
1 200 000 Sk. V odvetvovej
klasifikácii boli tieto prostriedky rozdelené takto: kultúra
– 480 000 Sk, vzdelávanie
a školstvo – 240 000 Sk, telovýchova a šport – 300 000 Sk,
zdravotníctvo, sociálne služby,
humanitná a charitatívna
činnosť – 120 000 Sk, životné
prostredie, ľudské práva, cirkvi
– 60 000 Sk. A teraz konkrétne
rozdelenie:
Neinestičný fond Čistý
prameň: (názov projektu, resp.
účel) Tanečná paráda z Tekova

– 22 000 Sk, Gemerská tancovačka - 18 000 Sk, Očakávanie veľkonočných sviatkov
– 32 000 Sk, Letný ľudovo-umelecký tábor – 36 000 Sk,
V očakávaní Vianoc – 25 000
Sk; OZ Želiezovské hlasy:
Kodályove dni – 10 000 Sk,
Jubilejný festival speváckeho
zboru – 50 000 Sk, na činnosť
zboru – 40 000 Sk, na rovnošaty členov – 76 000 Sk; Občianske združenie Blue Art: Keep
it Cool – 60 000 Sk, Divadlo
v Želiezovciach – 79 000 Sk;
Občianske združenie Svodov:
Deň Svodova 30 000 Sk, Stavanie mája – 2000 Sk, Deň detí –
10 000 Sk, Mikulášsky večierok
– 3000 Sk, Posedenie seniorov
– 6000 Sk, Revitalizácia ihriska
– 25 000 Sk; Združenie rodičov pri ZŠ slovenskej: Počítač
môj kamarát – 20 000 Sk, Aby
mohol športovať každý v našom meste – 125 000 Sk, Veselo a bezpečne pri hre – 35 000
Sk; Združenie maďarských
rodičov pri ZŠ s VJM: Rekonštrukcia ihriska – 45 000 Sk;

ZŠ slovenská: Tvorivé dielne
– 15 000 Sk; Kynologický klub
Želiezovce: Letné sústredenie
mladých kynológov – 7500
Sk, Zimná obranárska súťaž
– 6000 Sk; Mestský športový
klub: na športovú činnosť
– 286 100 Sk; Martin Dulai:
súťaž Strongman – 400 Sk;
Občianske združenie Amici:
Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín – 41 000 Sk;
Materské centrum Čučoriedky: na detské ihrisko – 35 000
Sk; Rímsko-katolícka cirkev,
farnosť Želiezovce: Deň modlitieb – 2500 Sk, Dni sv. Jakuba
– 5000 Sk, na každomesačné
stretnutie s veriacimi – 7000
Sk, na nákup kníh – 1000 Sk,
Oprava a modernizácia ozvučovacieho zariadenia v kostole
– 10 000 Sk, na propagačný
materiál – 7000 Sk, na teologické vzdelávanie – 2500 Sk;
Reformovaná cirkev, Cirkevný
zbor Želiezovce: Izolácia základov kostola – 25 000 Sk.
spracoval: (ek)

založenie organizácie samospráv južného
Slovenska pre podporu tejto časti krajiny.
Toto nepolitické združenie by malo vyvíjať
tlak na spravodlivé rozdelenie financií do
všetkých regiónov krajiny, najmä podporiť
budovanie infraštruktúry rýchlostných
komunikácií na juhu Slovenska. Prítomní
predstavitelia samospráv podporili vznik
tohto združenia miest a obcí. ▪

JEDNOU VETOU
#########################
# Vo Svodove pri Hrone sa rozmáhajú

čierne výruby stromov, na ktoré nepoukazujú len niektorí miestni obyvatelia,
ale aj náhodní návštevníci pobrežia rieky,
ktorí namiesto očakávanej krásnej prírody vidia zostatky vyrúbaných stromov
a súkromné ťažiská štrku # Odstránené
bariéry na prístupovej cestičke k svodovskému futbalovému ihrisku pri miestnom
kultúrnom dome umožňujú prístup na
upravenú lesnú cestičku aj ťažkým nákladným vozidlám, ktoré poškodzujú
povrch tejto cesty – dospejeme k náprave?
# Mnohí občania si s nevôľou všimli, že
pri Supermarkete boli vyrúbané tuje – je
to súkromný pozemok novozámockej
jednoty, na ktorom sa bude realizovať
prístavba obchodu # Keďže predaj nepotrebného mestského majetku – vyradených
osobných automobilov úradu sprevádzali
rôzne dohady a špekulácie týkajúce sa spôsobu a priebehu ich odpredaja záujemcom,
mesto sa rozhodlo dať ich do protihodnoty
pri obstaraní nového mikrobusu # Obyvatelia bytovky na Agátovej súhlasili s bezodplatným prevodom priľahlých pozemkov pri spojnici k Trhovej ulici na mesto,
ktoré tam plánuje vybudovať oddychovú
zónu # Jozef Horváth, investor v zadnej hale bývalej SES-ky, plánuje odkúpiť
ďalšie pozemky od mesta a investovať do
výstavby montážnych hál # Dvaja novoprijatí mestskí policajti už vykonávajú
službu v nových uniformách, ďalší dvaja
končia odborný kurz v polovici apríla
# Zastupiteľstvo sa dohodlo, že v prípade
Domu služieb je potrebné najprv budovu
rekonštruovať, potom náklady a skvalitnené podmienky premietnuť do zvýšenia
nájomného # Vedenie mesta rokovalo
začiatkom apríla s možnými investormi
z Talianska # Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti čítali článok v
ŽS o nebezpečnej jame za mestom a nedostatok odstránili #
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SDKÚ-DS v Želiezovciach chce intelektuálov
V posledný marcový deň sa v priestoroch mestského úradu konala výročná konferencia Miestneho zväzu SDKÚ–DS v Želiezovciach pod vedením predsedu Ladislava
Bošku. Hosťom schôdze bol poslanec NR SR
Tomáš Galbavý a riaditeľ regionálnej kancelárie strany v Nitre Jaroslav Szabo. V úvode
predseda informoval o činnosti strany, o dia-

POLICAJNÉ SPRÁVY
Policajná hliadka Pohotovostného policajného útvaru KR PZ v Nitre zastavila 13. marca
vo večerných hodinách na ceste pri Zbrojníkoch osobné motorové vozidlo 25-ročného
muža z Veľkých Ludiniec. Pri prehliadke
vozidla našli policajti guľovnicu značky
Mauser, podomácky prerobenú poplašnú
pištoľ, rôzne náboje, 15 tabliet efedrínu,
hašiš a 26 dávok marihuany. Muž bol vzatý
do cely predbežného zadržania a začalo sa
proti nemu stíhanie pre zločin nedovolenej
výroby a držanie omamných látok a zločin
nedovoleného ozbrojovania.
Dňa 14. marca bolo začaté trestné stíhanie
proti 26-ročnému mužovi z Čaty, ktorý v ten
deň okolo 20.00 h po príchode z miestneho
pohostinstva domov sa začal vyhrážať nožom svojmu 18-ročnému známemu, s ktorým sa predtým dostal do slovnej potýčky.
Popri vyhrážkach napadnutý zaznamenal aj
nevydarený pokus o pichnutie nožom, nakoniec sa hádka skončila bez krviprelievania.
Dňa 18. marca bolo vznesené obvinenie
proti 36-ročnému mužovi zo Želiezoviec
pre prečin ublíženia na zdraví, ktorého sa
dopustil ešte v januári, keď po slovnej hádke
napadol svoju 33-ročnú manželku, s ktorou
bol v rozvodovom konaní a spôsobil jej zranenia s dobou liečenia 2–3 týždne.
Tri ženy z T. Lužian vo veku 29, 24 a 20
rokov sa po vzájomnej dohode vlámali do
neobývaného rodinného domu v T. Lužanoch, vypáčili dvere na letnej kuchyni
a odcudzili domáce zabíjačkové produkty
– 30 kg klobásy, 20 kg slaniny, 2 šunky, 40
kg masti a iné. Svojím konaním spôsobili
58-ročnému majiteľovi zo Želiezoviec škodu vo výške 15 000 Sk. Proti páchateľkám
bolo vznesené obvinenie za prečin krádeže
spolupáchateľstvom.
Dňa 25. marca našla 43-ročná žena v zásuvke svojho syna igelitový balíček s obsahom
zelenej sušenej rastliny neznámeho pôvodu.
Balíček odovzdala manželovi, ktorý ho doniesol na Obvodné oddelenie PZ v Želiezovciach s podozrením, že ide o psychotropnú
látku.
(ik)
Informácie poskytol kpt. Ing. Marián Mikloško,
riaditeľ OO PZ v Želiezovciach

ní na zasadnutiach regionálneho zväzu a celorepublikového prezídia strany. Ťažiskovou
témou konferencie bola politická situácia
v strane. Zväz vyjadril jednoznačnú podporu súčasnému vedeniu strany a predsedovi
Dzurindovi. Nedávne udalosti v strane evidovali ako pokus o zvrat a tí, ktorí sa o to
pokúsili, porušili podľa želiezovských členov
stanovy strany. „Nedá sa hovoriť o kríze, veď
títo ľudia nedostali podporu ani jedného regionálneho zväzu,“ povedal L. Boška, ktorý pre
naše noviny prezradil, že požiadali vedenie
strany o väčšiu pozornosť tomuto regiónu,

lebo považujú Želiezovce za zanedbávanú
oblasť. Predseda dodal, že na miestnej úrovni dokázali účinne spolupracovať s SMK,
pred časom sa však táto spolupráca narušila. „SDKÚ–DS si v Želiezovciach opäť bude
hľadať cestu k SMK, ktorá je najstabilnejším
partnerom strany aj na republikovej úrovni,“ vyhlásil L. Boška. Na miestnej úrovni
strana spolupracuje dobre s KDH. Strana sa
v našom meste bude snažiť získavať nových
členov, záujem má najmä o mladých intelektuálov.
(ek)

Vyznamenali 7 pedagógov
Mesto každoročne oceňuje učiteľov za ich dlhodobú obetavú prácu. Ani tento rok nebol
výnimkou. Dňa 28. marca sa vo veľkej sále Domu kultúry uskutočnilo posedenie pedagógov
materských a základných škôl, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy F.
Schuberta. V rámci podujatia si samospráva
uctila niekoľkých pedagógov vyznamenaním. Čestné uznanie za dlhodobo vykonávanú svedomitú prácu v prospech výchovy,
výučby a harmonického vývinu osobnosti
detí primátor mesta udelil siedmym pedagógom. Ocenenie dostali: Mgr. Marta
Bugárová, učiteľka na ZŠ v Želiezovciach
v aprobácii matematika–fyzika, Mgr. Zuzana Ostrolúcka, učiteľka na ZŠ v Želiezovciach v aprobácii slovenský jazyk–výtvarná
výchova, Mgr. Tünde Nagyová, učiteľka na I.
stupni ZŠ s VJM v Želiezovciach, Mgr. Csilla Nagy, učiteľka nemeckého jazyka na ZŠ s VJM
v Želiezovciach, Ivana Straňáková, učiteľka výtvarného odboru ZUŠ F. Schuberta, Klaudia
Konczová, vychovávateľka CVČ a Mgr. Marta Uhliarová, učiteľka na ZŠ v Želiezovciach
v aprobácii matematika–fyzika, ktorej udelil čestné uznanie aj Krajský školský úrad v Nitre.
Ocenenia odovzdávali viceprimátori Katarína Mocsyová a Pavel Polka. (ic), foto: (šh)

Kissovu farmu zo Želiezoviec poznajú
až v Tokiu
Najväčší pestovateľ zeleniny na Slovensku, Farma Kissová zo Želiezoviec, je
kvalitou i množstvom svojich výrobkov
známa i v zahraničí. Jej výsledky zaujali aj
spoločnosť COSMO OIL v Tokiu, ktorá si

objednala testy vplyvu kyselín a minerálnej
výživy na výrobu a kvalitu poľnohospodárskych plodín v závlahových a nezávlahových podmienkach. Úlohu riešila SPU v
Nitre v zastúpení prof. Otta Ložeka a doc.
Pavla Slamku. Farmu Kissová zastupoval
vedúci výživy a ochrany rastlín Ladislav
Macko.
Pestovateľ Lajos Kiss zo Želiezoviec
už dlhodobo spolupracuje s katedrou
agrochémie a výživy rastlín, pretože chce
držať krok s dobou. V minulom roku
robili maloparcelové pokusy s rajčiakmi,
paprikou a vodnými melónmi.
Výsledky testov, samozrejme, poslúžia
Farme Kissová pri zakladaní novej úrody.
Okrem toho, že vedecké poznatky uviedol
Sprava: Ladislav Macko, Lajos Kiss, prof. do praxe, ku cti Lajosa Kissa slúži aj to, že
Otto Ložek a doc. Pavol Slamka pri konzultácii sezónne zamestnáva veľké množstvo ľudí.
výsledkov medzinárodného sympózia z Prahy, Jeho paradajkové slávnosti v Šarovciach
LV
kde tokijská spoločnosť poďakovala za výsledky sú známe aj v zahraničí.
testov.
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Žije a tvorí medzi nami
K napísaniu tohto článku ma prinútil fakt,
že siedmeho marca v komárňanskej Galérii
Csemadok bola otvorená samostatná výstava
nášho rodáka Alexandra Ottmára, ktorú bolo
možné vidieť až do 31. marca. Tak málo ľudí
v našom meste o ňom vie, že som mal nutkanie napísať o ňom a tak upriamiť vašu pozornosť na tohto výnimočne tvorivého umelca,
ktorého poznajú v najrôznejších miestach
Európy. Raz-dvakrát predstavil svoje diela aj
v Želiezovciach, s nemalým úspechom, ale jeho
tvorbu poznajú viac v zahraničí, ako doma.
Môžeme to pripísať aj jeho skromnej, nectižiadostivej povahe, ako aj tomu, že nechce za
každú cenu dosiahnuť uznanie a úctu. Isté je,
že jeho tvorba je viac známa v zahraničí, ako
doma, najmä v Želiezovciach. V niekoľkých
vetách by som predstavil vývin jeho činnosti.
Bol samoukom, neustále sa zlepšoval, napokon
jeho talent bol uznaný a pred 12 rokmi sa stal
členom Kruhu štúrovských výtvarníkov a Kultúrneho spolku priateľov Muravidék, ktorého
členskú základňu tvoria Maďari z 10 štátov.
Medzi inými je členom Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska. So združením sa v tomto roku zúčastní na niekoľkodňovej, štátom podporovanej študijnej ceste do
Paríža. Je členom Fondu výtvarného umenia.
Už šesť rokov je stálym účastníkom a inštruktorom v domácich i zahraničných tvorivých
táboroch. Je umeleckým vedúcim dvoch z troch
táborov ročne. V týchto táboroch sa zaoberajú
deťmi, ktoré majú výnimočný výtvarný talent.
Obrazy Alexandra Ottmára môžeme nájsť
v celej Európe, v Anglicku, ale napríklad aj
v Japonsku. Na jeho obrazy môžeme naraziť u domácich i zahraničných súkromných
zberateľov. Viacerí významní domáci politici
dostali obraz Alexandra Ottmára, dokonca
niekoľko z jeho diel sa dostalo aj do budovy
parlamentu. Je tvorcom niekoľkých knižných
ilustrácií a knižných obálok. V krátkosti je
toto jeho tvorba, ktorá postráda všetku finančnú odmenu, kým iné mestá ročne podporujú
svojich výtvarných umelcov za šírenie dobrého
mena mesta široko v celej Európe. Ako to robí
aj Alexander Ottmár, skromne a tichúčko.
Možno tento rok mu prinesie osudový
zvrat, pozvali ho tvoriť do Budapešti. Jedna
realitná agentúra so sídlom v Londýne ho
požiadala o spoluprácu. Čerstvo postavené
luxusné byty majú skrášľovať jeho obrazy.
Prajem mu, aby po mnohých rokoch finančnej neúcty konečne jeho umenie získalo
takú finančnú istotu, ktorá by mu ešte viac
pomáhala v jeho tvorbe. Dúfam, že nás
obdaruje ešte mnohými krásnymi dielami.
Obyvatelia nášho mesta môžu jeho diela
vidieť už 2. apríla 2008 v Dome kultúry,
ako aj od 15. apríla v Ostrihome. Sme na
teba a na tvoju tvorbu hrdí, len tak ďalej,
brácho!
Mgr. Gábor Ottmár

Alexander Ottmár opäť vystavoval
v Želiezovciach
Alexander Ottmár na prvý pohľad vyzerá
ako úplne normálny obyčajný človek. Pripomenul to na otvorení jeho výstavy Dr. Ernest Kocsis,
Csc., akademický maliar, vo svojom otváracom
príhovore: „Možno vy všetci ho poznáte lepšie,
ako ja. Poznáte ho z každodenného života, ale nepoznáte ho tak, ako ho poznám ja. Ja ho poznám
ako človeka, aj ako výtvarníka. Jedno však druhé
nevylučuje, ale skôr patrí k sebe: človek a umelec.“
Výtvarník, ktorý po dlhšom čase opäť vysta-

voval na domácej pôde, je známy vo viacerých
európskych krajinách, jeho obrazy sa nachádzajú
v zbierkach niekoľkých galérií. Ako profesionálny
umelec sa podieľa na aktivitách mnohých regionálnych, národných i medzinárodných spolkov
a umeleckých združení, sám nedokáže vymenovať výstavy, na ktorých sa práve vystavujú jeho
diela. Používa rôzne výtvarné techniky – olejové,

temperové i akrylové farby, pastely i kresby tušom. Je známy ako figuralista zachytávajúci svoje
postavy v hraničných životných situáciách, pri
ktorých je odhaľovanie vlastného vnútra akoby
už len vedľajším efektom. Želiezovskú výstavu
tvorili obrazy s nie príliš optimistickými názvami: Vedomie viny, Strach, Závisť, Bezdomovec,
V daždi nepočuť vtáčí spev, Opustená, Vysliedená, Čaša útrap... Dr. Kocsis vopred podotkol, že
Alexander Ottmár je typ umelca, ktorý sa vo svojej umeleckej výpovedi omnoho viac ako o krásu
usiluje o pravdivosť. „Pri niektorom z obrazov
určite pocítite odpor, nie však k dielu, ale k tomu, čo
zobrazuje.“
Samotný umelec prehovoril až po skončení
vernisáže, na naše požiadanie. Na margo pesimizmu vo svojej tvorbe poznamenal, že približne
v rovnakom množstve spracúva optimistické
i pesimistické námety, avšak tie optimistické sa
predajú v galériách a potom mu zostávajú väčšinou len tie pesimistické, ako teraz.
Spomína si na náhodne vypočutý útržok
z rozhovoru dvoch dievčat pri prehliadke jeho
obrazov: „Čo je to? Strach. No toto by som nedala
vo svojom byte nezavesila. V noci by som sa bála ísť
na záchod...“
Alexander Ottmár: „A ja som bol poctený. Presne
toto som chcel dosiahnuť.“
Výstavu slávnostne otvorila Stella Gubíková a Dr.
Ernest Kocsis dňa 31. marca v Dome kultúry
v Želiezovciach, v krátkom kultúrnom programe
vystúpila so sugestívnou recitáciou Lilla Melzerová a s niekoľkými ukážkami hudby starých
majstrov žiaci hudobného odboru Základnej
umeleckej školy Franza Schuberta v Želiezovciach.
(šh)

Svodovská knižnica je už otvorená
V stredu 26. marca podvečer sa v priestoroch svodovského kultúrneho domu slávnostne,
s prestrihávaním pásky a za účasti viceprimátora
Pavla Polku, riaditeľky Mestskej knižnice Želiezovce Jany Beníkovej a prítomných svodovčanov
otvárali priestory novej, či lepšie povedané, staronovej knižnice. Tá tu kedysi fungovala v plnej sláve, v posledných rokoch však čitateľov ubúdalo,
knižný fond sa nerozširoval a tak niet divu, že jej
činnosť stagnovala, až zanikla úplne.
Tomu by však už mal byť koniec. Občianske
združenie Svodov presťahovalo knižnicu do
vynovených, väčších a útulnejších priestorov.
Bohatšie vybavenie, vytriedené knihy či rozšírená
ponuka služieb by mala Svodovčanom o trošku
viac spríjemňovať ich každodenný život. Okrem
požičiavania knižnej i časopiseckej literatúry poskytuje knižnica i také služby, ako kopírovanie či
pomoc občanom pri zostavovaní rôznych administratívnych útvarov, ako sú žiadosti, odvolania
a pod. Súčasťou knižnice je aj detský kútik plný
hier, hračiek či materiálu na tvorivé dielne pre
deti, ktoré si svojimi návštevami tohto oddelenia môžu pomalými krokmi vytvárať pozitívny

vzťah ku knihe a čítaniu. Príjemné posedenie
pri káve a novinách či časopise, je vo svodovskej
knižnici samozrejmosťou každý pondelok a stredu v popoludňajších hodinách. A tak je každý
nový čitateľ i každý nový návštevník detského
kútika s radosťou vítaný. Najväčšou odmenou
pre všetkých, ktorí sa na otvorení knižnice podieľali bude, že tieto pekné nové priestory budú
naplno využívané. Aby sa knihy čítali a aby snaha
o to, aby sa vo Svodove pohol kultúrny život znova trošku dopredu, nebola zbytočná. No už prvé
dni po otvorení knižnice nasvedčujú, že zbytočná
nebola.
Mgr. Juliana Hanzová
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Bola to r u š n á n o c . . .
Na piatok 28. marca bol v našom
meste pr výkrát vyhlásený zber elektroodpadu a akumulátorov. Občania,
ktorí sa potrebovali zbaviť nepotrebných televízorov, rádií, počítačov,
magnetofónov, práčok, varičov, chladničiek či elektromotorov, mohli ich
vyložiť pred rodinný dom alebo vedľa
kontajnerov pri by tových domoch. So
zberom sa malo začať už ráno o 8.00
hod., preto väčšina občanov tak urobila už vo štvrtok večer. A noc bola
rušná...
Niektor ým občanom zmizli vyložené elektrospotrebiče hneď po vyložení. Neodviezli ich však nedočkaví pracovníci firmy Služby Šarovce. Boli to
niektorí naši usilovní spoluobčania so
svojimi kárami. Prechádzali mestom
celú noc a to, čo iní považujú za nepotrebný odpad, sa snažili zužitkovať...
Ráno sa k nim pridali ďalší na
autách a pretekali sa tak s vozidlom
šarovskej firmy, ktorej pracovníci zistili, že majú konkurenciu. Príslušníci

Mestskej polície však mohli iba dozerať na to, aby nevznikal neporiadok.
Pracovník
referátu
životného
prostredia a rekreácie MsÚ v Želiezovciach Ing. Vojtech Kalló bol znepokojený najmä z faktu, že nájdený bol
len jeden akumulátor, kým podľa jeho
informácií ich občania vyložili viac.
A ak sa tie ďalšie neocitli na nejakom
zbernom mieste, ale napríklad niekde
v prírode, ide o nebezpečný odpad.
Zástupca náčelníka Mestskej polície v Želiezovciach Ernest Baláž sa na
celú záležitosť pozerá s nadhľadom:
„V západných krajinách podobný zber
prebieha už dávno a nepotrebnú aj
funkčnú elektroniku ta m ľudia už
dávno vykladali vedľa kontajnerov. Keď
sa po novembri 1989 otvorili hranice,
naši išli a dovážali odtiaľ to, čo tam
považovali za odpad. Niečo podobné sa
teraz stalo tu. Bolo to prvýkrát, čo boli
vonku televízory, rádiá a niektorí išli
a brali všetko, čo sa dalo. Niektorí zberatelia si to brali domov, iní zberatelia

odovzdávali do zberu transformátory,
kov, medený drôt... Čo je však vyložené na ulici, môže si ktokoľvek zobrať.
V žiadnom VZN to nie je zakotvené ako
priestupok, preto sa zakročiť nedalo. Čo
sa týka akumulátorov, prešli sme všetky
čierne skládky, prešli sme popri Hrone,
chodil aj Ing. Kalló... Nikde sa nič nenašlo. Je preto vysoko pravdepodobné,
že skončili niekde, kde sa vykupujú. Ide
teda o obchod...“
Problémom však je, že mesto firme
Služby Šarovce za zber platí a pre firmu to predstavuje náklady.
Ing. Vojtech Kalló: „Je isté, že ďalší
zber elektroodpadu bude prebiehať
iným systémom. Akým, to zatiaľ neviem, ale v najbližšom období sa tým
budeme intenzívne zaoberať.“
Zároveň prosíme čitateľov, ak by
v okolí objavili nové čierne skládky
a najmä vyhodené akumulátor y a iný
nebezpečný odpad, aby nám to okamžite ohlásili.
(šh)

Zabi bobra, zachrániš strom(???)
Dátum prvý apríl nie je známy len ako
„deň bláznov“ a vystrájaním kanadských
žartíkov, ale je to aj Svetový deň vtáctva a
stromov. Najzaujímavejším na tom všetkom
je fakt, že za tento sviatok vďačíme slovenskému prírodovedcovi Otovi Hermannovi, ktorý
ho prvýkrát uviedol na svetlo božie v roku
1900, teda ešte za čias Rakúsko-Uhorska.
Neviem síce, či tvorcovia zákonov prihliadali
na túto skutočnosť, ale isté je, že podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny sa 31.marca oficiálne končí mimovegetačné obdobie a 1. apríla
sa vypne bzučanie píl ohrozujúcich naše
stromy na dlhých šesť mesiacov (samozrejme,
výnimka potvrdzuje pravidlo - pre lesníkov to
neplatí).
Neviem ako Vám, ale mne je vždy akosi
ťažko na srdci, keď vidím, ako sa pod náporom píl najprv zakníše a nakoniec padá celá
tá nádhera. To, čo pomaly rástlo 50, možno 80
rokov, je za pol hodiny preč. Zrejme nie som
sama, keďže aj spevák Pavol Hammel venoval
jednu pieseň tejto tematike (...Vždy, keď pília
krásny strom, je mi ho ľúto, vždy, keď pília
krásny strom, som s ním, som v ňom, som
on....). Dokonca mnohým je známe aj heslo
Františka Stromokocúra: „Zabi bobra, zachrániš strom!“
Viem však, že sentimentom ani nadneseným ekologicko-humorným prístupom nezapôsobím na tvrdé srdcia ľudí, ktorým stromy

zavadzajú, spôsobujú alergie, ohrozujú domy
svojimi koreňmi, konármi a podobne. Najlepšie sa podľa mňa argumentuje číslami, pretože
sú konkrétne, reálne a vecné. Takže zopár výpočtov odborníkov:
Jeden strom vyprodukuje za 24 hodín 180
litrov kyslíka, dospelý človek ho spotrebuje za
deň 360 litrov, ak sa namáha, tak 700 až 900
litrov (takže kto má v záhrade 5 kusov stromov, má o kyslík postarané, kto nie, mal by
sa nad tým zamyslieť), 1 osobné auto na 1000
km jazdy spotrebuje toľko kyslíka ako dospelý
človek za celý rok, tj. 131 400 litrov. Prúdové
lietadlo na trase New York – Paríž zničí 35 t.
kyslíka. To je množstvo, ktoré za deň vyrobí
asi 3 000 ha lesa.
Ďalšie funkcie stromov:
1 strom absorbuje ročne 6,5 kg CO2, 5 kg
škodlivín, 2 kg ozónu a 1,5 kg prachových
častíc. V uliciach so stromovou zeleňou bolo
namerané 60 %-né zníženie množstva prachových škodlivín. Nasledujúce informácie
sú pre tých, ktorí by chceli ušetriť na vykurovaní: Tri v okolí domu vhodne rozmiestnené
stromy môžu priniesť zníženie nákladov na
klimatizáciu až o 30 %. Vhodne umiestnené
mini „vetrolamy“ môžu oproti tomu v zimnom období ušetriť až 25 % nákladov na
vykurovanie.
Pre poľnohospodárov bude určite cennou
informáciou to, že vhodne umiestnené a pra-

videlne udržiavané vetrolamy zvyšujú výnosy
poľnohospodárskych kultúr o 10 % a to aj po
zarátaní plochy, ktorú zaberajú.
Cestári a polícia by rozhodne mali podporovať výsadbu stromov, keďže stromy pozdĺž
ciest zabraňujú prehrievaniu asfaltu a tým
aj jeho ničeniu a hustejšia výsadba stromov
spomaľuje rýchlosť vodičov na cestách, takže
v úsekoch so sprievodnou zeleňou sa stane o
40 % menej dopravných nehôd.
Ak chcete predať svoju nehnuteľnosť drahšie, zasaďte zeleň. Prieskumy totiž dokázali,
že každý estetický a vzrastenejší strom zvyšuje
trhovú hodnotu nehnuteľnosti o 1 %. Priemerné zvýšenie ceny nehnuteľnosti so zeleňou
alebo v blízkosti parku zabezpečuje nárast
ceny nehnuteľnosti v priemere o 9 %.
No a ak chcete zabezpečiť, aby vaši zamestnanci menej chorľaveli, umiestnite im
kancelárie tak, aby mali výhľad na zeleň.
Chorobnosť zamestnancov v kanceláriách bez
výhľadu na prírodu je totiž v priemere o 23
% vyššia ako u zamestnancov s výhľadom na
zeleň. No a na záver, aby sme nehovorili o prvom apríli len ako o dni stromov, ale vzdali
úctu aj vtákom, bolo by dobré uvedomiť si, že
naše stromy poskytujú priestor a potravu 220
druhom vtákov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku, pričom celkový počet všetkých druhov
vtákov vo svete sa pohybuje okolo 9 600.
(gm)
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Je potrebné premýšľať, zaoberať sa pravdou
Stará je fráza, že polopravdy sú nebezpečnejšie ako klamstvá. Nepresnosti a úmyselné
dezinformácie sú ešte škodlivejšie, lebo zavádzajú verejnosť a škodia aj dobrej povesti
média.
Anonymné listy a plagáty pred voľbami
nemali pravdivý základ, preto nie je čo a komu odpovedať. Každý zdravo rozmýšľajúci
človek si urobí mienku o autorovi anonymov.
Je však na zamyslenie, keď skutky a písomné
prejavy verejných činiteľov nie sú pravdivé.
Som presvedčený, že ich dezinformácie nie
sú dobrým smerom pre samosprávu.
Na zasadnutí MsZ v malom meste nie
je hovorca, ale zápisnica a uznesenie áno.
Spravodajca môže do nich nahliadnuť (ak
sa nepamätá). Dobrý spravodajca uľahčí
prácu samosprávy, lebo predostrie pred občana výsledky a spoločné problémy. Avšak
spravodajca, ktorý vkročí do sály s úmyslom
diskreditovať a v našich a iných novinách
dezinformuje, len sťažuje prácu samosprávy
(zrejme vykonávanú vždy s dobrým úmyslom).
Na realizáciu programu samosprávy sú
potrební všetci, ktorí pravdu považujú za
vodiacu ideu. Ruka v ruke s pravdou – v záujme spoločnej budúcnosti nášho mesta
– môže byť každá informácia prehodnotiteľná.
Doteraz som si myslel, že správa musí byť
odborne na úrovni, presná a pravdivá. Žiaľ,
v ostatnom čase sú niektoré články v našich
novinách nie celkom presné, ba občas postrádajú pravdivý základ.
Žiaľ, myslím si to aj o článkoch nášho
primátora Pavla Bakonyiho. Politický činiteľ,
ktorý podľa môjho názoru stratil súdnosť.
Nie je schopný posudzovať základné reálne
fakty, zaslepuje ho niečo (nenávisť či moc).
Kto sa považuje za odvážneho demokrata
a pritom nie je ani odvážny, ani demokrat,
ba: podľa náznakov nemá ani šajnu, čo je to
demokracia (a diktatúra).
Nebezpečné príznaky politickej hystérie,
ktoré sú badateľné v prípade pána Bakonyiho (aj iných), sa v ostatnom čase rozmohli.
Nielen v miestnej tlači, ale aj celorepublikovo. Nie je správne, keď priestor dostávajú iba
nepravdivé názory, lebo pomaly presiaknu
a otrávia verejný život.
Práve preto, vážení spoluobčania, ak si
myslíte, že preháňam, pozrime sa spolu na
vyhlásenia Ing. arch. Bakonyiho v jednotlivých číslach Želiezovského spravodajcu:
1. V októbrovom čísle z r. 2003 Pavel Bakonyi
píše o dôvodoch odstúpenia z postu člena
mestskej rady a predsedu komisie v článku
Odteraz v konštruktívnej opozícii: „Aby
nedošlo k nedorozumeniam, uvediem príklad:
Naša samospráva sa ocitla vo veľmi zlej finančnej situácii. Ak by jej hrozilo uvalenie nútenej
správy, samozrejme všetci si položia logickú
otázku: Čo spôsobilo tento nedobrý stav a kto
je za to zodpovedný?“

2. V decembrovom čísle z r. 2007 v článku „celkovú zadlženosť mesta sa podarilo znížiť
Väčšina z nás je presvedčená, že chceme len z 90 miliónov na polovicu, 46 mil. Sk“. Už ani
to najlepšie: „V priebehu tohto roka sme zažili preto, že mesto nikdy nemalo dlhy vo výške
niekoľko búrok a zlomov, odstránili sme však 90 mil. Sk. Po januári 2007 sa dlhy mesta dajú
ohrozenie ozdravným režimom a nútenou rozdeliť do troch skupín:
správou. Konečne môžeme v roku 2008 začať 1. Bankové úvery k 2006. 12. 31.
16 279 872,- Sk
s výrazným budovaním mesta.“
3. V januárovom čísle z r. 2008 v článku 2. Úver z ŠFRB (zostatok k 31. 12. 2006)
22 461 095,- Sk
Šťastný rok 2008, Želiezovce: „Podstatný je
fakt, že na oficiálnych fórach (nie v krčmách) 3. Dlhy nemocnice
odzneli požiadavky na zákonnú povinnosť Sumy vyplatené v predchádzajúcom období
SUMA
zaviesť ozdravný režim.“ „Celkovú zadlženosť ROK
2 689 000,- Sk
mesta sa podarilo znížiť z 90 miliónov na 2005
20 530 000,- Sk
polovicu, cca 46 miliónov Sk.“ „Teoreticky sme 2006
21 695 000,- Sk
to mohli urobiť už v máji, keby bolo predošlé 2007
vedenie zabezpečilo PHSR (program hospo- na r. 2008 zostatok dlhu necelých
6 000 000,- Sk
dárskeho a sociálneho rozvoja – ako základZ výkazu je jednoznačné, že nová samonú podmienku čerpania fondov EÚ) a malo
pripravených už aj niekoľko projektov na ich správa 2. januára 2007 prevzala dlhy vo výške
66 435 957,- Sk.
realizáciu a čerpanie.“
Tieto informácie nie sú pravdivé, čo je Faktom je: nová samospráva sa od 2. januára
možné jednoznačne dosvedčiť. Preto pova- 2007 podstatne nezaoberala hradením dlhov
žujem za svoju povinnosť, ako bývalý pri- nemocnice, pretože MsZ neprijalo v týchto
mátor mesta, opraviť omyly pisateľa. Predo- veciach uznesenie. Uznesenia s tým spojené
všetkým je potrebné podčiarknuť, že mesto prijalo ešte prechádzajúce MsZ, ktoré priv uplynulom volebnom období nebolo v zlej jalo aj zmluvu o predaji NsP. Podľa zmluvy,
finančnej situácii. O tom hovoria hospodár- druhá časť kúpnej ceny vo výške 12 000 000
ske ukazovatele. Samozrejme, samospráva Sk bola splatná v r. 2007 a bola aj uhradená
nikdy nebola v takej situácii, aby jej hrozila a použitá na splatenie dlhov, spolu s príjmanútená správa. Nútená správa a ozdravný mi z predaja hnuteľných vecí a pohľadávok
režim sú späté s určitými zákonnými pra- nemocnice v tom istom roku, preto úhrada
vidlami. Podľa nich, ak nastane taká situácia, dlhov neznamenala pre novú samosprávu
vedúci útvaru zodpovedný za hospodárenie väčšie ťažkosti.
Podobne ani druhá skupina dlhov nezato oznámi primátorovi, ktorý to predostrie
pred MsZ. Zastupiteľstvo ani v minulosti, ani ťažuje mestský rozpočet, lebo podľa platného
v súčasnosti neriešilo takú situáciu a neprija- nariadenia sa nezaraďuje medzi dlhy mesta.
Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
lo k nej uznesenie.
mesto spláca mesačnou čiastkou 113 248,Hospodársky rok Hosp. výsledok:
Sk a mesačné nájomné prevyšuje túto sumu.
2003
+ 1 243 699,- Sk
Súčasné dlhy sú menšie a ľahšie riešiteľné
2004
+ 13 284 878,- Sk
ako dlhy vo volebnom období 1999–2002
2005
+ 6 636 510,- Sk
alebo 2003–2006 aj preto, lebo mesto má vyš2006
+ 14 338 832,- Sk
Pozitívny výsledok je jednoznačný, treba šie príjmy. Napríklad, porovnajme si príjmy
len pridať, že samospráva si svoje záväzky z podielových daní v prvých rokoch dvoch
plnila a počas celých 4 rokov nemala záväzky volebných období:
34 743 000,- Sk
po lehote splatnosti 60 dní. Dexia banka uro- 2003
46 142 000,- Sk
bila mestu ešte v r. 2006 úverový rating a pri- 2007
Samozrejme, tieto príjmy vedenie mesta
znala mu úverový rámec v hodnote 50 mil.
Sk, z ktorého sme čerpali 10 mil. Sk na uhra- nevie ovplyvniť, ale pri rozdiele vo výške
denie záväzkov NsP voči SPP (jednorazové 11 000 000,- Sk sa určite dá lepšie hospodáuhradenie bolo podmienkou neuplatnenia riť.
Analyzujeme článok ďalej: nové vedenie
penále vo výške 4 mil. Sk). Podľa zmluvy sme
tento úver ešte v tom roku splatili z príjmov mesta nezdedilo nejaký stav, ale môžeme
konštatovať, že zdedilo dobrú ekonomickú
za predaj nemocnice.
Aby sme mali čistejší obraz o hospodá- kondíciu. Rozvoj mesta môže bez problérení, popri hradení dlhov mesto financovalo mov napredovať. V tom istom článku si pán
primátor protirečí, keď oznamuje ďalšie dva
aj investície:
fakty: „Banka Dexia mestu vyROK Celk. hodn.
Z vlastných
Z dotácií
pracovala (v r. 2007) audit, ktorý
obstar. invest.
zdrojov
2003 35 054 901,- Sk 5 978 631,- Sk 29 106 207,- Sk preukázal úverový limit pre
2004 11 406 213,- Sk 6 524 283,- Sk 4 881 930,- Sk Mesto Želiezovce v sume 56 miliónov Sk.“ Potom ako sa mohlo
2005 15 718 000,- Sk 15 718 000,- Sk
stať, že: „Odzneli požiadavky
2006
4 737 000,- Sk 4 737 000,- Sk
na zákonnú povinnosť zaviesť
ozdravný režim. Oprávnenosť
Nie je pravdivé vyhlásenie primátora, že
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týchto požiadaviek vyvrátila až kontrola
z ministerstva financií.“ Kontrola ministerstva konštatovala, že 31. marca 2007 tvorili
záväzky po lehote splatnosti 60 dní 10,68 %
z príjmov predošlého roka. Zákon stanovuje
hornú hranicu 15 %. Týmto vedenie mesta
deklarovalo neznalosť v problematike financií.
Aj ďalšie tvrdenie bolo zavádzajúce a nepravdivé: „Teoreticky sme to mohli urobiť už
v máji, keby bolo predošlé vedenie zabezpečilo
PHSR (program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja – ako základnú podmienku čerpania
fondov EÚ) a malo pripravených už aj niekoľko projektov na ich realizáciu a čerpanie.“
Bol som si vedomý toho, že keď chceme byť
úspešní v období 2007–2013, bude nutné mať
niektoré základné dokumenty. Územný plán
mesta bol prijatý ešte v r. 2002, koncepcia
tepelnej energetiky v r. 2006. V rokoch 2005
a 2006 sme sa intenzívne zoberali PHSR
a územným plánom centrálnej mestskej
zóny.
Podali sme niekoľko projektov a získali
sme aj prostriedky z nich:
1. PHSR
– z fondov EÚ a štátneho rozpočtu
1 243 000,- Sk
– z vlastných zdrojov
65 000,- Sk
Po získaní prostriedkov sme vypracovaním
programu poverili spoločnosť Tett Consult
Slovakia, s.r.o. Bola to zložitá činnosť vyžadujúca viac času, spracovaný a prijatý bol až

v r. 2007 (nie zásluhou nového vedenia), ako
ste napísali, že sme dali vypracovať.
2. ÚP centrálnej mestskej zóny
– projekt z fondov EÚ 435 000,- Sk
Materiál dodnes nie je vypracovaný a prijatý.
Kto je za to zodpovedný?
3. Rekultivácia skládky TKO – podaný projekt, úspešný.
– z fondov EÚ a štátneho rozpočtu
13 927 477,- Sk
– účelová rezerva na rekultiváciu
5 325 138,- Sk
– kofinancovanie
738 976,- Sk
SPOLU
19 991 591,- Sk
Predchádzajúce vedenie sa snažilo získať
prostriedky do mestskej kasy a myslím si, že
viac ako 15 mil. Sk nie je malá suma a keď
pridáme 14 383 832,- Sk ako hospodársky
výsledok z r. 2006, tak je do dobrý vstup do r.
2007.
4. Podali sme projekt na strojové a technologické vybavenie na separovanie a využitie
biologicky rozložiteľného odpadu, žiaľ, tento
projekt nebol úspešný.
Pripravili sme projekty na modernizáciu
a rekonštrukciu základných škôl. Pripravili
sme pre mesto viac projektových dokumentácií, ale o tom nabudúce.
Pán primátor by mal vedieť, že v r. 2006
sme nemohli pripraviť projekty na r. 2007,
lebo v tom čase neboli známe projektové
výzvy, o tom však pracovníci MsÚ vedeli
a vedia. Viac sa dozviete o tejto problematike

z Obecných novín z 18. marca. Preto prosím,
inokedy nepíšte nepravdivé či zavádzajúce
tvrdenia.
Rozvojový program mesta bol pripravený po 300 dňoch. To je bezprecedentný
prípad v histórii samospráv, obzvlášť v histórii želiezovskej samosprávy. Predchádzajúce zastupiteľstvá obvykle prijali rozvojový
program na druhom zasadnutí. Nepovažujem za opodstatnenú výhovorku, že nebol
prijatý PHSR na obdobie 2007– 2013. Pred
voľbami každý z kandidátov na primátora
pripraví svoj program, predstavy a mesto
malo aj z minulosti prijaté plány, ktoré boli
zakomponované aj do rozvojových plánov
VÚC, a to je dostatočné východisko.
Tvrdeniam pána primátora o hospodárení mesta protirečí fakt, že MsZ na rok 2007
nepostavilo deficitný, ani vyrovnaný, ale jednoznačne prebytkový rozpočet.
To potvrdzuje (spolu s uvedenými
faktami), že nie Vy ste museli „naprávať nepremyslené hospodárenie“ mesta, ako ste to
tvrdili v článku uverejnenom v Pohroní 4.
júna 2007. Dúfam, že uznáte, že samospráva
zdedila od štátu zle hospodáriacu nemocnicu a za jej dlhy nebola zodpovedná.
Napokon, myslím si, že na nepravdivých
tvrdeniach nemožno postaviť základy napravenia duchovného stavu mesta.
Vyššieuvedené som napísal dobromyseľne,
v záujme vyjasnenia situácie pre občanov.
S úctou
JUDr. Géza Nagy

Dôležité rady pri plánovaní dôstojnej penzie
Nasporte si tak veľa,
koľko len môžete a začnite tak skoro, ako je to len
možné.
Aj keď začať nie je nikdy
neskoro, čím skôr si začnete odkladať, tým viac času
majú vaše peniaze rásť.
Každoročný nárast budovaný na raste z predchádzajúceho roka je nazývaný zložitým úrokom a je
najlepším spôsobom rastu
úspor.
Nastavte si reálne ciele.
Pri odhadovaní vašich
výdavkov počas dôchodku sa zamerajte na vaše
potreby a neodhadujte
ich „od oka“. Buďte reálny
v tom, ako chcete žiť v dôchodku a koľko to bude
stáť. Potom si vyrátajte,
koľko si musíte našetriť,
aby ste si chýbajúcu čiast-

ku k statnej penzii a iným
zdrojom dôchodkových
príjmov doplnili.
Súkromné dôchodky.
Prispievaním na súkromný dôchodkový účet často
dostávate okamžitú zľavu
na daniach a možnosť
nezdaneného rastu do
budúcnosti.
Sústreďte sa na rozdelenie vašich aktív.
To, ako si rozdelíte svoje
cenné papiere medzi akcie
a dlhopisy, bude mať veľký
vplyv na dlhodobú návratnosť.
Na dlhodobý rast sú
akcie najlepšie.
Akcie majú najväčšiu
šancu dosiahnuť vysoké
výnosy počas dlhého obdobia. Ich veľký podiel na
vašom účte môže zaistiť,
že vaše úspory budú rásť

rýchlejšie než inflácia, a
tým aj nákupná sila vašich
úspor.
Nesústreďte sa príliš na
dlhopisy, dokonca ani
v dôchodku.
Veľa dôchodcov investuje
väčšiu časť svojich úspor
pre úroky v dlhopisoch.
Nanešťastie, po 10 až 15
rokoch inflácia môže ľahko erodovať nákupnú silu
úrokov z dlhopisov.
Daňovo efektívne vyberanie peňazí z rôznych
dôchodkových účtov
môže predĺžiť ich životnosť.
Keď už budete na dôchodku, vaše úspory môžu
vydržať o niekoľko rokov
dlhšie, ak si budete vyberať
peniaze najskôr zo zdaniteľných účtov a nezdanené
necháte rásť tak dlho, ako

to len bude možné.
Práca na čiastočný úväzok v dôchodku vám
môže pomôcť viac než
jedným spôsobom.
Práca vám poskytne možnosť zostať zaradeným
do spoločenského života
a príjem z nej vám pomôže
znížiť ročné výbery z vašich
dôchodkových účtov.
Sú aj ďalšie možnosti,
ako predĺžiť životnosť
vašich dôchodkových
účtov.
Napríklad môžete zvážiť
možnosť presťahovať sa
do mesta, kde sú nižšie
životné náklady, predať
svoj dom či byt, alebo si
hodnotu svojho domu
premeniť na príjem cez
obrátenú hypotéku.
Preklad Norbert PAUL
Zdroj „Money 101“

Sólisti Kincső
v celoštátnej
súťaži

Potešila nás správa, že
na krajskom kole súťaže
folklórneho tanca Šaffova
ostroha, ktoré zorganizovalo Krajské osvetové
stredisko v Nitre, dvaja sólisti nášho súboru Kincsö
postúpili do celoštátneho
kola. Víťazom v kategórií
F sa stal pár, v ktorom
tancoval Sándor Juhász
s Ramónou Sárkány (MR)
a v kategórií G pár Bence
Zsombor Juhász – Rebeka
Németh. Spolu s párom
z tlmačškého folklórneho
súboru Vatra budú reprezentovať Nitriansky kraj
na celoštátnom kole, ktoré
sa bude konať v dňoch 23.
– 25. mája vo Vranove nad
Topľou. Gratulujeme! (šh)

8
Pamätáme si ho z prvej série súťaže
Slovensko hľadá superstar, kde ho nazývali ako “hamblivý rocker”. V semifinále
získal 52 665 hlasov, nakoniec sa skončil
na 7. mieste. Podľa Paľa Haberu bol jedným z najlepších spevákov, ktorí sa v súťaži objavili a po jeho vypadnutí vyhlásil:
„Slovensko ohluchlo”. Samuel Tomeček.

Bubeníkom Samovej skupiny FREE INNA
CAGE je Želiezovčan Ľuboš Ambrózai zvaný
Ežo. Bol členom želiezovskej formácie Bláznov monológ, hrával v skupinách EA, Nextime, Funkdamental, príležitostne so Silviou
Josifovskou a inými. Za svoje domovské
kapely považuje Nuclear trio a samozrejme
Free inna cage. Spolu so Samom sú študentmi FiF UK v Bratislave.

Samuel Tomeček: “Nie je to len o mne, je to najmä o skupine…”
Koncert 29. marca v Dome
kultúry v Želiezovciach sa
začal so značným oneskorením. Začala ho skupina Rudolf
Dobiaš Jug Band z Nitry, ktorá
zahrala niekoľko klasických
rockových hitov. Účasť vyzerala dosť nevábne. Potom sa na
pódiu objavila hlavná hviezda
večera SAMUEL TOMEČEK
& FREE INNA CAGE. Samo
spieval piesne z pripravovaného albumu a pridal aj niekoľko
zo svojho debutu Mladý a drzý
z roku 2005. Neveľká účasť
(čo v Želiezovciach nie je nič
nezvyčajné) a prevažne detské
publikum - nakoniec sa však
vytvorila dobrá atmosféra.
Skupina hrala s nadšením a
záver každej skladby sprevádzalo výskanie dievčat, ktoré
si vyžiadali prídavok. Potom
Samo trpezlivo absolvoval
autogramiádu a nekonečné
fotenie – kto by nechcel mať vo
svojej zbierke záber s pekným
Superstar? Nakoniec Samo a
Ežo poskytli krátky rozhovor
našim novinám.
Tak Samo, ako sa Ti hralo v
Želiezovciach?
Samo: Mne sa hralo veľmi dobre.
Mali sme obavy z toho koncertu
lebo... Lebo. Myslím si, že vstupné
bolo trošku vysoké a to aj na bratislavské pomery. Robili sme také
stávky, koľko príde ľudí
a nakoniec to predčilo
naše očakávania, takže
sa teším. Ľudia sa bavili
a aj keby boli len piati,
bolo by super.
Počul som, že pripravuješ nový album.
Ako by sa bude odlišovať od toho predchádzajúceho?
Samo: Myslím si, že
po vypočutí si prvého
albumu a tohto koncertu je to zrejmé… Určite je to
rockovejšie, kapelovejšie, všetky
pesničky sú naše, predtým boli

skoro všetky a teraz sú úplne
všetky. A samozrejme, ja som už
som tiež niekam dospel, trošku
som vyrástol a formovo sa to tiež
ustálilo, takže práve túto hudbu
mám veľmi rád, naozaj som to ja
a je to táto kapela… Nie je to len
o mne, je to najmä o skupine.
Možno povedať, že si nadobudol akoby skupinovú identitu?
Samo: Ja som ju mal aj predtým,
ale zmenili sa dvaja členovia,
vlastne preto sme tu aj dnes hrali,
lebo Ežo je zo Želiezoviec. Kvôli
nemu sme sem prišli… Vlastne,
pán Juhász nás videl na koncerte
v Bratislave, kde sme hrali na
námestí na koncerte proti rakovine a jemu sa to veľmi páčilo.
Vymenili sme si tam kontakty, on
povedal, že by sme tu mohli niekedy niečo uskutočniť a tak sa to
teraz uskutočnilo.
Je známym faktom, že finalistom z českej Superstar sa darí
omnoho viac, ak tým našim.
Hovorí sa o tom, že aj za to
môžu nezdravé pomery, ktoré
vládnu v slovenskom showbiznise, že jednoducho dobrá
muzika a úspešné koncerty sú
málo na to, aby sa človek mohol
presadiť. Čo si o tom myslíš?
Samo: Neviem, ja v Čechách nežijem. Bol som tam niekoľkokrát, aj
na nejakých koncertoch - finalistov aj iných. Keď to porovnám, je

to tam také priateľskejšie, tí ľudia
tam neriešia, že ten je zo Superstar… Buď je niekto dobrý, má

dobré pesničky, je to dobré na
koncerte alebo nie. Ale tu sa mi
zdá, že tí ľudia to už majú zaškatuľkované, že keď je niekto
zo Superstar, je to zlé alebo
dobré – bez toho, aby poznali
muziku…
Ežo: Aj tá účasť na dnešnom
koncerte… Ja som dal kolovať
medzi ľuďmi, že sem prídem
so Samom. Veľa ľudí ani nevie, akú muziku hráme, ale
“Samo Tomeček...” a hneď to
začali riešiť. Ani nevedia, čo
hráme a hneď to odsúdia. A to
ma mrzí.
Samo: Ani to nepoznajú a
odsúdia to na základe nejakého zaškatuľkovania…
Mal som na mysli najmä radioplay. Hovorí sa, že v rádiách
sa nehrá to, čo by sa ľuďom
mohlo páčiť.
A ľuďom sa páči len to, čo ide v
rádiách...
Samo: Na to nech si každý urobí
svoj názor. Stačí si pustiť slovenské komerčné rádiá, myslím si,
že to hovorí za všetko. Vekový
priemer slovenských skupín, ktoré
tam hrajú, je podľa mňa dosť
vysoko nad 30 rokov, takže asi…
Možno o 10 rokov budú žrať nás.
(smiech)
Nemyslíš si, že je v tom podplácanie?
Samo: Čo ja viem, či podplácanie... Ťažko s k tomu
vyjadrovať. Ja si myslím,
že niektoré rádiá riešia
zbytočne veci, niekde
hovoria, že to čo hráme,
je príliš tvrdé alebo
neviem aké. Zdajú sa mi
strašne konzervatívni.
Niekde si to ani nevypočujú, niekde vypočujú
a potom povedia, že to
nie je v rámci formátu
ich rádia. Ale v podstate
tu všetky rádiá hrajú
úplne to isté, čo je podľa mňa
veľká škoda, dávajú veľmi malý
priestor mladým slovenským

kapelám, takže asi tak...
Ežo, teba som sa ešte nespýtal,

ako sa ti hralo…
Ežo: Trošku zvláštne. Vždy, keď
hrám v Želiezovciach, mám čudný pocit, neviem prečo. Možno
preto, že je to doma a ja mám
pocit, že treba ukázať viac, ako za
normálnych okolností… Ale celkom dobre, príjemne, akurát ma
mrzí, že sme mali trošku časový
sklz, nestíhali sme veci… Vcelku
príjemne. Trošku ma mrzí, že
neprišlo viac ľudí, ale v podstate
som to aj očakával... Dobre sa mi
hralo.
Samo: A pre ktoré noviny robíš
tento rozhovor?
Želiezovský spravodajca.
Samo: Dúfam, že sú to dobré
noviny.
Sú to najlepšie želiezovské
noviny. Po Ežovi ti pošlem
výtlačok. Povedzte ešte, čo
chystáte…
Ežo: Predstavili sme všetky skladby, ktoré budú na novom CD-čku,
dali sme nejaké aj zo staršieho,
chystáme ešte nejaké koncerty na
leto, festivaly… Niekedy v máji sa
má vydať nový album.
Ežo, o tebe sa hovorí, že hráš
jednoducho všade, Na festiva-
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le KEEP IT COOL si sa
objavil so skupinou
Funkdamental a rok
predtý m s EA. Ako je
to vlastne?
Ežo: Žijem v Bratislave, študujem tam a so
Samom sme spolužiaci,
spoznali sme sa na škole.
S ním hrávam, potom
som hrával s viacer ými, so Silviou Josifovskou, Funkdamental...
V Bratislave sa tá scéna
trošku ináč hýbe, človek
sa proste hľadá, hľadá
svoju cestu a ja ju stále
hľadám. Hrávam s tými,
s ktorými sa mi hrá dob-

re…
V koľ kých kapelách
momentálne hráš?
Ežo: Sústavne? Vo Free
Inna Cage, potom s ďalším Želiezovčanom, Peťom Rusnákom hrávam
v Nex Time, teraz sme
boli hrať spolu v Ríme…
Toto sú moje stabilné
kapelky a potom sú to
aktivity na báze, že ma
pozývajú muzikanti zajamovať si, budem hrať
s IMT Smile na tom
koncer te pre Jara Filipa,
vo štvr tok budem zaskakovať za jedného môjho
dobrého kamaráta v jeho

džezovom triu… Je to
o kontaktoch a najmä
o hraní. Človek, kým je
mladý, sa snaží čo najviac hrať, aby sa dostal
do povedomia... Aby čo
najviac hrával…
Čo by ste ešte chceli
odkázať Želiezovč anom?
Samo: Dúfam, že keď
sem prídeme nabudúce,
že sa to tu viac rozchýri
a príde trošku viac ľudí.
To by bolo fajn…
Ďakujem za rozhovor
Števo Hečko
foto: Roland Kováč

Na sídliskách sa
rozbehol (obnovil?) separovaný zber
Počas marca sa pred bytovými domami objavili nové,
farebné kontajnery, slúžiace
na separovaný zber
odpadov. Realizoval
sa tak zámer, aby
sa do separovaného
zberu mohli zapojiť
všetci občania rovnako. Hovorí kompetentný pracovník
MsÚ Vojtech Kalló:
„Vlani sme sa
s veľkým elánom pustili do separovaného
zberu z rodinných
domov, ale zaregistrovali sme stupňujúci
sa dopyt aj obyvateľov sídlisk.
Naň sme reagovali začiatkom

tohto roka. Prvým krokom
bolo vyznačenie 22 stanovíšť
a kalkulácia počtu potreb-

ných kontajnerov. V januári
sme iniciovali rokovania,

STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ

Na ZŠ v Pohronskom Ruskove sa
konali obvodné kolá družstiev v stolnom
tenise. 3. marca súťažili žiaci a 10. marca
žiačky. Umiestnenie chlapcov: 1. miesto:
ZŠ P. Ruskov, 2. miesto: ZŠ s VJM Tekovské
Lužany, 3. miesto: CZŠ s VJM Keť. Víťazné
družstvo tvorili žiaci: Richard Barti, Ivan
Hrivnák a Matej Strand.
Umiestnenie dievčat: 1. miesto: ZŠ P.
Ruskov, 2. miesto: Gymnázium Štúrova
16, Želiezovce, 3. miesto: CZŠ s VJM Keť
Víťazné družstvo hralo v zložení: Andrea Toráčová, Ľubica Hanzlíková,
Sandra Mikleová.
Obe družstvá nás reprezentovali na
okresnom kole v Leviciach. Družstvo žiakov
obsadilo 4. miesto. Dievčatá sa opäť stali
majsterkami okresu a budú nás reprezentovať na krajskom kole. Držíme im palce!
Mgr. Jolana Treginyová

pretože firma Služby Šarovce,
ktorá vykonáva separovaný
zber, nedisponuje potrebnou technikou, takú
vlastní
spoločnosť
Eurospinn, ktorá však
nemá zberný dvor.
Strany boli otvorené,
flexibilné, takže sme
veľmi skoro dospeli
k dohode: Eurospinn
bude vykonávať separovaný zber zo sídlisk
a odpad bude zvážať
do areálu Služieb Šarovce. Ďalším krokom
bolo
zaobstaranie
kontajnerov,
podľa
zákona o verejnom obstarávaní, takzvaným prieskumom

trhu. Dostali sme 4 ponuky,
vybrali sme najvýhodnejšiu
a objednali sme 72 kontajnerov. Ešte pred veľkonočnými
sviatkami sa nám ich podarilo osadiť. Obyvateľov sme
informovali letákmi o tom, čo
patrí a čo nepatrí do ktorého
kontajnera. Tieto informácie
sú k dispozícii aj na internetovej stránke mesta. Využil by
som príležitosť a v mene mesta by som požiadal občanov,
aby do kontajnerov dávali len
to, čo tam patrí, nič iné.“
K tomu by sme iba dodali: chráňte tieto kontajnery,
neboli lacné, stáli spolu
552 000 korún.
(ck)

Hľadanie cesty
Ladislava Rabeca
Dňa 13. marca bola v Dome kultúry otvorená výstava fotografií s výstižným názvom Hľadanie cesty. Kolekcia vystavených fotografií svojou rôznorodosťou len potvrdzuje autorove slová, podľa ktorých ho doteraz najviac priťahovalo
fotografovanie prírody v snahe „zachytiť také pocity a dojmy
z prírody, aby sa vonkajší pozorovateľ cítil akoby v koži fotografa“ a pre poznanie, že „ľudský pohľad nám vie prezradiť
mnoho tajomstiev“, začína sa zaujímať o portréty.
Ladislav Rabec pochádza z Hajnáčky, o fotografovanie
sa začal zaujímať počas svojho štúdia na Gymnáziu vo Fiľakove, v súčasnosti študuje maďarský jazyk a ekológiu na
UKF v Nitre. Niekoľko jeho fotografií sa objavilo v knihe
Mladé talenty súčasnej maďarskej umeleckej fotografie vydanej v roku 2007 v Budapešti.
(šh)

Dňa 15. marca si obyvatelia nášho mesta pripomenuli udalosti z rokov 1848-49. Súčasťou podujatia boli historická prednáška a kladenie
vencov, ktorého sa zúčastnili aj vedúci predstavitelia mesta.
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Želiezovské spomienky
Pamätné stromy kráľovnej Sisi
Až do dnešných dôb si
zachováva manželka rakúsko-uhorského kráľa a cisára Františka Jozefa I. Habsburgského
– cisárovná Alžbeta, nazývaná
aj Sisi, mimoriadnu popularitu.
Už na svoju dobu
bola iná. Bola šarmantná, mimoriadne pekná, starala
sa o svoj fyzický
ale aj duchovný
stav. Mala dobrý
vzťah k menšinám v monarchii
a priam špecifický
prístup k uhorskej
časti
kráľovstva.
Dnes už len málo
občanov
nášho
mesta vie, že aj
v mikulskej časti
sa nachádza rukolapný a viditeľný
dôkaz úcty k tejto
osobe. Alžbeta žila
čiastočne v ústraní,
ale veľa cestovala.
Mnoho času strávila na ostrove Korfu
aj v maďarskom Gödöllő. V
septembri roku 1898 ju pri Ženevskom jazere istý anarchista
Luigi Luccheni prebodol upraveným ostrým pilníkom. Na
následky tohto zranenia aj zomrela. Ešte v ten istý rok, na vyjadrenie úcty k tejto populárnej
kráľovnej vznikla iniciatíva pod
názvom: ,,Zasaďme pamätný
strom na pamiatku kráľovnej.“
V priebehu len necelého
roka, do júla 1899, na území

vtedajšej spoločnej monarchie
sa vysadilo presne 2 787 413
rôznych stromov. Vstup do
areálu mikulského cintorína do
dnešného dňa krášlia dva
statné duby, zasadené práve v

Viem si predstaviť aj malú tabuľu pri uvedených stromoch,
s dátumom a účelom ich výsadby.
V úplne
inej atmosfé-

denia mesta: Michal Lipovský,
Ján Kohout a azda nie náhodne
Alexander Dudich. Duch vzá-

Duby vysadené v roku 1899 na pamiatku kráľovnej
uvedenom roku 1899. Priebeh
výsadby je zaznamenaný v dobovom dokumente obce, ale aj
v celoštátnom almanachu vydanom pri tejto príležitosti. Na
území monarchie obecné zastupiteľstvá rozhodovali o počte
a umiestnení týchto pamätných
stromov. Mnohé dodnes zostali
ako živé pamiatky z doby rakúsko-uhorskej monarchie. Aj
preto si zaslúžia patričnú úctu,
ale aj odbornú starostlivosť.

re a dobe bola
zasadená jedna pamätná lipa aj
na pravej strane pred vstupom
do chátrajúceho želiezovského
kina, opäť za slávnostného
zhromaždenia miestnych občanov. Dňa 28. októbra 1968 sa za
hojnej účasti, práve zasadením
lipy spomenul fakt, že v uvedený deň si aj občania Želiezoviec
pripomínali 50. výročie vzniku
Československa. Lipu zasadili
traja vtedajší predstavitelia ve-

jomnej úcty akoby po rokoch,
dúfam že len naoko, vyprchal.
Aj táto lipa, aj keď neošetrovaná a zabudnutá, rastie naďalej.
Mnohonázorovosť a národnostná tolerancia, dúfam, rastie
taktiež slobodne naďalej. Starostlivosťou o pamätné stromy
si posilníme úctu k prírode, ale
i k ľudom všeobecne. Politické
zriadenia, režimy sa menia, ale
stromy a národy zostávajú.
Pavel Polka

Ezoterický festival – nultý ročník sa stal prvým
Regionálne osvetové stredisko
v Leviciach v spolupráci s Domom
kultúry v Želiezovciach a firmou
HANIED Želiezovce boli organizátormi nultého ročníka ezoterického
festivalu, ktorého dejiskom bol Dom
kultúry v Želiezovciach. Prítomní
mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi liečebnými technikami, produktmi vyrobenými na prírodnej
báze a liečebnými prístrojmi, vypočuť si niekoľko prednášok a zakúpiť
literatúru s touto tematikou.
Zuzana Volterová z Levíc
predviedla pohybovú terapiu pre
deti, Zsuzsa Stein z Maďarska

mala prednášku o kyneziológií,
predstavila Bachovu kvetovú terapiu a fotografovanie aury, Mária
Kostúriková zo Zvolena zaoberajúca sa Feng Sui, Tui Csi, Eva-test
(neplodnosť) a ian Chi, Andrea
Gažo predviedla bankovanie,
Ing. Attila Szántó prednášal
o Aloe vera a Ing. Ján Horváth
o zdravom životnom štýle a samoliečení, ktoré považuje za liek
budúcnosti. Okrem spomínaných
sa predstavili: liečiteľka Zuzana
Tóthová zo Zbrojník, poradkyňa
Energy Levice Katarína Éderová,
zástupcovia firiem Weltfit z Ban-

skej Bystrice, DIO CHI z Trnavy
a Mestskej knižnice v Želiezovciach,
predstavitelia Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie
mravov a ľudskosti a ďalší...
Organizátorka Estera Juhászová: „Mala som obavy, ako to dopadne. Keď som v zahraničí na zájazdoch s Kincső, často navštevujem
ezoterické festivaly. Na Slovensku sa
podobný festival organizuje zatiaľ len
v Dunajskej Strede, ale vo väčšom - v
športovej hale. Čosi podobné by som
chcela robiť tu. Účasť splnila moje
očakávania. Mnohí však čakali akciu
typu – vypočuješ si prednášku a mu-

síš si kúpiť alebo objednať produkty.
Nechceli sedieť a spoločne počúvať
prednášku, chceli individuálne poradenstvo. Je to však skúsenosť, ktorú
použijeme pri organizovaní budúceho ročníka.“
Žiada sa už len dodať, že ak
by sa skúsenosti zachovávali a používali pri organizovaní všetkých
periodických mestských akcií, ich
úroveň by mala šancu stúpať. Takže
aj v prípade ezoterického festivalu,
ktorý chcú v budúcom roku organizátori organizovať v prvom rade
ako trh poznatkov a až potom produktov, sa máme na čo tešiť. (šh)
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Futbalová história – Štefan Mezőlaky (8. február 1928 – )
S loptou sa zoznámil vo svojich 5 rokoch.
S rodičmi a bratom Tiborom bývali v Šarovciach.
Otec, ktorý bol vodičom u veľkostatkára, ho raz
prekvapil futbalovou loptou, ktorá vydržala rok.
Z peňazí pozbieraných na Veľkú noc si vždy kúpil
novú. Súťažne začal hrať v rodnej obci. Dospelí
nemali brankára, a tak ešte takmer ako dieťa ho
poslali do brány. Vo svojich 15-ich sa presťahoval
s rodinou do Želiezoviec a Štefan sa stal gólmanom miestneho mužstva ako najmladší, v brankárskej kariére pokračoval na učiteľskom inštitúte
v Leviciach. Mal 16, keď sa jeden z útočníkov
družstva zranil a tréner ho postavil na post pravého krídla. Odvtedy pôsobil už len na útočníckom
poste. Ako 20-ročný sa dostal do Trnavy, kde pôsobil vedľa hráčov zvučných mien ako Marko, Tibenský, Benedikovič, Zlocha. Bol stálym členom
tímu a strojom na góly. Vojenčinu strávil v Šumperku, potom posilnil želiezovské mužstvo, ktoré
v tom čase pôsobilo v súťaži AK. Najpamätnejšie
zápasy zohrali s Levicami, Štúrovom, Šahami či
Gbelcami. „V lete 1947 po majstrovskom stretnutí
sme sa zabávali v miestnej kaviarni, kde sme spievali po maďarsky. Našu zábavu prekazili policajti
a vojaci. Nakoniec sme s Öcsi Nagyom skončili
v levickej policajnej cele. Na druhý deň mi povedali,
že nás pustia, keď prestúpim do levického mužstva.
Samozrejme zostal som v Želiezovciach a pustili
nás ešte v ten deň,“ spomína si na dávne udalosti.
S aktívnou futbalovou kariérou skončil ako 31-ročný pre vytrvalé zranenie, neskôr pôsobil ako tréner

v Želiezovciach,
Zbrojníkoch,
Šarovciach. Päť
rokov nebol na
futbale,
hoci
predtým nevynechal jediný zápas
v našom meste.
„Dnešní majú iné
poňatie a prístup.
Len kopú, najčastejšie bezcieľne. Futbal dávnych časov bol krajší.
Televízne prenosy si však zväčša pozriem,“ hovorí
80-ročný športovec. Počas svojej bohatej a pestrej
športovej kariéry nastrieľal vyše 200 gólov. V Želiezovciach sa mu najlepšie hralo s Jánom Csikósom,
Imre Urbánom, Júliusom Mokosom, v Trnave si
najviac rozumel s Markom. „V tých časoch musel
futbalista získať odznak športovej zdatnosti, pričom
sa kontrolovali aj politické vedomosti. Keďže som
nevedel perfektne po slovensky, Marko sa podujal
na tlmočenie. Poradil mi, aby som stále hovoril
o Mindszentym a on, napriek tomu, že ani slovo
nevedel po maďarsky, bude prekladať. Jeden člen
komisie mi pri odchode poradil, aby som si najbližšie zaobstaral zdatnejšieho tlmočníka, on totiž vedel po maďarsky. Odvtedy som bol vo futbalových
kuloároch známy ako ,želiezovský Mindszenty´,“
spomína si Štefan Mezőlaky, ktorý 45 rokov pracoval v zdravotníctve ako zubný technik. S manželkou – učiteľkou vychovali 3 deti, dnes má 7 vnúčat.

Kynologický klub Hron hodnotil svoju činnosť
Členovia Miestneho kynologického klubu Hron sa
29. marca stretli na výročnej
členskej schôdzi v objekte
svodovského cvičiska. Najmä
dôsledkom chorôb a pracovného
zaneprázdnenia účasť nebola
na očakávanej úrovni, schôdza
však bola uznášaniaschopná. Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia
mesta: viceprimátor Pavel Polka
a poslanec MsZ za mestskú časť
Svodov Ladislav Vékony. Za
neprítomnosti predsedu klubu
Branislava Alakšu schôdzu
otvoril a viedol podpredseda
Štefan Gulyás, ktorý predniesol
správu o činnosti za uplynulý
rok. Konštatoval v nej, že úlohy
z minulého obdobia boli podľa
možností plnené: opravilo sa
oplotenie areálu, vykonávali sa
pravidelné výcviky, žumpa bola
opravená čiastočne – na zvyšné
práce sú potrebné väčšie mechanizmy, ktoré budú k dispozícii podľa dohody s miestnym
sponzorom v tomto roku. Ne-

bezpečenstvo pre areál a osoby
nachádzajúce sa na cvičisku
predstavovali mohutné stromy
rastúce pri oplotení, ktoré už boli
choré a nestabilné a ohrozovali
okolie. Niekoľko stromov bolo
vyrúbaných, na výrub ďalších
podľa predloženej správy hospodára klubu Pavla Alakšu bude
treba využiť odborníkov, pretože
niektoré zo stromov majú obvod
aj nad 3 metre. Na tento rok boli
stanovené nové úlohy: skoncipovať kalendár akcií, zvyšovať
kvalitu výcviku, modernizovať
kynologické pomôcky, naďalej
skrášľovať a zveľaďovať areál
a v neposlednom rade viac
zviditeľňovať činnosť klubu
prostredníctvom článkov a založením webovej stránky. Zo
správy o hospodárení vyplynulo,
že klub sa vlani zaregistroval ako
prijímateľ 2 % z dane z príjmov,
čo sympatizantom kynológie
v okolí umožní podporiť ho. Stalo sa to aj v minulom roku, keď
klub získal z tohto zdroja takmer

15 tis. Sk.
Klub privítal na schôdzi aj
nových členov, ktorým sa členovia vedenia venovali najmä
v diskusii, v rámci ktorej načrtli
základné pravidlá správania sa
v areáli, poradili im v príprave
na činnosť a upozornili ich na
dôležitosť dôkladnej teoretickej
prípravy psovodov a zodpovednosť pri výcviku psa. „Bojové
plemeno ako také neexistuje, je
vždy na majiteľovi, ako svojho
psa vychováva,“ vyhlásil podpredseda. Viceprimátor P. Polka
načrtol prítomným možnosti
podpory klubu zo strany samosprávy, L. Vékony vyzdvihol
dobrú spoluprácu s Občianskym
združením Svodov a vyjadril
presvedčenie, že tieto dva subjekty dokážu úzkou spoluprácou
obmedziť znečisťovanie okolia
výcvikového strediska a pobrežia Hrona, ktoré sa najmä
vďaka miestnym obyvateľom
rozmohlo.
(ek)

„V r. 1945 sme sa s bratom presťahovali do
Budapešti, kde sme navštevovali tréningy
Fradi pričinením dr. Lajosa Kontu. Trénoval
som s legendárnym Sándorom Kocsisom,
viackrát som sa stretol s dr. Györgyöm Sárosim. Ale cnelo sa mi za domovom a vrátil
som sa...“ hovorí na záver o veľkej príležitosti bývalý futbalista, ktorý sa aj dnes teší
dobrému zdraviu.
(ág)

FUTBAL

Majstrovské zápasy
MŠK Želiezovce

Oblastné majstr. Levice – dospelí
Hronské Kľačany – Želiezovce 1:3 (1:2)
Rotík 2, Valach
Želiezovce – Čajkov
3:0 (1:0)
Lauko, M. Páchnik, Rotík
Nová Dedina – Želiezovce 0:2 (0:2)
Porubszky, M. Páchnik
Želiezovce – Plášťovce
9:0 (4:0)
Porubszky 2, Valach 2, Števko, Fűri, Forró,
M. Páchnik, P. Páchnik
Dorast – V. liga – Východ
Marcelová – Želiezovce
3:1 (2:0)
Rotík
Želiezovce – Zemné
4:1 (2:1)
Rotík 2, Keil, Hackl
Čechy – Želiezovce
2:2 (0:2)
Hackl 2
Želiezovce – Jur n. Hronom 11:0 (4:0)
Simon 4, Šulyan 3, Varga 3, Horňák
Starší žiaci – III. liga – Juh
Nové Zámky B – Želiezovce 2:1 (1:1)
Nevizansky
Želiezovce Nitra Chrenová 1:2 (1:1)
Mladší žiaci – III. liga – Juh
Nové Zámky B – Želiezovce 2:2 (1:1)
Kozák, Mácsadi
Želiezovce – Nitra-Chrenová 0:2 (0:1)

nyf.
1. Tlmače
19
2. Želiezovce
19
3. Levice
19
4. Čajkov
19
5. S. Tekov
19
6. Plášťovce
19
7. Podlužany
19
8. Žemberovce 19
9. Kozárovce
19
10. P. Vozokany 19
11. Nový Tekov 19
12. Nová Dedina 19
13. Horné Turovce 19
14. Dolný Pial
19
15. Šarovce
19
16. H. Kľačany 19

17
17
16
10
10
9
8
7
6
6
6
6
4
5
2
1

2
0
2
4
2
3
3
4
5
3
2
1
6
1
2
4

0
2
1
5
7
7
8
8
8
10
11
12
9
13
15
14

87:8
69:21
86:12
40:17
44:25
41:44
26:39
29:34
35:31
23:45
28:50
28:62
33:52
25:66
28:87
26:55

53
51
50
34
32
30
27
25
23
21
20
19
18
16
8
7
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JARNÉ
UPRATOVANIE !

Mestský úrad Želiezovce
v rámci jarného upratovania
organizuje zber objemného
odpadu, žiariviek a odpadu
obsahujúceho ortuť.
Objemným odpadom sú také
veľkorozmerné predmety, ktoré sa nezmestia do zberných
nádob, napr. bicykle, starý nábytok a pod. Žiarivky a odpad
obsahujúci ortuť musia byť
nepoškodené a podľa možnosti
uložené v obale.
Zber sa uskutoční dňa 29.
apríla 2008.
V tento deň uvedený odpad
treba vyložiť pred rodinný dom
alebo vedľa kontajnerov
pri obytných budovách. So zberom začíname o 7. hodine ráno,
preto Vás žiadame aby odpad
bol vyložené včas.
Mestský úrad Želiezovce organizuje aj
zber drobného stavebného
odpadu.
Tento odpad sa bude zbierať do
veľkoobjemových kontajnerov.
Kontajnery budú k dispozícii
bezplatne!
Treba ich objednať do
25. apríla 2008
na telefónnom čísle 772 1960,
alebo osobne v sídle
spoločnosti Eurospinn s. r. o.,
na Schubertovej ulici č. 45.
(bývalý VEPOS).
Kontajnery budú poskytnuté
po dohode na jeden deň
od 28. apríla do 30. apríla
2008.
Mestský úrad Želiezovce
referát životného prostredia
a rekreácie

Meghívó
A Palóc Társaság 2008. április 26-án, szombaton negyedszer
rendezi meg a felvidéki országos rovásírásversenyt a zselízi Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban, amelynek megnyitójára és ünnepi műsorára érdeklődőket is szeretettel várnak
a helyi társrendezők és támogatók.
08:00 Kapunyitás
09:30 Megnyitó ünnepség a Városi Művelődési Központban
A résztvevőket üdvözli Pavol Bakonyi, Zselíz polgármestere
Köszöntőt mond Cserba Katalin gimnázium-igazgató
Tájékoztat Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke
Közreműködik a Franz Schubert Vegyeskar
Karnagy: RNDr. Horváth Géza
Wass Albert és Sajó Sándor versét a gimnázium diákjai mondják el
Műsorvezető Fóthy Noémi diák
10:30 Írásbeli versenyfeladatok
11:15 A verseny vége
Készségfejlesztő foglalkozások és szórakoztató időtöltés:
– „Kőbe vésett, fába rótt történelem” – Tarics Péter rovásírás-kiállítása
– a Schubert Emlékszoba megtekintése
– Csuhézás Keszegh Ágnes népművész irányításával
– Batikolás Baka Zsuzsa segédletével
– Városnéző séta
14:00 Ünnepi műsor a művelődési házban
Közreműködik:
Kincső néptánccsoport Vezető: Juhász Sándor
A lekéri éneklőcsoport: Tréfás népdalcsokor Vezető: Benyo Mária
Szakács Gábor dalszerző-énekes, a Forrai Sándor Rovásíró Kör elnöke
Műsorvezető: FóthyNoémi diák
15:00 Eredményhirdetés
16:00 Hazautazás
A verseny társrendezői: Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Zselíz
A verseny támogatói: Zselíz Város Polgármestere, Mgr. Cserba
Katalin, a zselízi Rákóczi Baráti Társaság, a Csemadok Zselízi
Alapszervezete, az MKP zselízi alapszervezete, a Comenius Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnázium mellett működő Szülői Szövetség,
MIRA Office, SZaKC, Városi Művelődési Központ, Franz Schubert
Vegyeskar
Április 25-én de. 11-kor a zselízi Városi Művelődési Központban
Szakács Gábor előadást tart a zselízi Comenius Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium és a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai
számára. Az előadásra a szombati rovásírásverseny programjaira
minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség.
Köszönjük támogatóink nagylelkű segítségét!

BEZPLATNÁ PREDNÁŠKA
PRE VEREJNOSŤ –
DANE A ÚČTOVNÍCTVO
Daňové riaditeľstvo SR – pracovisko
Nitra organizuje bezplatnú informačnú
prednášku pre verejnosť na témy: daň
z príjmov podľa zákona č.595/2003 Z.
z. v znení po novelách účinných od 1.
1. 2008, ostatné novely zákona č.431/
2002 Z. z. o účtovníctve. Prednáška
sa uskutoční dňa 15. 4. 2008 (utorok)
v zasadačke Daňového úradu Nitra I,
Damborského 5, Nitra, so začiatkom
o 9.00 h.

Kronika - Krónika
Sľúbili si vernosť –
Házasságot kötöttek
29.3. Jozef Bučko (Hronovce) – Katarína Babeczová (Želiezovce)
Gratulujeme - Gratulálunk

50
Gejza Hegedüs
Jaroslav Sersen
Gustáv Žiak
Anna Róžová
Alexander Belanský
Vojtech Tóth
Ľudmila Vargová
Anna Plešinská
Judita Palíková

04.04.
12.04.
14.04.
20.04.
22.04.
27.04.
29.04.
29.04.
30.04.

60
Helena Kulcsárová
Judita Tóthová
Margita Cvangová
Mária Baloghová
Árpád Sasköi
Ľudovít Bóžik

03.04.
21.04.
21.04.
22.04.
23.04.
25.04.

70
Július Benček
Rozália Vékonyová
Ladislav Kabáth
Juraj Majtán
Árpád Hajdú

07.04.
12.04
16.04.
24.04.
27.04.

80
Irena Hajduchová

18.04.

Opustili nás – Elhunytak
7.3. Michal Glemboczki (Želiezovce, 79
r.), 10.3. Estera Szalmová (Keť, 90 r.),
12.3. Ondrej Pljesovszky (Sikenica, 48
r.), 22.3. Júlia Urbánová (Nýrovce, 68
r.), 26.3. Jozef Baláž (Želiezovce, 71 r.),
31.3. Ondrej Gregus (Želiezovce, 68 r.),
6.4. Ján Szalay (Želiezovce, 88 r.)

Želiezovský spravodajca

Vydáva: Samospráva mesta Želiezovce
Číslo registrácie: OÚ 1/99
Šéfredaktor: Ladislav Levicky
Redakčná rada: Gábor Ábel, MUDr. Imrich Beszédes, Jozef Benyák, Mgr. Naďa Koncsalová,
PaedDr. Ferenc Nyustyin, Pavel Polka, PaedDr. Jozef Výboch
Jazyková úprava: RNDr. Géza Horváth, Štefan Hečko
Kontakt: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
Tlač: LVT Levice
Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.

Zselízi Hírmondó

Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata
Nyilvántartási szám: OÚ 1/99
Főszerkesztő: Levicky László
Szerkesztőbizottság: Ábel Gábor, MUDr. Imrich Beszédes, Benyák József, Mgr. Naďa Koncsalová,
PaedDr. Nyustyin Ferenc, Pavel Polka, PaedDr. Jozef Výboch
Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Štefan Hečko
Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
Nyomda: LVT Léva
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.

13
Recepty na každý mesiac

Aprílové termíny vývozu separovaného odpadu

Biftek s vajcom
Potrebujeme:

400 g hovädzej sviečkovice, soľ, mleté čierne korenie,
rastlinný olej, 4 vajcia.

Postup:

Sviečkovicu pokrájame na rezne hrubé 2 cm, ktoré tupou
stranou noža zľahka naklepeme, osolíme, okoreníme mletým
čiernym korením, sformujeme do okrúhleho tvaru a opečieme
v rozohriatom oleji z oboch strán. Keď chceme, aby mäso
bolo vnútri ružové, opekáme ho 4 až 5 minút, keď chceme,
aby bolo dobre prepečené, opekáme ho 10 minút. Z vajec
pripravíme na rozohriatom rastlinnom oleji volské oká a podávame ich na biftekoch. Prílohy k biftekom bývajú rôzne.

Ž a l ú z i e

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

(04-2)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

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

Vykupujem starožitnosti
rôzneho druhu

napr. nábytok (aj v poškodenom stave), obrazy,
hodiny, porcelán, striebro, lustre, šable, bodáky
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, csillárokat, kardokat, szuronyokat és egyéb fegyvereket.
Készpénzben fizetek.
(04-3)

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
TAROT-ové karty
Praha, Synergie 2007, 1049,- Sk
Balíček 78 tarotových kariet s návodom podľa známeho okultistu Crowleyho. Súvislosti medzi astrológiou a numerológiou.
Vojtech Dangl: Bitky a bojiská v našich dejinách, 1–2 diel
Bratislava, Perfekt 2006-7, 319,- Sk, 419,- Sk
Od Samovej ríše po vznik stálej armády. V druhom diele po
prvú svetovú vojnu. S farebnými obrázkami.
Minútovka
249,- Sk
Všeobecné vedomosti i druhá interaktívna kvízová kniha „ľudia
a miesta“ s vyše 1000 obrázkami a originálnymi presýpacími
hodinami.

Mestský úrad Želiezovce oznamuje občanom, že zber separovaného
odpadu v mesiaci apríl sa uskutoční v dňoch:
21.apríla z rodinných domov časti Svodov a Mikula,
22. apríla z rodinných domov z ulíc: Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr.
Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova,
Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vrbová, Školská, Štúrova, Jesenskeho, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska.
23. apríla z rodinných domov z ulíc: kpt. Nálepku, Ružová, Mierová,
Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová,
Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického,
Hronská, Jókaiho a Zlatnícka.
24. a 25. apríla z obchodov
S odvážaním začíname o 8. hodine ráno, preto vás žiadame, aby nezviazané vrecia s odpadom boli vyložené včas pred vaším domom.

A szelektív hulladék elszállításának áprilisi időpontjai

A Zselízi Városi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy az osztályozott hulladékot áprilisban a következő napokon fogjuk begyűjteni:
Szódóról és Mikoláról április 21-én.
A következő utcákból: Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij,
Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa,
Iskola, Štúr, Jesenský, Sznf (a zselízi rész), Vásár és a Temető utcából
április 22-én.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Petőfi, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz,
Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai, Ötvös utcákból és a
Szoroskából április 23-án.
Az üzletekből április 24-én és 25-én.
A gyűjtést mindig reggel 8 órakor kezdjük, ezért kérjük Önöket, hogy
időben tegyék ki zsákjaikat a házuk elé. Továbbá, kérjük, hogy a zsákokat ne kössék be.

Predám Fiat 126P, poškodený, oprava, náhradné diely. Výborný
motor po nedávnej GO. Dohoda. Tel. 7711269.

(08-06)

Helyreigazítás
Lapunk márciusi számában tévedés történt a Laiszner Gyuláról való megemlékezés versében. A vers helyesen így hangzik:
Annyira szerettem volna
még élni értetek,
de az Úr magához hívta lelkemet.
Szeressétek egymást, mint én titeket.
Mindig ott leszek köztetek,
és féltve vigyázom minden léptetek.
A hibáért minden érintettől és lapunk olvasóitól elnézést kérünk.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
Motesiky Árpád: Vadászörömök – vadászörökségünk
Révkomárom, KT Kiadó 2007, 179,- Sk
Szerkesztette, az életrajzokat, égi jeleket és recepteket a szerző jegyezte le.
Molnár H. Anna: Növények a lakásban
Budapest, Anno Kiadó 2007, 449,- Sk
Legkedveltebb szobanövényeink nagy színes képekkel ellátott
könyvben.
Walt Disney: Foglalkoztató óvodásoknak
Debrecen, Tóth Kiadó 2007, 71,- Sk
Ünnepeljünk, játszunk együtt és menjük a világ körül a szép
nagy munkafüzettel.
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SPORTTÖRTÉNET – Mezőlaky István (1928. február 8. –)
Öt éves korában ismerkedett meg a
labdával. Sáróban laktak Tibor öccsével és
szüleivel. Édesapja, aki egy nagybirtokosnál volt gépkocsivezető, lepte meg őt egy
igazi focilabdával, amely egy évig tartott
ki. A húsvéti locsolópénzből mindig egy új
labdát vásárolt. Szülőfalujában kezdett el
versenyszerűen futballozni. A felnőtteknek
nem volt kapusuk, így szinte még gyerekként
őt küldték a kapuba. Tizenöt éves korában
Zselízre költözött a család, így István itt lett
hálóőr, a leventecsapatban, majd később a
lévai tanítóképzőben folytatta kapus pályafutását. Tizenhat éves volt, amikor megsérült
az egyik csatár, s edzője a jobb szélen szerepeltette Istvánt, a későbbiek során aztán már
csak csatárként szerepelt. Húsz évesen került
Nagyszambatba, ahol olyan hírességekkel
kergette a labdát, mint Marko, Tibenský,
Benedikovič és Zlocha. Állandó tagja volt a
csapatnak, s ontotta a gólokat. Katonaéveit
Šumperkban töltötte, majd a zselízi csapatot
erősítette, amely az időben az AK osztály
résztvevője volt. A legemlékezetesebb öszszecsapásokat a lévaiakkal, a párkányiakkal,
az ipolyságiakkal és a köbölkútiakkal vívták.
„1947 nyarán a bajnoki mérkőzésünk után
egy zselízi kávéházban magyarul nótáztunk
csapattársaimmal. Mulatozásunkat rendőrök
és katonák zavarták meg. Végül is a rendőrség egyik lévai cellájában kötöttünk ki Nagy

Öcsivel. Másnap aztán közölték velem, ha
átigazolok a lévai gárdához, azonnal szabadok vagyunk. Maradtam persze Zselízen, és
még aznap kiengedtek a vizsgálati fogságból”
– emlékezett vissza a történésekre a valamikori neves labdarúgó. Harmincegy éves korában egy makacs sérülés kapcsán fejezte be
pályafutását, később Zselízen, Fegyverneken
és Sáróban edzősködött. Öt éve nem volt focin, előtte ki nem hagyott egy mérkőzést sem
városunkban. „A maiaknál más a felfogás és
a hozzáállás. Csak vágják és a legtöbbször
céltalanul rúgják a labdát. A régi foci sokkal
szebb és látványosabb volt. A televízióban
közvetített mérkőzések zömét azonban
megnézem” – mondja a 80 éves sportember.
Gazdag és sokszínű pályafutása alatt tétmérkőzéseken több mint 200 gólt rúgott. A zselízi csapatban mindenekelőtt Csikós Jánossal,

Tevékenységét értékelte a Garam Kinológiai Klub
A helyi Garam Kinológiai Klub tagjai március
29-én évzáró taggyűlésen
találkoztak a szódói kiképzőpálya épületében. Betegség
és munkahelyi elfoglaltság
miatt viszonylag alacsony
volt a részvételi arány, ám
a taggyűlés döntőképes volt.
Az összejövetelen részt vett
Polka Pál alpolgármester
és Ladislav Vékony szódói
illetőségű
önkormányzati
képviselő. Branislav Alakša
klubelnök távollétében az
ülést Štefan Gulyás alelnök
vezette, aki felolvasta a
tavalyi év tevékenységéről
szóló beszámolóját. Megállapította, hogy az elmúlt
év feladatait részben sikerült
végrehajtani: megjavították a
kerítést, rendszeresen végeztek kiképzést, részben megjavították az emésztőgödröt – a
hátramaradt munkához munkagépek kellenek, amelyeket
az egyik helybéli szponzor

biztosítja a közeljövőben. A
területet több, közel álló fa
is veszélyeztette, ezeknek
egy részét már kivágták, a
többi fa kivágásához méreteik miatt (néhány kerülete 3
méternél is több) az erdészet
biztosít szakembereket és
gépeket. Az ülésen megfogalmazták az ez évi feladatokat is: összeállítani a
rendezvények tervét, növelni
a kiképzés színvonalát, felújítani a kiképzési eszköztárat,
tovább szépíteni és javítani a
környezetet, és nem utolsó
sorban
eredményesebben
láttatni a klubot a sajtóban
és egy megszerkesztendő
weboldalon. A gazdasági
beszámolóból a tagok megtudhatták, hogy tavaly a klub
bejelentkezett a jövedelemadó 2%-ának befogadójaként,
ami lehetővé teszi a kutyabarátoknak, hogy támogassák a
szervezetet. Tavaly csaknem
15 ezer korona bevétele volt

a klubnak ebből a forrásból.
Az új tagoknak is szenteltek teret az évzárón, főleg
a vitában szóltak hozzájuk
a tapasztaltabb klubtársaik,
akik jó tanácsokkal látták el
őket, felvázoltak néhány szabályt, figyelmeztették őket az
elméleti ismeretek fontosságára és a kutyatartás felelősségére. Ezzel kapcsolatban
az alelnök elmondta: „Harci
kutya mint faj nem létezik,
mindig a tulajdonostól függ,
milyen nevelést ad kutyájának.” Polka Pál alpolgármester felvázolta, milyen lehetőségek állnak a klub rendelkezésére városi forrásokból.
Ladislav Vékony méltatta a
klub jó együttműködését a
Szódó Polgári Társulással,
és reményét fejezte ki, hogy
szoros együttműködésben e
két szervezet meg tudja akadályozni a túlzott szemetelést
a környéken.
(ek)

Urbán Imrével és Mokos Gyuszival szeretett focizni. Nagyszombatban a legjobban
Ján Markóval értette meg magát. „Azokban az években kötelező volt a labdarúgóknak megszerezni a rátermettségi
sportjelvényt, s a politikai ismereteinket is
ellenőrizték. Mivel nem tudtam tökéletesen szlovákul, Marko felvállalta a tolmács
szerepét, s azt tanácsolta, hogy állandóan
csak Mindszentyről beszéljek, ő pedig
majd annak ellenére, hogy egy szót sem
tudott magyarul, majd fordít. Az egyik
vizsgáztató a búcsúzáskor megkért, hogy
legközelebb szakmailag felkészült tolmácsot
kérjek fel. Ő ugyanis tökéletesen beszélt
magyarul. Így lettem fociberkekben »zselízi
Mindszenty« – emlékezik vissza Mezőlaky István, aki fogtechnikusként 45 évet
dolgozott le az egészségügyben. Tanítónő
feleségével három gyermeket neveltek fel, és
hét unokával büszkélkedhetnek. „1945-ben
bátyámmal leköltöztünk Budapestre, ahol a
Fradi edzéseit látogattuk, dr. Konta Lajos jóvoltából. Együtt edzettem a legendás Kocsis
Sándorral, és többször találkoztam dr. Sárosi Györggyel is. De a honvágy hazahívott...”
– mondja még el a nagy esemény történetét
búcsúzóul a jó egészségnek örvendő valamikori híres labdarúgó.
-ágLABDARÚGÁS

A zselízi csapatok
bajnoki eredményei

Területi bajnokság, Léva – felnőttek
Hronské Kľačany – Želiezovce 1:3 (1:2)
Rotík 2, Valach
Želiezovce – Čajkov
3:0 (1:0)
Lauko, M. Páchnik, Rotík
Nová Dedina – Želiezovce 0:2 (0:2)
Porubszky, M. Páchnik
Želiezovce – Plášťovce
9:0 (4:0)
Porubszky 2, Valach 2, Števko, Fűri, Forró,
M. Páchnik, P. Páchnik
Ifjúsági csapat – V. liga – kelet
Marcelová – Želiezovce
3:1 (2:0)
Rotík
Želiezovce – Zemné
4:1 (2:1)
Rotík 2, Keil, Hackl
Čechy – Želiezovce
2:2 (0:2)
Hackl 2
Želiezovce – Jur n. Hronom 11:0 (4:0)
Simon 4, Šulyan 3, Varga 3, Horňák
tanulók, felső kat. – III. liga – dél
Nové Zámky B - Želiezovce 2:1 (1:1)
Nevizansky
Želiezovce – Nitra Chrenová 1:2 (1:1)
tanulók, alsó kat. – III. liga – dél
Nové Zámky B – Želiezovce 2:2 (1:1)
Kozák, Mácsadi
Želiezovce – Nitra-Chrenová 0:2 (0:1)

nyf.
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Zselízi visszaemlékezések

Sisi királynő emlékfái
I. Ferenc József osztrák–magyar császár és király felesége,
Erzsébet, akit annak idején
és azóta is Sisi néven ismer
inkább a világ, nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendett.
Valahogy különbözött a kortól,

királynő emlékére címmel.
Nem egész egy év leforgása
alatt, 1899 júliusáig az akkori
monarchia területén 2 787 413
fát ültettek ki. A mikolai temető
bejáratánál ma is áll két jól megtermett tölgy, amelyeket éppen

szintén a lakosok ünnepi összejövetele szolgáltatott kulisszát.
1968. október 28-án nagy tömeg
részvételével
a hárs elültetésével emlékeztek meg

ája és a nemzetiségi egyetértés
– remélem – ugyanígy tovább
él és szabadon fejlődik. Az ilyen

Az országos kiadványban a Léván és Garammikolán ültetett fák is szerepelnek.
amiben élt. Sármos és rendkívül szép volt, sokat törődött
testének és lelkének ápolásával.
Jól viszonyult a monarchiában
élő kisebbségekhez és külön a
magyar királysághoz. Ma már
csak kevesen tudnak arról,
hogy Mikolán még ma is áll a
királynő iránti tisztelet látható
és kézzel fogható jele. Erzsébet
visszavonultan élt, de sokat utazott. Sok időt töltött Korfun és
Gödöllőn. 1898 szeptemberében
a Genfi-tónál egy Luigi Luccheni
nevű anarchista egy megélesített
reszelővel halálosan megsebezte.
Még abban az évben a királynő
iránti tisztelet jeléül elindult egy
kezdeményezés Ültessünk fát a

abban az évben ültettek. Az
ültetésről feljegyzést készítettek
a község korabeli dokumentumaiba és az ebből az alkalomból
kiadott országos kiadványba is.
A monarchia területén található
önkormányzatok döntöttek a fák
elhelyezéséről és számáról. Ezek
közül több máig is fennmaradt
az Osztrák–Magyar Monarchia
élő emlékeiként. Ezért is megérdemlik a megfelelő figyelmet
és törődést. El tudnám képzelni,
hogy a fákra kis táblák kerülnének az ültetés dátumával és
apropójával.
Teljesen más helyzet idézte
elő a mozi bejárata előtt található hársfa ültetését, amelynek

városunkban
a fél évszázados jubileum kapcsán
Csehszlovákia megalakulásáról.
A fát a város A mozi előtti hárs, amelyet a Csehszlovák Köztárakkori
ve- saság megalapításának 50. évfordulójára ültettek
1968. október 28-án. Amint látjuk, a rendszerek
zetős égének
változnak, a fák maradnak.
három tagja,
Michal
Liemlékezetes események alkalmápovský, Ján Kohout és talán nem val ültetett fákról gondoskodva
véletlenül Dudich Sándor ültette megerősítjük a természethez és
el. A kölcsönös tisztelet mintha általában az emberhez fűződő
idővel – remélem, csak úgy tűnik tiszteletteljes viszonyunkat. A
– elszállt volna. A hárs, bár gon- politikai rendszerek változnak,
dozatlanul és elfeledve, tovább él. de a fák és a nemzetek megmaA nézetkülönbségek toleranci- radnak.
Polka Pál

Ezoterikus fesztivál – a nulladik évfolyam lett az első
A Lévai Regionális
Művelődési Központ a
zselízi kultúrotthonnal
és a helyi HANIED céggel közösen ezoterikus
fesztivált szervezett a
kultúrotthonban. Az eseményre látogatók különböző gyógytechnikákkal,
természetes alapú termékekkel és gyógyításban
alkalmazott műszerekkel
ismerkedhettek meg, és
néhány ide vonatkozó
előadást is meghallgathattak.

A lévai Zuzana Volterová gyerekeknek szánt
mozgásterápiát mutatott
be, a magyarországi Stein Zsuzsa a kineziológiáról adott elő, bemutatta
Bach virágterápiáját és
az aura fényképezésének lehetőségeit, Mária
Kosztúriková a Feng
Sui, a Tui Csi, az Évateszt (terméketlenségi)
és a Thian Csi világába
kalauzolta el a jelenlevőket, Gažo Andrea pedig
a bankolást mutatta be.

Szántó Attila az Aloe
Vera termékekről adott
elő, Ján Horváth pedig
az öngyógyítást mutatta
be. Rajtuk kívül bemutatkozott a fegyverneki
Tóth Zsuzsanna, a lévai
Éder Katalin, a besztercebányai Weltfit vállalat,
a nagyszombati DIO
CHI és a zselízi könyvtár
is, valamint egy új szlovák szervezet amely a jó
erkölcsök támogatását
tűzte ki célul. Juhász
Eszter szervező: „Agód-

tam, hogy sikerül-e a
rendezvény. Külföldön
járva a Kincsővel gyakran látogatok ezoterikus
fesztiválokat,
nálunk
csupán Dunaszerdahelyen tudok ilyenről. Hasonlót szerettem volna
itt is szervezni. A látogatottság túlszárnyalta
várakozásaimat. Sokan
azt gondolták, meghallgatják az előadásokat és
vásárolniuk kell. Nem
akarták végighallgatni,
egyéni tanácsadást vár-

tak. Ezt a tapasztalatok
a következő rendezvényen kamatoztathatjuk.”
Ehhez csak annyit, hogy
ha minden városi rendezvénynél
figyelembe
vennék az előző tapasztalatait, a minőségük
emelkedhetne.
Mint
ahogy az ezoterikus
fesztivál esetében is,
amely a jövőben elsősorban a tudás, csak azután
a termékek bemutatója
lesz.
(šh)
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Írjuk, mond j u k h e l y e s e n !
„Csak vesszőhiba!”
„Csak néhány vesszőhibám volt, mégis kettest kaptam! – csíptem el az iskola
folyosóján egy tanuló panaszát. Több oka is lehet annak, hogy a helytelen írásjelhasználatot sokan „szóra sem érdemes”, apró vétségnek tekintjük. Az egyik
talán az, hogy az írásjelek eleve kicsinyek, jelentéktelenek a betűkhöz képest.
A másik: a költői szabadság szülte „írásjeltelenség”. (Ha a költők megengedhetik maguknak, hogy verseikben ne használjanak pontot, vesszőt, kérdőjelet,
akkor bizonyára nem is olyan fontosak.) Akárhogy is legyen, nap mint nap
tapasztalom, hogy sokkal nagyobb a bizonytalanság az írásjelek használatában, mint a helyesírás többi területén. A köztudat – úgy tűnik – igenis megkülönböztet súlyos és enyhe hibákat. A gólyát egy átlagember sem írja j-vel, de
a mellékmondatokat összekötő és előtt még a hivatásos tollforgatók sem írnak
mindig vesszőt. (Amikor a lapunknak ezt a számát javítottam, tudatosan számoltam: a cikkírók majdnem 50-szer követték el ezt a hibát.) Pedig a szabály
nagyon egyszerű: „Ha az azonos mondatrészek között és, s, meg, vagy kötőszó
áll, eléjük nem teszünk vesszőt: A tésztára sok mákot és cukrot szórt.” [MHSZ,
247 d)] „Ha az és, s, meg, vagy kötőszó beszédszünettel elválasztott, hátravetett
mondatrészeket vezet be, e kötőszók elé vesszőt teszünk: A szüleire gondolt, és
szegény nővérére.” [MHSZ, 247 e)] „Az összetett mondatok tagmondatait bevezető és, s , meg, vagy kötőszó előtt is ki kell tenni a vesszőt.” [MHSZ, 243 b)]
Például: Megvette a jegyet, és felszállt a vonatra.
A mint kötőszó elé olykor tilos, máskor kötelező vesszőt tenni. A mint
kötőszóval kezdődő hasonlítás elé mindig vesszőt kell tenni: Ritka, mint a
fehér holló. Ha a mint szó állapotot vagy minőséget jelöl, akkor nem teszünk
eléje vesszőt: Kodály Zoltán mint nyelvész (= nyelvészként) bírálta a pesti kiejtést. Ha a több, mint összehasonlítást fejez ki, akkor kell a vessző (ilyenkor
a szerkezet ragozható): Többet kapott, mint ötöt. Ha a majdnem ellentéteként
használjuk, akkor nem írunk vesszőt: Ez több mint arcátlanság!
Bizonyos írásjelek helyesírásának szabályai addig valóban nem játszottak nagy szerepet, amíg az emberek többsége kézzel, esetleg írógéppel írt.
Hiszen ezek a szövegek csak úgy kaphattak nagy nyilvánosságot, ha azok
újságban, könyvben jelentek meg. A kiadók viszont tanult gépírókat, nyelvi
szerkesztőket, tördelőket alkalmaztak, akik jól ismerték az írásjelhasználat
szabályait (is), és nem tévesztették össze a kiskötőjelet a gondolatjellel vagy
a nagykötőjellel, a zárójelet a vagylagosságot kifejező törtvonallal, a szlovák
idézőjelet a magyar idézőjellel stb. Ma már majdnem mindenki számítógépet használ, a szerkesztőségekbe nem gépelt vagy nyomtatott anyagot küld,
hanem „számítógépeset”. Sajnos, ezek az írások a legritkább esetben felelnek
meg a szövegszerkesztés szabályainak, rengeteg bosszúságot okozva ezzel a
nyelvi szerkesztőnek vagy a tördelőnek, mert sok esetben egyszerűbb lenne a
kézzel írt anyagot számítógépbe írnia, mint a „készen” küldött számítógépes
kéziratot kijavítania.
Áprilisi és májusi számunkban ezekkel a – leggyakrabban előforduló
– szövegszerkesztési vétségekkel foglalkozunk.
A hibák jelentős részét az ún. „írógépes” hibák alkotják. Tudvalevő, hogy a
számítógépes idők előtt használt írógépek többségén nem volt kerek zárójel,
csak ferde törtvonal. A gépelt szövegekben olyan óriási gyakorisággal fordult
elő a törtvonal „zárójel-szerepben”, hogy ez a szokás a számítógépek megjelenése után is megmaradt. A szóközhasználat szabályait azonban a géppel írt
kéziratokban is be kellett tartani: a zárójelet helyettesítő törtvonalat a zárójel
tartalmához kellett „tapasztani”. Ez a zárójelek írására is igaz: a nyitó zárójel
után és a végzárójel előtt tilos a szóköz. A szabály nagyon is logikus. Hiszen
ha nem tartjuk be, előfordulhat, hogy a nyitó zárójel a sor legvégén marad, a
szöveg pedig a következő sorban folytatódik, vagy a következő sor egy végzárójellel fog kezdődni. A szövegszerkesztőnek az a tulajdonsága, hogy a kurzor
egy sorvégen szóközíráskor ugrik a következő sorba, magyarázza, hogy miért
nem lehet a pont, a vessző, a pontosvessző, a kérdőjel, a felkiáltójel stb. elé
szóközt írni, és hogy miért kötelező utánuk a szóköz.
A ferde törtvonalnak több szerepe is van, de sohasem helyettesíthet zárójelet. Kifejezhet törtet egy nem matematikai szövegben (ott ugyanis az egyenletszerkesztőben írható vízszintes vonal használatos), pl.: A kert 3/5-ét már
fölásták. Vagylagosságot fejezhet ki: Tisztelt Asszonyom/Uram! Folyamatosan
írt verssorokat választhat el (ilyenkor szóköz áll előtte és utána is): Mennyből
az angyal / lejött hozzátok, / pásztorok, pásztorok.
Horváth Géza

Útkeresés

– avagy fotók és impressziók –
Rabec László: Útkeresés, fotókiállítás
Adott egy fotós, egy terem, félhónapnyi idő, valamint néhány
elkapott pillanat, immár megörökítve. A falakon meglehetősen
„szétszórt” felvételek közt bóklászva érdemes volt elidőzni egy
picit, vagy még annál is többet. Azért sajnálom, hogy kevés volt
a látogatóknak szánt élményalapanyag, mert még jó ideig képes
lettem volna műélvezni. A megnyitón sajnos nem volt alkalmam
részt venni, de ettől eltekintve érteni vélem a gyertyás koncepciót.
Mármint, hogy hogyan jött néhány fehér gyertya – vagyis épp
annyi, mint a fotók száma – a dolog tematikájához. Szerintem,
mikor égő formájukat hozták, harmonikusabbá tették a szemlélő
és a képek közti viszonyt, így azok hálás befogadóvá válhattak,
ami persze lángmentesen is nagymértékben igaz.
Leszűrve a lényeget, véleményem szerint minimális menynyiséggel azt szerették volna bemutatni, hogy a Magyar Fotósok
Szövetségének nyári táborozásain nem hiába vett részt ez a
srác. Ami nem baj, mert így intenzívebben kellett gondolkodni,
élményt raktározni, nem lehetett egyhangúságra panaszkodni.
Ezért bukkant fel mindenféle jó dolog, értem ezalatt azt, hogy
volt ott portré, természetfotó, filozofikus hangvételű kompozíció... Az a sanda gyanúm támadt, mikor a képek közt sétáltam,
hogy érdemes ezzel is (értsd fotózással) foglalkoznia a nyitrai
egyetemistának, mert így az adott képnézőnek is belop egy kis
pozitív, néha keserédes életérzést a mindennapjaiba.
Dosek Ildikó

Beszámoló a Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjéről

Immár 19. éve rendezik meg a diákok körében népszerű
versenyt. Idén a megyei fordulóban városunkat kimagasló eredménnyel képviselte Kiss Bálint, a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 8. osztályos tanulója. Az iskola nyolcadikosai, Javorka Noémi,
Jurkovszky Valéria, Kiss Bálint csapatversenyben 3. helyet szereztek. Idén a megyei fordulóban Nyugat-Szlovákiában 113 hetedikes
mérte össze tudását. Közülük legjobbnak Kuczmann László, a
Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium tertiás tanulója
bizonyult, aki egyébként egész Szlovákiában a legtöbb pontot érte
el. A gimnázium tertiásai Balogh Balázs, Kuczmann László, Riczo
Dániel csapatversenyben szintén 3. helyet szereztek
Amíg a többi diák jól megérdemelt húsvéti szünetét élvezte,
Lacival útra keltünk, immár második alkalommal a kecskeméti döntőbe. Nyugat-Szlovákiát az országos döntőben 7 tanuló
képviselte.
A Katona József Színházbeli megnyitót a Pinokkió c. előadás
követte. Március 21-én a Kárpát-medence 465 versenyzője
gyűrközött a nem könnyű feladatokkal. Ők már nyerteseknek
tekinthetők, hiszen a megyei fordulón részt vett 60 311 (ebből
12 573 határon túli) diák közül jutottak be a színvonalas és remekül
megszervezett döntőbe. Ebéd után megtekintettük a Munkácsy
kiállítást, majd a Plenetárium és a budapesti Csodák Palotája
előadását. Vacsora után tankönyvbemutatót, versenytörténteni
kiállítást tekintettünk meg, a diákok agyagozhattak, origamizhattak, gyöngyöt fűzhettek, különféle logikai és táblás játékokkal
játszhattak. Az egyik teremben pedig Kovács Zoltán vezetésével
játékokat, matematikatörténeti érdekességeket ismerhettek meg.
Izgatottan vártuk a szombati eredményhirdetést. Nagy örömünkre, az ipolysági Záhorszký Ákos 13. helyen végzett a 3. osztályosok közt. Kuczmann László pedig a 72 hetedikes között a 44.
helyet szerezte meg. Reméljük, jövőre még több iskola és kisdiák
kapcsolódik be ebbe az érdekes és népszerű versenybe!
Kuczmann Erika,
a Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium tanára

8
Szívemhez nőtt ez a szerep...
A komáromi Teátrum Színházi Polgári Társulás április 18-án
újra fellép városunkban. Jó hír ez
a színházat szerető embereknek.
2003-ban a Csókos asszony című
operettel és a Furcsa pár vígjátékkal, 2004-ben a Twist Olivér
előadással léptek fel Zselízen.
Most a Mágnás Miska operettet
hozzák el nekünk. A zselízi Csomor Györggyel beszélgettünk, aki
a kezdetektől tagja a társulásnak.
Kezdjük a legelején. Hogyan
kerültél be a csapatba?
Mindez 2003 novemberében
történt. Egy telefonhívást kaptam
Dráfi Matyi bácsitól: „meg kellene
menteni” az akkor már egy éve
játszott Csókos asszony c. operett
két előadását. Ráadásul nem is
akárhol. Kassán és Rimaszombaton. Természetesen ezt a felkérést
szívesen elfogadtam. Két hét
kemény tanulás és próbák után
már a színpadon találtam magam
Ibolya Ede szerepében.
Milyen együtt dolgozni olyan
kiváló művészekkel, mint Dráfi

Mátyás és Boráros Imre?
Ezt nem lehet leírni, ezt tapasztalni
kell. Többet ér, mint bármilyen elméleti oktatás, pl. a színművészeti
egyetemeken. Nagy áhítattal lessük
minden egyes mozdulatukat, reakciójukat és természetesen próbáljuk
ellesni azokat a bizonyos apró
trükköket, amelyek a kiérdemelt
Jászai- és Erzsébet-díjat hozták.
Egy-egy új színdarab betanulása több hetet is igénybe vehet.
Milyennek írnád le a próbáktól
a főbemutatóig tartó utat?
Nagyon hosszúnak! Azért is, mert
általában Budapestről vagy Zselízről járok próbákra, ami hetente
3-4 alkalom kb. 3 héten keresztül,
illetve a főpróbahét, amikor heti 56 nap. Ekkor viszont délelőtt 10-től
este 22-ig kőkemény próba.
Legújabb előadásotok a Mágnás
Miska. Ismert operett három felvonásban, élőzenei kísérettel. Hogy
érzed magad az új szerepben?
Úgy érzem, nem okozott gondot a szerep megformálása. Tulajdonképpen
már a próbák előtt megbarátkoztam

Baracs mérnök szerepével, ugyanis kihozni magából. Egy a lényeg,
a budapesti Operett Színházban hogy a közönség jól szórakozzon,
négyszer láttam az előadást. Ter- és ha csak 3 óra időre is, de felmészetesen ez a szerep más, mint edtetni tudjuk a hétköznapi gonaz egykori Ibolya Ede megformá- dokat, problémákat. Kívánok hát
lása a Csókos asszony c. darabban, mindenkinek jó szórakozást és
de szívemhez nőtt ez a szerep is, és élményekben gazdag estét!
ez – azt hiszem – a társaságnak is Köszönjük a beszélgetést.
köszönhető. Ki szeretném emelni
Adamcsek Csaba,
Jónás Csaba barátom és kollégám
kulturportal.sk
nevét, aki mint „Mágnás Miska”
élete első főszerepét
frappánsan alakítja
a darabban.
Zselízen utoljára
három éve lépÖrvendetes a hír, hogy a Šaffova ostroha
tetek fel. Milyen elnevezésű folklórtánc-verseny kerületi forduérzésekkel térsz lójában a Kincső két szólótáncosa bejutott az
haza?
országos döntőbe. A Nyitrai Kerületi MűvelőSaját szülővárosába
az ember mindig dési Központ által szervezett versenyen Juhász
picit összeszorult Sándor a magyarországi Sárkány Ramónával,
szívvel tér vissza, Juhász Bence Zsombor Németh Rebekával
és szerintem az a jutott tovább. A tolmácsi Vatra csoport egy
legtermészetesebb, párjával képviselik majd a Nyitrai kerületet
hogy mindig vala- az országos döntőben, amely május 22–23-án
mi többet, valami Varannón lesz. Gratulálunk!
pluszt szeretne még
(šh)

A Kincső szólistái országos
döntőben

Az ünnepnapon
keveseket érdekelt
Gárdonyi és „a Jókai“

Április 3-án Nemesorosziban ünnepélyes keretek között megnyitották Ozsvalt Árpád
emlékszobáját. A megnyitóról lapunk következő számában számolunk be részletesebben.

Megemlékeztek a 160 évvel ezelőtti március 15-éről
Március 15-én, szombaton délután városunkban is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A 160. évforduló tiszteletére szervezett ünnepi
megemlékezést már hagyományosan a Csemadok Zselízi Alapszervezete, a Magyar
Koalíció Pártja Alapszervezete és a Rákóczi Baráti Társaság rendezte. A rendezvény
díszvendége Szarka László történész volt. A tömeg a kopjafánál gyülekezett, majd rövid
kultúrműsort követően a városunkban működő kulturális és társadalmi szervezetek
képviselő megkoszorúzták a parkban álló kopjafát. Ezután a megemlékezők a városi
kultúrotthonba vonultak, ahol a Franz Schubert Vegyeskar és a Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola zeneiskolát látogató tanulóinak közös fellépését követően meghallgatták Szarka László történelmi előadását. A megemlékezés záró mozzanataként a város, az
MKP helyi és járási szervezetének, a Csemadok helyi és járási szervezetének, valamint
a Rákóczi Baráti Társaság képviselői elhelyezték a kultúrotthon előtti emlékműnél az
emlékezés és a tisztelet koszorúit.
(vk)

Március közepén, közvetlenül az ünnepi
megemlékezés után színházi előadást tartottak a zselízi kultúrotthonban. A komáromi
Jókai Színház Gárdonyi Géza: A bor című
művét adta elő három felvonásban. Bezerédi
Zoltán m. v. első komáromi rendezésének tavaly szeptemberben volt a premierje. A zenés
falusi történet sikere azóta töretlen. A társulat játszotta már Szencen, Dunaszerdahelyen,
Alsószelin, Rimaszombatban, Somorján, Szőgyénben. Ezzel az előadással vendégszerepelt
a színház Bécsben, a Molière Színházban is.
Az előadásnak gyenge pontja is volt, ám
hiábavaló igyekezet lett volna ezt a színpadon
keresni. A már számtalanszor hangoztatott
érdektelenség volt az, ami leheletnyi árnyékot
nyomott a színészek megérdemelt sikerére.
Hiába volt telt ház az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra való megemlékezésen, a röpke fél órával az ünnepi előadást követően kezdődő színházi előadáson már csak
a résztvevők töredéke maradt a nézőtéren, és
csupán kevés új érdeklődő érkezet. Így történt,
hogy városunk kulturális téren egy újabb „fél
házas” színházi előadást könyvelhet el, megőrizve ezzel az utóbbi években–évtizedekben
„megszerzett” kulturális közöny cseppet sem
dicsőítő pecsétjét.
(ck)
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időszakban, azért is, mert a város bevételei
nagyobbak. Például az adóhivatalok által begyűjtött és újraelosztott adókból szolgáljanak
összehasonlítási alapul a két választási időszak
első évei: 2003
34 743 000,– Sk
2007
46 142 000,– Sk
Természetesen a kapott összegeket a város vezetősége nem befolyásolja, de egy 11 000 000,– Sk-val
nagyobb összeggel jobban lehet gazdálkodni.
Tovább elemezve a cikket: városunk új
vezetősége nem valamilyen állapotot örökölt
meg, de megállapítható, hogy jó gazdasági
kondíciókat örökölt meg. A város fejlesztése
problémamentesen folytatható. Ugyanabban
a cikkben polgármester úr cáfolja (önmagát)
előző állításait, mert két fontos tényt közöl,
mégpedig: „A Dexia bank elbírálta a város
hitelképességét (2007-ben), amelynek eredményeként Zselíz 56 millió koronás hitelkeretet
kaphat.” Ez után hogy történhetett volna meg a
következő: „Felmerült a követelés, hogy vezessük be a válságkezelési programot. A követelés
megalapozatlanságát csak a pénzügyminisztériumi ellenőrzés igazolta.” – A pénzügyminisztériumi ellenőrzés megállapította, hogy
a 60 napot meghaladó kötelezettségek 2007.
március 31-én az előző év általános bevételeinek 10,68%-át tették ki. A törvény pedig 15%
felső határt határozott meg.
Ezzel a város vezetése a pénzügyekhez való
hozzá nem értését deklarálta.
A következő állítása is félrevezető és hazug:
„Ezt a hitelt elméletileg már májusban felvehettük volna, ha az előző városvezetés elkészítette
volna a város gazdasági és szociális programját
(ami az EU-s alapok felhasználásának egyik
feltétele), és előkészített volna néhány projektumot a pénz felhasználására.”
Tudatában voltam annak, hogyha sikeresek
akarunk lenni a választások után a 2007–
2013-as EU-s alapok felhasználásában, fontos
lesz számunkra néhány alapdokumentum. A
város területrendezési tervét már 2002-ben
jóváhagytuk, 2006-ban pedig elfogadtuk a hőe-

nergetikai koncepciót. 2005-ben és 2006-ban
intenzíven foglalkoztunk a város gazdasági és
szociális programjával és a városközponti zóna
területrendezési tervével.
Pályáztunk és nyertünk EU-s pénzeket:
1. A város gazdasági és szociális programjára
– EU-s alapokból és állami költségvetésből
1 243 000,– Sk-t
– saját forrásból
65 000,– Sk-t
A pályázati pénzek elnyerése után a TeTT
Consult Slovakia k-re bíztuk a program kidolgozását. Ez egy összetett, időigényes munka, és ezért készült el és lett jóváhagyva csak
2007-ben. (Nem az új városi vezetés érdeme),
ahogy ezt Ön írja, hogy kidolgoztattuk.
2. A városközponti zóna területrendezési
tervét Önre bíztuk polgármester úr, mint szakemberre.
Pályáztunk és nyertünk 435 000,– Sk
EU-s pénzt
A munka viszont nem készült el, és a mai
napig nincs jóváhagyva. Ezért ki a felelős?
3. A hulladéklerakat rekultivációjára szintén
pályázatot nyújtottunk be és sikeresek voltunk.
– EU-s alapokból és állami költségekből
13 927 477,– Sk
– céltartalék a rekultivációra
5 325 138,– Sk
– önrész – a város költségvetéséből
738 976,– Sk
ÖSSZESEN
19 991 591,– Sk
Az előző városvezetés igyekezett a város kaszszájába pénzt hozni, és úgy gondolom, hogy ez
a több mint 15 millió korona nem kis összeg, és
ha még hozzátesszük a 14 383 832,– Sk-t mint
gazdasági eredményt a 2006-os évben, ez jó
kezdet 2007-re.
4 Pályázatot nyújtottunk be gépi és technológiai berendezések beszerzésére a biológiailag
bomló anyagok szeparálására és újrahasznosítására, sajnos ez a pályázat nem volt sikeres.
Terveket készítettünk az alapiskolák modernizálására és rekonstrukciójára. A városnak
előkészítettünk több tervdokumentációt, de

Húsvétvárás táncosokkal,
kézművesekkel és sok finomsággal
Ünnepváró címmel készített egész délutánt betöltő foglalkozást a Tiszta Forrás Alap március 16-án a városi kultúrotthonban.
A rendezvényen bemutatkoztak a tolmácsi Vatra néptáncegyüttes
szólótáncosai, a párkányi Kisbojtár gyermeknéptáncegyüttes, a málasi óvodások és a Kincső néptáncegyüttes. A zenés-táncos műsor előtt,
alatt és után környékbeli kézművesek tartottak bemutatót, és kínáltak
sok szép húsvéttal kapcsolatos dísztárgyat, húsvéti tojást és sok más
érdekességet az érdeklődőknek. A rendezvényt színesítette és „ízesítette” a gasztronómiai rész, amely keretében a résztvevők a helyszínen
elkészített birkapörköltet, hurkát, kolbászt, gofrit és palacsintát is fogyaszthattak. A rendezvényen jelen volt Miloš Zaujec megyei képviselő, Alžbeta Sádovská, a regionális művelődési központ igazgatója,
valamint Mocsy Katalin és Polka Pál alpolgármester. A rendezvényt a
város és a megye is támogatta, a Tiszta Forrásnak társszervezőként a
városi képviselő-testület mellett működő szervezési részleg, valamint
a Lévai Regionális Művelődési Központ segített.
(ic)

ezekről egy következő cikkben.
Továbbá polgármester úrnak tudnia kéne,
hogy a 2006-os évben nem készíthettünk
projekteket a 2007-es évre, mert a pályázati
kiírások ismeretlenek voltak, ezt ugyan a városi
hivatal dolgozói jól tudták és tudják. Ebben a
problémakörben még többet tudhatnak meg,
ha elolvassák a városok és falvak hetilapjának
(OBECNÉ NOVINY) március 18-i számát és
ezért kérem, máskor ne írjon igaztalan vagy
félrevezető dolgokat.
A városfejlesztési program létrejötte 300
napot váratott magára, ez példanélküli az
önkormányzatok és különösen a zselízi önkormányzat múltjában. Az előző önkormányzatok általában a második ülésen elfogadták
városfejlesztési programjukat. Elfogadhatatlan
indoknak tartom azt a kifogást, hogy nem
volt jóváhagyva a város gazdasági és szociális
programja a 2007–2013-as évekre. A választások előtt minden polgármesterjelölt készül
valamilyen programmal, elképzelésekkel, és a
városnak a múltból is voltak elfogadott tervei,
amelyeket a megyei önkormányzat távlati tervei is tartalmaznak, ez pedig elegendő kiindulópont.
Polgármester úr állításainak a város rossz
gazdaságáról ellentmond az a tény is, hogy az
új képviselő-testület nem kiegyenlített, nem
hiányos költségvetést állított fel 2007-re, de
egyértelműen pozitív költségvetést.
Ez is bizonyíték arra (az előbb felsorolt
tényekkel együtt), hogy nem Önnek kellett a
város „meggondolatlan gazdaságát helyreállítania”, ahogy azt a POHRONIE hetilap 2007. június 4-i számában állította. Remélem, beismeri,
hogy az önkormányzat az államtól örökölt egy
rosszul gazdálkodó kórházat, és adósságaiért
nem volt felelős.
Végül úgy gondolom, hogy hazug állításokra
nem lehet alapozni a város szellemének javítását.
Mindezeket jóindulattal, a polgárok tisztánlátása érdekében írtam le.
Tisztelettel,
JUDr. Nagy Géza

Tanulóink sikerei vers- és prózamondásban

Hagyomány, hogy iskolánk tanulói minden évben bekapcsolódnak a vers- és prózamondó versenybe. A XVII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulójában több mint 40
tanuló vett részt. A legjobbak a körzeti, a járási, majd az országos elődöntőbe kerültek. A körzeti versenyen elért eredményeink – vers: II.
kategória: 1. Récsei Emőke (IV. A), 2. Récsei Evelin (IV. A), III. kategória: 1. Récsei Noémi (VIII. M), 3. Oršulík Anita (IX. A). Próza: I. kategória: 1. Bencsik Stefánia (III. B), 3. Goda Viktória (III. A), II. kategória:
2. Torma Gábor (V. A), III. kategória: 1. Balla Ádám (VIII. M)
A járási versenyen elért eredményeink – vers: 1. Récsei Emőke (IV. A),
2. Récsei Evelin (IV. A), III. kategória: 1. Récsei Noémi (VIII. M),
3. Oršulík Anita (IX. A). Próza: I. kategória: 2. Bencsik Stefánia (III. B),
III. kategória: 3. Balla Ádám (VIII. M).
Az országos elődöntőbe került: Récsei Emőke, Récsei Evelin, Récsei Noémi, Oršulík Anita versmondásban, Bencsik Stefánia és Balla
Ádám prózamondásban. Felkészítő pedagógusaik: Bajkay Magdolna
nyug. tanítónő, Nyustyin Ferenc, Kovács Mária, Kulcsár Erzsébet.
Oršulík Anita, Molnár Mária, a MTNYAI tanulói
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Gondolkodni, az igazsággal foglalkozni mindenkinek szükséges
Régi közhely, hogy a féligazságok veszélyesebbek, mint a hazugságok. Az írott sajtóban megjelenő pontatlanságok és szándékos
csúsztatások mindennél károsabbak, hiszen
félrevezetik a közvéleményt, és jócskán ártanak
a cikket megjelenítő lap hitelének is.
A választások előtt megjelent névtelen leveleknek, plakátoknak nem volt igazságtartalmuk, ezért nincs mit és kinek válaszolni. Névtelen emberről úgy gondolom, minden józanul
gondolkodó embernek megvan a véleménye.
Elgondolkodtatóbb viszont a jelen, hogy egyes
közszereplők cselekedetei, írásai nem igazak.
Meggyőződésem, hogy csúsztatásaik, ferdítéseik egészen biztosan nem jelentenek jó irányt
önkormányzatunk számára.
Egy kisvárosi képviselő testületi ülésen nincs
szóvivő, de itt is van jegyzőkönyv és határozat.
A tudósító ezekbe is beletekinthet (ha nem emlékezik). A jó tudósító megkönnyíti az önkormányzat dolgát, mert a választópolgárok elé tárja az
eredményeket, és a közös problémákat is. Ám az
a tudósító, aki eleve a lejáratás szándékával lép az
ülésterembe, és újságunkban, újságokban félreinformál, csak hátráltatja az önkormányzat (nyilván
mindig jó szándékkal tervezett) munkáját.
Az önkormányzat programjának megvalósításához pedig mindenkire szükség van, aki
az igazságot rendezőelvként a magáénak vallja.
Az igazság mentén – városunk közös jövője
érdekében – minden információ újraértékelése
elképzelhető és célszerű lehet.
Eddig úgy tudtam, hogy egy tudósításnak
(hírnek, véleménynek) szakszerűnek, pontosnak és igaznak kell lennie. Sajnos, az utóbbi
időben újságunkban megjelent egyes írások
nem éppen pontosak, sőt sokszor minden igazságot nélkülöznek.
Sajnos, ez a véleményem polgármesterünk
Bakonyi Pál írásairól is. Mint egy olyan politikai közszereplőről, aki határozott véleményem
szerint elveszítette a józan ítélőképességét. Aki
képtelen mérlegelni a valóság elemi tényeit, akit
valami (gyűlölet vagy a hatalom) elvakít. Aki
(bár nyilván bátor demokratának hiszi magát)
valójában se nem bátor, se nem demokrata, sőt:
a jelek szerint fogalma sincs róla, hogy a demokrácia (s a diktatúra) mi fán terem.
A politikai hisztériának a veszélyes tünetei,
amelyet Bakonyi (és mások) megnyilvánulása
mutat, nagyon elterjedtek az utóbbi időben.
Uralkodóvá lettek nemcsak a helyi sajtóban, de
országos szinten is. Helytelen, ha csak az igaztalan nézetek kapnak helyet, mert így lassan
átitatják és megmérgezik az egész közéletet.
Éppen ezért, Tisztelt Polgártársak, aki túlzásnak véli az én kijelentéseimet, tartson velem: nézzük meg együtt, milyen kijelentéseket tett Bakonyi
mérnök úr a Zselízi Hírmondó egyes számaiban:
1. A Hírmondó 2003. októberi számában
Bakonyi Pál a városi tanácstagságáról és bizottsági elnökségéről való lemondásáról „Ezentúl
konstruktív ellenzékben” című írásában így ír:
„Hogy elkerüljük a félreértéseket, megemlítek

egy példát: önkormányzatunk rossz anyagi térítés volt a bírság elengedésének feltétele)
helyzetbe került. Amennyiben emiatt kény- 4 millió korona értékben. Természetesen a
szerfelügyelet alá kerülne, természetesen min- szerződés szerint még az évben visszatérídenki feltenné a kérdést, hogy mi idézte elő a tettük a hitelt a kórház ingatlanjaiért kapott
kedvezőtlen helyzetet és ki a felelős?”
összegből.
2. A Hírmondó 2007. decemberi számában
És hogy tisztább legyen a gazdálkodásról
– Többségünknek az a meggyőződése, hogy a alkotott kép, az adósságtörlesztések mellett
legjobbat akarjuk
befektetések finanszírozását is felvállalta a
„Az év folyamán több vihart és törést éltünk város.
át, de eloszlattuk a válságkezelési év
az inveszt.
Saját
Dotációk
folyamat és a kényszerfelügyelet
összértéke
források
viharfelhőit. 2008-ban végre 2003 35 054 901,- Sk 5 978 631,- Sk 29 106 207,- Sk
hozzáláthatunk a város tényleges 2004 11 406 213,- Sk 6 524 283,- Sk 4 881 930,- Sk
fejlesztéséhez.”
2005 15 718 000,- Sk 15 718 000,- Sk
3. A Hírmondó 2008. januári 2006
4 737 000,- Sk 4 737 000,- Sk
számában – Boldog 2008-as évet,
Zselíz!
Nem igaz polgármester úrnak az a kije„Fontos az a tény, hogy hivatalos fórumokon lentése sem, hogy „A város teljes adósságál(nem a kocsmában) felmerült a követelés, hogy lományát 90 millió koronáról a felére, 46
vezessünk be válságkezelési folyamatot.”
millióra sikerült csökkentenünk.” Nem igaz
„A város teljes adósságállományát 90 millió már csak azért sem, mert a városnak sosem
koronáról a felére, 46 millióra sikerült csök- volt 90 millió adóssága. 2007 januárjától az
kentenünk.”
adósságokat három csoportba lehet csopor„Ezt a hitelt elméletileg már májusban felvehet- tosítani és ezek a következők:
tük volna, ha az előző városvezetés elkészítette 1. Bankhitelek 2006. 12. 31. 16 279 872,– Sk
volna a város gazdasági és szociális fejlesztési 2. Állami alapból kapott lakásfejlesztési hitel
programját (ami az EU-s alapok felhasználásá- (maradék 2006. 12. 31.)
22 461 095,– Sk
nak egyik feltétele), és előkészített volna néhány 3. A kórház adósságainak törlesztése
projektumot a pénz felhasználására.”
Az előző választási időszakban kifizetett összeEzek az információk nem igazak, és ez gek: ÉV
ÖSSZEG
egyértelműen bizonyítható. Ezért is tartom kö2005
2 689 000,– Sk
telességemnek mint a város volt polgármestere,
2006
20 530 000,– Sk
hogy helyreigazítsam a cikkek szerzőjének
2007
21 695 000,– Sk
tévedéseit. Mindenekelőtt le kell szögezni, a 2008-ra megmaradt adósság nem egész
város az elmúlt választási időszakban nem
6 000 000,– Sk
volt rossz anyagi helyzetben. Ezt bizonyítják az
A kimutatásból egyértelmű, hogy az új önelért gazdasági mutatók. Természetesen az ön- kormányzat 2007. január 2-án 66 435 957,- Sk
kormányzat sosem volt olyan helyzetben, hogy adósságot vett át.
kényszerfelügyelet alá kerüljön. Ugyanis a kényA tények a következők: az új önkormányszerfelügyeletnek és válságkezelési folyamatnak zat érdemben nem foglalkozott 2007. január
megvannak a sajátos, törvényben, előírásokban 2-ától a kórház adósságainak törlesztésével,
megszabott pontos szabályai. Ezek szerint, ha mert ezekről a képviselő-testület nem hozott
van ilyen helyzet, akkor a gazdálkodásért fe- határozatot. Az ezzel kapcsolatos határozatolelős osztályvezető a problémát a polgármester kat még az előző képviselőtestület hozta meg,
elé terjeszti, ő pedig a döntéshozó (képviselő-) és a kórház ingatlan vagyonának eladásáról
testület elé. A képviselő-testület sem a múltban szóló szerződést is az előző testület hagyta
sem pedig a jelenben hasonló előterjesztésről jóvá. A szerződés szerint a megegyezett ár
érdemben nem tárgyalt, és nem hozott hatá- 12 000 000,– koronás második tétele 2007-ben
rozatot. Gazdasági mutatók:
volt esedékes, és ki is lett fizetve, továbbá a
Gazdasági év
gazdasági eredmény:
kórház ingóvagyonából befolyó összegek és
2003
+1 243 699,– Sk
a kórház kintlévőségeiből befizetett összegek
2004
+13 284 878,– Sk
szolgálhattak 2007-ben az adósság törlesztésé2005
+6 636 510,– Sk
re, és így különösebb gondot nem okozhattak
2006
+14 338 832,– Sk
az új önkormányzatnak.
Ez a pozitív eredmény egyértelmű, és
Hasonlóan a második csoportba sorolt
hozzá kell tenni, hogy a városi önkormányzat adósságcsomag sem terheli a város költségvea vállalt kötelezettségeit mindig pontosan tel- tését, mert a hatályos rendelet szerint nem kell
jesítette, és nem volt az egész négy év alatt 60 a város adósságállományába sorolni. Az állami
napon túli kötelezettsége. A Dexia bank még alapból kapott lakásfejlesztési hitelt a város ha2006-ban elbírálta a város hitelképességét, vonta 113 248,– Sk-val törleszti, és a havi bérleti
amelynek eredményeként 50 millió koronás díjak bőven meghaladják ezt az összeget.
hitelkeretet kaptunk, és ebből több mint 10
A jelenlegi adósságállomány kisebb
milliót merítettünk a kórház kiegyenlítetlen és könnyebben kezelhető, mint például az
gázszámláinak kifizetésére (az egyszeri meg- 1999–2002-es vagy a 2003–2006-os választási
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Mozgalmas éjszaka volt
Március 28-án pénteken városunkban
elektrohulladék- és akkumulátorgyűjtés folyt.
A lakosok kitehették a felesleges elektromos
készülékeiket a házaik elé vagy a lakótelepi
konténerek mellé. A gyűjtés reggel 8-kor
kezdődött, ezért a lakosok nagy része már
előző este kitette a hulladékot. És az éjszaka
mozgalmas volt...
Néhány helyen már a régi készülékek
röviddel azután eltűntek, hogy a lakosok
kitették az utcára. Azonban nem a gyűjtést
végző Služby Šarovce türelmetlen dolgozóinak köszönhetően, hanem néhány szorgos
lakos hozzájárulásával, akik kis taligákon
szállították el éjjel a mások által hulladéknak,
általuk viszont hasznosítható dolgoknak vélt
készülékeket...
Reggel mások is csatlakoztak hozzájuk,
versengve a sárói cég dolgozóival, akik furcsán néztek a „konkurenciára”. A városi rendőrség csak szemlélhette a helyzetet, hogy ne
történjen rendbontás.

Kalló Béla, a városháza környezetvédelmi
és rekreációs osztályának dolgozója elmondta, nyugtalanította a tény, hogy csupán egyetlen akkumulátort gyűjtött be a szolgáltató
cég, bár a lakosok többet helyeztek ki. Ha a
többi nem valamilyen gyűjtőhelyen végezte,
hanem a természetben, az gondot jelent, hiszen ez veszélyes hulladéknak számít.
Baláž Ernő, a városi rendőrség parancsnok-helyettese felülnézetből látja az eseményeket: „Nyugaton régóta folyik hasonló
gyűjtés, a villamos készülékeket hosszú ideje
kirakják a konténerek mellé. Amikor 1989 novembere után megnyíltak a határok, a mieink
kimentek és behoztak mindent, amit ott hulladékként kezeltek. Hasonló eset történt itt is.
Először kerültek tévékészülékek, rádiók az utcára, és néhányan vittek, amit láttak. Néhány
gyűjtő hazavitte az összeszedett készülékeket,
néhányan a gyűjtésbe vitték a fém részeket…
Ami kint van az utcán, bárki szabadon elviheti. Ezeket a cselekedeteket sehol sem kezelik

Irtsd a hódot, megmented a fát (???)
Április elseje nemcsak
a bolondok,
a tréfálkozás
napjaként ismert, hanem a
madarak és a fák világnapjaként. Érdekesség, hogy ezt
a világnapot Hermann Ottó
természettudósnak köszönhetjük, aki 1900-ban, még
a monarchia idején keltette
életre. Nem tudni, hogy a
törvényalkotók
tudtak-e
erről, annyi bizonyos, hogy
a természetvédelmi törvény
szerint április 1-jén kezdődik a hivatalos vegetációs
időszak, amikor elhallgatnak
a motorfűrészek, amelyek a
fákat 6 hónapon keresztül
veszélyeztették (természetesen itt is van kivétel – az
erdészek).
Nem tudom, más hogy
van ezzel, nekem fáj a a
szívem, amikor a fűrészek
nyomán eldől a gyönyörű fa.
Ami 50 vagy 80 évig nőtt, fél
óra alatt semmivé válik. Biztosan nem vagyok egyedül,
hiszen Pavol Hamel énekes
is megemlékezik erről egyik
dalában. Sokan emlékezhetnek az Uragánból imert
František
Stromokocúr
mondására: Irtsd a hódot,
megmented a fát!
Tudom, hogy szentimentalizmussal és könnyed
öko-humorral nem lágyítom
meg azok szívét, akiknek a
fák útjukban állnak, akiknek

allergiát okoznak. Legjobban
számokkal lehet érvelni,
mert konkrétak, reálisak és
tárgyilagosak. Álljon itt a
szakemberek néhány kalkulációja:
Egy fa 24 óra alatt 180
liter oxigént termel, egy
felnőtt ember 360 litert fogyaszt el, nagyobb megerőltetés esetén 700–900 litert (tehát: akinek 5 fája van otthon,
megoldotta az oxigén-ellátást, akinek nincs, elkezdhet
gondolkozni…). Egy személyautó 1000 km megtételével annyi oxigént fogyaszt,
mint egy felnőtt ember egy
év alatt, tehát 131 400 litert.
A sugárhajtású repülőgép
a New York–Párizs járaton
35 tonnát fogyaszt. Ennyit
termel 3000 ha erdő egy nap
alatt. 1 fa évente 6,5 CO2-t, 5
kg káros anyagot, 2 kg ózont,
1,5 kg porrészecskét nyel el.
A fákkal övezett utcákon a
káros por 60%-os csökkenését mutatták ki.
A következő információk azoknak szólnak, akik
a fűtésen szeretnének takarékoskodni: a ház körül
jól elhelyezett 3 fa 30%-kal
csökkentheti a klímaberendezés fogyasztását. Megfelelően elhelyezett „mini
szélfogókkal” télen a fűtési
kiadások 25%-át takaríthatjuk meg. A mezőgazdászok

számára értékes információ
lehet: a megfelelően pozicionált és karbantartott
szélfogók 10%-kal növelik a
terméshozamot, még akkor
is, ha az általuk elfoglalt
területet is beszámítjuk. Az
útkarbantartók és a rendőrök is támogathatnák a
faültetést: az utak melletti
fák csökkentik az aszfalt
felmelegedését, ezáltal károsodását is, a sűrűn fásított
utakon lassabban haladnak
az autósok, ezáltal 40%-kal
kevesebb balesetet mértek
ilyen szakaszokon. Ha el szeretné adni ingatlanját – ültessen köréje növényzetet.
A kutatások szerint minden
jól megtermett esztétikus fa
1%-kal növeli a piaci árat. A
zöldterülettel övezett vagy
parkhoz közeli ingatlan átlagosan 9%-kal ér többet.
Ha azt szeretné, hogy alkalmazottjai kevesebbet betegeskedjenek, olyan irodákba
helyezze őket, hogy ablakuk
zöldterületre nézzen. A természetre néző kilátás nélküli
irodákban az alkalmazottak
23%-kal gyakrabban betegszenek meg. És végül, hogy
a madarakról is szó essen:
Szlovákiában a fák 220 madárfajnak nyújtanak élelmet
és életteret. A világon összesen körülbelül 9600 madárfajt ismerünk.
(gm)

lopásként, ezért nem volt módunkban közbelépni. Ami az akkumulátorokat illeti, a gyűjtés
után átnéztük az illegális hulladéklerakatokat,
de nem találtunk egyet sem. Valószínű, hogy
valaki felvásárolta.”
A gond az, hogy a város a sárói cégnek
fizet a gyűjtésért. Kalló Béla: „Világos, hogy
legközelebb másképpen szervezzük meg az
elektrohulladék gyűjtését. Még nem tudjuk,
hogyan, de intenzíven foglalkozunk a kérdéssel.” Egyúttal kérjük a lakosságot, hogy ha
a környéken új illegális hulladéklerakatokat
fedeznek fel – főleg akkumulátorokat és egyéb veszélyes hulladékot, jelezzék!
(šh)

A lakótelepeken beindult
(újraindult?) a szelektív
hulladékgyűjtés
Március folyamán megjelentek a szelektív hulladékgyűjtésre használt színes konténerek a társasházak előtt. Így megvalósult a
régi elképzelés, hogy mindenki egyenlően
be tudjon kapcsolódni az osztályozott gyűjtésbe. Kalló Bélát, a városi hivatal kompetens szakelőadóját kérdeztük a részletekről.
– Tavaly nagy erővel beindult az osztályozás a családi házaknál, de igény jelentkezett
a lakótelepen élőktől is erre a szolgáltatásra. Erre idén igyekeztünk reagálni. Első
lépésként kijelöltük a 22 állomáshelyet a
konténerek számára. Januárban kezdtük az
egyeztető tárgyalásokat, ugyanis az osztályozott hulladékot gyűjtő Služby Šarovce
vállalatnak nincs megfelelő szállítóeszköze,
ami viszont az újonnan alakult Eurospinnnek rendelkezésére áll. Nekik viszont nincs
gyűjtőudvaruk. A tárgyalófelek nyitottak,
rugalmasak voltak, nagyon gyorsan és könynyen meg tudtunk egyezni: az Eurospinn
eltávolította a régi konténereket, kihelyezte
az újakat. Ezekből ők gyűjtik és szállítják el
az osztályozott hulladékot a Služby Šarovce sárói telephelyére. A következő lépés a
konténerek beszerzése volt a közbeszerzési
törvény alapján. Az úgynevezett piackutatási eljárás során 4 ajánlatot kaptunk, a
legelőnyösebbet kiválasztottuk, és megrendeltünk a 72 db konténert. Még a húsvéti
ünnepek előtt sikerült elhelyezni a kijelölt
állomáshelyekre az új, színes konténereket.
A lakosságot szórólapokon tájékoztattuk
arról, melyik színű konténerbe mit lehet,
mit nem lehet betenni. Ezek az információk
megtalálhatók városunk internetes honlapján is. Egyúttal kihasználnám a lehetőséget,
és a város nevében arra szeretném kérni a
lakosokat, hogy csak az kerüljön a konténerekbe, ami bele való, semmi mást.
Ehhez csak annyit tennénk hozzá: kérjük, kíméljék meg a konténereket, mert nem
voltak olcsók, összesen 522 000 koronába
kerültek.
(ck)

4
Közöttünk él és alkot
A cikk megírására az késztetett, hogy március 7-én a komáromi Csemadok Galériában
önálló kiállítása nyílt városunk szülöttének,
Ottmár Sándornak, amely március 31-ig volt
megtekinthető. Mivel olyan kevesen tudnak róla
a városunkban, kénytelen vagyok én, a testvére,
felhívni becses figyelmüket erre a rendkívül termékeny, Európa-szerte ismert képzőművészre.
Egyszer-kétszer már bemutatkozott Zselízen
is nem kis sikerrel, de munkásságát jobban
ismerik külföldön, mint itthon. Betudható ez
szerény, törtetéstől mentes természetének, valamint annak, hogy nem akar mindenáron elismerésre, megbecsülésre szert tenni. Lehethogy
igaz a mondás, hogy senki sem lehet próféta a
saját hazájában, de az biztos, hogy munkásságának nagyobb híre van külföldön, mint itthon,
főleg Zselízen. Pár szóban talán elmondom,
hogyan is alakult munkássága. Önerőből
képezte magát, egyre jobbat alkotott, végül
talentuma elismerést nyert, és 12 éve tagja lett
a Párkányi Képzőművész Körnek, ugyanakkor
a Muravidék Barátkör Kulturális Egyesületnek
is, amelyben a határon túli magyarok 10 államból tömörülnek. Tagja többek közt a Nyugat-szlovákiai Képzőművészek Társaságának
(Združenie výtvarných umelcov Západného
Slovenska), akikkel az idén nyáron egy államilag támogatott többnapos tanulmányúton vesz
részt Párizsban. Tagja a Szlovák Képzőművészeti Alapnak (Fond výtvarného umenia). Már
6 éve állandó résztvevője és oktatója alkotótáboroknak itthon és külföldön, évente három
alkotótáborból kettőnek ő a művészeti vezetője.
Ezekben az alkotótáborokban többnyire képzőművészeti tehetséggel megáldott gyerekekkel
foglalkoznak a nyár folyamán. Ottmár Sándor
képei megtalálhatók egész Európában, Angliában, de például Japánban is. Képei itthoni és
külföldi magángyűjtőknél is fellelhetők, több
magas szintű honi politikus is kapott Ottmár
Sándor képeiből, még a szlovák parlamentbe
is jutott belőlük. Több könyvillusztráció és
könyvborító alkotója. Hát ez lenne dióhéjban
munkássága, ami nélkülöz bárminemű anyagi
megbecsülést, míg más városok például évente
állandó összeggel támogatják ott élő képzőművészeiket, mivel azok jó hírnevét terjesztik
Európa-szerte városuknak. Ezt teszi Ottmár
Sándor is, szerényen, csendesen. Lehet, hogy ez
az év sorsfordulót hoz a számára, Budapestre
hívják alkotni, egy Londoni székhelyű ingatlanügynökség budapesti kirendeltsége kérte fel
az együttműködésre, hogy az éppen felépített
luxuslakásaiban az ő festményei díszítenék a
belső teret. Kívánom neki, hogy a sok anyagi
megbecsülést nélkülöző év után végre elnyerje
művészete azt az anyagi biztonságot nyújtó
szintet, ami még jobban segíti majd munkásságát. Remélem, még sok-sok szép művel
ajándékoz meg mindnyájunkat. Műveit legközelebb 2008. április 2-án láthatja városunk
lakossága a helyi Művelődési Otthonban, majd
ezt követően 2008. április 15-én Esztergomban.
Büszkék vagyunk rád, a munkásságodra, és
csak így tovább, bratyó! Mgr.Ottmár Gábor

Ottmár Sándor ismét Zselízen állított ki
Ottmár Sándor első látásra egyszerű ember. Ezt dr. Kocsis Ernő festőművész mondta
el Ottmár kiállításának megnyitásán: „Talán
önök jobban ismerik őt, mint én. Ismerik
a mindennapi életben, de nem ismerik úgy,
ahogy én. Én emberként és képzőművészként ismerem. A két dolog azonban nem
zárja ki egymást, összetartozik: az ember
és a művész.”
A festő, aki hosszú idő után ismét otthon
állította ki műveit, több európai országban is
ismert, művei több galéria gyűjteményében
megtalálhatók. Hivatásos festőként aktívan
részt vesz különféle regionális, országos és

nemzetközi egylet és művészeti csoport tevékenységében, maga sem tudta felsorolni,
hol mindenhol mutatták be munkáit. Különféle technikákat alkalmaz – olaj, tempera,

vízfesték, pasztell, tus. Figuristaként ismert,
aki alanyait extrém élethelyzetekben mutatja
be, amelyeknél a belső bemutatása már csak
mellékes effektus. A mostani kiállítást inkább
a pesszimista hangulatú képek jellemezték:
Bűntudat, Félelem, Irigység, Hajléktalan, Az
esőben nem hallatszik a madárdal, Elhagyott,
Kilesett, Kínok kelyhe… Dr. Kocsis már az elején megjegyezte, hogy Ottmár Sándor olyan
művész, aki munkájában a szépség helyett elsősorban az igazságra törekszik. „Néhány képnél
biztosan ellenszenvet éreznek majd, de nem a mű
iránt, hanem amit ábrázol.”
Maga a festő csak a megnyitó után beszélt – kérdéseinkre válaszolva. A peszszimizmust magyarázva elmondta, hogy
egyforma mennyiségben fest vidámabb
és szomorúbb hangulatú képeket, de az
optimista képeket jobban vásárolják, így
ilyen kiállításokra azokat hozza, amelyek
megmaradtak.
Elcsípett valamit három fiatal lány
az egyik kép előtt folytatott beszélgetéséből: „Mi ez? Félelem. Na ezt nem tenném
ki otthon. Éjjel félnék vécére menni…”
Ottmár Sándor: „Megtisztelve éreztem
magam. Ezt szerettem volna elérni.”
A kiállítást Gubík Sztella, a kultúrotthon dolgozója és Kocsis Ernő nyitotta meg március 31-én Zselízen. A megnyitó
kultúrműsorban fellépett Melczer Lilla és a
helyi művészeti alapiskola tanulói.
(šh)

Rövidesen önálló portálja lesz az Új Szónak
Az Irodalmi Kávéház
legutóbbi rendezvényének
vendégei az Új Szó szerkesztőségi tagjai voltak. Molnár
Norbert főszerkesztő, J. Mészáros Károly, a sportrovat
vezetője és Forgács Miklós
regionális tudósító a mozi
kávézójában találkozott a lap
iránt érdeklődést tanúsító
zselíziekkel. A beszélgetést
Ábel Gábor vezette, aki
maga is több éve együttműködik a lappal mint külső munkatárs, elsősorban
a sportrovatban
jelennek
meg írásai. A főszerkesztő
bemutatkozása során kiderült: Zselízen született, de
később Párkányban élt, ezért
párkányinak tartja magát.
A bemutatkozás nem tartott
sokáig, a Szerkesszük együtt
az Új Szót főcím szellemében
Molnár Norbert hamar egy
kérdéssel fordult a hallgatókhoz: mi tetszik, ill. mi
nem tetszik nekik a lapban?
A válaszokban a túl sok
reklámot, a félretájékoztató

címeket, a pontatlanságokat
jelölték meg a zselízi olvasók
az első helyen. A konstruktív
hangulatú kritizálást egy kis
„sportszellem“ váltotta fel. J.
Mészáros Károlyról kiderült,
nincs egy kedvenc sportága, amikor a laphoz került,
mindenki a labdarúgással
akart foglalkozni, ezért ő
más sportágakról tudósított
leginkább. Molnár Norbert
kedvence a biatlon.
A jelenlevők
megtudhatták azt is, hogy a lapnak
új internetes portálja lesz,
amely az eddigi gyakorlattal
ellentétben nem a nyomtatott verzió elektronikus
változata lesz, hanem önálló
portál, hasonlóan más szlovák napilapok weboldalaihoz.
Szóba
kerültek
az
információszerzés
nehézségei, és ezzel kapcsolatban
a kormánynak a laphoz
fűződő hűvös viszonya. A
kormánypártok tagjai közül
a főszerkesztő fényes kivé-

telként említette Urbánit,
Paškát és Beňovát. Szó esett
még arról, hogy az olvasók
hiányolják a lap megszűnt
irodalmi mellékletét, az Új
Szó viszonyulása a magyarságtudat
megőrzéséhez.
Ezzel kapcsolatban Molnár
Norbert elmondta: „Az a
bajunk, hogy mindig hátranézünk. Nincs Európában
még egy olyan nemzet, amely
annyit forogna hátra, és nem
törődne a jövőképével. Azt,
hogy inkább a jellennel és a
jövővel foglalkozunk, programszerűen csináljuk.”
A szerkesztőségi tagok
meglepődve hallották, hogy
a zselízi előfizetők milyen
későn jutnak a laphoz, amikor azt már kora hajnalban
kihozza a forgalmazó a
postára. A találkozó tanulságos beszélgetéssel zárult,
amelyben a szerkesztők sok
új impulzust szerezhettek
eredményes munkájukhoz.
(ck)
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Az SDKÚ–DS zselízi szervezete a fiatal értelmiséget
szeretné megszólítani

Március utolsó napján ülésezett az
SDKÚ–DS zselízi szervezete Boška Ladislav
elnök vezetésével. Az esemény vendége volt
Tomáš Galbavý parlamenti képviselő és
Jaroslav Szabo, a párt nyitrai regionális irodájának vezetője. A helyi tagság elsősorban

RENDŐRSÉGI HÍREK
A nyitrai különleges rendőri egység március 13-án az esti órákban feltartóztatott
Fegyvernek közelében egy motorgépkocsit,
amelyet egy 25 éves nagyölvedi lakos vezetett. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök egy
Mauser típusú golyós puskát, egy házilag
éles lőfegyverre módosított riasztópisztolyt,
töltényeket, 15 effedrin tablettát, hasist és 26
adag marihuánát találtak. A férfit előzetes
letartóztatásba helyezték, és kábítószer
birtoklása és forgalmazása, valamint tiltott
fegyverviselés vádjával indult ellene eljárás.
Március 14-én bűnvádi eljárás indult egy
26 éves csatai férfi ellen, aki aznap este
kb. 20.00 óra tájt a helyi vendéglőből való
hazatérése után fenyegetni kezdte 18 éves
ismerősét, akivel korábban szóváltásba keveredett. A fenyegetés közben kést ragadott,
és megpróbálta társát megszúrni, szerencsére sikertelenül, így az összetűzés vérontás
nélkül ért véget.
Március 18-án vádat emeltek egy 36 éves
zselízi lakos ellen testi sértés miatt, amit
még az év elején követett el. Egy veszekedést
követően megtámadta 33 éves feleségét,
akivel abban az időben éppen válófélben
voltak, és 2–3 hétig gyógyuló sérüléseket
okozott neki.
Három nagysallói nő betört egy községbeli
lakatlan családi házba. A 29, 24 és 20 éves
elkövetők feltörték a nyári konyha ajtaját,
majd házi disznóölésből származó termékeket – 30 kg házi kolbászt, 20 kg szalonnát,
2 sonkát, 40 kg disznózsírt és egyéb élelmiszert – zsákmányoltak. Tettükkel 15 000
koronás kárt okoztak a tulajdonosnak, egy
58 éves zselízi lakosnak. Az elkövetők ellen
közösen elkövetett lopás vádjával indult eljárás.
Március 25-én fia szobájában egy 43 éves
zselízi nő az egyik fiókban kis műanyag
zacskót talált ismeretlen eredetű zöld
szárított növénnyel. A csomagra felhívta
férje figyelmét, aki átadta azt a zselízi körzeti rendőrparancsnokságon azzal az alapos
gyanúval, hogy kábítószerről van szó.
Feldolgozta (ik)
Lapunkat Marián Mikloško mérnök százados,
zselízi rendőrparancsnok tájékoztatta

a párt vezetésében történt eseményekkel
foglalkozott, és a jelenlegi vezetés teljes támogatásáról tett bizonyságot. Az elnök elmondta, hogy felhívták az országos vezetés
figyelmét régiónkra, mert Zselízt elhanyagolt
területnek tekintik. Helyi szinten az MKP-vel
jó volt az együttműködésük, ami egy időben

megszakadt, de ismét keresik az utat e párt
felé, amely országos szinten is az SDKÚ–DS
legstabilabb partnere. Helyi szinten sikeresen
működnek együtt a KDH-val is. Az elnök
szerint bővíteni szeretnék a tagságot helyi
szinten, elsősorban fiatal értelmiségieket
várnak a párt soraiba.
(ek)

Hét pedagógust tüntettek ki
A város évente elismeri a pedagógusok áldozatos munkáját. Idén sem volt ez másképp.
Az önkormányzat március 28-án a kultúrotthon nagytermében szervezett egy
találkozót, amelyen a helyi óvodák,
alapiskolák pedagógusai, a szabadidőközpont és a Franz Schubert Művészeti Iskola tanárai vettek részt. Az
összejövetel során néhány pedagógus
díszoklevelet kapott sok éves munkájának elismeréseként. A kitüntetettek:
Marta Bugárová, a helyi szlovák
alapiskola matematika–fizika szakos
tanárnője, Zuzana Ostrolúcka, a helyi
szlovák alapiskola szlovák nyelv–rajz
szakos tanárnője, Nagy Tünde, a magyar nyelvű alapiskola alsó tagozatos
tanítónője, Nagy Csilla, a magyar
alapiskola német szakos tanára, Ivana Straňáková, a művészeti alapiskola tanárnője,
Koncz Klaudia, a helyi szabadidőközpont

nevelőnője és Marta Uhliarová, a szlovák
alapiskola matematika–fizika szakos tanárnője, akit egyúttal a nyitrai tanügyi hivatal is

díszoklevéllel tüntetett ki. A város nevében a
két alpolgármester, Mocsy Katalin és Polka
Pál adta át az elismeréseket.
(ic)

A Kiss Farmot Tokióban is ismerik
A Kiss Farm az ország legnagyobb
zöldségtermelője, külföldön is ismertek
termékei minőségükről és mennyiségükről.

képviselte a projektumban.
Kiss Lajos már hosszabb ideje együttműködik az egyetem agrokémiai és növénytani karával, így tartva lépést a korral. Tavaly
kis területen paradicsommal, paprikával és
görögdinnyével végzett kísérleteket.
A tesztek eredményei természetesen
támpontot nyújtanak az idei termés megalapozásánál. Kiss Lajos amellett, hogy
a tudományos eredményeket felhasználja
a gyakorlatban, a környék egyik nagy
foglalkoztatója is. Sárói paradicsomünnepei külföldön is ismertek.
LV

Megnyílt a szódói könyvtár
Pavol Slamka, Otto Ložek, Kiss Lajos és Mackó
László a prágai szimpózium eredményeit elemzik, amelyen a japán társaság köszönetét fejezte
ki a tesztek elvégzéséért.
Eredményei felkeltették a tokiói székhelyű
COSMO OIL vállalat érdeklődését is, amely
mezőgazdasági tudományos tesztelésre kérte
fel a farmot. A feladatot a Nyitrai Szlovák
Mezőgazdasági Egyetem szakemberei, Otto
Ložek professzor és Pavol Slamka docens
végezték el, a Kiss Farmot Mackó László

Március 26-án ismét megnyílt
a szódói könyvtár. A helyi kultúrház
épületében a jelképes szalagot Polka
Pál alpolgármester és Jana Beníková,
a városi könyvtár igazgatónője vágta
át. A Szódó Polgári Társulás által felújított helyiségekben szép környezet, jól
felszerelt könyvtár várja nemcsak az
olvasni vágyókat, hanem azokat is, akik
fénymásolni szeretnének, vagy más adminisztratív elintéznivalókkal fordulnak
a könyvtárosokhoz hétfőn és szerdán
délutánonként.
(jh)

2
Rögtönzött lakossági
gyűlés a „gödörben”
Hosszabb ideje gondot jelent a zselízi katolikus temetőben, hogy a közelben
lakó roma gyerekek molesztálják a sírokat
látogató polgárokat. A temető mögötti,
ún. cigánygödörben lakó gyerekek rendre
átmásszák a temető hátsó kerítését, és
főleg az idősebbektől pénzt kérnek, azzal
fenyegetőzve, hogy ha nem kapnak, szétdobálják hozzátartozóik sírjait. Ilyen esetekről már néhány hónapja beszámolnak
a lakosok.
A problémát Mocsy Katalin alpolgármester próbálta megoldani, aki április
elején ellátogatott a „zselízi Luníknak” is
nyugodtan nevezhető városrészbe. Szervezési tehetségéről (és arról, hogy meg felelő
ember áll a város szervezési részlegének
élén) tanúskodik, hogy röpke 5 perc alatt
összehívott egy rögtönzött lakossági gyűlést kb. 40 lakos részvételével. Felhívta
figyelmüket a gyerekek viselkedésére, és
néhányukat megbízta: a jövőben felügyeljenek arra, hogy ne történjenek hasonló
esetek. Reméljük, hogy alpolgármester
asszonyunk határozott fellépése meghozza a várt eredményt.
(ck)
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Ez az összeg lassan növekedett, jelenleg már
kb. 17 koronás lakosonkénti hozzájárulás lett
volna szükséges évente”– jelentette ki alpolgármesterünk. A város ezért kidolgozott egy
módosító javaslatot, amelyet azonban a többi
polgármester elutasított. Később elkészült
egy másik változat is, amely viszont nem
fe-lelt meg a zselízi önkormányzati testületnek. A régiós találkozón szóhoz jutottak az
indulatok is, néhány polgármester távozását
is kilátásba helyezte, nemcsak a teremből, hanem a szerződéses viszonyból is. Végül mégis
megszületett az egyezség. Eszerint a két tanügyi metodikust a város a lehető legrövidebb
időn belül, a két bérszámfejtőt a második
félévtől veszi át, az építési osztály két dolgozója és a környezetvédelmi feladatokat ellátó
részmunkaidős dolgozó pedig marad a közös
hivatal kötelékében. Ezt a kompromisszumos
megoldást a polgármesterek egyenkénti véleménynyilvánítással is jóváhagyták. Most a
javaslatot az egyes képviselő-testületeknek
kell jóváhagyniuk, hogy a gyakorlatban is
megvalósulhasson.
A tanácskozáson részt vett Simon Zsolt
parlamenti képviselő is, aki egy dél-szlovákiai önkormányzatokat tömörítő érdekképviseleti szervezet megalapításán munkálkodik,

A város szétosztotta az idei támogatásokat
A városi képviselő-testület egyik legutóbbi ülésén
a képviselők jóváhagyták
a városi dotációkról döntő
bizottság ajánlását a városi
támogatások ez évi szétosztásáról a közhasznú tevékenységet végző szervezetek
és magánszemélyek között.
A bevezető évadot követően, amikor viszonylag kevés
kérvény érkezett, ezúttal nem
volt hiány kérvényezőkből. A
kérvényezett összeg 2 702 136
korona, míg a szétosztható
keret csupán 1 200 000 korona volt. Ágazati bontásban
a következőképpen osztódott el a támogatás: kultúra
– 480 000 korona, iskolaügy
– 240 000, testnevelés és sport
– 300 000, egészségügy, szociális szolgáltatások, jótékonysági tevékenységek – 120 000,
környezetvédelem, emberi
jogok, egyházak – 60 000 Sk.
Nézzük, milyen célokra, ki és
milyen arányban használja
idén a felosztható keretet.
Tiszta Forrás Alap:

(projekt megnevezése, ill.
felhasználás célja) Barsi táncparádé – 22 000,
Gömöri táncok – 18 000,
Húsvétváró
–
32 000,
Nyári népművészeti tábor
– 36 000, Karácsonyváró
– 25 000. Zselízi Hangok
polgári társulás: Kodály
Napok – 10 000, jubileumi
fesztivál – 50 000, énekkari tevékenység – 40 000,
egyenruhákra – 76 000. Blue
Art Polgári Társulás: Keep
It Cool – 60 000, Színház
Zselízen – 79 000. Szódó
Polgári Társulás: Szódó
napja – 30 000, májusfaállítás – 2000, gyermeknap
– 10 000, Mikulás-napi
ünnepség – 3000, idősek
találkozója – 6000, sportpálya-felújítás – 25 000. A szlovák alapiskola szülői szövetsége: Barátom a számítógép
– 20 000, Hogy mindenki
sportolhasson a városban –
125 000, Játsszunk vidáman
és biztonságosan! – 35 000.
A magyar alapiskola szülői

szövetsége: sportpálya-felújítás – 45 000. Szlovák
alapiskola: Alkotóműhely
– 15 000. Zselízi Kinológiai
Klub: Fiatal kinológusok
nyári tábora – 7500, Téli
Védelmi Verseny – 6000.
Városi Sportklub: sporttevékenységre – 286 100. Martin
Dulai: Strongman – 400
Sk. Amici Polgári Társulás:
Nyári tábor szociálisan
rászorult
gyermekeknek
– 41 000. Áfonyák Kismamaközpont: gyermekjátszótér-felújítás – 35 000. Római
katolikus
egyházközség:
imanap – 2500, Szent Jakab
Napok – 5000, havi találkozók a hívekkel – 7000,
könyvvásárlás – 1000, a
templomi
hangtechnika
felújítása – 10 000, propagációs anyagok – 7000, teológiai felkészülés – 2500.
Református egyházközség: a
templom alapjainak szigetelése – 25 000.
Feldolgozta (ek)

amelynek egyik fő célja a déli autóútvonalak
fejlesztésének támogatása lenne. A jelenlévő
polgármesterek támogatásukról biztosították,
és jelezték: készek a testületeik elé tárni a
politikamentes szervezetbe való belépés eldöntését.

EGY MONDATBAN
#########################
# Szódón illegális fakivágásról szá-

moltak be többen, és ezt nemcsak
a helyi lakosok,hanem a távolabbról
érkezett látogatók is észrevették,
akiket a szép természet látványa
helyett facsonkok és privát mini
kavicsbányák képe fogad # A szódói
kultúrház melletti bekötőúton valaki
eltávolította a nagyobb autók behajtását gátló oszlopokat, így teherkocsik
is bejutottak a futballpálya felé vezető
útra, amelyet meg is károsítottak #
Több lakos is nemtetszését nyilvánította ki amiatt, hogy a Szupermarket mellett fákat vágtak ki – ezért
lehet fontos a tájékoztatás, hogy
a cég magánterületéről van szó, ahol
a közeljövőben bővíteni szeretné
az üzletet # Mivel a felesleges városi
vagyonná nyilvánított városházi személyautók eladása körül bonyodalmak alakultak ki a vásárló személyét
illetően, a város úgy döntött, hogy
az új mikrobusz megvásárlásánál ellenértéknek adja be a Škoda Octavia
és Fabia típusú autókat # Az Akácfa
utcai társasház lakói beleegyeztek, hogy a házat körvevő telkeket
térítésmentes átruházzák a városra, amely kis parkot alakít ki az
Akác és a Piac utca csatlakozásánál
# Jozef Horváth, a zselízi gépgyár
hátsó csarnokában megtelepedett
befektető további területeket kíván
megvásárolni a várostól, amelyeken
újabb gyártócsarnokokat építene #
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a szolgáltatások háza esetében
a város előbb felújítja az épületet,
aztán építi bele a kiadásokat a bérletbe # A városvezetés április elején
olasz befektetőkkel tárgyalt a város
területén megvalósítható befektetések
lehetőségeiről # A vízművek dolgozói olvassák lapunkat – a városszéli
veszélyes gödörről olvasva megoldották a problémát #
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A tartalomból
A Kiss Farmot a
távoli Japánban is
ismerik
3. str.

Most kezdődő sporttörténeti sorozatunkban Mezőlaky Istvánt mutatjuk be

Húsvét előtt a lakótelepeken is beindult a szelektív hulladékgyűjtés. A város 22 állomáshelyen
72 darab színes konténert helyezett el.

4. str.

5.old.

Az alpolgármester
asszony vezette az
önkormányzati ülést

A városi képviselő-testület március 27én találkozott 15. rendes ülésén, amelyet
rendhagyóan Mocsy Katalin alpolgármester vezetett. Bevezetőben a képviselők
jóváhagyták a város tavalyi gazdálkodását,
a város és a városi szervezetek zárszámadását, valamint a könyvvizsgáló beszámolóját
a könyvviteli záróvizsgálatról. Tudomásul
vették az iskolák, a könyvtár és a Vepos gazdálkodási eredményeinek elemzését. Jóváhagyták a városi költségvetés idei második
módosítását (a következő sarokszámokkal:
rendes költségvetés – kiegyensúlyozottan
99 442 000 korona, tőkeforgalmi költségvetés – bevételi oldalon 7 813 000 korona, kiadási oldalon 45 472 000 korona, pénzügyi
operációk – bevételi oldalon 47 348 000
korona, kiadási oldalon 9 689 000 korona) és
az alapiskolák költségvetésének módosítását.
A testület tudomásul vette a szolgáltatások
házának felújítására kidolgozott javaslatot.
Az építési osztály feladatul kapta, hogy
biztosítsa a munka tervdokumentációját.
Jóváhagyta az 1/2005 sz. általános érvényű
rendelet módosítását az iskolakörzetekről,
valamint a város két kiselejtezett motorgépkocsijának eladását úgy, hogy azokat
ellenértéknek számítják be az új, 9 személyes
Renault vásárlásakor. A képviselők nem javasolták a polgármesternek, hogy keretmegállapodást írjon alá a magyar Flashdance
ingatlanfejlesztő társasággal zselízi ingatlanok kiközvetítésére esetleges befektetőknek.
Jóváhagyták a város belépését az Ister–Granum Európai Területi Együttműködési
Csoportosulása, amely az Európai Bizottság
egyik rendelete, valamint a két résztvevő
tagállam törvénye alapján az eurorégió
önkormányzatainak magasabb színvonalú
együttműködését teszi lehetővé. Jóváhagyta
a város tulajdonában levő tehergépkocsit

Március végétől Zselízen is információs táblák
jelzik az ideérkezőknek a helyes utat.
eladását az Eurospinn K-nek a becslő által
megállapított 829 910 koronás áron. A vételárat
a cég 5 éven keresztül havi részletekben törleszti
majd. A testület döntése alapján a vállalat átveszi a hulladékszállító Mercedes típusú személygépkocsi lízingjét. A városatyák jóváhagyták
a szlovák alapiskola felújítására kidolgozott
projektumot, amelyhez sikeres pályázás esetén
a város 2 015 746 koronás önrésszel járulna
hozzá. Az ülésen tájékoztatták a képviselőket
a Piac és az Akácfa utcát összekötő terület revitalizációs tervéről. A képviselők tárgyaltak a
városi ingatlanok megvásárlására érkezett kérvényekről. Egy érdeklődő kérvényt nyújtott be
kis vízierőmű létesítésére a Garam zselízi szakaszán. A képviselők elutasították a tervezetet.
A városatyák egyhangúlag támogatták, hogy a
város lépjen be a dél-szlovákiai önkormányzatokat tömörítő szervezetbe. Az interpellációk
keretében szó volt a fogorvosi rendelőről eltűnt
utcajelző tábla újrakihelyezéséről (Horváth), a
szelektív hulladékgyűjtésről való tájékoztatásról
a város honlapján (Melczer), valamint a katolikus temető kibővítésének lehetőségéről (Polka).
(ck)

Alsó-Garammenti régió –
a viharfelhők elvonulóban
LEKÉR (ek) – A régió polgármesterei
körében a közös hivatallal kapcsolatban
kialakult válság a jelek szerint megszűnt.
A végső megoldást az önkormányzati
vezetők az Alsó-Garammenti Regionális
Társulás március végi ülésén találták
meg, amelyen csaknem hiánytalanul
jöttek össze a polgármesterek. Városunkat Polka Pál alpolgármester és Lívia
Brestovská városházi elöljáró képviselte. A tanácskozás legfontosabb kérdése
a közös hivatal jövője volt, amely leginkább láttatta az elmúlt időszak kommunikációs problémáit a polgármesterek
között. „A polgármesterek érezték, hogy
gondok vannak a közös hivatallal, nem
működött teljesen az elvárásaik szerint.
Ráadásul az állami hozzájáruláson felül kellett a községeknek és a városnak
finanszíroznia a működését.
→2. old.

