K dvadsiatke objektov, ktorým zabezpečovala ochranu už predtým, pribudlo začiatkom
tohto roka ďalších 6, a tak v súčasnosti má
mestská polícia zazmluvnených 26 objektov.
„Zo zabezpečenia týchto objektov nám už
teraz plynú príjmy vo výške 315 eur, takže
dokážeme plne pokryť náklady na mesačné
splátky nového auta, ktoré sú vo výške 291
eur,“ hovorí náčelník.
(Viac na 6. str.)
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Deň narcisov

je jedinou verejnoprospešnou
finančnou zbierkou Ligy proti
rakovine. V uliciach miest a
obcí Slovenska prebieha len
jeden deň v roku. Tento rok to
bude v piatok 11. apríla.

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur
Na podujatí sme zaznamenali úspech, aký pred
nami žiadny súbor zo
Slovenska ešte nedosiahol. Dva páry z nášho
súboru získali ocenenie
za kvalitnú produkciu...
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Januárové zasadnutie MsZ

Viac záujemcov
o výstavbu
obchodného centra
Januárové, v poradí 38. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Želiezovciach sa konalo 30. januára v sobášnej
sieni mestského úradu. Na žiadosť zástupcov spoločností, dotknutých v niektorých
bodoch rokovania boli tieto body na návrh
primátor presunuté na začiatok schôdze. To
spôsobilo, že úvod rokovania bol bohato
popretkávaný kratšími či dlhšími prestávkami.
Developeri chcú obchodné centrum
V úvode bola prerokovaná žiadosť,
resp. dve žiadosti o odpredaj pozemku na
Mierovej ulici na účely vybudovania obchodného centra. Na rokovaní sa zúčastnil
predstaviteľ jedného z dvoch žiadateľov,
spoločnosti KLM Invest. Najprv spresnil
zámer svojej spoločnosti: „Nežiadame hneď
kúpu pozemku. Najprv sa musíte rozhodnúť,
či schvaľujete investičný zámer, až po jeho
schválení požiadame o kúpu pozemku.” Postup priblížil primátor Pavel Bakonyi: „Najprv musíme zmeniť územný plán, po zmene
môžeme rozhodnúť o prebytočnosti pozemku.
Postup je vždy taký a náklady obvykle znáša
navrhovateľ.” Na poslaneckú otázku informoval predstaviteľ spoločnosti KLM o tom,
že v prípade kladného prístupu mesta majú
záujem vybudovať stavbu retailového typu s
rozlohou asi 2200 m2. Časť budovy, necelých
1000 m2 by využil reťazec Tesco, o prenájme
ostatných rokujú so spoločnosťami Tacco,
Deichman, Kick Textil a ďalšími. V obchodnom centre budú podľa neho zastúpené
odevy, obuv a elektronika. „V Tescu by v
tomto prípade malo pribudnúť asi 30, v ďalších prevádzkach viac ako 40 pracovných
miest, čiže spolu by sa tu vytvorilo 70-80
→2

Mestské zastupiteľstvo sa na prvej tohtoročnej
schôdzi venovalo žiadostiam o výstavbu obchodného centra v meste, pre nejasnosti s investorom odsunulo definitívne rozhodnutie o
výstavbe bytov na február a rozhodovalo aj o
prebytočnosti majetku, ktorý bude ponúknutý
na predaj. Ide o byty v Dome opatrovateľskej
činnosti a budov Mestskej polície. Foto: (ik)

Sankcionovanie dôkladnejšie

Platí to všeobecne, ale v tomto roku
zvlášť, že dodržiavať zákon, všeobecne záväzné nariadenia a iné predpisy na území
nášho mesta sa vypláca. Mesto totiž zvýšilo
svoje očakávania príjmov z pokút, penále
a iných sankcií na dvojnásobok oproti
predpokladaným príjmom z vlaňajšieho
roka. Podľa predpokladov odboru ekonomiky MsÚ malo mesto príjem z týchto položiek vo výške 2000 eur, na tento rok je naplánovaný príjem 4000 eur. Príjmy z pokút,
penále a iných sankcií takmer dosiahli túto
hranicu pred dvomi rokmi, keď mesto zinkasovalo vyše 3800 eur. (Viac o mestskom
rozpočte sa dočítate v budúcom čísle našich
novín.)
(ik)

ZÁLOŽŇA GOLD
Jozef Repka

Možnosť založenia:
Zlato, mobilné telefóny, elektronika, domáce
spotrebiče, náradie, motorové vozidlá, starožitnosti,
nehnuteľnosti (byty, domy) a iné.
Vieme pomôcť riešiť situácie ako exekútor, začatie
výkonu záložného práva a iné.
Peniaze ihneď na ruku !

Prevádzka:
Mierová 18, 937 01 Želiezovce
email: zaloznagold@gmail.com
facebook: Záložňa Gold
tel.: 0918 644 812
OTVÁRACIA DOBA :
Po-Pi: 9.00 h – 12.00 a 13.00 h – 16.00 h
So: 9.00 h – 12.00 h
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Viac záujemcov o výstavbu obchodného centra
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pracovných príležitostí,” povedal a dodal, že
v mestách, kde otvorili podobné obchodné
centrá, v spolupráci s Tescom podporujú
kultúru alebo šport, či už formou sponzoringu alebo výstavbou detských ihrísk či malých
športovísk. Na otázku Márie Harisovej, prečo
preferujú centrum mesta, predstaviteľ KLM
povedal, že veľké obchodné spoločnosti sa
zaujímajú o konkrétne lokality a chcú byť
v centre miest, ak je na to možnosť. Otázka
výhodnosti či nevýhodnosti umiestnenia
obchodných prevádzok do centra vyvolalo
medzi poslancami polemiku, rovnako ako
vzhľad obchodného centra. Záujemca predstavil svoju spoločnosť ako developera, ktorý
navrhuje moderné budovy, vkusne zasadené
do okolia, nie tzv. plechové búdy, aké si reťazce stavali v počiatkoch svojho pôsobenia na
Slovensku. Dodal, že sú ochotní akceptovať
nároky na polyfunkčnosť objektu. Ladislav
Sokol sa na konci rozpravy k tejto téme priklonil k názoru, že ponuka spoločnosti KLM
sa zdá byť lepšia už len z toho dôvodu, že
svoju stavbu navrhla stavbu umiestniť ďalej
od hlavnej cesty. Poslanci zobrali žiadosti na
vedomie a primátora poverili pokračovaním
rokovaní so spoločnosťami, ktoré prejavia
záujem o výstavbu v meste.
O bytoch až vo februári
Prerokovanie návrhu na obstaranie nájomných bytov sa začalo dlhou prestávkou,
počas ktorej sa poslanci radili za zatvorenými dverami. Výsledkom tohto rokovania
bol materiál obsahujúci návrhy zmlúv medzi
mestom a spoločnosťou Innovia stiahnutý
z programu. MsZ sa otázkou bude zaoberať
na mimoriadnej schôdzi v priebehu februára. Poslanci schválili rozpis schváleného
rozpočtu oboch zákldných škôl, Mestskej
knižnice, Centra voľného času a Základnej

umeleckej školy F. Schuberta. Po krátkej rozprave schválili Program odpadového hospodárstva mesta na roky 2011–2015 a rozhodli
o odpredaji pozemkov. Schválili zámennú
zmluvu medzi mestom a Nitrianskym samosprávnym krajom, ktorou mesto za pozemok
pri Sacherovej ulici získa do vlastníctva telocvičňu T-18, nachádzajúcu sa v areáli ZŠ s
VJM.
Budovy budú na predaj...
Keďže pri schválení tohtoročného rozpočtu sa vychádzalo z toho, že mesto bude
mať príjem aj z predaja nehnuteľností, MsZ
hlasovalo o prebytočnosti majetku, ktorý
môže byť ponúknutý na predaj. Byty v Dome
opatrovateľskej služby a budovu mestskej
polície na Mierovej ulici vyhlásilo za prebytočný majetok a uložilo úlohu pripraviť
nehnuteľnosti na predaj. Pri prerokovaní
návrhu boli prednesené poslanecké otázky:
Ladislav Vékony a Vojtech Tomašovič chceli
vedieť, prečo sa do zoznamu prebytočného
majetku nedostali pozemky na Štúrovej ulici,
ktoré mali byť určené na výstavbu garáží a
budova na rohu Mierovej a Komenského
ulice v areáli ZŠ s VJM. Z odpovedí pracovníkov MsÚ vyplynulo, že v prvom prípade je
výstavba garáží neralizovateľná pre rozpor s
legislatívou, v druhom ide o to, že ZŠ s VJM
bude budovu potrebovať na zariadenie dielní v rámci zavedenia povinného programu
technického vzdelávania žiakov.
Opäť sa premnožili túlavé psy
MsZ zobralo na vedomie správu o stave
a vymáhaní pohľadávok za nájomné a oboznámilo sa s projektovou výzvou zameranou
na zvýšenie kultúrneho potenciálu regiónu.
Poslanci rokovali o možnostiach podpory
rekonštrukcie kaštieľa, resp. múzea z týchto

zdrojov, nakoniec však vzali na vedomie, že
výzva nie je určená pre mesto Želiezovce.
Primátora poverili vedením ďalších rokovaní
so záujemcami o kaštieľ v tejto oblasti. Pri
prerokovaní správy o stave ochrany objektov civilnej a verejnej sféry sa poslanci dozvedeli, že MsP plynú z poskytovania ochrany 25 objektov mesačné príjmy vo výške 300
eur. Z toho za 5 novozískaných zákaziek má
120 eur. Zvyšné objekty boli zazmluvnené
pred rokmi v spolupráci s SBS, preto cena za
objekt je v tomto prípade nižšia. Poslanci počas prerokovania správy o činnosti mestskej
polície informovali o zvýšenom výskyte túlavých psov. Podľa náčelníka MsP Branislava
Alakšu mestá riešia podobné problémy vyškolením zamestnancov a zriadením útulkov
alebo karantén. „V našom meste nemáme
vyškolenú osobu na odchyt. Musíme ich
vyškoliť a nadviazať spoluprácu napríklad
s útulkom v Leviciach.“ Podľa primátora
je aj za týmto problémom, podobne ako
v mnohých iných prípadoch, nedostatok
financií. Prednostka Alžbeta Kádasiová
poznamenala, že už prebiehajú prípravy
na vyslanie dvoch mestských policajtov na
príslušné školenie. MsZ vzalo na vedomie
správu o vyplatených jednorazových dávkach sociálnej pomoci. V diskusii Vojtech
Tomašovič opätovne poukázal na problém
orechov rastúcich tesne pri oplotení evanjelického cintorína a kriticky sa vyjadril
na adresu činnosti správcu cintorínov tak
pri obradoch, ako aj pri úprave pohrebísk.
Ku kritike správcu sa pridali aj ďalších
poslanci. Pavel Polka opakovane požiadal
o variantné riešenie problému parkovania
na sídliskách a poukázal na problémy v komunikácii medzi MsÚ a miestnou katolíckou cirkvou.
(ik)

Výstavba bytov – otázka o investorovi stále nezodpovedaná

Ani po takmer roku od podpísania
zmlúv o výstavbe nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu medzi mestom
a spoločnosťou Innovia sa práce na týchto
veľkých investičných projektoch nezačali.
Nielen to, dodnes nie je jasné, či bude
práce vykonávať firma, s ktorou mesto
uzavrelo zmluy. Na jeseň minulého roka,
len niekoľko mesiacov od podpisu zmlúv
Innovia požadovala podpísanie nových
zmlúv kvôli pripravovaným zmenám v
legislatíve. Súčasťou projetku mala byť
aj rekonštrukcia slobodárne, ktorú sa
záujemca zaviazal vykonať, ak bude môcť
postaviť nájomné byty v Želiezovciach.
Zmluva o tom však zo strany zástupcov
Innovie nebola podpísaná. Prípravu investície sprevádzali aj ďalšie nejasnosti.
Na pracovnej porade 16. januára primátor
informoval poslancov o tom, že v prí-

pade stavebného povolenia na výstavbu
bytových domov, vydaného pre Innoviu,
stavebný úrad prerušil konanie pre nedodanie potrebných materiálov. Podľa
primátor spoločnosť bez vedomia mesta
vypísala výberové konanie na prestavbu
slobodárne, čo je tiež viac ako neštandardný postup. Po oboznámení sa s aktuálnou
situáciu sa na schôdzi poslanci zhodli na
tom, že ukončia spoluprácu so spoločnosťou Innovia. Ponuku na výstavbu bytových domov a prestavbu slobodárne za
identických podmienok dala spoločnosť
IR Inžiniering a reality. Po prerokovaní
tejto ponuky s predstaviteľom spoločnosti
sa poslanci rozchádzali s tým, že by sa
mali osloviť ďalší záujemcovia. Na mimoriadnom zasadnutí by MsZ rozhodlo
o tom, s ktorou spoločnosťou bude spolupracovať pri realizovaní výstavby.

Všetko bolo inak už o týždeň, keď po
ďalšej pracovnej porade poslancov, na
ktorej sa zúčastnil aj zástupca Innovie, sa
účastníci zhodli, že mimoriadne zasadnutie MsZ sa nebude konať a na riadne zasadnutie budú predložené nové zmluvy na
spoluprácu s pôvodným partnerom – spoločnosťou Innovia. Tak sa aj stalo, avšak
pred prerokovaním zmlúv na januárovom
riadnom zasadnutí MsZ sa poslanci v prestávke rokovania odobrali na neverejnú
poradu. Jej výsledkom bolo, že zmluvy
boli stiahnuté z programu rokovania. Tematikou sa zastupiteľstvo má zaoberať na
mimoriadnej schôdzi v polovici februára.
Stále teda nie je jasné, či výstavbu bude
realizovať Innovia alebo iný subjekt a po
roku od ohlásenia výstavby bytov v meste
má realizácia investície stále množstvo
otáznikov.
(ik)
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Dolnohronské rozvojové partnerstvo chystá
vlastný grantový systém
Ukončenie predchádzajúceho a začiatok
nového sedemročného programovacieho
obdobia EÚ, ktoré budú charakterizovať
nové priority, je akýmsi medziobdobím na
hodnotenie a plánovanie najmä pre organizácie, ktoré pracovali v oblasti žiadania či
sprostredkovávania projektových zdrojov.
Možností na podávanie projektov bude istý
čas pomenej a rozbehnú sa až po príprave
nových strategických rámcov podpory
programovacieho obdobia 2014–2020.
Občianske združenie Dolnohronské
rozvojové partnerstvo (OZ DRP) v minulom
roku zrealizovalo posledné projektové kolo
uplynulého obdobia. Vyhlásilo 6 projektových výziev, prijalo a zhodnotilo 37 projektov. Z nich iba jeden bol v minulom roku aj
ukončený, ostatné čakajú na vyhodnotenie
v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Medzi nimi sú aj dva projekty podané mestom
Želiezovce. Mesto z nich plánuje výstavbu

multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s VJM
a chodníka v Mikule.
Združenie sa okrem projektových aktivít prezentovalo na výstave Agrokomplex,
zorganizovalo regionálnu cyklotúru, vydalo
publikáciu o kultúrnom dedičstve regiónu
a spolupodieľalo sa na zorganizovaní putovnej výstavy historických pohľadníc a fotografií o regióne a realizovalo ďalšie aktivity.
Napriek spomínanému „medziobdobiu“
bude mať množstvo úloh aj v nastávajúcich
mesiacoch. „Pristúpime k vyhodnoteniu
predchádzajúceho 7-ročného obdobia regiónu, počnúc od prípravy územia na prístup
LEADER, cez realizáciu dovŕšených projektových kôl až po ukončenie prebiehajúcich
projektov. Začneme prípravu novej rozvojovej stratégie územia 22 obcí Dolnohronského
rozvojového partnerstva, s ktorou sa región
bude uchádzať o podporu nových projektov v programovacom období 2014–2020.
V tomto roku plánujeme
spustiť vlastný grantový systém združenia, financovaného
z členských príspevkov. Jeho
nosným cieľom je podpora práce združení a organizácií na
území DRP, práce remeselníkov a malých producentov,
ktorí nemôžu byť podporení
z programu LEADER. Realizáciou programu sa budeme
usilovať aj o zlepšenie životného prostredia v obciach a
budovanie pozitívneho vzťahu
obyvateľov k regiónu prostredJeden z uskutočnených projektov LEADER: park v Málaši
níctvom podpory nápadov,

ktoré napomáhajú rozvíjať územie Dolnohronského rozvojového partnerstva,“ hovorí manažérka DRP Margaréta Szabóová
o plánoch združenia na najbližšie obdobie.
V tomto roku by sa prvýkrát mal realizovať
remeselnícky a farmársky jarmok a uskutočnia sa aj tradičné podujatia, akými sú
informačné dni, vzdelávacie aktivity, cyklotúra či účasť na Agrokomplexe. Pokračovať
bude vydávanie publikácií aj účasť OZ DRP
v medzinárodných projektov a manažment
chystá aj ďalšie zaujímavé aktivity, oslovujúce celý región.
(ik)

Zviditeľnenie chráni život

Novela zákona o cestnej premávke,
ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2014,
prináša dôležitú zmenu aj pre chodcov. Tí
za zníženej viditeľnosti sú povinní zviditeľniť sa reflexnými prvkami aj v obci,
ak idú po krajnici alebo okraji vozovky.
„Minulý rok zomrelo na cestách 75 chodcov
pri dopravných nehodách, ťažko ranených
bolo 350, ľahko ranených 560. Zo všetkých
dopravných nehôd s chodcami sa štvrtina
stala cez deň, tri štvrtiny v noci,“ povedal
Viliam Dobiáš, prezident Slovenského
Červeného kríža (SČK). Podľa SČK je predpoklad, že používaním reflexných prvkov
by sa počet dopravných nehôd s účasťou
chodcov mohol znížiť o tretinu až polovicu.
Organizácia preto s heslom Chráň si život
– Zviditeľni sa! začala akciu, v rámci ktorej
bude v priebehu tohto roka rozdávať reflexné prvky obyvateľom.
(ik)

Pokračujú v načatej práci, len tak to má zmysel
Po odovzdaní Maďarského domu (Sacherovho domu) do užívania uzavreli maďarské organizácie v meste dohodu o spolupráci. Odvtedy organizujú veľkú časť svojich podujatí
spoločne a rovnako postupujú aj pri ďalšom
skrášľovaní komunitného centra. O minuloročnej činnosti informovali Gábor Melczer,
Tibor Csenger a Ákos Csonka.
Aký bol rok 2013 v živote organizácií a
ktoré boli najpamätnejšie podujatia uplynulého obdobia?
I keď sme si mohli prečítať mnoho negatívnych
hodnotení uplynulého roka, tie vychádzali najmä z politických bodovaní, z hľadiska Maďarského domu bol minulý rok vyslovene pozitívny
a dynamický. Napĺňa nás šťastím, že čoraz viac
je takých obyvateľov, ktorí objavujú toto komunitné centrum a pri rôznych rodinných či verejných príležitostiach ho napĺňajú. Vďaka Bohu
vlani sa tu uskutočnilo množstvo privátnych aj
verejných akcií. Tie organizácie, ktoré tu majú
permanentný vstup – hovoríme o Csemadoku,
SMK, Via Nova, Priateľského spolku Rákóczi

či ktoréhokoľvek rodičovského združenia – tu
organizujú každé tri–štyri týždne menšie či
väčšie podujatia. Veľký úspech mala tradičná
zabíjačka, Majáles, program ku 20. augustu,
ale môžeme spomenúť aj rôzne spomienkové
podujatia, predstavenia kníh, prednášky. Môžeme skonštatovať, že budova slúži svojmu plánovanému účelu – potrebám želiezovských komunít. Nehovoriac o tom, že sme pracovali aj na
dokončení exteriéru budovy, a tak objekt teraz
obklopuje príjemné okolie. Zhotovili sme dávno
očakávanú terasu, vďaka čomu sa nám rozšírili
možnosti realizovania podujatí na dvore.
S akými plánmi ste vstúpili do nového
roka, najmä z pohľadu ďalších prác na
Maďarskom dome a pripravovaných podujatí?
Naším cieľom je pokračovať v začatej práci,
veď len tak má niečo zmysel. Myslíme na naše
tradičné podujatia, programy. Sme ale natoľko
optimisti, aby sme chceli stále viac. Menšími
či väčšími zlepšeniami sa rozširujú aj možnosti, preto by sme chceli ponúknuť ešte viac

príležitostí každému návštevníkovi, aby mohli
odchádzať s uspokojením a prichádzať stále
častejšie. Vlani sme sa zaoberali úpravou terénu, ale máme ešte čo robiť, aby sme tu mohli
mať anglický trávnik. Aj tento rok by sme
chceli ďalej skrášľovať okolie, keďže malebný
park poskytuje širokú škálu možností. Medzi
naše plány patrí zrenovovanie pivnice, aby
sme v nej mohli vytvoriť hostinec – vináreň pre
verejnosť. Žiaľ, nezávisí to len od nás, keďže
ide o rozsiahle práce, náročné na financie, ale
v roku 2014 by sme chceli zrealizovať aspoň
základné činnosti. Popritom, ako pri každej
nehnuteľnosti, vždy sa nájde niečo, čo treba vymeniť, obnoviť, opraviť, preto treba určitý čas
a energiu venovať aj takýmto činnostiam.
Pokračujeme smerom, akým sme sa pred
niekoľkými rokmi vydali. Naše vytýčené ciele,
napriek pozitívnym výsledkom, sme ešte zďaleka nedosiahli. Rok 2014 bude pokračovaním
cesty a ďalšieho rozvoja. Dúfame, že o rok vás
budeme informovať o ďalších úspechoch.
(ik, csa)
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Urbanisti, urbanisti, kde vás ľudia berú?
Jedno z ďalších „kvalitných“ urbanistických rozhodnutí v našom meste. Všade
inde sa snažia supermarkety dostať na periférie miest, iba u nás, ako vždy a takmer vo
všetkom, to musí byť úplne inak – dáme si
to postaviť rovno do centra mesta... O čom
meliem? O bode č. 13 z januárového zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Touto cestou
by som poprosil aj kompetentné osoby, ak je
to možné, o vyjadrenie.
Údajné prínosy realizácie investičného zámeru pre mesto Želiezovce:
– vytvorenie cca 45 nových pracovných príležitostí pre občanov mesta – tejto tematike sa venoval rozsiahly výskum v Čechách, z ktorého
vyplynulo, že na jedno takto získané pracovné miesto sa stratí 1,5 pracovného miesta,
čo znamená, že v konečnom dôsledku bude
o 22 pracovných miest menej.
– zvýšenie konkurenčného prostredia v kompletnom potravinovom sortimente v meste a
širšom okolí, z čoho je možné očakávať nižšie
ceny pre obyvateľov – diskutabilné. Skôr z toho kuká kartelová dohoda v cenovej politike
všetkých troch veľkých hráčov a koniec
maloobchodných predajní, ale samozrejme
verím, že sa mýlim a čas ukáže.
– zvýšenie atraktívnosti mesta z oblasti občianskej vybavenosti pre budúcich investorov,
resp. potenciálnych nových obyvateľov – „Áno“,
v dobe keď je už jasné, že nás čakajú extrémne prejavy počasia, konkrétne vysoké teploty
v letných mesiacoch a prívalové zrážky, je
„atraktívne“ do centra mesta situovať výstavbu spojenú s vybetónovaním a zastrešením
veľkých plôch, ktoré slúžia ako solárne panely a najmä v noci vyžarujú spätne zo dňa naakumulovanú tepelnú energiu do atmosféry.

Výskumy hovoria o zvýšení teploty o 2 až 5
stupňov. Voda, ktorá u nás spadne vo forme
zrážok (okolo 600 l ročne na 1 m2 je odvedená do kanalizácie a nastáva vysušovanie
územia. Prepočítané to znamená, že za rok
odtiaľ bez úžitku odtečie do kanalizácie cca
3.480.000 l vody (pre porovnanie plavecký
bazén má cca 1.716.000 l vody).
– zvýšenie príjmov do rozpočtu mesta ako
dane z nehnuteľností s dlhodobým výhľadom vznikom
novej prevádzky na zastavanej ploche 5,800 m2 – koľko
presne a na čo sa použijú?
Znovu sa rozplynú v rozpočte, alebo len čiastočne
zaplátajú dlh?
– v prípade predaja nehnuteľnosti mesto získa prostriedky
na realizáciu svojich investičných zámerov v nemalom objeme – prenájom
z dlhodobejšieho hľadiska
je výhodnejší pre mesto ako
predaj a je to vecou dojednania zmluvných podmienok. Predpokladám,
že investor si opäť vybojuje svoje a mesto
uprednostní jednorazový príjem. A investičné zámery? Som zvedavý, čo sa uprednostní
z celej plejády zámerov. Žeby nakoniec predsa len tá konská klinika?
Ďalšie aspekty:
– Hromadná doprava – pri každom supermarkete je zo zásady zriadená zastávka pre
verejnú dopravu. U nás, pokiaľ nemáte auto,
môžete sa ťahať s nákupom k zastávke kaderníctvo (400 m), alebo gymnázium (260 m).
– Individuálna doprava – myslím si, že už

dnes v nákupnej špičke je problém sa dostať
od Lidlu na hlavnú cestu a k plynulosti
nový supermarket v plánovanej lokalite
určite neprispeje. Emisie vozidiel spojené
s pomalou jazdou radšej ani nebudem rozoberať.
– Zásobovanie tovarom a odvoz odpadu – do
centra si privedieme kamiónovú dopravu.
– Územné plánovanie – mesto vynaložilo

nemalé zdroje na obstaranie projektovej dokumentácie pre dané územie. Nie sú to opäť
zbytočne vyhodené prostriedky na niečo, čo
sa nebude realizovať?
Záver: V zásade nie som proti aj napriek
uvedenému, ale nebolo by vhodné tieto
investorské aktivity situovať na tzv. brownfield, akým sú napr. bývalé vinárske závody
a nechať centrum mesta ako greenfield a aspoň na časti založiť kúsok verejnej zelene
s lavičkami, aby si našli svoje aj „nenákupní
maniaci“?
Alexander Tóth

Samospráva Nitrianskeho samosprávneho kraja
naštartovala činnosť
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (ZNSK) začala po novembrových
voľbách v novom roku pracovať na plné obrátky. Ako sme už uviedli v jednom z predchádzajúcich čísiel našich novín, na základe
výsledkov volieb do VÚC sa na činnosti samosprávy NSK bude v nasledujúcich štyroch
rokoch podieľať aj želiezovský poslanec Tibor Csenger (SMK). Tento fakt môže naplniť
každého Želiezovčana nádejou. Menej však
už to, že slovenská koalícia SMER – KDH,
ktorá získala väčšinu hlasov, má ambície na
výhradné vládnutie a už na prvej schôdzi
vyhlásila, že nie je otvorená kompromisom.
To znamená, že želiezovský poslanec bude
pracovať v opozícii. Strana maďarskej komunity je v poradí druhou najpočetnejšou
silou v zastupiteľstve NSK, preto by jej patril
post podpredsedu zastupiteľstva a predsedu
dvoch komisií. Hneď na prvej schôdzi boli
tieto nároky strany odmietnuté. O snahe
o totálne vládnutie vládnej strany hovorí aj

to, že ani overovanie zápisníc neprenechávajú ani čiastočne opozičným politikom, kvôli
čomu môžu v budúcnosti nastať rôzne zneužitia, a to v podstate bez kontroly a teda bez
následkov.

„Na zasadnutí 27. januára sa potvrdilo,
že v Nitrianskej župe bude pokračovať diktatúra slovenskej koalície a úplné vytesnenie
opozície z rozhodovania. Parný valec teda
šliape na presadzovaní oprávnených záujmov

obyvateľov južnej časti vyššieho územného
celku. Druhé zasadnutie ZNSK potvrdilo, že
poslanci slovenskej koalície nemajú záujem
na vyváženej činnosti v prospech obyvateľov
všetkých okresov Nitrianskej župy. Táto politická arogancia vyvoláva vážne obavy, keďže
my reprezentujeme obyvateľov štyroch južných
okresov, ktorých prostredníctvom nás chcú
úplne vytesniť z rozhodovania na úrovni župy.
Diktatúra slovenskej koalície podľa náznakov
bude pokračovať, dokonca pritvrdí,“ povedal
vedúci 15-člennej frakcie SMK Iván Farkas.
Môže nás naopak tešiť, že Tibora Csengera zvolili za člena komisie správy majektu,
resp. nominovali ho do komisie regionálneho rozvoja, čo môže z pohľadu nášho mesta
otvárať sľubné možnosti. V spojitosti s jeho
osobou treba poznamenať, že v posledný januárový týždeň zvolal v Leviciach kultúrnu
pracovnú poradu, aby v záujme efektívnej
spolupráce zmapoval činnosti kultúrnych
organizácií na území okresu. Ákos Csonka
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Vlastnou krvou chránia životy

Členovia Kincső
začali rok
sólovými úspechmi

Rekordný počet darcov prišiel 20. januára do Domu kultúry na dobrovoľný odber krvi organizovaný Národnou transfúznou stanicou Slovenska (NTSS). Po podobne úspešnej akcii
v minulom roku v priestoroch materskej školy tak obyvatelia nášho mesta dokazujú, že záchrana ľudského života je dôležitou a stále viac cenenou prioritou ich života. „Dnes je nadpriemerná účasť. Väčšinou príde 20 až 30 darcov, teraz bude vyše 40 účastníkov. Je tu veľa mladých
ľudí – gymnazistov, dôchodcov a registrujeme viacerých, ktorý sa po rokoch vrátili k darcovstvu
krvi,“ hovorí Lýdia Tábiová, koordinátorka nitrianskeho pracoviska NTSS.
V Želiezovciach organizujú dobrovoľné
odbery dvakrát do roka. Koordinátorka
nezabúda spomenúť pomocníkov pri
príprave odberov, miestny spolok Slovenského červeného kríža v Leviciach
a pracovníka želiezovského CVČ Jozefa
Melišku, ktorý pomáha s propagáciou.
„Je to len maličkosť, moja pomoc spočíva
v zhotovení plagátov a ich rozmiestnení
po meste. V propagácii nám pomáha
aj webová stránka mesta a v ostatnom
období aj sociálne siete. Obyčajne býva
V januári zaznamenali v Želiezovciach rekordnú na odberoch v Želiezovciach asi 25 ľudí,
účasť, prišli mladí, starší aj takí, ktorí sa k darcov- teraz ich bolo 42“ - potvrdzuje rekordnú
účasť želiezovský aktivista. A čo treba
stvu vrátili po rokoch.
urobiť, aby darcov bolo viac? „Ak sa rozhodneme darovať krv, nie je nutné robiť nič špeciálne. Treba zvýšiť príjem tekutín, večer predtým
si dať ľahkú večeru, ráno ľahké, nie mastné ani mliečne raňajky, zobrať si občiansky preukaz, kartu poistenca a prísť na odberné miesto. O miestach odberov v regiónoch informujeme na našej
stránke www.ntssr.sk,“ opisuje koordinátorka organizácie jednoduchosť postupu na to, ako sa
stať prvodarcom.
(ik)

V dňoch 17.–18. január sa v maďarskom Egeri konalo finále VIII. celoštátnej
mládežníckej súťaže v ľudovom tanci, na
ktorom si svoje sily zmerali najlepší tanečníci Maďarska. Do finále sa z celkového
počtu 99 produkcií 150 účastníkov dostalo
55 produkcií v podaní 74 tanečníkov. Vo finále tejto súťaže sa tanečníci neumiestňujú
v poradí: buď získajú titul „Ezüstpitykés
táncos”, resp. „Gyöngygalléros táncos” alebo
nie. Medzi finalistami boli aj štyria členovia
želiezovského súboru Kincső, navštevujúci
Ľudovoumeleckú odbornú školu a gymnázium vo Fóte. „Na podujatí sme zaznamenali úspech, aký pred nami žiadny súbor zo

Dôchodcovia hodnotili rok

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku zasadala na svojej výročnej schôdzi
22. januára vo veľkej sále domu kultúry. Čestnými hosťami rokovania bola predstaviteľka
okresnej organizácie Helena Kalmanová a vedúci pracovníci MsÚ na čele s primátorom Pavlom Bakonyim. Podujatie otvorila predsedníčka Mária Bakonyiová, ktorá uviedla kultúrny
program, v ktorom si prítomní vypočul báseň a piesne v podaní spevokolu Lúč.
„Minulý rok patril k najnáročnejším, ale zároveň najúspešnejším. Najväčšou akciou
minulého roka bola oslava 15. výročia založenia miestnej organizácie so slávnostným posedením a kultúrnym programom. Pri tejto príležitosti sme odovzdali 26 pamätných listov,“
povedala predsedníčka a dodala, že želiezovská organizácia JDS má v súčasnosti 260 členov,
čo je jedna štvrtina všetkých dôchodcov v meste. „Len vlani pribudlo do našej organizácie
10 nových členov. Naším cieľom
je dosiahnuť hranicu 300 členov,“
zdôraznila Mária Bakonyiová.
Primátor informoval prítomných
o posledných udalostiach v živote
samosprávy, okrem iných o tom,
že je veľká šanca, aby mesto uspelo s podaným projektom na
dobudovanie kanalizácie.
Tajomníčka Mária Kišďurková
pripomenula, ktoré aktivity organizované MO JDS čakajú záujemcov v tomto roku. „Uskutočnia sa
tradičné stretnutia pri príležitosti
MDŽ a mesiaca úcty k starším,
zaujímavé besedy a prednášky,
jednodňové výlety a letný zahraničný pobyt, tentoraz v Chorvátsku. Zúčastníme sa Dňa Zeme,
osláv SNP a návštev pamätných miest.“ Dodala, že agilní želiezovskí dôchodcovia plánujú
ďalej rozvíjať spoluprácu s mestom, miestnymi organizáciami aj partnerskými dôchodcovskými zoskupeniami v Martine a maďarskom Kisoroszi.
(ik)

Slovenska ešte nedosiahol. Dva páry z nášho
súboru získali ocenenie za kvalitnú produkciu,“ hovorí Alexander Juhász, vedúci želiezovského súboru. Ocenenia pre najlepších
získali Eszter Németh, Rebeka Németh,
Daniel Csicsman a Bence Zsombor Juhász.
Gratulujeme im aj všetkým, ktorí sa na ich
úspechu podieľali!
(ik)

Nová regionálna
publikácia

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Ister-Granum podalo
v uplynulom roku úspešný projekt na
výzvu Národnej siete maďarského vidieka.
V rámci projektu bola spracovaná farebná
odborná publikácia, ktorá popri predstavení miestnych producentov ponúka pohľad
na miestne gastronomické špeciality a mapuje trhy fungujúce na území EZÚS.
„Vydaním publikácie chceme dosiahnuť
propagáciu miestnych producentov a nepriamo zlepšiť ich prístup na trh, propagáciu
alternatívnych príjmových možností a zlepšenie stavu zamestnanosti. Chceme podporiť
zvýšenie počtu miestnych producentských
trhov a zvýšiť dopyt po produktoch vyrobených v mieste predaja,“ povedal riaditeľ
Ister-Granum Peter Nagy.
(r)
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Mestská polícia spustila projekt ochrany objektov

Nová služba s mnohými výhodami
V záujme trvalého znižovania majetkovej
trestnej činnosti, najmä v oblasti krádeží
vlámaním, odštartovala začiatkom roka
2014 Mestská polícia v Želiezovciach (MsP)
službu ochrany objektov. Službu síce naplno
poskytuje iba niekoľko mesiacov, už niekoľko
rokov však zabezpečovala niekoľko objektov
v spolupráci so súkromnou bezpečnostnou
službou (SBS), s ochranou objektov má teda
skúsenosti. Mestská polícia dokázala zadefinovať aj svoje výhody v oblasti zabezpečenia
objektov v porovnaní so súkromnými bezpečnostnými službami, bežne pôsobiacimi
v tejto oblasti.
„Občanov a firmy oslovujeme s návrhom na
zabezpečenie ich majetku, či už ide o firemné
priestory, sklady, kancelárie alebo rodinné
domy a byty. Zákon to mestskej polícii umožňuje a keďže sme v meste prítomní neustále,
24 hodín denne, pomocou vhodnej techniky
dokážeme tieto objekty zabezpečiť, samozrejme zatiaľ v limitovanom počte,“ hovorí
náčelník MsP Branislav Alakša a zdôrazňuje,
že v prípade veľkého záujmu plánujú službu
postupne rozširovať. Či už vo fáze monitorovania objektov, alebo v prípade zákroku majú
príslušníci mestskej polície iné možnosti
ako pracovníci SBS-ky. „Svojim budúcim
klientom ponúkame niekoľko výhod, ktoré
SBS-ky nemôžu a nedokážu poskytnúť.
Tou prvou je mnohoročná skúsenosť našej
mestskej polície v teréne, vzťahy s miestnymi obyvateľmi, znalosť pomerov, rizikových
faktorov v meste. Za zmienku stoja aj viacročné alebo skôr viac desaťročné skúsenosti
súčasných mestských policajtov s policajnou
prácou v rôznych zložkách polície. Naši
príslušníci sú v službe nepretržite a väčšinu
času trávia v uliciach, čiže namiesto pasívneho sledovania alarmu pri pulte budú
môcť cieľové objekty monitorovať priebežne
aj fyzicky. Toto všetko budeme vedieť zabezpečiť za ceny porovnateľné s ktoroukoľvek
SBS-kou, pôsobiacou na území mesta, alebo

dokonca nižšie,“ dodáva náčelník argument
hodný do neposledného radu. Rozdiely podľa neho sú aj pri zákroku, keď už k narušeniu
objektu a aktivácii výstražného systému
došlo. Pramenia najmä zo zákonom stanovených právomocí, ktoré sú rozdielne pre
mestskú políciu a bezpečnostné služby. „Pre
príslušníkov mestskej polície nebude problém v prípade aktivácie
alarmu byť na ktoromkoľvek mieste v meste
do niekoľkých minút.
Pri samotnom zásahu je
rozsah právomocí SBS-ky
v porovnaní s mestskou
políciou
obmedzený,
v prípade zásahu zamestnanci SBS-ky i tak musia
zavolať mestskú alebo
štátnu políciu. Ak je páchaná trestná činnosť, my
môžeme páchateľa zaistiť,
predviesť a potom odovzdať orgánom činným
v trestnom konaní. Ak
ide o priestupok, môžeme
riešiť prípad na mieste. SBS-ka mu môže na
nevyhnutný čas obmedziť slobodu a čo najrýchlejšie musí volať políciu.“ Želiezovskí
mestskí policajti majú dokonca s výjazdmi
k objektom s aktivovaným alarmom niekoľkoročné skúsenosti. Spolupracujú s SBS-kou,
pôsobiacou aj na území mesta, ktorá má na
svoj pult centralizovanej ochrany napojených viac želiezovských objektov – banky,
bankomaty, predajne, herne, čerpacie stanice
a ďalšie objekty. Po aktivácii alarmu PCO
informuje o narušení objektu hliadku MsP,
ktorá v priebehu veľmi krátkeho času prichádza na miesto. Medzi dôvodmi vzniku
tejto spolupráce boli práve vyššie spomenuté
výhody mestskej polície v tejto oblasti. Novinkou teda je, že mestská polícia poskytuje
vlastné služby ochrany majetku a nielen sa

Monitorovacie kamery v škole
Od začiatku tohto roka sú chodby
v ZŠ s VJM v Želiezovciach monitorované kamerami. Systém pozostávajúci
zo siedmych kamier bol uvedený do
prevádzky 4. januára, odvtedy funguje
v nepretržitom režime. Riaditeľstvo školy
pristúpilo k nainštalovaniu monitorovacieho systému kvôli často sa opakujúcim
krádežiam. „Krádeže je ťažké eliminovať, aj
keď sa snažíme triedy zatvárať. Deti obvykle nechávajú svoje veci voľne pohodené, čo
značne uľahčuje prácu zlodejom. V mnohých prípadoch aj vieme, kto bol páchateľom, nemáme však dôkazy,“ hovorí Anikó
Máté, riaditeľka školy a informuje o tom,
že v starej budove bolo nainštalovaných

podieľa na poskytovaní služby inou firmou.
K dvadsiatke objektov, ktorým zabezpečovala ochranu už predtým, pribudlo začiatkom
tohto roka ďalších 6, a tak v súčasnosti má
mestská polícia zazmluvnených 26 objektov.
„Zo zabezpečenia týchto objektov nám už
teraz plynú príjmy vo výške 315 eur, takže
dokážeme plne pokryť náklady na mesačné

splátky nového auta, ktoré sú vo výške 291
eur,“ hovorí náčelník. Nové auto bolo potrebné na zabezpečenie podmienok zmluvnej ochrany objektov, keďže hliadka musí
byť na mieste v prípade narušenia objektu
v priebehu niekoľkých minút. „Nemôže sa
stať, že nedokážeme byť včas na mieste pri
vlámaní do nami monitorovaného objektu. To
by znamenalo stratu prestíže aj záujmu o naše
služby tohto charakteru,“ dodáva Branislav
Alakša a prízvukuje, že bude nutné, aby MsP
vykonávala len svoje úlohy a len na území
mesta, lebo služba zabezpečovania objektov
si bude vyžadovať jej neustálu prítomnosť.
Mestská polícia počíta s postupným rozšírením služby, pričom očakáva, že v tomto roku
pribudne asi 15–20 nových zmlúv.
Ladislav Levicky

5 kamier, v novej budove, keďže chodba
tvorí jeden súvislý celok, 2 kamery. Nahrávky systém archivuje 15 dní, potom
sa automaticky zmažú. „Prihliadajúc na
zásady ochrany osobných údajov majú
k systému prístup len traja zamestnanci.
Nahrávky môžeme použiť, resp. archivovať viac ako 15 dní striktne len na trestnoprávne účely. Od spustenia systému sa
v škole neudial taký prípad, kvôli ktorému
by sme museli pristúpiť k preskúmaniu
nahrávok,“ hovorí riaditeľka a svojím vyjadrením len potvrdzuje pôvodný zámer,
podľa ktorého majú kamery želiezovskej
škole skôr preventívny než dôkazný
účel.
(ik)
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Občianske združenie Mikulčan pripravilo na záver roka
2013 niekoľko spoločenských a kultúrnych akcií pre dôchodcov ale aj pre deti. Dňa 20.12.2013 usporiadalo posedenie pod
stromčekom s Mikulášom v mikulskom kultúrnom dome pre
dôchodcov a deti. V kultúrnom programe vystúpili škôlkari
z mikulskej škôlky, deti zo želiezovskej ZUŠ-ky, country skupina ARIZONA, koledníci kresťanského spoločenstva detí Dobrej
nádeje pod vedením Alžbety Klenkovej, ktoré na záver vystúpenia zorganizovali verejnú dobrovoľnú zbierku pre chudobné
deti. V priebehu vystúpenia obdaroval prítomný Mikuláš deti
darčekmi a pre dôchodcov bolo na záver pripravené malé občerstvenie. O úspešnosti podujatia hovorí fakt, že kultúrny dom
v Mikule bol preplnený deťmi a dôchodcami, čo nás ako organizátorov veľmi potešilo.
Dňa 28.12.2013 združenie organizovalo stretnutie občanov
pod vysvietením stromčekom. V Mikulskom parku sa zišlo asi 70
členov a priaznivcov občianskeho združenia, ktorí v povianočnej nálade „pokecali“ medzi sebou pri dobrom varenom víne.
Na
záver
roka
združenie
zorganizovalo
Silvestrovskú zábavu v kultúrnom
dome v Mikule
s ohňostrojom a
kapustnicou. Zábava prebiehala až
do skorého rána
v dobrej nálade.
Ešte raz prajeme
všetkým
všetko
najlepšie v novom
roku, hlavne zdravia, šťastia a úspechov v súkromnom ako aj v pracovnom živote.
Pavol Ivan, predseda OZ Mikulčan

Dopravné strasti v centre

Nie je dobrým znamením, že z času na čas sa napĺňajú varovné
slová mnohých o nebezpečenstve zákruty na hlavnej ceste pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Podobne ako pred
niekoľkými rokmi v období konania Ondrejského jarmoku, aj vlani sa
tam stala dopravná nehoda.
Vraj to nie je
náhoda. Po úprave
organizácie dopravy v centre mesta
na Mierovej ulici
pred
niekoľkými
rokmi bol priechod
pre chodcov pri ZŠ
s VJM presunutý
o niekoľko metrov
bližšie k zákrute.
Šoféri prichádzajúci
zo smeru od Štúrova tak aj pri dodržiavaní povolenej rýchlosti majú
problém včas zaregistrovať chodcov prechádzajúcich cez priechod. Situácia je o to nebezpečnejšia, že priechod je húfne využívaný deťmi,
najmä v ranných a popoludňajších hodinách.
Ak aj chodci bezpečne prejdú na druhú stranu a autá sa pomaly
pohýnajú, aby mohli povedzme odbočiť na parkovisko pri tej istej základnej škole, narážajú vodiči na ďalšie problémy. Sú nimi nerovnosti
terénu pri príjazde na parkovisko, ale aj rozmerná priehlbina, vítajúca
prichádzajúcich v strede príjazdovej dráhy už na samotnom parkovisku. Koncom roka situáciu nezľahčoval ani stánok s rýchlym občerstvením, brániaci vozidlám predmetnú priehlbinu obísť. Ten je už preč,
priehlbina však nie. A tak zatiaľ každé jedno auto, prichádzajúce na
parkovisko, podľa odvahy šoféra viac alebo menej vojde do nej a testuje zdravie podvozku svojho vozidla. Napokon hrubý domáci produkt,
v súčasnosti výsostné, aj keď nie celkom presné meradlo kvality života,
nezvyšujú len opravy komunikácií a rýchle občerstvenia, ale aj autoservisy.
Ladislav Levicky

Šaliansky Maťko - súťaž v interpretácii slovenských povestí
Dňa 12. decembra 2013 sa v Želiezovciach uskutočnilo obvodné kolo súťaže v
interpretácii slovenskej povesti pod názvom
Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Šaliansky
Maťko má svojim rozsahom veľký význam
pre deti pri poznávaní národnej histórie a
kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického
vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.
Súťaž zorganizovala ZŠ Želiezovce, Mierová č. 67 v spolupráci so ZRPŠ pri ZŠ Želiezovciach a ZUŠ F. Schuberta, ktorá poskytla
svoje pekné priestory na organizáciu základného kola. Žiak ZUŠ Ľudovít Štefanec spolu
s pánom učiteľom Neviďanským úvodným
hudobným vstupom otvorili základné kolo a
spríjemnili atmosféru podujatia. Účastníkov
súťaže privítala Monika Mihóková, ktorá
mladých recitátorov povzbudila a popriala
im veľa úspechov. Zároveň všetkým prítomným predstavila porotu, ktorá počas celej
súťaže pozorne sledovala a počúvala kultúru
jazykového prejavu a umelecký výkon jednotlivých recitátorov.
Základného kola sa zúčastnilo 27 žiakov
z dvanástich základných škôl: ZŠ Želiezovce,
ZŠ Kuraľany, ZŠ Tekovské Lužany, ZŠ Čaka,
ZŠ Jur nad Hronom, ZŠ s VJM Farná, ZŠ
Farná, ZŠ Zbrojníky, Cirkevná ZŠ Keť, ZŠ

Pohronský Ruskov, ZŠ Plavé Vozokany, ZŠ
Šarovce. Je potešujúce, že tejto súťaže sa tento

rok zúčastnili aj žiaci z dvoch škôl s vyučujúcim jazykom maďarským a žiak jednej z nich
svojím prejavom očaril porotu i prítomných
a postúpil do okresného kola v Leviciach.
Deti predviedli recitátorské schopnosti
v troch kategóriách. Paleta predlôh i autorov
bola oveľa pestrejšia v porovnaní s minulými
rokmi. Najčastejšími autormi povestí boli
však i tento rok obľúbení spisovatelia Mária Ďuríčková, Zuzana Zemaníková, Jozef
Horák a Jozef Melicher. Žiaci si pred vy-

hlásením výsledkov vypočuli cenné rady
poroty v oblasti práce s výberom a obsahom
textu, intonačnými prostriedkami,
využívaním gradácie deja a najmä
s udržiavaním kontaktu recitátora
s publikom. Diplomy a vecné poukážky, ktoré venovalo ZRPŠ pri ZŠ
v Želiezovciach, odovzdal oceneným žiakom Marián Vajda, metodik
školského úradu v Želiezovciach.
Ocenenia si odniesli: I. kategória: 1.
Daniela Hronovská, ZŠ s MŠ Čaka,
2. Dominik Szalonnáš, ZŠ Želiezovce, 3. Martin Pinter, ZŠ Jur nad
Hronom; II. kategória: 1. Simona
Rosíková, ZŠ Želiezovce, 2. Miklós
Kristóf Riedly, Cirkevná ZŠ s VJM
Keť, 3. Denis Bélik , ZŠ Kuraľany; III. kategória: 1. Viktória Marková, ZŠ Tekovské Lužany,
2. Daniela Vargová, ZŠ Želiezovce, 3. Samuel
Vezér, ZŠ Želiezovce.
Všetci ocenení žiaci postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 24. 1. 2014
v priestoroch Domu MS v Leviciach. Veríme,
že budú vzorne reprezentovať náš obvod
a podarí sa im uspieť v silnej konkurencii
účastníkov obvodného kola v Leviciach.
Monika Mihóková, učiteľka ZŠ Želiezovce
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Rozlúčka
Sú chvíle, o ktorých vieme,
že raz prídu, ale keď sú tu, tak
sú nečakané a vtedy len bezradne stojíme a pýtame sa: Prečo?
V decembri sme sa rozlúčili s
našim priateľom Ing. Árpádom
Nagyom. Skončila sa dlhá 52
ročná púť športovca, ktorý bol
oddaný šachu telom i dušou.
V roku 1961 v našom meste,
v Želiezovciach, založil šachový
oddiel a stal sa aj jeho prvým
predsedom. Funkciu predsedu
vykonával 30 rokov. Pod jeho
vedením oddiel postúpil cez
okres, oblasť až do tretej ligy
západoslovenského kraja. V
roku 1989 získal osvedčenie šachového rozhodcu 3. triedy. Bol
spoluorganizátorom mnohých
turnajov v meste a okolí. Napr.
„Pohár oslobodenia“, „Putovný
pohár primátora mesta“, „Vianočný bleskový turnaj“ a mnoho
klubových a žiackych majstrovských turnajov. Po zložení

funkcie predsedu
dlhé roky pôsobil
ako hospodár a v
posledných rokoch
ako
kontrolór
šachového občianskeho združenia.
Ako vedúci a člen
„B“ mužstva mnohokrát dosiahol prvenstvo v oblastnej súťaži Nitrianskeho kraja.
Ako odmenu za množstvo
vykonanej práce z príležitosti 50.
výročia vzniku súťažného šachu
v meste získal vyznamenanie
- pamätný list mesta.
Je ťažké prijať, že už nie je
medzi nami. Chýba nám. Chýba jeho povestná húževnatosť
a vytrvalosť. Chýbajú jeho legendárne veľké ťahy, s ktorými
mnohokrát vyhral aj zdanlivo
prehraté partie. Na jeho pamiatku mi dovoľte uviesť zápis z jeho
posledného ligového zápasu.
5. liga Nitrianskeho kraja, skupi-

na B13, ročník 2013/14, dňa
23.11.2013 Želiezovce
biely: Ing. Árpád Nagy, ŠK TJ
SL Želiezovce C, ELO 1420,
vek 79 rokov; čierny: Roman
Čelár, OŠKA Pohronský
Ruskov B, ELO 1162, vek 15
rokov
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 d5 4.e5
Je7 5.d4 Jg6 6.Sd3 Jh4 7. o-o a
máme tu pánom Nagyom obľúbený kráľovský gambit. Všimnime si
ale aj trochu netradičný agresívny
začiatok Čelára Sg4 8.Sxf4 Dd7
9.Sg3 Jxg2 10.Dd2 obava z vidličky na e3 nie je namieste. Je nepochopiteľné, prečo jazdec na g2 nebol vybitý kráľom. Sh3 11.Jg5 Dg4
12.Sf5 Dh5 13.Sxh3 Se7 14.Jxf7
Vf8 15.e6 Dxh3 16.Jd6+ chyba?
cxd6 17.Vxf8 Kxf8 18.Df2+ Sf6
19.Sxd6+ Kg8 20.e7 Jc6 odkrytie
veže bráni postupu pešiaka na e8
a jazdec napáda pešiaka na d4
a …? 21.c3 Jxe7 22.Sxe7 Sxe7
23.Dxg2 je tu čas zobrať jazdca

a po výmene dám by biely stál
lepšie De3+ a prišlo ďalšie prekvapenie 24.Kh1 Dc1+ 25.Dg1
Dxb2 26.Jd2 Dxd2 radšej stratiť
jazdca ako vežu i keď na a3 by
to bolo snáď výhodnejšie 27.Vb1
b6 28.Dg4 Dxa2 29.De6+ Kh8
30.Vf1 Sf6 31.Ve1 hrozí mat na
e8 ale Vxf5 gxf5 Dxf5+ vedie k
večnému šachu, prípadne k zisku
veže h6 32.Vg1 Dc4 33.De1
Vc8 34.Vf1 Dxc3 35.De6 hrozba večného šachu Sxd4 36.Dxd5
Ve8 37.Df7 Dc6+ 38.Vf3 Ve1+
39.Kg2 Vg1+
40.Kh4 Dc8+
41.Vf5 Se5 0:1
Prijmi naše uznanie, starý
bojovník. Zápasil si húževnato
až do konca. Aj touto cestou ti
ešte raz ďakujeme za to, čo si pre
náš šach vykonal. Sľubujeme, že
na tvoje myšlienky a dobré rady
nezabudneme a lásku k šachu si
ponesieme ďalej. Česť tvojej pamiatke.
MJ

Postúpi OŠKA do IV. ligy?
V našom regióne máme nový
šachový klub, a to OŠKA (Obecný
šachový klub amatérov) Pohronský Ruskov. Čo môžeme vedieť
o tomto klube. Bol založený 20.
marca 2012 za prítomnosti starostu obce Ing. Ľudovíta Nagya
a člena športovej a kultúrnej komisie obce Tibora Keila a členov
- šachistov z radov dospelých a
mládeže. Vedúcim klubu je Ján
Machník. Sídlo a hracia miestnosť
je v obecnej kantíne Cukrovarská
1. Tu, v tejto budove sa hrajú
ligové zápasy a aj sa pravidelne
trénuje, a to každý utorok od 17:
00 do 20:00.
Čo a koho vyzdvihnúť z doterajšieho klubového života?
Členovia nášho klubu majú vo
svojich radoch šachových majstrov, ktorými sú napr. Roman
Čelár, viacnásobný majster ZŠ
Pohronský Ruskov, Kristína
Čermáková, majsterka obce, Igor
Matuška, majster CVČ Želiezovce, Milan Lakatoš, dvojnásobný
majster Gymnázia Želiezovce
ako aj Nikolas Levický, majster
ZŠ s VJM Želiezovce.
Štvorčlenné šachové družstvo
chlapcov posilnené o Adama Katonu vyhralo putovný pohár starostky obce Jur nad Hronom. V ďalšom
roku obsadili tretie miesto.
Pri príležitosti 1. výročia otvore-

nia klubu sme usporiadali turnaj
A mužstvo OŠKA je suveréno putovný pohár starostu obce. ne na prvom mieste. Zostáva mu
Pozvanie prijalo 18 šachistov.
V. liga
Víťazom sa stal András Balázs
z Maďarska, inak hráč ŠK TJ
1. OŠKA Pohronský Ruskov A
Kamenný Most. Usporiadal sa
2. ŠK Levice D
aj detský Grand Prix turnaj, v
3. ŠK Čata
ktorom hralo 17 detí a víťazom
sa stal Matej Bátora z Nitry (Nit4. ŠK TJ Slovan Želiezovce B
riansky šachový klub). Plus ďalšie
5. OŠKA Pohronský Ruskov B
turnaje a súťaže s primeraným
výsledkom. Toto boli začiatky.
6. ŠK TJ Slovan Želiezovce C
V oficiálnej ligovej súťaži
družstiev v V. lige sme vo svojej získať pár bodov od domáceho B
prvej sezóne 2012/2013 obsadili mužstva, od Levíc alebo od Čaty
pekné štvrté miesto zo ziskom a postúpiť do IV. ligy.
11 bodov z 30 možných. Prvý Tak držme palce na rukách i na
ŠK Jur nad Hronom 21 bodov, nohách, aby sa im to podarilo.
druhý ŠK Čata 20 bodov, tretí Dovtedy je potrebné usilovne
ŠK TJ SL Želiezovce B 16 bodov, trénovať a trénovať.
piaty ŠK TJ SL
Želiezovce C 8
IV. liga
1
2
3
4
5
6
bodov a šieste
1
ŠK PRIBETA
*
51⁄2
51⁄2
ŠK Levice E 4
2
N. ZÁMKY B
21⁄2 *
5
71⁄2 51⁄2
body.
3
DVORY
N.
Ž.
A
*
6
61⁄2 31⁄2
5. liga (B13)
Nitrianskeho 4
MŠK ŠAHY
3
2
*
41⁄2
kraja.
5
KOMÁRNO D
21⁄2 1⁄2
11⁄2
*
51⁄2
V tomto roční- 6
KOMÁRNO E
21⁄2 41⁄2 31⁄2 21⁄2 *
ku 2013/2014
7
ŽELIEZOVCE A 3
4
11⁄2 11⁄2
sme sa do
8
ŠK
SV.
PETER
A
2
1
2
31⁄2 3
súťaže prihláDVORY N. Ž. B
0
3
0
sili s dvoma 9
štvorčlennými
družstvami A a B, ktoré majú za Tabuľka ukazuje aj pozíciu a
silu Želiezovského B a C družsebou už polovicu sezóny.

stva. Treba vedieť, že v každom
družstve hrajú dvaja dospelí a
P

V

R

P

B

Sk

7

7

0

0

21

22,5

6

3

1

2

10

13

6

2

1

3

7

12,5

7

2

1

3

7

10,5

7

2

1

4

7

10

7

1

2

3

5

9,5

dvaja mládežníci + náhradníci.
Najprv privítajú mužstvá z Čaty
a z Levíc a na záver sezóny hrajú
medzi sebou.
4. liga (B12) Nitrianskeho
kraja.
Želiezovským šachistom sa ne7

8

9

5

6

8

P H P H P H
1
2
3
15
30,0 45,0

5

13

29,5 42,5

8

12

31,0 43,0

4
7
61⁄2

6

9

22,0 31,0

61⁄2

41⁄2

9

21,0 30,0

5

6

18,0 24,0

61⁄2 4

16,5 20,5

*

5

3

16,5 19,5

3

*

0

7,5

*
11⁄2

7,5

darí. Odohrali už polovicu zápasov a pri jednej výhre 6,5 : 1,5
→
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Strelecký klub Magnum Želiezovce otvoril
streleckú sezónu
V sobotu 18. januára sa na miestnej
strelnici uskutočnila súťaž o Cenu mesta

(Dvory nad Žitavou B), remíze
4 : 4 (Nové Zámky), troch prehrách 3 : 5 (ŠK Pribeta), 1,5 : 6,5
(Komárno D) a 1,5 : 6,5 (Šahy)
sú so štyrmi bodmi na nelichoti-

Želiezovce v streľbe z veľkokalibrovej a malokalibrovej pištole na 25 m.
Súťaž
otvoril
hlavý
rozhodca Jozef Haller. Prihlásilo sa 53 strelcov, čo
prekvapilo aj samotných
usporiadateľov a súťaž
trvala do 16:30 hod. Účastníkom bola zabezpečená
strava aj občerstvenie, čím
je ŠK Magnum známy po
širokom okolí.
Do súťaže v streľbe
z veľkokalibrovej pištole sa
prihlásilo 27 strelcov a až
desiati nastrieľali viac ako
200 z možných 300 bodov.
Zvíťazil Pavol Dodok z Bátoviec, ktorý nastrieľal 268
bodov. Na 2. mieste skončil
Jozef Hubert zo Želiezoviec

No a tí ďalší, bývalí, šachovo
starší, teraz neaktívni sa nie
a nie rozhýbať a nastúpiť na
uvoľnené miesta. Alebo, pýtam
sa, stačí byť múdry na tréningu

Šachisti Komárna zvíťazili
v Želiezovciach
V nedeľu 13. 1. privítal ŠK TJ Slovan Želiezovce družstvo KŠC
Komárno D v 5. kole šachovej súťaže B-12 – IV. ligy Nitrianskeho kraja. Domáci stretnutie
nezvládli a prehrali 1,5 : 6,5
s aktívnejšími hosťami. Remízu
dosiahol Jozef Kakačka proti
Ernő Molnárovi, Ján Machník
proti Bélovi Jakabovi a István
Farkas proti Ferenczovi Fűrimu. Sumár ELO bodov 8-členného družstva Komárna D je
12 999, priemer na hráča 1624,
v prípade domácich 11 089 a priemer na hráča 1387.
(LV)
vom siedmom mieste.
Dúfajme, že na konci sezóny
nenastane kolaps a družstvo sa v
štvrtej lige udrží.
Treba uznať a pripomenúť,
že terajšie družstvo je, oproti
tomu, ktoré pred dvoma rokmi
bojovalo o postup do tretej ligy
podstatne slabšie. Vypadli niekoľkí stabilní kľúčoví hráči a tí
noví, mladí logicky nemajú ešte
ani skúsenosti ani dostatočné
vedomosti.

ale na zápas nenastúpiť a takto
umelo udržiavať svoju „povesť
dobrého hráča“? Situácia nie je
dobrá ani vo vedení. Zo štvorčlenného výboru už s istotou vypadli dvaja a jeden je neaktívny.
Bude výbor zase funkčný alebo
zostane situácia naďalej krehká,
keď zodpovednosť za vedenie
už je prakticky len na pleciach
jedného človeka? Pozor, tento
stav, neriešenie problémov, tento
prístup je cestou do pekla, cestou

s 249 bodmi, o bod menej získal tretí Štefan
Kycka z Novej Dediny. Ako štvrtý skončil
Milan Vékony zo Svodova s 240 bodmi, piaty
Ján Daniel z Levíc s 234 bodmi.
V súťaži v streľbe z malokalibrovej pištole
šťartovalo 26 strelcov a až 12 z nich nastrieľalo viac ako 200 bodov. Aj túto disciplínu
vyhral Pavol Dodok, ktorý dosiahol 275
bodov. Druhý bol Milan Vékony s 267, tretí
jeho syn Patrik Vékony s 265, štvrtý Ladislav
Svanczár z Lontova s nástrelom 259 bodov
a piata Mária Maturkaničová so ziskom 249
bodov.
Cena mesta Želiezovce putovala zásluhou
Pavla Dodoka do Bátoviec. Hlavný rozhodca
Jozef Haller sa v závere poďakoval strelcom
za účasť a disciplínu a pozval prítomných
na podujatie Grand Prix Magnum, ktoré sa
uskutoční 22. februára 2014 v streľbe z ľubovoľnej malokalibrovej pušky s puškohľadom.
(LV)

do záhuby a vedie k zániku šachového klubu.

Iné šachové správy

dých hráčov. Pozor, na budúci
rok máme jubileum a budeme
oslavovať!

Školské turnaje o majstra školy.
Dňa 18.12.2013 sa hral
šachový turnaj o majstra ZŠ s
VJM Želiezovce. Zúčastnilo sa
ho tradične 16 žiakov. Na prvom
mieste sa umiestnila a majstrom
školy na jeden rok sa stala Gabriela Melisa, ako druhý skončil Pé-

Dňa 19.12.2013 sa hral šachový
turnaj o majstra slovenského
Gymnázia. Zúčastnilo sa ho
10 žiakov. Na prvom mieste sa
umiestnil a svoj vlaňajší titul
obhájil Milan Lakatos z Pohronského Ruskova. Menovaný hrá aj
za OŠKA a to za družstvo A. Ako

ter Dimitrov a tretí Jozef Repka.
Prvá a tretí sú členmi aj šachového klubu Želiezovce a hrajú
aj piatu ligu. Za zmienku ešte
stojí aj to, že tento ročník bol
už deviaty v poradí a niesol sa
v znamení nástupu nových mla-

druhý skončil Juraj Klenko a
tretí Erik Michlo. (Na pripojenej
fotke menovaní sedia.) Turnaj si
prišli pozrieť aj niektoré priateľky šachistov a snáď aj priateľky
šachovej hry.
MJ
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Naďalej je možnosť

Aj keď sme o tom v našich novinách písali minulé leto
a istý čas to tak aj bolo, že kaviareň Miracle v Dome kultúry
zatvorí svoje brány, na potešenie mnohých bol napokon osud
útulného podniku s chutnými kávami iný. Kaviareň bola zatvorená iba na dva mesiace, keďže pôvodní majitelia sa odsťahovali zo Želiezoviec. Podnik však prevzala Ružena Bendeová, ktorá ho odvtedy prevádzkuje. „Niekoľko týždňov som sa
od manželov Gažovcov učila baristickým znalostiam, pracovala
som s nimi, aby som zvládla všetko, čo môžem potrebovať pre
obsluhu hostí,“ - hovorí nová prevádzkovateľka baru. Dodáva,
že okrem osoby obsluhujúceho sa v kaviarni nič nezmenilo,
ani mimoriadne široká ponuka káv z celého sveta. Návštevníci rôznych kultúrnych podujatí tak majú naďalej možnosť
zájsť si na kávu. A samozrejme aj ktokoľvek iný...
(r)

Želiezovskí Traja králi

Vyrazili do mesta, aby prihláseným rodinám zaniesli
radostnú zvesť Vianoc, zaželali veľa dobra, radosti, spokojnosti, aby ľudia
mohli obdariť
aj tých, ktorí
nemajú. Stále
platí: čím viac
dávame, o to
viac dostávame.
Tento rok naša
zbierka putovala do Kene
ako
podpora
programu pre deti s postihnutím v katolíckej diecéze Kitale.
Vďaka patrí každému, kto nás prijal. Dovidenia o rok.
Alžbeta Klenková, katechétka

Évkezdet operettel

A természet csalfa időt készített számunkra, nem olyat,
amilyen elvárható az év eleji időszakban. A művészetkedvelő zenebarátokat ez azonban nem akadályozta meg abban,
hogy január 6-án ellátogassanak a művelődési otthonba a
csodálatosan szép újévi koncertre. A rendezvényen Farkas
Pál vezényletével a Váci Szimfonikus Zenekar, valamint
Boncser Gergely, Csémy Emy, Borbás Barbara, Ress Hajnalka, Jenei Gábor, Ocskó Aladar, és szólóénekesként a Felvidékről származó Szeredy Krisztina szerepelt. Az Érsekújvári
születésű művésznő állítása szerint mindig örömmel szerepel Szlovákia városaiban, és megtisztelő volt számára fellépni városunkban is. A produkció tetszett a közönségnek,
amely szép zenei élménnyel gazdagabban tért haza a január
6-ai koncertet követően.
Eva Frenková

KÖZLEMÉNY (kis légszennyezési forrás)
A Zselízi Városi Hivatal környezetvédelmi osztálya bejelentési kötelességükre figyelmezteti a város területén kiskapacitású légszennyező berendezést üzemeltetőket: február
15-ig be kell jelenteniük az általuk üzemeltetett minden légszennyező forrás tavalyi fűtőanyag- és nyersanyagfogyasztását.
Minden Zselízen vállalkozó természetes és jogi személy köteles
a légszennyező berendezését bejelenteni. Az adatokat a város
honlapján olvasható minta szerint kell kitölteni, de tájékoztatást kaphatnak a Városi Hivatalban is, a földszinti 12. számú
irodában. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén Zselíz
városa a törvény értelmében köteles az üzemeltetővel szemben eljárást kezdeményezni. A légszennyeződés miatt kiszabható bírság akár 663,87 € is lehet.

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

9. 12. Alexa Töröková, 12. 12. Izabela Lakatošová, 31. 12. Jakub Bakala, 4. 1.
Maxim Mihók, Filip Paál, 11. 1. Máté Tóth, 17. 1. Zuzana Záhoranská, 21.
1. Dávid Lenthár

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

14. 12. Peter Palacka (Skalica) – Erika Verlíková (Svodov), 11. 1. Erik Droppen (Búč) – Kristína Šubová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Eva Birdáčová
Katarína Fehérová
Štefan Hegedüs
Ladislav Hurtoš
Karol Lakatoš
Veronika Mészárosová
Zuzana Röderová
Iveta Stančíková
Eva Stredová
Monika Szabóová

09. 02.
17. 02.
17. 02.
27. 02.
20. 02.
26. 02.
26. 02.
06. 02.
22. 02.
28. 02.

60
František Csákvári
Alžbeta Hodáliková
Štefan Lakatoš
Alexander Trgiňa

27. 02.
08. 02.
01. 02.
09. 02.

70
Zuzana Dekická

08. 02.

Margita Horáková
Helena Juhászová
Katarína Kuruczová
František Szalay
Mária Teremová
Zuzana Zelinová

28. 02.
24. 02.
07. 02.
10. 02.
01. 02.
05. 02.

80
Eugen Dömötör
Rudolf Prudký
Arpád Tóth

04. 02.
22. 02.
04. 02.

Opustili nás – Elhunytak

2. 1. Štefan Petrík (Želiezovce, 48 r.), 4. 1. Attila Benke (Želiezovce, 36 r.), 5.
1. Michal Opavszký (Želiezovce, 75 r.), 6. 1. Jolana Komrhelová (Želiezovce,
70 r.), 12. 1. Štefan Gubrica (Farná, 86 r.), 19. 1. Roman Bojko (Levice, 64 r.),
29. 1. Zoltán Gulyás (Želiezovce, 53 r.), Magdaléna Demjanová (Želiezovce,
63 r.), 1. 2. Jozef Kúdela (Želiezovce, 66 r.), Pavel Hrnčiar (Želiezovce, 88
r.), 2. 2. Rozália Diószegiová (Želiezovce, 80 r.), Monika Beňušová (Jur n.
Hronom, 37 r.), 4. 2. Hermína Peszekiová (Keť, 90 r.)
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VERSENY ünnepélyes eredményhirdetését március 8-án,
szombaton 17 órakor tartják
a SÁRISÁPI MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN. A pálinkamintákat
leadni, azaz nevezni kizárólag
február 25-én (kedden) 9–18
óra között, a verseny helyszínén lehet. A nevezési feltételeket és további tájékoztatást a
www.sarisap.hu honlapon találnak. Kérjük a résztvevőket,
hogy az eredményhirdetésre
kínáláshoz pálinkát mindenki
hozzon magával!
Eredményes felkészülést kívánunk minden pálinkatermelő
gazdának!
Schummel Tamás, egyesületi
elnök – telefon: +36-30/3856631, +36-30/498-7959, email: s.zsolt@vnet.hu
Annavölgy és Sárisáp
Kertbarátainak
és Borbarátnőinek Egyesülete

A „Karácsonyi vásár” (Jumbo Sale) szervezőjeként köszönetemet
fejezem ki a Comenius Gimnázium igazgatóságának, az iskola diákjainak, a szülőknek, a város többi iskolájának, valamint a város
lakosainak önfeláldozó segítségükért. Mindannyian hozzájárultak
ahhoz, hogy a 2013. december 20-án megrendezett karácsonyi
gyűjtés sikeres legyen. A 157,12 eurós bevételt a pozsonyi gyermekonkológia (Klinika detskej hematologie a onkologie, LF
UK a DFNsP) kis betegeinek, valamint Rinah Rasoanantenaina
afrikai kislány decemberi és januári taníttatására ajánlottunk fel.
Bogolepova Klára
Köszönjük a segítséget.
Ako organizátorka Vianočného trhu (Jumbo Sale) vyjadrujem
poďakovanie riaditeľstvu Gymnázia J. A. Komenského s VJM
v Želiezovciah, študentom školy, rodičom, ostatným školám
v meste a obyvateľom za nezištnú pomoc. Oni všetci sa pričinili
o to, že vianočná dobrovoľná zbierka dňa 20. decembra 2013
bola úspešná. Príjem vo výške 157,12 € sme venovali detským
pacientom Klinike detskej hematológie a onkológie, LF UK
a DFNsP a na hradenie školných výdavkov afrického dievčaťa
Rinah Rasoanantenainu v decembri a januári. Ďakujeme za
Klára Bogolepovová
pomoc.

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
IHNAČÁK Marcel: ZELENINA MOJA LÁSKA.
20,99 €
Bratislava, Slovart 2013.
Známe meno šéuchára a plno neznámych zeleninových receptov.
Tekelyová: SLADKOSTI,OD KTORÝCH SA NEPRIBERÁ 2.
14,99 €
Bratislava, Liga 2013.
Aj na sladké treba vedieť ako a potom sa bez výčitiek postaviť
na váhu. Nanuky, müsli, zapečené ovocie? Skúsme...
Fabro: LUNÁRNY KALENDÁR.
8,93 €
Bratislava, Foni 2014.
Farebný kalendár sejby a záhradkárskych prác, z pozorovania
tradičného striedania fáz Mesiaca – funguje to!

cafe & bar
0902 701 095, 0911 848 375

– príjemná atmosféra, pohodlie
– kvalitné nápoje, lahodná káva
– hry: stolný futbal,
šípky, biliard
– miestnosť so sedacími
vakmi

(14-01)

A 2014. évi 29. SÁRISÁPI
BORVERSENY
TÉRSÉGI
ünnepélyes eredményhirdetését március 8-án, szombaton
17 órakor tartják a SÁRISÁPI
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN. A
bormintákat leadni, azaz nevezni kizárólag február 25-én
(kedden) 9–18 óra között a
borverseny helyszínén lehet. A
nevezési feltételeket és további
tájékoztatást a www.sarisap.hu
honlapon találnak.
Kérjük a résztvevőket, hogy
az eredményhirdetésre kínáláshoz egy-két palack bort
mindenki hozzon magával!
Eredményes felkészülést kívánunk minden borásznak!
Schummel Tamás egyesületi
elnök – telefon: +36-30/3856631, +36-30/498-7959, email: s.zsolt@vnet.hu
A 2014. évi 2. SÁRISÁPI
TÉRSÉGI NYÍLT PÁLINKA-

Po–Št 11:00 – 23:00

Navštívte nás a sami si utvorte názor!
Nájdete nás v susedstve Univerzumu.

Pi

11:00 – 04:00

So

16:00 – 04:00

Ne

16:00 – 23:00

Poradenstvo pre podnikateľov v Centre podnikateľských služieb na ulici
Mierová č. 24 v Želiezovciach – tretia streda v mesiaci v čase od 9:00 do
14:30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50 EUR/hod.
Stránkové dni poradenskej kancelárie v roku 2014: 29. január, 19. február,
19. marec, 16. apríl, 21. máj, 18. jún, 16. júl, 20. august, 17. september, 15.
Mesto Želiezovce
október, 19. november a 17. december.
Volnij Don
Piesne donských kozákov – v nedeľu 23. 2. o 17:00 hod. v DK Želiezovce.
Vstupné – v predpredaji 5 €, na mieste 7 €.
Michael Parker: A szerelmes nagykövet (bohózat 2 részben), Straub
Dezső rendezésében és főszereplésével. 2014. március 5-én a Zselízi Művelődési Otthonban. Jegyek elővételben 10 €, a helyszínen 12 €.

Spomienka
Kto v srdci žije, nikdy neumiera,
Čas letí, deň s nocou sa mína,
Tvoja prítomnosť a láska
nám tu veľmi chýba.
Dňa 24. februára uplynie 1 rok odvtedy,
čo nás navždy opustila naša drahá manželka,
matka, dcéra, sestra, nevesta, švagriná a starká

Judita Šonkoľová

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

(14-02)

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

kniznicazeliezovce@gmail.com
www.facebook.com/KniznicaZeliezovce

MEGHÍVÓ!
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Frank Zs.: GYÓGYÍTÓ ÉTKEZÉS.
5,97 €
Budapest, Csepp 2013.
Méregtelenítés, betegek étrendje, lúgosító receptek...
Lewis, S.: 50 TANÁCS HA...
7,97 €
Budapest, Saxum 2014.
..ha babát akarsz, ha szorongás, migrén, hátfájás gyötör...
Hasznos kézikönyv, tanácsadó mindenkinek.
Honty: NÉMET NYELVTAN.
Budapest, Könyvmíves 2013. 4,28 €
Könnyedén, gyorsan németül.

2014. február
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A zselízi Magnum sportlövő klub
megnyitotta az új idényt
Január 18-án, szombaton a helyi sportlövőpályán tartották a Zselíz város díjáért folyó
versenyt nagy- és kiskaliberű pisztolyok 25

méteres versenyében.
A versenyt Jozef Haller főbíró nyitotta
meg. A versenybe 53 lövő nevezett be, ami
meglepte a szervezőket is,
így a verseny egészen 16:
30-ig tartott. A résztvevőknek ételt és frissítőt is biztosítottak, erről a Magnum
sportklub híres a környéken.
A nagy kaliberű pisztolyok versenyébe 27-en
jelentkeztek, közülük tízen
értek el a lehetséges 300-ból
több mint 200 pontot. A báti Pavol Dodok győzött, aki
268 pontot gyűjtött össze.
A 2. helyen a zselízi Jozef
Hubert végzett 249 ponttal,
egy ponttal kevesebbje volt
a harmadik helyezett újfalui

Štefan Kyckának. A 4. helyen a szódói Milan
Vékony végzett 240 ponttal, 5. a lévai Ján Daniel lett 234 ponttal.
A kiskaliberű pisztolylövészetbe 26 érdeklődő jelentkezett, közülük tizenketten értek el több mint 200 pontot. Ebben a kategóriában is Pavol Dodok nyert, aki 275 pontot ért
el. A második helyen Milan Vékony végzett
267 ponttal, 3. a fia, Patrik Vékony lett 265
ponttal, negyedik a lontói Svanczár László
259 ponttal, 5. pedig Mária Maturkaničová
249 ponttal.
Zselíz város díja Pavol Dodoknak
köszönhetően Bátra került. Jozef Haller
főbíró a verseny végén köszönetet mondott
a versenyzőknek a részvételért és a fegyelemért, majd meghívta a résztvevőket 2014.
február 22-ére a Grand Prix Magnum eseményre, ahol szabadon választott kiskaliberű
puskalövészetben mérhetik össze tudásukat
a jelentkezők.
(LV)

Továbbjutnak a sakkozók a IV. ligába?
nekik, hogy sikerüljön! Addig
pedig szorgalmasan kell edzeni.
A táblázatból kitűnik a zselízi B
és C csapat helyzete és ereje is.
Tudni kell, hogy minden csa-

összeszedik magukat, és a csapat
bent marad a negyedik ligában. El kell ismerni, és meg kell
említeni, hogy a mostani csapat
a két évvel ezelőttivel ellentétben

Zselízen a komáromi sakkozók nyertek

Január 13-án, vasárnap a Nyitrai Kerület IV. ligájában szereplő
zselízi Slovan sportklub hazai pályán fogadta a komáromi KŠC D
csapatát a B-12 bajnokság 5. fordulójában. A zselíziek nem tudták
kihasználni a hazai pálya előnyét, 1,5:6,5 arányban kikaptak az aktívabb vendégektől. Döntetlent csupán Jozef Kakačka ért el Molnár
Ernő ellen, Ján Machník Jakab Béla ellen és Farkas István Fűri Ferencz ellen. A 8-tagú komáromi D csapat ELO pontjainak összegzése
12 999, az egy játékosra eső átlag 1624, a hazaiak esetében ezek a
számok a következőképpen alakultak: 11 089 és az egy játékosra eső
átlag 1387.
(LV)
patban két felnőtt és két fiatal
játszik, és vannak póttagok is.
Előbb a csataiakat és a lévaikat
fogadják, majd a szezon végén
játszanak egymással.
A Nyitrai kerület 4. ligája (B12).
Nem megy a játék a zselízi
sakkozóknak. Lejátszották már
a mérkőzéseik felét, és egy
győzelemmel (6,5:1,5 Udvard
B ellen), egy döntetlennel (4:4
Érsekújvárral), három vereséggel
(3:5 Perbetével, 1,5:6,5 Komárom D ellen és 1,5:6,5 Ipolyság
ellen) a hetedik helyen állnak. A
táblázat az ötödik forduló utáni
állapotot rögzíti.
Reméljük, hogy az idény végére

– amikor a harmadik ligába való
felkerülésért küzdött – lényegesen gyengébb. Kiesett néhány
kulcsfontosságú játékos, akik helyett
újak, fiatalabbak jöttek, és nekik
még nincs annyi tapasztalatuk,
tudásuk. A régi, tapasztaltabb
sakkozókat nem lehet rábírni,
hogy visszajöjjenek, és folytassák
a versenyt. Felteszem a költői
kérdést, elegendő okosnak lenni
az edzéseken, de a mérkőzéseken nem megmérettetni, és ily
módon művileg megtartani a „jó
játékos” hírnevét? Nem jó a helyzet a vezetésben sem. A négytagú
bizottságból ketten már bizonyosan kiestek, egy tag pedig nem

tevékenykedik.
Működőképes
lesz újra a vezetőség, vagy marad
a bizonytalan helyzet? A felelősség
gyakorlatilag már csak egy ember
vállát nyomja. Vigyázat, mert ez az
állapot, a megoldatlan problémák
és ez a hozzáállás rossz irányba
visz, és a sakk-klub megszűnését
is okozhatja.
Iskolai tornák
2013.
december
18-án
a zselízi magyar alapiskolában
sakktornát rendeztek az iskola

Az első és a harmadik helyezett
tagja az 5. ligában szereplő zselízi
sakk-klubnak is. Említésre méltó
az is, hogy ez a torna már a kilencedik volt a sorban, és az új,
fiatal játékosok megjelenésének
jegyében zajlott. Ha minden jól
megy, jövőre kerek évforduló
ünnepelhetünk.
2013.
december
19-én
rendezték a helyi szlovák gimnázium sakk tornáját. 10 diák
vett rajta részt. Tavalyi elsőségét
megvédte az oroszkai Lakatos
Milan, aki tagja az Oroszkai

bajnoka címéért. A Nagy Árpád
Emlékversenyen 16 tanuló vett
részt. Az első helyen Meliska
Gabriella végzett, aki egy évre
az iskola bajnoka lett, a 2. Dimitrov Péter, a 3. Repka József lett.

Amatőr Sakkozók Községi Klubja A csapatának is, 2. Juraj Klenko, a 3. Erik Michlo lett (a képen
elöl ülnek). A tornán részt vettek
és szurkoltak a sakkozók barátai
és barátnői is.
MJ

Egyéb sakkhírek
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Továbbjutnak a sakkozók a IV. ligába?
Régiónkban új sakk-klub alakult, az Oroszkai
Amatőr Sakkozók Községi Klubja. Mit tudhatunk a klubról? A 2012. március 20-ai alapításon részt vett Nagy Lajos, a falu polgármestere
és Keil Tibor, a község sport- és kulturális bizottság tagja, és ott voltak a község felnőtt és
iúsági sakkozói is. A klub vezetője Ján Machník. A székhely és a játékterem az oroszkai
Kantinban van. Ebben az épületben játsszák
a ligás mérkőzéseket, és itt is edzenek, mégpedig minden kedden 17-től 20 óráig.
Mit és kit emeljünk ki a klubélet eddigi történéseiből?
Klubunk tagjai között sakkbajnokok is vannak, pl. Roman Čelár, az oroszkai alapiskola
többszörös bajnoka, Kristína Čermáková,
a község bajnoka, Igor Matuška, a Zselízi
Szabadidőközpont bajnoka, Milan Lakatoš,
a zselízi gimnázium kétszeres bajnoka vagy
Levický Nikolas a zselízi magyar alapiskolából.
A fiúk négytagú csapata Katona Ádámmal
kiegészülve megnyerte a garamszentgyörgyi
polgármester vándorserlegét. A következő
évben a harmadik helyet szerezték meg.
A klub megalakulásának első évfordulóján
megrendeztük a falu polgármesterének
vándorserlegéért kiírt tornát. A meghívást 18
sakkozó fogadta el. A magyarországi Balázs
András lett a győztes, aki egyébként a kőhídgyarmati tornaegyesület sakk-klubjának
játékosa. Megrendeztük a gyermek Grand
Prix tornát is, melyen 17 gyermek vett részt.

A nyertes a nyitrai Matej Bátora lett (Nyitrai Sakk Klub),
V. liga
P V R P
B
Sk
és voltak még további tornák,
1. P. Ruskov A
7
7
0
0 21 22,5
versenyek is, több-kevesebb
2.
ŠK
Levice
D
6
3
1
2 10 13
sikerrel.
Az első idényben, a 2012/ 3. ŠK Čata
6
2
1
3
7 12,5
2013-as szezonban az V. ligá4. Slovan Želiezovce B 7
2
1
3
7 10,5
ban a 30 lehetséges pontból
7
2
1
4
7
10
11-et megszerezve a negyedik 5. P. Ruskov B
helyen végeztünk. Az első 6. Slovan Želiezovce C 7
1
2
3
5
9,5
helyezett Garamszentgyörgy
21 pontot, a második Csata
(A és B) jelentkeztünk, akik már túljutottak
20 pontot, a harmadik Zselíz B csapata 16 az idény felén. Az aktuális állást a mellékelt
pontot gyűjtött, az ötödik helyezett Zselíz C táblázat mutatja.
csapata 8, a hatodik lévai sakk klub pedig 4 A tabella éllovasa az Oroszkai Amatőr
IV. liga

1

2

1

ŠK PRIBETA

*

51⁄2

2

N. ZÁMKY B

21⁄2

*

3

DVORY N. Ž. A

4

MŠK ŠAHY

5

KOMÁRNO D

6

KOMÁRNO E

7

ŽELIEZOVCE A

3

8

ŠK SV. PETER A

2

9

DVORY N. Ž. B

0

21⁄2

3

4

6

51⁄2
5

71⁄2

51⁄2

61⁄2

31⁄2

*

6

3

2

*

1⁄2

11⁄2

21⁄2

41⁄2

4
1
3

5

7

8

9

5

6

8

P H P H P H
1
2
3
15
30,0 45,0

5

13

29,5 42,5

8

4

12

31,0 43,0

41⁄2

61⁄2

6

9

22,0 31,0

*

51⁄2

61⁄2

41⁄2

9

21,0 30,0

31⁄2

21⁄2

*

5

6

18,0 24,0

11⁄2

11⁄2

61⁄2 4

16,5 20,5

2

31⁄2

*

5

3

16,5 19,5

3

*

0

7,5

*
3

0

pontot szerzett.
Bajnoki küzdelmek
A Nyitrai kerület 5. ligája (B13). Ebben az
idényben a versenybe két négytagú csapattal

7

11⁄2

7,5

Sakkozók Községi Klubjának A csapata.
Elegendő néhány pontot szereznie a hazai
B csapattól, a lévaiaktól vagy a csataiaktól,
és továbbjuthat a IV. ligába. Szurkoljunk hát
→

Búcsúzás
Vannak pillanatok, amelyekről tudjuk, hogy egyszer
eljönnek, mégis, amikor már
itt vannak, váratlannak tűnnek.
Tanácstalanul állunk és azt kérdezzük: Miért? Decemberben
búcsúztunk barátunktól, Nagy
Árpád mérnöktől. Véget ért egy
sportoló hosszú, 52 éves pályafutása, egy emberé, aki szívvel,
lélekkel sakkozó volt.
1961-ben alakította meg Zselízen a sakk-szakosztályt, és lett
egyben az első elnöke is. Az elnöki tisztséget 30 éven át töltötte
be. Vezetése alatt a szakosztály
a járáson keresztül feljutott
a területi bajnokságba, majd
a Nyugat-Szlovákiai kerület
harmadik ligájába. 1989-ben
elnyerte a 3. osztályú sakkbírói
bizonyítványt. A városban és
környékén sok torna társszervezője, közreműködője volt Ilyen
volt pl. „Felszabadulás Kupa”, a
Város Polgármesterének Vándorserlege, Karácsonyi Villámtorna, továbbá sok klub- és diák-

tornabajnokság.
Az elnöki tisztségéről lemondva
a
sakkozók
polgári
társulásában tovább
tevékenykedett
gazdasági felelősként, majd az
utolsó években
ellenőrként. Vezetőként és a B
csapat tagjaként sokszor végzett
első helyen a Nyitrai kerület
területi versenyén.
A városban a versenysakk
megalakulásának 50. évfordulója alkalmából jutalomként
megkapta az elismerést – a város
emléklapját.
Nehéz elfogadni, hogy már
nincs közöttünk. Hiányzik. Hiányzik legendás szívóssága és
kitartása. Hiányoznak agyafúrt,
nagy húzásai, amelyekkel sokszor
a már elveszettnek tűnt játszmákat
hozta vissza. Engedjék meg, hogy
emlékére utolsó ligamérkőzésének
beírását osszam meg Önökkel.

5. liga, Nyitrai kerület, B13
csoport, 2013/14 évfolyam,
2013 november 23. Zselíz
világos: Ing. Nagy Árpád, ŠK
TJ SL Želiezovce C, ELO 1420,
79 éves
sötét: Čelár Roman, OŠKA Pohronský Ruskov B, ELO 1162,
15 éves
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Hf3 d5 4.e5
He7 5.d4 Hg6 6.Fd3 Hh4 7. o-o,
és itt van a Nagy úr által kedvelt
királycsel. De vegyük figyelembe
Cselár kicsit szokatlan agresszív
megnyitását is! Fg4 8.Fxf4 Vd7
9.Fg3 Hxg2 10.Vd2 aggódás a
villától az e3-as mezőn helytelen.
Érthetetlen, hogy a g2-es huszárt
miért nem ütötte ki a király. Fh3
11.Hg5 Vg4 12.Ff5 Vh5 13.Fxh3
Fe7 14.Hxf7 Bf8 15.e6 Vxh3
16.Hd6+ hiba? cxd6 17.Bxf8
Kxf8 18.Vf2+ Ff6 19.Fxd6+ Kg8
20.e7 Hc6 a bástya kitakarása
gátolja a gyalog előrenyomulását az e8-ra, a huszár egyúttal
támadja a d4-es gyalogot 21.c3
Hxe7 22.Fxe7 Fxe7 23.Vxg2 itt

az idő kiütni a huszárt, és a vezérek cseréje után világos jobban
állna Ve3+, és jött egy következő
meglepetés 24.Kh1 Vc1+ 25.Vg1
Vxb2
26.Hd2 Vxd2 inkább
vesszen a huszár, mint a bástya.
Habár az a3-as mezőn ez talán
előnyösebb lett volna 27.Bb1
b6 28.Vg4 Vxa2 29.Ve6+ Kh8
30.Bf1 Ff6 31.Be1 fenyeget matt
az e8-con. De a Bxf5 gxf5 Dxf5+
örök sakkhoz vezet, vagy esetleg
bástya nyeréséhez is h6 32.Bg1
Vc4 33.Ve1 Bc8 34.Bf1 Vxc3
35.Ve6 örök sakk fenyegetéssel!
Fxd4 36.Vxd5 Ve8 37.Vf7
Vc6+ 38.Bf3 Be1+ 39.Kg2 Bg1+
40.Kh4 Vc8+ 41.Bf5 Se5 0:1
Fogadd elismerésünket öreg
harcos! Egész végig szívósan
küzdöttél. Ezúttal is még egyszer köszönjük mindazt, amit a
sakkért tettél. Ígérjük, hogy nem
felejtjük el a jó tanácsaidat, gondolataidat, és a sakk szeretetét
tovább visszük.
Tisztelet emlékednek.
MJ
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Egy állatorvos
a fekete kontinensen
Tavaly jelent meg az oroszkai származású Fóthy János: Öt év Afrikában – Állatorvos voltam Algériában című könyve,
amelyben a 70-es években állatorvosként
az észak-afrikai országban töltött időszakról számol be élvezetesen. Hasonlóan
élvezetes volt a szerző könyvízelítőnek
is beillő előadása a Zselízi Könyvtár 85.
irodalmi kávéházában, amelyet január
22-én tartottak a Művelődési Otthonban.
A szerző bevezetőben elmondta: szívesen
jön Zselízre, hiszen itt járt iskolába. „Akkoriban egy szántóvető fiaként kevés esélyem
volt arra, hogy valóra váljon vágyam, és
világot lássak. Azonban amilyen a gondolatunk, olyan a képességünk, amilyen
a képességünk, olyan a cselekedetünk,
és amilyen a cselekedetünk, olyan lesz a
sorsunk” – mondta néhány szóban életfilozófiáját. A hallgatóban ennek hallatán
két gondolat merült fel: milyen nagy igazság van ebben a kijelentésben, és milyen
kár, hogy a hallgatóságot szinte kizárólag
az idősebb korosztály alkotja. Sok fiatal
kaphatott volna ihletet...
Az algériai valóság különféle témáira
kiterjedő élvezetes és ennyi év múltán
is pontos beszámolót a hallgatóság nagy
érdeklődéssel kísérte. Főleg azért, mert az
algériai tartózkodás és az orvosi praxis
történései mellett olyan, egyébként nem
könnyen hozzáférhető tárgyi ismereteket
is kaphattak a jelenlevők, amelyeknek
köszönhetően nemcsak a szórakoztató és
érdekfeszítő, hanem az ismeretterjesztő
jelző is ráillett az előadásra.
(ik)
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Évzárás Mikolán

A Mikulčan polgári társulás 2013 végén több társadalmi és kulturális rendezvényt szervezett nyugdíjasoknak és gyerekeknek. 2013. december 20-án Mikulás-ünnepség volt a mikolai
kultúrházban. A kultúrműsorban felléptek a mikolai óvodások, a Zselízi Művészeti Alapiskola növendékei, az Arizona countrycsoport, a „Jóreménység” keresztény gyermekközösség
énekesei Klenko Erzsébet vezetésével, akik a rendezvény végén jótékonysági gyűjtést tartottak szegény gyerekek javára. A Mikulás is megajándékozta a gyerekeket, a nyugdíjasokat pedig az esemény végén frissítőkkel vendégelték meg. A rendezvény sikeréről az is tanúskodik,
hogy a kultúrház tele volt gyerekekkel és idősekkel, ami bennünket, szervezőket nagyon
megörvendeztetett.
2013. december 28-án a társulás a mikolai parkban, kivilágított fenyőfa mellett szervezett
találkozót. Az összejövetelen a polgári társulás 70 tagja ill. szimpatizánsa jelent meg, akik
adventi hangulatban, forralt bort fogyasztva beszélgetéssel töltötték az időt.
Évzáróként a társulás szilveszteri mulatságot szervezett a mikolai kultúrházban, tűzijátékkal
és káposztalevessel. A hangulatos mulatság kora reggelig tartott.
Minden jót kívánunk az új esztendőben, főleg egészséget, boldogságot és sikereket a magánéletben és a munkában egyaránt.
Pavol Ivan, a Mikulčan polgári társulás elnöke

Saját vérükkel mentenek életeket
Január 20-án rekordszámú véradó jött össze a kultúrházban a Szlovákiai Nemzeti Transzfúziós Állomás által szervezett önkéntes véradáson. „Ma átlagon felüli a véradók száma. Többnyire
20-30 véradó jön el, most több mint negyvenen lesznek. Sok köztük a fiatal – gimnazista, de
vannak nyugdíjasok is, és nyilvántartunk olyanokat is, akik évek múltán tértek vissza újra
a véradáshoz” – mondta Lydia Tábiová, a transzfúziós állomás nyitrai koordinátora. Zselízen évente két alkalommal rendeznek önkéntes véradást. A koordinátor nem felejtette el
megemlíteni azokat a segítőket, akik az előkészületekben és a véradáson során segítséget
nyújtanak: a Szlovákiai Vöröskereszt lévai helyi egyesületének a tagjait, valamint Jozef
Meliškát, a zselízi szabadidőközpont dolgozóját, aki a hírverésben segédkezik. „Ez csupán
csekélység, segítségnyújtásom kimerül a plakátok elkészítésében és abban, hogy a plakátokat
széthordom a városban. A propagálásban segítségünkre van a város honlapja, és az utóbbi
időben a közösségi oldalak is. Általában a zselízi véradásokon 25 ember szokott részt venni,
most 42-en jöttek el” – támasztja alá a rekordot jelentő részvételi arányt a zselízi aktivista.
Mi a teendő, hogy még több véradó legyen? „Ha úgy döntünk, hogy vért ajándékozunk, nem
szükséges semmi különlegeset tennünk. Növelnünk kell a folyadékfogyasztást, a véradást megelőző este könnyű vacsorát kell fogyasztanunk, reggel zsiradék- és tejmentes reggelit, el kell
hoznunk a személyi igazolványt, a betegbizosítási kártyát, és eljönni a véradó helyre. A régióban tartott véradásokról honlapunkon – www.ntssr.sk – nyújtunk tájékoztatást” – ecseteli az
eljárás egyszerűségét az első véradóknak a szervezet koordinátora.
(ik)

Ismét hagyományőrző disznóölést tartottak a Magyar Házban
Idén is megtartották a már hagyományosnak
tekinthető disznóölést a Magyar Házban. A
zselízi magyar civil szervezeteket tömörítő
közösségnek a hagyományőrzés egy kiemelten fontos elkötelezettsége. Ez alól a kedves
népies szokásokat magába foglaló disznóölés
sem kivétel. Hiszen hajdan az hústermékek
beszerzésnek ez egy teljesen általános, megszokott formája volt, ahol pedig emberek
összegyűltek ott a
különböző népszokások is bizony
megelevenedtek.
A mai világ neonfény ízű digitális
műanyagvilágában
viszont az efféle tradíciók egyre jobban
háttérbe szorulnak.
Pedig ez a fajta
élelmiszerbeszerzés
sokkal
kevesebb
egészségügyi koc-

kázattal jár, mint a multik polcairól leemelt
erősen megkérdőjelezhető eredetű élelmiszereké. Arról nem is beszélve, hogy régen ezek az
alkalmak közösségépítő jelleggel is bírtak, ami a
Magyar Ház közösségének ma is eltökélt célja.
Valamint az is, hogy rávilágítsanak és felhívják a
figyelmet arra, hogy a 21. században is él még e
hagyomány szerte tájainkon. Ám az sem mellékes szempont, hogy az iabb generációval
is megismertessék a
disznóvágás örömeit, akik az ilyesmivel
mindeddig
csak
történetekben találkozhattak. Ugyanis
sok esetben sajnos
a most felnövő
nemzedék
azzal
sincs különösebben
tisztában,
hogy
amit ebédenként
jóízűen elfogyaszt,
valójában mi is, és

hogyan kerül az asztalra.
A jó hangulatú egész napos tesz-vesz
eseményt megtisztelte jelenlétével az MKP
elnöke, Berényi József, alelnöke Farkas
Iván, illetve a több mint 46 ezer aláírást
összegyűjtő köztársaságielnök-jelölt, Bárdos
Gyula is. De Magyarországról is érkeztek
rangos vendégek, hogy tiszteletüket tegyék a
hagyományőrzésen. Többek közt Lukács Feri
bácsi, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagja,
akiről tudni kell, hogy zselízi születésű, illetve Gaal Gergely fiatal kereszténydemokrata
országgyűlési képviselő is megjelent, aki
nemzetpolitikai tevékenysége révén szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és a
zselíziekkel is különösen jó viszonyt ápol.
A sokszínű csapat mindazonáltal azt is
bebizonyította, hogy nem csak kulturális
programok és szórakoztató rendezvények
megszervezésében tud jeleskedni, de a népi
hagyományok tisztelete és ápolása is ugyanolyan közel áll szívéhez.
Csonka Ákos
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A városi rendőrség megkezdte vagyonvédelmi projektjét

Új szolgáltatás sok előnnyel
A vagyonellenes bűncselekmények – főleg
a betöréses lopások – csökkentésének érdekében a Zselízi Városi Rendőrség 2014
elején új szolgáltatást indított, amelynek
lényege a magán- és közobjektumok őrzése. A szolgáltatást ugyan csupán néhány
hete nyújtja a városi rendfenntartó szervezet, előtte azonban több éven keresztül
közreműködött egy biztonsági szolgálattal
a vagyonőrzés terén, tehát megfelelő tapasztalattal rendelkezik. A városi rendőrségnek máris sikerült megfogalmaznia az
objektumok őrzéséről azokat az előnyöket,
amelyeket a többi magán őrző-védő szolgálattal összehasonlítva kínál.
„Azzal a javaslattal szólítjuk meg a polgárokat és a cégeket, hogy megvédjük vagyonukat, legyen szó vállalati helyiségekről,
raktárakról, irodákról, családi házakról vagy
lakásokról. A törvény lehetővé teszi ezt
a városi rendőrségnek, és mivel állandóan
jelen vagyunk a városban, napi 24 órában,
alkalmas felszereléssel képesek vagyunk az
objektumokat védeni, természetesen egyelőre
korlátozott mennyiségben” – mondja Branislav Alakša, a városi rendőrség parancsnoka, és hangsúlyozza, hogy kellő érdeklődés
esetén tervezik a szolgáltatás fokozatos
kiterjesztését. A parancsnok szerint akár az
objektumok megfigyelésének szakaszában,
akár beavatkozás esetén szélesebb lehetőségei vannak a városi rendőrségnek, mint
a magán őrző-védő szolgálatoknak.
„Ügyfeleinknek néhány olyan előnyt kínálunk, amelyeket az őrző-védő szolgálatok
nem képesek biztosítani. Az egyik a sokéves
helyi tapasztalatunk – a lakossággal való
kapcsolatunk, a helyi viszonyok, rizikótényezők ismerete. Említést érdemel, hogy
a városi rendőrök több éves ill. évtizedes
rendőrségi munkában szerzett tapasztalattal
rendelkeznek. Rendőreink állandó szolgálatban vannak, idejük nagy részét az utcán
töltik, tehát a passzív diszpécserszolgálati
figyelés mellett lehetőségük nyílik a létesítmények állandó jellegű fizikai megfigyelésére is. Mindezt bármely, a város területén
működő őrző-védő szolgálattal összehasonlítható áron – esetleg alatta – tudjuk biztosítani” – teszi hozzá a parancsnok a nem
elhanyagolható érvet. Különbség van szerinte a beavatkozáskor is, ha már behatolást
észleltek az objektumba vagy aktiválódott
a riasztóberendezés. „A városi rendőröknek
nem okoz problémát pár perccel a riasztó
megszólalása után a helyszínre érkezni.
Magát a beavatkozást tekintve az őrző-védő szolgálatoknak korlátozott a hatásköre
a városi rendőrséggel összehasonlítva,
beavatkozás esetén a vagyonőrző cégnek
mindenképpen ki kell hívnia a városi vagy
az állami rendőrséget. Ha bűncselekményt
követtek el, mi elfoghatjuk, elővezethetjük

az elkövetőt, majd átadhatjuk a büntetőeljárást végző szervnek. Ha kihágást követettek el, helyben megoldhatjuk az esetet. Az
őrző-védő szolgálat bizonyos
ideig korlátozhatja a tettes
szabadságát, de mielőbb hívnia
kell a rendőrséget.” A zselízi
rendőröknek sokéves tapasztalatuk van a riasztóberendezések
megszólalása utáni kiszállásban.
Együttműködnek egy őrző-védő
szolgálattal is, amelynek távfelügyeleti központjába több
zselízi létesítmény – bankok,
bankautomaták, játéktermek,
üzletek, benzinkutak és egyéb
objektumok – riasztóját csatlakoztatták. A riasztó megszólalását követően a diszpécserszolgálat értesíti a városi rendőrség
rendőrjárőreit a behatolásról, akik rövid idő
alatt a helyszínre érkeznek. Az együttműködés létrejöttét a városi rendőrségnek a fent
említett előnyei indokolták. Az új szolgáltatás
lényege, hogy a városi rendőrség immár saját
vagyonőrző szolgáltatást is nyújt, nem csupán
együttműködik másokkal.
A 20 objektum alvállalkozásként végzett
őrzése mellett a városi rendőrségnek 6 új
szerződést sikerült kötnie az év elejétől, így
összesen 26 objektumot véd. „A vagyonőrző
szolgáltatásból már most 315 eurós bevételünk van, így fedezni tudjuk az új személygépkocsi havi 291 eurós részleteit” – mondja

a parancsnok. Az új személygépkocsi volt
az egyik feltétele a szolgáltatásnak, hiszen a
járőröknek jelzés esetén néhány percen belül

a helyszínre kell érkezniük. „Nem történhet
meg, hogy – mondjuk betörésnél – nem
leszünk időben az általunk felügyelt helyszínen. Ez presztízsveszteséget jelentene
számunkra, és természetesen csökkenne az
szolgáltatásunk iránti kereslet is” – teszi hozzá Branislav Alakša, és kiemeli, hogy a városi
rendőrség szempontjából szükséges lesz,
hogy a járőrök mindig a városban tartózkodjanak, hiszen a vagyonőrző szolgáltatás
állandó jelenlétet követel meg. A szervezet
idén tovább bővíti szolgáltatását, az év végéig
15–20 új szerződéssel számol.
Levicky László

Közlekedési gondok a központban
Nem jó jel, ha időről időre beteljesednek
a sokak által hangoztatott, a magyar alapiskola melletti kanyarra vonatkozó figyelmeztetések. Egy néhány évvel ezelőtti esethez
hasonlóan tavaly is az András-napi vásárkor
történt ott közlekedési baleset.

Állítólag ez nem véletlen. A Béke utcát
érintő, néhány éve történt közlekedés-szervezési változás következtében a magyar alapiskola melletti gyalogátjárót néhány méterrel
közelebb tolták a kanyarhoz. Ennek következtében Párkány felől érkező járművek vezetőinek a megengedett sebesség betartásakor is

gondot jelent az érkező gyalogosok észlelése.
A helyzet annál veszélyesebb, hogy a reggeli és
délutáni órákban a gyalogátkelőn főleg gyerekek közlekednek.
Ha a gyalogosok már biztonságban
átértek a túloldalra, és az autók lassan
továbbhaladtak, hogy mondjuk lefordulhassanak az alapiskola melletti parkolóhoz,
a gépkocsivezetők újabb problémába ütköznek. A parkolóhoz vezető út ugyanis eléggé hepehupás, egyenetlen, sőt egy terjedelmes
mélyedés fogadja őket a parkoló bejáratának
közepén. Az év vége felé nem könnyítette
a helyzetet az ott leállított büfé sem, amely
megakadályozta, hogy az autósok kikerüljék
a mélyedést. A büfé azóta elkerült onnan, nem
úgy a mélyedés. Így egyelőre minden, parkolóra behajtó autó a vezető elszántságától függően többé vagy kevésbé belemegy a gödörbe,
így tesztelve kocsija alvázának tűrőképességét.
Végül is a jelenleg leginkább elismert jóléti
mutatót, a bruttó hazai összterméket nemcsak
a közutak javítása vagy a gyorsbüfék forgalma, hanem az autójavítók tevékenysége is
növeli...
Levicky László
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Térfigyelő kamerák az iskolában
Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában ez év elejétől térfigyelő
kamerák pásztázzák a folyosókat. A hét kamerából álló rendszert január
4-én helyezték üzembe, azóta napi 24 órában működik. Az igazgatóság az
iskolában viszonylag sűrűn előforduló lopások miatt folyamodott a térfigyelőrendszer felszereléséhez. „A lopásokat nehéz kivédenünk, akárhogy is igyekszünk zárni az osztályokat. A gyerekek általában felelőtlenek, széthagyják
a holmijukat, amivel megkönnyítik a tolvajok dolgát. Sok esetben tudjuk
is, ki volt az elkövető, de nem tudjuk rábizonyítani” – mondja Máté Anikó
igazgató, és tájékoztat arról, hogy a régi épületben 5, az újban – mivel a
folyosó egyetlen nagy, összefüggő helyiség – két kamerát szereltek fel. A feljátszásokat a rendszer 15 napig őrzi meg, azután automatikusan törlődnek.
„A személyiségi adatok védelmének érdekében csupán három személynek
van hozzáférése a rendszerhez. A felvételeket kizárólag büntetőjogi eljárás
esetén használhatjuk fel, illetve archiválhatjuk a 15 napos határidőn túl.
Az üzembe helyezés óta nem történt olyan eset az iskolában, amely miatt

vissza kellett volna néznünk a felvételeket” – mondta el az igazgató, ezzel is
alátámasztva azt az elképzelést, mely szerint a kameráknak inkább megelőző, mint utólagos bizonyító szerepet szántak a zselízi iskolában.
(ik)

A Kincsősök újabb szólósikerekkel
kezdték az évet
Január 17–18-án tartották Egerben a VIII. Országos
Iúsági Szólótáncverseny döntőjét, amelyen Magyarország
legjobb néptáncosai mérték össze tudásukat. Az egri döntőbe 99 produkció 150 jelentkezője közül 55 produkció 74

versenyzője jutott be, akik a legjobbaknak járó Ezüstpitykés
táncos és Gyöngygalléros táncos címekért szálltak versenybe. A döntősök között volt a zselízi Kincső Iúsági Néptáncegyüttes négy tagja is, akik a Fóti Népművészeti Szakiskola
és Gimnázium növendékei. „A rendezvényen olyan sikert
értünk el, amilyet még felvidéki csoport ez idáig nem, hiszen
a csoportunkból két pár is megkapta a legmagasabb elismerést jelentő Gyöngygalléros, illetve Ezüstpitykés táncos díjat.
El kell mondani, hogy az egri rendezvény volt az országos
döntő, ahol nincsenek helyezések; a táncosok vagy megkapják, vagy nem kapják meg ezeket a díjakat” – tájékoztatta
lapunkat Juhász Sándor, a Kincső vezetője. Nos, a zselízi csoport táncosai megkapták a kitüntető díjakat, így a lányok között
Németh Eszter és Németh Rebeka Gyöngygalléros, a fiúk között
Csicsman Dániel és Juhász Bence Zsombor Ezüstpitykés táncos lett. Gratulálunk nekik és felkészítőiknek!
(ik)

Iskolabeiratkozási kampány Zselízen is
Országszerte javában zajlanak az iskolai beiratkozások. Ez idő tájt évről-évre
különböző polgári, civil kezdeményezések
indulnak, hogy felhívják a társadalom
figyelmét az anyanyelvi oktatás fontosságára. Hosszú évek óta küzd ugyanis
egymással a pszichológusok egybehangzó véleménye és a hatvanas években
napvilágot látott suttogó propaganda az
iskolaválasztásról. Az erőfeszítések ellenére az utóbbi áll jobban, hiszen a számtalanszor megcáfolt „szlovák iskolával
jobban boldogul a gyerek” tévhit miatt
csökken a magyar alapiskolások száma.
Ez ellen próbálnak küzdeni az említett
kezdeményezések, figyelemfelkeltő plakátok, billboardok, matricák, kisvideók
és egyéb tömegtájékoztatási szóróanyagok által.
A Via Nova ICS tevékenységének
évek óta egyik legfontosabb pillérét jelenti a Beiratkozási Körút, amely szintén
ezt a célt szolgálja. Az ifjúsági szervezet

nagyon fontosnak tartja a magyar szülők
tájékoztatását és meggyőzését a magyar
iskola előnyeiről, mivel a magyar iskolások számának csökkenésével a magyarság
is arányosan csökken.
Városunkat sem kerülik el az ilyen jellegű problémák, ezért a Via Nova helyi szervezete is bekapcsolódott
a magyar oktatási intézmények népszerűsítésébe. Ennek jeleként találkozhattunk
szerte a városban ilyen
jellegű
tájékoztató
plakátokkal, matricákkal és szórólapokkal is
többek között.
A szóban forgó
zselízi
alapiskola
január 24-én nyílt
napot tartott, hogy
az érdeklődő szülők
betekintést nyerhes-

senek az ott folyó oktatásba, képet
kaphassanak az intézmény színvonaláról. Január 25-én pedig beiratkozási
ünnepség zajlott a kultúrházban, amelyen az iskola tehetségei mutatták be,
hogy a magas szintű ismeretek mellett
milyen egyéb képességekre tehetnek
még szert az ott tanulók. Az országos
határidő
február
15., városunk magyar alapiskolájában február 6-án
és 7-én volt a beiratkozás.
Mivel ezek az
időpontok lapzártánk után voltak,
ezért a részletes
adatokról
lapunk
következő számában tudósítunk.
Csonka Ákos
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Városrendezők, honnan jöttetek?
Városunkban újabb „minőségi” döntés
született városrendezési ügyben. Mindenütt
máshol igyekeznek a szupermarketeket
a város szélén elhelyezni, csak nálunk – mint
ahogy szinte minden másban is teljesen másképp kell lennie – hagyjuk felépíteni pont
a város közepén... Miről beszélek? A városi
képviselő-testület januári ülésének 13. pontjáról.
Ezúton szeretném megkérni az illetékes személyeket arra, amennyiben lehetséges, fejtsék ki a
véleményüket.
A beruházás megvalósításának állítólagos
hozadékai a városnak:
– kb. 45 új munkahely létrehozása a városban
– ezzel a témával foglalkozott Csehországban
egy terjedelmes kutatás, amiből kitűnt, hogy
egy ilyen létrehozott munkahelyre 1,5 munkahely elvesztése esik, ami azt jelenti, hogy
végeredményben 22 munkahellyel lesz kevesebb.
– a városban és a környéken az élelmiszerválaszték növekedésével nő a konkurencia,
amitől az várható, hogy csökkennek az árak
– ez vitatható. Hamarább lesz ebből kartellegyezség az árpolitikában a három nagy játékos között, és megszűnnek a kiskereskedők
üzletei, de természetesen abban bízom, hogy
tévedek, az idő majd megmutatja.
– a város vonzóbbá tétele a szolgáltatások
terén, a jövőbeni beruházók számára, ill.
a potenciális új lakosoknak – „Igen”, abban
a korban, amikor már világos, hogy az
időjárás extrém megnyilvánulásaira számíthatunk, konkrétan magas hőmérsékletre
a nyári hónapokban, árhullámokra, „vonzó”
lesz a város közepére helyezni egy nagy
területen kibetonozott és fedett építményt,
ami napelemekként szolgál, és főleg éjszaka

kisugározza majd a napközben magába szívott hőt a légtérbe. A felmérések 2-5 fokos
hőemelkedésről szólnak. A vizet, ami nálunk
csapadék formájában leesik (kb. 600 l négyzetméterenként évente), csatornarendszer
vezeti el, és bekövetkezik a terület kiszáradása. Átszámítva ez azt jelenti, hogy egy év alatt
hasznosítás nélkül elfolyik a csatornába kb.
3 480 000 l víz (összehasonlításképpen egy uszodai medencében kb. 1 716 000 l víz van).
– nagyobb lesz az ingatlanadó-bevétel a város költségvetésében,
új üzemeltető hosszútávon működtet egy 5800 m2-en beépített
területet – pontosan mennyi
lesz a bevétel és mire fordítják?
Elenyészik a költségvetésben
vagy az adósság lefaragására
fordítják?
– az ingatlan eladásával a város nem kevés pénzt szerez
beruházási céljaira – a bérlés
hosszútávon jobban kifizetődik
a városnak, mint az eladás, ez a szerződés feltételeinek tárgyalásakor dől el. Feltételezem,
hogy a beruházó kiharcolja a neki jobban
megfelelőt, a város pedig előnyben részesíti
az egyszeri bevételt. És a beruházási célok?
Kíváncsi vagyok, mit részesítenek előnyben
a sok cél közül. Vagy végül mégiscsak lóklinika lesz?
Más aspektusok:
– Tömegközlekedés – minden szupermarket
mellett elvből létesítenek autóbuszmegállót
a tömegközlekedés számára. Nálunk, ha
nincs autójuk, cipelhetik a bevásárlószatyrot
a fodrászat (400 m) vagy a gimnázium előtti

(260 m) buszmegállóhoz.
– Egyéni közlekedés – gondolom, már most
gondot jelent a bevásárlási csúcsidőben
a Lidltől kijutni a főútra, a forgalmat a tervezett területen felépítendő új szupermarket
tovább fogja növelni. A lassú tempóban haladó gépjárművek levegőszennyezését már
inkább nem is elemezem.

– Áruellátás és szemétkihordás – a városközpontba beengedjük a kamionforgalmat.
– Területrendezés – a város nem kis összeget
fordított az adott terület tervdokumentációira. Újból egy csomó feleslegesen kidobott
pénz olyasmire, amiből nem lesz semmi.
Végezetül: A fent említettek ellenére sem
vagyok ellene, de nem lenne jobb ezeket
a beruházásokat máshol elhelyezni, mint
pl. az egykori borüzem, és meghagyni a városközpontot zöldövezetnek, és legalább egy
részén parkosítani, padokkal, hogy a nem
vásárlók is jól járjanak?
Alexander Tóth

Ismét beindult a Nyitra megyei önkormányzat munkája
A novemberi választások után az új
esztendőben immár teljes intenzitással
kezdett el működni a Nyitra megyei képviselő-testület is. Ahogy arról lapunk már
korábban is beszámolt, a választások eredményének fényében a következő négyéves
ciklusban Csenger Tibor (MKP) személyében egy zselízi képviselő is részt vesz
a megyei önkormányzat munkájában. Ez
ugyan bizalommal tölthet el minden zselízit, az viszont már kevésbé, hogy a szavazatok többségét elnyerő Smer-KDH szlovák
koalíció egyeduralmi babérokra tör, és már
az első üléseken kinyilvánította, hogy nem
hajlandó semmilyen kompromisszumra.
Így a zselízi képviselő is ellenzékben fog
tevékenykedni. A második legtöbb képviselőt bejuttató Magyar Közösség Pártját
arányait tekintve megilletné egy alelnöki
poszt, valamint legalább két szakbizottság
elnöki tisztsége. Ám már az első, formális
ülésen megtagadták a párt efféle igényeit.

A kormánypárti képviselők totális hatalomra irányuló törekvéseit jelzi az is,
hogy a jegyzőkönyvek hitelesítését még
csak részben, megosztozva sem engedik
át ellenzéki politikusoknak, ami miatt a
jövőben komoly visszaélések történhetnek,
szinte ellenőrizhetetlenül, ebből kifolyólag
következmények nélkül.
„A január 27-i testületi ülésen bebizonyosodott, hogy Nyitra megyében folytatódni fog a szlovák koalíció diktatúrája,
az ellenzék teljes kiszorítása a döntéshozatalból. A gőzhenger tehát eltapossa a
megye déli járásaiban élő polgárok jogos
érdekeinek érvényesítését. A Nyitra megyei önkormányzat második testületi ülése
arról tett tanúbizonyságot, hogy a szlovák
koalíciós képviselők nem érdekeltek abban, hogy a megye összes járásában élők
számára végezzen a megyei önkormányzat
elfogadható, kiegyensúlyozott tevékenységet. Ez a politikai arrogancia komoly

aggodalomra ad okot, hiszen mi a megye
déli négy járásának lakosságát képviseljük,
rajtunk keresztül ezt a térséget teljesen
ki akarják szorítani a megyei döntéshozatalból. A szlovák koalíció diktatúrája a
jelek szerint folytatódni fog sőt, még be is
keményítenek” – fogalmazott Farkas Iván,
az MKP 15 tagú képviselőcsoportjának
frakcióvezetője.
Az viszont egy kis örömre adhat okot, hogy
Csenger Tibort megválasztották a vagyonkezelési bizottság tagjának, illetve jelölték a régiófejlesztési és területrendezési bizottságba is, ami
városunk számára kecsegtető lehetőségeket
rejthet. Személyével kapcsolatban meg kell
említeni még, hogy január utolsó hetében
máris egy kulturális munkaértekezletet
hívott össze Léván, hogy a hatékony együttműködés érdekében felmérje járásunkban a megye hatáskörébe tartozó kulturális
szervezetek működését.
Csonka Ákos
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Az Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerség
saját pályázati rendszert épít
Befejeződött az Európai Unió hétéves
programidőszaka, és megkezdődött az új,
megváltozott
prioritásokkal
jellemezett
hétéves időszak. A jelenlegi köztes időszakban
egyaránt fontos az értékelés és a tervezés,
főként azoknak a szervezeteknek, amelyek a
pályázati források kérvényezési ill. közvetítési folyamatában tevékenykedtek. Egy időre
kevés pályázati lehetőség áll majd rendelke-

zésre, és csak a 2014–2020-as programidőszak
támogatásának új stratégiai kereteinek elkészítése után indulnak újra.
Az Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerség múlt évben valósította meg az elmúlt
időszak utolsó pályázati körét. Hat pályázati

felhívást tett közzé, 37 pályázati beadványt
vett át és értékelt. Közülük csupán egyet fejeztek be a múlt évben, a többi a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség elbírálására vár.
Köztük van két, Zselíz város által benyújtott
pályázat is. A magyar alapiskola többrendeltetésű sportpályáját és a mikolai járdát tervezik a támogatásból megépíteni.
A társulás a pályáztatási aktivitáson túl
bemutatkozott az Agrokomplex kiállításon, regionális kerékpárutat szervezett, kiadványt jelentetett
meg a régió kulturális
örökségéről, és közreműködött a régiót bemutató
történelmi képeslapok és
fényképek vándorkiállításának megszervezésében,
hogy csak néhányat említsünk a tevékenységből.
A már említett köztes
időszak ellenére is lesz
elegendő feladata az elkövetkező
időszakban.
„Megkezdjük az eltelt hét éves időszak kiértékelését, a LEADER programba való belépés
előkészületeitől a pályázati fordulókon keresztül egészen a folyamatban levő projektek
befejezéséig. Megkezdjük az Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerség 22 községének

új fejlesztési stratégiájára is az előkészületeket, aminek segítségével a régió a 2014–
2020-as programidőszakban benyújthatja
pályázatait. Idén tervezzük útjára bocsátani
a társulás saját pályáztatási rendszerét, amit
a tagsági díjakból finanszírozunk. Ennek fő
oka és célja az Alsó-Garammenti Fejlesztési
Partnerség területén levő társulások és szervezetek munkájának, a LEADER programból
nem támogatható kézművesek és kistermelők munkájának támogatása. A program
megvalósításával a községek környezetének
javítását célozzuk meg, valamint javítani
szeretnénk a polgárok régióhoz fűződő
kapcsolatát az Alsó-Garammenti Fejlesztési
Partnerség területének fejlesztésére irányuló
ötleteket támogatásával” – mondta Szabó
Margaréta, az Alsó-Garammenti Fejlesztési
Partnerség menedzsere a társulás közeljövőben esedékes terveiről. Idén első alkalommal szeretnénk megrendezni a kézműves- és
farmervásárt, de megvalósulnak olyan hagyományos rendezvények is, mint a tájékoztató
napok, a művelődési aktivitások, a kerékpártúra vagy az Agrokomplexen való részvétel.
Folytatódik a kiadványok megjelentetése, az
Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerségnek
a nemzetközi pályázatokon való részvétele,
és a menedzsment további érdekes tevékenységet is kifejt majd.
(ik)

Folytatják a megkezdett munkát, csak így van értelme
A Magyar Ház pontosan két évvel ezelőtti átadásakor városunk magyar ajkú civil
szervezetei együttműködési megállapodást
kötöttek, amelyet immár több éve példásan
be is tartanak. Rendezvényeik többségét
közösen szervezik, és ugyanígy járnak el
a közösségi ház és környékének további
fejlesztésében is. A zselízi magyar civil szervezeteket tömörítő közösség tavalyi évének
értékeléséről, valamint az idei tervekről
Melczer Gábor, Csenger Tibor és Csonka
Ákos tájékoztatott.
Milyen volt a szervezetek életében a
2013-as esztendő, mik voltak az év legemlékezetesebb eseményei?
Bár sok negatív évértékelőt lehetett olvasni
korábban – ezek főleg politikai szempontból
pontozták le az elmúlt évet –, a Magyar Ház
szempontjából ez az év kifejezetten pozitívan
és dinamikusan telt. Nagy örömmel tölt el
minket ugyanis, hogy egyre többen fedezik
fel a közösségi házat, és töltik be családi
vagy nyilvános rendezvényeikkel a kínálkozó
teret. Hála Istennek, számtalan magán- és
nyilvános rendezvény valósult meg tavaly.
Azok a civil szervezetek, amelyek itt állandó
bérlettel rendelkeznek – gondolhatunk akár a
Csemadokra, az MKP-ra, a Via Novára, Rákóczi BT-re vagy bármelyik szülői szövetségre

- mondhatni háromheti, havi rendszerességgel
szerveztek kisebb-nagyobb rendezvényeket.
Hatalmas sikere volt idén is a hagyományőrző
disznóölésnek, a majálisnak, az augusztus
20-i programnak, vagy említhetnénk akár a
különböző megemlékezéseket, könyvbemutatókat, előadásokat egyaránt a teljesség igénye
nélkül. Összegzésül elmondható, hogy aminek
megterveztük az épületet – hogy a zselízi
közösséget szolgálja –, azt maximálisan teljesíteni tudtuk. Arról már nem is beszélve,
hogy a külső téren is sokat dolgoztunk, így
még kellemesebb környezet veszi immár körül
az objektumot. Megépítettük a régóta várt
teraszt is, ami által már a kinti lehetőségek is
sokkal jobban kibővültek.
Milyen tervekkel lépnek az idei évbe,
egyrészt a Magyar Házon tervezett további munkák, másrészt a tervezett rendezvények tekintetében?
Célunk, hogy amit eddig elkezdtünk, azt
folytassuk, hiszen így van csak igazán
értelme bárminek is. Gondolván a már
hagyományos rendezvényeinkre, programjainkra. De vagyunk annyira optimisták, hogy
ennél mindig többet és többet akarjunk. A
folyamatos kisebb-nagyobb fejlesztésekkel a
lehetőségek is növekednek, ezért szeretnénk
még több lehetőséget kínálni a Magyar Házba

érkezőknek, hogy onnan majd teljes megelégedettséggel távozhassanak és gyakran térjenek
vissza.
Ahogy említettük, a tereprendezésen sokat
ügyködtünk tavaly, de még mindig van mit
tennünk az angolpázsit szintjének eléréséig.
Idén is szeretnénk egyengetni, szebbé varázsolni a környezetet, hiszen a festői miliőjű park
lehetőségek tárházát rejti magában. Terveink
közt szerepel, hogy nekiállunk már a pince
rendbehozatalának is, hogy egy vendéglátásra
alkalmas borospince-fogadót alakíthassunk
ott ki. Sajnos ez nem csak rajtunk múlik,
mivel komoly munkálatok várnak ott ránk,
amelyeknek természetesen anyagi vonzatai
is vannak, de a 2014-es évben mindenképpen
szeretnénk legalább a főbb műveleteket elvégezni. Mindemellett, ahogy egy ingatlannál
megszokott, mindig van mit kicserélni, újítani,
rendbe tenni, ezért ezekre is időt, energiát és
költségeket kell szentelnünk.
Abba az irányba folytatjuk az utunkat
továbbra is, amerre egy-néhány évvel ezelőtt
elindultunk. De a kitűzött céljainkat – a pozitív eredmények ellenére – még messze nem
értük el. 2014 az út folytatása és a további
gyarapodás éve lesz. Reméljük, sikerekkel telve
számolhatunk be ezekről Önöknek jövőre is.
(ik, csa)
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Többen érdeklődnek a bevásárlóközpont építése iránt
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üzletközpontban minden bizonnyal helyet
kapnak ruházati, cipő- illetve elektronikai
szaküzletek. „A Tesco várhatóan 30, a további
üzletek további 40 munkahelyet teremtenének, így mindent összevetve 70–80 munkahely jöhetne létre” – mondta, és hozzátette,
hogy azokban a városokban, ahol letelepszenek, a Tescoval együttműködve támogatják
a sportot vagy a kultúrát, akár szponzori
segítség, akár játszóterek vagy kisebb sportterek létesítésével. Haris Mária kérdésére a
KLM vállalat képviselője elmondta, hogy
a kiskereskedelmi nagyvállalatok konkrét
területeket tippelnek ki az egyes városokban,
csak oda törekszenek. Ha csak egy mód van
rá, a városközpontokban akarnak letelepedni, és nincs ez másképp Zselízen sem. A kiskereskedelmi áruházláncok városközpontba
való elhelyezésének előnyeiről és hátrányairól vita alakult ki a testület soraiban, majd
kérdőjelek merültek fel az üzletközpont városkép-alakító funkciójával kapcsolatban. Az
érdeklődő úgy mutatta be vállalatát, mint egy
olyan ingatlanfejlesztőt, amely a városképbe
illő modern épületeket tervez, nem olyan
dobozszerű üzletközpontokat, amilyenek
néhány éve, a hipermarketek megjelenésekor épültek. Hozzátette, hogy cége elfogadta
az épület többrendeltetésű kihasználásával
kapcsolatos városi követelményeket is. Sokol
László szerint azért is elfogadhatóbb a KLM
ajánlata, mert nem a főút mellett, hanem attól távolabb építené fel a bevásárlóközpontot.
A képviselők tudomásul vették a kérvényeket, és felhatalmazták a polgármestert, hogy
tovább tárgyaljon a városban bevásárló-központot építeni szándékozó érdeklődőkkel.
A lakásokról csak februárban
A bérlakások építéséről szóló javaslatok
megtárgyalása egy hosszú szünettel kezdődött,
amely során a képviselők zárt ajtók mögött
tárgyaltak. Ennek eredményeként az Innovia

és a város közötti szerződések javaslatát visszavonták. A testület egy februári rendkívüli ülés
során foglalkozik ismét a kérdéssel. A képviselők jóváhagyták a két alapiskola, a városi
könyvtár, a szabadidőközpont és a művészeti
alapiskola részletes költségvetését. Rövid vita
után jóváhagyták a 2011–2015-ös évekre
vonatkozó Városi Hulladékgazdálkodási
Programot, majd városi telkek eladásáról szóló kérvények ügyében döntöttek. Jóváhagyták
a város és a megye közti telekcseréről szóló,
T-18-as tornatermet is érintő szerződést.
Mivel már az idei költségvetés készítésének egyik kiindulópontja is az volt, hogy
a város ingatlanok eladásával biztosítja bevételei egy részét, a testületnek arról kellett
szavaznia, hogy fölöslegessé nyilvánítja-e
a tulajdon egy részét. Fölösleges vagyonná
nyilvánította a gondozói szolgálat épületének lakásait és a városi rendőrség Béke utcai
székházát, egyúttal feladatul adta az ingatlanok eladásra való felkészítését. A javaslat
előterjesztése során Ladislav Vékony azt
kérdezte, miért nem kerültek a listára a Štúr
utcában tervezett garázsok alatti telkek. Vojtech Tomašovič ugyanezt szerette volna tudni
a magyar alapiskola területén található, a Béke
és Komenský utca sarkán álló épületről. A városi alkalmazottak válaszai szerint az érintett
szervek tájékoztatása szerint a garázsépítés
törvénybe ütközne, a sarki épületbe pedig az
alapiskola műhelyeket létesítene a közeljövőben kötelezően bevezetendő műszaki nevelés
szükségleteire.
Ismét elszaporodtak a kóbor kutyák
A testület tudomásul vette a lakbérhátralékok állásáról és behajtásáról szóló
beszámolót, és megismerkedett a régió
kulturális potenciáljának növelésére kiírt
pályázati lehetőséggel. A jelenlevők a kastély,
ill. a múzeum e forrásból való felújításának
lehetőségeiről vitáztak, végül azonban tu-

domásul vették, hogy a projektkiírás nem
vonatkozik városunkra. A polgármestert
felkérték, hogy folytasson további tárgyalásokat a kastély iránt érdeklődőkkel az épület
felhasználása érdekében. A városi rendőrség
vagyonvédelmi tevékenységének értékelése
során a képviselők megtudták, hogy a szervezet jelenleg 300 eurós havi bevételre tesz
szert 25 objektum védelmének bevételéből.
Ebből az 5 új épület védelméért 120 eurót
kap. A többi objektum védelmében már több
éve együttműködik egy vagyonvédelmi céggel, ezért is ezekben az esetekben kisebb az
egy épület védelméért járó fizetség. A városi
rendőrség tevékenységéről szóló beszámoló
megvitatása során a képviselők a kóbor
kutyák belvárosi jelenlétéről számoltak be.
Branislav Alakša tájékoztatta a jelenlevőket,
hogy a városok általában úgy oldják meg az
ilyen jellegű problémákat, hogy dolgozóikkal
megszereztetik a megfelelő szakképesítést, és
kutyamenhelyeket alapítanak. „Városunkban
senkinek sincs szakképesítése a befogásra. Ki
kell képeznünk néhány embert, és felvenni
a kapcsolatot például a lévai menhellyel.”
A polgármester szerint e téren is a pénz jelenti a legnagyobb gondot. Kádasi Erzsébet
hivatalvezető elmondta: már folynak az előkészületek két városi rendőr kiképzésére. A
testület tudomásul vette az egyszeri szociális
segélyek kiutalásáról szóló jelentést. Vojtech
Tomašovič a vita során ismételten a református temető melletti diófákkal kapcsolatos
gondokra hívta fel a figyelmet, és kritizálta a
fenntartó munkáját mind a gyászszertartások, mind a karbantartás során. A fenntartó
munkáját néhány további képviselő is bírálta. Polka Pál ismét kérte, hogy készüljön
több változat a lakótelepeken való parkolási
gondok megoldására, és rámutatott a városi
hivatal és a helyi katolikus egyház közti kommunikációs zavarokra.
(ik)

Lakásépítés – kérdéses a beruházó
1→

hogy nem folytatják az együttműködést az
Innoviával. Az ülésen az IR Inžiniering a
reality vállalat jelezte, hogy azonos feltételek
mellett hajlandó megvalósítani a lakásépítést és a munkásszálló átépítését. A javaslat
megvitatása után a képviselők azzal zárták a
munkaértekezletet, hogy további érdeklődőket kellene megszólítani, majd egy rendkívüli
önkormányzati ülés keretében döntenék el,
kivel kössön a város szerződést.
Nem egész egy hét múlva már minden
másként volt. Egy újabb munkaértekezleten, amelyen részt vett az Innovia képviselője is, a jelenlevők úgy egyeztek meg, hogy
nem lesz rendkívüli önkormányzati ülés,
és a januári rendes ülésre az Innoviával
kötendő szerződések javaslatát nyújtják
be. Így is történt, ám a januári ülésen a

képviselők szünetet kértek, majd zárt ajtók
mögött tárgyaltak. Ennek eredménye az
lett, hogy a kérdés napirendre sem került,
az előterjesztő visszavonta. A kérdéssel a
testület rendkívüli önkormányzati ülésen
foglalkozik februárban. Ez azt jelenti,

Új régiós kiadvány

hogy még mindig nem dőlt el: az építkezést az Innovia vagy egy másik érdeklődő
valósítja-e meg, és hogy egy évvel a lakásépítés bejelentése után a beruházás
sorsa még mindig kérdéses.
(ik)

Az Ister–Granum EGTC még az elmúlt év folyamán sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar
Nemzeti Vidék Hálózat kiírásán. A projekt keretében egy színes szakmai kiadvány készült el, amely
a régió helyi termelőinek bemutatása mellett egy-egy termékcsaládhoz kapcsolódóan ízelítőt ad a
régió helyi étel-, italkínálatából, és a jelenleg az Ister–Granum területén működő piacok is felkerülnek az EGTC térképére. „A kiadvány megjelentetésével a célunk a régió helyi termelőinek megismertetése, népszerűsítése, közvetve pedig a helyi termelők piacra juttatásának elősegítése, alternatív
jövedelemszerzési módok népszerűsítése, a foglalkoztatási helyzet javítása. Szeretnénk segíteni a
helyi termékpiacok számának emelkedését, növelve a helyben előállított termékek iránti keresletet”
– mondta el Nagy Péter, az EGTC igazgatója.
(sz)
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A 20 objektum alvállalkozásként végzett őrzése mellett a városi rendőrségnek 6 új szerződést sikerült kötnie az év
elejétől, így összesen 26 objektumot véd.
„A vagyonőrző szolgáltatásból már most
315 eurós bevételünk van, így fedezni tudjuk az új személygépkocsi havi 291 eurós
részleteit” – mondja a parancsnok.
Bővebben a 6. oldalon.

Városi újság

...vagyunk annyira optimisták,
hogy ennél mindig többet és
többet akarjunk. A folyamatos
kisebb-nagyobb fejlesztésekkel a
lehetőségek is növekednek, ezért
szeretnénk még több lehetőséget
kínálni a Magyar Házba érkezőknek...
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ára: 0,35 euró
A rendezvényen olyan sikert
értünk el, amilyet még felvidéki csoport ez idáig nem,
hiszen a csoportunkból két
pár is megkapta a legmagasabb elismerést jelentő
Gyöngygalléros, illetve Ezüstpitykés táncos díjat.
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Januári önkormányzati ülés

Többen érdeklődnek
a bevásárlóközpont
építése iránt
Az idei első, sorrendben a 38. rendes
képviselő-testületi ülést január 30-án tartották a városi hivatal esketőtermében. A
napirendi pontokban érintett vállalatok két
jelen levő képviselőjének kérésére és a polgármester javaslatára a testület már az ülés
elején tárgyalt a szóban forgó pontokról.
Ennek következtében a tárgyalást egy sor
rövidebb vagy hosszabb szünet szakította
meg az első órákban.
Ingatlanfejlesztők
bevásárlóközpontot
építenének
Bevezetőben két, Béke utcai telekvásárlási
kérvényt vitatott meg a testület. Mindkét
kérvény egy-egy városközponti ingatlanfejlesztést céloz meg, amelynek eredményeként egy üzletközpont épülne a Béke
utcai szabad területen. Az ülésen az egyik
kérvényező, a KLM Invest képviselője adta
elő cége elképzeléseit. „Valójában nem is
telekvásárlást kérvényezünk. A városnak
előbb döntenie kellene arról, jóváhagyja-e előterjesztett beruházási tervünket.
Amennyiben igen, úgy kérvényeznénk a
telekvásárlást is.” Az eljárás menetét Bakonyi Pál polgármester idézte fel: „Először is
meg kell változtatnunk a városrendezési
tervet, majd azt követően dönthetünk a telek feleslegességéről. Minden esetben ez az
eljárás, és a területrendezési terv módosítását általában a kérvényező állja.” Képviselői
kérdésre az ingatlanfejlesztő társaság képviselője elmondta, hogy a város jóváhagyása
esetén egy 2200 négyzetméteres üzletközpontot építenének a Lidl közelében. Nem
egész 1000 négyzetméteren a Tesco helyezkedne el, a fennmaradó rész bérbeadásáról a
Tacco, a Deichman, a Kick Textil és tovább
áruházláncok képviselőivel tárgyalnak. Az
→2

A városi képviselő-testület első idei ülésének egyik legérdekesebb pontja a bevásárlóközpontok építése iránt érdeklődő vállalatok ingatlanvásárlási kérvényeinek megtárgyalása
volt. A lakásépítéssel kapcsolatos döntés a beruházó körül kialakult bizonytalanság miatt
februárra marad. A testület döntött arról, hogy a város a közeljövőben néhány ingatlanját
– a gondozói szolgáltatások épületében található lakásokat és a városi rendőrség épületét
– eladásra kínálja fel.
Foto: (ik)

Lakásépítés – kérdéses a beruházó
Csaknem egy évvel az alacsony és általános komfortú bérlakások építéséről szóló,
városunk és az Innovia vállalat közötti
szerződés aláírása után még mindig nem
kezdődtek el a munkálatok a nagy volumenű
beruházáson. Nemcsak hogy nem kezdődtek
el, még az sem világos, hogy az építkezést
valóban az a vállalat végzi-e, amelyik erről
a várossal szerződést kötött. Tavaly ősszel,
csak néhány hónappal a szerződéskötés
után az Innovia szerződésmódosítást szeretett volna eszközölni a jogi háttér változása
miatt. A projekt részeként valósulna meg a
munkásszálló átépítése is, ám az erről szóló

szerződéseket a vállalat részéről nem írták
alá. A beruházás jelen állása ezen felül további kérdőjeleket is felvet.
Január 16-án egy képviselői munkaértekezleten a polgármester arról tájékoztatta
a megjelent városatyákat, hogy a lakások
építésének ügyében kiadott építkezési engedélyt az építésügyi hivatal felfüggesztette,
mivel a vállalat nem nyújtott be néhány
kötelező iratot. A polgármester szerint a
vállalat a város tudta nélkül közbeszerzést írt
ki a munkásszálló felújítására, ami szokatlan
eljárás. Miután megismerkedtek az aktuális
helyzettel, a képviselők megegyeztek abban,
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