Redakcia

ELIEZOVSKÝ
SPRAVODAJCA
Mestské noviny

december 2013, XIV. ročník

Ministerstvo vnútra SR plánuje
sprevádzkovanie klientskeho
centra aj v Želiezovciach.
Aktuálne prebieha pasportizácia
budov v majetku štátu ako aj
rokovania so samosprávou
o vhodnom a efektívnom
umiestnení pracoviska...

93701@pobox.sk
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Vážení čitatelia
Želiezovského spravodajcu!
V mene spolupracovníkov
a vydavateľa, samosprávy
Mesta Želiezovce,
Vám prajeme láskyplné,
pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
v Novom roku pevné zdravie
a mnoho osobných
a pracovných úspechov.

cena: 0,35 eur
Konzervatórium v Bratislave sa pri príležitosti 185.
výročia smrti Franza Schuberta rozhodlo uskutočniť
festival... Usporiadatelia sa
hneď rozhodli uskutočniť
jeden z koncertom práve
v Želiezovciach...
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František Bábela

Vianoce detstva
Aj zimy bývali akési iné, vábivo rozprávkové.
Záľaha iskrivobieleho snehu
bez špiny emisií a úletov.
Úzučké chodníky v ňom.
Po dvore poletujú prítulné chocholúšky,
tradiční hostia z ďalekého severu.
Na Štedrý večer sviatočná tma
sa rozvaľuje po strechách.
Z maličkých okien žmurkajú do nej
sliepňajúce petrolejky.
Celý dom rozváňa dobrotami z kuchyne.
Obradne podávaná slávnostná večera
aj kontrastne nedočkavému drobizgu.
A potom tíšina nekonečná
zaplaví dom i nádvorie – akoby v strehu.
Známy hlas zvonca rozsekne zakliatu chvíľu.
Hrmotné zvítanie s jedličkou.
Odklínanie darčekov.
Fľakatý primáš, Cigán Pišta pod oknom
vpadne svojimi husľami akurát
do tohto napínavého obradu.
Tak vitaj, Ježiško, vitaj
v našom príbytku i v našich srdciach.
Kiež by sa chcel uchýliť do nich,
zhrdzavených, rokmi zosnulých opäť.
Aspoň nachvíľu.

Námestie sv. Jakuba na Mikuláša opäť ožilo, podobne ako v aj v minulom roku. Pod mestským
vianočným stromčekom si na svoje prišli deti aj dospelí. Za hrdinské odolávanie nepriaznivému
počasiu boli mladí odmenení sladkosťami od Mikuláša, čerta a anjela, skôr narodení sa zas
mohli ohriať pri čaji. Vraj to nebola posledná tohtoročná akcia na námestí: pred Vianocami sa
majú konať malé vianočné trhy s bohatou ponukou občerstvenia.
Foto: (ik)

Mesto získa telocvičňu,
nutná je rekonštrukcia
Prevod telocvične T-18 z vlastníctva
Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK)
do vlastníctva mesta Želiezovce je už len
otázkou času po tom, čo najprv zastupiteľstvo NSK, potom aj Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach prijalo uznesenia
o zámene nehnuteľností. Podľa zámennej
zmluvy sa bývalá telocvičňa Gymnázia J.
A. Komenského s VJM dostane do majetku mesta, ktoré zas prevedie do majetku
samosprávneho kraja pozemok s rozlohou

asi 1000 m2. Mesto má v záujme zrekonštruovať telocvičňu a čo najrýchlejšie ju
sprevádzkovať. Výhľadovým plánom kraja
je výstavba novej telocvične na pozemku,
získanom zámenou, stojacom na školskom
pozemku na rohu Školskej a Sacherovej
ulice.
Výstavba novej telocvične je zatiaľ
iba teoretickým zámerom do budúcnosti,
preto obyvateľov mesta oveľa viac zaujíma
budúcnosť onedlho už mestskej telocvične,
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Mesto získa telocvičňu, nutná je rekonštrukcia

1→

štalácia objektu je zastaraná a poškodená,
je potrebná kompletná rekonštrukcia osvetlenia. Plynová kotolňa je v prevádzkyschopnom stave, rozvody
neboli preverené, keďže vykurovací
systém je odvodnený. Vykurovacie
telesá v telocvični sú poškodené, je
nutná výmena 30 radiátorov. Asi
180 m2 podlahy z celkovej plochy
720 m2 je poškodených. Táto časť
podlahy bola zničená ešte v období, keď bola poškodená strecha
a do objektu zatekala voda. Je nevyhnutná výmena aspoň tejto časti
podlahy, rovnako aj výmena aspoň
sklenených výplní poškodených
Výmena poškodených parkiet bude neodmysliteľnou okien,“ menuje okruh činností
pre najnutnejšiu rekonštrukciu
súčasťou sfunkčnenia telocvične T-18
objektu, nevyhnutne potrebnú na
„V súčasnosti je budova odpojená od inži- jeho sprevádzkovanie vedúci odboru spránierskych sietí. K ich opätovnému zapojeniu vy mestského majetku Vojtech Félix. Podľa
je potrebné zabezpečiť platné revízie elek- jeho predbežných prepočtov by mesto na
trických a plynových zariadení. Elektroin- najnutnejšie opravy porúch objektu potrestojacej v areáli ZŠ s VJM. Tá však v súčasnom stave nie je schopná prevádzky.

Mesto zváži výstavbu garáží
Problémy s parkovaním na Sídlisku pri stanici, alebo ako ho asi
lepšie poznáme, v tzv. Čínskej štvrti sa v ostatnom období čoraz
častejšie objavujú aj v diskusiách zasadnutí mestského zastupiteľstva. Obyvateľov žijúcich v tejto časti mesta obmedzujú už niekoľko
rokov. Kým pred desaťročím nebol problém v ktorúkoľvek hodinu
nájsť si voľné parkovacie miesto na tomto sídlisku, už o niekoľko rokov neskôr sa nedostatok parkovacích miest začal naplno prejavovať. Dnes obyčajne voľné parkovisko v Čínskej štvrti vo večerných
hodinách nenájdeme. Pre zaujímavosť, podľa údajov z roku 2011
pripadá na Slovensku na 1000 obyvateľov 364 motorových vozidiel,
teda jedno na tri osoby, vrátane detí a seniorov.

bovalo asi 27 tis. eur, pričom len výmena
poškodených parkiet by si vyžiadala 15
tis. eur. Kompletná rekonštrukcia, ktorá by
zahŕňala aj opravu fasády, vnútorného obloženia, kompletnú výmenu podlahy, okien
a dverí a ďalšie menšie opravy a úpravy, by
stála takmer 90 tis. eur.
Poznajúc finančné možnosti mesta, do
úvahy prichádza v súčasnosti maximálne
len prvá z možností – vykonanie iba najnutnejších opráv na objekte. Prostriedky
na tento účel sú v budúcoročnom rozpočte
plánované vo výške 25 tis. eur.
Každopádne samospráva musí počítať
aj s prevádzkovými nákladmi ako spotreba
energie, personálne a iné režijné náklady.
Tie boli predbežne vyčíslené na viac ako 40
tis. eur ročne, pričom výnosy z prenájmu
by mali dosiahnuť cca 37 tis. eur. ročne.
Ak budú prostriedky na rekonštrukciu
telocvične schválené (po uzávierke), práce
sa podľa očakávaní začnú v prvej polovici
budúceho roka.
(ik)

Slobodáreň opustili aj poslední nájomníci
Slobodáreň je od polovice novembra prázdna, pripravená na začatie
rekonštrukčných prác. Po rekonštrukcii sa má zmeniť aj charakter objektu,
z ubytovne sa má stať nájomný bytový dom.
Poslední nájomníci sa zo slobodárne odsťahovali 22. novembra. „V
ten istý deň bola budova odstavená, vypli sme dodávku elektrickej energie
aj vody. Kúrenie nebolo úplne odstavené, len nastavené na temperovanie.
Štyrom nájomníkom zabezpečila náhradné ubytovanie firma Innovia, dvom
rodinám a dvom nájomníkom mesto, ostatní nájomníci slobodárne si našli
vlastné náhradné ubytovanie. Mesto ubytovalo záujemcov v núdzovej ubytovni, spoločnosť Innovia našla pre nájomníkov ubytovanie v súkromných bytoch, pričom vykryje aj rozdiel v nájomnom,“ informoval nás Vojtech Félix,
vedúci odboru správy mestského majetku na MsÚ v Želiezovciach. Podľa
dohody mesta so spoločnosťou Innovia sa rekonštrukcia má začať ešte
v tomto roku, dokončená bude v priebehu budúceho.
(ik)

Pivnica Palik úspešne na
medzinárodnej súťaži

Možnosť aspoň čiastočného riešenia nepriaznivej situácie sa
ponúka v podobe návrhu, predneseného Vojtechom Tomašovičom na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanec
navrhol, aby mesto preskúmalo možnosti radovej výstavby garáží
na Štúrovej ulici, pozdĺž okraja školského športového areálu. Návrh
nie je nový, prvýkrát sa objavil pred asi desaťročím, v tom období sa
mu však nedostalo dostatočnej pozornosti, ani podpory, najmä pre
nejasnosti vo veci výstavby garáží na školskom pozemku. Primátor
v reakcii na návrh poslanca poznamenal, že mesto by malo dať
vypracovať štúdiu o možnostiach výstavby garáží na predmetnom
pozemku.
(ik)

Maďarská vínna akadémia, Národná rada horských obcí, Rád maďarských zástavných vín a Stredná odborná škola vinárska Istvána
Soósa zorganizovali už 8. ročník Súťažnej ochutnávky vín Karpatskej
kotliny. Podujatie sa uskutočnilo 21. novembra v maďarskom Budafoku na pôde organizátorskej školy.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na druhý deň, 22.
novembra v Maďarskom poľnohospodárskom múzeu, kde pozvaní
vinári sami ponúkali svoje vína.
Úspešne si na medzinárodnej súťaži viedla Pivnica Palik z Veľkého Peseku. S bio-vzorkou Modrý portugal, ročník 2011, si vybojovalo
zlatú medailu, za Sauvignon 2001 bio a Lipovinu 2009 získalo strebornú medailu. Ladislav Palik s manželkou Klárou získali na súťaži
aj početné bronzové medaily: za Müller urgau bio – 2011, Veltlín
zelený – 2009, Svätovavrinecké bio – 2013, Alibernet bio – 2011, Cabernet Sauvignon bio – 2011, Zweigeltrebe bio – 2011, Frankovku
modrú bio – 2012, Muškát – 2012. S ďalšími vzorkami si vybojovali
pamätné listy: Rizling vlašský bio – 2013, Pesecká leánka bio – 2013,
Cabernet sauvignon bio slamové – 2011. Majiteľom Pivnice Palik aj
touto cestou gratulujeme.
(ik)
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Županom zostáva Belica

Po 8 rokoch opäť Želiezovčan v krajskom zastupiteľstv
Prvého kola volieb do orgánov vyšších
územných celkov (VÚC) sa v Želiezovciach
zúčastnilo 743 z celkového počtu 6103 voličov, čo znamená 12,17 %-nú účasť. Najviac
ich prišlo v 7. okrsku (Nové Želiezovce),
najmenej v 8. okrsku vo Veľkom Dvore (patrí
sem aj Rozina, Albert a Karolina), kde zo 146
zaregistrovaných voličov prišli voliť iba šiesti.
Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa prvého kola zúčastnilo 104 706
voličov, t. j. 17,90 % oprávnených voličov.
Spomedzi kandidátov na predsedu NSK
získal v našom meste najviac hlasov Tomáš
Galbavý, ktorému vyjadrilo svoju podporu
451 voličov. Súčasného predsedu Milana Belicu volilo v prvom kole 177 Želiezovčanov.
50 voličov podporilo nezávislého kandidáta
Petra Oremusa.
Zo 41 kandidátov na
poslancov NSK získal
v našom meste najviac,
439 hlasov Želiezovčan
Tibor Csenger, ktorý sa stal
poslancom NSK za Stranu
maďarskej komunity – Ma-

gyar Közösség Pártja. Vysoko nadpriemerná
bola aj podpora starostky V. Ludiniec Zity
Cseri – 331 hlasov a starostu Hronoviec
Róberta Csudaiho – 326 hlasov, Levičana Tamása Lőrincza – 293, Nýrovčanky Beáty Kiss
– 267, Šahana Dezsőa Pálffyho – 240 a Petra
Köpönczeiho z Plášťoviec – 222 hlasov.
Do zastupiteľstva NSK boli za okres Levice
zvolení: Alexander Bačík (SMER – KDH),
Alena Frtúsová (SMER – KDH), Emília
Nichtová (SMER – KDH), Miloš Zaujec
(SMER – KDH), Ján Janáč (SMER – KDH),
Igor Varga (SMER – KDH), Tibor Csenger
(SMK – MKP), Jaroslav Ivan (SMER – KDH),
Zita Cseri – nezávislá kandidátka.
V druhom kole, v ktorom sa volil predseda samosprávneho kraja, sa v našom meste
zúčastnilo 638 voličov, čo predstavuje 10,4
%-nú účasť. Najviac, 132 občanov prišlo
k volebným schránkam opäť v okrsku Nové
Želiezovce, najmenej, rovnako ako v prvom
kole, vo Veľkom Dvore, kde opäť volilo iba
6 občanov. Celkovo na území NSK k voľbám
pristúpilo 90 750 voličov, čo predstavuje
15,52 %.

Súčasný predseda získal vo voľbách 55,6 %
hlasov, jeho rival Tomáš Galbavý 44,4 %.
I keď voľby vyhral Milan Belica, ktorý teda
zostáva na županskom poste, v našom meste
bol pomer síl úplne iný. Staronový predseda
NSK tu získal 134 hlasov, kandidát pravice
Tomáš Galbavý podporu 496 voličov. (ik)

Developeri sa tlačia do centra
Majú dostať obchodné reťazce možnosť postaviť si obchod
v centrálnej mestskej zóne, na
voľnom priestranstve pri Mierovej ulici? Alebo by sa mesto malo
striktne držať územného plánu
a viac-menej uniformizované obchodné centrá nevpustiť na svoje
najhodnotnejšie územie? Tieto
otázky rezonujú v mestskom
zastupiteľstve už niekoľko rokov,
prakticky od otvorenia predajne
LIDL priamo v centre mesta.
Povolenie výstavby diskontného obchodu pred niekoľkými
rokmi pritom dotknutí považujú za nešťastný krok, hoci
vyjadrenia volených zástupcov
sú v tejto otázke skôr opatrné.
Jednoznačnejšie sa vyjadruje
primátor, ktorý ešte ako poslanec kritizoval výstavbu obchodu
v centre mesta a aj v súčasnosti
je zástancom kvalitatívne efektívnejšieho využitia centrálnej
mestskej zóny. Časť poslancov
pritom preferuje rozvoj v podobe výstavby a otvorenia obchodu
niektorého z multinacionálnych
reťazcov aj za cenu, že by sa tak
malo stať v strede mesta. Odvoláva sa na tlak zo strany občanov,
ktorí požadujú služby podľa
aktuálneho trendu – dostupný

hyper- alebo supermarket so širokým sortimentom tovarov na
jednom mieste.
Prvým verejným stretom
týchto postojov bolo prerokovanie žiadosti developerskej
firmy, ktorá chcela vedľa LIDLa
vybudovať obchod Kick Textil.
Ďalšie výmeny sa odohrali na
tohtoročných jesenných zasadnutiach MsZ, keď na poslanecký
podnet zastupiteľstvo rokovalo
o možnosti podpory výstavby
supermarketu v centre mesta.
Podľa Petra Martosyho, ktorého skontaktovali predstavitelia
developerov, o Želiezovce sa
zaujíma viacero reťazcov, medzi
nimi Tesco, Kaufland aj domáce
Terno a aj jedna banka zvažuje
možnosť zriadenia pobočky v
lokalite. Záujemcovia trvajú na
tom, aby výstavbu mohli realizovať v centre mesta, pričom
by išlo o menšie obchody, nie
klasické hypermarkety.
Aj podľa primátora žiadajú
tieto firmy pozemky výlučne
v centrálnej mestskej zóne, pre
umiestnenie
supermarketov
by však bolo potrebné zmeniť
územný plán. Ten totiž počíta
v CMZ s výstavbou polyfunkčných objektov. „Zmena ÚP je

spojená s nákladmi, na ktoré v súčasnosti mesto nemá prostriedky.
Pritom v meste sú k dispozícii

že taký obchod by skôr patril na
kraj mesta, na druhej strane však
upozornil, že ak sa v centre nič

Vhodnou lokalitou pre obchodné centrum by podľa viacerých bol areál
pri ceste smerom na Štúrovo.
iné vhodné pozemky, napríklad
pri hlavnej ceste medzi Svodovom
a Mikulou alebo pozemok STS
Krškany na výbornom mieste,
ktorý je na predaj,“ povedal primátor a dodal, že podľa jeho informácií sa práve tento pozemok
na Komenského ulici developerom pozdáva. Podľa Ladislava
Sokola sa vývoj nezastaví a skôr
či neskôr tu pribudne obchod
nejakého reťazca. Aj on tvrdí,

nepostaví, zostane tam naďalej
len préria, ktorá tam je už 24
rokov.
Po ukončení diskusie primátor vyhlásil, že ak všetko
prebehne v zákonným medziach
a neporuší sa územný plán, je
ochotný podpísať aj prípadnú
výstavbu v centre, i keď s tým
nesúhlasí. MsZ v mu uznesení
odporučilo rokovať s developermi o tejto možnosti.
(ik)
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ESO - Efektívna, spoľahlivá a otvorená
Podľa Ministerstva vnútra SR dnes priemerný Slovák minie za život
chodením po úradoch 50 dní a 1500 eur. Program Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa, počítajúci s integráciou služieb
pri styku s občanom do klientskych centier, má tento čas znížiť
o polovicu a náklady úradných vybavovačiek na 609 eur. Z toho na
správnych poplatkoch má občan ušetriť 54,75 eur, na cestovaní po
úradoch 320,25 eur. Čitateľom našich novín prinášame informácie
o tom, v čom spočíva základ programu ESO.
Ministerstvo vnútra v súčinnosti s
ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy v zmysle Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016 realizuje
zámery a ciele Programu ESO (Efektívna,
spoľahlivá a otvorená verejná správa). Ide
o dosiaľ najväčšiu plánovanú reformu
štátnej správy od roku 1989 a jej ambíciou
je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej
správy pre občana. Implementovaním
opatrení programu ESO sa dosiahne zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb
na úradoch miestnej štátnej správy. Štátna
správa sa priblíži k občanom tak, že občan
kompletne vybaví agendu štátnej správy na
jednom úrade v mieste jeho bydliska a v
neposlednej miere dôjde k zvýšeniu trans-

2013, kedy došlo k zrušeniu špecializovaných
miestnych
orgánov
štátnej správy na krajskej úrovni. Hlavným
cieľom druhej etapy
procesu integrácie k 1.
10. 2013 je vytvorenie
jednotnej a prehľadnej
štruktúry miestnych orgánov štátnej správy sústredením pôsobností vybraných orgánov
špecializovanej miestnej štátnej správy do
jedného štátneho úradu na miestnej úrovni, ktorý bude vykonávať pôsobnosť na
prevažnej väčšine úsekov štátnej správy.
K 1. októbru vzniklo 72 okresných úradov v sídlach kopírujúcich územnosprávne
členenie SR. Agendu okresných úradov
bude tvoriť agenda pôvodných obvodných

Ako vybavíme svoje záležitosti v klientskych centrách?
Občanovi bude stačiť občiansky preukaz, resp. splnomocnenie, ak bude niekoho zastupovať.
Jednoduché potvrdenia sa budú dať vybaviť na počkanie.
Stav vybavovania zložitejších požiadaviek bude môcť občan sledovať prostredníctvom internetu alebo call centra.
Poradie na úrade určí elektronický systém.
Po vybavení dostane občan SMS.
Úrad na požiadanie pošle požadovaný doklad aj poštou na adresu uvedenú v žiadosti.
Klientske centrum
bude fungovať na princípe banky, má byť umiestnené na dobre dostupnom mieste. Na jednom mieste sa bude dať vybaviť väčšina záležitostí, ktoré môže občan požadovať od štátnych
orgánov. Od začiatku roka 2014 to budú tieto okruhy:
– živnostenská agenda, obchodný register
– doklady (napr. občiansky, vodičský preukaz, pas)
– agenda dopravného inšpektorátu (napr. prihlasovanie vozidiel, dopravné priestupky)
– overovanie listín a podpisov, agenda pozemkových úradov (napr. pozemkové úpravy v
správnom konaní)
– agenda lesných úradov (napr. schvaľovanie príležitostnej ťažby dreva, klasifikácia pozemku)
– odvolania v pôsobnosti školských úradov (napr. uznávanie dokladov zo zahraničných
škôl)
– agenda úradov životného prostredia
– agenda úradov verejného zdravotníctva (napr. hygiena, kontrola vody, hlučnosti), veterinárnej a potravinovej správy
Neskôr, v priebehu roku 2014 a 2015 pribudnú tieto služby:
– kataster, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, daňová správa, zdravotné poistenie (štátna
poisťovňa)
parentnosti fungovania štátnej správy.
Reforma ESO je pre svoju komplexnosť
a náročnosť rozdelená do viacrých etáp.
Podstatou prvej etapy programu ESO bola
integrácia špecializovaných pôsobností
štátnej správy s účinnosťou k 1. januáru

úradov (miestna štátna správa, živnosti,
matriky, občianstva, priestupky,..) ako aj
integrovaných špecializovaných úradov
štátnej správy (po zrušených 248 obvodných úradov životného prostredia, obvodných úradov cestnej dopravy a pozemných

komunikácii, obvodných lesných úradov,
obvodných pozemkových úradov a správ
katastra). Z pôvodného počtu 50 obvodných úradov sa okresnými stalo 49 úradov
(okrem mesta Štúrovo, ktoré nebolo okresným mestom, pracovisko štátnej správy tam
však zostalo zachované). Zároveň sa vytvára
23 nových okresných úradov pre integrovanú agendu štátnej správy a ako zázemie
(back-office) na dostupnejšie služby pre občanov, ktoré budú poskytované na pripravovaných klientskych centrách (front-office).
Jednotlivé opatrenia reformy ESO budú
postupne implementované až do roku 2020
nasledovne:
– Integrácia špecializovanej miestnej štátnej správy - do polovice roka 2014
– Sprevádzkovanie klientskych centier pre
občanov – 2014/2015
– Optimalizácia výkonu štátnej správy, optimalizácia procesov a štruktúr ústredných
orgánov štátnej správy, optimalizácia procesov a výkonu samosprávy – 2014-2020
Podstatou reformy verejnej správy ESO
je zefektívniť, zlacniť a zmodernizovať
výkon štátnej správy pre občana. Jedným
z očakávaných dopadov je odbremenenie
občana od zbytočnej administratívnej
záťaže (napr. formou tzv. obiehania po
úradoch resp. poskytovania duplicitných
informácií o sebe viacerým úradom, keď
už štátna správa týmito údajmi disponuje). V súčasnosti realizuje rezort vnútra
procesy v rámci reformy v technicko-logistickej rovine (vytvorenie integrovanej
siete miestnej štátnej správy a oddelenie
kontaktného miesta pre občana vo forme
min. 1 pracoviska v závislosti od veľkosti
okresu). Optimalizácia výkonu, procesov a
štruktúr štátnej správy je v štádiu prípravy
a bude realizovaná ako dlhodobý proces
s cieľom zabezpečiť občanovi pohodlné,
rýchle a lacnejšie služby.
(Podľa MV SR spracoval: ik)
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Klientske centrum bude aj v Želiezovciach
Ministerstvo vnútra SR počíta s otvorením
klientskeho centra v našom meste. Potvrdil nám to komunikačný odbor kancelárie
ministra vnútra. Podľa neho ministerstvo
v súčasnosti zvažuje umiestnenie klientskeho centra v Želiezovciach. Prednostka MsÚ
v Želiezovciach Alžbeta Kádašiová sa v septembri vyjadrila, že pracovníkom ministerstva zatiaľ najviac vyhovuje krídlo budovy
mestského úradu, kde v súčasnosti sídli
Mestská knižnica. Definitívne rozhodnutie
padne v priebehu niekoľkých mesiacov.
Bližšie informácie o príprave klientskeho
centra v Želiezovciach poskytla pracovníčka komunikačného odboru kancelárie
ministra vnútra Dana Pohlodová.
Predstavitelia MV SR boli v Želiezovciach
v spojitosti s realizáciou programu ESO
už viackrát, prezreli si aj priestory, ktoré
by mohli poslúžiť ako klientske centrum.
Znamená to, že ministerstvo určite počíta
so zriadením klientskeho centra v Želiezovciach?
– Ministerstvo vnútra SR plánuje sprevádzkovanie klientskeho centra aj v Želiezovciach.
Aktuálne prebieha pasportizácia budov v majetku štátu ako aj rokovania so samosprávou
o vhodnom a efektívnom umiestnení pracoviska na kontakt s občanmi aj v tejto lokalite.
Približne kedy by sa klientske centrum

v Želiezovciach malo
otvoriť?
– Sieť klientskych centier
chce ministerstvo uvádzať
do prevádzky od budúceho
roka – podľa potrieb a možností v daných lokalitách.
Čo ovplyvňuje výber
lokality pre otvorenie
KC v menších mestách,
ktoré nie sú okresnými
centrami?
– Klientske centrum má
slúžiť na kontakt občana
so štátnou správou, pričom
jeho základnými atribútmi
sú dostupnosť, efektivita
a moderný prístup založený na tom, že obiehať majú dokumenty, nie občania. Klientske
centrum má pre občana vybaviť jednoduché
požiadavky na počkanie, pri zložitejších ich
postúpiť príslušným úradom – bez zbytočného zaťažovania občana či duplicitného dokladania informácií, ktorými už štátna správa
disponovať má.
Počet klientskych centier nie je obmedzený,
vychádzame nateraz z kritéria dostupnosti
do 50 km resp. 1 hodinou cesty MHD. Na
budúci rok plánujeme sprevádzkovať 79 centier (úrovne predošlých okresov) + 10 ďalších

v roku 2015. Zároveň sme v intenzívnom
kontakte so samosprávou s cieľom nájsť riešenia vyhovujúce požiadavkám a zvyklostiam
občanov v danom regióne.
Aké sú priestorové požiadavky na klientske centrum?
– Na základe údajov o rozsahu spravovanej
agendy jednotlivými odbormi okresných
úradov sme stanovili potrebné počty zamestnancov klientskych centier, ktoré sú potom
premietnuté do priestorových požiadaviek
daného pracoviska.
(ik)

Knižnica možno zmení sídlo
V prípade, že pri realizácii programu
ESO sa Ministerstvo vnútra SR rozhodne
zriadiť klientske centrum v priestoroch
súčasnej Mestskej knižnice, bude mesto če-

ni, pozreli si naše priestory a zhodnotili, že
by boli vhodné ako klientske centrum, hoci
možno by potrebovali iba prízemie. Začali
sme teda uvažovať, kam by sa knižnica mohla presťahovať, veľa
možností sme však
nenašli,“ hovorí riaditeľka Mestskej knižnice v Želiezovciach
Jana Beníková. Na
jednom z vtedajších
zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa ako
o možnosti hovorilo
o presťahovaní MsK
do bývalého sídla
Centra voľného času,
predtým
Pionierskeho domu. „Odtiaľ
sme sa v roku 1986
Knižnica sa už zaujímala o možnosti prípadného využitia bývalej sťahovali sem, do bubudovy Gymnázia J. A. Komenského s VJM na účely nového sídla
dovy mestského úradu,
tamojšie priestory sme
liť úlohe presťahovania knižnice do iných vyrástli už vtedy,“ hovorí riaditeľka a povhodných priestorov. Ponuka, zdá sa, nie znamenáva, že knižnica v uplynulých roje v našom meste priveľmi široká. „Ešte koch investovala z vlastných prostriedkov
pred niekoľkými mesiacmi tu boli dvaja pá- do vybudovania knižničnej aj internetovej

siete v rámci svojich priestorov niekoľko
tisíc eur. Do úvahy podľa nej prichádzali
priestory na poschodí budovy súčasnej
ZUŠ a CVČ, avšak nie sú vyhovujúce, tiež
sú primalé. Jana Beníková oslovila aj predstaviteľov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja so žiadosťou o zváženie poskytnutia časti priestorov bývalej budovy
Gymnázia J. A. Komenského s VJM na Komenského ulici knižnici do prenájmu. Podľa vedúceho odboru majetku a investícií
NSK Mareka Mesároša samosprávny kraj
plánuje budovu poskytnúť do prenájmu,
alebo ju predať. V prípade prenájmu by išlo
o nájom vo výške 10 €/m2/rok, podľa Zásad hospodárenia s majetkom NSK. V prípade záujmu knižnice odporúča spracovať
podrobnú kalkuláciu plôch a výdavkov na
energie a pokračovať v osobných rokovaniach. V celej záležitosti bude mať slovo
aj Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
a prípadné zmeny po novembrových voľbách do VÚC, preto otázka budúceho sídla
MsK zostáva naďalej otvorená. Je ale pravdou, že ani jej vysťahovanie zo súčasných
priestorov zatiaľ nie je definitívou.
(ik)
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Folklórne prvky a celkovo asi spokojnosť
Tohtoročný Ondrejský jarmok prebiehal
za príjemného jesenného počasia, čo potešilo všetkých účastníkov. Už tretíkrát sa konal

na Schubertovej a Petőfiho ulici a zdá
sa, že tak predajcovia, ako aj kupujúci
sa s novou lokalitou zžili. Organizátori
sa z počiatočných chýb uplynulých rokov, súvisiacich s realizáciou podujatia
v tejto lokalite, poučili, čo bolo zrejmé
aj z toho, že menej predajcov bolo nespokojných so službami zo strany mesta.
Akosi menej sa trhovníci sťažovali aj na
pasivitu kupujúcich. Už sme si zvykli, že
ak predajca na jarmoku hlasno nadáva,
nie je výrazne ziskový, ale asi ani v strate,
inak by to nerobil. Ak šomre iba potichu
a akosi zo zvyku, zrejme dosiahol celkom dobrý obrat. Viacerí opýtaní sa tentoraz
vyjadrovali neutrálne, čo môže podľa tejto
logiky značiť celkom pekné zisky...

Tento rok sa v čase konania želiezovského
jarmoku vraj nekonal žiaden ďalší v iných
mestách, preto predajcov tu bolo celkovo
dosť. Hodnotenie pestrosti ponuky je veľmi ťažké, pretože kritické
hlasy kupujúcich namierené na
pestrosť ponuky tovarov sú rovnakým folklórnym prvkom jarmokov
ako nariekanie predajcov o slabom
predaji. Každý si sám dokáže zhodnotiť, či ten-ktorý hľadaný tovar
našiel alebo nie. Na svoje si prišli
aj predajcovia občerstvenia: aj keď
daždivý štvrtkový večer nenaplnil
ich očakávania a skresával aj ich
nádeje, víkendové dobré počasie

im to vynahradilo a prialo v snahe osloviť čo
najviac okoloidúcich.
Vráťme sa ešte k názvu. Hoci to už bolo

Výstava ako má byť!

Nielen na želiezovské pomery početnú návštevu zaznamenala Výstava obrazov a remeselníckej tvorivosti otvorená v nedeľu 24. novembra v Dome kultúry. Pestrá paleta vystavených výtvarných diel a remeselníckych výrobkov z kovu, hliny a dreva, bočná miestnosť
DK zaplnená návštevníkmi a samotnými vystavovateľmi, bohatá ponuka občerstvenia a príjemná dychová hudba v podaní učiteľa ZUŠ F. Schuberta Ľubomíra Neviďanského a jeho
žiaka Ľudovíta Štefanca boli tentoraz
ingredienciami, ktoré organizátori
dokázali správne namiešať do vydareného podujatia.
Výstava sa zrodila vďaka spolupráci
miestneho odboru Matice slovenskej
a Domu kultúry. Otvorila ju predsedníčka MO MS v Želiezovciach
Magdaléna Holková, ktorá predstavila vystavujúcich. Výtvarné práce
tu vystavili mladí umelci, ktorí svoje
diela venovali aj do tohtoročného
dobročinného podujatia Art for
Help v Leviciach: Katarína Bordánová (Šarovce), Katarína Kováčová (Želiezovce), Mária
Maráthová (Nitra), Zsuzsanna Major (Budapešť), Peter Pleva (Levice), Klára Szabóová
(Želiezovce), Alexander Sloboda (Želiezovce) a Istvár Torma (Želiezovce). Svoju nevšednú
remeselnú tvorivosť na výstave prezentovali Jozef Košík (Hronovce), Ervin Fónod (Farná),
Dušan Kúdela a Gabriel Pásztor (Želiezovce), Viktória Néveri (Levice) a študenti želiezovského gymnázia Daniela Sádovská, Ivana Lacková a Katarína Kováčová. Pôsobivá výstava
však mala jednu nevýhodu: krátke trvanie. Otvorená bola iba do 29. novembra. Zostáva tak
iba veriť, že na podobných podujatiach sa v našom meste budeme môcť stretávať aj v budúcnosti.
(ik, foto: Ivana Lacková)

rozoberané niekoľkokrát, zopakujme si to,
pretože ako všetci dobre vieme, opakovanie

je... často prospešné. Ondrejovský jarmok sa
koná v Ondrejovciach, ak sa vôbec niečo také
koná v tejto neďalekej obci. V Želiezovciach
máme Ondrejský jarmok, konaný na Ondreja
– teoreticky, pretože prakticky sa uskutočňuje
týždeň-dva pred Ondrejom, ktorý je 30. novembra. Do vysvetlenia tohto javu sa radšej nepúšťame, nech je táto otázka ďalším dôvodom
na priateľské diskusie pri varenom víne alebo
medovine na budúcoročnom jarmoku. Účastníkom jarmokov ešte môžeme zaželať, aby ich
pri priateľských diskusiách pri víne a medovine
zamestnávali len podobné, odľahčené témy,
pretože to by znamenalo, že sa nám všetkým
žije o trochu ľahšie ako v minulom období.
Nakoniec niekoľko jarmočných čísiel:
celkový príjem mesta za predaj jarmočných
miesteniek a elektrickej energie bol 13 255,4
eur, na stravné pre pracovníkov na jarmoku
a stráženie mesto vynaložilo 775 eur, náklady
za energie v čase redakčnej uzávierky ešte neboli známe.
Text a foto: Ladislav Levicky

Príslušníci mestskej polície (MsP) sa 2.
decembra zúčastnili besedy v ZŠ na Mierovej ulici, kde so žiakmi štvrtého ročníka
hovorili o téme šikanovania. Z reakcií detí
vysvitlo, že niektoré z nich sa už stretli so
šikanou, tieto prejavy však boli riešené
v rámci školy. Policajti upozornili deti aj
pedagógov na to, že v prípade zaregistrovania prejavov šikanovania sa s dôverou
môžu obrátiť na MsP. V prípade potreby
tak môžu urobiť na telefónnom čísle 0905
891 441.
(ik, foto: MsP)
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Art for help
pokračuje...

LEVICE (šh) - V sobotu 1. decembra bola v kapitánskej budove
Tekovského múzea otvorená predaukčná výstava 53 výtvarných
diel 28 autorov, ktorí ich ponúkli na dražbu v benefičnej aukcii
Art for help 2013. Záštitu nad podujatím prevzala opäť viceprimátorka mesta Levice Beáta Vrábelová, koordinátormi sú Margaréta
Nováková a Csaba Tolnai, ktorý sa ujal moderovania. Poslanec NR
SR František Šebej ocenil myšlienku takejto benefičnej aukcie,
k predvianočnej atmosfére niekoľkými piesňami prispel severoírsky
spevák Graem Mark Donaldson. Prítomným, medzi ktorými bol aj
protagonista myšlienky Jozef Kanyuk, sa
prihovoril aj riaditeľ
Tekovského
múzea
Ján Dano. Predstavení
boli jednotliví umelci
podporujúci projekt
a každý z nich bol
obdarený kvietkom.
Vystavené diela boli
dražené 8. decembra
v koncertnej sále
Tekovského
múzea
Na vernisáži, zľava: Csaba Tolnai, posla- v Leviciach, výťažok
nec NR SR František Šebej, Jozef Kanyuk, bol venovaný sociálne
viceprimátorka Levíc Beáta Vrábelová, odkázaným. (Bližšie
Margaréta Nováková, poslanec NSK Miloš informácie v budúZaujec
com čísle.)
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Spomínali na
Augustína Fischera-Colbrieho
V Kostole sv. Jakuba sa konala spomienka na Augustína Fischera-Colbrieho pri
príležitosti 150. výročia jeho
narodenia.
Po
trištvrtehodinovej
prednáške
Jánosa Karaffu
pokračovala
spomienková
slávnosť svätou
omšou,
ktorú na počesť
asketického
biskupa slávili
členovia Združenia Pázmáneum spoločne. Slávnostnú
atmosféru dotváral portrét
prepožičaný z Mestského múzea, ktorý bol zhotovený ešte
za života Fischera-Colbrieho.
Dekan Rudolf Galgóczy sa
vyjadril., že v Pázmáneu sa
viackrát zaoberali osobou
Fischera-Colbrieho, preto ho

veľmi potešilo, keď ho predstavitelia občianskych združení oslovili s nápadom na
zhotovenie pamätnej tabule.

Maximálne podporuje toto
úsilie, veď Fischer-Colbrie je
hodný toho, aby ho v rodnom
meste uctievali a aby občania
mohli na neho dôstojne spomínať. Dúfa, že tabuľa bude
zhotovená čo najskôr a obohatí kultúrne dedičstvo kostola i mesta.
Ákos Csonka

Schubert Fest 2013 sa začal v Želiezovciach
Konzervatórium v Bratislave sa pri príležitosti 185. výročia smrti
Franza Schuberta rozhodlo uskutočniť festival, ktorý by pozostával z
koncertov na niekoľkých miestach a predstavil skladateľovu piesňovú, klavírnu, komornú i zborovú tvorbu skladateľa. Záštitu nad festivalom prevzala nadácia Emílie a Michala Kováčovcov. Usporiadatelia
sa hneď rozhodli uskutočniť jeden z koncertov práve v Želiezovciach
a po prezretí si potenciálnych miest si s ohľadom na autenticitu vybrali práve Soví dom.
Koncert, ktorého organizátorom sa stalo mesto Želiezovce a Mestské
múzeum a pamätná izba Franza Schuberta, sa uskutočnil 19. novembra 2013 a bol zároveň otváracím koncertom festivalu.
Zaznela Sonatína g mol v podaní huslistky Anabely Patkoló
s klavírnym sprievodom Anikó Patkoló, piesne Chvála sĺz v podaní gitaristu Dávida Hnata, Margaréta pri praslici a Blaho v podaní
speváčky Dominiky Výberovej s klavírnym sprievodom Moniky

Mockovčákovej, Jarný sen a Dobrú noc zaspieval Juraj Kuchár a na
klavíri ho sprevádzala Dana Hajóssy. Zastaveníčko na dvoch gitarách
zahrali Dávid Hnat a Darina Jókaiová a koncert uzavrelo Rondo
A dur v podaní huslistu Štefana Gyöpösa s klavírnym sprievodom

Náš hviezdny deň....

Tekovská hvezdáreň v Leviciach a Mestská knižnica v Želiezovciach zorganizovali druhý ročník astronomickej umeleckej súťaže,
zameraný na Svetový kozmický týždeň, pod názvom „ČLOVEK
NA ORBITE“. Súťaž mala za cieľ iniciovať tvorbu nových či už
literárnych, výtvarných, prípadne 3D návrhov, čo sa aj podarilo.
Z nespočetného množstva nápaditých návrhov mala odborná porota
problém vybrať najkrajšie, najlepšie práce, pretože všetky umelecké
astronomické diela boli mimoriadne pekné. V troch kategóriách si
26 víťazov odnieslo diplomy a pekné vecné ceny. Mimoriadnu cenu
Tekovskej hvezdárne si odniesol T. Princ zo ZŠ Mierová 67 za 3D
model meteorologickej stanice. Víťazom blahoželáme, pedagógom
ďakujeme za prípravu žiakov a čakáme ich v ďalšom ročníku súťaže.
Výstava „ČLOVEK NA ORBITE“ v priestoroch knižnice je prístupná
do konca mesiaca, všetkých Vás srdečne vítame.
Diana Pólyová, MsK Želiezovce

Moniky Mockovčákovej.
Koncert sa tešil peknej návštevnosti a aj napriek trošku stiesneným podmienkam pre prítomných znamenal hodnotný zážitok,
o čom svedčia samé pozitívne ohlasy. Prispelo k tomu aj občerstvenie, ktoré zabezpečil vedúci múzea Pavel Polka a primátor mesta
Pavel Bakonyi prispel Sacherovou tortou. Napokon, ako Pavel Polka
v príhovore pripomenul, Franz Sacher žil len niekoľko metrov od Sovieho domu a preto nie je nereálna predstava, že ako dvorný kuchár
rodiny Esterházyovcov pribehol do Sovieho domu v papučiach, aby
sa postaral o stravu pre učiteľov, ktorí budovu obývali.
(šh, foto: ik)
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Nemocničné okno
Dvaja muži, obaja vážne
chorí, boli umiestnení na rovnakú nemocničnú izbu. Jeden
muž mal dovolené posadiť sa v
posteli na hodinu každé popoludnie, aby sa mohla z jeho pľúc
odstrániť voda. Jeho posteľ bola
v miestnosti vedľa okna. Druhý
muž, ktorého priviezli pred vianočnými sviatkami, musel tráviť
všetok svoj čas na chrbte. Muži
sa spolu rozprávali celé hodiny.
Hovorili o svojich manželkách
a rodinách, domovoch, zamestnaniach, vojenskej službe aj
o tom, kde boli na dovolenke.
Každé popoludnie , keď sa muž v
posteli pri okne mohol posadiť,
trávil čas tým, že opisoval svojmu spolubývajúcemu všetko,
čo mohol vidieť za oknom, za

čo mu on bol veľmi povďačný.
Ako sa sviatky blížili, muž na
druhej posteli začal žiť len pre
tieto jednohodinové obdobia,
kedy sa jeho svet rozšíril a oživil
všetkými činnosťami a farbami
okolitého sveta.
Pred oknom sa rozkladal
park s krásnym jazerom. Kačice
a labute plávali na vode, zatiaľ čo
deti púšťali modely lodiek pri
jeho kraji. Mladí milenci kráčali
ruka v ruke na lúke uprostred
kvetov všetkých farieb s nádherným výhľadom na panorámu
mesta, ktorú bolo vidieť v diaľke.
Muž pri okne popisoval všetko v
takých detailoch, že muž na druhej strane miestnosti len zavrel
oči a predstavoval si tú malebnú
scénu.

Jedno pekné popoludnie muž
pri okne opisoval sprievod, ktorý kráčal naokolo. Aj keď druhý
muž nemohol počuť kapelu
- mohol ju vidieť. Jeho myseľ
ju videla presne ako ju pán pri
okne vykreslil podrobnými slovami. Na Štedrý deň ráno, keď
prišla sestrička, ktorá priniesla
vodu na kúpeľ, našla len bezvládne
telo muža pri okne, ktorý zomrel
pokojne v spánku. Zarmútená zavolala nemocničných zriadencov,
ktorí ho odviezli.
Akonáhle sa to zdalo vhodné, druhý muž sa spýtal, či by
mohol byť presunutý na posteľ
vedľa okna. Sestra mu rada vyhovela a po uistení sa, že posteľ
mu bola pohodlná, ho nechala
osamote.

Pomaly, bolestne sa oprel o lakeť,
aby sa jeho prvý pohľad stretol
so skutočným svetom vonku.
Snažil sa pomaly otáčajúc pozrieť z okna vedľa postele. Ale
ocitol sa tvárou v tvár s prázdnou stenou! Zdesený zakričal
na sestru, ktorá hneď pribehla.
Rozrušene jej popisoval rozhovory so spolubývajúcim. Spýtal
sa sestry, ako to bolo možné, že
popisoval svet naokolo dívajúc
sa na múr? Čo ho mohlo prinútiť
popisovať také úžasné veci, ktoré
údajne videl cez toto okno? Sestra mu ticho odpovedala: „Ten
muž bol úplne slepý. Nemohol
vidieť ani ten múr. Ale možno,
že vás len chcel cez Vianoce povzbudiť.“
Autor: neznámy,
preklad: Norbert PAUL

Páv lietal aj u nás
Do maďarskej celoštátnej postupovej súťaže „Vzlietol páv“ sa prihlásilo vyše 2000
ľudových tanečníkov z celej karpatskej kotliny. Finále súťaže, ktoré vysielala Duna TV,
tvorilo vystúpenie 48 finalistov. Šiesti z nich
boli zo Slovenska. Tento úspech podnietil
umeleckého riaditeľa tanečného divadla
Mladé srdcia k zrežírovaniu reprezentačného programu Felvidéki Páva Gála, v ktorom
vystúpili aj títo šiesti finalisti.
Pre nás, Želiezovčanov, je okrem toho, že
vďaka podpore Úradu vlády SR sme si tento
program mohli pozrieť aj v našom meste
zvláštnym úspechom fakt, že medzi spomínanými šiestimi finalistami zo Slovenska je aj
Bence Zsombor Juhász!
V programe, ktorý mal podobu skladačky,

V CVČ strašilo...

vystúpili jednotlivci, páry i skupinky tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Medzi účinkujúcimi boli aj odchovanci želiezovského
folklórneho súboru Kincső Zuzana
Kassaiová, Mária Horváthová a Gábor Gálik.
Pestrý program doplnilo odovzdávanie ocenení – okrem iného aj keramickej plakety zhotovenej Andreou
Kotákovou, kombinujúcej erb mesta
s logom spomínanej súťaže – páva.
Z rúk predstaviteľov neinvestičného
fondu Čistý prameň ich prevzali zástupcovia všetkých subjektov podieľajúcich sa na organizovaní súťaže,
vrátane samotného Dušana Hégliho.
Napokon, predstavenie programu

...a nie hocijako! Dňa 6. novembra do CVČ zavítal halloweensky duch. Žiaci zo ŠKD pri ZŠ Želiezovce sa ocitli medzi
múmiami a strašidlami počas halloweenskej party. Deti
privítali básňou a halloweenskym tancom členky ZÚ Šikovníček. Neskôr
si žiaci vyrobili
strašidielka, múmie a kostry
v
bosoráckej
tvorivej
dielni.
Po tejto činnosti
začala ozajstná
zábava. Deti to
roztočili tak, ako
sa patrí. Halloweenska diskotéka sa vydarila. Nechýbal na nej metlový
tanec ani útok Zombie. Ježibaba tancovala s upírom, múmia
s duchmi, dokonca aj kostre sa triasli kosti. Po strašidelnej
tancovačke deti odchádzali z CVČ so sladkou odmenou
a pamätným listom.
(cvc)

Felvidéki Páva Gála dňa 16. novembra v Dome kultúry v Želiezovciach bolo jeho dernierou.
(šh)

Sviatočný humor

Rozprávajú sa dvaja patológovia na
Silvestra:
- Ty počúvaj, Jano, otvoríme toho
Huberta?
***
Malý chlapec píše Santa Clausovi:
- Pošli mi bračeka!
Santa Claus odpovedá:
- Pošli mi mamičku!
***
- Jano, čo dostaneš na Vianoce od
manželky?
- Človeče, asi chlapa. Videl som ho v
manželkinej v skrini.
***
- Mamiiii ja by som chcela na vianoce
psa.....
- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý
rok !!!!!
***
Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt
na mamičku pri sporáku: “Mami, mami,

stromček horí!”
“Hovorí sa svieti, a nie horí,” poučí ho
matka.
Chlapček o chvíľu zase začne kričať:
“Mami, mami, záclony už tiež svietia!”
***
Zákazníčka: “Chcela by som kúpiť
mužovi peknú kravatu, ktorá by
zvýraznila jeho oči.”
Predavačka: “Každá kravata zvýrazní
chlapovi oči, len ju treba dobre
zatiahnuť.”
***
Muž: “Zlatko, čo by si chcela na
Vianoce?”
Žena: “Neviem....”
Na druhý deň cestou z roboty nájde muž
kúsok hrdzavého plechu, schová si ho a na
Štedrý deň ho dá manželke pod stromček.
Žena: “Čo to, do pekla, je?”
Muž: “Neviem...”
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Jesenným majstrom Sikenica

V mestskej minifutbalovej súťaži, rovnako ako v iných futbalových súťažiach,
nastalo obdobie zimného odpočinku. Jesenná časť mestskej miniligy sa skončila 24.
októbra 11. kolom. Na čele tabuľky prezimuje
družstvo Sikenice, ktoré prevzalo vedenie
v predposlednom kole po družstve GH Garden
Street. Najviac gólov, až 99 vsietili hráči práve
tohto mužstva, ktoré prezimuje na druhom
mieste. Líder zaznamenal 9 víťazstiev a dve
prehry, druhý v poradí 8 víťazstiev, jednu remízu a dve prehry, a tak medzi prvými dvomi
mužstvami je dvojbodový rozdiel. Tretie mužstvo v poradí, FC Roma zaostáva za druhým
o 4 body. Posledným v tabuľke je Chryzantéma, ktorá v jesenných zápasoch nezískala ani
bod. Zaujímavosťou je, že napriek tomu práve
hráč tohto družstva, Attila Szántó po niekoľko kôl viedol tabuľku najlepších strelcov a aj
po konci jesennej časti je na 3. mieste medzi
najproduktívnejšími hráčmi súťaže. Tabuľku strelcov vedie Andruska z GH Garden Street s 30 gólmi, nasleduje ho Šál (Satanet) s 27 a Szántó (Chryzantéma) s 24
gólmi. Ďalšie poradie:
1. SIKENICA
11 9 0 2
94:48 27
Pompoš
(Veteráni)
2. GH GARDEN STREET 11 8 1 2
99:49 25 22, Srna (Sikenica)
3. FC ROMA
11 7 0 4
85:60 21 22, Turček (Telekom(
4. SATANET
11 6 1 4
93:76 19 21, Straňák (Sikenica)
5. TELEKOM
11 6 0 5
92:66 18 20, Janko (Záložňa)
6. ZÁLOŽŇA TOROK
11 4 0 7
76:74 12 17, Svrček (Telekom)
17. Jarná časť súťaže sa
7. VETERÁNI
11 3 0 8
67:123 9
začne 15. marca.
8. CHRYZANTÉMA
11 0 0 11 51:161 0
(ik)

Želiezovčania na Majstrovstvách Slovenska

Tabuľky žiackych družstiev
III. liga – juh SŽ
1. Komárno
13
2. Gabčíkovo
13
3. Šurany
13
4. Želiezovce
13
5. Svätý Peter
13
6. Šahy
13
7. Okoličná n/O 13
8. Kolárovo
13
9. Marcelová
13
10. Veľký Meder 13
11. Nesvady
13
12. Močenok
13
13. N. Zámky B 13
14. Tvrdošovce 13

12
10
9
9
7
7
6
6
5
4
4
2
2
2

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

0
3
2
2
5
6
5
6
8
8
9
10
10
11

83:9
42:12
42:13
37:20
30:30
38:28
20:13
26:30
20:26
19:35
16:42
17:42
17:44
15:78

37
30
29
29
22
21
20
19
15
13
12
7
7
6

III. liga – juh MŽ
1. Komárno
13
2. Šurany
13
3. Gabčíkovo
13
4. Močenok
13
5. Veľký Meder 13
6. N. Zámky B 13
7. Šahy
13
8. Nesvady
13
9. Okoličná n/O 13
10. Tvrdošovce 13
11. Želiezovce
13
12. Svätý Peter 13
13. Marcelová
13
14. Kolárovo
13

12
11
10
10
9
8
6
6
4
4
3
3
1
0

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

1
2
3
3
3
4
5
7
8
8
9
10
11
13

94:11
62:12
87:21
70:32
60:19
69:32
61:48
25:38
31:43
52:74
42:82
26:88
11:76
9:123

36
33
30
30
28
25
20
18
13
13
10
9
4
0

Želiezovský šach
Mesto Želiezovce sa v šachových súťažiach
prezentuje tromi družstvami. A družstvo účinkuje
v IV. lige, kategórii B12. Má za sebou tri kolá, v ktorých ale zohralo len dve partie, keďže v druhom
kole malo voľný žreb. V úvodnom kole uhralo
remízu 4:4 v Nových Zámkoch proti ŠK Bašta B a
v treťom kole podľahlo Pribete na domácej pôde 3:
5. Z hráčov si najlepšie počínal István Farkas, ktorý
vyhral oba svoje zápasy. V tabuľke IV. ligy je naše A
družstvo na 7 mieste.
B a C družstvo Želiezoviec účinkuje v 5. lige
– kategórii B13, výsledky tejto súťaže však v čase
redakčnej uzávierky neboli dostupné.
(ik)

Želiezovskí karatisti sa v novembri pod vedením trénera Pavla Bottyána zúčastnili otvorených Majstrovstiev Slovenska v kyokushin karate. Na podujatí, konanom
v športovej hale v Mužle, sa popri domácich karatistoch zúčastnili športovci z Maďarska, Česka, Srbska, Chorvátska a Rakúska. Na podujatí sa v mládežníckych kategóriách
súťažilo v kata, dospelí si zmerali sily v kumite. Želiezovský klub reprezentovali Peter
Szalai, Máté Levicky, Zsombor Miklós a Dávid Klenko. Najlepší výsledok dosiahol D.
Klenko, ktorý vo svojej kategórii skončil na druhom mieste.
(ik)

Tabuľka IV. ligy B12
1. ŠK DVORY A
2. ŠK PRIBETA
3. KŠC KOMÁRNO D
4. ŠK BAŠTA NZ B
5. ŠK SV. PETER A
6. MŠK ŠAHY
7. ŽELIEZOVCE A
8. KŠC KOMÁRNO E
9. ŠK DVORY B

3
3
3
3
3
2
2
2
3

3
3
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0

0
0
1
1
2
1
1
2
3

9
9
6
4
3
3
1
0
0
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Vianočný recept
Vianočná kapustnica po Oravsky
Suroviny:
1 kg kyslej sudovej kapusty aj so šťavou, 2 l vody, 1-2 údené
ryby ( v lete alebo v jeseni vyčistíme, nasolíme a dáme
vyúdiť úplne do sucha pstruha alebo iné sladkovodné ryby
a odložíme ich na túto príležitosť), 2 alebo viac domácich
klobás, 2 hrste sušených húb, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku,
soľ podľa potreby (samotná kapusta býva dosť slaná a slané
sú aj údené ryby).
Postup:
Všetky suroviny dáme do hrnca a prikryté varíme do
zmäknutia, aby kapustnica zostala číra. Uvarenú klobásu a
ryby vyberieme na podnos, osobitne uvaríme zemiaky a vodu
z nich scedíme do kapustnice, bude chutnejšia. Kapustnicu
podávame so zemiakmi prípadne kúskami klobásy. Ryby sa
jedia zvlášť. Kapustnicu možno zjemniť smotanou.

Úspešná divadelná hra, ktorá sa v podaní Pauline Collinsovej stala predlohou oskarového filmu. Monodráma v podaní
Zuzany Kronerovej v septembri uchvátila pražské publikum,
želiezovské si ju bude môcť vychutnať 21. decembra v Dome
kultúry. Bláznivý útek do krajiny za stenou (v origináli Shirley
Valentine), humorne ladená hra Williho Russela o hľadaní
vlastného ja bude nepochybne tým najvhodnejším obohatením
predvianočného kultúrneho života v našom meste. (šh)

Spoznávali komunitné hospodárenie
Mládež v akcii je názov programu, v rámci ktorého sa
stretli mladí ľudia z viacerých častí Slovenska a Česka, aby
naplnili myšlienku projektu Komunitného hospodárenia.
Týždeň aktivít realizovali v prevažnej miere v blízkej obci
Málaš. Program zorganizovalo tamojšie Občianske združenie Guľôčka. „Hlavným cieľom bolo vzájomné spoznávanie
a získanie nových vedomostí o komunitnom hospodárení.
Mladí ľudia sa často na spoločnú prácu a rôzne činnosti,
ktoré boli kedysi úplnou samozrejmosťou a stmeľovali dediny a krajinu, pozerajú inak. Často riešia svoju existenciu
odchodom z vidieka a hľadajú si uplatnenie vo veľkých
aglomeráciách, kde sa takmer úplne stráca ich jedinečnosť,
osobnosť, kreativita a často aj vzťah k nášmu národnému
povedomiu a tradíciám. Práve o týchto témach sme sa
s mládežou zo Slovenska a Čiech vo veku od 15 do 30 rokov
celý týždeň rozprávali a urobili sme aj kus kvalitnej práce:
v ich myslení, v prírodnej záhrade či pri spracovaní vlny,“
povedala o tábore hlavná organizátorka, farmárka Hedviga
Gulová. Účastníci si vyskúšali prácu v prírodnej záhrade,
zbierali a spracovávali dopestovanú úrodu, sadili rastliny,
vyskúšali si prácu s ovčou vlnou. Navštívili žrebčín v Topoľčiankach, múzeum v P. Ruskove a zašportovali si v Jure nad
Hronom.
(spracoval: ik)

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
20. 9. Zsofia Karková; Želiezovce, 19. 11. Tamás Dániel Sugár; Želiezovce, 25. 11. Daniel Dóka, Želiezovce

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
-

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Štefan Balázs
Jarmila Csikósová
Marta Číková
Ladislav Dávid
Ondrej Dulai
Štefan Häcker
Erika Kučerová
Angela Kysucká
Iveta Magátová
Ľudovít Majtán
András Sárai

11. 12.
18. 12.
06. 12.
05. 12.
22. 12.
09. 12.
24. 12.
23. 12.
06. 12.
04. 12.
18. 12.

60
Ján Adamík
25. 12.
Adam Banda
25. 12.
Gabriel Dulay
18. 12.
Jozef Garamvölgyi 25. 12.
Tibor Karko
04. 12.
Helena Kissová
02. 12.

Božena Klimajová
Juraj Kohút
Katarína Kutlová
Tatiana Paálová
Dezider Péli
Jozef Podhorský
Ondrej Veis

04. 12.
09. 12.
11. 12.
13. 12.
28. 12.
05. 12.
26. 12.

70
Rozália Benčeková 19. 12.
Alžbeta Kondáčová 12. 12.
Gabriela Maďarová 06. 12.
80
Ladislav Németh
Eva Turocziová

03. 12.
21. 12.

Opustili nás – Elhunytak
8. 11. Štefan Salgo (Želiezovce, 76 r.); 12. 11. Gabriela Hegedüsová
(Šarovce, 83 r.); 16. 11. Marta Magátová (Želiezovce, 53 r.); 20.
11. Jolana Bakayová (Želiezovce, 88 r.); 23. 11. Helena Križanová
(Želiezovce, 74 r.); 25. 11. Karol Ivanič (Želiezovce, 73 r.), Ernest
Koncz (Keť, 59 r.); 27. 11. Irma Takáčová (Želiezovce, 89 r.); 28. 11.
Árpád Nagy (Želiezovce, 79 r.)
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Žalúzie - Rolety

• exteriérové, interiérové
▪ Plastové okná
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Plastové a hliníkové rolety
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere
LUNAP - ČOMOR 0905 42 00 44, 0908 706 357

Želiezovce

(13-30)

Reštaurácia s kapacitou 65 miest ponúka denné menu, priestory na
semináre, školenia prednášky. V objekte sa nachádza banketová sála
(40 miest) a salónik (25 miest). Rozvoz stravy: denné menu a naviac
v dňoch: Po–Pi 14:00–21:00, So–Ne 9:00–21:00 hod.

Objednávky na tel. č. 0903 219 302, 036/771 19 75

A Csavar Színház bemutatja:

Spomienka

Csavar-gó feszt

Kto ju poznal, ten si spomenie
kto ju miloval, nikdy nezabudne.

2013. december 11–13.
Dec. 11., szerda, Művelődési Otthon (MO)
11:00: Écsi Gyöngyi: Szőlő Kálmán – bábjáték (belépő: 2 €)
Dec. 13., péntek, MO, 8:00: Csavar Színház: A helység kalapácsa
Cimbor óvoda, 8:00 Kuttyomfitt Társulat: Betlehem csillaga
9:15, MO: Kicsi Hang – koncert
11:00, MO: Gogol: Egy őrült naplója
16:30, MO: Csavar Színház – Jevgenyij Griskovec: Hogyan ettem kutyát
18:00, MO: Kincső
19:00, MO: Itt és most – improvizációs est. Szereplők: Gubík Ági, Rák Viktória, Gál Tamás, Lakatos Róbert, Olasz István, játékmester: Czajlik József
21:00, MO: Korpás Éva – koncert
Belépő: 9 €, elővételben 7 €

S hlbokým zármutkom v srdci
spomíname pri prvom výročí jej smrti
dňa 22. decembra na

Mária Jamriškovú, rod. Pozsgai

Navždy zostane v našich srdciach
Manžel, syn s rodinou

Hľadám podnájom, 1-izbový byt. 0907 704 466

(13-31)

Rozmarínova 1

(13-32)

Mestský úrad Želiezovce oznamuje obyvateľom mesta, že prevádzka
Regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu na Ul. kpt. Nálepku mení svoju otváraciu dobu od 11. 11. 2013.
Počas zimných mesiacov bude prevádzka otvorená v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.

Café Teatr Černá labuť uvádza Zuzanu Krónerovú v hre Willyho Russela: Shirley Valentine. V sobotu 21. 12. o 18:00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach. Vstupenky v predpredaji: 9 €, v deň predstavenia: 11 €.
Dom kultúry v Želiezovciach pozýva:

Novoročný operetný galakoncert

6. januára 2014 o 17:00 hod. vo veľkej sále DK
Účinkujú: Pál Farkas, Krisztina Szeredy, Gábor Jenei, Aladár
Ocskó, Barbara Bordás, Gergely Boncser. Vstupné: na mieste 8 €,
v predpredaji 7 €.

Rock-karácsony

A Városi Művelődési Otthon meghívja Önöket:

Újévi operett-gála

2014. január 6-án 17:00 órakor a VMO nagytermében. Fellépnek:
Farkas Pál, Szeredy Krisztina, Jenei Gábor, Ocskó Aladár, Bordás
Barbara, Boncser Gergely. Belépő: a helyszínen 8 €, elővételben 7 €.
Predpredaj a informácie – Elővétel és tájékoztatás: 036/7711099, 0905
243 969, 0915 189 209

RODINNÁ BIBLIA
Cena 24,90 €
Bratislava, Slovart 2013.
Bohato ilustrovaná, citáty zo Svätého písma, biblické príbehy.
PRÍBEHY o JEŽIŠKOVI.
Cena 7,27 €
Bratislava, Eurounion 2013.
Dvadsať krásnych vianočných príbehov, v závere text piesne Tichá
noc, Svätá noc. Kníhkupectvo bude otvorené počas striebornej
a zlatej nedele.
Cena 9,95 €
Zubercová: PEČIEME NA VIANOCE.
Vôňa domácich koláčov a pečiva patrí k vianočnej atmosfére. Doplňte si recepty o štedrák, medový krémovník alebo zo série kníh
Recepty od babičky, napr. o vianočnej večeri.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

(13-04)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Ára 4,95 €
MADÁCH KALENDÁRIUM 2014.
Hagyományos felvidéki naptárunk 190-en oldalon, valamint a Kincses kalendárium is falinaptárral együtt. Új kiadásban a Szakácsnő
és Héger Rudolf asztali naptárak kaphatók.
Róka: ÉTELEK ADVENTTÖL VÍZKERESZTIG .
Ára 6,94 €
Budapest, Duna 2013.
A filmsorozat legjobb receptjeit és szokásait mutatja be ez a képekkel gazdagított értékes könyv.
GYERMEKENCIKLOPÉDIA
Ára 20,55 €
Budapest, Szalay 2013.
288 oldalon mesél az emberiség, a világ eseményeiről. Szép ajándék
a karácsonyfa alá. Sok szép magyar könyv is várja kedves vásárlókat
a könyvtári könyvesboltban ezüst- és aranyvasárnapon is.
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Tergenye az őszi bajnok

A városi kispályás labdarúgó-bajnokságban is, a többi focibajnoksághoz hasonlóan,
eljött a téli pihenés időszaka. A városi miniliga őszi részét a 11. fordulóval október
24-én zárták. A tabella élén a tergenyei
csapat telel át, amely az utolsó előtti
fordulóban vette át a vezetést a GH
Garden Street csapatától. A legtöbb
gólt, 99-et, éppen ennek a csapatnak a
játékosai lőtték, ők a második helyen
állnak. A listavezető 9 győzelmet és két
vereséget könyvelt el a szezonban, a 2.
helyezett 8 győzelmet, egy döntetlent
és két vereséget, így a két csapat között
kétpontos a különbség. A sorban a harmadik csapat az FC Roma, a második
helyezettől 4 ponttal marad le. A tabella
utolsó helyezettje a Chryzantéma, amely az őszi meccseken egy pontot sem szerzett.
Érdekesség, hogy ennek ellenére éppen ennek a csapatnak a tagja, Szántó Attila vezette néhány forduló után a legjobb góllövők listáját, és az őszi idény után a legtöbb gólt
szerző játékosok közül a 3. a sorban.
A legtöbb gólt, 30-at, Andruska szerezte a GH Garden Street csapatából, őt Šál követi 27 góllal a Satanetből, majd Szántó 24 góllal (Chryzantéma). A további sorrend:
(Veteráni)
1. SIKENICA
11 9 0 2
94:48 27 Pompoš
22,
Srna
(Sikenica)
22,
2. GH GARDEN STREET 11 8 1 2
99:49 25
Turček (Telekom) 21,
3. FC ROMA
11 7 0 4
85:60 21
Straňák (Sikenica) 20,
4. SATANET
11 6 1 4
93:76 19 Janko (Záložňa) 17,
5. TELEKOM
11 6 0 5
92:66 18 Svrček (Telekom) 17.
6. ZÁLOŽŇA TOROK
11 4 0 7
76:74 12 A bajnokság tavaszi
idénye március 15-én
7. VETERÁNI
11 3 0 8
67:123 9
kezdődik.
8. CHRYZANTÉMA
11 0 0 11 51:161 0
(ik)

Zselíziek a nyílt országos bajnokságon

A zselízi karatésok novemberben Bottyán Pál edző vezetésével részt vettek a kyokushin karate országos nyílt bajnokságon. A muzslai sportcsarnokban zajló rendezvényen a hazai versenyzőkön kívül jelen voltak magyar, cseh, szerb, horvát és
osztrák karatésok is. A rendezvényen iúsági kategóriában versenyeztek katában,
a felnőttek kumitában mérték össze erejüket. A zselízi klubot Peter Szalai, Levicky
Máté, Miklós Zsombor és Klenko Dávid képviselte. A legjobb eredményt Klenko
Dávid érte el, aki kategóriájában a második helyen végzett.
(ik)

III. liga – dél, diákcsapat
1. Komárno
13 12
2. Gabčíkovo
13 10
3. Šurany
13 9
4. Želiezovce
13 9
5. Svätý Peter
13 7
6. Šahy
13 7
7. Okoličná n/O 13 6
8. Kolárovo
13 6
9. Marcelová
13 5
10. Veľký Meder 13 4
11. Nesvady
13 4
12. Močenok
13 2
13. N. Zámky B 13 2
14. Tvrdošovce 13 2

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

0
3
2
2
5
6
5
6
8
8
9
10
10
11

83:9
42:12
42:13
37:20
30:30
38:28
20:13
26:30
20:26
19:35
16:42
17:42
17:44
15:78

37
30
29
29
22
21
20
19
15
13
12
7
7
6

III. liga – dél, kölyökcsapat
1. Komárno
13 12
2. Šurany
13 11
3. Gabčíkovo
13 10
4. Močenok
13 10
5. Veľký Meder 13 9
6. N. Zámky B 13 8
7. Šahy
13 6
8. Nesvady
13 6
9. Okoličná n/O 13 4
10. Tvrdošovce 13 4
11. Želiezovce
13 3
12. Svätý Peter 13 3
13. Marcelová
13 1
14. Kolárovo
13 0

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

1
2
3
3
3
4
5
7
8
8
9
10
11
13

94:11
62:12
87:21
70:32
60:19
69:32
61:48
25:38
31:43
52:74
42:82
26:88
11:76
9:123

36
33
30
30
28
25
20
18
13
13
10
9
4
0

Zselízi sakk
Zselíz város a bajnoki sakkversenyeken három csapattal képviselteti magát. Az A csapat
a IV. liga B12-es kategóriában szerepel. A három
fordulóból kettőt játszott, a 2. fordulóban szabadja volt. A kezdő játszmában 4:4-es döntetlent
ért el Érsekújvárban az ŠK Bašta B csapata ellen,
a harmadik fordulóban pedig kikapott hazai
pályán Perbete csapatától 3:5 arányban. A játékosok közül Farkas István szerepelt a legjobban,
mindkét partiját megnyerte. A IV. liga táblázatában A csapatunk a 7. helyen tanyázik.
A zselízi B és C csapat az V. ligában játszik,
a B13-as kategóriában, ennek a versenynek az
eredményei azonban lapzártakor môg nem voltak
elérhetők .
(ik)
A IV. liga B12 csoportjának táblázata
1. ŠK DVORY A
3 3 0
0
2. ŠK PRIBETA
3 3 0
0
3. KŠC KOMÁRNO D 3 2 0
1
4. ŠK BAŠTA NZ B
3 1 1
1
5. ŠK SV. PETER A
3 1 0
2
6. MŠK ŠAHY
2 1 0
1
7. ŽELIEZOVCE A
2 0 1
1
8. KŠC KOMÁRNO E 2 0 0
2
9. ŠK DVORY B
3 0 0
3

9
9
6
4
3
3
1
0
0
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A csend
A magyar nyelv csodálatos
gazdagsága mutatkozik meg ebben a
szóban.
Vajon összeszámolta-e valaki,
netán tudományos dolgozatban
szerepel-e valahol, hány jelzőt lehet
e szócska után vagy elé tenni? Felsorolunk néhányat, annak jelzésére
és igazolására, hogy milyen gazdag
a nyelvünk, milyen árnyaltan lehet a
csendről is beszélni, és hogy mennyire értékes ez a szócska.
A csend fogalmát az értelmező
szótár a következőképpen határozza
meg:
Az az állapot, amelyben hang, zaj
nem hallatszik. Például: Vihar előtti
csend, átvitt értelemben viharos
eseményt sejtető nyugalom. Jelenthet
a csend némaságot, hallgatást, nesztelenséget, zajtalanságot, háboríthatatlan, nyugodt állapotot.
Szeretem a csendet. A csend érté-

kes. A csend alkotásra késztet és segít.
A csend hatékony, termékeny, segítőkész. A csendet olykor „hallani” lehet.
Lehet a csend „beszédes” is, amikor
az ember lelkével hallja a ki nem
mondott szavakat vagy „visszhangzó”
zenét, emberi hangot, netán a tenger
zúgását, emlékek hangjait.
Van titokzatos csend, templomi
csend, éjszakai félelmetes csend. A
természet háborítatlan csendje. A
bénító csend, ha „leblokkol” a tudat.
Emlegetjük a halálos csendet. Ám
a halálos csend csak utal a halálra,
nincs feltétlenül összefüggésben azzal. Más értelme van a síri csendnek,
amely valóban érzékelhető, ha belegondolunk, hogy ott valóban csend
van.
A hatásos csenddel a színészek,
a szónokok élnek. A fájdalmas csend
valóban fájdalmas. A néma csend
valószínűleg arra utal, hogy a néma

Országos diákkonferencián
képviselték a magyar alapiskolát

A Kincskeresők IX. – Regionális értékeket kutató diákok országos konferenciáján képviselték a magyar alapiskolát Verbók Noémi
és Szalai Zsófia, VIII.B osztályos tanulók, november 12—13-án Dunaszerdahelyen.
Verbók Noémi egy éven át tartó kutatómunkájának eredményeként született meg a tíz perces, vetített képes előadás, amely a Zalabai
Zsigmond emlékét őrző Ipolypásztót mutatja be. Felkészítője Nagy
Csilla pedagógus.
Verbók Noémi megszólította az Ipolypásztón ma élő rokonokat,
barátokat, sőt a zselízi Taliga Árpád pedagógust, Zalabai Zsigmond
egykori közeli barátját. Értékes emlékeket, családi fényképeket is gyűjtött a közkedvelt íróhoz fűződő szakmai információkon túl, amelyek
nem szerepelnek a már kiadott könyvekben, újságcikkekben, viszont
fontos részei Zalabai Zsigmond életének, és hozzájárulnak a róla alkotott kép kialakításához azokban, akik személyesen nem ismerték
őt. Ha Verbók Noémi nem jegyzi le ezeket a kedves élményeket, bár a
rokonok, barátok magukkal viszik, de számunkra talán mindörökre
el is vesznek…
A Kincskeresők – Regionális értékeket kutató diákok országos
konferenciáját néhány évvel ezelőtt még regionális versenyek előzték
meg, ahonnan csak a kiválasztott előadások jutottak tovább. Idén az
előzetesen beküldött dolgozatok megítélése alapján kaptak meghívást
az országos konferenciára az arra érdemes dolgozatok alkotói, előadói.
A konferencián többek számára szívhez szóló volt Verbók Noémi
előadása, hiszen a szervező,
Szanyi Mária néprajzkutató,
pedagógus, egykori közeli
munkatársa volt a közkedvelt írónak. A zsűri további
tagjának, Agócs Attilának,
a Füleki Vármúzeum igazgatójának pedig egyetemi
tanára volt Zalabai Zsigmond. Az értékelő bizottság
harmadik tagja Varga Norbert, folklórkutató, a CSEMADOK Művelődési Intézetének munkatársa. Mindhárman részletesen értékelték a 43 elhangzott előadást,
ezzel sok hasznos ötletet adtak a további kutatáshoz, és hozzájárultak
az esetleges hibák orvoslásához.
Nagy Csilla

ember nem ad hangot, jelekkel kommunikál.
Azt is olvastam, hogy a csend
isteni ajándék. Megteremtése igen
gyakran saját magunktól függ. A
mai rohanó világunkban különösen
időszerű, mert ez a világ túl hangos,
szinte menekülniük kell az embereknek az örökös hangzavar, a ricsaj, a
hangoskodás, a lárma elől. És jó, ha
valaki megteheti, hogy kimenekül
a zajok világából. (Vajon hogyan
viselik el az áruházak, a plázák, a
bevásárló-központok dolgozói a kora
reggeltől késő estig, éjszakáig üvöltő
zenebonát?)
Úgy vélem, nem gazdálkodunk
elég jól a csenddel. Túl a zajokon – a
forgalom, a repülők, az üzemek, az
utcai reklámok, stb. zajai – a rádió,
a televízió hangjai (zaja) fertőzik
mindennapi életünket. Ki mennyire
viseli, bírja – egyéni kérdés.

Gyógyító hatása van a kórházi
csendnek, a templomi csendnek, a
temetői csendnek, és milyen jó az
„együtthallgatás” csendje, a békítő,
a jóságos csend. Ám szomorú az
örökös csend, amely azon embertársainknak a sorsát jelzi, akiknek a
hallása örökre elveszett. Ez a csend
– úgy gondolom – kegyetlen,
szomorú csend. Ezek az embertársaink valamelyest tudják pótolni a
hallani kívánt hangokat, beszédet a
jelbeszéddel.
Szeretem a csendet. A csendet
tisztelni, szeretni és megbecsülni kell.
És élni a csend adta lehetőségekkel a
magunk és a köz érdekében.
Végezetül csendes, békés, nyugodt karácsonyi ünnepeket kívánunk minden zselízi családnak és
minden lakosnak.
Antalfy István nyomán
feldolgozta Nyustyin Ferenc

Fischer-Colbriera emlékeztek
Fischer-Colbrie
Ágoston
születésének 150. évfordulójára emlékeztek a Szent Jakab
templomban. A századelőn élő
püspök tisztelete hála Istennek
mind jobban kezd kibontakozni
Zselízen, szülővárosában. Ez idáig
sajnos meglehetősen gyéren ápolták a kultuszát a két világháború
közti Csehszlovákia egyetlen
magyar püspökének. Pedig,

emelkedett hangulatban együttesen celebráltak az aszkéta életű
püspök emlékére. A hangulatot
emelte, hogy a Városi Múzeum jóvoltából kiállították Fischer-Colbrie
egy, még életében készült eredeti
portréját is.
Galgóczy Rudolf esperesplébános
elmondta, hogy a
Pázmáneummal már többször
foglalkoztak Fischer-Colbrie sze-

ahogy azt a róla előadást tartó
Karaffa János atya is elmondta,
Fischer-Colbrie személye előttünk, szlovákiai magyarok előtt
kiemelt példaképként kellene,
hogy álljon. Hiszen olyan korban tett tanúbizonyságot humánumáról és erkölcsi tartásáról,
amikor a történelem bizony
nem osztott kedvező sorsot a
magyaroknak.
A közel háromnegyed órás
előadás után a ceremónia ünnepi szentmisével folytatódott,
amit a Pázmáneum Társaságban
aktívan tevékenykedő lelkiatyák

mélyével, ezért nagyon megörült,
amikor a civil szervezetek képviselői megkeresték őt egy esetleges
emléktábla állításának ötletével.
Hozzátette, mindenben maximálisan támogatja ezt a kezdeményezést,
hiszen Fischer-Colbrie személye
különösképpen megérdemli, hogy
szülővárosában is büszkén tiszteljék
őt, és a város lakossága méltóképpen emlékezhessen rá. Reményei
szerint hamarosan elkészülhet
a tábla, és gazdagíthatja mind a
templom, mind a város kulturális
örökségét.
Csonka Ákos

2013. december
Folytatódik az Art for Help...
LÉVA (šh) – December 1-jén, vasárnap
nyitották meg a Barsi Múzeumban az Art for
Help jótékonysági árverés céljaira felajánlott
képzőművészeti alkotások kiállítását. Az idei
árverésen 28 alkotó 53 művét állították ki.
A rendezvény felett a város alpolgármestere, Beáta Vrábelová visel védnökséget,
koordinátora Novák Margaréta és Tolnai
Csaba, aki egyúttal felvállalta a konferálást
is. A jótékonysági rendezvényt méltatta
František Šebej országgyűlési képviselő, és a

karácsony előtti hangulathoz Graem Mark
Donaldson északír énekes is hozzájárult. A
megnyitón jelen volt a rendezvény kiötlője,
Kanyuk József és a Barsi Múzeum igazgatója, Ján Dano is. A jelenlevők személyesen is
megismerkedhettek az alkotókkal.
A kiállított alkotásokat december 8-án
árverezték el a múzeum koncerttermében
(Bővebben lapunk következő számában). A
bevételt a szociálisan rászorultak megsegítésére fordítják.
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Megkezdődött a Schubert Fest 2013 Zselízen
A pozsonyi konzervatórium úgy döntött, hogy Franz Schubert halálának 185.
évfordulója alkalmából fesztivált rendez,
ami több helyen megrendezett koncertekből áll majd, ahol bemutatják a zeneszerző dalait, zongorára írt műveit, kamarazenéjét és énekkari alkotásait. A fesztivál
védnökségét Kováč Michal és felesége,
Emília alapítványa vállalta fel. A rendezők
úgy döntöttek, hogy a koncertek egyike
Zselízen lesz, és a szóba jöhető
helyszínek megtekintése után
a Baglyos-házat választották.
A koncert, melynek szervezője Zselíz város, valamint a Városi Múzeum és Franz Schubert
Emlékszoba lett, 2013. november
19-én valósult meg, és ez volt
egyben a fesztivál nyitókoncertje
is. Patkoló Annabella hegedűművész előadásában, Patkoló Anikó
zongorakíséretével
elhangzott
a G-moll hegedű-zongoraszonáta,
Hnat Dávid gitárművész közreadásában A könnyek dicsérete
című dal csendült fel, Dominika
Výberová énekesnő Monika Mockovčáková zongorakíséretével a Margit a rokkánál
és a Boldogság című dalokat énekelte el,
Juraj Kuchár pedig a Jó éjszakát címűt,
miközben Hajóssy Dana kísérte őt zongorán. Hnat Dávid és Darina Jókaiová
gitárduettet adott elő, a koncertet az A-dúr
rondó zárta Gyöpös István hegedűművész

előadásában, Monika Mockovčáková zongorakíséretével.
A koncertet szép számú közönség
kísérte figyelemmel, és a kissé szűk körülmények ellenére a nézőknek emlékezetes
élményben volt részük, amiről a csupa pozitív visszhang is tanúskodik. Hozzájárultak ehhez a frissítők is, amit Polka Pál múzeumigazgató biztosított és a Bakonyi Pál
polgármester által felajánlott Sacher torta.

Végül is, mint ahogy Polka Pál beszédében
megemlítette, Franz Sacher csak néhány
méterre élt a Baglyos-háztól, ezért nem
elképzelhetetlen, hogy az Esterházy család
udvari szakácsaként papucsban átszaladt
a Baglyos-házba, hogy gondoskodjon az
épületet lakó tanítók étkeztetéséről.
(šh)

Hiánypótló Schubert-koncert – majdnem hiányosságok nélkül
A művelt világ Zselízt Schubert városaként tartja nyilván. Sokan, akik még sohasem
jártak Zselízen, valószínűleg úgy képzelik,
hogy itt a zeneszerző-óriásnak igazi, élő
kultusza van. Látszólag így is van, hiszen
van Schubert utcánk, Schubert Iskolánk (a
Művészeti Alapiskolára gondolok), Schubert
Emlékszobánk, Franz Schubert Vegyeskarunk,
Franz Schubert Gyermekkarunk, sőt még az
egyik üzletközpontunk homlokzatán is ott
felejtették a Schubert feliratot. Az élő kultusz
azonban – például – azt is jelentené, hogy itt
rendszeresen lehet Schubert-muzsikát hallani
(élőben, nem CD-ről!). Nos, ezzel nem dicsekedhetünk. Ezért merészeltem hiánypótlónak nevezni azt a hangversenyt, amelyet
a Baglyos-házban láthattunk-hallhattunk
Schubert halálának 185. évfordulóján.
A művészek és a művészjelöltek mindent megtettek a Schubert-művek hiteles
tolmácsolása érdekében. Számomra csupán
két apróság zavarta a műélvezetet. Az egyik
a műsorlap. Tudom, ez most szőrszálhasogatásnak számíthat, de ki kell mondanunk,
hogy színvonala jócskán elmaradt a hallott
előadásé mögött. Három okból is. Valóban
apróságnak tűnhet, hogy a kettőspontokat

kivétel nélkül gondolatjelek, a nagykötőjeleket
pedig kettőspontok helyettesítették. Olyan
ez, mintha például a labdarúgó-mérkőzés
eredményét így írnák le: „FTC : MTK, 5–3”
(ahelyett, hogy FTC—MTK 5 : 3). A második
ok: a művek címeiben tökéletes keveredésben
jelentek meg a ciklus-, mű és tételcímek. Nem
tudom, annyira tájékozott volt-e minden
koncertlátogató, hogy elsőre rájött volna: a
Schwanengesang (Hattyúdal) nem egy műcím,
hanem egy dalciklus „beceneve” (a teljes címe:
D 957 Lieder nach Gedichten von Rellstab und
Heine, azaz Rellstab és Heine költeményeire
írt dalok), és ennek a dalciklusnak a 4. műve
a Ständchen (Szerenád), amelynek két gitárra
átírt változatát hallhattuk. A harmadik, ami
minden gyakorlott Schubertkoncert-látogatónak szemet szúrhatott, hogy nem tüntették
fel a művek jegyzékszámait. Pedig egyedül a
Deutsch-jegyzék szerint lehetséges legalább
körülbelül behatárolni, hogy az adott mű
mikor keletkezett. (Ebből arra is rájöhettünk
volna, hogy az előadott művek egyike sem
keletkezett Zselízen.)
A műsorlap – hiányosságai ellenére – világosan utalt rá, hogy az első műsorszámként
előadott G-moll hegedű-zongoraszonátá-

nak három tételét fogjuk hallani. Ezért is
meglepő, hogy a közönség az első tétel után
közbetapsolt. A művésznőknek nem volt mit
tenniük, mosolyogva tudomásul vették a jóindulatú tévedést, és megvárták, míg elül a
taps. A második tétel után azonban már nem
hagytak időt a közbetapsolásra, így szinte
hozzátapadt a Moderato az Allegro-tételhez.
A mű megkívánná, hogy a tételek közt néhány
lélegzetvételnyi szünet legyen, de talán ez a
„szünettelen” megoldás is jobb annál, mint ha
a tételek közti kötelező csöndet taps zavarná
meg. (Képzeljék csak el, milyen zavaró lenne,
ha egy versmondót minden versszak után
tapssal „jutalmazná” a lelkes közönsége!)
Újra hangsúlyozom: az előadás művészi
színvonala ellen nem sok kifogásunk lehet. Kiváló és még kiválóbb művészeket hallhattunk.
A „még kiválóbb” kategóriába sorolom Gyöpös
Istvánt, aki hegedűjátékával kimagasló teljesítményt nyújtott. Az A-dúr rondó leggyorsabb részében ugyan neki kellett alkalmazkodnia a kísérő kényelmesebb tempójához,
de ez semmit sem vont le a műélvezetből;
a technikailag viszonylag igényes mű így is
nagyon meggyőzően hatott.
Horváth Géza
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Folklórelemek és összességében elégedettség
Az idei András-napi vásárt kellemes őszi
időjárás kísérte, aminek minden résztvevő
örült. Már harmadik alkalommal tartották

a vásárt a Schubert és Petőfi utcákban, és úgy
tűnik, hogy mind az eladók, mind a vásárlók feltalálták magukat az új környezetben.
A szervezők okultak az elmúlt évek hibájából, erről tanúskodik az is, hogy az eladók
közül jóval kevesebben voltak elégedetlenek
a város részéről nyújtott szolgáltatásokkal.
A kereskedők még a vásárlók passzivitására
is kevésbé panaszkodtak. Már megszokhattuk, hogy ha az árus a vásáron hangosan
átkozódik, nem lehet túl nagy nyeresége, ám
valószínűleg nem is ráfizetéses az üzlet, mert
különben nem tenné. Ha halkan morog, szinte már megszokásból, valószínű, hogy egész
jó a forgalma. A megkérdezettek többsége
ezúttal semlegesen nyilatkozott, ami az imént
levezetett logika szerint elég szép nyereséget
sejtet...
Idén a zselízi vásár idején állítólag sem-

milyen más városban nem volt vásár, ezért
árusból volt elegendő. A kínálat bőségének
értékelése nehéz feladat, mert a vásárlók
kritikus hangvétele az árukínálatról ugyanolyan folklór-jellegű
eleme a vásárnak, mint az eladók
siránkozása a kevés vásárlóról.
Mindenki maga tudja, hogy rálelt-e a keresett árura vagy sem.
Megtalálhatták
számításukat
a frissítőket árusítók is: bár az esős

csütörtöki napon még nem lehettek elégedettek, a hétvégi jó idő kárpótolta őket: sok
járókelőt sikerült megszólítaniuk.
Miután a szlovákul oly gyakran megtárgyalt András-napi és endrédi vásár közti
különbségek magyarul tárgytalanok, foglalkozhatnánk a vásár időpontjának kérdésével,

Zselízen is szárnyalt a páva
A Fölszállott a páva tehetségkutató verseny országos
döntőjében több mint 2000 néptáncos jelentkezett az egész
Kárpát-medence területéről. A Duna TV által közvetített
döntőben 48 versenyző szerepelt. Közülük hatan felvidékiek. Ez a
siker ösztönözte az Iú Szívek táncszínház művészeti igazgatóját
arra, hogy létrehozza a Felvidéki Páva Gála elnevezésű műsort a
hazai döntősök szereplésével.
Nekünk, zselízieknek külön öröm, hogy a kormányhivatal
által támogatott rendezvényt a városi Művelődési Otthonban
is vendégül láthattuk, és a szlovákiai döntősökből kikerülő szereplők közt találhattuk Juhász Bence Zsombort is.
Maga a műsor több részből állt, amelyekben népdalénekes
és táncos szólisták, párok és csoportok léptek színpadra. A szereplők közt voltak a zselízi Kincső egykori tagjai, Kassai Zsuzsanna, Horváth Mária és Gálik Gábor is.
Az élvezetes műsort ajándékozás egészítette ki, amely során a
Tiszta Forrás Alap vezetőinek kezéből az összes fellépő és szervező csoportosulás képviselői, valamint Hégli Dusán főszervező
is átvehette az elismerést jelentő ajándékot. Az átadott díjak közt
volt egy Koták Anna által készített kerámia-plakett, amelyet városunk címerének és a verseny jelképének, egy pávának ötvözete
díszített. Végül is a november 16-ai zselízi Felvidéki Páva Gála a
döntősök gálasorozatának záró rendezvénye is volt.
(šh)

...de nem tesszük. Az András-napi vásárnak
elvileg András-napkor kellene lennie, ami

november 30-án van, ám a gyakorlatban
egy-két héttel korábban tartják. E jelenség
magyarázatát nem taglaljuk, legyen az inkább forralt bor melletti könnyed baráti
beszélgetések témája a jövő évi vásár idején.
A vásárok résztvevőinek azt kívánjuk,
hogy az ilyen beszélgetések során hasonlóan könnyed témákkal foglalkozzanak
csak, mert ez azt jelenti majd, hogy kicsivel
könnyebben élünk mindannyian.
Végezetül néhány vásári adat: a város
összbevétele a vásári helyek és a villanyenergia eladásából 13 255,40 euró volt, a vásáron
szolgálatot teljesítőkre és a védelemre a város
775 eurót fordított, az energiára fordított
költségek szerkesztőségi lapzártánk idején
még nem voltak ismeretesek.
Kép és szöveg: Levicky László

Átadták a Rákóczi Szövetség
oktatási támogatását

Zselízen a Magyar Házban november 6-án adták át ünnepélyes
keretek közt a Rákóczi Szövetség oktatási-nevelési támogatását. A magyarországi szervezet a régióban élő, magyar tannyelvű alapiskolák 1.
osztályába beíratott gyermekek szüleinek a beiratkozási program keretében nyújtott segítséget.
Az ünnepségen Mácsadi János, a zselízi Rákóczi Baráti Társaság
elnöke köszöntötte a vendégeket: Dr. Lukács Ferencet, a szövetség
pénzügyi titkárát, és Csáky Csongort, a szövetség főtitkárát. Az elsősök
műsora után Csáky Csongor főtitkár számolt be a Rákóczi Szövetség
munkájáról. Elmondta: a beiratkozási program 2004 óta folyik, és az
idén több mint 3500 felvidéki, 1400 partiumi és mintegy 350 délvidéki
magyar iskolakezdő részesült az ösztöndíjban, amelynek értéke 10000
forint, amit egy támogatási szerződés keretében vehetnek át a szülők.
Hozzátette: ez a támogatás egy jelképes kézfogás, amit jó szándékú
emberek nyújtanak a kisebbségi létben élők számára, és bátorítás is
egyben, hogy ne adjuk fel sosem anyanyelvünket.
Mint ismert, a program azzal a céllal indult, hogy minél több magyar
család vállalja identitását. Az idén 79 elsős kisiskolás kapta meg ezt a támogatást Zselízen, ahol a magyar szülők 20%-a szlovák iskolába íratta
gyermekét. Az ösztöndíjat 25 zselízi, 9 csatai, 5 érsekkétyi, 6 farnadi, 2
garamsallói, 15 nagyölvedi, 5 sárói és 12 nagysallói iskolakezdő vette át
szülei kíséretében.
(KÁ, felvidek.ma)
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Ügyfélközpont lesz Zselízen is
Az SZK Belügyminisztériuma városunkban
is tervezi egy ügyfélközpont megnyitását.
Lapunknak ezt a belügyminiszter irodájának kommunikációs osztálya erősítette meg.
A hivatal szerint a minisztérium jelenleg
számol egy ügyfélközpont létrehozásával
Zselízen. Kádasi Erzsébet, a Zselízi Városi Hivatal elöljárója szeptemberben azt nyilatkozta,
hogy a minisztérium munkatársának eddig
leginkább a városi hivatalnak az épületszárnya
felelne meg, ahol jelenleg a városi könyvtár van.
A végleges döntés néhány hónapon belül
várható. Közelebbi tájékoztatást a zselízi ügyfélközpont előkészületeiről Dana Pohlodová,
a belügyminiszteri iroda kommunikációs
osztályának munkatársa nyújtott.
Az SZK Belügyminisztériumának képviselői már többször is jártak Zselízen az ESO
program megvalósításával kapcsolatban,
megnéztek több helyiséget is, ahol az
ügyfélközpont működhetne. Ez azt jelenti,
hogy a minisztérium biztosan számol ügy-

félközpont megnyitásával Zselízen?
– Az SZK Belügyminisztériuma tervezi a
zselízi ügyfélközpont működtetését. Jelenleg az
állam tulajdonában levő épületek keresése folyik, valamint tárgyalunk az önkormányzattal
olyan alkalmas és hatékony elhelyezésről, ami
megfelel ebben a térségben a polgárokkal való
kapcsolattartásra.
Hozzávetőlegesen mikor nyílna meg Zselízen az ügyfélközpont?
– Az ügyfélközpontok hálózatát a minisztérium jövőre szeretné üzembe helyezni – az
adott térségek szükséglete és lehetőségei szerint.
Mi befolyásolja a kisebb, nem járási
székhelyű városok esetében az ügyfélközpontok megnyitásának esélyét?
– A ügyfélközpont a polgárok és az államigazgatás közötti kapcsolattartást szolgálja, miközben alapvető jellegzetessége az elérhetőség,
a hatékonyság és a korszerű hozzáállás, ami
azon alapul, hogy az okmányok keringjenek,

Városi Könyvtár – székhelyváltoztatás?
tünk ide 1986-ban, mivel már akkor kicsinek
bizonyultak a Béke utcai épület helyiségei”
– mondja az igazgatónő, és megjegyzi, hogy
a könyvtár több ezer eurót ruházott be saját
forrásból az utóbbi években a könyvtári és
internetes hálózat kiépítésébe. Szerinte még
a művészeti alapiskola és szabadidőközpont jelenlegi épületének emeleti helyiségei
jöhetnének szóba, de azok sem elég nagyok
a könyvtár szükségleteinek. Jana Beníková
megszólította a Nyitra megyei önkormányzat képviselőit azzal a kéréssel,
hogy bérlet formájában bocsássák
rendelkezésére a Comenius Gimnázium megüresedett termeinek egy
részét. A kerületi önkormányzati
hivatal vagyongazdálkodási osztályvezetője, Marek Mesároš szerint a
megye vagy bérbe adni, vagy eladni
tervezi a zselízi épületet. Bérlet esetén
a vagyongazdálkodási alapszabály
értelmében évi viszonylatban 10
eurós négyzetméternyi árat kérA könyvtár igazgatónője a Comenius Gimnázium volt ne. Fennálló érdeklődés esetén azt
ajánlotta a könyvtárnak, készítsen
épületének egy részében is el tudná képzelni a jövőt.
részletes elemzést a számára szüksébár lehetséges, hogy csupán a földszintet ges területről, annak anyagi és energiaellátási
vennék igénybe. Elkezdtünk tehát azon gon- vonzatairól, és ezután személyes szinten is
dolkodni, szükség esetén hova költözhetne folytatódhatnak a tárgyalások.
a könyvtár, ám nem sok megoldás kínálkoA kérdésben döntő szava lesz a városi képzik” – mondja Jana Beníková, a Zselízi Vá- viselő-testületnek, és a megyei választások is
rosi Könyvtár igazgatónője. Akkoriban az befolyásolhatják a történéseket, ezért a városi
egyik képviselő-testületi ülésen is felmerült könyvtár jövőbeni székhelyének kérdése egyea könyvtár költöztetésének lehetősége, és új lőre nyitott marad. Ugyanakkor az is igaz, hogy
székhelyként a volt szabadidőközpont, azelőtt egyelőre az intézmény kiköltözéséről is csupán
pionírház, épülete merült fel. „Onnan költöz- elméleti szinten beszélhetünk.
(ik)
Amennyiben a belügyminisztérium
műhelyéből származó ESO program megvalósul, és a Városi Könyvtár helyiségeiben
alakítanák ki az ügyfélkapcsolati központot,
a városi intézménynek várhatóan új helyiségekbe kell költöznie. A lehetőségek kínálata
– úgy tűnik – nem túl bő. „Néhány hónappal
ezelőtt két úr jött megtekinteni a helyiségeinket, és úgy ítélték meg, megfelelhetnének egy
ügyfélkapcsolati központ követelményeinek,
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ne a polgárok. Az ügyfélközpontoknak egyszerű
kérvényeket kell elintézniük megvárásra, bonyolultabb esetekben továbbítani azokat az illetékes
hivatalokhoz – a polgár felesleges megterhelése,
vagy az információk duplicitása nélkül, amelyekkel az államigazgatásnak már rendelkeznie kell.
Az ügyfélközpontok száma nem korlátozott,
jelenleg abból indulunk ki, hogy 50 km-en
belül, ill. 1 óra buszozással elérhető legyen.
Jövőre 79 központ működtetését tervezzük (az
előző járások szintje) + 10 továbbiét 2015-ben.
Ugyanakkor intenzív kapcsolatot tartunk fenn
az önkormányzatokkal azzal a céllal, hogy az
adott régió igényeihez és szokásaihoz mérten
találjunk megoldást.
Milyenek az ügyfélközpont területi igényei?
– A járási hivatalok egyes osztályai ügyintézésének mértékét vettük alapul, eszerint határoztuk meg az ügyfélközpontok alkalmazottainak
számát, amit aztán kivetítettünk az adott
munkahely területi igényeire.
(ik)

Új tetők
a Magyar Házon

A tetőépítés jegyében telt az ősz a
Magyar Ház környékén. Ugyanis előbb
a pincelejáró fölötti részen rongálódott meg a cserépburkolat, ami sürgős
beavatkozást igényelt. Ennek javítása
ugyan szerény körülmények között,
de a zselízi plébánia hathatós segítségével megvalósult. Mivelhogy a Szent
Jakab-templomon is nem sokkal korábban cserélték a tetőcserepeket, így
az ott feleslegessé vált munkaanyagot
felhasználták a pár négyzetméteres tetőcske rendbehozatalára.
November elején pedig egy régi
célkitűzés is valóra vált a közösségi
házon, hiszen elkészült az oly régen
esedékes terasz konstrukciója és fedele.
Az impozáns terasz tudatosan úgy lett
kialakítva, hogy egyben színpadként
is használható legyen. Így a talajának
is ennek megfelelőnek kell majd lennie, merthogy zenei, táncos és egyéb
produkciók megszervezését is tervezik
rajta a jövőben.
Az objektum ezzel ismét csinosodott, ami a házfenntartó következetes
építkezésének köszönhető. Igaz, hogy
megannyi teendő várat még magára,
de lépésenként haladva ezen az úton
valóban Zselíz egyik ékkövévé válhat a
magyar szervezetek otthona.
Csonka Ákos
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E SO - Hatékony, m e g b í z h at ó é s n y i t o t t
Az SZK Belügyminisztériuma szerint manapság egy átlagos szlovák
lakos a hivatalok látogatásával 50 napot tölt élete során, és 1500
eurót költ ügyintézésre. A Hatékony, megbízható és nyitott közigazgatás (ESO) program szerint, mely a lakosoknak nyújtott szolgáltatások ügyfélközpontokba történő összevonásával számol, ezt az
időt a felére, a hivatalos ügyintézés költségeit pedig 609 euróra lehet
csökkenteni. Az összegből a hivatali illetékeken a lakos 54,75 eurót,
az utazáson pedig 320,25 eurót spórolhat. Nézzük tehát, hogy miben
rejlik az ESO program alapja.
A belügyminisztérium a közigazgatás
további központi szerveivel együttműködve
a 2012–2016-os kormányprogram szerint
valósítja meg az ESO program célkitűzéseit. A közigazgatás eddigi, 1989 óta történt
legnagyobb tervezett reformjáról van szó,
aminek célja a működés hatékonnyá tétele,
a minőség biztosítása, a közigazgatás áttekinthetősége és elérhetősége a polgár számára. Az ESO program intézkedéseinek
végrehajtásával elérhető a közigazgatás
működésére fordított költségek csökkentése és optimalizálása, a természetes és
jogi személyek ügyintézésének egyszerűsítése a közigazgatás helyi hivatalaiban.
A közigazgatás úgy közelít a polgárhoz,
hogy annak lehetősége nyílik lakóhelyén
egy hivatalban elintézni ügyeit, és nem utolsósorban átláthatóbbá válik az államigazga-

szinten. Az integrációs
folyamat 2013. október
1-jétől érvényes második szakaszának fő
célja kialakítani az
államigazgatás
helyi
szerveinek egységes és
átlátható
szerkezetét,
figyelembe véve, hogy
helyi szinten egy állami
hivatalba
kerüljenek
a helyi államigazgatási szervek kiválasztott
kompetenciái, és hogy a hivatal hatáskörébe tartozik az államigazgatás túlnyomó
részben rejlő feladatainak elvégzése.
Október 1-jéig 72 járási hivatal keletkezett,
az ország területrendezése szerinti központokban. A járási hivatalok teendőit az
eredeti körzeti hivatalok agendája (helyi

Hogyan intézzük el ügyeinket az ügyfélközpontokban?
A polgár rendelkezzen személyi igazolvánnyal, ill. meghatalmazással, ha valakit képvisel.
Az egyszerű igazolásokat megvárásra elkészítik.
Az összetettebb elintéznivalók állapotát a polgár interneten keresztül vagy call centrum által
figyelemmel követheti.
A hivatalban a sorrendet elektronikus rendszer állapítja meg.
Az ügyintézés befejezése után a polgár értesítő sms-t kap.
A hivatal kérésre az igényelt iratot postán is elküldi a kérvényben feltüntetett címre.
Az ügyfélközpont
bankszerűen fog működni, jól hozzáférhető helyen. Egy helyen lehet majd elintézni a legtöbb
olyan ügyet, amit a polgár az állami szervektől igényelhet. 2014 elejétől a következő területeken:
– iparengedély, kereskedelmi nyilvántartás
– okmányok (pl. személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
– közlekedésrendészeti ügyintézés (pl. gépjármű-bejelentés, közlekedési kihágás)
– iratok és aláírások hitelesítése, földhivatal (pl. területrendezés közigazgatási eljárásban)
– erdészeti hivatalok ügyintézése (pl. egyszeri fakitermelés engedélyezése, földbesorolás)
– oktatási hivatalok (pl. külföldi iskolák okiratainak elismerése)
– a környezetvédelmi hivatalok ügyintézése
– közegészségügyi hivatalok ügyintézése (pl. higiénia, víz-, zajszint-ellenőrzés), állatorvosi és
élelmiszeripari igazgatóság
Később, 2014-ben és 2015-ben a következő szolgáltatásokkal bővül:
– telekkönyv, munka-, szociális és családügyi hivatal, adóhivatal, egészségbiztosítás (állami
biztosító)
tás működése.
Az ESO reform bonyolultsága és igényessége miatt több szakaszba osztódik. A
program első szakaszának lényege az államigazgatás speciális kompetenciáinak összevonása volt 2013. január elsejei hatállyal, amikor sor került az államigazgatás speciális
helyi szerveinek megszüntetésére kerületi

államigazgatás, iparengedély, anyakönyv,
állampolgárság, kihágások,...) valamint az
integrált specializált államigazgatási hivatalok feladatai (a 248 körzeti környezetvédelmi hivatal, úti és közlekedési körzeti hivatal,
körzeti erdészeti hivatal, körzeti földügyi
hivatal és telekkönyvi hivatal megszűnése
után) alkotják majd.

Az eredeti 50 körzeti hivatalból 49 járási hivatal alakult (kivéve a párkányit, ami nem volt
járási székhely, az államigazgatási munkahely
viszont ott is megmaradt). Ugyanakkor kialakul 23 új járási hivatal az államigazgatás integrált feladatainak ellátására, és a lakosok
számára elérhetőbb háttérszolgáltatások
biztosítására (back-office). Ezeket az előkészített ügyfélközpontokban nyújtják majd
(front-office).
Az ESO reformok egyes intézkedéseit fokozatosan hajtják végre 2020-ig a következőképpen:
– A specializált helyi államigazgatás integrációja – 2014 első félévének végéig
– Ügyfélközpontok működtetése – 2014/
2015
– Az államigazgatás feladatainak optimalizálása, a központi államigazgatási szervek
folyamatainak és szerkezetének optimalizálása – 2014–2020
Az ESO reformok lényege, hogy a polgár
számára hatékonyabbá, olcsóbbá és korszerűbbé tegye az államigazgatást. A várt
hatások egyike, hogy mentesítse a polgárt
a felesleges adminisztrációtól (pl. a hivatalból hivatalba futkosástól, ill. amikor több hivatalba kell leadni ugyanazt az információt,
vagy amikor az államigazgatás már rendelkezik az információval). Jelenleg a belügy
a reformfolyamatoknak a műszaki-logisztikai síkján dolgozik (a helyi államigazgatás
összevont hálózatának és a polgárral való
kapcsolattartási hely kialakítása, a járás
nagyságától függően minimálisan egy munkahely formájában).
Az államigazgatás teljesítménye, folyamata
és szerkezetének optimalizálása előkészületi
stádiumban van, hosszú távú folyamatként
valósul meg azzal a céllal, hogy a polgárnak
kényelmes, gyors és olcsóbb szolgáltatást
nyújtson. Az SZK Belügyminisztériumának
tájékoztatása alapján összeállította: (ik)
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A megyefőnök továbbra is Belica

Nyolc év után ismét van zselízi a megyei képviselő-testületben
A megyei választások első fordulójában Zselízen a 6103 választó közül 743-an mentek el szavazni, ami 12,17 százalékos részvételt jelent. A legtöbben a 7. számú körzetben szavaztak (Új Zselíz),
a legkevesebben a 8. számú körzetben Nagypusztán (ide tartozik
Rozina, Albert és Karolina is), ahol a 146 bejegyzett választó közül
mindössze hatan voksoltak. A Nyitrai Kerületi Önkormányzat
területén az első fordulóban 104 706-an adták le voksukat, ami
17,90 százalékos részvételt jelent.
A Nyitrai Kerületi Önkormányzat elnökjelöltjei közül városunkban Tomáš Galbavý kapta a legtöbb szavazatot, akire 451-en
voksoltak. A jelenlegi elnök, Milan Belica 177 szavazatot kapott,
50-en támogatták a független Peter Oremust.
A Nyitrai Kerületi Önkormányzat 41 képviselőjelöltje közül városunkban a legtöbb szavazatot
(439-et) Csenger Tibor kapta, aki a Magyar
Közösség Pártjának jelöltjeként megyei képviselő
lett. Átlagon felüli támogatást kapott még a zselíziektől Nagyölved polgármestere, Cseri Zita (331
szavazat), továbbá Lekér polgármestere, Csudai
Róbert, aki 326 szavazatot kapott. A lévai Lőrincz
Tamásra 293-an, a nyírágói Kiss Beátára 267-en, az ipolysági Pálffy
Dezsőre 240-en, a palásti Köpönczei Péterre 222-en szavaztak.
A Nyitrai Kerületi Önkormányzatba a Lévai járásból a következőket választották: Alexander Bačík (SMER – KDH), Alena
Frtúsová (SMER – KDH), Emília Nichtová (SMER – KDH), Miloš
Zaujec (SMER – KDH), Ján Janáč (SMER – KDH), Igor Varga (SMER

– KDH), Csenger Tibor (SMK – MKP), Jaroslav Ivan (SMER – KDH),
Cseri Zita – független jelölt.
A második fordulóban
a kerületi önkormányzat
elnökének
megválasztása
volt a tét. Városunkban 638
szavazó járult az urnákhoz,
ami 10,4 százalékos részvételi arányt jelent. A legtöbben, 132 szavazópolgár,
újra az Új Zselízi szavazókörben, a legkevesebben, az
első fordulóhoz hasonlóan
a nagypusztai körzetben
szavaztak, ezúttal is hatan.
Összességében a megye
területén 90 750 választó
járult az urnákhoz, ami 15,52
százalékos részvételt jelent.
A jelenlegi megyeelnök
a választásokon a szavazatok 55,6 százalékát szerezte meg, ellenlábasa
Tomáš Galbavý 44,4 százaléknyi szavazatot szerzett. Bár a választást
Milan Belica nyerte meg, aki tehát továbbra is megyefőnök marad,
városunkban az arányok megoszlása egészen más képet mutatott.
A régi-új elnök Zselízen 134, míg a jobboldal jelöltje, Tomáš Galbavý
496 szavazatot kapott.
(ik)

A befektetők a városközpontot vették célba
rosközpontban való megépítését, és jelenleg
is a város központi övezetének minőségileg
hatékonyabb kihasználását szorgalmazza.
A képviselők egy része támogatja valamely
multinacionális lánc üzletének megépítését
és megnyitását, még olyan áron is, hogy ez
a város szívében történik. A lakosok részéről érkező nyomásra hivatkoznak, akik az
időszerű irányzat szerint igénylik
a szolgáltatásokat – elérhető hipervagy szupermarket formájában,
amelyben egy helyen széles skálájú
áruválaszték áll rendelkezésre.
Ezeknek a véleményeknek az első
nyilvános ütköztetése egy beruházó cég kérvényének megtárgyalása
volt, amely a LIDL mellett Kick
Textil üzletet szeretett volna építeni.
A következő nagyobb véleménycserék a képviselő-testület idei őszi
ülésein voltak, amikor a testület
képviselői javaslatra tárgyalt egy
Egy üzletközpont megfelelő helyen lenne a Párkány felé szupermarket városközponti felépítésének lehetséges támogatávezető úton a város szélén, állítják többen is.
sáról. Peter Martosy szerint, akivel
a képviselő-testületi üléseken, gyakorlatilag kapcsolatba léptek egy beruházó képviselői,
a LIDL megnyitása óta.
Zselíz iránt több üzletlánc is érdeklődik,
A diszkontáruház építésének néhány év- köztük a Tesco, a Kaufland és a hazai Tervel ezelőtti engedélyezését az érintettek no, valamint egy bank is mérlegeli, hogy
szerencsétlen lépésnek tartják, bár ebben a városközpontban bankfiókot nyitna. Az
a kérdésben inkább óvatosan fogalmaznak. érdeklődők ragaszkodnak ahhoz, hogy az
Egyértelműbb a polgármester véleménye, aki építkezést a városközpontban valósítsák
még képviselőként bírálta az üzletnek a vá- meg, miközben kisebb, szupermarket jellegű
Kapjanak lehetőséget az üzletláncok arra,
hogy a városközpontban, a Béke utca melletti szabad területen építhessék fel üzleteiket? Vagy a város szigorúan tartsa magát
a területfejlesztési tervhez, és ne engedje
a város legértékesebb területére a többé-kevésbé uniformizált üzletközpontokat? Ezek
a kérdések már évek óta vissza-visszatérnek

üzletekről lenne szó, nem klasszikus hipermarketekről.
Ezek a cégek a polgármester szerint is kizárólag a városközpontban kérik a területet,
a szupermarketek elhelyezése miatt viszont
meg kellene változtatni a területrendezési
tervet. Ez ugyanis a központban többfunkciós épületekkel számol. „A területrendezési
terv változása költségekkel jár, ami a városnak nem áll rendelkezésére. Viszont
a városban vannak más helyek, ahol
vannak alkalmas földterületek, pl. Szódó
és Mikola között a főút mellett, vagy a kereskényi gépgyár nagyszerű helyen lévő,
eladó területe” – mondta a polgármester, és
hozzátette, hogy információi szerint a Komenský utcában található terület felkeltette
a befektetők figyelmét. Sokol László szerint
a fejlődés nem áll meg, előbb vagy utóbb
valamelyik üzletlánc megtelepszik nálunk.
Szerinte is egy ilyen üzlet inkább a város szélére való, másrészt figyelmeztetett, hogy ha
a központban nem épül semmi, továbbra is
megmarad „prérinek”, ahogy már 24 éve az.
A vita után a polgármester kijelentette, hogy
ha minden törvényes, valamint a területrendezési terv által szabott keretek között
történik, hajlandó aláírni egy ilyen jellegű
esetleges építkezéssel kapcsolatos határozatot
a központban is, bár nem ért vele egyet.
A városi képviselő-testület határozatban javasolta, hogy a polgármester tárgyaljon erről
a lehetőségről a befektetőkkel.
(ik)
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Az önkormányzat megszerzi a tornatermet, de fel kell újítania

1→

üzemképes. „Az aktuális helyzet az, hogy az
épületet lekapcsolták a közműhálózatról. A

a világítás teljes felújítására van szükség.
A gázkazán működőképes állapotban van,
de mivel a fűtési rendszerből
a vizet leengedték, a vezetékek állapotát nem mérték fel.
A tornateremben a fűtőtestek
sérültek, 30 radiátort kellene
lecserélni. A tornaterem 720
négyzetméteres alapterületéből
180 négyzetméter javításra
szorul. A padló ezen a részen
akkor sérült meg, amikor néhány éve a tető beázott. Legalább ennek a területnek a cseréje mindenképpen szükséges.
A kitört ablakok üvegezése
Régebben a tornaterem nemcsak testnevelésre, hanem különféle ese- is elkerülhetetlen” – sorolja
mények színhelyéül is szolgált. Reméljük ez rövidesen ismét így lesz. a tornaterem üzembe helyezéséhez szükséges legfontosabb
visszakapcsolásához el kell végezni a villany- teendőket Félix Béla, a városi vagyonkezelési
és a gázvezeték-rendszer revízióit. A léte- osztály vezetője. Előzetes számításai szerint
sítmény villamos hálózata elavult és sérült, a legfontosabb javítások kb. 27 ezer eurót

A munkásszállót elhagyták
az utolsó bérlők is

A munkásszálló november közepétől kiürült, készen áll a felújításra. Az átépítés után megváltozik az épület jellege is, a munkásszállóból bérház lesz.
Az utolsó bérlők november 22-én költöztek ki a szállóból. „Ugyanezen a napon elzárták a villanyt és a vizet. A fűtés nem szűnt meg teljesen,
alapfokon üzemel. Négy bérlőnek az Innovia vállalat biztosított pótszállást, két családnak és további két bérlőnek a város, a munkásszálló
további lakói maguk találtak pótszállást. A város az érdeklődőket
a szükségszállón helyezte el, az Innovia a bérlők számára magánlakásokban talált helyet, miközben fedezi a bérleti díjban keletkezett
különbséget is” – tájékoztatott bennünket Félix Béla, a Zselízi Városi
Hivatal városi vagyonigazgatási részlegének vezetője. A város és az
Innovia társaság között született megegyezés szerint a felújítást még
idén elkezdik és jövőre be is fejezik.
(ik)

Palik Pincészet: Újabb
nemzetközi sikerek
A Magyar Bor Akadémia, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a
Magyar Zászlósborok Rendje és a Soós István Borászati Szakképző Iskola immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei
Borversenyt. A rendezvény november 21-én valósult meg Budafokon
a Soós István Borászati Szakközépiskola Tangazdaságában, résztvevői
ezúttal is felvidéki, erdélyi, vajdasági és muravidéki bortermelők voltak. A versenyt 100 pontos rendszerben, három bizottságban bonyolították le. A zsűriben nemcsak magyarországi szakemberek, hanem a
nevezők, a határon túli borászok közül is többen részt vesznek.
Az ünnepélyes eredményhirdetést és az oklevelek átadását a versenyt követő napon 2013. november 22-én, a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban, a Borest a Bor Akadémián című rendezvényen tartották, ahol a meghívott borászok személyesen mutatták be és kóstoltatták boraikat.
Sikeresen szerepelt a versenyen a nagypeszeki Palik Pincészet.
2011-es évjáratú Oportó bioborával aranyérmet, 2011-es Sauvignon
bioborával és 2009-es Hárslevelűjével ezüstérmet érdemelt ki. Palik
László és felesége, Klára pincészete a versenyen több bronzérmet is
szerzett: Müller urgau bio – 2011, Zöld Veltelini – 2009, Szentlőrin-

igényelnének, miközben csak a sérült parketta kicserélése 15 ezerbe kerülne. A teljes
felújítás, ami magában foglalná az épület
homlokzatának és belső burkolatának javítását, valamint a padló, az ablakok, ajtók teljes
cseréjét és további kisebb javításokat, 90 ezer
eurót igényelne.
A város anyagi helyzetét ismerve jelenleg
csak a létesítmény legszükségesebb javításának elvégzése jöhet szóba. Erre a célra a
jövő évi költségvetés-javaslatban 25 ezer
eurós összeg szerepel. Az önkormányzatnak
természetesen számolnia kell az üzemeltetési
költségekkel is, az energiafogyasztással, a személyzeti és egyéb rezsiköltségekkel. Ezeket évi
40 ezer euróban állapították meg, miközben
a bérleti díjakból évi 37 ezer euróra számítanak. Amennyiben a költségvetés-javaslatot
a mostani formájában elfogadják (lapzárta
után), a T-18-as tornaterem felújítási munkálatai a várakozások szerint a jövő év első
felében kezdődhetnek meg.
(ik)

Garázsok épülhetnek
Az Állomás melletti lakótelepen, közismert nevén
a kínai negyedben gondokat
okoz a parkolás. Ez a kérdés az
utóbbi időkben a városi képviselő-testület ülésein is szóba
kerül. A parkolási gondok
már néhány éve megkeserítik az itt élők életét.
Egy évtizede még nem
okozott gondot bármelyik napszakban szabad
parkolóhelyet
találni
a lakótelepen, néhány éve
azonban romlott a helyzet. Manapság a kínai
negyedben az esti órákban
már nem találunk szabad
parkolóhelyet. Érdekességként egy 2011-es adat:
Szlovákiában 1000 lakosra
364 gépjármű jut, tehát
három főre egy, beleszámítva az
idősöket és a gyerekeket is.
A kedvezőtlen helyzet legalább részleges megoldását
jelenthetné a Vojtech Tomašovič által az októberi képviselőtestületi ülésen előterjesztett
javaslat. A képviselő javasolta:
a város vizsgálja meg annak

a lehetőségét, hogy a Štúr utcában, az iskolai sportpálya mentén lehetne-e garázsokat építeni.
A javaslat nem új keletű, először
kb. 10 éve fogalmazódott meg,
akkor azonban sem kellő figyel-

met, sem támogatást nem kapott, főleg az iskola területén
való építkezés törvényi kérdésessége miatt. A polgármester
a képviselői javaslattal kapcsolatban megjegyezte: a város
egy tanulmányban mérhetné
fel a garázsépítés lehetőségeit az
adott területen.
(ik)

ci bio – 2013, Alibernet bio – 2011, Cabernet Sauvignon bio – 2011,
Zweigeltrebe bio – 2011, Kékfrankos bio – 2012, Sárgamuskotály
– 2012. A versenybe nevezett további boraikkal emléklapot nyertek:
Olasz Rizling bio – 2012, Peszeki Leányka bio – 2013, Cabernet
Sauvignon bio szalmabor – 2011. A Palik Pincészetnek ezúton is
gratulálunk az elért eredményekhez.
(feldolgozta: ik)
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A munkatársak és a kiadó,
Zselíz város
önkormányzatának nevében
szeretetteljes, békés
karácsonyi ünnepeket,
sok egészséget
és sikerekben gazdag
új évet kívánunk.

A Zselízi Hírmondó
szerkesztősége

SELÍZI

HÍRMONDÓ
Városi újság

2013. december, XIV. évfolyam
Az SZK Belügyminisztériuma
tervezi a zselízi ügyfélközpont
működtetését. Jelenleg az állam
tulajdonában levő épületek keresése folyik, valamint tárgyalunk
az önkormányzattal...
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Tisztelt Olvasó!

ára: 0,35 euró
A pozsonyi konzervatórium úgy döntött,
hogy Franz Schubert
halálának 185. évfordulója alkalmából fesztivált
rendez, ami több helyen
megrendezett
koncertekből áll majd...
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Tornay András

Karácsonyi dal 2000 év után
Csendben érkezel,
S én csendben várlak.
Csodádban reménykedem,
S csodádban csodálkozva látlak.
Ma este árvák és némák az angyalok,
Ma este új esélyt adhatok és kaphatok.
Ismerkedem gyermekként alázatos titkoddal,
Teljességed karcolom elcsorbult szavakkal.
Nem vagyok bölcs, nincs rám bízva mások kincse,
Én csak bámulom a terved és jászolod.
A legnagyobb szeretet van itt és gőgicsél.
A legnagyobb szeretet éhes és enni kér.
A legnagyobb szeretet most gyönge és szinte fél,
A legnagyobb, ki szeretett, ma újra bennem él.
Áldott, szent pillanat ez, s mi mit sem értünk belőle,
Már holnap kiáltjuk, hogy feszítsék keresztre.
Te mégis belépsz halkan ismeretlen időnkbe,
Hogy békét simogass háborgó szívünkbe.
Csendes éj. Némíts el.
Szentséges éj. Készíts fel.
Ma este itt a születés ideje.
Ma este újra és először könyörgök.
Dicsőség Mennyben és Földön Istennek,
Békesség benned, bennünk és bennem.

A Szent Jakab tér Mikulás napján felelevenedett, hasonlóan mint a múlt évben.
A városi karácsonyfa alatt mind a gyerekek, mind a felnőttek találtak maguknak való
ajándékot. A hideg, szeles idővel való dacolást a Mikulás, egy ördög és egy angyal
édességgel, a városi alkalmazottak teával jutalmazták. Állítólag nem ez volt az utolsó
idei esemény a főtéren: karácsony előtt kis karácsonyi vásárt tartanak, ahol étellel,
itallal várják az érdeklődőket.
Foto: (ik)

Az önkormányzat megszerzi
a tornatermet, de fel kell újítania
A T-18-as tornateremnek a Nyitrai
Kerületi Önkormányzat tulajdonából Zselíz városra való átruházása már csak idő
kérdése, miután elsőként a Nyitrai Kerületi
Önkormányzat, majd a Zselízi Városi Képviselő-testület is határozatot fogadott el ingatlanjaik cseréjéről. A csereszerződés szerint
a Comenius Gimnázium egykori tornaterme
a város tulajdonába kerül át, amiért a megyei
önkormányzat egy kb. 1000 négyzetméternyi

területet kap cserébe. A városnak érdekében
áll a tornaterem felújítása és mihamarabbi
üzembe helyezése. A kerület a cserébe kapott
területen, az Iskola és a Sacher utca sarkán
egy új tornaterem építését helyezte kilátásba.
Miután ez egyelőre csak távlati terv,
a zselízieket jobban érdekli a magyar alapiskola területén fekvő tornaterem sorsa.
Az objektum jelenlegi állapotában nem
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