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Myslím si, že keď je niekto dobrý záhradník, nemusí byť dobrý vinohradník a naopak. Špecializovať sa na výrobu sa mi vidí rozumné. Kupujem hrozno od tých, čo sú dobrí v pestovaní, tak
si zabezpečím dobrú surovinu. V budúcnosti si
však chcem založiť aj vlastný vinohrad. Určite
tam bude aj pesecká leánka...
(Viac na 4. strane...)

Májové zasadnutie MsZ

Mestské noviny

→2

cena: 0,35 eur

Festival vo veľkom štýle
O Želiezovciach sa často hovorí ako o
meste, ktoré má tie lepšie časy už za sebou.
Niekto má pritom na mysli spoločenský a
kultúrny život, druhý inštitúcie, pracovné
príležitosti alebo spôsob života. V každom
prípade však ide o niečo, čo v meste bolo
a fungovalo a neskôr sa stratilo alebo pokazilo.
V minulosti nášmu mestu dodával lesk aj

celoštátny folklórny festival, ktorý mnohí
nazývali jednoducho „Csemadok“. Organizovaný bol spoločenským a kultúrnym
zväzom Maďarov žijúcich na Slovensku
a každoročne sa konal v Želiezovskom
parku, kde hneď na druhom brehu potoka
bolo postavené javisko. Tri dni plné ľudových piesní a tancov vtedy dokázali do
Želiezoviec prilákať návštevníkov z celej
→2

Mesto ušetrí reštrukturalizáciou svojich úverov
Mestské zastupiteľstvo zasadalo 5. mája na
svojom 19. riadnom zasadnutí. V úvode zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov. Na poslanecký návrh
bola zriadená dotačná komisia, ktorú tvoria
predsedovia všetkých komisií MsZ: Tibor
Csenger, Kazimír Kovács, Ladislav Sokol,
Miroslav Kriška, Pavol Ivan, Marek Kepka,
Pavel Polka a vedúca odboru ekonomiky
MsÚ Monika Tomeková. Prerokovanie
podnetu občana prebiehalo za zatvorenými
dverami bez účasti verejnosti. V rámci toho
MsZ zobralo na vedomie informáciu o navrhnutých opatreniach hlavného kontrolóra a schválilo tieto opatrenia. Zastupiteľstvo
prerokovalo alternatívne návrhy na reštrukturalizáciu súčasných úverov mesta. Po ich
prerokovaní uložilo vedúcej odboru ekonomiky pripraviť na najbližšie rokovanie návrh na schválenie reštrukturalizácie úverov
na základe alternatívy počítajúcej s tým, že
sa reštrukturalizácia bude týkať aj sumy nenávratného finančného príspevku na verejné osvetlenie. Tým mesto získa voľné zdroje
vo výške 550 tis. eur, bude však splácať vyšší
úver. V súvislosti s organizovaním Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu muselo
mesto pristúpiť k zmene dvoch VZN. MsZ
schválilo VZN č. 3/2016 o dani za užívanie
verejného priestranstva a návrh dodatku
č. 1 k VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miesta mesta. Poslanci zobrali na
vedomie správu o činnosti mestskej polície
za rok 2015 a za obdobie februára a marca
tohto roka, prerokovalo niekoľko žiadostí
o odpredaj pozemkov, častí pozemkov
a budovy klubu dôchodcov a rozhodovalo
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Radostne pracovať, radostne žiť. Aj pod týmto názvom sa kedysi konal celoštátny folklórny festival Csemadoku, čím boli Želiezovce známe vo vtedajšej ČSSR i v okolitých krajinách. Podarí sa comeback už v
tomto roku? V každom prípade sa o to treba pokúsiť. 10. - 12. júna na starom známom mieste... (šh)

V parku sa sfunkční verejné osvetlenie
Práce na príprave dejiska Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu Csemadoku
pokračovali v apríli a začiatkom mája
vo svižnom tempe. Realizátorom prác je
mesto Želiezovce, ktoré sa v prípravnej
fáze podujalo na to, že zabezpečí, aby
miesto konania jubilejného 50. ročníka
festivalu bolo vhodne pripravené na organizovanie veľkolepého podujatia.
Ako nás informoval pracovník odboru
správy mestského majetku Mestského
úradu v Želiezovciach Gabriel Ábel, prí→2
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V parku sa sfunkční verejné osvetlenie
1→

pravné práce sa dotknú tak parku, ako aj
samotného kaštieľa: „Na priečelie kaštieľa
bolo osadených 8 nových okeníc, ktoré
boli kúpené pred asi desaťročím a doteraz
ich mesto skladovalo. Ostatné okná boli
utesnené OSB doskami. Oplotenie kaštieľa
bolo vymenené a jeho okolie vyčistené.
Z prednej strany bude oplotenie otvorené,
čím bude zabezpečená možnosť prístupu
ku kaštieľu, aj keď do budovy nebude
možný vstup. Obnoví sa aj betónové javisko za kaštieľom, bude postavené hlavné

javisko pri potoku, cez ktorý povedie lávka
a v parku bude zabezpečené aj verejné
osvetlenie.“
V areáli parku sa rekonštruuje 24 osveľovacích telies. Šesť lámp v blízkosti Maďarského domu je „spojazdnených“ už
dlhšiu dobu a v nasledujúcich týždňoch
pribudnú nové, ktoré budú svietiť nielen
počas festivalu. Keďže park nie je zahrnutý do projektu modernizácie verejného osvetlenia, náklady na sfunkčnenie
lámp bude znášať mesto.
(ik)

Festival vo veľkom štýle
1→

republiky, z blízkeho i ďalekého
okolia. Pred desiatimi rokmi
sa po niekoľkoročnej odmlke
uskutočnil pokus o obnovenie
tradície, na pôvodnom mieste
bolo postavené dočasné pódium, no po roku sa už nič
nekonalo. Ani po dvoch, ani
po piatich rokoch. Až teraz, po
desiatich rokoch...
Organizátori 50. ročníka
sa rozhodli nadviazať na tradíciu rozhodne - vo veľkom
štýle. Oslovení predsedom
Republikovej rady Csemadoku
Gyula Bárdosom boli manželia
Juhászovci. Do organizovania
sa zapojili štyri subjekty: Neinvestičný fond Čistý prameň
v spolupráci s miestnou organizáciou a okresným výborom
Csemadok. Koordinátorkou celého projektu a zároveň predsedníčkou programovej rady je
Estera Juhászová, ktorej sa na
tento účel podarilo zabezpečiť
slušnú finančnú čiastku:
„Na výsledky niekoľkých
našich projektov, ako napr.
z Vyšehradského fondu ešte
čakáme. Vďaka úspešnému projektu z Dotačného systému pre
Kultúru národnostných menšín
Úradu vlády SR a budapeštianskeho Fondu Gábora Betlena
sme získali financie na uskutočnenie našich dlhodobých cieľov:
podporiť rozvoj miestnej kultúry
a regionálnej kultúrnej identity,
vytvoriť podmienky na aktívnu
účasť verejnosti, detí a mládeže,
na ich jej priame zapájanie sa do
priebehu festivalu, osobitnú pozornosť venovať takým formám,
ktoré vieme účinne využiť pri
rozvoji cestovného ruchu.
Všetko sme museli vybudovať
od základov: ešte koncom minu-

lého roka som pripravila štatút
festivalu, podľa ktorého pracuje
organizačná a programová rada.
Programová rada sa schádza od
decembra raz do mesiaca, zabezpečuje a zostavuje celkový
program festivalu. Organizačná
rada, ktorej predsedom je Alexander Juhász, zabezpečuje celú
organizačnú stránku priebehu
festivalu,“ - povedala Estera
Juhászová.
Bohatý program sa začína
Spomienkovým zasadnutím už
v piatok v ranných hodinách
v obradnej sieni Mestského
úradu. V priestoroch Penziónu
Eden sa začne Konferencia na
tému „nové postavenie kultúry
a vízia budúcnosti“. Od skorých
ranných hodín v Dome kultúry prebieha oblastný výber
maďarskej celoštátnej súťaže
Vzlietol páv, kde do vlaňajšieho
ročníka zo Slovenska sa prebojoval jedine Apró Kincső zo
Želiezoviec. V poobedňajších
hodinách má byť v Maďarskom
dome vernisáž výstavy dokumentujúca päťdesiatročnú históriu legendárneho festivalu.
„Po vernisáži sa začína bohatý
program na staronovom mieste,
na javisku za potokom. Máme aj
znelku, signál festivalu. Skomponoval ju umelec Róbert Lakatos
z Komárna. Oslovené spevácke
súbory z celého okresu Levice
nám poskytnú „zimomriavky“,
keď sa ich spevy budú naraz
prezentovať pod taktovkou riaditeľky Reformovaného Gymnázia Pétera Czeglédyho z Levíc,
Beaty Kiss. V réžií Szabolcsa
„Micsi“ Lengyela sa predstaví
domáci Kincső. Obecenstvo sa
má na čo tešiť, veď v programe
domáceho súboru sa prezentujú

aj odchovanci súboru - profesionálni taneční umelci pôsobiaci
v Budapešti. Potom má nasledovať stretnutie 12 maďarských
primášov z viacerých krajín Európy s názvom Tradičné stretnutie Primášov, kde ide o úspešný
dlhoročný budapeštiansky projekt. Po nich sa dostane na scénu
folklórny kolektív Csemadoku
z Bratislavy, Szőttes, ktorých po
dlhom čase znova môžeme privítať v našom meste. Vrcholom pre
tanečníkov bude tanečný dom
v humne. Humno bude postavené na mieste, kde kedysi bývali
zábavy.
Sobotňajší program bude
bohatý pre malých, veľkých, ale
aj pre náročných. Zvlášť pripravujeme „Detský svet“. Myslíme
na rodičov s malými deťmi. Tu
si ich pokojne môžu nechať, veď
pre nich budú zvlášť očarujúce
programy s vynikajúcimi umelcami. Štyri programové bloky
režírujú erudovaní odborníci.
Do svojich programov si zavolali
folklórne kolektívy z celého Slovenska. Vrátia sa k nám súbory
od Bratislavy až po Kapušany.
Programy nebudú tzv. skladačky. Určite každý si nájde to
svoje. Poobede sa predstavia aj
účastníci už spomínanej súťaže
Vzlietol páv. Večer sa predstaví
náš jediný profesionálny kolektív
Tanečného divadla Mladé srdcia z Bratislavy. Nasledovať ich
bude Maďarský národný tanečný
súbor z Budapešti. Nie je náhoda, ak medzi tanečníkmi sa objavia odchovanci Kincső. Budú
to fantastické predstavenia, bude
to veľký sviatok folklóru, vrátený
sviatok Želiezovčanov.”
V nedeľu chcú účinkujúce
súbory pozdraviť veriacich v

katolíckom i reformovanom
kostole a po bohoslužbách sa
plánujú vystúpenia speváckeho
zboru Musica Aurea zo Šiah,
Miešaného zboru Franza Schuberta zo Želiezoviec a speváckeho zboru Strednej školy reformovanej cirkvi Gaudium z Levíc. Estera Juhászová: „Program
ešte stále nemôžeme uzatvoriť.
Veľa vecí v programe závisí od
podpory z projektových zdrojov.
Z nedeľného galaprogramu bude
živý televízny vstup RTVS.“
Okrem hlavného programu
budú prebiehať aj sprievodné
podujatia: „V humne za kaštieľom budú programy a každý večer tam bude tanečný dom. Cez
potok bude vedľa pódia postavený mostík. Budú remeselnícke
trhy, máme pozvaných vyše 40
remeselníkov. A na mieste, kde
kedysi bývali kolotoče, bude za
slamenými stenami Detský svet.
Bude to celkom iný svet, iba pre
deti. Budú tam mať svoje javisko,
kde sa každú hodinu budú meniť
programy. A remeselníci im budú
robiť tvorivé dielne.“ To všetko
má dopĺňať gastronomický
festival. Sú oslovené jednotlivé
oblastné výbory Csemadoku,
ktoré budú mať postavené svoje
stany, tam budú variť a ponúkať
jedlá typické pre daný kraj a k
nim aj recepty.
Nadšenie manželov Juhászovcov a celej programovej
a organizačnej rady dáva tušiť,
že sa je na čo tešiť. Či sa však
podarí obnoviť prerušenú tradíciu, či dokonca vrátiť Želiezovciam stratený lesk, uvidíme.
Nášmu mestu by to však prospelo, preto si festival zaslúži
našu podporu.
Števo Hečko
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Vodné dielo bude hotové do leta
Práce na stavbe malej vodnej elektrárne
(MVE) v Želiezovciach pokračujú podľa
platného harmonogramu. Ich ukončenie je
naplánované na august tohto roka. Mestským novinám sa tak vyjadril konateľ investorskej spoločnosti Hydroenergia, s.r.o.
Peter Hegedüs, ktorý odpovedal na naše
otázky o výstavbe.

Aké činnosti boli realizované v uplynulých
mesiacoch?
Dokončená je stavba vlastného hydrouzla vrátane rybovodu, realizujú sa zemné práce na
stavebnych objektov Koryto nad a Koryto pod
hydrouzlom. Dokončuje sa ľavostranná hrádza
so svojím technickým vybavením. Kompletujeme a testujeme strojnotechnologické vybavenie
MVE, napr. vodné turbíny, technológiu hate,

Budúci prváci zapísaní
V apríli prebehli zápisy detí do miestnych
základných škôl. V Základnej škole na
Mierovej ulici bolo zapísaných 47 detí, z
toho 21 dievčat a 26 chlapcov. Ako uviedol
riaditeľ školy Vojtech Tomašovič, 31 detí je
zo Želiezoviec, 16 prvákov bude dochádzať z
okolitých obcí. Odklady dostalo 8 detí.

V ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
v Želiezovciach bolo zapísaných 30 detí. Je to
síce menej ako vlani, keď bolo zapísaných 39
detí, ale dostatočný počet na to, aby mohla
škola v septembri otvoriť dve prvé triedy.
„Zo zapísaných detí je 19 Želiezovčanov, 11
detí k nám bude chodiť z okolitých obcí. Určité
zmeny ešte môžu nastať v dôsledku odkladov
a pre to, že zatiaľ, teda do konca apríla ešte
12 želiezovských detí nebolo zapísaných do
žiadnej školy,“ povedala riaditeľka ZŠ s VJM
Anikó Máté.
(r, foto: rl)

technologické celky vtokoveho objektu či elektrotechnické vybavenie elektrárne.
Aký je harmonogram ďalších činností?
Na konci apríla sme realizovali zatopenie objektu hydrouzla, v máji prebehne prehradenie starého koryta a prevedenie toku Hrona cez MVE.
Vodnú elektráreň tento mesiac uvedieme do
skúšobnej prevádzky a v júni podáme žiadosť o
kolaudáciu stavby. Do augusta dokončíme
aj všetky ostatné stavebné objekty.
Kedy sa počíta s odovzdaním vodného diela do užívania?
Do plnej prevádzky bude malá vodná
elektráreň v Želiezovciach uvedená po
vydaní kolaudačného rozhodnutia, predpokladáme, že by to mohlo byť v auguste
2016.
Koľko pracovníkov bude zamestnaných v MVE Želiezovce? Akých ľudí
budete hľadať do týchto pozícií?
Dvaja pracovníci obsluhy sú už zamestnaní na MVE na trvalý pracovný pomer.
Momentálne prebieha ich oboznamovanie sa s
technologickými prvkami vodného diela, ktore
budú po spustení do prevádzky obsluhovať.
Školenie absolvovali na podobnej MVE. Obaja
pracovníci majú stredoskolské vzdelanie strojárskeho, resp. eletrotechnického zamerania.

Počas prevádzky vodnej elektrárne budeme
využívať aj dalších pracovníkov podľa potreby
prevádzky vodného diela.
(ik)

Vznikne parkovisko
pri parku
Na priestranstve pri vchode do parku zo
strany múzea má vzniknúť nové parkovisko
pre asi 20 vozidiel, informoval nás primátor mesta Ondrej Juhász začiatkom apríla.
Vybudovanie parkoviska súvisí aj s organizovaním Celoštátneho ľudovo-umeleckého
festivalu, u ktorého je predpoklad, že by sa
mohol v Želiezovciach konať aj v ďalších
rokoch. Parkovacie plochy by však mohli
poslúžiť aj častejšie do roka, najmä pre potreby priľahlého Maďarského domu, kde sa
pravidelne uskutočňujú podujatia rôzneho
zamerania. Účastníci týchto programov
doteraz parkovali na neupravenom a nespevnenom teréne pred areálom, čo najmä
v nepriaznivom počasí spôsobovalo účastníkom podujatí ťažkosti.

Verejné osvetlenie
aj v Jarku

Vďaka projektu modernizácie verejného osvetlenia (VO) v Želiezovciach boli
osvetľovacie telesá vymenené nielen na
území mesta, ale aj v mestských častiach
Veľký Dvor, Karolina a Rozina. Zlepšenie
kvality života mohli v ostatnom období pocítiť aj obyvatelia mestskej časti Jarok, kde
doteraz verejné osvetlenie nebolo. V apríli
tam pribudlo 8 osvetľovacích telies, avšak
sfunkčnenie rozvodov muselo mesto riešiť
z vlastných zdrojov.
Ako nám povedal pracovník odboru správy
mestského majetku MsÚ Gabriel Ábel, nový
systém verejného osvetlenia umožní aj reguláciu intenzity osvetlenia v jednotlivých
vetvách VO. Regulačný systém umožní
prevádzkovateľovi, teda mestu vhodným
nastavením intenzity osvetlenia dosiahnuť
ďalšiu úsporu pri prevádzke VO. (ik)

Návrhom sa zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní začiatkom
mája. V prvom kroku počíta s prípravnými
prácami, hradenými zo sponzorských darov. V rámci tejto fázy by sa mala realizovať
uloženie makadamu, ktorý v budúcnosti
poslúži ako zíklad pre asfaltový povrch.
Práce zahrnú aj opravu prístupovej cesty od
štátnej cesty až po vchod do parku a vybudovanie chodníka. Stavba parkoviska by sa
mala dokončiť v budúcom roku.
(ik, foto: rl)

Mesto ušetrí reštrukturalizáciou
svojich úverov
1→

o návrhu na prenájom nebytových priestorov. Schválili žiadosť gymnázia o prenájom
pozemku v areáli ZŠ na účely vybudovania
športových ihrísk. MsZ rozhodovalo aj o ponukách občanov na odkúpenie ich nehnuteľností, zobralo na vedomie správu o stave

a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom.
Schválilo prípravné práce projektu rozšírenia systému separovaného zberu odpadu
a prípravné práce na vybudovanie parkoviska pri parku na Schubertovej ulici.
(ik)
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Anjelské vína zo Žrebčej záhrady
V rodinnom dome na kraji želiezovského Csikókertu, alebo po slovensky Žrebčej záhrady
v ostatnom období pribúdajú rôzne diplomy,
ocenenia, poháre za víťazstvá a umiestnia
na vinárskych súťažiach z rôznych kútov
Slovenska. Všetko nasvedčuje tomu, že do
radu obyvateľov šíriacich dobré meno nášho
mesta, môžeme zaradiť ďalšieho adepta. Ide o
Vladimíra Turčana, vinára, ktorý vďaka svojej
cieľavedomosti napreduje v tomto odbore míľovými krokmi. Aj keď sa o vinárstvo zaujíma
už dávno, k samotnej činnosti sa dostal len
pred niekoľkými rokmi. Úspechy prichádzajú
relatívne skoro, keďže je ešte v začiatkoch
svojej vinárskej kariéry. Láska k ušľachtilému
moku, k vinárstvu, túžba tvoriť kvalitu, vytrvalosť, cestovanie po svete a jeho poznávanie, ale
aj strata blízkej osoby priviedli Vladimíra Turčana tam, kde je dnes. Áno, ako to už v živote
býva, nič nie je zadarmo. To nám dosvedčil,
keď sa rozhovoril o svojich pohnútkach a prvých krokoch v kráľovstve boha Dionýza.
– Už od mladého veku som sníval o tom, že si
niekde založím vinohrad a budem sa venovať
vinárstvu. Bolo to ešte za čias socializmu a plánoval som, že to bude mimo ČSSR. Po revolúcii
som sa však dal na podnikanie a na víno som
trošku zabudol. Keď už bolo moje podnikanie takpovediac zabehnuté, vrátil som sa k myšlienke
výroby vína. Myslím si, že víno je veľmi zaujímavý koníček. Každý rok sa urodí iné hrozno
s inými problémami, ktoré treba vedieť vyriešiť,
aby bol dobrý výsledok. A to je výzva. Rád robím
veci, pri ktorých môžem sám sebe dokázať, že
som zvládol, čo som si zaumienil.
Začať z ničoho, to potrebuje odvahu. Odkiaľ
ste čerpali inšpiráciu?
– V roku 2010 som bol s manželkou a s malým synom v Austrálii celú zimu. Bol to jeden
z mojich snov, prejsť si celú krajinu. Zať má
taliansku reštauráciu v Sydney a kvalitné talianske, novozélandské a austrálske vína sú tam

samozrejmosťou. Mali sme možnosť skĺbiť vína
s jedlami. Zať sa tým celý život zaoberá a trochu
mi pomáhal orientovať sa v tom. Naučil som sa
tam celkom solídne gastronómii, čo je predpokladom na získanie citu ku kvalitným vínam.
Vínom som sa začal zaoberať v roku 2011.
Pôvodne som v tom chcel robiť s mojím prvorodeným synom. Plánoval som rozbehnúť značku
Turčan a syn s tým, že by mi syn pomáhal a po-

tom pokračoval v mojom diele. On však zomrel
vo svojich 33 rokoch. V takom momente je človek
rozcítený, tak mi napadlo, že aj keď už nie je so
mnou, isto sa na mňa bude pozerať a bude mi
v mojej činnosti pomáhať. Vnukla sa mi myšlienka na názov firmy: Angel Wines – Anjelské vína.
Rozhodol som sa ísť ďalej, založil som eseróčku
a pustil som sa do toho s pocitom, že budem
robiť víno a syn mi bude pomáhať z neba. Nie
som veriaci, ale ten pocit ma posilnil. To bolo
v roku 2014, syn zomrel v marci a v júli som
založil spoločnosť.
Aké vína robíte?
- Väčšinou robím rizlingy
a rulandy. Tento rok mám
štyri biele odrody – rizling
vlašský, rizling rýnsky,
rulandské biele a veltlínske
zelené, dve ružové a dve
červené. Z červených som
tento rok skúšal slovenskú
odrodu Dunaj. Vydaril
sa, keďže minulý rok bol
všeobecne excelentný na
červené vína. Z červených
sort sa ešte rozhodujem.
Alibernet je príliš komerčný, ale taký cabernet býva
výzvou. Uvidíme. Problém
je v tom, že dobré červené
hrozno predáva málokto.
Takže hrozno si kupujete
od dodávateľov. To znamená, že nie je nutné, aby mal vinár vlastný
vinohrad?
– Myslím si, že keď je niekto dobrý záhradník,
nemusí byť dobrý vinohradník a naopak. Špecializovať sa na výrobu sa mi vidí rozumné. Kupujem hrozno od tých, čo sú dobrí v pestovaní, tak
si zabezpečím dobrú surovinu. V budúcnosti si
však chcem založiť aj vlastný vinohrad. Určite
tam bude aj pesecká leánka, pretože tá je charakteristická pre tento región, pochádza odtiaľto.
Aj dovtedy by som ju chcel robiť, len neviem
nájsť niekoho, kto by ju pestoval seriózne, kto
by bol ochotný po odkvitnutí redukovať množstvo strapcov na koreni, aby to bolo presne to,
čo potrebujem. Keby som takého našiel... Veľmi
by som chcel mať vo svojom sortimente peseckú
leánku.
Ako je to s dodávateľmi, ako ich vyhľadávate?
– Chodím po výstavách, koštujem a keď natrafím na dobré víno, spýtam sa producenta, či má
aj hrozno a či ho má aj na predaj. Ak má, idem
sa k nemu pozrieť do vinohradu, ako sa to tam
robí. Ak vidím, že sa tam nezameriavajú na
kvantitu, ale na kvalitu, dohodneme sa. Radšej
si priplatím, ale chcem, aby hrozno bolo kvalitné.
Mám stabilného dodávateľa na rulandské biele.
Už štyri sezóny po sebe mám od neho excelentné
hrozno. Rizling som mával z Duloviec, teraz prvýkrát som ho nakupoval v Čajkove.
Ako vidím, príprava vína prebieha u vás

v moderných podmienkach. Čo to znamená
a aké sú odlišnosti v porovnaní s podmienkami pestovateľov používajúcich pôvodné
nástroje v pôvodných podmienkach?
– Nielen v technológii, aj v prístupe sú odlišnosti.
Ako malé vinárstvo sa viem dohodnúť s pestovateľom, aby sa hrozno oberalo do malých prepraviek a skoro ráno. Vtedy je ešte zima, hrozno sa
nestačí zohriať a je neporušené. Po privezení ide
do mlynkoodstonkovača, kde sa spracuje a ide to
do chladeného maceračného tanku. Po macerácii ho vylisujem a odkalím chladeným procesom,
aby som nemusel do toho dávať žiadnu chémiu.

Keby to nebolo chladené, pred odkalením by to
začalo kvasiť. Celý proces je riadený počítačom,
aj teplota počas kvasenia. V starých pivniciach
ľudia nevedeli regulovať teplotu. Keď prevýšila
18 °C a nebol mušt odkalený, kvasinky kvasili
bujnejšie, vznikala obrovská pena a teplo a
vinohradník mal najvoňavejšiu pivnicu široko-ďaleko. Ale vo víne tá vôňa nezostala.
Koľko vína produkujete a čo s ním potom?
– V tomto roku to bude okolo 10 000 fliaš. Doteraz som robil viac sort v menších množstvách,
aby som si celú výrobu zdokonalil. Zatiaľ som
svoje víno viac-menej iba prezentoval, nevedel
som ho fľaškovať. Tento rok to už budem vedieť,
a to pomocou pojazdnej plničky z Moravy, ktorá
má zariadenie na túto činnosť. Donedávna som
ani nevedel, že niečo také funguje. Pri pojazdnej
plničke prídu k vinárovi, skontrolujú, či víno
vyhovuje požiadavkám, ak áno, napoja sa na
nádobu a naplnia fľaše, či už s otočným alebo
s korkovým uzáverom. Na bielych vínach môžu
byť oba typy uzáverov, oba sú vo svete rozšírené,
hoci otočné sa k nám dostávajú až teraz. Na
červené vína, ak majú zrejúci potenciál, sú lepšie
korkové uzávery, aby cez ne víno dýchalo.
Máte za sebou úspechy z rôznych súťaží. Vyhľadávajú vás odberatelia na základe týchto
výsledkov?
– To množstvo, ktoré produkujem, je také, že víno
predám priamym konzumentom alebo hotelom.
Pre veľké spoločnosti som malý producent.
Spomeňte niektoré zo svojich úspechov na
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vinárskych súťažiach...
– S rulandským bielym som bol šampión v Hlohovci na nominačnej súťaži do Národného
salónu vín. Byť v národnom salóne je určitá
prestíž, aj keď naozajstný úspech by bol vyhrať
ho. Je tam 100 najlepších vín ročníka. Ktorákoľvek z nominačných súťaží je považovaná za
prestížnu. Získal som zlaté medaily v Hlohovci,
Nemčiňanoch, Bojniciach, v Dudinciach som
bol tiež šampión. Na to, že v tom fungujem tak
málo rokov, to považujem za veľký úspech. Tento
rok sú vína za ostatné roky najlepšie a ešte mám
pred sebou nominačné súťaže. Teraz v apríli som
bol na nominačnej súťaži do Národného salónu
vín v Nemčiňanoch, kde som sa stal šampiónom
ružových vín. Najbližšie sa chystám do Bojníc,
uvidíme ako to dopadne. Chodievam aj na festival rizlingu vlašského do Sv. Petra. Nedávno
som bol na súťaži v Čajkove, kde má víno veľkú
tradíciu a sú tam vinári zvučných mien ako
Braňo Nichta či rodina Frtúsová. Získal som
titul šampióna – Pohár Nitrianskeho župana,
Cenu primátora Levíc za najlepšie hodnotené
biele víno z produkcie roku 2015 a aj cenu za
najlepšie hodnotenú kolekciu vín od jedného
pestovateľa.
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Aké najväčšie uznanie sa u nás doma, okrem
výhry v salóne vín, môže vinárovi dostať?
Čo je taká méta v tejto činnosti?
– Najkrajšie by bolo, keby sa mi dostalo ocenenia od tých vinárov, ktorých považujem na
Slovensku za najlepších. Keby mi podali ruku
a povedali by: „Ej, to víno je naozaj skvelé. Ako
to robíš?“
Kto napríklad?
– Veľmi si vážim Miroslava Petrecha zo Chateau
Belá. Podľa mňa robí najlepšie vína na Slovensku, on je takým mojím vzorom. Je medzinárodne uznávaný, spolupracuje s Egonom Müllerom,
najväčším obchodníkom s vínom v Nemecku
a možno aj v Európe. Roman Janoušek z Pezinka je tiež veľmi dobrý vinár. Nedávno sa mi
stalo, že pán Nízl z Nemčiňan mi zatelefonoval,
rozprávali sme sa o rôznych veciach a nakoniec
mi povedal: „Vieš, Vlado, je to skvelé, bol si šampiónom. Som k tebe úprimný, takže aj ty by si
mohol byť a prezradiť mi, ako si to víno urobil.“
Je to asi 70-ročný pán s veľkými skúsenosťami,
zorganizoval prvý ročník súťaže v Nemčiňanoch
pred 36 rokmi. Veľmi ma to od neho potešilo.
Aké sú vzťahy medzi vinármi? Je to prirodzené, že keď niekto z nich vytvorí niečo na-

Keď sa povie A, treba povedať aj B
Dovoľte mi, ako riaditeľovi Základnej školy,
Mierová 67 v Želiezovciach, reagovať na článok,
ktorý bol uverejnený v Želiezovskom spravodajcovi v apríli 2016 pod názvom „Pribudnú nové
športoviská“.
Som veľmi rád, že máme v našom meste
aktívnych spoluobčanov, ktorí sú ochotní
skvalitňovať podmienky pre športové aktivity občanov. Prekáža mi však, že sa robia
hodnotenia, ktoré nie sú celkom pravdivé
a objektívne. V druhom odseku publikovaného
článku sa robí hodnotenie a porovnávainie
multifunkčných ihrísk v areáloch základných
škôl. Je veľká škoda, že autor článku a možno
aj redaktori miestnych novín si pred uverejnením neurobili aspoň prieskum, resp. stanovisko
spomínaných škôl. Preto si dovoľujem napísať
stanovisko, ktorého obsah určite uvedie veci na
správnu mieru.
Porovnávajú sa multifunkčné ihriská, ktoré
sú po technicko-konštrukčnej stránke len na
pohľad rovnaké. Rozdiely sú vo výške vlasu
(trávy), v podklade pod kobercom, v posype
kremičitým pieskom a gumenými granulami,
ako aj v druhoch športov, na ktoré sú ihriská
konštruované. Ďalej sa v článku píše o tom, ako
je zabezpečený prístup k ihriskám. Áno, je pravda, že k ihriskám je obmedzený alebo sťažený
prístup. Ale musím za našu školu povedať, že
do konca júna 2015 bol prístup na ihrisko neobmedzený. Ihrisko bolo uvedené do prevádzky
v máji 2009 a podľa zmluvy malo byť päť rokov
prístupné verejnosti bez obmedzenia. Ihrisko
sa od otvorenia veľmi aktívne využívalo, či už
dopoludnia všetkými školami v meste, o čom

svedčí ešte doteraz rozpis – rozvrh na webovej
stránke školy a donedávna aj na stránke mesta.
Od septembra 2015 som sa ako štatutár rozhodol, že využívanie ihriska pre širokú verejnosť
(nie školy) bude postupne obmedzované. Ako
dôvod ma k tomu donútil poznatok, ktorý
spomína aj autor článku, že ihrisko a jeho stav
sa v posledných rokoch zhoršil. Súhlasím s autorom, ale dovoľte mi povedať, že pri takej frekvencii využívania sa ihrisko prirodzene opotrebováva. Samozrejme, ihrisko v našej ZŠ sa
nielen opotrebováva, ale je aj úmyselne ničené
neprispôsobivými a nezodpovednými občanmi.
Prepaľujú sa ochranné siete, odmontovávajú
sa ističe elektrického prúdu, rozbíjajú svetelné
telesá, sprejujú mantinely, poškodzujú reklamné
a bezpečnostné tabule, používa sa nevhodná
športová obuv, lámu sa konštrukcie na bránkach, odhadzujú sa cigaretové ohorky, šupky zo
semiačok a iný odpad na plochu ihriska. Škola
počas šiestich rokov prevádzky z vlastných
prostriedkov zabezpečila dvakrát odborný servis na opravu poškodených častí ihriska, hlavne
trávnika, urobili sme ochranu „kari“ sieťami
čelnej strany ihriska. Okrem toho každý rok je
nutné vymeniť siete na bránkach, siete na bokoch ihriska, vymieňať napínacie lanká a pod.
Samozrejme, okrem spomenutích vecí sa priestor
okolo ihriska znečisťuje plastovými fľašami,
plechovkami a rôznym iným odpadom. A to najpodstatnejšie, čo by som chcel všetkým občanom
a kompetentným tohto mesta odkázať: To všetko
financuje škola z vlastných prostriedkov. Avšak
postup opotrebovávania a ničenia je rýchlejší,
ako stačia finančné prostriedky. Ešte mi dovoľte

ozaj dobré, ostatní ho nahlas ocenia? Vedia
priznať, že ten druhý je niekedy lepší?
– Ja si myslím, že áno. Aj ja viem oceniť, keď je
niečo dobré a viem sa pokloniť. Mne sa takej poklony dostalo zatiaľ raz, ale dúfam, že tak bude
ešte veľakrát.
A ako je to tu v Želiezovciach? Nakoľko vaši
známi vedia, že robíte víno, že robíte dobré
víno?
– Niektorí aj vedia, ale nestáva sa mi, že by
niekto zazvonil s tým, že by si chcel odo mňa
kúpiť víno.
Ako sa hovorí, nikto nie je doma prorokom...
– Je to tak, ale chcel by som to zmeniť. Preto plánujem zorganizovať ochutnávku vína na štadióne v Želiezovciach. Bol by som rád, keby z pozvaných prišlo čo najviac Želiezovčanov, aby mohli
ochutnať moje vína. Širokej verejnosti by som rád
oznámil aj to, že dňa 14. mája je naplánované
podujatie s názvom Putovanie za vínom v Bašta
café v Leviciach a 4. júna bude Deň otvorených
pivníc v Archíve vín vo Vrábľoch. Na oboch týchto akciách budú prezentované aj moje vína.
Držím palce a ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

Úspech
v celoslovenskej súťaži

Základná škola v Želiezovciach sa zapojila do celoslovenskej literárnej súťaže Práva
detí očami detí. Súťaž organizovala Rada pre
práva detí – Slovenská republika s Fakultou
masmediálnej komunikácie Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave s podporou Nadácie Volkswagen. Do súťaže sa zapojilo
1000 detí z 220 škôl v dvoch kategóriach: do
10 rokov a nad 10 rokov.
Z celej SR bolo v oboch kategóriach
ocenených spolu 7 detí. Náš žiak Patrik
Turcsek z 9. B triedy sa v kategórii nad 10
rokov umiestnil na 3. mieste. Za svoju prácu
dostal pamätný list s diplomom, dve encyklopédie a tablet. Ocenenie sa konalo 19.
apríla v krásnych historických priestoroch
Smolenického zámku neďaleko Trnavy v
rámci medzinárodnej vedeckej konferencie
o médiách za účasti 200 odborníkov a vedcov z Veľkej Británie, Nemecka, Ruska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Čiech a iných
krajín.
(zš)
povedať príhodu poškodzovania mestského majetku zo začiatku apríla. Na našom futbalovom
ihrisku a bežeckej dráhe si miestni „draeri“
urobili test pneumatík a svojich „tátošov“. Dialo
sa to pod oknami občanov Sacherovej ulice, ale
nikto nič nevidel a ani nepočul.
Teší ma, že sa pripravuje vybudovanie
nových priestorov na športovanie a verím, že
budú prístupné verejnosti tak, ako multifunkčné ihriská.
Vojtech Tomašovič, riaditeľ školy
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Deň zeme ako rodinné podujatie
Na celomestskej dobrovoľníckej akcii ku
Dňu Zeme, organizovanej v sobotu 16. apríla
sa zúčastnilo 225 obyvateľov v niekoľkých lokalitách mesta. V Želiezovciach boli aktivity
sústredené do parku, kde 108 dobrovoľníkov čistilo priestranstvá, chodníky a okolie
kaštieľa, natieralo mosty, lavičky, smetné
koše a oplotenie. V Želiezovskom parku sa
vyzbieralo 210 kg odpadkov. V Mikule sa
zúčastnilo 54 miestnych obyvateľov, ktorí
vyčistili miestny park, kosili porast a sadili
kríky. Vo Svodove sa 63 dobrovoľníkov
venovalo čisteniu okolia Hrona, verejných
priestranstiev v mestskej časti a vyzbierali
kontajner starých pneumatík.
Hlavná organizátorka podujatia, pracovníč-

ovocie. Čo je ešte viac potešiteľné, že Deň Zeme
prestáva by len brigádou v úzkom slova zmysle, stáva sa z neho rodinné podujatie. V tomto
roku sme zaregistrovali, že na podujatie prišli
viacerí s celými rodinami. V tomto trende chceme pokračovať a organizovať také programy,
v ktorých si svoje nájdu deti aj dospelí a zá-

ka MsÚ v Želiezovciach Gabriela Bieliková
povedala o tohtoročnom Dni Zeme: „Teší ma
vysoká účasť dobrovoľníkov na tohtoročnom
podujatí. Vďačíme za to zrejme aj rastúcemu
spoločenskemu uvedomeniu Želiezovčanov,
vytrvalá 8-ročná práca konečne prináša svoje

roveň aj spolu niečo urobíme pre toto mesto.
Z roka na rok sa zvyšuje aj počet sponzorov
a organizácií zapojených do aktivít.“
Počas nasledujúceho týždňa, najmä na Deň
Zeme 22. apríla sa konali aj ďalšie aktivity, zamerané na čistenie verejných priestranstiev
a iné environmentálne činnosti. Zapojili sa
do nich miestne materské, základné školy
a Centrum voľného času.
(ik)

Deň Zeme v Centre voľného času

V piatok, 22. apríla sa v areáli CVČ stretli deti z oboch ZŠ mesta, aby si pripomenuli Deň Zeme. Pracovníci CVČ pre nich pripravili niekoľko stanovíšť. Ing. Jókay
prezentoval deťom prácu so včelami. Mohli si vyskúšať zadymovanie, obliecť si
oblek včelára, prezrieť si včelie pláty, či ochutnať špeciálne výrobky jeho firmy. Ing.
Fašánek z Lesov SR mal pre deti pripravené informácie o lese. Deti sa pokúšali
správne určiť listy a plody lesných drevín. Veľkou atrakciou bolo pre nich aj pílenie
kmeňa stromu. Ing. Lapin, taktiež z Lesov SR, viedol poľovnícke stanovište. Rozprával deťom o lesnej zveri, preskúšal ich zo znalostí odtlačkov stôp. Deti si mohli
prezrieť aj preparované živočíchy – kunu lesnú, lasicu - hranostaj, sokola, myšiaka,
trofeje jelenej a srnčej zveri
a muflóna. Členovia SRZ
Vykukel a Sziller sa s deťmi
rozprávali o rybách, spôsobe a dobe lovu rýb. RNDr.
Straka rozprával o pavúkoch nášho okolia, ukázal
fotografie aj zakonzervované pavúky. Mgr. Debnárová
z CVČ preverila schopnosť
detí zo separovania odpadu,
preskúšala ich schopnosť
určovať prírodniny hmatom
a v odpovediach na rôzne
hádanky s prírodovednou
tematikou. S Ing. Záhorskou deti vyrábali plagát ku Dňu Zeme, riešili interaktívne
osemsmerovky, prešmyčky a hádanky s tematikou prírody. Posledným stanovišťom bola výroba domčekov pre hmyz. Deti si priniesli rôzne prírodniny - mach,
šišky, konáriky, ktorými vypĺňali okienka v krásnych domčekoch pre hmyz.
CVČ aj touto cestou ďakuje obom ZŠ za ochotu zapojiť sa do tejto akcie. Ďakujeme aj menovaným odborníkom za nezištnú pomoc a trpezlivosť počas celej akcie
a v neposlednom rade firme Stavmat HP za sponzorský materiál na výrobu plagátu, pánovi Tomašovskému z firmy Stavmont a jeho pracovníkom za sponzorskú
výrobu krásnych drevených domčekov pre hmyz. Preparované živočíchy prepožičal zo svojej zbierky pán Ľudovít Balla.
Pracovníci CVČ Želiezovce

V období od 18. do 25. apríla sa Materská škola Lienka
zapojila do Týždňa Zelených škôl. Počas týchto dní
sme zorganizovali množstvo aktivít týkajúcich sa environmentálnej tematiky. Viedli sme deti k uvedomelému a zdravému životnému štýlu a najmä k ochrane
prírody. Ukázali sme im, že nie je až také ťažké zaobísť sa bez počítača, radšej sme si listovali v knihách
a využívali pekné počasie na prechádzky v prírode.
Objavovali sme jej tajomstvá a samozrejme sme venovali čas i úprave našej školskej záhradky. V tom nám
s radosťou pomáhali nielen deti, ale i rodičia. Aby sme
k ochrane našej krásnej prírody prispeli ešte viac, do
škôlky a do práce sme chodili pešo, alebo na bicykloch. Tiež sme poukázali na postavenie vody v našom
živote. Práve preto sme počas celého týždňa pili vodu
z vodovodného kohútika, ku ktorej má prístup každý
z nás. V sobotu 16. apríla sme sa zúčastnili Dňa Zeme,
ktorý organizovalo mesto. Spoločne sme vyčistili park
a ošetrili rastlinky, kríky a stromy, ktoré našu pomoc
potrebovali.
Gizela Kováčová

máj 2016

Želiezovský spravodajca 7
Stavanie mája v Mikule

Do aktivít Dňa Zeme sa 22. apríla zapojila obe miestne ZŠ. Žiaci I.
stupňa, 5. a 6. ročníka ZŠ Želiezovce pod vedením svojich učiteliek a
mestských policajtov upratovali ulice nášho mesta. Žiaci 7., 8. a 9.
ročníka absolvovali prednášku o zdravom životnom štýle pod vedením
lektora Rasťa Bagitu. Časť žiakov sadilo stromčeky a kvety. Druhú časť
dňa vyplnili žiaci športom. Deň ukončil riaditeľ odovzdaním diplomov
a putovného pohára.
V ZŠ s VJM zorganizovali pri tejto príležitosti tiež niekoľko podujatí.
Časť žiakov sa zúčastnila pešej túry v Börzsönyi, iní sadili v areáli školy
tuje poskytnuté sponzorom Tiborom Princom. Žiaci ďalších ročníkov
poznávali prírodu v okolí Hrona a v mestskom parku. (foto: ZŠ)

Už sa stalo tradíciou v Želiezovciach mestskej časti Mikula organizovať stavanie mája pre obyvateľov tejto mestskej časti, ale aj pre
širokú verejnosť. Občianske združenie Mikulčan usporiadalo dňa
30.4.2016 v Mikulskom parčíku 5. ročník tohto podujatia. V rámci
programu
vystúpili
detičky
Materskej školy z
Mikule, speváčky a
mažoretky z Centra voľného času
zo
Želiezoviec,
tanečná skupina
Signál z Ipeľského
Sokolca a spevácky súbor Nostalgia
z Hronoviec. Na
záver
pekného
slnečného dňa si
všetci prítomní pochutili na výbornom guláši, ktorý pripravili organizátori podujatia.
Občianske združenie Mikulčan

Po tom, ako Mestskej knižnici bola odobratá právna subjektivita, zaniklo aj jej Kníhkupectvo na poschodí. Hovorilo sa o tom, že v meste
chýba predajňa so slovenskými knihami. V predajni Bálint sa preto
rozhodli rozšíriť svoj sortiment. Vedúca predajne Erika Koncserová:
„Rozširujeme sortiment slovenských kníh. Robíme tak najmä na základe požiadaviek a želaní zákazníkov. Každého preto radi privítame v našej predajni, kde si môže vybrať. Knihy, ktoré práve nemáme, budeme sa
snažiť objednať. Zákazníci nám môžu aj zavolať, alebo sa s nami spojiť
na Facebooku.“ Facebookova adresa: www.facebook.com/Bálintajándék-és-könyvesbolt-Bálint-darceková-predajna, tel. Koncserová
0915 720 597, Weisová 0907 785 532.
(šh)

Želiezovský úspech v súťaži jednotlivcov
Pri príležitosti 4. výročia založenia Obecného šachového klubu amatérov sa 16. apríla
uskutočnili v Pohronskom Ruskove šachové
turnaje. Zrodil sa aj želiezovský úspech.
V A turnaji o „Putovnú cenu starostu obce“
nastúpilo 23 hráčov z 9 obcí a šachových
klubov s ratingom od 0 (amatéri) až po
2183 ELO bodov. Zavítali k nám šachisti
z Bátorových Kosíh, Pribety, Kamenného
Mosta, Kremnice, Želiezoviec, Šiah, Juru
nad Hronom, Čaty a Pohronského Ruskova. Zahrali si aj neregistrovaní hráči zo
Zvolena, Želiezoviec a jeden hráč dokonca
až z Holandska. Hans Bom sa tu zdržiaval
ako člen skupiny brigádnikov z Holandska,
ktorá svojou prácou pomáhala s výstavbou
kostola reformovanej cirkvi v Pohronskom
Ruskove. Najstaršími účastníkmi boli 70 roční Ján Laco zo Zvolena a András Tóth Kuruc
z Kamenného Mosta. Hralo sa tempom 2
x 15 minút na sedem kôl. Turnaj bol až do
konca vyrovnaný, keď ešte pred posledným
kolom z prvej trojky mohol byť víťazom ktorýkoľvek hráč.
Na 1. mieste skončil András Balázs (ELO

1874) z K. Mosta so 6,5 bodmi zo 7. Bolo to
preňho už druhé víťazstvo v poradí, keďže
vyhral aj 1. ročník. Ako vieme, putovnú cenu
je možné získať výhrou trikrát za sebou alebo
päťkrát v hociktorých rokoch. Druhý skončil,
tak ako aj vlani, Géza Berek (ELO 2183) z ŠK
B. Kosihy so ziskom 5,5 bodov, tretie miesto
obsadil György Pallag (ELO 1885) z B. Kosíh
s 4,5 bodmi. Najúspešnejším juniorom sa stal
Márk Rancsó z Pribety. 4 body mu stačili na
juniorské prvenstvo a na celkové 7. miesto.

V B turnaji – Šachovom festivale mladých
šachistov, ktorý sa hral v rámci celoštátnej

GPX šachovej súťaže, namiesto očakávaných
40 nastúpilo 9 hráčov. Najväčšie zastúpenie
mali B. Kosihy. Je záhadou, prečo žiaci prihlásení až z 5 škôl si zvolili v túto sobotu
iný program a nie toto ušľachtilé zápolenie
ducha. Ako sme sa neskôr dozvedeli, hráči
z Ostrihomu mali v sobotu vyučovanie. Napriek tomuto malému počtu zúčastnených
príjemne prekvapil počítačový program, ktorý zvládol 7 kôl pri 9 hráčoch bez problémov.
V kategórii do 8 rokov sa víťazom stal Dominik Macháček z CVČ Želiezovce so ziskom
3,5 bodov zo 7. V kategórii do 11 rokov sa
víťazom stal Adam Klenko z B. Kosíh, ktorý vyhral všetky svoje zápasy a v kategórii
do 14 rokov zvíťazil Bence Czinke takisto
z B. Kosíh s 5 bodmi.
V kategórii Mat pešiakom bol v tomto roku
úspešný Jozef Kakačka zo Želiezoviec. Už
v 1. kole dal súperovi mat pešiakom a získal cenu – zarámovaný obraz „Zrod šachu“
od Badanoriho. Postavenie dva ťahy pred
matom. Biely: Kd8, Vh7, Se4, a2, b2, c3, c5,
f6 a h3 Čierny: Kg8, e7. Najúspešnejším domácim hráčom z OŠKA P. Ruskov sa stal Mi→10
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Hviezdoslavov Kubín po obvodnom kole

V minulom čísle našich novín sme priniesli
rozhovor s členmi želiezovskej rockovej skupiny Na dosah. Na sobotu 2. apríla si na svoje
vystúpenie pozvali spriatelené skupiny, a tak
sa na pódiu vystriedali: punk rocková skupina Zakázaný prístup zo Šurian,epic hard
rocková formácia Inside zo Zlatých Moraviec,
rock-metalová skupina Deadwings z Nitry a
hardcore punk formácia For Tape z Levíc.
Nakoniec neformálny festival nazvaný Rock
It Up uzavreli samotní domáci svojím metalcorom.
(šh)

Dňa 16. marca 2016 sa uskutočnilo obvodné kolo 62. ročníka Hviezdoslavovho Kubína.
Zorganizoval ho Mestský úrad Želiezovce v spolupráci so Školským úradom Želiezovce
v Dome kultúry. Monika Melichová, poverená vedúca odboru školstva a metodik školského
úradu Marián Vajda privítali pedagogických zamestnancov, recitátorov a rodičov. Súťažiacich
povzbudili v prednese, popriali im veľa úspechov v reprezentácii svojich základných škôl a
otvorili samotnú súťaž. Obvodného kola sa zúčastnilo 49 žiakov z miestnych a okolitých ZŠ.
Víťaz každej kategórie postúpil do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo v Leviciach dňa 13.
apríla 2016. Odborná porota pred vyhlásením výsledkov zhodnotila úroveň a recitátorské
schopnosti súťažiacich a upozornila na chyby pri umeleckom prednese. Diplomy a vecné
ceny, venované MsÚ Želiezovce, odovzdala oceneným žiakom Monika Melichová. Výsledky:
Poézia - I. kategória: 1. Sofia Szilágyiová, ZŠ Kukučínov, 2. Viktória Mihálková, ZŠ s MŠ Jur
nad Hronom, 3. Martin Anguš, ZŠ Pohronský Ruskov. II. kategória: 1. Denis Bélik, ZŠ Želiezovce, 2. Lívia Moravská, ZŠ Zbrojníky, 3. Michaela Belecká, ZŠ s MŠ Jur nad Hronom. III.
kategória: 1. Barbora Mihályová, ZŠ s MŠ Čaka, 2. Romana Roštárová, ZŠ Farná, 3. Kristína
Šašová, ZŠ Želiezovce.
Próza - I. kategória: 1. Jana Vrbová, ZŠ Želiezovce, 2. Vanessa Adamcová, ZŠ Plavé Vozokany,
3. Patrik Horka, ZŠ s VJM Veľké Ludince. II. kategória: 1. Daniela Hronovská, ZŠ s MŠ Čaka,
2. Martin Mazuch, ZŠ Tekovské Lužany, 3. Martin Pinter, ZŠ s MŠ Jur nad Hronom. III. kategória: 1. Daniela Vargová, ZŠ Želiezovce, 2. Viktória Marková, ZŠ Tekovské Lužany, 3. Lilana
Lauková, ZŠ Tekovské Lužany. Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným recitátorom a recitátorkám ďakujeme za vzornú reprezentáciu svojich škôl na obvodnom kole
62. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v regióne Želiezovce.
Marián Vajda, metodik ŠÚ Želiezovce

Z denníka Lajosa Túróczyho...
Želiezovce, 21.–26. febr. 1944
Chystáme sa na putovné rokovanie v Kalnej.
V piatok sme písali písomnú prácu v matematiky. Dnes od nás odišiel náš Poliak Jóska
Basiluk. V sobotu som bol v škole, hrali sme
pinpong.
Želiezovce, II. 27.
Je nedeľa. Bol som na malej omši. Potom som
išiel do školy, hrali sme tam pinpong.
Poobede som išiel na SZEMK. Prednášal
riaditeľ dr. Lajos Csillag a riaditeľ Jenő Nemes. Potom som išiel do kina. Názov filmu:
Povolanie: lekár. Bol veľmi dobrý. Nič mu
nechýbalo.
Dnes sme predali naše zriebä Mukiho. Bol
chorý. Predali sme ho za 1.425 P-ő.
Večer k nám prišiel Pista Vank. Dlho sme
hrali šach.
Takto prešiel tento deň.
Želiezovce, 28. febr. 1944
Dnešný pondelok mal veľa dobrých významov.
Učenie mi ide dobre. Veľká písomná práca sa
mi vydarila. Potom prišiel gazdovský krúžok.
Nemusel som prednášať. Namiesto toho sme
si nacvičili putovnú schôdzu v Kalnej. Nácvik sa vydaril. Potom bolo premietanie.
Môj chov králikov sa rozrástol. Pribudlo 8
nových zvierať. V utorok sa nám narodilo
žriebä, je veľmi zlaté. Jeho cifrovaný vzhľad je
vyvážený prítulnosťou. Des prišli aj žrebce.
Želiezovce, 29. II. – 4. III.
Nič zvláštne sa nestalo. Pripravujeme sa do
Kalnej. Veľa pracujem v kancelárii. Intenzívne si opakujeme učivo.
Lajos úróczy

Želiezovce, 5. III. 1944
S vlakom o desiatej sme cestovali do Kalnej.
Dobre sme sa zabávali. Pri vlaku na nás
čakali koče. Ja som sa viezol na koči Gyulu
Kovácsa. Išli sme k Námestiu hrdinov. Odtiaľ
na ku krčme s jedálňou. Prijali nás veľmi
pekne. Dostali sme perkelt so zemiakmi,
potom buchty.
Putovná schôdza sa začala o 1⁄2 3-ej. Veľmi
sa vydarila, len pódium sa prepadlo. Vracali
sme sa domov vlakom večer o šiestej. Dobre
som sa zabavil.
Želiezovce, 6.–7.–8. III. 1944
Prichádzajú na mňa ťažké časy. Blížia sa
skúšky. Pracoval som v kancelárii. Už píšem
aj na stroji. Mám veľa práce.
Želiezovce, 9. marca 1944
Je štvrtok. Dnes majú žiaci vyšších ročníkov
veľký deň. Majú skúšky zo všetkých predmetov. My máme skúšky len zo záhradníctva.
Poobede boli skúšky levente. Bol tu veľactený
podplukovník Kálmán Bassvári a poručík
Béla Bakay. Žiakom vyšších ročníkov sa
vydarila teoretická aj praktická časť skúšok.
Dnes som chlapcom rozdával semená. Ja
som dostal semená melóna a obrovskej tekvice. Večer som v kancelárii písal na stroji.
Ide mi to dobre.
Želiezovce, 10. III. 1944
Dnes máme skúšky. Najprv chov zvierat,
rastlinná výroba, maďarčina–matematika,
chémia a gazdovské hospodárstvo. Všetko
sa dobre vydarilo. Popoludní sme rozoberali
paravánu. Pracoval som v kancelárii. Neskôr
som písal na stroji.

SKÚŠKY
Želiezovce, 11. marca 1944
Vo vyšších ročníkoch prebiehajú veľké prípravy. Pripravujeme sa na slávnostné skúšky.
Dnes majú skúšky vo vyšších ročníkoch.
Začínajú sa po omši. Miništroval som na
nej spolu s Dobsocsánom, Hojhom a Bácsim. Skúšky sa začínajú o 10-tej. Predsedom
komisie bol riaditeľ závodu v Pohronskom
Ruskove. Vydarila sa im. Potom bol slávnostný obed. Potom som išiel do Obchodu.
Tam sme sa zabávali. Bol tam u nás aj Dobsocsányi. Tancoval aj riaditeľ. Dobre som sa
bavil.
Želiezovce, 12. III. 1944
Je nedeľa. Po omši sme zorganizovali divadelné predstavenie s názvom Konvalinková
husárska čiapka. Dostal som rolu nadporučíka Berenkeyho.
Popoludní som išiel na SZ.M.K.E. Prednášala
učiteľka Erzsébet Zsakay, učiteľ hospodárstva
Ödön Kech a riaditeľ József Bajsza, potom
premietali správy.
Večer som išiel do divadla. Hral tam súbor
z Hrádku. Boli to dobré predstavenia, ale
herci mohli byť trocha presvedčivejší.
Bol u nás ujo Nyist.
Želiezovce, 13. III. 1944
Deň prebieha dobre. Je daždivé počasie. Denníky treba viesť. Čakám vyschnutie pôdy, aby
sme mohli hodnotiť. Večer bolo stretnutie
kvôli divadelnému predstaveniu. Všetko sme
tam dohodli.
Tak prešiel prvý deň prázdnin.
Lajos úróczy, Želiezovce
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II. ročník memoriálu Michala Lipovského
ZO ZTŠČR, Strelecký klub Magnum
v spolupráci so ZO SZPB v Želiezovciach
usporiadali na tunajšej strelnici II. ročník
Memoriálu Michala Lipovského, ktorý do
nášho mesta pred 71 rokmi prišiel ako jeden
z prvých vojakov čsl. armády po oslobodení

mesta vojskami II. UF ČA.
Tu sa natrvalo usadil, založil si rodinu
a staršie generácie si ho pamätajú ako
predsedu MsNV. Treba priznať, že v tom
období prešlo naše mesto rozsiahlou
stavebnou výstavbou, na čom mal svoj
podiel ako riadiaci pracovník aj on.
Bol aktívnym členom SZPB a už
ako dôchodca aj predsedom tunajšej
základnej organizácie.
Streleckej súťaže, ktorá prebehla
v 4 kategóriách, sa zúčastnilo takmer
30 strelcov zo širokého okolia.
Strieľalo sa z malokalibrovej pušky
na 25 metrov 3 x 10 rán v sede s
dioptrickými mieridlami.
Výsledky: Muži od 22 do 45
rokov: 1. Ladislav Svanczár (Lontov,
299 bodov, VTR: majster streľby), 2.
Ján Kováč (Rúbaň, 297 bodov, majster

streľby), 3. Ján Maturkanič ml. (Želiezovce,
295 bodov, majster streľby). Ženy od 22 do
45 rokov: 1. Adriana Nosianová (Šurany, 292
bodov, VTR: I.), 2. Idka Žáčiková (Želiezovce,
285 bodov, VTR: II.), 3. Barbora Čudaiová
(Pohronský Ruskov, 280 bodov, VTR III.).
Seniori od 46 do 59 rokov: 1. Ján Maturkanič
st. (Hronské Kľačany, 299 bodov, majster
streľby), 2. Ladislav Dobó (Želiezovce,
298 bodov, majster streľby), 3. Alexander
Harangozó (Tekovské Lužany, 298 bodov,
majster streľby). Seniori 60 rokov a viac:
1. František Csala (Šahy, 299 bodov, majster
streľby), 2. M. Maturkaničová (Želiezovce,
295 bodov, majster streľby), 3. Štefan Čudai
(Želiezovce, 281 bodov, VTR: III).
Víťazom blahoželáme, organizačnému štábu
súťaže vedenému Jozefom Hallerom ďakujeme
za príjemne strávené sobotné dopoludnie.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB

Želiezovskí motocrossári si zlepšujú výsledky
Tohtoročná súťažná sezóna želiezovských
motocrossových pretekárov, bratov Vinczeovcov, sa začala sľubne. Bratia súťažia pod
vedením trénera a starého otca Ľudovíta
Dóku vo farbách stajne OKR-KTM Team
a zaznamenávajú pozoruhodné výsledky.
Po tom, čo starší z bratov, Krisztián Vincze
musel vlaňajšiu sezónu takmer celú vynechať pre zranenie, síce kvôli chorobe nenastúpil na úvodnú súťaž medzinárodných
majstrovstiev Maďarskej republiky (MM
MR), v ďalších súťažiach však vykazoval
zlepšujúcu sa formu. Na svojej prvej
tohtoročnej súťaži v sérii medzinárodných majstrovstiev Českej republiky
(MM ČR) v Mohelniciach obsadil v kategórii MX85 17. miesto. Mladší Adrián
Vincze v kategórii MX50 siahol na 13.
miesto. Na OMM v obci Ács štartoval len
Adrián, ktorý v poli 14 pretekárov obsadil
7. miesto. V rovnakej sérii v Kaposvári
dosiahol Krisztián 2., Adrián 4. miesto.
Starší z bratov sa zúčastnil aj jednej súťaže
v rámci majstrovstiev Európy v Šenkviciach, kde získal 32. miesto. „Len niekoľko
sekúnd ho delilo od toho, aby sa umiestnil
v prvej dvadsiatke pretekárov a získal body
v tejto súťaži. Žiaľ, z finačných dôvodov
sa ostatných súťaží série majstrovstiev Európy, konaných v západnej Európe, nevieme
zúčastniť, a tak nám zostáva zamerať sa na
domáce súťaže. Ide najmä o Slovenský pohár
a medzinárodné majstrovské súťaže,“ povedal
tréner chlapcov. Na ďalšej súťaži v maďarskom Hódmezővársárhely sa chlapci ukázali
v plnej sile, keď Krisztián skončil celkovo na
4., Adrián na celkovom 5. mieste a v prvom
rozjazde dokonca na 2. mieste. Následne

v súťaži Slovenského pohára v Spišských
Vlachoch skončil Krisztián na 2. mieste (na
snímke).
Súťažná forma oboch chlapcov teda narastá
a možno tomu napomáha aj zdravé súťaženie v rámci tímu. Odlišnosti však sú najmä
v podmienkach súťaženia. Kým Krisztiánovi
museli motocykle zabezpečiť z vlastných
zdrojov, Adrián je tejto oblasti šťastnejší.

Ladislav Zsákovics, Gabriel Križovič, OKR-KTM Team, Ing. Martosy zo Sando MX
Sikenica, K2 Fitness a osobný tréner Robo,
ktorý pomáhal pri zimnej príprave,“ dodáva
Ľudovít Dóka.
(ik)
FUTBAL
IV. liga – dospelí –Juhovýchod
Horné Obdokovce – Želiezovce 2:0 (0:0)
Želiezovce – Kalná n/Hr. 1:0 (1:0) Vavrík E.
Čeladice – Želiezovce 6:0 (3:0)
Želiezovce – Štúrovo 1:0 1:0) Duchoň D.
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Horné Obdokovce – Želiezovce 6:0 (2:0)
Želiezovce – Kostolné Kračany 4:2 (0:2)
Cseri M. 3, Klenko D.
Nitra-Chrenová – Želiezovce 2:2 (1:0)
Hutai R., Páchnik D.
Želiezovce – Marcelová 2:2 (1:0)
Cseri M., Páchnik D.

V kategórii MX50 nie je na Slovensku pretekár, ktorý by mal väčšie skúsenosti ako
on, lebo v tejto kategórii sa tu súťaže nekonajú. Preto s ním firma CSM Moto Factory
nadviazala spoluprácu a venovala mu tréningový motocykel a kompletný výstroj na
súťaž. „Sponzori sa zháňajú ťažko, preto si
túto ponuku nesmierne vážime. Rovnako si
vážime aj ďalších sponzorov, ktorí chlapcov
podporili a podporujú. Sú to Marián Tóth,

III. liga U 15 starší žiaci – Východ
Želiezovce – Marcelová 6:0 (3:0) Králik A.
2, Kovács K. 2, Máicsadi, Nagy Z.
Šurany – Želiezovce 4:0 (2:0)
Želiezovce – Šaľa B 0:1 (0:1)
Hurbanovo – Želiezovce 2:1 (1:0) Králik A.
III.liga U 13 mladší žiaci – Východ
Želiezovce – Marcelová 3:0 (1:0)
Pompos K., Bednár M.
Šurany – Želiezovce 2:0 (2:0)
Želiezovce – Šaľa B 0:4 (0:2)
Hurbanovo – Želiezovce 4:0 (4:0)
(nyf)
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Želiezovský úspech...

Kronika - Krónika

7→

lan Lakatoš. Získal brožúru so šachovými úlohami a šachovými udalosťami,
ktoré boli pôvodne zverejnené v roku 2014 v novinách ÚJ SZÓ. Mali sme aj
sprievodné akcie. Všetci hráči si mohli vyskúšať hry Othelo, Shogi, Hexašach
a aj Turnaj rytierov. Hry mali úspech hlavne medzi mladými hráčmi. Súťažiacich pozdravil aj starosta obce Ľudovít Nagy, ktorému úspešných hráčov
predstavil hlavný rozhodca Ján Machník a pomocný rozhodca Tomáš Imre.
Nakoniec spolu odovzdali ceny. Starosta všetkým víťazom zagratuloval a
zúčastnených pozval na 5. ročník, ktorý sa uskutoční v roku 2017.
Ján Machník, predseda OŠKA P. Ruskov

Lienka na kolobežke

Prišli na svet – Világra jöttek

3. 3. Marek Lakatoš (Želiezovce); 7. 4. Katalin Michaela Babecz
(Želiezovce); 13. 4. Adriana Lakatošová (Želiezovce); 23. 4. Dominik Šárik (Želiezovce); 25. 4. Patrik Magyar (Želiezovce); 30. 4.
Nataly Trnkusová (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

16. 4. Ladislav Čábi (Želiezovce) – Petra Slivoňová (Považská
Bystrica); 23. 4. Peter Csákányi (Želiezovce) – Lucia Šárková
(Levice), Dezider Takáč (Nová Ves pri Dunaji) – Ľubica Horhiová
(Želiezovce), Rudolf Dubai (Bratislava) – Angelika Csernyíková
(Sikenica), Zoltán Bottyán (Bátorove Kosihy) – Renáta Rošková
(Nýrovce)

Dopravné ihrisko v areáli Materskej školy v Želiezovciach sa rozrastie
o nové prvky, oznámila riaditeľka MŠ Lienka Ildikó Kállaiová. Stane sa tak
vďaka projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, zameraného na vzdelávanie
detí v oblasti dopravných zručností a bezpečnosti na cestách.
„S potešením oznamujeme, že Nadácia Volkswagen Slovakia schválila
pre Materskú školu Lienka na
Ul. SNP 9 v Želiezovciach grant
na podporu projektu s názvom
Lienka na kolobežke. Podporu z
projektu vo výške 925 € použijeme na dobudovanie dopravného
ihriska v areáli materskej školy.
Pri realizovaní projektu nám
budú nápomocní aj členovia
rady rodičovského združenia pri
MŠ so sumou vo výške 300 eur,
ako aj Regionálna správa a údržba
ciest Želiezovce,“ informovala nás riaditeľka. Dodala, že dopravné ihrisko
prináša tie najlepšie výsledky v oblasti výchovy, vzdelávania a priamo tak
podporuje bezpečnosť našich detí na cestách.
(r)

50
Gabriel Szalonnás
01. 05.
Róbert Horváth
03. 05.
Katarína Mezőlakyová 06. 05.
Zita Bugárdiová
09. 05.
Irena Kassaiová
16. 05.
Katarína Kviteková 16. 05.
Monika Mihóková 20. 05.
Judita Mátéová
21. 05.
Ján Hégli
26. 05.
Peter Mikle
27. 05.
Gabriel Szabó
27. 05.
Ervin Janšík
30. 05.

Fotósikerek

Opustili nás – Elhunytak

A Lesy SR állami vállalat már 15. alkalommal hirdette meg a Zelený
objektív országos fotóversenyt, amelynek témája „Az erdő” volt. Iskolánkat
Riedl Regina (III.) és Lőrincz Péter (II.) képviselték alkotásaikkal.
A versenyre az idén 1285 fénykép érkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetés 2016. április 7-én volt a zólyomi Erdészeti és Faipari Múzeumban,
ahová Péter meghívót kapott. Az egyik képét, melynek címe „A természet
harmóniája”, a zsűri érdemesnek tartott arra, hogy a kiállítás része legyen.
Regina fotója, „Az őszi természet sugarai”, a kiállítás alkalmából kiadott album oldalait ékesíti.
(gim)

Osztályozott hulladékelszállítás
Szódóról és Mikoláról: május 23-án,
június 27-én, július 19-én, augusztus
22-én, szeptember 26-án, október 24-én,
november 21-én és december 19-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ,
Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes,
Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher,
Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP (a zselízi rész),Vásár és a
Temető utcákból: május 24-én, június
28-án, július 20-án, augusztus 23-án,
szeptember 27-én, október 25-én, november 22-én és december 20-án.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa,

Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam,
Jókai , Ötvös utcákból
és a Szoroskából: május
25-én, június 29-én, július
21-én, augusztus 24-én,
szeptember 28-án, október
26-án, november 23-án és
december 21-én.
Az üzletekből: május
26-án, június 30-án, július
22-én, augusztus 25-én,
szeptember 29-én, október
27-én, november 24-én és
december 22-én.

Gratulujeme – Gratulálunk

60
Gizela Nagyová
Veronika Böjtiová
János Mácsadi

01. 05.
02. 05.
05. 05.

Erika Ondrysiková
Marta Beníková
Ján Labát
Mária Naďová
Mária Bakayová
Jozef Blaškovič

06. 05.
08. 05.
09. 05.
23. 05.
27. 05.
28. 05.

70
Amália Lakatošová
Jozef Šedevi
Jozef Lovász
Jozef Kanyuk

12. 05.
12. 05.
20. 05.
27. 05.

80
Ernest Mokoš
Matilda Páldiová

08. 05.
24. 05.

6. 4. Juraj Majtán (Želiezovce, 78 r.); 13. 4. Michal Mihók (Želiezovce, 68 r.); 15. 4. Jana Csomorová (Želiezovce, 73 r.); 20. 4.
František Kresan (Želiezovce, 83 r.); 22. 4. Helena Mišiková (Želiezovce, 61 r.); 25. 4. Oľga Antalová (Čata, 86 r.); 26. 4. Vojtech Szabó
(Želiezovce, 78 r.)

Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
Letná prevádzková doba zariadenia, platná od 1. 4. 2016:
Po. –Str. – Pi.
08,00 - 18,00 hod.
Ut. – Štv. – Ne.
Zatvorené
Sobota
10,00 – 17,00 hod.
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Počítadlo stavu mestskej kasy
103 707,20 €
141 672,48 €
1 576 398,68 €
220,50 €

Organizátori Dňa Zeme 2016 aj touto cestou ďakujú všetkým účastníkom a zúčastneným organizáciám: OZ Mikulčan, OZ Svodov, OZ
Ironsheep Crew, MO Csemadok, MO SRZ, ZO JDS, MO Matice
slovenskej. Ďakujú aj sponzorom podujatí ku Dňu Zeme: Hydroenergia, Moreau Agri - Juh, Stavmat HP, Amfiteáter, Agro-Market,
SymarTech, Pekáreň Lukáč V. Ludince, biLL, Esoplyn, NaturPack,
Marián Pečeňa – MP hutné materiály, NGW Obaly, Fábik s.r.o.,
Tibor Princ, Ladislav Molnár, Milan Greguš, Ľudmila Pivarčiová,
Milan Ivan, COOP Jednota N. Zámky, Mira Office, Farma Kissová,
Norbert Šuchter, Martin Rotík, Eurospinn.

Pomôžte knižnici darovaním kníh

Kúpili ste si nedávno knižku, už ste si ju prečítali a dokážete sa s ňou rozlúčiť v prospech iných čitateľov? Vaše deti už trochu podrástli a vyrástli aj z detských knižiek,
ktoré doma majú? Možno budú radi, že ich budú môcť čítať aj iné deti. Doštudovali
ste školu a zostali Vám doma odborné publikácie, ktoré už nevyužijete? Alebo jednoducho máte takéto knihy doma, zaberajú Vám miesto a neviete, čo s nimi?
Knižnica si nimi môže doplniť svoj knižničný fond. Ak takúto knižku máme poškodenú, vymeníme ju za tú od Vás. Ostatné knižky sa môžu ďalej využiť v našom knižnom kolotoči. Jednoducho, každá knižka sa dostane k ďalšiemu vďačnému čitateľovi.
Knižky môžete doniesť priamo do knižnice v otváracích hodinách, alebo nám môžete najprv poslať správu na náš e-mail: kniznicazeliezovce@gmail.com. Do správy
môžete napísať aj staršie knihy a my preveríme, ktoré v knižničnom fonde nemáme
Vaša knižnica
a čitatelia by sa im potešili. Ďakujeme každému darcovi.

Könyvek adományozásával segíthetnek a könyvtárnak
A közelmúltban könyveket vásárolt, már elolvasta és szívesen elajándékozná? A gyermekei már kinőttek a gyermekkönyvek olvasásából? Befejezte
tanulmányait, és maradtak olyan szakmai kiadványai, melyeket már nem tud
kihasználni? Vagy egyszerűen a könyvei már nem férnek el a könyvespolcon?
Kapcsolódjon be könyvtári adományozási programunkba!
Könyvtárunk szívesen fogad (az utóbbi 10 évben megjelent) feleslegessé vált
könyveket. Ekképpen is gyarapítani tudnánk könyvállományát, és esetleg
a sérült könyveket is pótolni tudnánk. A többi könyvet pedig könyvvásárunkon
tudnánk hasznosítani. Egyszóval: minden könyv megtalálja a maga olvasóját.
Az ajándékozásra szánt könyveket a nyitvatartási időben vesszük át, más
időpont miatt esetleg jelezzenek e-mail-ben (kniznicazeliezovce@gmail.com).
Könyvtáruk és olvasói
Köszönjük minden adományozó jóindulatát!

Knihy pochádzajú z darov čitateľov.

UNI P A R K E T
Erik Kyseľ

VÁM PONÚKA

Želiezovce - Svodov 108
pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby
• polystyrénové lišty, rozety
• prechodové a schodové lišty VŠETKO
AKCIA NA INTERIÉROVÉ DVERE ZA SUPER
CENY
+ ZÁRUBNE A KĽUČKY
Felhívás

A csatai Baross Gábor Alapiskola igazgatósága és tantestülete értesíti
az érdeklődőket, hogy 2016. május 21-én ünnepli az iskola alapításának 60. és névfelvételének 10. évfordulóját. A 13:00 órakor, a templomban szentmisével kezdődő, majd a csatai kultúrházban folytatódó
ünnepélyre minden egykori tanulót és pedagógust szeretettel várnak.

Megemlékezés

Belül úgy izzik a bánat,
az emlékek csendben fájnak,
Égő könnycsepp, mondd meg neki,
hogy szeretjük,
És amíg élünk, el nem felejtjük!
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
halálának 1. évfordulóján

Bajkay Magdalénára

A gyászoló család

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
kniznicazeliezovce@gmail.com

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):
Marčeková, Halka : Prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka
(Ikar 2014)
Čarovná rozprávková kniha pre deti. Fidlibum je zvedavý
televízny škriatok, čo býva v kukučkových hodinách.
Jamesová, Rebecca : Zákerná hra (Ikar 2014)
Tim si zúfalo hľadá nový podnájom. Jeho bývalá priateľka
Lilla ho vyhodila z bytu a život sa mu od základov zmenil.
Keď sa mu pritrafí výhodné ubytovanie vo vychytenej štvrti
Sydney, považuje to za veľké šťastie.
Peifer, Steve – Lewis, Gregg : Jeden veľký sen ( Motýľ
2015)
Príbeh Stevena Peifera a jeho manželky, ktorí po traumatickej
rodinnej udalosti zasvätia svoj život pomoci druhým.

252 013,90 €
8 771,12 €
1 039 871,68 €
-

139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

38 716,00 €
115 466,64 €
1 371 866,68 €
193,54 €

(16-09)

Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

30. 4. 2016

31.12. 2015

31. 12. 2014

31. 12. 2013

James, E L : Fiy Shades of Grey (Arrow Books 2012)
James, E L : Fiy Shades Darker (Arrow Books 2012)
James, E L : Fiy Shades Freed (Arrow Books 2012)
Larsson, Stieg : e girl with the Dragon Tatto.
Millennium I. (MacLehose 2008)
Larsson, Stieg : e girl who played with fire. Millennium
II. (MacLehose 2009)
Larsson, Stieg : e girl Who kicked the Hornets‘ nest.
Millennium III. (MacLehose 2010)
Fielding, Helen : Bridget Jones’s diary (Picador 1997)

A könyvek az olvasók adományaiból származnak.

(16-10)

Položka
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Michal Lipovský Emlékverseny II. évfolyama
A régiós sport- és műszaki tevékenységek
egyesületének alapszervezete, a Magnum
Lövészklub és a Szlovákiai Antifasiszta Harcosok Szövetségének zselízi Alapszervezete a
helyi lőtéren rendezte meg márciusban a Michal Lipovský Emlékverseny II. évfolyamát.
Michal Lipovský 71 évvel ezelőtt a csehszlovák hadsereg első katonáinak egyikeként

érkezett városunkba, a város Vörös Hadsereg
általi felszabadítását követően.
Végleg letelepedett, családot alapított, az
idősebbek a városi nemzeti bizottság elnökeként emlékezhetnek rá. Abban az időszakban
városunkban nagy építkezések folytak, amiben vezető tisztségviselőként nagy szerepe
volt neki is. Aktív tagja volt a Szlovákiai
Antifasiszta Harcosok Szövetségének, majd
nyugdíjasként az itteni alapszervezet elnökeként is tevékenykedett. A lövészversenyen,
melyet négy kategóriában szerveztek meg, 30
versenyző vett részt a környékről. Szabadon
választott kiskaliberű puskából 25 méterről 3
x 10 lövést adtak le.
A legsikeresebbek a szervezőktől oklevelet és díjakat kaptak: Férfiak 22-től 45 éves
korig: 1. Svanczár László (Lontó, 299 pont,
VTR – teljestményosztály: bajnok lövész), 2.
Ján Kováč (Fűr, 297 pont, bajnok lövész), 3.

Javulnak a zselízi motorosok eredményei

A zselízi motocross versenyzők szemszögéből ígéretesen kezdődött az idei versenyszezon. A Vincze testvérek nagyapjuk és edzőjük,
Dóka Lajos irányításával versenyeznek, az
OKR-KTM Team istálló színeiben, és rendre
figyelemre méltó eredményeket érnek el.
Miután Krisztián, az idősebbik a testvérek közül, sérülése miatt tavaly kénytelen
volt kihagyni szinte az egész versenyidényt,
betegség miatt nem vett részt a magyar
nemzetközi bajnokság nyitóversenyén sem.
A további futamokon viszont egyre jobb
formát mutatott. Idei első versenyén, a cseh
nemzetközi bajnokság versenysorozatán
Mohelnicén az MX85-ös kategóriában a 17.
helyen végzett. A fiatalabb Adrián az MX50
kategóriában a 13. helyet szerezte meg.
Az Ácson tartott második versenyen csak
Adrián indult, és a 14 versenyző közül 7. lett.
Hasonló sorozatban Kaposváron Krisztián
a 2., Adrián a 4. helyen végzett. Az idősebb
testvér indult az Európa-bajnokságon is
Šenkvicén, ahol 32. lett. „Csak néhány
másodperc választotta el attól, hogy bejusson
a legjobb húsz közé, és pontot szerezzen.
Sajnos, anyagi okok miatt az Európabajnokság többi, Nyugat-Európában tartott
versenyén nem tudunk indulni, ezért aztán a
hazai versenyekre összpontosítunk. Főleg a
Szlovák Kupára és a nemzetközi bajnokságra
gondolok” – mondta a fiúk edzője. Egy
további versenyen, Hódmezővásárhelyen
a fiúk erejük teljében mutatkoztak meg.
Krisztián összesítésben a 4., Adrián pedig
az 5. helyen zárta a versenyt, sőt, az első
futamban a 2. helyet szerezte meg. A Szlovák
Kupában Spišské Vlachyban Krisztián a 2.
helyen végzett.

A fiúk versenyformája javulóban van,
amihez valószínűleg hozzájárul az egészséges
csapaton belüli rivalizálás is. Különbségek
főleg a versenyfeltételekben mutatkoznak.
Míg Krisztián motorkerékpárját a családnak
saját forrásból kellett megvásárolni, Adrián e
tekintetben szerencsésebb volt. Az MX50-es
kategóriában Szlovákiában nincs versenyző,
aki több tapasztalattal bírna, mint ő, mert
ebben a kategóriában nálunk nincsenek
versenyek. Ezért a CSM Moto Factory
cég felajánlotta az együttműködést, és
edzőmotort, valamint komplett felszerelést

I. Ján Maturkanič (Zselíz, 295 pont, bajnok
lövész). Nők 22-től 45 éves korig: 1. Adriana
Nosianová (Surány, 292 pont, VTR: I.), 2.
Idka Žáčiková (Zselíz, 285 pont, VTR: II.), 3.
Barbora Čudaiová (Oroszka, 280 pont, VTR
III.). Idősebbek 46-tól 59 éves korig: 1. Id.
Ján Maturkanič (Garamkelecsény, 299 pont,
bajnok lövész), 2. Dobó László (Zselíz, 298
pont, bajnok lövész), 3. Harangozó Sándor
(Nagysalló, 298 pont, bajnok lövész). Idősebbek – 60+: 1. Csala Ferenc (Ipolyság, 299
pont, bajnok lövész), 2. M. Maturkaničová
(Zselíz, 295 pont, bajnok lövész), 3. Čudai
István (Zselíz, 281 pont, VTR: III).
A győzteseknek gratulálunk, a Haller
Jozef által vezetett szervezőknek köszönjük a
kellemesen töltött szombat délutánt, amivel a
71 évvel ezelőtti eseményekre, a régiónk első
békés napjaira emlékeztünk.
Jozef Výboch, az SZAHSZ elnöke

az OKR-KTM Teamnek, Ing. Martosynak
a Sando MX Sikenica-tól, a K2 Fitnessnek
és Robo személyi edzőnek, aki a téli
felkészülésben segített” – tette hozzá Dóka
Lajos.
(ik)
LABDARÚGÁS
IV. liga–délkelet – felnőtt csapat
Horné Obdokovce – Želiezovce 2:0 (0:0)
Želiezovce – Kalná n/Hr. 1:0 (1:0) Vavrík E.
Čeladice – Želiezovce 6:0 (3:0)
Želiezovce – Štúrovo 1:0 1:0) Duchoň D.
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Horné Obdokovce – Želiezovce 6:0 (2:0)
Želiezovce – Kostolné Kračany 4:2 (0:2)
Cseri M. 3, Klenko D.
Nitra-Chrenová – Želiezovce 2:2 (1:0)
Hutai R., Páchnik D.
Želiezovce – Marcelová 2:2 (1:0)
Cseri M., Páchnik D.
III. liga – kelet – U 15 serdülők
Želiezovce – Marcelová 6:0 (3:0) Králik A.
2, Kovács K. 2, Máicsadi, Nagy Z.
Šurany – Želiezovce 4:0 (2:0)
Želiezovce – Šaľa B 0:1 (0:1)
Hurbanovo – Želiezovce 2:1 (1:0) Králik A.

bocsátott rendelkezésére. „Nehezen akadnak
szponzorok, ezért ezt az ajánlatot nagyra
értékeljük. Hasonlóan örülünk minden más
támogatónak is, akik a fiúknak segítséget
nyújtottak és nyújtanak: Tóth Mariánnak,
Zsákovics Lászlónak, Križovič Gábornak,

III. liga – kelet – U 13 diákcsapat
Želiezovce – Marcelová 3:0 (1:0)
Pompos K., Bednár M.
Šurany – Želiezovce 2:0 (2:0)
Želiezovce – Šaľa B 0:4 (0:2)
Hurbanovo – Želiezovce 4:0 (4:0)
(nyf)
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Gimnáziumi sikerek
A Rákóczi Szövetség az idén is pályázatot hirdetett a Felvidékről kitelepített magyarok április
12-ei emléknapja alkalmából magyarországi és
határon túli középiskolások, valamint egyetemisták részére.
2016. III. 20-ig lehetett elküldeni az alkotásokat, verset, prózát, esszét, interjút, rövidfilmet. A
zselízi Comenius Gimnáziumot az idén Verbók
Noémi, az első osztály tanulója képviselte ebben a
versenyben. Munkájában
az állampolgárságuktól
megfosztott ipolypásztói
kitelepítettek
megrázó
visszaemlékezéseit foglalta össze, akik a szlovákiai
magyarság legmegalázóbb éveiben is őszintén
ragaszkodtak szülőföldjükhöz, amikor fűtetlen
marhavagonokban szállították őket Csehországba,
ill. Magyarországra.
Az ünnepélyes eredményhirdetés 2016. IV.

12-én volt Budapesten, az Országház Felsőházi
Termében, melyen többek között jelen volt:
Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke, Halzl
József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Izsák Lajos
történész.
A beérkezett pályázatokat Kun Ferenc történész, a zsűri tagja méltatta. Elmondta, hogy
összesen ötven munkát értékeltek két kategóriában, 3-3 munkát díjaztak, és különdíjat is
odaítéltek. Noémi a középiskolások kategóriájában kimagasló eredményt ért el, 2. helyezést
szerzett. A díjazottak nemcsak értékes könyveket kaptak, hanem pénzjutalomban is részesültek, valamint részt vehetnek egy strasbourgi
kiránduláson Csáky Pál európai parlamenti
képviselő meghívásának köszönhetően.
***
A Jazykový kvet – Language Flower
– Sprachblume akkreditált, több fordulós,
országos idegen nyelvi verseny. Célja az
idegen nyelvek tanulásának támogatása, ill. a
tanulók idegen nyelvi képességeinek prezentálása.

A diákok angol, német, spanyol és orosz nyelven kapcsolódhattak be ebben a tanévben a
versenybe. A márciusi
kerületi elődöntőkből
a
három legjobb
résztvevő jutott az
áprilisi kerületi döntőbe, amelyből az egyes
kategóriák győztesei
kerültek az országos
fordulóba.
Iskolánkat az idén
Mézes Angéla, a III.
osztály tanulója képviselte az elődöntőben
a német nyelvű kategóriában. Saját maga írt
prózáját adta elő Die Katze, die ihr Zuhause
gefunden hat (A cica, amely otthonra lelt)
címmel. Angéla mély átéléssel szavalt, és így
sikeresen továbbjutott a 2016. IV. 8-ai nyitrai
kerületi döntőbe, amelyben első helyezést
szerzett, és bekerült az országos döntőbe,
amely 2016. május 13-án lesz Nyitrán.
(gim)

Túróczy Lajos naplójából...
Zselíz, 1944. febr. 21-től 26-ig
Készülünk a kálnai vándorgyűlésre.
Pénteken számtanból dolgozatot
írtunk. Ma elment tőlünk Basiluk
Jóska lengyelünk. Szombaton iskolában voltam, ott pinpongoztunk.
Zselíz, 1944. II. 27.
Vasárnap van. A kis misén
voltam. Azután elmentem az iskolába ott pinpongoztunk.
Délután SZEMK-re mentem.
Előadott Dr. Csillag Lajos ig. és
Nemes Jenő ig. Utána moziba
mentem. A mozi címe „Hivatása: orvos”. Nagyon jó mozi volt.
Minden kelléke volt.
Ma adtuk el Muki nevű csikónkat. Beteg volta miatt 1.425 P-ő
adtuk el.
Este át jött hozzánk Vank Pista.
Sokat sakkoztunk.
Így telt a nap.
Zselíz, 1944. febr. 28-án
Mai hétfőnek igen sok jó jelentősége volt.
Tanulás jól folyik. Nagy dolgozatom jó volt. Aztán jött a
gazdakör. Nem kellett előadást
tartanom. Helyette a kálnai
vándorgyűlést próbáltuk el. Jósikerült. Utána vetítés volt.
Nyúlállományom is szaporodott.
8 újabb állattal. Kedden született
kis csikónk, nagyon aranyos.
Cifraságát kedvessége pótolja.

Ma jöttek meg a mének.

gyon jól mulattam.

Zselíz, 1944. II. 29-től III. 4-ig
Nincs semmi különös. Készülünk Kálnára. Sokat dolgozok
az irodán. Erősen ismételünk.
úróczy Lajos

Zselíz, 1944. III. 6-7-8-án
Nehéz napok következnek ránk.
A vizsga következik. Benn dolgoztam az irodán. Már gépen is
írok. Sok munkánk van.
Zselíz, 1944. március 9-én
Csütörtök van. Ma nagy napja
van a felsősöknek. Ők vizsgáznak
ma minden tárgyból. Mi csak
kertészetből vizsgázunk. Jól
sikerült. Délután levente vizsga
volt. Itt volt . Bassvári Kálmán
alezredes, Bakay Béla hadnagy.
Felsősöknek jól sikerült úgy az
elméleti, mint a gyakorlati. Ma
osztottam ki a fiúknak a magokat. Én sárgadinnye és óriási mamut tököt kaptam. Este az irodán
gépen írtam. Jól megy.

Zselíz, 1944. III. 5-én
A tízórai vonatom mentünk
Kálnára. Nagyon jól mulattunk.
A vonatról kocsik vártak ránk.
Én a Kovács Gyula szekerén
mentem be. Ott a Hősök teréhez mentünk. Onnan az ebédlő kocsmába. Nagyon szépen
fogadtak minket. Pörkölt és
krumpli, majd bukta volt.
A vándorgyűlést 1⁄2 3-kor
kezdtük. Nagyon jól sikerült,
csak a dobogó szakadt le. Este
a hétóraival jöttünk haza. Na-

Zselíz, 1944. III. 10-én
Ma vizsgánk van. Először állattenyésztés, növénytermesztés,
magyar-számtan, vegytan és
kisgazdaszámtartás. Jól sikerült
minden. Délután a spanyolfalat
szedtük széjjel. Benn dolgoztam
az irodán. Később a gépen írtam.
VIZSGA
Zselíz, 1944. március 11-én
Nagy készület folyik a felsősöknél.
Díszvizsgára készülünk. Ma a felsősöknek vizsgájuk van. Mise után

kezdődik. Én ministráltam meg
a Dobsocsánya, Hojha és Bácsi.
10-kor kezdődött a vizsga. Az elnök az oroszkai gyár igazgató volt.
Nagyon jól sikerült nekik. Utána
díszebéd volt. Aztán a Boltba mentem. Ott mulattunk. Dobsocsányi
is ott volt nálunk. Az igazgató is
táncolt. Jól mulattam.
Zselíz, 1944. III. 12-én
Vasárnap van. Mise után meg
alakult a színdarab, melynek címe
Gyöngyvirágos huszárcsákó. Én
a Berenkey főhadnagy szerepét
kaptam meg.
Délután Sz.M.K.E-re mentem.
Előadott Zsakay Erzsébet tanárné, Kech Ödön gazdasági tanár
és Bajsza József igazgató, utána
a híradót vetítették.
Este színházba mentem. Ott a
váradiak játszottak. Jó darabok
voltak, csak egy kicsit finomabb,
(csiszoltabb) szereplők köllöttek
volna.
Itt volt nálunk Nyist bácsi.
Zselíz, 1944. III. 13-án
Jól telik el a nap. Esős időjárás
van. A naplókat vezetni kell. Várom a föld szikkadását, hogy véleményezni lehessen. Este a színdarab végett összejövetel volt.
Ott mindent megbeszéltünk.
Így telt el az első szünetnek a napja.
úróczy Lajos, Zselíz
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Bővül a református templom
és parókia épületegyüttese
A zselízi református gyülekezet még tavaly
döntött arról, hogy kibővíti a templom és a parókia
közös épületegyüttesét. Erre azért volt szükség, mert
a gyülekezet rendelkezésére álló közös és részint korszerűtlen épületet kinőtte a közösség – mondta Révész
Tibor lelkipásztor. A gyülekezet „otthona” új, közösségi
célokat is betöltő terasszal, egy 40 főt befogadó gyülekezeti teremmel, valamint egy szobával bővül. Az új
épületrész tetőzetének kivitelezését EMMI-pályázati
támogatásból és magánadományokból fedezték. Az
épület fűtésrendszerének teljes korszerűsítése a Magyar
Kormány támogatásával valósulhatott meg.
Bár az egyházközség tagjai is kiveszik részüket
az adakozásból és a munkákból, nagy szükség van
anyagi támogatásra, hogy nyáron már kész épülettel
és alkalmas udvarral várhassa a táborokba, közösségi
alkalmakra látogató érdeklődőet. Emiatt több helyen
is megvásárolható téglajegyeket bocsátottak ki. „Köztudott, hogy egyházközségünk mindig ott van, amikor
segíteni kell magánembereknek, helyi szervezeteknek,
oktatási intézményeknek. Ilyenkor kétkezi munkával,
anyagi támogatással is részt vállalunk egy-egy jó ügy
érdekében. Köszönjük, ha ez kölcsönössé válik, s téglajegyeink megvásárolásával bennünket is felkarolnak!”
– nyilatkozta Révész Csilla.

Átutalással is lehet segíteni a zselízi református
gyülekezetnek, a következő számlaszámon és elérhetőségen:
SK69 0900 0000 0002 2186 3272, BIC/SWIFT kód:
GIBASKBX. Reformovaná kresťanská cirkev – cirkevný zbor Želiezovce, SNP 7., 93701, Želiezovce;
bank neve, fiók címe: Slovenská sporiteľňa, a. s. Mierová 10, 93701 Želiezovce.
Csonka Ákos

Újabb siker a Comenius Gimnáziumban

Aranysávos minősítést kapott a Double Twins – országos harmadikok vagyunk a
Tompa Mihály Verseny országos döntőjében. Iskolánk két pár ikerrel is büszkélkedhet, akik a harmadik évfolyam tanulói. Récsei Emőke, Récsei Evelin, valamint Mézes Angéla és Mézes Attila idén eldöntötték, hogy a Tompa Mihály Verseny megzenésített versek kategóriájában adnak számot rátermettségükről és tehetségükről. A
sikeres országos elődöntő biztosította számukra az
országos fordulóban való részvételt, amelyet 2016.
április 28. és 30. között rendeztek a jubileuminak
számító 25. alkalommal Gömörországban, Tompa
Mihály szülővárosában, Rimaszombatban. Ebben a
kategóriában a verseny történetének legerősebb mezőnye gyűlt össze. Tizenhat, lelkes iú művészekből
álló formáció mérte össze erejét egy háromtagú,
szakmailag toronymagasan képzett bizottság előtt,
akik az előadásokat követő értékelésen rendkívül
korrekt, szakszerű módon bírálták az elhangzott
produkciókat. Ikreink a Double Twins nevet viselték,
és Benedek Elek: Ne bántsd a fát, valamint József
Attila: Tél c. versét zenésítették meg. Az előadás
minden képzeletet felülmúlt, – a zsűrit teljesen elkápráztatta – olyannyira, hogy a verseny gálaestjén tanulóink a nagyközönség előtt is
előadhatták alkotásukat. Tizenhat csapat közül az idei évben a Double Twins vehette
át a városi művelődési központ nagyszínpadán az aranysávos minősítést jelentő, harmadik helyezésért járó emlékplakettet. Ráadásul iú művészeink egy teljes évig tartó
mediális kedvezményezettségben is részesültek.
(gim)

Angol prezentációs nap
elnevezéssel új kezdeményezés indult a Zselízi
Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában.
Célja,
hogy a felső tagozatos
tanulók – kilépve a megszokott tanórai keretek
közül – a nyilvánosság és
kamerák előtt is bemutathassák az angolórákon
elsajátított
tudásukat,
prezentációs készségeiket és kreativitásukat.
A kezdeményezésnek a
jövőben folytatása is lesz.
Horváth Csilla főszervező szerint nem titkolt szándék, hogy túllépve az iskolai kereteket egy nagyobb szabású rendezvény hagyományait teremtsék meg, és egyúttal az idegennyelv-oktatás
szemszögéből népszerűsítsék a zselízi alapiskolát.
(foto: ik)

tornán
bátorkeszi Berek Géza végzett (ELO 2183)
5,5 ponttal, a 3. helyet Pallag György (ELO
1885) szerezte meg 4,5 ponttal. A legsikeresebb junior játékos a perbetei Rancsó Márk
lett 4 ponttal, ami összesítésben a 7. helyre
volt elegendő.
A B tornán – a Fiatal Sakkozók Sakkfesztiválján, amit az országos GPX sakkverseny keretében játszottak, a várt 40 helyett
csak 9 játékos versenyzett. A legnagyobb
képviseletük a bátorkeszieknek volt. Annak
ellenére, hogy kevesen versenyeztek, kellemes meglepetést szerzett a számítógépes
program, ami 9 játékos esetében hét fordu-

lón keresztül fölényben volt. A 6—8-évesek
kategóriájában a zselízi Szabadidőközpont
játékosa, Dominik Macháček nyert 3,5
ponttal. A 9—11-évesek korcsoportjában a
bátorkeszi Klenko Ádám, a 12—14-évesek
korcsoportjában az ugyancsak bátorkeszi
Czinke Bence győzedelmeskedett.
A Matt a gyaloggal kategóriában idén
a zselízi Jozef Kakačka vitte el a pálmát.
Már az 1. körben mattot adott gyaloggal
ellenfelének és elnyerte a díjat: Badanori:
A sakk születése c. bekeretezett képét. A
legsikeresebb hazai játékos az oroszkai
Milan Lakatos lett. Sakkfeladványokkal és

sakkeseményekkel teli kiadványt kapott.
Minden játékos kipróbálhatta a következő társasjátékokat: az Othelót, a Shogit,
a Hexasakkot és a Lovagok tornáját. A
versenyzőket üdvözölte a község polgármestere, Nagy Lajos is, akinek a sikeres
játékosokat a vezetőbíró, Ján Machník és
segédje, Imre Tamás mutatta be. Közösen
adták át a díjakat is. A polgármester gratulált a győzteseknek és minden résztvevőnek, és szeretettel invitálta őket a verseny
jövő évi 5. évfolyamára.
Machník Ján,
elnök OŠKA P. Ruskov
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Családiasabb lett a Föld napja
A Föld napja alkalmából április 16-án
megtartott társadalmi munkába 225 lakos
kapcsolódott be a város több területén.
Zselízen a parkban 108 önkéntes tisztította
a területet, a járdákat és a kastély környé-

két, festette a hidakat, a padokat, a szemetes
kosarakat és a kerítést. A zselízi parkban 210
kg szemetet szedtek össze. Mikolán 54 helyi
lakos kapcsolódott be az akcióba, akik a
helyi parkot tisztították, kaszálták a füvet, és
bokrokat ültettek. Szódón 63 önkéntes tisztította a Garam környékét, a közterületeket, a
városrészben pedig egy konténernyi használt
gumiabroncsot szedtek össze.
A rendezvény főszervezője, Gabriela Bieliková, a Zselízi Városi Hivatal munkatársa a
következőket mondta az idei Föld napjáról:

„Nagyon örülök, hogy ilyen sok önkéntes
kapcsolódott be a rendezvénybe. Hálásak lehetünk ezért a zselíziek növekvő társadalmi
öntudatának is, a kitartó nyolcéves munka
meghozza a gyümölcsét. Ami pedig még
örömtelibb, hogy a Föld napja már nemcsak
társadalmi munkából áll a szó szoros értelmében, hanem családi rendezvénnyé nőtt.
Idén azt vettük észre, hogy a rendezvényre
többen egész családjukat magukkal hozták.
Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni a
jövőben is. Olyan programokat szervezünk
majd, amelyekbe mind a gyerekek, mind
pedig a felnőttek be tudnak kapcsolódni,
ráadásul közös erővel tudunk valamit tenni városunkért. Évről évre növekszik az

Föld napja a Szabadidőközpontban
Április 22-én, pénteken a Szabadidőközpont
területén találkoztak a szlovák és a magyar
alapiskola tanulói, hogy megemlékezzenek a
Föld napjáról. A Szabadidőközpont dolgozói
készítettek számukra néhány állomáshelyet. Jókay Tibor méhészeti bemutatót
tartott. A gyerekek kipróbálhatták a
füstölést, felölthették magukra a méhész
ruháját, megtekinthették a méhészeti
kellékeket, megkóstolhatták a mézet és a
speciális termékeket. Fašánek mérnök az
Erdőgazdaságból sok érdekességet osztott
meg a gyerekekkel az erdőről. A gyerekek az
egyes fafajták leveleit és terméseit próbálták
meghatározni, és fatörzs-fűrészeléssel is próbálkoztak. Kollégája, Lapin mérnök vadászati állomáshelyet vezetett. Mesélt a gyerekeknek az erdei állatokról, vizsgáztatta őket a
nyomok ismeretéből. A gyerekek kitömött
állatokat is megtekinthettek – erdei nyestet,
menyétet, hermelint, sólymot, egerészölyvet,
szarvas-, őz- és muflontrófeát. A Szlovákiai
Horgász Szövetség tagjai, Vykukel és Sziller
urak a gyerekeknek a halakról, a halászat
idejéről és módjáról beszéltek. Robert Straka
a környékbeli pókfajtákat mutatta be. Debnár Judit, a Szabadidőközpont munkatársa
meggyőződött arról, hogy a gyerekek képesek szelektálva szemetet gyűjteni, érintés
alapján felismerni a természetben előforduló
dolgokat, és különféle természetről szóló
mondókákat is felelevenítettek. Kvetoslava
Záhorskával plakátot készítettek a Föld

napjára és rejtvényeket fejtettek. Az utolsó
megálló a rovarok háza volt. A gyerekek
különféle mohát, tobozt, gallyakat gyűjtöttek, amelyekkel kidíszítették a rovarházakat.
A Szabadidőközpont ezúton is köszöni
mindkét alapiskolának, hogy bekapcsolódtak a rendezvénybe. Köszönjük a felsorolt
szakembereknek a hathatós segítséget,
türelmüket, és hálásak vagyunk a Stavmat
HP cégnek a plakátkészítéshez szponzorilag
nyújtott anyagért, a Stavmont cégből Tomašovsky úrnak és munkatársainak a szép,
fából készült rovarházacskákért. Balla Lajos
preparált állatokat hozott gyűjteményéből a
rendezvényre.
A zselízi Szabadidőközpont munkatársai

eseménybe bekapcsolódó szponzorok és
szervezetek száma is.”
A következő héten, főleg a Föld napján,
április 22-én további rendezvények is voltak.
Ezekbe a szabadidőközpont, a helyi óvodák
és alapiskolák kapcsolódtak be.
(ik)

A Föld napja rendezvényeibe a két alapiskola is bekapcsolódott. A szlovák alapiskola
5. és 6. osztályának tanulói városunk utcáit
takarították tanáraik vezetése és a városi
rendőrök felügyelete alatt. A 7–9. osztályosok
előadáson vettek részt, ahol Rasťo Bagita az
egészséges életstílusról beszélt. A tanulók
egy része fákat és virágokat ültetett. A nap
második felében sportversenyekkel telt. A
rendezvényt az igazgató oklevelek és vándorserleg átadásával zárta.
A magyar tannyelvű alapiskolában több
rendezvényt is tartottak ez alkalomból.
A tanulók egy része gyalogtúrán vett részt a
Börzsönyben, mások Princ Tibor által adományozott tujákat ültettek az iskolaudvaron. Több
osztály a város területén, a parkban és a Garam
mellett tett természetismereti kirándulást.
(sz, foto: ai)

Zselízi sakksikerek az oroszkai
Oroszkán a Községi Amatőr Sakkozók
Klubja megalakulásának 4. évfordulója alkalmából április 16-án sakktornát rendeztek. Zselízi siker is született.
Az A tornán, a Polgármester vándorserlegéért folyó küzdelembe 23-an neveztek be, kilenc község sakk-klubjaiból:
Bátorkesziről, Perbetéről, Kőhídgyarmatról,
Körmöcbányáról, Zselízről, Ipolyságról, Garamszentgyörgyről, Csatáról és Oroszkáról,
de nem regisztrált játékosok is Zólyomból,
Zselízről és egy játékos Hollandiából. Hans
Bom azokkal a holland segítőkkel érkezett,
akik munkájukkal támogatják az oroszkai

református templom építését. A legidősebb
résztvevő a 70 éves zólyomi Ján Laco és a
kőhídgyarmati Tóth Kuruc András volt. Hét
körben kétszer 15 percet játszottak. A torna
kiegyenlített volt, hiszen még az utolsó forduló előtt sem lehetett tudni, hogy a három
versenyző közül végül ki lesz a győztes.
Az 1. helyen a kőhídgyarmati András
Balázs végzett (ELO 1874) 6,5 ponttal. Neki
ez sorrendben már a második győzelme
volt, hiszen az 1. évfolyamot is megnyerte.
A vándordíjat az tarthatja meg, aki sorrendben háromszor, vagy ha öt alkalommal bármely években nyer. A 2. helyen a
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ti Borszalon gyűjteményében lenni bizonyos
presztízst jelent, bár az igazi siker a szalonbeli
győzelem lenne. Minden évad 100 legjobb borát
válogatják be. Aranyérmeket nyertem Galgócon,
Nemcsényben, Bajmócon, és Gyűgyön szintén
fődíjat nyertem. Ahhoz képest, hogy csupán
néhány éve tevékenykedem a szakmában, nagy
sikernek tartom ezeket az eredményeket. Idén
készültek az utóbbi évek legjobb borai, és még
több válogatóverseny van előttünk. Áprilisban a
Nemzeti Borszalon nemcsényi válogatóversenyén
vettem részt, és a rosé borok kategóriájában fődíjat
nyertem. Legközelebb Bajmócra megyek, meglátjuk, milyen eredményt érek el. Rendszeresen járok
a szentpéteri olaszrizling-fesztiválra is. Nemrég
Csejkőn vettem részt egy versenyen. Ebben a
községben nagy hagyománya van a borászatnak,
olyan borászok tevékenykednek ott, mint Braňo
Nichta vagy a Frtús család. A versenyen a megyei
elnök fődíját nyertem el, ezenkívül Léva polgármesterének díját a legjobbra értékelt fehér borért
2015-ben, valamint a legjobb egy termelőtől való
borkollekcióért járó díjat is hazahozhattam.
A borszalonbeli győzelem mellett mi az a
legnagyobb hazai elismerés, amelyet egy borász kaphat? Mit akarhat még itthon elérni
egy szlovákiai borász?

– A legszebb az lenne, ha olyan elismert borászoktól
kapnék elismerést, akiket Szlovákiában a legjobbaknak tartok. Ha kezet nyújtanának, és azt mondanák: „Ez a bor valóban nagyon jó. Hogy csinálod?”
Kitől esne jól az elismerés?
– Rendkívüli módon tisztelem Miroslav Petrechet,
a Chateau Belá borászát. Szerintem ő készíti az
ország legjobb borait, ő a példaképem. Nemzetközileg is elismert, együttműködik Németország,
és talán Európa legnagyobb borkereskedőjével,
Egon Müllerrel. Szintén nagyszerű borásznak
tartom a bazini Roman Janoušeket.
Nemrég történt, hogy a nemcsényi Nízl úr felhívott, különféle dolgokról beszélgettünk, majd
végül azt mondta: „Tudod, Vlado, nagyszerű,
hogy elnyerted a fődíjat. Őszinte vagyok hozzád, te is az lehetnél hozzám, és elmondhatnád,
hogy csináltad azt a bort.” Ő egy 70 éves, nagy
tapasztalatokkal rendelkező úriember, ő szervezte
meg először a nemcsényi versenyt 36 évvel ezelőtt.
Nagy örömet szerzett nekem ezzel.
Milyenek a viszonyok a borászok között?
Természetes például az, hogy ha valaki
közülük nagyot alkot, a többiek hangosan
elismerik? Be tudják-e vallani, ha a másik
néha jobb?
– Úgy gondolom, igen. Én is el tudom ismerni,

Aki A-t mond, mondjon B-t is
Engedjék meg, hogy mint a zselízi
szlovák alapiskola igazgatója, reagáljak a
Zselízi Hírmondó 2016 áprilisi számában
megjelent Új sportpályák létesülnek a városban c. írásra.
Nagyon örülök, hogy városunknak vannak
olyan aktív lakosai, akik javítani szeretnének
a lakosság sportolási lehetőségein. Csupán az
zavar, hogy nem teljesen valós és objektív értékeléseket használnak. A cikk második bekezdésében a szerző értékeli és összehasonlítja a két
alapiskola többrendeltetésű sportpályáját. Kár,
hogy a szerző és esetleg a szerkesztők nem készítettek kutatást, ill. nem kérték ki az iskolák
nyilatkozatát. Ezért is közlöm álláspontunkat,
amely átláthatóbbá teheti a kérdést.
Két olyan sportpályát hasonlítottak össze,
amelyek csupán látszatra egyformák. Különbségek vannak köztük a fű méretében, a szőnyeg
alatti szerkezetben, a homok és gumigranulátum rétegben attól függően, milyen sportágra
lettek kialakítva. A cikkben szó van arról is,
milyen a sportpályák hozzáférhetősége. Igaz,
hogy korlátozott a hozzáférés. De iskolánk
nevében elmondhatom, hogy 2015 júniusáig
korlátlan hozzáférést biztosítottunk. A pályát
2009 májusában adták át, és a szerződés alapján 5 évig kellett biztosítani a nyilvánosság
számára a hozzáférést. Megnyitásától sűrűn
használták is, délelőtt az iskolák, amiről az
interneten máig megtalálható harmonogram
is tanúskodik. 2015 szeptemberétől mint az
iskola képviselője úgy döntöttem, hogy a
nyilvánosság (nem az iskolák) számára foko-

zatosan korlátozzuk a hozzáférést. Ennek oka,
mint a cikk szerzője is megjegyezte, hogy a
pálya állapota az utóbbi években megromlott.
Egyetértek a szerzővel, de engedjék elmondani,
hogy ilyen megterhelésnél természetes az elhasználódás. Emellett alkalmazkodni képtelen
lakosok károsították is a berendezést. Kiégették
a hálókat, leszerelték a villanybiztosítékokat,
eltörték a lámpákat, összefirkálták a palánkokat, megkárosították a reklám- és biztonsági
táblákat, nem megfelelő cipőket használtak,
eltörték a kapuk konstrukcióját, cigarettacsikkeket, tökmaghéjat és egyéb szemetet dobáltak
a pályára. Az elmúlt hat évben az iskola saját
eszközökből javította ki a hibákat, főleg a
műfüvet, és biztosította a pálya homlokzati
részének fémrácsos védelmét. Emellett minden
évben cserélni kell a hálókat a kapukban és a
pálya oldalain. A fentebb említettek mellett a
pályák környékén üvegeket, italdobozokat és
egyéb hulladékot dobálnak el. Ami pedig a legfontosabb, és jó, ha a lakosok is tudják, hogy
a rendbetételt az iskola a saját forrásaiból
finanszírozza. A legutóbb áprilisban történt egy
példa a városi vagyon ilyen fajta megkárosítására, amikor helyi a futballpályán és a futópályán
helyi „draerek” tesztelték járműveik kerekeit.
Mindez a Sacher utcaiak ablakai alatt történt,
de senki semmit nem látott, nem hallott.
Örülök, hogy új sportpályák létesülnek, és
bízom benne, hogy a többrendeltetésű sportpályákhoz hasonlóan a nyilvánosság számára is hozzáférhetők lesznek.
Vojtech Tomašovič, iskolaigazgató

ha valaki jobb, meg tudok hajolni előtte. Nekem
egyelőre egyszer volt részem ilyen elismerésben,
remélem nem utoljára.
Mi a helyzet Zselízen? Tudják az ismerősei,
hogy bort termel, hogy jó bort termel?
– Néhányan tudják is, de nemigen történik meg,
hogy valaki azzal csengetne be hozzám, hogy bort
szeretne vásárolni.
Ahogy a mondás tartja: senki sem próféta a
saját hazájában...
– Ez így van, de meg szeretném változtatni ezt
a helyzetet. Ezért is szervezek borkóstolót a
zselízi stadionon. Szeretném, ha a meghívottak
közül minél több zselízi is eljönne, hogy megkóstolhassák boraimat. A nagyközönségnek azt is
szeretném elmondani, hogy május 14-én a lévai
Bašta caféban tartják a Borvándorlás elnevezésű
eseményt, majd június 4-én a verebélyi borarchívumban nyílt pincenapot tartanak. Mindkét
rendezvényen én is bemutatkozom boraimmal.
Sok sikert és köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Lezsák Sándor Zselízen
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés
alelnöke háromtagú küldöttségével többnapos
látogatást tett a Felvidéken, mely során Zselízre is
ellátogatott. A delegációt Molnár Imre, a Pozsonyi
Magyar Intézet igazgatója is elkísérte.
Lezsák Sándor a Lakiteleki Népfőiskola létrehozója, melynek komoly érdemei vannak a
nemzeti értékek feldolgozásában és rendszerezésében. A tervek szerint ezt szeretnék kiterjeszteni Kárpát-medencei szintre, hiszen a
Kárpát-haza minden szegletében ott rejlenek
nemzeti értékeink. Az egyes tájegységeken
szakmai kollégiumok szerveződnek, melyek
feltárják, begyűjtik és feldolgozzák az adott
régió nemzeti jelentőségű szellemi és tárgyi
értékeit. Ezt a kutatást városunkban is
végbe szeretnék vinni. Erről tárgyaltak
Juhász András polgármesterrel, Juhász Sándor kulturális szervezővel és Csonka Ákos
helytörténésszel. Ennek eredményeként az
Alsó-Garam Menti Kollégium akár már ez év
májusában is beindulhat, mely során kijelölt
helyi koordinátorok terepismeretükkel segítik
majd ezt a széleskörű munkát.
„A Magyar Országgyűlés 2012 tavaszán fogadta el a magyar nemzeti értékről és a hungarikumokról szóló törvényt, amely szerint a
nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és
védelme egy többszörösen összetett, alulról
felfelé építkező rendszerben, az ún. Magyar
Nemzeti Értékek Piramisában történik. Ami
helyi szinten érték, az ott tudás, mi pedig ezt a
tudást szeretnénk erősíteni. E nemzeti kincseket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait egységes
értéktárakban akarjuk összegyűjteni, ápolni,
hogy ezáltal is erősödjön az összetartozás,
megszilárduljon a nemzeti azonosságtudat”
– mondta Lezsák Sándor.
(tsák)
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Angyali borok a Csikókertből
A zselízi Csikókert szélén álló családi
házban az utóbbi időben egyre csak gyűlnek
a különféle oklevelek, elismerések, kupák és
egyéb trófeák az ország különböző részein
megrendezett borversenyekről. Minden jel
arra utal, hogy újabb érdeklődő lépett olyan
zselízi lakosok körébe, akik tevékenységükkel
városunk hírnevét öregbítik. Akiről szó van,
egy zselízi borász, Vladimír Turčan, aki céltudatossága révén mérföldes lépésekkel halad
ezen a szakterületen. Bár a borászat iránt már
régóta érdeklődik, magával a borkészítéssel
csak néhány éve foglalkozik. Ennek ellenére
viszonylag gyorsan ér el sikereket, hiszen egyelőre borászati karrierje elején áll. A nemes nedű
szeretete, a borászat iránti vonzódás, a minőségre való törekvés, a kitartás, a világ megismerése utazással, de egy közeli személy elvesztése
is, ez mind befolyásolta Vladimír Turčant, hogy
eljusson oda, ahol most van. Igen, ahogy az
már lenni szokott, semmit sem adnak ingyen.
Ezt ő is megerősítette, miközben indítékairól
és Dionüszosz boristen királyságában tett első
lépéseiről mesélt.
– Fiatalkorom óta arról álmodoztam, hogy szőlészetet alapítsak és borkészítéssel foglalkozzam. Ez még
a szocializmus éveiben volt, amikor azt terveztem,
hogy az országon kívül teszem majd mindezt. A forradalom után vállalkozni kezdtem, és a borról kicsit
megfeledkeztem. Amikor vállalkozásom úgymond
síneken volt, visszatértem a gondolathoz, hogy
borosgazda legyek. Úgy vélem, hogy a borkészítés
nagyon érdekes foglalatoskodás. Minden évben más
és más szőlő terem, más gondokkal, amelyeket meg
kell tudni oldani, hogy a várt eredményt érjük el.
És ez kihívás. Szeretek olyan dolgokkal foglalkozni,
amelyeknél bebizonyíthatom magamnak, hogy amit
eltökéltem, el is értem.
A semmiből kezdeni nem kis bátorságot igényel. Mi volt, ami erre ihlette?
– 2010-ben feleségemmel és fiammal egész télen
Ausztráliában voltunk. Az volt az egyik álmom,
hogy átutazom az egész országot. A vejemnek egy
olasz vendéglője van Sydney-ben, és a jó minőségű olasz, új-zélandi és ausztrál borok természetes
részei a kínálatának. Lehetőségünk nyílt arra,
hogy összepárosítsuk a borokat az ételekkel. A
vejem egész életében ezzel foglalkozik, és segített
abban, hogy én is megtanuljak tájékozódni a
témában. Egész jó gasztronómiai ismereteket szereztem ottlétem alatt, és ez egy jó kiindulási alap
ahhoz, hogy jó érzékkel ismerjem fel a minőségi
borokat.
2011-ben kezdtem foglalkozni borokkal. Eredetileg elsőszülött fiammal szerettem volna együttműködni e téren. Azt terveztem, hogy a Turčan és fia
márkanév alatt kezdünk tevékenykedni, a fiam eleinte nekem segített volna, később a nyomdokaimba
lépett volna, és folytatta volna munkámat. Sajnos
33 éves korában elhunyt. Ilyenkor az embernek
érzékenyebb az érzékelése, az jutott eszembe,
hogy a fiam bár nincs már velem, biztosan figyel
engem, és segíteni fog. Ez úgy megihletett, hogy
ennek szellemében neveztem el a cégemet: Angel

Wines – Angyali Borok. Elhatároztam, hogy
továbbmegyek, megalapítottam a k-t, és azzal
az érzéssel kezdtem el dolgozni a borszakmában,
hogy a fiam az égből segíti a munkámat. Nem
vagyok különösebben hívő ember, de ez az érzés
erőt adott. Ez 2014-ben volt, a fiam márciusban
halt meg, a céget júliusban alapítottam.
Milyen borokat készít?
– Többnyire rizlinget és burgundit. Idén négy fehér fajtát készítettem: olaszrizlinget, rajnai rizlinget, fehér burgundit és zöld veltelinit, ezen kívül
két rosét és vörös fajtát. A vörösek közül ebben az
évben a Duna nevű szlovák fajtát próbáltam. Nagyon jól sikerült, hiszen a tavalyi év általánosan
kitűnő volt a vörös borok számára. A vörösekről
még gondolkodom. Az alibernet túlságosan kommersz, de – mondjuk – a cabernet igazi kihívás
szokott lenni. Meglátjuk. Az a gond, hogy kevesen
adnak el jó minőségű kék szőlőt.
Tehát a szőlőt a termesztőktől vásárolja. Ez
azt jelenti, hogy nem szükséges, hogy a borásznak saját szőlője legyen?
– Úgy gondolom, hogy ha
valaki jó kertész, nem biztos,
hogy jó borász is lesz, és ez
fordítva is így van. Észszerűnek tűnik számomra, hogy a
borra összpontosítsak. Azoktól
vásárolom a szőlőt, akik kimagaslóak a szőlőtermesztésben,
így jó nyersanyaghoz jutok. A
jövőben azonban saját szőlőültetvényt is szeretnék. Biztosan
lesz peszeki leánykám is, amely
jellegzetes szőlője régiónknak,
innen származik. De addig is,
amíg meglesz, szeretnék bort
készíteni belőle, csak nem találok olyasvalakit, aki megbízható
módon termesztené ezt a fajtát,
és a virágzás után korlátozná az egy tövön levő
fürtök mennyiségét, hogy éppen azt kapjam, amit
szeretnék. Ha találnék ilyen termelőt... Nagyon
szeretném, ha peszeki leányka is lenne a kínálatomban...
Hogyan talál rá a megfelelő beszállítóra, hogyan keresi őket?
– Járom a kiállításokat, kóstolom a borokat. Ha
jó bort találok, megkérdezem a termelőt, nincs-e
szőlője is, és esetleg eladásra is. Ha igen, meglátogatom a szőlőültetvényét, megnézem, milyen
körülmények között dolgozik. Ha látom, hogy
a minőségre, és nem a mennyiségre törekszik,
megegyezem vele. Inkább hozzáfizetek, de azt
akarom, hogy minőségi szőlőből dolgozzak. A
burgundit egy megbízható szállítótól szerzem be,
már négy éve kiemelkedő minőségű szőlőt kapok
tőle. A rizlinget Újgyalláról szereztem be, most
első ízben Csejkőről vásároltam.
Ahogy látom, a borkészítés modern feltételek között folyik. Mit is jelent ez, és mi a
különbség a borkészítés mai és a bortermelők régi, hagyományos módszerei között?
– Nemcsak a technológiában, a hozzáállásban

is különbségek vannak. Mint kis borászat meg
tudok egyezni a szőlőtermelővel, hogy a fürtöket
kis edényekbe kora reggel szüreteljék. Olyankor
még hideg van, a szőlő nem melegszik fel, és
sértetlen marad. Miután meghozzák a szőlőt,
megszabadul a szárától, majd a feldolgozás után
a maceráló tartályba kerül. A macerálás után
hűtött környezetben megszabadítom az üledéktől, így nem kell kémiai anyagokat használnom.
Az egész műveletet számítógép irányítja. Ha nem
lenne lehűtve, az üledéktől való tisztítás előtt
forrni kezdene. A régi pincékben nem lehetett a
hőmérsékletet szabályozni. Ha túllépte a 18 fokot,
és a must nem volt megtisztítva, a must elkezdett
forrni, nagy hab és hő keletkezett, ezért enek a borásznak volt a legillatosabb pincéje a környéken.
De a borban már nem maradt illat.
Mennyi bort termel, és mi lesz vele azután?
– Ebben az évben 10 000 palacknyit akarok
termelni. Eddig több fajtával foglalkoztam kisebb
mennyiségekben, hogy az egész folyamatot tökéletesítsem. Ez idáig a boromat többé-kevésbé csu-

pán népszerűsítés céljából forgalmaztam, mert
nem tudtam tölteni. Idén már ez is megoldódik
egy morvaországi cég mozgó töltőállomásának
köszönhetően. Nemrég még azt sem tudtam, hogy
létezik ilyesmi. A mobil töltőállomás házhoz jön,
a személyzet ellenőrzi, hogy a bor megfelel-e a
követelményeknek, ha igen, rákapcsolódnak a
tartályokra, üvegekbe töltik a bort, és csavaros
kupakkal vagy parafa dugóval lezárják. A fehér
borokra mindkettő jó, és mindkettő el is terjedt
szerte a világban, bár a csavaros kupak csak most
kezd eljutni hozzánk. A vörös borok esetében,
amelyek az üvegben tovább érnek, parafa dugót
érdemes használni, hogy a bor lélegezhessen.
Különféle borversenyeken ért el már sikereket. Keresik a felvásárlók a borait a versenyeredményei alapján?
– Az általam termelt mennyiség annyira kicsi,
hogy a bort egyenesen a fogyasztóknak és szállodáknak adom el. A nagy forgalmazóknak túl kis
termelő vagyok.
Említsen meg néhányan a borversenyeken
elért sikerei közül...
– A fehér burgundival Galgócon fődíjat nyertem a
Nemzeti Borszalon válogatóversenyén. A Nemze-
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Nyárra készen lesz a vízi erőmű
A zselízi vízi erőmű munkálatai a hatályos
ütemterv szerint haladnak. A tervek szerint
augusztus végére a munkálatok le is zárulnak. Szerkesztőségünk építkezéssel kapcsolatos kérdéseire Peter Hegedűs, a beruházó
Hydorenergia K. társaság ügyvezetője
válaszolt.
Milyen tevékenységeket végeztek az elmúlt
hónapokban?
Befejeződött a vízi csomópont valamint a halfolyosó építése, jelenleg földmunkák folynak az
építkezési objektumokon a csomópont alatti és
fölötti medrekben. Befejeződik a baloldali gát
és műszaki berendezésének építése. Komplettizáljuk és teszteljük a vízi erőmű géptechnológiai berendezését, például a vízi turbinákat, a
duzzasztógát technológiai felszerelését, illetve
az erőmű elektrotechnikai berendezését.
Milyen a további munkálatok menetrendje?
Április végén elárasztottuk a zsilipet, májusban eltorlaszoljuk a régi medret, és elkezdjük
a Garam áramoltatását a vízi erőművön
keresztül. A vízi erőmű ebben a hónapban
próbaüzemben működik, júniusban pedig beadjuk az átadási kérelmet az építmény üzembe
helyezésére. Augusztusra a többi objektum építését is befejezzük.
Mikorra várható a vízi erőmű használatba
adása?

A zselízi kis vízi erőmű az átadást engedélyező
döntés kiadása után kezd majd el működni,
ami várhatóan 2016 augusztusában történik
meg.
Mennyi munkás fog a vízi erőműnél dolgozni? Milyen embereket keresnek majd
ezekre a pozíciókra?
Két munkást már felvettünk állandó munkaviszonyba a vízi erőműre. Jelenleg ismerkednek
az erőmű technológiai elemeivel, amelyeket az
üzem beindítása után fognak irányítani. A
tanfolyamot hasonló vízi erőműnél végezték
el. Mindkét munkás középiskolai végzettséggel

A közvilágítás-korszerűsítés projektjének
köszönhetően nemcsak Zselíz belterületén,
hanem Nagypuszta, Rozina és Karolina
városrészekben is sikerült kicserélni a világítótesteket. Az életminőség javulását az
elmúlt időben Árok-major lakói is megtapasztalhatták, ahol ez idáig nem volt közvilágítás. Áprilisban 8 világítótestet sikerült itt
elhelyezni, a munkálatokat azonban a városnak saját forrásból kellett megoldania. Ábel
Gábor, a városi hivatal munkatársa elmondta:
a közvilágítás új rendszere lehetővé teszi majd
a világítás intenzitásának szabályozását a
közvilágítási rendszer egyes ágazataiban. A szabályozórendszernek köszönhetően a világítás
megfelelő intenzitásának beállításával a kezelő,
vagyis a város a közvilágítás üzemeltetésénél
újabb megtakarításokat érhet el.
(ik)

Parkoló létesül a
Magyar Háznál
rendelkezik, egyikük gépipari, másikuk elektrotechnikai szakon. A vízi erőmű üzemeltetése során szükség esetén további munkásokat
tervezünk alkalmazni
(ik)

A hitelek átütemezése megtakarításokhoz vezet
1→

mint az idei februári és március beszámolót.
Több telekeladási kérvényről, valamint a
nyugdíjasklub eladására irányuló kérvényről tárgyaltak, és városi üzlethelyiségek
bérbeadásáról is döntöttek. Jóváhagyták a
Comenius Gimnázium kérvényét, amely az alapiskola területén venne bérbe
egy telekrészt sportpályák kialakítása
céljából. A testület lakossági ingatlan-

Árok-majorban is
lesz közvilágítás

vásárlási felkínálásokról is döntött, és
tudomásul vette a lakbérhátralékokról
és behajtásukról szóló beszámolót.
Ugyancsak jóváhagyta az osztályozott
hulladékgyűjtés berendezéseinek bővítésére kiírt pályázat előkészületeit és a
park Schubert utcai bejárata mellett létesítendő parkoló előkészítő munkáit.
(ik)

Megtörténtek a beiratkozások
Április folyamán tartották a helyi alapiskolák a beiratkozásokat. A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába idén 30 gyermek iratkozott be. Ez ugyan kevesebb, mint egy évvel
ezelőtt, amikor 39 jelentkezőt vettek nyilvántartásba, ám elegendő ahhoz, hogy szeptembertől
két első osztály nyíljék. „A beiratkozottak közül 19-en zselíziek, 11 gyermek a környékbeli
falvakból jár majd be. Apróbb változások
még lehetnek a halasztások miatt, illetve
abból az okból, hogy 12 zselízi gyermek
egyelőre, azaz április végéig az egyik zselízi iskolába sem iratkozott be” – mondta
Máté Anikó igazgatónő.
A helyi szlovák tannyelvű alapiskolában 47 gyermek iratkozott be, ebből
21 leány és 26 fiú. Ahogy Vojtech Tomašovič igazgató elmondta, 31 leendő elsős
zselízi, 16 gyermek a környékről utazik
majd be szeptembertől. 8 gyermek halasztást kapott.
(ik, foto: ai)

A városi park múzeum felőli, hátsó
bejáratánál 20 férőhelyes parkoló létesül,
tájékoztatott Juhász András polgármester
április elején. A parkoló építése összefügg az
országos népművészeti fesztivál júniusi zselízi rendezésével, hiszen van rá esély, hogy
a fesztivál a következő években is Zselízen
valósuljon meg. Persze nem ez az egyetlen
apropója a tervezett beruházásnak, hiszen a
parkoló sokkal gyakrabban szolgálhatná a
közeli Magyar Ház látogatóit, ahol rendszeresen valósulnak meg különféle programok.
A rendezvények résztvevői eddig a terület
előtti rendezetlen terepen voltak kénytelenek parkolni, ami főleg esős-nedves időjárás
esetén okozott gondokat.
A javaslattal a városi képviselő-testület
is foglalkozott május eleji ülésén. Első
lépésben előkészítő munkák valósulnának
meg szponzori támogatásból. Ennek keretében ideiglenes kavicságyat alakítanának
ki, amely a későbbi aszfaltréteg alapjául
szolgálna. A munkák a főút felőli bekötőút
javítását és járda építését is magukba foglalnák. Az építkezés a jövő évben fejeznék be
költségvetési forrásokból.
(ik)
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Működni fog a parkban a közvilágítás
1→

új ablakot szereltek fel, melyeket a város
körülbelül egy évtizede vásárolt meg, és
ez idáig raktáron tárolta őket. A többi
ablaknyílást farost deszkákkal takarták
le. A kastély körüli kerítést kicserélték, a
környéket kitisztították. A kastély előtt a
kerítés nyitott lesz, ezáltal lehetőség nyílik
a kastély megközelítésére, bár az épületbe
továbbra sem lesz mód belépni. Felújul a
kastély mögötti kőszínpad is, a pataknál
felépül a nagyszínpad, a patakon pedig kis
hídon lehet majd közlekedni. A parkban a

közvilágítás is biztosítva lesz.
A park területén 24 világítótest felújítását tervezik. Hat lámpa a Magyar
Ház környékén már hosszabb ideje
működik. Az elkövetkezendő hetekben a park újabb lámpákkal gyarapodik, melyek nemcsak a fesztivál ideje
alatt fognak majd világítani. Mivel a
park nem része a közvilágítás korszerűsítő projektjének, ezért a lámpák
felszerelését és működési kiadásait a
város fedezi.
(ik)

Fesztivál nagyszabásúan
1→

Tíz évvel ezelőtt, néhány éves
hallgatás után kísérlet történt a
hagyomány felelevenítésére, az
eredeti helyen állították fel az
ideiglenes színpadot, de egy év
múlva már nem történt semmi.
Sőt két év elteltével sem, öt év
múlva sem. Csak most, egy évtized után...
Az 50. évfolyam szervezői úgy
határoztak, hogy a hagyományt
nagyszabásúan folytatják. Bárdos
Gyula, a Csemadok Országos
Tanácsának elnöke a Juhász
házaspárt szólította meg. A szervezésbe négy szervezet kapcsolódott be: a Tiszta Forrás Alap,
együttműködve a Csemadok
helyi és járási szervezetével. Az
egész rendezvény koordinátora,
és egyben a műsortanács elnöke
Juhász Eszter lett, akinek erre a
célra komoly anyagi hátteret is
sikerült biztosítania: „Néhány
beadott pályázat eredményére
még várunk, pl. a Visegrádi
Alapéra. Az SZK Kormányhivatalának Nemzeti Kisebbségek
Kultúrája támogatási programba
és a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott sikeres pályázatoknak
köszönhetően sikerült pénzt
szerezni régi céljaink megvalósítására. Célunk a helyi kultúra
fejlődésének és a regionális
kulturális identitás támogatása,
valamint feltételeket teremteni
a nyilvánosság, a gyerekek és az
iúság aktív részvételére a fesztiválon. Külön figyelmet szentelünk az idegenforgalom fejlesztésére is. Mindent az elejétől kellett
kezdenünk. Még a múlt év végén
elkészítettem a fesztivál alapszabályát, ami szerint dolgozik a
szervezési és a programtanács.
A programtanács decembertől
havonta egyszer találkozik, biz-

tosítja és összeállítja a fesztivál
egész programját. A szervezési
tanács, amelynek elnöke Juhász
Sándor, a fesztivál szervezési részét biztosítja” – mondta Juhász
Eszter.
A gazdag műsor emléküléssel
kezdődik pénteken reggel a városi hivatal esketőtermében. Az
Éden panzióban konferencia lesz
a kultúra újrapozícionálásáról, a
jövőkép felvázolásáról. A kora
reggeli óráktól kezdve a kultúrházban folyik a Fölszállott
a Páva magyarországi országos
verseny területi válogatója,
melybe tavaly Szlovákiából
egyedül a zselízi Apró Kincsőnek sikerült bejutnia. A délutáni
órákban a Csemadok-házban a
legendás fesztivál ötvenéves történelmét dokumentáló kiállítás
megnyitóját tartjuk.
A tárlatnyitó után gazdag műsor
kezdődik a régi helyen, a patak
mögötti színpadon. A fesztiválnak szignálja is lesz. Szerzője a
komáromi Lakatos Róbert. Az
egész járás területéről érkező
megszólított
éneklőcsoportok
közösen éneklik majd el, a lévai
Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatójának, Kiss Beáta vezényletével. Lengyel „Micsi“
Szabolcs rendezésében mutatkozik be a hazai Kincső. Örülhet a
közönség, hiszen a hazai együttes
műsorában fellépnek a csoport
neveltjei is – a Budapesten működő profi táncművészeink. Ezt
követően Európa több országából származó 12 magyar prímás
lép fel a „Prímások Hagyományos Nagytalálkozóján”, ami egy régebbi sikeres budapesti projekt.
Utánuk a pozsonyi Csemadok
néptáncegyüttese, a Szőttes lép
színpadra, melyet hosszú idő

után üdvözölhetünk újra városunkban. Az egyik fő attrakció a
táncház lesz a csűrben, ott, ahol
valamikor a mulatságok voltak.
A szombati műsor kicsiknek,
nagyoknak és igényeseknek
egyaránt ajánlott. „Gyermekvilágot” is szervezünk. A kisgyerekes
szülők nyugodtan itt hagyhatják
gyermekeiket, hiszen nekik is varázslatos programokat készítünk,
nagyszerű művészekkel. Négy
műsorblokk lesz. Az egyes programokba egész Felvidékről érkeznek
folklórcsoportok.
Visszatérnek
Zselízre a csoportok Pozsonytól
Nagykaposig.
A programok nem
mozaikszerűen állnak
össze, de biztosan mindenki megtalálja a neki
megfelelőt. Délután a
már említett Fölszállott
a Páva verseny résztvevői mutatkoznak be.
Este pedig az egyetlen
profi Táncszínházunk,
a pozsonyi Iú Szívek
tart előadást. Őket követi a budapesti Magyar Nemzeti Táncegyüttes. Nem véletlen,
ha a táncosok között felfedezik
a Kincső neveltjeit is. Fantasztikus előadásokra számíthatunk,
nagy népművészeti seregszemlét
hozunk össze, visszaadjuk a
zselízieknek az ünnepüket. Vasárnap a szereplők köszöntik a
katolikus és a református híveket
mindkét templomban az istentiszteleteken, melyek után fellép
az ipolysági Musica Aurea énekkar, a zselízi Franz Schubert Vegyeskar, valamint a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium
Gaudium énekegyüttese.
Juhász Eszter: „A műsort ezzel
még mindig nem zárjuk le.

Nagyon sok múlik azon, hogy a
pályázati forrásokból mire futja.
A vasárnapi gálaműsort élőben
közvetíti a Szlovák Televízió.”
A fő műsorokon kívül kísérőrendezvények
is
lesznek:
„A kastély mögötti csűrben is
lesznek programok, és minden
este táncház lesz. A patakon át,
a színpad mellett hidat építünk.
Lesz kézműves vásár, több mint
40 kézművest hívtunk meg. Azon
a helyen, ahol valamikor a hinták
voltak, a szalmafalak mögött lesz a
Gyerekvilág. Az egy teljesen más
világ lesz, csak gyerekeknek. Lesz
saját színpadjuk, ahol óránként

változik a program. A kézművesek alkotó műhelyeket tartanak
nekik.” Mindezt kiegészíti még egy
gasztrofesztivál is. Megszólítottuk
a Csemadok területi választmányait, melyek felállítják saját
sátraikat, ott fognak főzni, kínálják a régióikra jellemző ételeket
és hozzá a recepteket is.
A Juhász házaspár lelkesedése arra
enged következtetni, hogy van
mire készülnünk. Sikerül-e felújítani a megszakadt hagyományt,
visszaadni Zselíznek elveszett
fényét, meglátjuk. Városunknak
javára szolgálna, ha sikerülne,
ezért a fesztivál megérdemli támogatásunkat.
Števo Hečko
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Úgy gondolom, hogy ha valaki jó kertész, nem
biztos, hogy jó borász is lesz, és ez fordítva is így
van. Ésszerűnek tűnik számomra, hogy a borra
összpontosítsak. Azoktól vásárolom a szőlőt,
akik kimagaslóak a szőlőtermesztésben, így jó
nyersanyaghoz jutok. A jövőben azonban saját
szőlőültetvényt is szeretnék. Biztosan lesz peszeki leánykám is...
(Bővebben 4. oldalon.)
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Fesztivál nagyszabásúan
Zselízről gyakran mondják, hogy az a város,
amelynek virágkora már leáldozott. Néhányan ilyenkor a társadalmi és a kulturális
életre gondolnak, mások az intézményekre,
a munkalehetőségekre vagy az életfeltételekre. Mindkét esetben olyasvalamiről van
szó, ami egykor volt és működött, de eltűnt,
elromlott.
A múltban városunknak hírnevet jelentett az

országos népművészeti fesztivál, amit sokan
egyszerűen csak Csemadok-fesztiválnak neveztek. A Szlovákiai Magyarok Társadalmi
és Kulturális Szövetsége által szervezett rendezvényt évente a zselízi parkban tartották,
ahol a patak partján építették fel a színpadot.
Három nap népdal és néptánc, amely látogatók ezreit volt képes Zselízre csábítani az
egész országból.
→2

A hitelek átütemezése
megtakarításokhoz
vezet
A városi képviselő-testület május 5-én
tanácskozott 19. rendes ülésén. Bevezetőben a testület tudomásul vette a
határozatok teljesítéséről és a képviselői
interpellációk megválaszolásáról szóló
beszámolót. Képviselői javaslatra megalakult a dotációs bizottság, amelynek
tagjaivá a testület többi bizottságának elnökeit (Csenger Tibort, Kovács Kázmért,
Sokol Lászlót, Miroslav Kriškát, Ivan Pált,
Kepka Márkot, Polka Pált) és a városi hivatal pénzügyi osztályvezetőjét (Monika
Tomekovát) választották. Egy lakossági
beadványt zárt ajtók mögött, a nyilvánosság kizárásával tárgyalt meg a testület.
Ennek eredményeként tudomásul vette a
főellenőr intézkedéseiről szóló beszámolót,
és magukat az intézkedéseket jóváhagyta.
A testület tárgyalt a város hiteleinek
átütemezéséről. Határozott arról, hogy a
pénzügyi osztály vezetője a legközelebbi
testületi ülésre azt a javaslatot készítse elő
elfogadásra, amely szerint a közvilágítási
projekt támogatási összegét is bevonnák
az átütemezendő hitelek közé. Ezáltal
a város 550 ezer eurós szabadon felhasználható pénzösszeghez jutna, viszont
magasabb hitelt kellene törlesztenie. Az
országos népművészeti fesztivál zselízi
szervezésével kapcsolatban volt szükség
két rendelet módosítására. A testület jóváhagyta a 2016/3 sz. általános érvényű
rendeletet (ÁÉR) a közterület-használati illetékről, valamint a város területén
tartott piaci árusításról szóló 2015/4 sz.
ÁÉR kiegészítését. A képviselők tudomásul vették a városi rendőrség tavalyi
tevékenységéről szóló beszámolót, vala→3

Örömteli munka, örömteli élet. Ilyen jelszó alatt tartották egykor a Csemadok országos népművészeti
fesztiválját, amely városunkat az egész országban ismertté tette. Vajon sikerül idén a visszatérés? Mindenesetre megpróbálkozunk vele. Június 10–12-én a régi, megszokott helyen.
(šh)

Működni fog a parkban a közvilágítás
Az országos népművészeti fesztivál
helyszín-előkészítő munkálatai egész áprilisban és május elején gyors ütemben haladtak. A munkálatok kivitelezője Zselíz város,
mely az előkészítő fázisban arra vállalkozott,
hogy biztosítja a jubileumi fesztivál helyszínének rendezését, hogy az alkalmas legyen a
nagyszabású rendezvény vendégül látására.
A folyamatban levő munkálatokról Ábel
Gábor, a zselízi városi hivatal munkatársa
tájékoztatott. Elmondta: az előkészületi
munkák nem csupán a parkot, de a kastélyt is érintik. A kastély homlokzatán 8

→2

