...medzi viničom Pivnice Palík
nájdeme aj niekoľko pôvodných koreňov
originálnej peseckej leánky, vyšľachtenej
Ernestom Horňáčkom a Michalom Zabadalom v roku 1957
Viac na 6. str.

Augustové zasadnutie MsZ

Komplikácie s
výstavbou

Augustové, v poradí 34. zasadnutie
MsZ v Želiezovciach sa uskutočnilo netradične v stredu, deň pred štátnym sviatkom – SNP. V úvode zasadnutia dostal
slovo predstaviteľ spoločnosti Innovia,
plánujúcej výstavbu nájomných domov
a rekonštrukciu slobodárne v našom meste. Vyhlásil, že firma stále nemá stavebné
povolenie a žiadny z troch projektov sa
do konca tohto roka neuskutoční. Realizovať by sa mali do konca budúceho
roka. Okrem zmien termínov navrhli
aj zmenu parametrov budovy s nižším
štandardom, plánovaným v lokalite za
parkom na Letnej ulici. Innovia navrhuje
namiesto 3-podlažnej murovanej budovy
dvojpodlažnú montovanú, aby sa náklady
zmestili do vopred daných parametrov.
Predstaviteľ spoločnosti pripomenul, že
zmenou zákona sa umožní získať štátnu
podporu aj v priebehu výstavby, nie až po
nej. Na otázku Vojtecha Tomašoviča o použitých materiáloch pri montovanej výstavbe predstaviteľ spoločnosti spomenul
kov a drevo, bližšie však skladbu dielcov
nešpecifikoval. Ladislav Sokol vyjadril prekvapenie z toho, že niekoľko mesiacov po
dohode je na stole požiadavka na zmenu
termínu aj technológie a upozornil na to,
že pri montovanej stavbe je riziko spôsobenia škôd neprispôsobivými občanmi
vyššie ako pri murovanej. Peter Martosy
navrhol zvážiť alternatívu, podľa ktorej
by sa realizovala iba budova s bežným
štandardom a rekonštrukcia slobodárne.
Pavel Polka naopak, považoval za dôležité pristúpiť aj k výstavbe budov s nižším
štandardom. Primátor pripomenul, že
výber zastupiteľstva padol na túto firmu
práve vďaka murovanej technológii a teraz
sa má meniť práve tá. „Slobodáreň je už
poloprázdna a posunom termínu vzniknú
mestu veľké škody, keď ju bude musieť prevádzkovať s tým, že veľkú časť nákladov
bude musieť vyfinancovať. Navyše zmluva
o rekonštrukcii slobodárne dodnes nie je
podpísaná,“ dodal primátor a spomenul
aj ďalšie nedostatky pri príprave stavebných prác. Podľa Ladislava Sokola mesto
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MsÚ predpokladá, že minimálne
náklady na odstránenie závažných nedostatkov na budove by
si vyžiadali 27 tis. eur, náklady na
menej naliehavú rekonštrukciu
by dosiahli až 60 tis. eur.

93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur
...10-ročný Želiezovčan
bol nominovaný do
slovenskej reprezentácie
a v auguste sa ako jej člen
zúčastnil Majstrovstiev
sveta juniorov v motokrose...
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Skončili sa prázdniny, deti sa vrátili do školských lavíc aj v želiezovských školách, aby
prekonali ďalšiu etapu svojej púte za poznaním. Školy a školské zariadenia ani počas letných
mesiacov nezostali bez povšimnutia, na mnohých budovách sa realizovali rekonštrukčné práce,
inde sa rozširoval počet pracovníkov. V ZŠ s VJM bola opravená kanalizácia a vymenených
niekoľko okien, v mikulskej MŠ prebehla taktiež výmena okien a MŠ na Ul. SNP 9 musela pre
veľký počet prihlásených detí zvýšiť počet svojich učiteliek. Podrobnosti na 4. strane.
(ik)

Kanalizácia aj mestské dni v druhom rozbehu
Počas horúcich letných dní až dvakrát mimoriadne zasadli poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezoviach. Obe zasadnutia
viedol primátor mesta. V utorok 23. júla sa
v zasadačke MsÚ uskutočnilo 32. zasadnutie
MsZ, ktorého hlavným bodom bol návrh na
odsúhlasenie spoluúčasti mesta na financovaní projektu Želiezovce - Dobudovanie kanalizačnej siete. V úvode zasadnutia primátor navrhol doplnenie programu o diskusiu
na tri témy: realizácia optokábla, preloženie
termínu augustového zasadnutia a informá-

cia o súdnom konaní. Program rokovania
všetkých 11 poslancov (Róbert Gulyás bol
neprítomný) schválilo.
V úvode prerokúvania hlavného bodu
programu primátor poslancom oznámil
zmeny v návrhu zmluvy, ktorá bola súčasťou
prerokúvaného materiálu. Poslanec Peter
Martosy vyjadril nevôľu zo zmien v materiáloch a niektorých ich častí. Primátor vysvetlil, že príprava materiálov prebiehala hekticky v dovolenkovom období a vyžadovala
jeho rokovanie s partnermi a pri určovaní
→5
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hospodárenia ZŠ, ZŠ s VJM, CVČ aj Mestskej knižnice. Oboznámili sa so správami
o pripravenosti škôl a školských zariadení
na nový školský rok. Na otázku Gézu Horvátha, ako sa rieši havarijný stav strechy ZŠ
s VJM, vedúci odboru školstva a kultúry
odpovedal, že začiatkom tohto roka mesto
aktualizovalo žiadosť o riešenie tejto otázky, výbor pôsobiaci pri ObÚ bude o tom
rozhodovať v nasledujúcich týždňoch. MsZ
schválilo 4. zmenu
VZN č. 16/2009
o výške príspevku
na čiastočnú úhradu
nákladov v školách
a školských zariadeniach. Schválilo aj
bezplatnú výpožičku
priestorov pre Miestny odbor Matice
slovenskej v budove
na Mierovej ulici č. 8,
postup predaja prebytočného majetku –
mestských pozemkov, návrh na prenájom
priestorov v Dome
služieb a predaj poPočas prestávky rokovania sa účastníci MsZ, spolu so zamestnancami zemku pod garážou
mestského úradu a členmi ZO Slovenského zväzu protifašistických pri potoku Vrbovec
garáže.
bojovníkov zúčastnili slávnostného aktu kladenia vencov k pomníku na vlastníkovi
Poslanci zobrali na
námestí pri príležitosti výročia SNP.
vedomie
správu
mového rozpočtu mesta za prvý polrok. o výsledkoch činnosti hlavnej kontrolórPri prerokovaní 2. tohtoročnej zmeny ky mesta za prvý polrok 2013 a rozhodli
rozpočtu prednostka Alžbeta Kádasiová na o udelení mestských ocenení. V tomto roku
poslaneckú otázku odpovedala, že projekt bude udelené aj najväčšie mestské ocenenie
rekonštrukcie a dostavby Sovieho domu – Čestný občan mesta, a to Henriete Dularátal s vyššou sumou, než aká je k dispo- iovej. Konštruktívny nádych malo prerokozícii v rámci schválenom zastupiteľstvom, vanie informatívnej správy o technickom
preto v tomto roku sa bude realizovať len stave telocvične T18, ktorú poslanci vzali
prvá etapa – výstavba sociálnych zariadení. na vedomie a vedúcemu odboru správy
Poslanci vzali na vedomie 2. zmenu roz- mestského majetku uložili
pokračovať
počtu s tým, že sa ňou nemení výška jeho v príprave vzájomnej výmeny nehnuteľnospríjmov ani výdavkov. MsZ schválilo rozbor tí s Nitrianskym samosprávnym krajom.
nemusí zaujímať, čo a ako sa dodávateľovi
oplatí stavať, keď dal ponuku na murované
budovy, mal by sa jej držať. V pléne vznikla
všeobecná zhoda v tom, aby sa primátor s
predstaviteľom Innovie okamžite odobrali
rokovať o podmienkach výstavby. Počas
neprítomnosti Pavla Bakonyiho ho zastúpil
viceprimátor Marek Kepka.
Zastupiteľstvo po krátkej prestávke zobralo na vedomie správu o plnení progra-

MsZ vzalo na vedomie ponuku manželského páru na darovanie nehnuteľnosti
– takmer 700 m2 vinice mestu a dar akceptovalo. Zobralo na vedomie informatívnu
správu o stave nedoplatkov za nájomné,
informáciu o jednorazových dávkach sociálnej pomoci za 2. štvrťrok t. r., pričom boli
nastolené otázky ochrany osobných údajov,
resp. práva poslancov nahliadnuť do nakladania s mestskými prostriedkami. Primátor
informoval poslancov o zmenách v organizačnej štruktúre mesta. Poslanci schválili
koncepciu ochrany objektov, predloženú
náčelníkom MsP, ktorému uložili povinnosť
postupovať podľa tejto koncepcie. MsZ sa
oboznámilo aj so správou o činnosti mestskej polície.
V rámci interpelácií sa Ladislav Sokol
zaujímal o podrobnosti z prípravy verejného obstarávania multifunkčného ihriska,
na ktoré má mesto získať zdroje z projektu
v rámci programu LEADER. O priebehu
rokovania s predstaviteľom spoločnosti
Innovia informoval MsZ Peter Martosy, Pavel Polka a primátor Pavel Bakonyi. Podľa
Pavla Polku by sochy v meste bolo potrebné
chrániť pred vplyvom počasia špeciálnym
náterom. Ladislav Vékony poznamenal, že
štátne vlajky na školách sú v dezolátnom
stave, inštitúcie by si to mali ustrážiť a v prípade potreby vlajky vymeniť. Na jeho otázku o prípravách mestských dní prednostka
A. Kádasiová oznámila, že namiesto delegácie z Csíkszeredy sa v projekte zúčastní
delegácia maďarského mesta Veresegyháza.
Podľa poslanca by bolo dobré, keby naše
mesto nadviazalo oficiálne vzťahy aj s českým mestom, napríklad so Zlatými Horami,
s ktorým existuje dlhoročná spolupráca na
úrovni umeleckých škôl. Ladislav Sokol
informoval prítomných o úspechu želiezovských futbalistov na turnaji v poľských
Bojanoch a primátorovi odovzdal putovný
pohár, ktorý v tomto roku naši hráči získali.
(ik)

Zmenia sa podmienky výstavby nájomných bytov
Len niekoľko mesiacov
prešlo od podpisu zmlúv
o výstavbe nájomných bytov
spoločnosťou Innovia a ich
následnom odkúpením mestom Želiezovce, a spoločnosť
dala návrh na zmeny podmienok výstavby. Návrh prezentovali na augustovom zasadnutí
MsZ, kde sa stretol s rozdielnymi reakciami predstaviteľov
samosprávy. Innovia navrhla
zmenu technológie aj termínov. Namiesto trojpodlažnej
murovanej stavby v prípade
budov s nižším štandardom

by malo ísť o dvojpodlažné
montované domy. Keďže sa
firme nepodarilo vybaviť stavebné povolenie, posúva sa aj
termín realizácie, čo platí aj
v prípade rekonštrukcie slobodárne, na ktorú sa Innovia
tiež podujala, avšak do konca
augusta ešte nepodpísala ani
zmluvu s mestom. Všetky tri
objekty by mohli byť zrealizované do konca budúceho roka,
vyhlásil predstaviteľ firmy
Miroslav Laurinc a dodal, že
sa mení zákon o poskytovaní
úverov zo Štátneho fondu

rozvoja bývania: „Podľa nového sa dotácia bude môcť žiadať
aj v priebehu výstavby, nie až
po nej.“
Podľa primátora ide o zásadné zmeny, napokon na Innoviu padla voľba zastupiteľstva práve preto, že ponúkla
výstavbu murovaných budov.
Z radov poslancov odzneli
návrhy na odstúpenie od
výstavby budov s nižším štandardom, aj na ich výstavbu,
na pridržanie sa pôvodných
podmienok,
zakotvených
v zmluvách aj na rokova-

nie o nových podmienkach.
Z rokovaní s predstaviteľom
Innovie, ktoré ešte v deň konania augustového zasadnutia
MsZ absolvoval primátor Pavel Bakonyi spolu s Petrom
Martosym a Pavlom Polkom
vyplynulo, že
spoločnosť
začne svoje investičné akcie
v našom meste rekonštrukciou slobodárne. Ak ju začne
do októbra t. r., mesto pristúpi
na dodatky Innovie, týkajúce
sa termínov novostavieb a použitého materiálu v budovách
s nižším štandardom.
(ik)
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Škola v národnom projekte
na odborné vzdelávanie
ZŠ v Želiezovciach je jednou zo 49
slovenských škôl, ktoré budú v tomto
školskom roku vybavené zariadením
odborných učební zo zdrojov národného projektu, zameraného na podporu
profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie. „Projekt sa sústredí
na vysoko aktuálne potreby vedomostnej
spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na
vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje
a kde žiak nájde svoje uplatnenie,“ tvrdí
Gabriela Horecká, projektová manažérka Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania. Projekt je realizovaný formou troch aktivít, z ktorých každá je
zameraná na plnenie špecifických úloh
pri dosahovaní cieľa projektu. „Prvou
aktivitou je vybavenie učební fyziky
a techniky a podpora vzdelávania učiteľov týchto predmetov. Celý projekt vychádza z toho, že je malý záujem žiakov
o odborné vzdelávanie a teda nedostatok
absolventov odborných škôl. Preto druhou aktivitou projektu je poskytovanie
profesijnej orientácie žiakom, exkurzie
do stredných odborných škôl a iných inštitúcií, závodov a firiem, vypracovanie
katalógu pracovných pozícií a nárokov.
Treťou aktivitou je zlepšenie úrovne práce s talentovanými žiakmi formou súťaží
s dôrazom na polytechnickú výchovu.
Do nej je zahrnutá aj prezentácia školy
prácami, ktoré vyrobia žiaci na týchto
hodinách,“ predstavuje základné body
projektu riaditeľka ZŠ v Želiezovciach
Marta Zabadalová. Podľa riaditeľky
bude pre posilnenie pracovných zručností návykov žiakov ZŠ od budúceho
roka všeobecne posilnené polytechnické vzdelávanie, školy v rámci pilotného
projektu však ostatné predbehnú a získajú materiálne vybavenie zo štátnych
a európskych zdrojov.
(ik)
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Dni európskych občanov sa uskutočnia
Keď sa mesto zapojilo do výzvy v rámci
programu Európa pre občanov a získalo
25 tis. eur na zorganizovanie podujatia
s názvom Dni európskych občanov, písali
sme o prípravách podujatia ako o hotovej veci. Na júnovom riadnom zasadnutí
potom MsZ neschválilo predfinancovanie
podujatia s odôvodnením, že mesto nemá
voľné finančné prostriedky a pri financovaní z úveru by úroky počas niekoľkých
mesiacov do získania dodatočne uhradenej
dotácie zaťažili mestský rozpočet. Obyvatelia
mesta, ktorí sa k otázke vyjadrovali, sa príliš
nestotožňovali s názorom väčšiny poslancov
a v ankete na túto tému na stránke www.zeliezovcan.sk sa z 54 hlasujúcich vyjadrilo 43
za to, aby sa mestské dni – dni európskych
občanov uskutočnili.
Riešenie sa napokon našlo v podobe ponuky
spoločnosti Man Transport, ktorá je ochotná
prostriedky vo výške 25 tis. eur mestu bezúročne požičať na obdobie, kým bude dotácia
poukázaná na účet mesta. Spoločnosť Man
Transport si pred niekoľkými mesiacmi
zobrala do prenájmu želiezovský amfiteáter. Od začiatku trvania prenájmu preukazu-

je záujem o dlhodobé užívanie nehnuteľnosti
a korektné vzťahy so samosprávou. Hovorí
o tom niekoľko desaťtisícová suma, ktorú investovala do rekonštrukcie amfiteátra, ako aj
ústretový krok, ktorým mestu pomohla pri
využití víťazného projektu a organizovaní
trojdňového podujatia s medzinárodnou
účasťou.
Samotné Dni európskych občanov sa uskutočnia v dňoch 13.–15. septembra. Na podujatí si určite každý nájde to svoje, v programe
figurujú koncerty, prednášky, zábavné podujatia, pohybové aktivity aj súťaž vo varení
a tanečná zábava. Na pódiu zrekonštruovaného amfiteátra privítame skupinu Massriot,
členov operetnej scény z Nových Zámkov,
tanečnú skupinu Flashdance, Gergelya
Barnu, Dóru Szinetár a Zoltána Bereczkiho,
folklórny súbor SĽUK, miestnu skupinu
Ayers Rock a kapelu Desmod. O svojich
zážitkoch zo sveta záujemcom porozpráva
maďarský televízny reportér Vujity Tvrtko.
Na podujatí sa zúčastnia aj delegácie z miest:
Barcs, Makó, Isaszeg, Veresegyháza (MR),
Trstená (SR), Kishegyes (Srbsko), Bojanow
a Jablonka (Poľsko).
(ik)

Región na Agrokomplexe

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo (OZ DRP) sa v tomto roku
tretíkrát zúčastnilo medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex
v Nitre. Účinkovanie združenia zhodnotila manažérka DRP Margaréta Szabóová: „Expozícia
DRP bola situovaná v pavilóne M1 ako súčasť výstavy Regióny Slovenska. V tomto roku sme
náš región reprezentovali poľnohospodárskymi produktmi, ukážkou remesiel ako sú ručná výroba šperkov (Zita Cseri z Veľkých Ludiniec, Rita Mervová zo Želiezoviec), príprava predmetov
a sviečok z včelieho vosku (Veronika
Klenková z Čaky). Návštevníkom sme
predstavili múzeá a ľudové domy nachádzajúce sa v našich obciach. Mimoriadne veľký úspech mali naše tri skupiny, FS
Kincső zo Želiezoviec, hudobná kapela
Romane Jíle z Čaty a mažoretkový súbor
Mladosť z Tekovských Lužian. Celkovo
hodnotíme tohtoročnú reprezentáciu
MAS na Agrokomplexe ako úspešnú,
hoci napriek tomu, že to bol 40. ročník
výstavy, bol charakteristický všeobecným
poklesom záujmu návštevníkov.“ (ik)

Mesto sa pokúsi získať telocvičňu T-18
Po zvážení situácie a oboznámení sa so správou o technickom stave telocvične T-18 a možnostiach jej prevádzkovania poslanci mestského
zastupiteľstva podporili ideu výmeny objektu patriaceho do bývalého areálu Gymnázia J. A. Komenského s VJM za pozemok v areáli gymnázií
na rohu Školskej a Sacherovej ulice. Správa vypracovaná vedúcim odboru správy mestského majetku MsÚ predpokladá, že minimálne náklady
na odstránenie závažných nedostatkov na budove by si vyžiadali 27 tis. eur, náklady na menej naliehavú rekonštrukciu by dosiahli až 60 tis.
eur. Prípadné prevádzkové náklady by ročne dosahovali 44 tis. eur, pričom výnosy z prenájmu sú v ekonomickej časti správy odhadované na
37,5 tis. eur.
Zastupiteľstvo podporilo zámer získania budovy do majetku mesta napriek tomu, že s návrhom na výmenu nehnuteľností začiatkom leta
nesúhlasilo, že čiastka potrebná na rekonštrukciu môže byť aj väčšia než odhadovaná a že mesto by na prevádzku budovy muselo podľa prepočtov doplácať. „Musíme tento objekt získať a potom sa rozhodnúť ako ďalej. Je to jediná možnosť, aby miestne gymnázia mali telocvičňu,
na novú peniaze nebudú,“ vyhlásil viceprimátor Marek Kepka, ktorý tento zámer podporil aj v júni. Svoju podporu na augustovej schôdzi
vyjadrili aj ďalší poslanci a Peter Martosy navrhol iniciovať ďalšie kolo rokovaní v snahe získať lepšie podmienky pri výmene nehnuteľností.
Vedúci odboru správy mestského majetku bude teda pokračovať v príprave výmeny nehnuteľností medzi mestom a NSK. Otázkou už len
zostáva, či strata dvoch mesiacov nezdrží tento proces na oveľa dlhšie obdobie, keďže zastupiteľstvo samosprávneho kraja zasadne v tomto
volebnom období už len raz, a to koncom októbra.
(ik)
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Jedáleň opäť
ako nová
Školský rok 2013/2014 bol slávnostne
otvorený 2. septembra. Do ZŠ Želiezovce
bolo zapísaných 61 prvákov, avšak kvôli
odkladom a otvoreniu nultého ročníka ich
bude menej. Nultý ročník sa otvára pre 10
žiakov, do dvoch prvých ročníkov nastupuje 49 detí. Školu bude navštevovať 507 detí
v 21 triedach, školský klub v 4 oddeleniach
100 detí. Stará sa o ne 32 pedagogických
a 14 nepedagogických zamestnancov.
„Škola kúpila 5 interaktívnych tabúľ do
odborných učební. Počas prázdnin sme
opravili strop v jazykovej učebni, rekonštrukčné práce v kuchyni a jedálni, kde
počas roka presakovala voda z poschodia. Preto bola uskutočnená aj výmena
vodovodného a tepelného potrubia medzi
školou a školskou jedálňou, resp. medzi
školou a telocvičňou,“ vyjadrila sa riaditeľka ZŠ Marta Zabadalová.
(ik)

Stav detí v MŠ
atakuje maximum

V Materskej škole na Ul. SNP 9
je zapísaných sto detí, ktoré budú
rozdelené do 4 tried. Stará sa o ne 9
pedagogických a 7 nepedagogických
zamestnancov, pričom kuchyňa škôlky
zabezpečuje stravovanie aj pre susednú
MŠ s VJM a Materskú školu v Mikule.
Pre veľký počet detí, zapísaných do MŠ,
v novom školskom roku pribudla jedna
učiteľka.
V MŠ s VJM počítajú so 75 deťmi
v troch vekových skupinách. Zamestnaných je tu 6 učiteliek a jedna upratovačka. Riaditeľka Gabriela Csókásová
poznamenala, že pre vysoký počet detí
sú potrebné aj ďalšie úpravy priestorov, pričom spomenula namontovanie
ďalších hygienických zariadení. „Z toho
istého dôvodu žiadam mestské zastupiteľstvo a vedenie mestského úradu, aby
sa zaoberali problematikou možného
otvorenia tretej triedy pri našom zariadení. Odôvodňuje to čoraz väčší počet
detí. Súčasné usporiadanie priestorov
pokladáme preto za dočasné.“
V MŠ v Mikule je zapísaných 25 detí,
pracujú tu dve učiteľky a jedna upratovačka. „V lete sa uskutočnila výmena
okien na celej budove materskej školy.
V auguste prebehlo veľké upratovanie,
dezinfekcia, kosenie trávnika. Rodičia
sponzorsky zaobstarali podlahovú krytinu do jedálne a telocvične,“ zhrnula
letné prípravy riaditeľka Eva Galatová.
(ik)

Kanalizácia opravená,
strecha v havarijnom stave
V ZŠ s VJM sa otvárajú 2 prvé triedy, ktoré bude navštevovať 26 prvákov. Na prvom
stupni bude školu navštevovať 123 žiakov v 8 triedach, na druhom stupni 181 žiakov v 9
triedach. V 4 oddeleniach školského klubu bude 90 detí. Zaujímavosťou v škole je poskytovanie desiatej, o ktorú je medzi žiakmi,
resp. rodičmi záujem, na jej odber sa
prihlásilo 128 detí. V škole pracuje 27
pedagógov, 6 nepedagogických zamestnancov, účtovníčka, v školskom
klube 4 vychovávateľky a v jedálni 5
kuchárok. Dôležitou udalosťou obdobia prázdnin bola výmena 22 okien
a rekonštrukcia kanalizácie. „Ďalších
osem okien bolo zamurovaných.
Okrem toho sme vymaľovali chodby
na prízemí a triedy, v ktorých došlo
k výmene okien. V novej budove školy
sa uskutočnila hygienická maľovka
jedálne a výmena podlahovej krytiny
v zborovni a jednej triede. Zborovňu sme vymaľovali svojpomocne,“ rekapituluje udalosti
prázdninových mesiacov riaditeľka Anikó Máté. Dodáva, že na starej budove evidujú havarijný stav kvôli zatekaniu. „Z toho dôvodu by bolo nutné vykonať úpravu alebo celkovú výmenu
strechy a chceli by sme pokračovať aj vo výmene okien.“ Na záver radostná správa: ZŠ s VJM
získala v rámci projektu Orange školám prostriedky vo výške 1000 eur na zaobstaranie lavíc
a smetných košov.
(ik)
Školský rok 2013/2014 sa začal 2. septembra 2013, končí sa 31. januára 2014. Druhý polrok sa
začne 4. februára, skončí sa 27. júna. Jesenné prázdniny budú 30. októbra a 1. novembra, vianočné prázdniny v období 23. decembra až 7. januára, polročné prázdniny 3. februára, jarné
prázdniny v našom kraji v dňoch 24. až 28. februára, veľkonočné prázdniny 17. až 22. apríla
a nakoniec letné prázdniny budú od 30. júna do 29. augusta.

Potreba opravy budovy ZUŠ
stále naliehavejšia

V ZUŠ F. Schuberta očakávajú v tomto
školskom roku 125 žiakov v hudobnom, 60
vo výtvarnom a 20 žiakov v tanečnom odbore. V hudobnom odbore sa bude vyučovať

hra na klavíri, husliach, klarinete, zobcovej a priečnej flaute, akordeóne, saxofóne,
keyboarde, gitare a spev. Vyučovanie bude
zabezpečovať 13 učiteľov na plný alebo čiastočný úväzok. Podľa riaditeľa Júliusa Klima
triedy boli pripravené na začiatok školského
roka, pre nedostatok finančných prostried-

kov však neprebehla ani hygienická maľovka
priestorov. „Nemohli sme vymaľovať, hoci
triedy pod balkónom sú zatečené, neestetické.
Žiaduce by bolo balkón zastavať, pretože počas
dažďov tečie všetka voda na vnútorných stenách. Bola by nutná aj výmena
okien v koncertnej sále a triede tanečníkov a v koncertnej sále aj výmena
dverí, ktoré sa teraz nedajú zatvoriť
a počas koncertov veľmi rušia,“ vymenúva riaditeľ potrebné úpravy na
objekte a dodáva, že aj fasáda by potrebovala opravu, lebo pod schodmi
padá nielen omietka, ale miestami už
vypadávajú aj tehly.
V Centre voľného času očakávajú, že
sa do záujmových útvarov prihlási asi
300 detí. „V CVČ budú naďalej platiť
vzdelávacie preukazy. Už od konca
augusta bude ponuka krúžkov prístupná na
webovej stránke CVČ, odkiaľ si rodičia môžu
vytlačiť aj prihlášky do záujmových útvarov.
Bude tam aj informácia o výške poplatkov za
jednotlivé kurzy,“ vyhlásila riaditeľka inštitúcie Kvetoslava Záhorská.
(ik)
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Kanalizácia aj mestské dni v druhom rozbehu
1→

termínov musel brať ohľad aj na možnosti
poslancov MsZ zísť sa.
Vojtech Tomašovič sa pýtal, akým spôsobom došlo ku kontaktom s menovanými
firmami. Primátor vysvetlil stratégiu, podľa
ktorej keďže máme platné stavebné povolenie, podávame žiadosť na ten pôvodný projekt. Po jeho prijatí, v štádiu implementácie
budeme žiadať zmenu na tlakovú kanalizáciu, ktorá bude znamenať výrazné zníženie
nákladov a bude preto možné odkanalizovať aj Mikulu a Svodov.
Nasledovala búrlivejšia výmena názorov, v ktorej odzneli pochybnosti a podozrenia, ktoré umocňuje to, že vopred nie
je všetko uvedené v materiáloch (Peter
Martosy), a poslanci sa tak môžu cítiť byť
zavádzaní (Pavel Polka). Poslanec Peter
Martosy po vyslovení obavy, že takýmto
spôsobom Mikula a Svodov kanalizáciu mať
nebude, odišiel zo zasadnutia. Objavili sa aj
nejasnosti v sume, ktorá bola v materiáloch
chybne uvedená, čo by sa podľa Vojtecha
Tomašoviča nemalo stávať, najmä pri takom dôležitom projekte. Zároveň sa spolu
s Ladislavom Vékonyom zhodol v tom, že
by malo byť v materiáloch doložené, že od
banky mesto úver skutočne dostane. Primátor na to odpovedal, že s bankou o tom
rokoval a na ďalšom zasadnutí to doloží aj
písomne. Pavel Polka stav v zastupiteľstve
pomenoval ako „morálna kríza vzťahová“,
podľa primátora ide len o komunikačný
blok, pričom pripomenul, že ak poslancom
chýbajú informácie, spôsobili si to sami
svojou neochotou zriadiť komisie. Ladislav
Sokol sa vyjadril, že každý z poslancov chce,
aby bola v Želiezovciach kanalizácia dobudovaná, ale materiály na zasadnutie by mali
byť poriadne pripravené.
Poslanci sa rozhodli prerušiť rokovanie
o tomto bode, aby do budúceho zasadnutia
bol materiál doplnený.
V rámci diskusie požiadali dvaja predstavitelia spoločnosti Konfernet o možnosť
vyjadriť sa k uzneseniu MsZ z júnového zasadnutia, ktorým zámer spoločnosti vybudovať v meste optickú infraštruktúru zaťažilo vecným bremenom 10.000 eur. Poslanci
im na ich vyjadrenie dali 5 minút. Podľa ich
vyjadrenia bolo súčasťou zámeru poskytovanie optického vlákna na nekomerčné
aktivity mesta, ako internetové pripojenie
pre školy, MsÚ a mestské organizácie, telefóny, kamerový systém, mestský infokanál...
Pri projekte, ktorý je vo verejnom záujme, je
podľa nich táto suma neakceptovateľná.
Právnik mesta JUDr. Jozef Nyúl informoval
poslancov súdnom spore, ktorý s mestom
viedla bývalá zamestnankyňa a ktorý sa pre
mesto skončil úspešne. Poslanci sa dohodli
na termíne ďalšieho zasadnutia – utorok
30. júla.
Na 33. zasadnutí MsZ v utorok 30. júla

popoludní sa zišlo 11 poslancov (neprítomný bol Ladislav Sokol). Na návrh Ladislava
Vékonya bol program rokovania doplnený o
interpelácie.
K hlavnému bodu rokovania – návrhu
na odsúhlasenie spoluúčasti mesta na financovaní projektu Želiezovce – Dobudovanie
kanalizačnej siete bol aktualizovaný materiál. K materiálu bol pripojený úverový prísľub
Prima Banky, podľa ktorého má mesto voľný
limit do výšky 600.211 eur. Ako uviedol primátor na predchádzajúcom rokovaní, zmena
technológie znamená zníženie nákladov
stavby dokonca ja pri realizovaní stavby
kanalizácie v mestských častiach Mikula
a Svodov. Na otázku poslanca Vékonya, či
nebude potrebné žiadať o nové stavebné
povolenie primátor uviedol, že stavebné povolenie je vydávané na trasu a nie na technológiu kanalizácie. Napriek tomu, že stále
pretrvávali nejaké nejasnosti a výhrady, či
už ohľadne pripravených materiálov (Peter
Martosy, Vojtech Tomašovič), pochybnosti
o oprávnenosti ceny pri progresívnejšej

technológii (Pavel Polka), zasadnutie bolo
omnoho pokojnejšie než to minulé. MsZ
schválilo podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu
dobudovania kanalizačnej siete, celkové
výdavky projektu vo výške 6 420 000 eur aj
jeho spolufinancovanie vo výške 321 000 eur,
ktoré bude realizované z bankového úveru.
Ďalším bodom programu bol návrh
realizácie schváleného projektu EK Želiezovce 2013 – dni európskych občanov, ktorý
poslanci na júnovom zasadnutí neschválili.
Dôvodom bola finančná spoluúčasť mesta, ktorú by mesto muselo uhradiť vopred
z úverových zdrojov. Mesto sa medzitým
dohodlo so spoločnosťou Man-Transport,
s.r.o. (súčasný nájomca amfiteátra) o zabezpečení predfinancovania projektu formou
bezúročnej pôžičky, ktorú spoločnosť poskytne mestu do doby, kým mesto dostane
príspevok od EK. Ide o sumu 25.000 eur.
Zmluva o pôžičke bola súčasťou materiálu
k bodu, ktorý sa preto dostal na opätovné
prerokovanie. Tentoraz bol schválený. (šh)

3.ročník súťaže vo varení gulášových špecialít

diváci pochutili. Touto cestou
sa chceme poďakovať všetkým
sponzorom: pani Pivarčiovej,
Ing. Róbertovi Gulyásovi, Ing.
Petrovi Martosymu, Marekovi
Budovi, Ladislavovi Sokolovi,
Arpádovi Ballovi, Jozefovi Napovi, firme RESA trans, pánovi
Palíkovi, Šuchterovi, Ľudovítovi Nagyovi, Jánovi Gašparovi,
pani Jagodičovej a firme Espinn Želiezovce, ktorí nemalou
mierou prispeli k úspešnosti

Občianke združenie Mikulčan usporiadalo dňa 13. júla 3. ročník súťaže vo
varení gulášových špecialít v Mikule pri
bývalej kompe. Súťaže sa zúčastnilo 20
dvojčlenných družstiev z Mikuly, Želiezoviec, Hronoviec a Kuralian. Súťaž
prebiehala od 12:00 do 15:00 hod, na
záver odborná komisia hodnotila prípravu jednotlivých špecialít. Po ťažkom rozhodovaní, keďže podľa vyjadrení členov
komisie boli všetky špeciality vynikajúco
pripravené, rozhodla o poradí na prvých
troch miestach. Na I. mieste sa umiestnilo družstvo v zložení Peter Nagy a Csaba
Gyürky, na II. mieste družstvo Akela Dňa 24. augusta zorganizovalo OZ Mikulčan súťaž vo vateam a na III. mieste skončilo družstvo rení leča, ktorú taktiež sprevádzal veľký záujem verejnosti.
Varga team z Kuralian. Na záver vyhod- Súťaž vyhrala dvojica Miroslav Kokoška - Peter Tóth.
notenia súťaže prevzali súťažiaci vecné
ceny - diplomy a spomienkové dary s erbom celej súťaže a priebehu akcie. Poďakovanie
občianskeho združenia Mikulčan, ktoré im patrí aj celému organizačnému tímu na čele
odovzdal predseda OZ, hlavný organizátor a s Ladislavom Molnárom, kuchárom, ženám
členovia výboru OZ. Počas súťaže bol vďaka z OZ Mikulčan – ktoré sa nemalou mierou
sponzorom podávaný výborný baraní guláš podieľali na hladkom priebehu celej akcie.
Pavol Ivan, predseda OZ
a paprčkový perkelt, na ktorom si prítomní
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Vzmáha sa stará sláva grófskej pivnice

Konkurencieschopné vína z Peseku
V období úpadku domáceho
poľnohospodárstva, znižovania
rozsahu a straty prestíže vinár-

tým aj potrápili, kým sme sa naučili správne plniť biovína, ale už
sme sa s tým popasovali,“ hovorí

Od pivnice sa ponúka nádherný pohľad na okolile
stva možno mnohí s nádejou
pozdvihnú hlavy, keď začujú
informácie o tom, že vína pochádzajúce z nášho regiónu
vyhrávajú súťaže vín, jednu po
druhej, a to na regionálnej aj medzinárodnej úrovni. Nádejou pre
všetkých, ktorí by si želali prinavrátenie dávno zašlej úrovne
miestneho vinárstva, môže byť
Pivnica Palík. Jej majitelia sa do
rozvoja niekdajšieho grófskeho
majetku pustili s potrebnou dávkou odbornosti, zodpovednosti
a správne volenej stratégie.
Pivnica založená rodinou
Esterházyovcov sa v druhej polovici minulého storočia stala
vlastníctvom Štátnych majetkov.
V 90. rokoch mala viac nájomcov, až sa v roku 2001 stala obeťou požiaru. Vinohrad bol medzičasom znehodnotený. V roku
2003 sa pivnica dostala do
majetku Ladislava Palíka a jeho
manželky Kláry, ktorých v okolí
aj v medzinárodných odborných
kruhoch poznajú ako bioproducentov a presvedčených šíriteľov
idey poľnohospodárskej bioprodukcie. Touto cestou sa vybrali aj
v pestovaní viniča. „Vinárstvom
sa zaoberám od detstva, vo veľkom sa mu venujem iba odvtedy,
ako sme pred pár rokmi kúpili
pesecký vinohrad. Vždy sme však
mali víno, dobré víno. Vyprodukovať dobré víno vlastne nie je
príliš ťažké, náročnejšie je skôr
plnenie a vhodné konzervovanie
biovín. Niekoľko rokov sme sa s

Ladislav Palík, ktorý sa s nami
hneď v úvode nášho rozhovoru
podelil o svoju vinársku ars poeticu: „Základom dobrého vína
je dobré hrozno. Dobré hrozno je
nezlučiteľné s chemickou úpravou.
Syntetická látka sa vstrebe do
rastliny, ktorá potom nedokáže
produkovať potrebnú kvalitu.“
Budovu pivnice zrekonštruovali, vďaka čomu sa pivnica
zdobiaca viničný svah môže
používať okrem výroby a skladovania vína aj na účely cestovného ruchu. Pivnicu vyhľadáva
čoraz viac hostí, organizujú sa tu
ochutnávky, vínne večere, rôzne
sviatočné posedenia, rodinné
oslavy. Noví majitelia takmer
úplne obnovili vinič. Zaujímavosťou je, že medzi viničom Pivnice Palík nájdeme aj niekoľko
pôvodných koreňov originálnej
peseckej leánky, vyšľachtenej
Ernestom Horňáčkom a Michalom Zabadalom v roku 1957. V
súčasnosti je na 15 hektároch vysadených 40 druhov viniča, spolu 60 tisíc koreňov. „Z 26 druhov
vyrábame osobité odrodové vína.
Popri čerstvých, ľahkých ovocných
nápojoch vyrábame aj vážnejšie,
mohutnejšie biele a červené vína.
Naším cieľom je produkcia odrodovo a miestne charakteristických
peseckých vín vynikajúcej kvality.
Netlačíme príliš na odbyt, vína
radšej predávame tu, na mieste
ich výroby. Navštevuje nás stále viac skupín a návštevníci si
kupujú naše vína. Objednávajú

si ich aj pravidelne, napríklad z
dudinských kúpeľov. Zo spätných
väzieb našich zákazníkov vieme,
že naše vína vyhľadávajú najmä
preto, lebo sú pripravované bez
chemikálií a konzervantov. Keď
už v chlebe máme 20 druhov
konzervantov a v jedlom oleji 20
chemikálií, aspoň to víno, čo pijeme, nech je čisté. Mnohí už prišli
na to, že z tohto vína si môžete dať
aj viac a na druhý deň vás hlava
nebolí,” hovorí Ladislav Palík a
porozpráva niekoľko historiek o
tom, ako sa hostia ráno budili s
príjemným údivom, že po vínovom večierku siahajúcom dlho
do noci, sa obvyklá ranná kocovina v peseckej pivnici akosi
nekonala.
Na súťažiach vín sa tento
ukazovateľ zrejme neberie do
úvahy, keďže členovia poroty
by sa nemali dostať do takého
stavu, aby sa po ochutnávke
skloňovala bolesť hlavy. O výhodách bioprodukcie hovorí fakt,
že pesecké vína pravidelne dosahujú výborné umiestnenia na
súťažiach, tak na regionálnych

aj na medzinárodnej Súťaži vín
Karpatskej kotliny. „Organizujú
sa miestne súťaže, kde prihlásime tri naše vína, všetky dostanú
zlatú medailu a už nikdy viac nás
nepozývajú,“ poznamenáva Ladislav Palík s úsmevom. Vie, že
takéto gesto je hodné niekoľkých
ďalších zlatých medailí. Spolu
s manželkou a dcérou absolvovali popredné vinárske vzdelávanie v Budapešti, preto často
dostávajú pozvania na súťaže vín
za členov poroty. „Bol to správny
krok, aby kurz absolvovali aj ony.
Často chodíme spolu do poroty
a aj pri takýchto príležitostiach
je rodina pokope,“ dodáva. Jeho
manželka, Klára Palíková sa tiež
zamilovala do vína a získala aj
potrebné odborné vzdelanie
na to, aby sa presadila v tomto,
v našich pomeroch ešte stále
mužmi ovládanom odvetví:
„Vinársky kurz mi dal určite
veľa, ale rovnako ma obohatila
účasť na mnohých súťažiach vín
a členstvo v porotách na týchto
ochutnávkach. Medzinárodný vinársky kurz mi poskytol príležitosť

„Naše vína sú pripravované bez chemikálií a konzervantov.“
Foto: (ik, bio-centrum.sk)
domácich či maďarských súťažných ochutnávkach, ako aj na
celoštátnych súťažíach. Pivnica
Palík má mnoho zlatých medailí
z regionálnych súťaží Ister-Granum. Na nedávnej celoštátnej
súťaži Biel Binalia, organizovej
pre Národný salón, sa slamové
víno cabernet sauvignon peseckej pivnice stalo najlepším
vínom medzi 526 vzorkami. Pesecké vína si vybojovali viacero
zlatých a strieborných medailí

spoznať, čo vlastne víno je. Vôbec
to nie je o alkoholizme. Naučili
sme sa základom vínnej kultúry
– s čím piť, ako piť, z akého pohára... Kurz mal veľký vplyv na
všetkých účastníkov, preto sme sa
rozhodli zriadiť jeho súčasti aj tu,
u nás, vo Veľkom Peseku, kde sme
zorganizovali niekoľko vinárskych
vzdelávacích kurzov. Aj tu sme sa
naučili zaujímavé veci – aké jedlo
sa hodí k akému vínu, aké syry
ku ktorým odrodám a podobne.

jseptember 2013
Jedným zo základov našej kultúry
je, že sme sa naučili jesť vidličkou
a nožom. Bolo by však vhodné,
keby sme mali doma aspoň sadu
pohárov k bielemu a sadu k červenému vínu. Keby sme vedeli
aspoň toľko, ku ktorému jedlu
sa hodí aké víno. Vzdelávanie tu
už ukončili štyri skupiny, ohlasy
boli pozitívne, preto plánujeme
v budúcnosti otvoriť ďalšie kurzy.
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Z absolventov sa mnohí začali
vážne zaoberať vinárstvom a chodiť na súťaže.“
V peseckej pivnici sa vína
nevyrábajú len z hrozna. Pripravujú tu aj ovocné vína z
broskýň, sliviek, višní, jabĺk,
trniek, šípok. „Mnoho ovocia nedokážeme spracovať, preto sme sa
rozhodli, že otvoríme pestovateľkú pálenicu,” hovoria Palíkovci.

Ďalším ich plánom je úprava
okolia pivnice, ktorú chcú zatraktívniť aj pre rodiny. Z tohto
dôvodu tu plánujú vybudovať
detské ihrisko. Pre návštevníkov chcú poskytovať hotové
pobytové balíky. V súčasnosti
ich pripravujú a práve mapujú
zaujímavosti a pamätihodnosti
regiónu.
Na peseckom svahu to teda

naozaj žije. Ako v bioprodukcii,
neúnavne propagovanej rodinou Palikovcov, dotvára jedna
činnosť druhú, tak sa dotvárajú
jednotlivé služby poskytované
majiteľmi pivnice v harmonickom celku. Dá sa tu naučiť
vínnej kultúre, ale aj životnej filozofii. Kto neverí, nech sa príde
presvedčiť...
Ladislav Levicky

O vystúpenia Kincső je záujem doma i v zahraničí

Členovia tanečného súboru Kincső majú za
sebou rušné leto s množstvom podujatí a vystúpení a nástupom jesene sa tento rad zďaleka
nekončí. Ale pekne poporiadku.
V júni absolvovali vystúpenie na Celoštátnom ľudovoumeleckom festivale v Diakovciach.
Zaujímavosťou podujatia je, že ho považujú za
pokračovanie celoštátnych festivalov, ktoré
sa pred rokmi konali v Želiezovciach. Súbor
vystupoval na obecných dňoch vo Veľkých
Turovciach, Sikeničke, Obide, Brutoch, v Ipeľských Úľanoch pri príležitosti znovuzaloženia
MO Csemadok a na tradičných Dunajských
slávnostiach v Budapešti.
Bence Zsombor Juhász a Rebeka Némethová na základe výsledkov celoštátnej súťaže
sólistov dostali pozvanie na najväčšiu domácu
folklórnu udalosť – festival vo Východnej, kde
účinkovali hneď dvakrát: v piatok v programe
bratislavského súboru a v nedeľnom galaprograme.
Jednou z najdôležitejších udalostí leta bol
začiatkom augusta jubilejný 10. ľudovoumelecký tábor pri Hrone. Zúčastnilo sa ho 90–100
účastníkov, medzi inými členovia súboru Boróka z Barcsu, Hont z Vinice a ďalší záujemcovia
z okolia Želiezoviec, Galanty a iných oblastí.
Okrem vyučovania tanca a hudby tu prebiehal
aj kurz dramatickej tvorby a výuka ľudových

remesiel. Vyučovanie viedli Tamás Gál, Márta
Virágvölgyi (na snímke), László a Annamária

Konkoly, Péter Lévai, András Túri. „Ide o uznávaných odborníkov vo svojom odbore, napríklad
Márta Virágvölgyi sa pred niekoľkými týždňami
stala laureátkou vysokého štátneho vyznamenania v Maďarsku, Péter Lévai je uznávaným pedagógom Maďarskej vysokej školy tanečných umení
a mohol by som pokračovať,“ poznamenáva
vedúci súboru a organizátor tábora Alexander
Juhász. Účastníci mohli osvojené vedomosti
prezentovať na tradičnom záverečnom galaprograme.
Deň (!) po ukončení tábora sa Kincső, hudobná skupina Gereben a členovia rodičovského súboru vybrali na medzinárodný folklórny
festival do sicílskeho mestečka Mistretta. Na
podujatí sa predstavili v spoločnosti talianskeho, paraguajskeho a indonézskeho súboru.

Deň Svodova 2013

Horúca letná sobota 3. augusta bola Dňom Svodova. A tak, ako už sedemkrát predtým, znova
sa v tejto niekdajšej obci, dnes mestskej časti zišli domáci s návštevníkmi z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, aby sa jednoducho stretli, porozprávali a najmä zabavili. A opäť to bolo okolie kultúrneho domu zaplnené ľuďmi, šantiacimi deťmi, vôňou pečenej klobásy, rôznych druhov gulášu,
trdelníkov a iných lahôdok, stánky s ľudovo-umeleckými výrobkami, hračkami, atrakcie pre deti a
rozmanitý kultúrny program, v ktorom vystúpili: spevácke súbory Šarovčanky, Nostalgia z Hronoviec, country skupina Arizona z Hronoviec, súbor citaristov zo Sazdíc, folklórny súbor Lipka z
Tehly. Časť programu si pripravili aj sami Svodovčania – zaspievali svodovské ženy a vystúpilo asi
20 svodovských detí, zapojilo sa i niekoľko divákov z publika. Svodovské gazdinky súťažili o najlepší zákusok a koláč.
O Dni Svodova, ktorý každoročne organizuje
občianske združenie Svodov s prispením mesta a
sponzorov, je už známe, že každoročne praje aj
počasie, hoci tentoraz mu prialo až príliš. Večer sa
začala tradičná tanečná zábava pod holým nebom,
do tanca hralo Bon-bon duo a horúci a rušný deň
vo Svodove trval až do veľmi neskorej noci.
(šh)

„S hostiteľmi sme si vytvorili veľmi dobrý vzťah,
vďaka ktorému možno v septembri na Pohronskej
verbovačke privítame časť súboru z Mistretty,“
povedaL Alexander Juhász koncom augusta.

Členovia Kincső na Agrokomplexe s ministrom Jahnátkom
Po návrate sa želiezovský súbor predstavil
na Agrokomplexe v Nitre, na Oberačkových
slávnostiach vo Vinici, na Dňoch sv. Štefana
v Tvrdošovciach a na festivale Pomlé v Šamoríne. „V septembri nás čaká tradičná Pohronská
verbovačka a kvalifikácia na celoštátny festival
Eszterlánc. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať
sponzorom letného tábora – Úradu vlády SR,
Nadácii Gábora Bethlena, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ROS Levice a mestu Želiezovce.
V neposlednom rade ďakujeme obciam, ktoré nás
podporujú pozvaniami na obecné slávnosti,“ hovorí A. Juhász a dodáva, že aj keď si cenia všetky
pozvania, z dôvodu vyťaženosti nedokážu ich
jednoducho všetky akceptovať.
(ik)

Grófska návšteva
20. augusta zaregistrovali v Mestskom
múzeu a pamätnej izbe Franza Schuberta
v Želiezovciach vzácnu návštevu. Prehliadku exponátov, medzi ktorými sú bohato zastúpené aj relikvie grófskej rodiny
Esterházyovcov, absolvoval knieža Tassilo
Metternich so svojou sesternicou, gróou
Alexandra von Bismarck. „Ide o priamych
pokrvných príbuzných – pravnukov gróy
Márie Breunner (1856–1929), najstaršej
sestry gróy Ernestíny,“ informoval vedúci
múzea Pavel Polka, ktorý návštevníkom
ukázal aj park, kaštieľ a hrobku grófskej
rodiny.
(ik)
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach v obvodných kolách
Prírodovedné predmety II. stupeň 5. – 9 . ročník
Názov súťaže
Matematická
olympiáda
5. ročník
6. ročník
8. ročník
9. ročník
Pytagoriáda
5. ročník
G e o g ra f i c ká
olympiáda
5.ročník
6.ročník
BiO – Botanika
7. ročník
Archimediáda
7. ročník

Meno a priezvisko

Obvodné
kolo

Veronika Pečeňová
Peter Regász
Miriam Adamiková
Gréta Horváthová

úspešní
riešitelia
5. miesto

Veronika Pečeňová

úspešný
riešiteľ

Katarína Gieronová
Peter Paláš�
Sandra Botková

3. miesto
4. miesto
úspešný
riešiteľ

Matej Stančík
Tibor Princ

úspešní
riešitelia

Spoločensko-vedné predmety II. stupeň 5. – 9 . ročník

Krajské
kolo

Celoslov.
kolo

Stolný tenis

Hádzaná
Coca cola –
veľký futbal
Badminton

Meno a priezvisko
chlapci

dievčatá
chlapci
chlapci

Obv.
kolo
10. m

postup

Olympiáda
zo slov. jazyka
Prednes poves�
Šaliansky Maťko
Prednes poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín
Povesť večne mladá
– literárna práca
Odkaz
K. Brustlerovej
literárne práce

Vybíjaná
Atle�ka –
Diana Pavlovicsová
Mladí
záchranári
CO
Družstvo –
Mladý zdravotník
Futbal - Pohár
chlapci
primátora mesta
dievčatá

Okr.
kolo

Krajské
kolo

Obvodné Krajské
kolo
kolo
Peter Regász 6.B
úspešný
riešiteľ
Alíz Bánovská 6.A
6. m
Sandra Botková 7.A 5. m
Paulína Bradová 7.A 6. m
8. m
Patrik Szalay 8.B
Dávid Židek 8.A
11. m
Mária Zlámalová 9.B 2. m
účasť
Mária Zlámalová 9.B 1. m
1. m
Samuel Vezér 5.B

Celoslov.
kolo

5. m

2. m

Jarmila Hrašková 8.B 2. m
Mária Zlámalová 9.B

2. m

Mária Zlámalová 9.B

2. m

Výtvarné súťaže 5. – 9. ročník
Názov súťaže
Európa v škole
Svätoplukova ríša
ožíva
Dielo Tvojich rúk

2. m
4. m
2. m

chlapci
9. m
dievčatá
8. m
dievčatá
2. m
vrh guľou, hod
kriketovou lop�čkou

Meno a priezvisko

Olympiáda
z ang. jazyka
Dejepisná
olympiáda

Športové súťaže 5. – 9. ročník
Názov súťaže

Názov súťaže

Meno a priezvisko Obv.
Okr.
olo
kolo
Andrej Csernyík
2. m
Mar�n Kóša

Kraj.
kolo

Nikoleta Nagyová

Celoslov.
kolo
Čestné
uznanie
Čestné
uznanie

I. stupeň 1. – 4. ročník
Názov súťaže

1. m
3. m
1. m

5. m
5. m

5. m
1. m
1. m

Oslavy Matice slovenskej v Martine

V sobotu 3.8.2013 sa 29-členná skupinka členov a sympatizantov miestnej organizácie Matice slovenskej v Želiezovciach
zúčastnila v Martine na treťom dni osláv pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej a 1150.výročia príchodu Cyrila
a Metoda na územie Veľkej Moravy.
Oslavy v Martine prebiehali od 1. 8.- 4. 8. a počas týchto dní
bola otvorená výstava umeleckých diel cyrilometodského charakteru, odhalené boli busty zakladateľov Matice – Francisciho, Moysesa a Kuzmányho, ako aj súsošie svätých solúnskych bratov. Do
obehu bola uvedená 10 eurová matičná minca a poštová známka,
ako spomienka na toto jubileum.
Oslavy v sobotu vyvrcholili galaprogramom „Ochrankyňa
národa“ za účasti vládnych predstaviteľov. V rámci programu boli
odovzdané ocenenia Matice slovenskej 20-tim osobnostiam politického a kultúrno-spoločenského života, ktoré najviac ovplyvnili
našu prítomnosť. I keď názory na tieto ocenenia sa rôznia a samotné oslavy boli bojkotované časťou výboru MS, bolo zážitkom
osobne stretnúť národnú umelkyňu Evu Kristínovú, či národného
umelca Juraja Jakubiska, ktorí vyjadrili podporu našej miestnej or-

Meno a priezvisko

Obvodné Okresné
kolo
kolo
Šaliansky Maťko Simona Rosíková 4.B 3. m
Ľudovít Boťťán 4.A 3. m
Hviezdoslavov
Mar�n Ro�k 4.B
2. m
Kubín
Sarah Sztanková 2.B 2. m
Pytagoriáda
Daniel Szalai 4.B
úspešní
Jakub Koprla 4.A
riešitelia
Klokan 2013
Ema Ferdová 2.A
Šesták 2.B
Lucia Jarošová 4.A
Slávik Slovenska Lea Acsaiová
úspešná
Všetkovedko
Ema Feješová 4.A

Celoslov. kolo

úspešní
riešitelia

úspešná

ganizácii MS. V obrovskej horúčave bolo zadosťučinením aj vystúpenie
sólistov opery SND a známych folklórnych telies. Celý galaprogram bol
odvysielaný v priamom prenose televíziou TA3. V nedeľu, počas záverečného dňa osláv sa konali slávnostné bohoslužby a organový koncert.
Hlavnými organizátormi Národných matičných slávností, ktoré sa konali pod záštitou predsedu vlády Roberta Fica boli Matica slovenská
a mesto Martin.
Na oficiálnej stránke MS poďakoval jej
predseda Marián Tkáč všetkým matičiarom,
ktorí v tropickej horúčave merali cestu do
Martina z celého Slovenska a podporili svojou účasťou Maticu slovenskú.
Želáme Matici slovenskej veľa síl odolávať
nepriazni v súčasnosti a v jesenných voľbách
zdravý rozum a to najsprávnejšie rozhodnutie, aby táto kultúrna ustanovizeň mohla ešte
Želiezovskú Maticu pozdrapo dlhé roky sceľovať slovenský národ.
vil Juraj Jakubisko
Zuzana Puchríková
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Želiezovčan na majstrovstvách sveta
Mladý motokrosový pretekár Kristián Ľudovít Dóka. Na sústredení pred súťažou
Vincze sa v ostatnej dobe často objavuje sa Kristiánovi pokazil motocykel a keď sa im
na stránkach našich novín. Zdá sa, že tento horko-ťažko podarilo zohnať náhradný stroj
trend bude pokračovať. Dôvodov na to je z Česka, vyskytli sa problémy s autom aj
prívesom. Napokon v najhorúcejší letný deň
viac než dosť.
Prvým je, že v lete prevzal vedenie sa im podarilo dostať na celosvetovú súťaž,
v Slovenskom pohári
v motokrose v súťažnej
kategórii MX 65 a sériu
vedie s istým náskokom.
Dôležitejšie však je, že
tento 10-ročný Želiezovčan bol nominovaný do
slovenskej reprezentácie
a v auguste sa ako jej člen
zúčastnil Majstrovstiev
sveta juniorov v motokrose, ktoré sa konali
v českom Jiníne. „Na
základe jeho výsledkov
na slovenských súťažiach
ho funkcionári vybrali do reprezentačného
výberu. Žiaľ, mali sme
málo času na prípravu, Krisztián Vincz v spoločnosti ďalších členov slovenského motokronavyše niekoľko dní pred sového reprezentačného tímu (v prvom rade druhý zľava)
súťažou nás postihla
séria technických problémov, ktoré spôsobili, kde si zmeralo svoje sily 250 pretekárov zo
že súťaž na majstrovstvách sveta nemohol 44 krajín sveta. „Stáť pri štarte takejto súťaabsolvoval na vlastnej motorke,“ hovorí jeho že je úplne iný pocit, než v prípade štátnych
starý otec, tréner a manažér v jednej osobe a regionálnych súťaží. Tam nás bolo oveľa

Mestská liga odštartovala
Multifunkčné športové ihrisko v areáli
základnej školy sa rozhodne nemohlo sťažovať na nezáujem športovej verejnosti. Jej
využívanie bolo občas nutné riadiť harmonogramom, pretože záujem športovcov bol
veľký. Odohrávajú sa tu tréningy, voľnočasové zápasy, ale aj rôzne turnaje pre deti,
mládež aj dospelých. A od augusta už aj
dlhodobá organizovaná súťaž...
V polovici augusta bola s účasťou 8
družstiev odštartovaná želiezovská minifutbalová liga. Súťaž sa začala v sobotu
17. augusta a odvtedy sa jednotlivé kolá
odohrávajú každú sobotu. Do súťaže sa
zapojili družstvá: Záložňa Török, Telekom, Satanet, Veteráni, Sikenica, Čata,
Chryzantéma, GH Garden Street.
Iniciátorom miestnej minifutbalovej
ligy bol Alexander Kotrus, ktorý sa vyjadril, že nápad spustiť minifutbalovú súťaž
v ňom skrsol už pred rokmi, len z časových
dôvodov sa mu ho vtedy nepodarilo rozvinúť. „Pred pár rokmi sme chodievali hrávať
minifutbal do Levíc a zdalo sa mi reálne
uskutočniť to aj v našom meste. Pri zrode a
realizácii tohto zámeru mi bol nápomocný

Štefan Štuller. Poskytnutím areálu minifutbalového ihriska v areáli ZŠ nám vychádza v
ústrety zástupca riaditeľky Vojtech Tomašovič,
s internetovou stránkou nám pomáha Štefan
Valach. Po úvodných zápasoch sú moje skúsenosti pozitívne, teší ma záujem a kladná
odozva, ale sú tam aj určité nedostatky. Dúfam

viac. Najlepší pretekári prevyšovali ostatných
najmä svojimi skúsenosťami. Oni však na
budúci rok postúpia do inej kategórie, preto
šanca na úspech bude vyššia,“ tvrdí Kristián.
V kategórii MX65 je horná veková hranica
12 rokov, a teda má ešte celú budúcoročnú
sezónu pred sebou, kým jeho súperi sa
presúvajú do inej kategórie. Platí to tak pre
domáce súťaže, ako aj pre Majstrovstvá Európy a sveta. Predstavitelia národnej federácie totiž naznačili, že s Kristiánom rátajú do
reprezentácie aj v budúcom roku.
Tento rok skončil na majstrovstvách
sveta na 27. mieste aj napriek spomínaným nešťastným náhodám s technikou.
V budúcom roku môže byť jedným z najlepších aj v medzinárodnom meradle, na
takejto úrovni je však potrebná podpora
sponzorov. To je zatiaľ najslabšou stránkou motokrosového súťaženia Kristiána
Vinczeho, v záujme šírenia dobrého mena
nášho mesta vo svete však spolu s mnohými
ďalšími Želiezovčanmi dúfame, že aj tento
problém, ako mnohé ostatné, sa v krátkom
čase vyrieši.
(ik)
FUTBAL
IV. liga – dospelí – juhovýchod
Ímeľ – Želiezovce 2:2 (2:0) Dobias, Rotík S.
Želiezovce – ViOn Zl. Moravce B 0:2 (0:0)
Dvory n/ Ž. – Želiezovce 2:2 (0:1) Kokoška,
Tóth K.
Tvrdošovce – Želiezovce 1:1 (0:0) Herceg
Želiezovce – Váhovce 1:5 (1:3) Horniak
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Chrenová – Želiezovce 1:1 (1:0) Klimaj
Želiezovce – Komjatice 2:6 (0:4) Klenko 2
Topoľníky – Želiezovce 4:2 (1:2) Klenko,
Szokol R.
Gabčíkovo – Želiezovce 3:2 (1:0) Klenko,
Čenger
Želiezovce – Veľká Mača 0:2 (0:1)
III. liga – starší žiaci – juh
Tvrdošovce – Želiezovce 1:3 (1:2) Sokol L.
2, Szabó
Želiezovce – Komárno 1:5 (1:3) Sokol L.
Šahy – Želiezovce 1:2 (0:0) Čík 2
Želiezovce – Veľký Meder 2:0 (2:0) Čík,
Sokol L.

však, že v priebehu sa tieto problémy vyriešia,“
hovorí hlavný organizátor súťaže, ktorý by aj
prostredníctvom našich novín chcel osloviť
prípadných záujemcov, aby sa prihlásili za
rozhodcov minifutbalovej ligy. Informácie
o želiezovskej minifutbalovej lige nájdete
na oficiálnej webovej stránke súťaže na
www.minifutbalzeliezovce.sk.
(ik)

III. liga – mladší žiaci – juh
Tvrdošovce – Želiezovce 7:3 (4:2) Mácsadi
2, Klimajová
Želiezovce – Komárno 4:9 (2:4) Mácsadi
2, Dudáš 2
Šahy – Želiezovce 8:3 (6:2) Mácsadi, Dudáš
Želiezovce – Veľký Meder 2:5 (1:3) Mácsadi, Pásztor, Klimajová
(in)
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Dni európskych občanov

Kedy: 13.-14.-15. Septembra 2013, kde: Amfiteáter
13.09. 2013 Piatok
19:30 Slávnostné zahájenie podujatia
20:00 Flashdance tanečná skupina
21:00 Novozámocký operetný kvintet
22:00 Robo Šimko & MassRiot
23:00 Márió - Tanečná zábava a diskotéka
14.09.2013 Sobota
11:00 Talentmánia – zábavný program pre najmenších
12:00 Súťaž vo varení guláša
12:00 Zumba s Magdi
13:00 Vystúpenie súborov a skupín z partnerských miest
18:00 Vujity Tvrtko a jeho „Pekelné a anjelské príbehy“
20:00 Barna Gergely - koncert
21:00 Dolhai Attila & Vágó Bernadett
Opereta – muzikál – šlágre
22:30 Tesók - Tanečná zábava a diskotéka
15.09.2013 Nedeľa
15:30 SĽUK - Vystúpenie folklórneho súboru
16:30 AYERS ROCK - koncert
18:00 DESMOD
19:30 Diskotéka
Vstup voľný
Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Siedme putovanie
za pokladmi

Ani horúci letný deň nebol prekážkou, a tak sme sa vydali na ďalšie putovanie za pokladmi nášho mesta. Tradične
v lete počas prázdnin sa vydávajú Želiezovčania na cestu za
objavovaním histórie, spoznávaním pamätihodností, prírody. Knihovníčka Sylvia Plizgová sprevádzala slovom aj obrázkami dva tucty záujemcov po jednotlivých zaujímavých
miestach nášho mesta. Spoznali sme sochy Eurydiky a Orfea, Herkulesa,
kaštieľ v parku
a Soví zámoček,
Sachera a jeho
slávnu
tortu,
pamätník na námestí, Kostol sv.
Jakuba s freskami i sarkofágom,
aj ďalšie. Spoznali
sme vzácne stromy v parku, platany, dub letný, ginko, paulovniu aj tisovec
dvojradový, za ktorý je možno hlasovať na www.ekopolis.sk
ako strom roka.
Putovanie sme ukončili pod altánkom pri knižnici, kde čakalo na každého účastníka sladké občerstvenie aj darček od
primátora mesta - tričko a šiltovka. Deti šikovne poskladali
aj puzzle obrázok z otázok a odpovedí, kde si upevnili získané vedomosti. Veríme, že všetci budú na svoje mesto a jeho
históriu hrdí. Na toto podujatie sme využili aj grant MK SR,
prenosný sprievodcovský aparát.
(MsK)

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

17. 7. Barnabás Balla; 19. 7. Zara Nicol Tokarčík, Korina Pomposová, Laura Kmeťová; 30. 7. Šimon Ježo

Sľúbili si vernosť

13. 7. Jaroslav Peťko (Šalov) - Marcela Hagarová (Šalov), 27. 7. Ján Mikula (Tekovské
Lužany) – Veronika Vargová (Želiezovce); 2. 8. Csaba Otrekal (Šahy) – Sylvia Pastorková (Želiezovce); 3. 8. Štefan Hutai (Želiezovce) – Zuzana Csomorová (Želiezovce);
24. 8. Bertalan Szabó (Želiezovce) – Sabína Balážiková (Želiezovce), Daniel Mravík
(Želiezovce) – Jana Vrbiniaková (Želiezovce); 30. 8. Július Varga (Levice) – Nikoleta
Dudásová (Želiezovce); 7. 9. Tibor Varga (Kuraľany) – Monika Vrábelová (Želiezovce),
Vladimír Gunič (Sazdice) - Zuzana Pavnická (Trhyňa)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Zuzana Bellusová
28. 09.
František Budaváry 02. 09
Thanh Do Van
15. 09.
Andrea Jókayová
24. 09.
Jozefa Lacko
24. 09.
Gabriel Lakatoš
09. 09.
Margita Lešťanová 07. 09.
Miroslav Majtán
13. 09.
Tibor Mezőlaky
07. 09.
Júlia Molnárová
04. 09.
Robert Ondré
02. 09.
Robert Šál
10. 09.
Barbora Vaniaková 25. 09.
Mária Zólyomiová 05. 09.
60
Katarína Brachnová 22. 09.
Ružena Hocová
13. 09.
Helena Juhászová
01. 09.
Alexander Kóša
06. 09.
Juraj Miklóš
11. 09.

Viliam Németh
04. 09.
Mária Némethová
12. 09.
Ľudmila Pivarčiová 15. 09.
Karol Repáň
10. 09.
Stanislav Šonkoľ
17. 09.
Eva Tarová
12. 09.
Jaroslav Trecha
08. 09.
70
Mária Hraníková
Elena Mesárová

23. 09.
02. 09.

80
Július Buda
29. 09.
Rozália Diószegiová23. 09.
Zuzana Franková
08. 09.
Anna Vargová
03. 09.
90
Alžbeta Kohútová
Anna Križovičová

24. 09
05. 09.

Opustili nás – Elhunytak

10. 7. Ladislav Bajkai (Želiezovce, 50 r.), 14. 7. Helena Beláková (Želiezovce, 88
r.), Jolana Ráková (Želiezovce, 82 r.), 19. 7. Anna Nyírőová (Želiezovce, 68 r.), 20.
7. Pavel Kis (Želiezovce, 73 r.), Jolana Sklačanová (Želiezovce, 87 r.), 26. 07. Zsolt
Szalai (Želiezovce, 45 r.), 29. 7. Július Tóth (Želiezovce, 76 r.), 1. 8. Milach Fröhlich
Trhyňa, 49 r.), 8. 8. Jozef Šoóš (Želiezovce, 51 r.), 12. 8. Eugen Šuba (Zbrojníky, 71 r.),
15. 8. Mária Zlehovecová (Želiezovce, 81 r.), 18. 8. Ladislav Imre (Farná, 83 r.), 21. 8.
Emerencia Balázsová (Šalov, 61 r.), 26. 8. Ildikó Szúnyogová (Želiezovce, 55 r.), 27. 8.
Július Neviďánsky (Kuraľany, 90 r.), 28. 8. Margita Budová (Želiezovce, 87 r. ), 30. 8.
Ján Mácsadi (V. Ludince, 80 r.), 1. 9. Magdaléna Košáreková (Farná, 70 r.), 3. 9. Rozália
Vargová (Farná, 77 r.), 5. 9. Etela Urbanová (Želiezovce, 79 r.),
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Zselíz 2013
Európai polgárok napjai

Žalúzie - Rolety

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

IX. 13. Péntek
19:30 Ünnepélyes megnyitó

18.00 Vujity Tvrtko - előadás

20:00 Flashdance tánccsoport

20:00 Barna Gergely - koncert

21:00 Érsekújvári Operett Kvin-

21:00 Dolhai Attila &

tett

Bernadett

22.00 Robo Šimko & MassRiot

operett – musical - slágerek

- koncert

22.30 Tesók - Diszkó és utcabál

Vágó

23.00 Márió - Diszkó és utcabál
IX. 15. Vasárnap
15:30 SĽUK - folklór

Talentmánia

-

vidám

16:30 AYERS ROCK - koncert

program a legkisebbeknek

18.00 DESMOD - koncert

12:00 Gulyásfőző-verseny

19:30 Diszkó

12:00 Zumba Magdival
13.00 Partnervárosok előadói-

A belépés ingyenes

nak fellépése

Mestská polícia
v Želiezovciach
v priebehu roka 2013 začne v intraviláne
mesta Želiezovce poskytovať
zabezpečenie objektov:
- firemných priestorov,
- súkromných rodinných domov
- bytov
pultom centralizovanej ochrany.

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Mühlbauerová: MôJ ŽIVOT V SÚLADE s MESIACOM
9,95 €
Bratislava Ikar 2013.
Zdravie,krása a pohoda podľa polohy Mesiaca. Využite silu
Mesiaca pre svoje telo systematicky.
Klenková-Kazimír: BOLESTI v KRÍŽOCH
9,59 €
Bratislava, Slovart 2013.
Všetko o bolestiach v krížoch,doplnenené cvičebným programom.
Gelabert: CUKROVKA
12,58 €
Vrútky, Orion-New start.
Moderná medicínska liečba,fytoterapia,lieky a užívanie.
Perfektná pomôcka pre cukrovkárov.

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
23. septembra, 21. októbra, 25. novembra a 16. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť
Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska budeme odvážať v dňoch:
24. septembra, 22. októbra, 26. novembra a 17. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova,
Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho,
Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho
a Zlatnícka budeme odvážať v dňoch:
25. septembra, 23. októbra, 27. novembra a 18. decembra.
Z obchodov v dňoch:
26. a 27. septembra, 24. a 25. októbra, 28. a 29. novembra a 19.
Mestský úrad Želiezovce
decembra.

14 áras építkezési telek, régi családi házzal eladó a városközpontban.
Ár megegyezés szerint. Predám 14 á pozemok so starším rodinným
(13-20)
domom. Cena dohodou. 0907791878

Rozmarínova 1

Želiezovce

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

(13-19)

Zabezpečenie objektov
v spolupráci s Mestskou políciou
má niekoľko výhod:
- väčšie právomoci pri zásahu
- 20-ročná osobná a miestna znalosť
- priebežné celodenné fyzické monitorovanie objektov
- ceny porovnateľné s konkurenciou alebo nižšie
V prípade záujmu kontaktujte náčelníka MsP
na tel. čísle: 0905 891 442.

Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na rok 2013

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

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

11:00

(13-04)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

szabadtéri színpad, szeptember 13-14-15.

IX. 14. Szombat
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Márai: EGY POLGÁR VALLOMÁSAI
16,56 €
Budapest, Helikon 2013.
Egy regényes életrajz,a születés mérföldkövétöl kalauzolja az
olvasót.
Scholtz: 64 VÁRMEGYE
13,88 €
Budapest, Szalaykönyvek.
A könyv internetes mellékletében megtekinthetik a vármegyék részletes térképeit is.
Brezina: VISSZATÉR AZ ISKOLA FANTOMJA
7,27 €
Budapest,Tudatoslépés kft.
Kitöl származhatnak a titokzatos fekete levelek?

2013. szeptember
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* Sport *

Krisztián világbajnokságon szerepelt
Vincze Krisztiánról, a fiatal motocross- néhány nappal a felkészülés során Krisztiversenyzőről és eredményeiről az utóbbi ánnak elromlott a motorja, és amikor nagy
időben gyakran tudósítottunk lapunkban. nehezen sikerült egy másik gépet bérbe
Úgy tűnik, ez a trend a jövőben is folytatódni venniük Csehországból, gondok adódtak az
autóval és az utánfutóval is. Végül a nyár legfog, több okból is.
Egyrészt nyáron átvette a vezetést a melegebb napján indultak útnak, és jutottak
Szlovák Liga versenysorozatában az MX65 el a világversenyre, amelyen 44 ország 250
kategóriában, és jelenleg
is biztos előnnyel vezet.
Fontosabb
azonban,
hogy ez a 10 éves zselízi
fiú meghívást kapott a
szlovák motocross válogatottba, és augusztusban
mint annak tagja vesz
részt a világbajnokságon
a csehországi Jinínben. „A
szlovák versenyeken elért
eredményei alapján a szövetség vezetői meghívták
őt a válogatottba. Sajnos
kevés időnk maradt a
felkészülésre,
ráadásul
néhány nappal a verseny
előtt több műszaki jel- A világbajnoki verseny teljesen más élményekkel és tapasztalalegű gondunk adódott, tokkal szolgált.
amelyek miatt a világbajnoki futamon Krisztiánnak egy idegen mo- fiatal motoros versenyzője szerepelt. „Teljetoron kellett versenyeznie” – mondja Dóka sen más érzés volt ott a rajthoz állni és verseLajos, a fiatal versenyző nagyapja, edzője és nyezni, mint a hazai országos vagy regionális
menedzsere egy személyben. A futam előtt versenyeken. Ott sokkal többen voltunk. A

Elindultak a városi liga küzdelmei
A Béke utcai alapiskola területén álló
többrendeltetésű sportpálya nem panaszkodhat a sportolók figyelmének hiányára. Intenzív kihasználtsága miatt olykor órarenddel
kellett szabályozni, ki és mikor használhatja
a területet. Gyakran tartanak itt edzéseket, szabadidős mérkőzéseket, különböző

labdarúgó tornákat gyerekek és felnőttek
részvételével. És augusztustól immár hosszú
távú szervezett bajnokság is folyik itt. A városi kispályás labdarúgó liga augusztus 17-én,
szombaton kezdődött, és azóta minden szombaton tartanak egy fordulót. A bajnokságba
8 csapat kapcsolódott be: Török Zálogház,

Telekom, Satanet, Veteránok, Tergenye, Csata,
Chryzantéma, GH Garden Street.
A helyi kispályás fociligát Kotrus Sándor hívta életre, aki elmondta, hogy már
több éve megfogalmazódott benne az
ötlet, de időhiány miatt mindeddig nem sikerült megvalósítania. „Néhány évvel ezelőtt
Lévára jártunk kispályás focit játszani, de
bíztunk benn, hogy városunkban is megvalósulhat valami hasonló. A létrehozásnál és
megvalósításnál sokat segített Stuller István.
Az alapiskola területén levő kispályát rendelkezésünkre bocsátva Vojtech Tomašovič
igazgatóhelyettes nyújtott segítő kezet, a
weboldallal Štefan Valach segít. A kezdeti fordulók után kellemes benyomásaim vannak,
jól esnek a pozitív visszajelzések, ugyanakkor
tapasztaltunk hiányosságokat is. Remélem,
hogy ezeket idővel megoldjuk” – mondta el
a bajnokság főszervezője, aki lapunkon keresztül is szerette volna megszólítani azokat
az esetleges érdeklődőket, akik játékvezetőnek
jelentkeznének a kispályás ligába. A zselízi
minifutball-bajnokságról a verseny hivatalos
honlapján, a www.minifutbalzeliezovce.sk-n
lehet bővebben tájékozódni.
(ik)

legjobbak főleg tapasztalataikkal magasodtak
ki a mezőnyből. Ők jövőre egy kategóriával
feljebb lépnek, ezért akkor nagyobb lesz az
esélyem egy jó helyezésre” – mondja Krisztián. Az MX65-ös kategóriában 12 év a felső
korhatár, neki tehát van még egy éve, hogy
jó eredményeket érjen el hazai, európai és
világversenyeken, hiszen komolyabb ellenfelei más kategóriában versenyeznek majd.
A nemzeti szövetség képviselői már jelezték,
hogy a következő szezonban is számolnak
Krisztián válogatottbeli szereplésével.
Idén az említett nehézségek ellenére a 27.
helyen végzett a világversenyen. A következő
szezonban is ott lehet a legjobbak között, akár
nemzetközi viszonylatban is. Ilyen szinten
azonban már jelentős szponzori támogatásra is szüksége lenne, és ez egyelőre Vincze
Krisztián versenyzésének Achilles-ina.
Városunk jó hírének terjesztése érdekében
sok zselízi lakossal együtt reméljük, hogy
ez a gond is rövid időn belül megoldódik,
és jelentkeznek olyan támogatók, akiket nem
hagy hidegen, hogy van-e Zselíznek világbajnoki résztvevője vagy sem.
(ik)
LABDARÚGÁS
A csapat – IV. liga – délkelet
Ímeľ – Želiezovce 2:2 (2:0) Dobias, Rotík S.
Želiezovce – ViOn Zl. Moravce B 0:2 (0:0)
Dvory n/ Ž. – Želiezovce 2:2 (0:1)
Kokoška, Tóth K.
Tvrdošovce – Želiezovce 1:1 (0:0) Herceg
Želiezovce – Váhovce 1:5 (1:3) Horniak
iúsági csapat – IV. liga – délkelet
Chrenová – Želiezovce 1:1 (1:0) Klimaj
Želiezovce – Komjatice 2:6 (0:4) Klenko 2
Topoľníky – Želiezovce 4:2 (1:2)
Klenko, Szokol R.
Gabčíkovo – Želiezovce 3:2 (1:0)
Klenko, Čenger
Želiezovce – Veľká Mača 0:2 (0:1)
Diákcsapat – III. liga – dél
Tvrdošovce – Želiezovce 1:3 (1:2)
Sokol L. 2, Szabó
Želiezovce – Komárno 1:5 (1:3) Sokol L.
Šahy – Želiezovce 1:2 (0:0) Čík 2
Želiezovce – Veľký Meder 2:0 (2:0)
Čík, Sokol L.
Kölyökcsapat – III. liga – dél
Tvrdošovce – Želiezovce 7:3 (4:2)
Mácsadi 2, Klimajová
Želiezovce – Komárno 4:9 (2:4)
Mácsadi 2, Dudáš 2
Šahy – Želiezovce 8:3 (6:2) Mácsadi, Dudáš
Želiezovce – Veľký Meder 2:5 (1:3)
Mácsadi, Pásztor, Klimajová
(in)
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A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola versenyeredményei
a 2012/2013-as tanévben

Magyar nyelv (Felk. tanárok: Horváth
Csilla, Kaszmán Zoltán, Kristóf Krisztina,
Mokos Éva, Sajka Mária, Tóth Otília, Urbán
Beáta)
„Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át” – meseverseny: Spek Adrienn (3. B)
– országos 1. hely, nemzetközi 9. hely, Boška
Mátyás (3. B) – országos 1. hely, nemzetközi
9. hely, Félix Eszter (3. B) – országos 1. hely,
nemzetközi 9. hely, Tanai Noémi (3. B) – országos 1. hely, nemzetközi 9. hely; Duba Dorottya (4. A) – országos 4. hely, Hutai Bianka (4. A) – országos 4. hely, Holop Veronika
(4. A) – országos 4. hely, Vrzala Anita (4. A)
– országos 4. hely; Kovács Ezechiel (3. A)
– járási 12. hely, Viczencz Vivien (3. A) – járási 12. hely, Jenčo Dániel (3. A) – járási 12.
hely, Dávid Barnabás (3. A) – járási 12. hely,
Hévizi Kornélia (4. B) – járási sikeres, Repka
József (4. B) – járási sikeres, Nagy Viktória
(4. B) – járási sikeres, Hlavacsek Krisztina
(4. B) – (4. B) – járási sikeres.
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny: Bencsík Stefánia (8. B) – megyei ezüst
sáv, Belan Veronika (6. B)) – megyei bronz,
Récsei Evelin (9. A) – megyei bronz, Javorka
Ádám (4. B) – járási ezüst, Levicky Rebeka
(5. A) – járási ezüst, Puksa Mátyás Ferenc
(5. B) – járási ezüst, Kurali Barbara (8. A)
– járási ezüst, Récsei Emőke (9. A) – járási
ezüst, Riedl Regina (9. A), járási ezüst,
Koncz Cyntia (9. B) – járási ezüst.
Ister—Granum Vers- és Prózamondó Verseny: Récsei Emőke (9. A) – nemzetközi különdíjas, Rőcsei Evelin (9. A) – nemzetközi
különdíjas, Riedl Regina (9. A) – nemzetközi
különdíjas.
Katedra Irodalomverseny: Meliska Gabriella (7. A) – országos 51, Mézes Angéla
(9. B) – országos 51, Mészáros Zsuzsanna
(9. B) – országos 51.
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny: Bencsík Stefánia (8. B) – járási 4. hely,
Vrzala Diana (8. A) – körzeti 11. hely, Pólya
Tamara (8. A) – körzeti 12. hely.
Felvidéki Országos Rovásírásverseny és
Műveltségi Találkozó: Meliska Gabriella
(7. A) – országos 4. hely, Meliska Zsuzsanna (9. B) – országos 5. hely, Goda Viktória
(8. A) – országos 10. hely.
Szlovák nyelv (Felk. tanárok: Tóth Otília,
Sliačan Blanka)
Dobré slovo: Jónaš Bianka (9. A) – járási 2.,
megyei sikeres; Szalai Cyntia (7. A) – járási
3., Bencsík Stefánia (8. B) – járási 3. hely,
Verbók Noémi (7. B) – járási 5. hely.
Poznaj slovenskú reč: Jónaš Bianka (9. A)
– járási 4, Koncz Cyntia (9. B) – járási ezüst,
Vrzala Anita (4. A) – járási sik.
Matematika (Felk. tanárok: Demeter Ildikó,
Erdélyi Tünde, Félix Mária, Horváth Géza, ,
Mokos Éva, Nagy Tünde, Sajka Mária, Sokol

Zsuzsanna, Tar Myrtil)
Pitagorasz-verseny: Meliska Gabriella
(7. A) – járási 7. (sikeres).
„Klokan” – nemzetközi matematikaverseny, országos eredmények. (A százalékértékek azt fejezik ki, hogy az ország
versenyzőinek hány százalékát előzte meg
az adott versenyző az adott évfolyamban.)
Fazekas Levente (1. B) – 93,4%, Kaszmán
Tamás (1. A) – 93,4%, Kreko Bianka (1. B)
– 93,4%, Molnár Balázs (1. B) – 93,4%,
Streda Bálint (1. A) – 93,4%, Snírer Tamás
(1. B) – 93,4%, Šógor Bálint (1. B) – 93,4%,
Varga Máté Richárd (1. B) – 85,6%, Nagy
Zoltán (6. A) – 84,5%, Boška Mátyás
(7. A) – 79,8%, Pólya Márk (1. B) – 79,0%,
Györög Áron (3. B) – 75,1%, Melczer
Anna (2. A) – 74,6%, Varga Rebeka (5. B)
– 72,3%, Meliska Gabriella (7. A) – 72,2%,
Belan Veronika (6. B) – 65,7%.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny, megyei helyezések: Nagy Zoltán (6. A) – 18.,
Kemencei Vivien (8. B) – 20., Meliska Dániel (4. B) – 22., Boška Márk (3. B) – 27.,
Kovács Gyula (4. A) – 28., Puksa Mátyás
Ferenc (5. B) – 33., Borsos Boldizsár (8. A)
– 34., Györög Áron (3. B) – 36., Klimaj
Fanni (5. B) – 36., Diósi Dániel (3. B) – 42.,
Nagy Krisztián (5. A) – 44., Bencsík Stefánia
(8. B) – 46., Nagy Szilvia (4. A) – 50, Varga
Rebeka (5. B) – 53., Sokol László (7. B)
– 53., Balya Dániel (4. A) – 59., Nagy Viktória (4. B) – 63.
Katedra Matematikaverseny, az országos
levelező verseny sikeres versenyzői. Az országos döntőbe nevezhetők: Gaál Boglárka
(5. A), Klimaj Fanni (5. B), Varga Rebeka
(5. B), Puksa Mátyás Ferenc (5. B), Nagy
Zoltán (6. A), Szulényi Dániel (6. A), Belan
Veronika (6. B), Jenčo Viktória (6. B), Meliska Gabriella (7. A), Bencsík Stefánia (8. B)
– 7., Borsos Boldizsár (8. A), Sárai Bálint
Zsombor (9. A).
Katedra Matematikaverseny, országos
döntő: Nagy Zoltán (6. A) – 4. helyezett, II.
díj, Bencsík Stefánia (8. B) – 12. hely, Gaál
Boglárka (5. A) – 21.
Fizika (Felk. tanár: Máté Anikó)
Fizikai olimpia: Sárai Bálint Zsombor
(9. A) – járási 6. hely.
Kémia (Felk. tanár: Máté Anikó)
Kémiai olimpia: Nagy Krisztina (9. A)
– járási 3. hely, Riedl Regina (9. A) – járási
11. hely.
Földrajz (Felk. tanár: Horváth Irén)
Kárpát-medence Földrajzverseny, országos döntő: Mészáros Zsuzsanna (9. B) – 5.
hely, különdíj.
Földrajzi olimpia: Kaszmán Dániel (8. B)
– járási 5. hely.
Szivárványprojekt: Lőrincz Péter (8. B)
– országos 1. hely, Mészáros Zsuzsanna

(9. A) – országos 3. hely.
Történelem (Felk. tanár: Köteles Péter)
Katedra Történelemverseny, országos
döntő: Sárai Bálint Zsombor (9. A), Reménység Dóra (9. B), Meliska Zsuzsanna
(9. B) – 9. hely.
Ének-zene (Felk. tanár: Horváth Géza)
Csengő Énekszó: Franz Schubert Gyermekkar – országos ezüstkoszorú.
Képzőművészeti nevelés (Felk. tanárok:
Baka Zsuzsanna, Mokos Éva)
Diákolimpia 2012: Nagy Noémi (8. A)
– országos 3. hely, Trnavsky Katalin (8. B)
– országos 3. hely.
Ister–Granum Eurorégiós Rajzverseny:
Mézes Attila (9. B) – nemzetközi 1. hely,
Béres Laura (7. B) – nemzetközi különdíj.
„Vesmír očami detí“: Hőnyi Julianna (8. B)
– járási 1. hely, Gyetven Vivien (8. B) – járási
2. hely, Spek Adrienn (3. B) – járási 7. hely.
Testnevelés, sport (Felk. tanárok: Kádasi
László, Markovics Imre)
Labdarúgás:
– a kéméndi isk. igazgató serlege: fiúk
– nemz. 2. hely;
– Afrika-nap: fiúk – körzeti 1. hely;
– Coca Cola-kupa: fiúk – járási 2. hely;
– az oroszkai igazgató kupája: fiúk – járási
2. hely;
– a polgármester serlege: fiúk – körzeti 4.
hely;
– kispályás futball: fiúk – 2. hely, lányok
– 3. hely
Asztalitenisz: fiúk – 2. hely, lányok – 2.
hely.
Sakk (Felk. tanár: Köteles Péter)
Junior Sakkverseny: Meliska Gabriella
(7. A) – nemz. 2. hely, Ábel Dávid (8. B)
– nemz. 2. hely, Levický Nikolas (9. A)
– nemz. 2. hely, Sárai Bálint Zsombor (9. A)
– nemz. 2. hely.
Ifjúsági Grand Prix: Levický Nikolas
(9. A) – megyei 2. hely, Repka József (4. B)
– megyei 3. hely.
Karácsonyi sakkverseny (szabadidőközpont): Levický Nikolas (9. A) – 3. hely
összeállította: Horváth Géza

KERESZTREJTVÉNYMEGFEJTÉS
A lapunk nyári számában megjelent
keresztrejtvény helyes megfejtése: Alamóci, Békevakcina, Menyhe, Zalaba,
Ustoros, A város díszpolgára, Piarista Gimnázium, Calgary, Lármafa.
Lapunk egy éves előfizetését a zselízi
Fazeka Andrea nyerte. Gratulálunk.
Szerkesztőség

2013. szeptember
alapja, hogy megtanulunk késsel
és villával enni. Ám az is szükséges lenne, hogy legyen otthon
legalább fehér- és vörösboros
poharam, és legalább annyit tudjak, hogy milyen ételhez megy a
nehéz bor, milyenhez a könnyű,
desszert után milyen bor illik. 4
osztály végzett már nálunk, és
nagyon jó visszhangja volt, ezért
a jövőben további képzéseket is
tervezünk. Az itt végzettek közül
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többen kezdtek el komolyan
foglalkozni a bortermeléssel,
illetve versenyekre járni.”
A peszeki pincészetben
nemcsak szőlőből készülnek
borok, gyümölcsborokat is
készítenek
őszibarackból,
szilvából, meggyből, almából,
kökényből,
csipkebogyóból.
„Sok a gyümölcsünk, nem
győzzük feldolgozni, ezért úgy
döntöttünk, pálinkafőzdét is

nyitunk” – jelentették ki Palíkék.
Következő tervük a pince környékének rendezése. Családok
számára is vonzóvá szeretnék
tenni a területet, ezért játszóteret alakítanak ki az épületnél. A
látogatók számára egységcsomagokat készítenek, ezt előkészítve
jelenleg a környék nevezetességeit, látogatható érdekességeit
térképezik fel.
A peszeki domboldalon te-

hát folyik az élet. Ahogy a Palík
család által fáradhatatlanul
népszerűsített biotermelésben
az egyik tevékenység a másikat egészíti ki, a pincészet
ügyeit is úgy irányítják, hogy
az egyes szolgáltatások harmonikus összhangban legyenek a
többivel. Nemcsak borkultúrát,
életfilozófiát is lehet itt tanulni.
Aki nem hiszi, járjon utána...
Levicky László

A Kincső fellépései iránt itthon és külföldön is van kereslet
A Kincső néptáncegyüttes tagjainak
mozgalmas nyara volt, rengeteg fellépéssel,
eseménnyel. Ősszel is hasonló lesz a helyzet,
de menjünk csak szépen sorjában.
Júniusban Deákin az Országos Népművészeti Fesztiválon léptek fel. A rendezvény
érdekessége, hogy az egykori zselízi országos
fesztiválok folytatásaként tartják számon. Az
együttes fellépett a nagytúri, peszeki, ebedi,
barti falunapokon, Ipolyfödémesen a Csemadok
alapszervezete újraindításának alkalmából és
Budapesten a hagyományos Duna Karneválon.
Juhász Bence Zsombor és Németh Rebeka
a szólisták országos versenyén elért eredményük alapján meghívást kapott a legnagyobb
hazai népművészeti eseményre – a východnái
fesztiválra, ahol kétszer is fellépett: pénteken
egy pozsonyi együttes műsorában és vasárnap
a gálaműsorban.
A nyár egyik legfontosabb eseménye a 10.
jubileumi Garam Menti Népművészeti Tábor volt augusztus elején. A tábornak 90-100
résztvevője volt, köztük a barcsi Boróka, az
ipolynyéki Hont együttesek tagjai és további
érdeklődők Zselíz, Galánta környékéről és más
területekről. A tánc- és zeneoktatáson kívül drámatanfolyam és kézműves-oktatás is folyt. Az
oktatók Gál Tamás, Virágvölgyi Márta, Konkoly
László és Annamária, Lévai Péter, Túri András
voltak. „Szakmájuk elismert szakembereiről van
szó, pl. Virágvölgyi Márta néhány héttel koráb-

ban rangos kitüntetést kapott Magyarországon, köszönetet mondani a nyári tábor támogatóinak
Lévai Péter a Magyar Táncművészeti Főiskola – az SZK Kormányhivatalának, a Bethlen Gábor
elismert tanára, és folytathatnám a sort” – jegyzi Alapnak, a Nyitrai Kerületi Önkormányzatnak,
meg Juhász Sándor, az együttes és a tábor ve- a lévai Regionális Művelődési Központnak és
zetője. A résztvevők a táborban
elsajátított tudásukról a záró
gálaműsorban adtak számot.
A tábor befejezése után egy
nappal (!) a Kincső, a Gereben
zenekar, valamint a Kincsős
Szülők Csapata Olaszországba
indult, hogy részt vegyen egy
nemzetközi folklórfesztiválon
a szicíliai Mistretta városkában.
„A rendezvényen olasz, paraguayi és indonéz együttesek mellett
mutatkoztunk be. Vendéglátóinkkal nagyon jó kapcsolatot
alakítottunk ki, aminek köszönhetően talán már szeptemberben a Garamvölgyi verbunkon
vendégül látjuk a mistrettai
csoport egy részét” – mondta Felvonulás a sziciíliai Mistrettában
Juhász Sándor augusztus végén.
Visszatérése után a zselízi csoport fellépett Zselíz városnak. Nem utolsósorban köszönetet
a nyitrai Agrokomplexen, az ipolynyéki szüreti mondok a községeknek, amelyek támogatnak
ünnepségen, a tardoskeddi Szent István Napo- bennünket falunapi meghívásaikkal” – mondta
kon, valamint a somorjai Pomlé Fesztiválon. Juhász Sándor, és hozzátette, annak ellenére,
„Szeptemberben vár ránk a hagyományos hogy nagyra értékelik a csoport iránti óriási
Garamvölgyi verbunk és az országos Eszter- érdeklődést, túlterheltségük miatt nem tudnak
(ik)
lánc fesztiválra való selejtező. Ezúton szeretnék minden meghívásnak eleget tenni.

Az államalapításra emlékeztek a Magyar Házban
A már klasszikus március 15-i megemlékezéseken túl a többi nemzeti
ünnep megtartása is kezd egyre inkább meghonosodni Felvidéken.
Így augusztus 20-a is, ami a magyarság elsőszámú ünnepének tekinthető, hisz a több mint ezer éves államiságot ünnepeljük ezen a
napon. Sokáig ez az ünnepnap csak Magyarországra korlátozódott, de
egyre több külhoni településen érzik szükségét, hogy helyi közegben
is megemlékezzenek a jeles eseményről. Így nálunk, Zselízen is, ahol
már harmadik alkalommal tartották meg Szent István napját a Magyar Házban. Melczer Gábor ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy
az esemény különlegessége abban rejlik, hogy minden éven más formában valósul meg. Hiszen míg első alkalommal egy szórakoztató,
könnyűzenei programdús rendezvény volt, addig tavaly a munka jegyében, szűk körben telt az ünnep, idén pedig a komoly meghittségre
helyezték a hangsúlyt. A borongós, ám kellemes hangulatú augusztusi

késő délutánon történelmi székfoglalót tartott Csonka Ákos, történelemtanár, aki Szent István döntéseinek bölcsességét emelte ki, párhuzamba állítva a mai politikusok felelősségével. Míg Csenger Tibor, az
est házigazdája arra hívta fel a figyelmet, hogy a felelősség nemcsak a
politikusainkra, hanem mindannyiunk magatartására is vonatkozik.
Hiszen rajtunk áll, hogy magyarságunkat miképp éljük meg mindennapjainkban. Eztán ünnepélyes áhítat keretén belül Révész Tibor,
református lelkész megáldotta az új kenyeret, valamint csatlakozva
a cserkész kezdeményezéshez fellobbantották a Magyar Szolidaritás
Tüzét. Ez a szimbolikus gesztus az egész földkerekségen, a Kárpátmedencétől kezdve, Kazahsztánon át Honoluluig, Narviktól, Rio de
Janeiróig, Washingtontól Melbourne-ig, szinte az összes helyen, ahol
magyarok élnek, kisebb-nagyobb formában megvalósult.
-tsák-
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Feltámadóban a grófi pincészet régi dicsősége

Versenyképes borok Nagypeszekről
A
hazai
mezőgazdaság
leépülésének, a bortermelés
jelentős visszaszorulásának és

palackozni a bioborokat, de már
ezt is megoldottuk” – mondja
Palík László, és rögtön beszélge-

A pincétől szép kilátás nyílik a vidékre...

presztízsvesztésének idején reménykedve kaphatják fel sokan
fejüket, amikor arról hallanak,
hogy a régiónkból származó
borok sorra nyerik a környékbeli és a nagy hírű nemzetközi
versenyeket. A régi idők bortermelői színvonalának elérésére
áhítozók reménye a nagypeszeki
Palík Pincészet lehet, amelynek
tulajdonosai megfelelő szakértelemmel,
felelősségtudattal
és stratégiával láttak hozzá az
egykori grófi tulajdon újbóli
felvirágoztatásához.
Az Esterházy-család által
alapított pincészet a múlt század
második felében az állami birtok tulajdonába került. A 90-es
években több bérlője is volt,
majd 2001-ben az épület leégett,
a szőlőültetvény tönkrement.
2003-ban került Palik László és
felesége, Klára tulajdonába, akiket a környéken és nemzetközi
viszonylatban mezőgazdasági
körökben a minőségi biotermelés művelésével és népszerűsítésével kapcsolatban ismernek.
A szőlőtermelésben is a bio utat
választották. „Gyermekkorom
óta foglalkozom borkészítéssel,
bár nagyban csak néhány éve,
amióta megvásároltuk a peszeki
szőlészetet. De mindig is volt
borunk, jó borunk. Valójában
jó bort készíteni nem különleges
tudomány, inkább a palackozás
és a tartósítás igényel komolyabb
tudást. Küszködtünk is vele néhány évig, mire megtanultuk jól

tésünk elején megosztja velünk
bortermelési ars poeticáját: „A
jó bor alapja a jó szőlő. A jó
szőlő pedig összeegyeztethetetlen a vegyszeres kezeléssel. A
szintetikus vegyszer felszívódik
a növénybe, amely így nem tud
olyan minőséget produkálni.”
Az épületet felújították, aminek
köszönhetően az országútról
távolról látható domboldali
pincészet immár nemcsak a
termelésre és tárolásra, hanem
vendégfogadásra is alkalmas.
Egyre többen keresik fel, borkóstolót, borvacsorákat, alkalmi rendezvényeket, családi
összejöveteleket tartanak itt.
A szőlőültetvényeket csaknem
teljes egészében újratelepítették. Érdekesség, hogy néhány,
1957-ben Horňáček Ernest és
Zabadal Michal által nemesített,
eredeti
peszekileányka-tőke
még mindig megtalálható a Palík Pincészet szőlőültetvényén.
Jelenleg 15 hektáron 40 fajta
szőlőt, összesen 60 ezer tőkét
művelnek. „26 fajtából készítünk
külön feldolgozott borokat. Az
üde, könnyed, gyümölcsös italok mellett komolyabb, testesebb
fehér és vörös borok is megtalálhatók. Célunk, hogy kitűnő
minőségű, fajtajelleges, a peszeki
szőlőhegy karakterét magában
hordozó borokat állítsunk elő.
Nem erőltetjük az értékesítést,
inkább itt, helyben értékesítjük
a borokat. Egyre több csoport
jön ide, a látogatók itt vásárol-

nak a borokból. Több helyről
rendelnek tőlünk, pl. a gyűgyi
gyógyfürdőből, rendszeresen.
A visszajelzések alapján azért
keresik a mi borainkat, mert
vegyszer nélkül készülnek, és
nincs bennük tartósítószer. Ha
már a kenyérben is van vagy 20
fajta tartósítószer, és az étolajban
legalább 20 vegyszer, legalább a
bor, amit iszunk, legyen tiszta.
Sokan rájöttek már, hogy ezt a
bort ihatja bárki, a feje nem fáj
tőle másnap” – mondja Palík
László, és elmesél néhány esetet,
amikor a vendégek reggel kellemesen meglepődve tapasztalták,
hogy az éjjelig nyúló borozás
utáni, szokásos másnapos fejfájás a peszeki pincészetben
valahogy elmaradt.
A borversenyeken ez a
szempont bizonyára nem döntő, hiszen a zsűritagoknak nem
is szabadna eljutniuk addig a
pontig, hogy a kóstolás nyomán
szóba kerülhessen a fejfájás. A
biotermelés előnyeire utal az
a tény, hogy a peszeki borok
rendre kimagasló eredményeket

is több arany- és ezüstérmet szereztek boraikkal. „Vannak régiós
borversenyek, ahova elviszünk 3
borfajtát, mindegyikkel aranyérmet nyerünk, aztán többé sosem
hívnak meg” – jegyzi meg Palík
László jól szórakozva, hiszen
tudja, hogy egy ilyen gesztus
felér néhány további aranyéremmel. Ő is, felesége és leánya
is elvégzett egy nívós budapesti
borászképző tanfolyamot, ezért
gyakran kapnak olyan felkérést,
hogy zsűritagként vegyenek részt
borversenyeken. „Nagyon jó
lépésnek bizonyult, hogy ők is
elvégezték a tanfolyamot, közösen járunk zsűrizni, és ilyenkor
is együtt van a család” – teszi
hozzá. Felesége, Palík Klára is
beleszeretett a borba, és a kellő
szakmai tudást is megszerezte
ahhoz, hogy elismert borászként
tekintsenek rá ebben a, nálunk
még határozottan férfiak uralta
szakmában: „Sokat adott a borászképző tanfolyam, de a borversenyeken való részvétel, a zsűrizés
is sok tapasztalattal gazdagít. A
nemzetközi borismereti képzés

...és lentről sem mindennapi az elénk táruló kép.

érnek el a versenyeken. Számos
aranyérmet szereztek környékbeli versenyeken belföldön és
Magyarországon, több országos
versenyen, az Ister–Granum
regionális borversenyen, és
nemrég a Nemzeti Szalon részére is rendezett Biel Binalia
országos megmérettetésen az
526 benevezett fajtából a Palík
Pincészet cabernet sauvignon
szalmabora kapta a legtöbb
pontot. A nemzetközi részvételű
Kárpát-medencei Borversenyen

Foto: (ik, bio-centrum.sk)

ismertette meg velem, mi is az
a bor. Egyáltalán nem az alkoholizálásról szól. Megtanultuk,
mi a borkultúra – mivel igyuk,
hogyan igyuk, milyen pohárból...
A boriskola minden résztvevőre
nagy hatással volt, ezért az
oktatás részét kihelyeztük ide,
Peszekre, ahol bortanfolyamokat indítottunk. Itt is érdekes
dolgokat tanultunk – például a
sajtokról, melyik milyen borhoz
illik, miért, melyik ételhez melyik bor illik. A kultúránk egyik
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Csatornázás és városi napok - második nekifutásra
1→

Vojtech Tomašovič megkérdezte, milyen
módon kerültek kapcsolatba a nevezett
cégekkel. A polgármester elmagyarázta
a stratégiát, amely szerint az érvényes építkezési engedéllyel beadhatjuk a kérvényt az
eredeti projektre. A pályázat beadása után
fogjuk kérni a technológia módosítását
nyomásalapú rendszerre, ami a költségek
jelentős csökkenésével jár, ezért lehetővé
válik a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése
Mikolán és Szódón is.
Ezután heves véleménycsere alakult ki,
mely során kételyek, gyanúsítgatások
merültek fel: hogy nem szerepel minden
módosítás az anyagokban (Peter Martosy),
hogy a képviselők becsapottnak érezhetik
magukat (Polka Pál). Peter Martosy, miután kifejtette, hogy szerinte ily módon
Mikola és Szódó csatornázás nélkül marad,
kivonult az ülésteremből. Bizonytalanságok
merültek fel az összeget illetően is, amit az
anyagokban hibásan tüntettek fel. Ennek
Vojtech Tomašovič szerint nem lett volna
szabad megtörténnie, főleg ilyen fontos
projekt esetében. Végül Ladislav Vékonnyal együtt megegyeztek abban, hogy az
anyagokban szerepelnie kellene annak is,
hogy a város a banktól tényleg megkapja-e
a hitelt. A polgármester erre azt válaszolta,
hogy tárgyalt a bankkal erről a témáról,
és a következő tanácskozáson írásban is beterjeszti a tárgyalás eredményét. Polka Pál
a képviselő-testületben uralkodó helyzetet
erkölcsi válságnak nevezte. A polgármester
szerint csak kommunikációs problémáról
van szó, miközben megjegyezte, hogy
amennyiben a képviselőknek hiányoznak
az információk, arról maguk tehetnek, mert
nem akartak létrehozni bizottságokat. Sokol
László elmondta, hogy minden képviselő
szeretné, ha Zselízen kiépülne a szennyvízcsatorna-hálózat, ettől függetlenül az anyagokat
pontosabban is elkészíthették volna.
A képviselők úgy döntöttek, hogy ezt a napirendi pontot elnapolják, és kérik, hogy
a következő ülésig egészítsék ki az anyagot.
A vita keretében a Konfernet cég két képviselője lehetőséget kért arra, hogy elmondják
véleményüket a városi képviselő-testület
júniusi ülésén hozott határozattal kapcsolatban, amivel a cégnek a város optikai infrastruktúrája kiépítésére tett törekvéseit 10
ezer euróval terhelik. A képviselők 5 percet
adtak a felszólalásra. Elmondásuk szerint
céljuk volt az is, hogy optikai sávszélességet
biztosítsanak a város közszolgálati céljaira:
internet hozzáférést iskoláknak, a városi
hivatalnak és a városi szervezeteknek, telefonok, kamerarendszerek, városi televízió
üzemeltetésére... Egy olyan beruházás esetében, ami a köz javát is szolgálja, ez az összeg
szerintük elfogadhatatlan.
A város jogásza, JUDr. Nyúl József tájékoztatta a képviselőket arról a bírósági

perről, amit a város ellen vezetett egy volt
alkalmazottja. A per a város javára dőlt el.
A képviselők megegyeztek a következő tanácskozás időpontjában.
A városi képviselő-testület 33. ülésén július
30-án 11 képviselő vett részt (Sokol László
hiányzott). Ladislav Vékony javaslatára a napirendet interpellációkkal egészítették ki.
A tanácskozás fő napirendi pontjához – a
városi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére
megírt pályázathoz és az önrész jóváhagyására tett javaslathoz aktualizálták a tárgyalás
alapját képező anyagot. Az anyaghoz csatolták a Prima banka hitelígéretét, a városnak
a bankban 600 211 eurós hitelkeret áll rendelkezésére. Ahogy azt a polgármester az
előző ülésen előterjesztette, a technológia
módosítása az építkezés költségeinek csökkentését jelenti, továbbá azt is, hogy megvalósíthatják a csatornázást a városrészekben,
Mikolán és Szódón is. Vékony képviselő
kérdésére: kell-e majd új építkezési engedélyt igényelni, a polgármester elmondta,
az engedély az útvonalra vonatkozik, nem
pedig a csatornázás technológiájára. Annak
ellenére, hogy továbbra is voltak kifogá-

sok és homályos részletek az előkészített
anyagban (Peter Martosy, Vojtech Tomašovič) és a progresszívebb technológia árának
megalapozottságát illetően (Pavel Polka),
a tanácskozás sokkal nyugodtabb légkörben
zajlott, mint az előző. A képviselő-testület
jóváhagyta a városi szennyvízcsatorna- hálózat kiépítésére megírt pályázat benyújtását
6 420 000 eurós összegben és 321 000 eurós
önrésszel, amit banki hitelből fedeznek.
A következő napirendi pont a júniusban
elvetett Európai polgárok napjai elnevezésű
pályázat megvalósítására tett javaslat volt.
Az ok az volt, hogy a városnak a megvalósításhoz hitelt kellett volna felvennie, amiből
a jóváhagyott, de még meg nem érkezett
támogatást előlegezték volna meg. A város
közben megegyezett a Man-Transport Kvel (a szabadtéri színpad jelenlegi bérlője)
a pályázati támogatás megelőlegezéséről
kamatmentes kölcsön formájában, amit
a társaság addig nyújt a városnak, amíg
a támogatás meg nem érkezik az igényelt
25 ezer euró. A kölcsönről szóló szerződés a
testület jóváhagyta.
(šh)

A gulyásfőző verseny 3. évfolyama
A Mikulčan polgári társulás július 13-án rendezte meg a gulyásfőző verseny 3. évfolyamát Mikolán, az egykori komp mellett. A versenyen húsz kéttagú csapat vett részt Mikoláról, Zselízről, Lekérről és Kuralról. A végén egy szakemberekből álló zsűri értékelte az
elkészült ételeket. Nehéz volt dönteni, mivel mindegyik specialitást kiválóan készítették el,
de végül megszületett az eredmény az első három helyezettről. Az első helyen Nagy Péter
és Gyürky Csaba végzett, a dobogó második fokára az Akela csapat állhatott fel, 3. pedig
a kurali Varga team lett. Az értékelés végén a versenyzők tárgyi jutalomban részesültek
– oklevelet, a polgári társulás címerével ellátott emléktárgyakat kaptak. A díjakat a társulás
elnöke, a főszervező és a társulás vezetőségi tagjai adták át. A szponzoroknak köszönhetően a résztvevők birkagulyást
és körömpörköltet fogyaszthattak. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani minden
támogatónak: Ľudmila Pivarčiovának, Gulyás Róbertnek, Martosy Péternek,
Marek Budának, Sokol Lászlónak, Balla Árpádnak, Nap
Józsefnek, a RESA transnak,
Palík és Šuchter uraknak,
Nagy Lajosnak, Gašpar Jánnak, Jagodič Máriának és az
Espinn
Želiezovce
vállalatnak, hogy hozzájárultak a verseny
sikeréhez. Köszönet
illeti a szervező csapatot is, Molnár László szakáccsal az élen,
a Mikulčan polgári
társulás
nőtagjait,
akik
a rendezvény
Augusztus 24-én lecsófőző versenyt tartott a polgári társulás, amelyet menetére ügyeltek.
szintén jelentős érdeklődés övezett. A versenyt a Miroslav Kokoška Pavol Ivan, a polgári
társulás elnöke
– Tóth Péter páros nyerte.
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Fókuszban a tanügy

Megújult az étterem

A 2013/2014-es tanévet szeptember 2-án
nyitották meg ünnepélyesen. A szlovák alapiskolába 61 elsőst írattak be, a halasztások és
a 0. évfolyam megnyitása miatt azonban
kevesebben lesznek. A 0. évfolyamot 10
gyermek számára nyitották meg, a két
első osztályba 49 gyermek jár. Az iskolát
huszonegy osztályban 507 tanuló látogatja, a klub 4 osztályában 100 gyermekkel
működik. Az iskola 32 pedagógust és 14
egyéb alkalmazottat foglalkoztat. „Az iskola
öt interaktív táblát vásárolt a szaktantermekbe. A nyári szünidő alatt megjavítottuk
a mennyezetet a nyelvi tanteremben, javítási munkákat kellett végezni a konyhában és
az étteremben, amely a tanév folyamán beázott. Emiatt szükséges volt a vízvezeték- és
a melegvízvezeték cseréje is az iskola és az
étterem között, ill. az iskola és a tornaterem
között” – tájékoztatott Marta Zabadalová,
az iskola igazgatója.
(ik)

Maximumon
az óvodai létszám

A zselízi szlovák tanítási nyelvű óvodába száz gyermeket írattak be, akiket négy
osztályba soroltak be. Kilenc óvónő és 7
egyéb alkalmazott gondoskodik róluk,
miközben az óvoda konyhája biztosítja
az étkezést a szomszédos magyar tannyelvű és a mikolai óvodának is. A beíratott nagyszámú gyermek miatt további
tanerőt vettek fel.
A magyar óvodában 75 gyermekkel
számolnak, három korcsoportban. Hat
óvónőt és egy takarítónőt alkalmaznak.
Csókás Gabriella igazgatónő megjegyezte,
hogy a sok gyermek miatt a helyiségek
további módosítására, pl. további higiéniai
berendezések beszerelése lenne szükség.
„Ugyanebből az okból kérem a városi
képviselő-testületet és a városi hivatal
vezetését, hogy foglalkozzanak intézményünkben egy harmadik osztályterem
lehetséges megnyitásával. Ezt az egyre
nagyobb gyermeklétszám indokolja. A helyiségek mostani elrendezését éppen ezért
ideiglenesnek tekintjük.”
A mikolai óvodába 25 gyereket írattak
be, két óvónő és egy takarítónő dolgozik
itt. „Nyáron óvodánk egész épületén ablakokat cseréltünk. Augusztusban nagytakarítást tartottunk, fertőtlenítettünk, füvet
kaszáltunk. A szülők az étterembe és a
tornaterembe padlóburkolatot vásároltak”
– összegezte a nyári előkészületeket Eva
Galatová igazgatónő.
(ik)

A csatornarendszert kijavították,
a tető veszélyes állapotban van

A magyar alapiskolában két első osztály nyílt 26 gyermekkel. Az alsó tagozaton nyolc
osztályban 123 gyermek tanul, a felső tagozaton 9 osztályban 181-en vannak. A napközi 4
osztályát 90 tanuló látogatja. Az iskola egyik érdekessége, hogy tízórait kaphatnak a gyerekek,
eziránt a gyerekek és a szülők részéről
nagy érdeklődés mutatkozik, 128-an
igénylik. Az iskolában 27 pedagógus, 6
egyéb alkalmazott, egy könyvelő, az iskolai klubban 4 nevelőnő, az étteremben
5 szakácsnő dolgozik. A nyári szünidő
fontos eseménye volt, hogy kicseréltek
22 ablakot és megjavították a szennyvízcsatornát. „További 8 ablakot befalaztunk. Ezenkívül kifestettük a földszinti
folyosót és azokat az osztályokat, ahol
ablakot cseréltek. Az iskola új épületében
az éttermet is kifestettük, a tantestületi
szobában és egy osztályban padlót cseréltünk. A tantestületi szobát magunk
festettük ki” – összegzi a nyári hónapok történéseit Máté Anikó igazgatónő. Azt is elmondta,
hogy a régi épület beázott, és emiatt rendkívüli helyzet alakult ki. „Ez okból meg kellene javítani vagy teljesen ki kellene cserélni a tetőt, és az ablakok cseréjét is szeretnénk folytatni.”
Végezetül egy jó hír: a magyar alapiskola az Orange pályázatán 1000 eurót nyert padok és
szemétkosarak vásárlására.
(ik)
A 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 2-án kezdődött. Az első félév 2014. január 31-én
fejeződik be, a második félév február 4-én kezdődik, és június 27-én ér véget. Az őszi szünet
október 31-től november 1-jéig, a karácsonyi szünet december 23-tól január 7-ig tart, a félévi szünet február 3-án lesz. A tavaszi szünet kerületünkben február 24-től 28-ig, a húsvéti
szünet április 17-től 22-ig tart, végezetül pedig a nyári vakáció június 30-tól augusztus 29-ig
tart majd.

Egyre sürgetőbb a művészeti alapiskola
épületének javítása
A Franz Schubert Művészeti Alapiskola az idei tanévre 125 gyermeket várt
a zenei, 60-at a képzőművészeti és 20-at
a tánc részlegre. A zenei részlegen a következő hangszereken folyik oktatás: zongora,
hegedű, klarinét, fuvola, tangóharmonika,
szaxofon, gitár és ének. 13 tanár biztosítja az
oktatást teljes vagy részmunkaidőben. Klimo

Gyula igazgató szerint az osztályokat elkészítették a tanévkezdésre, de anyagi okok
miatt az idei higiéniai festés nem valósult
meg. „Nem festhettünk, pedig a balkon

alatti osztályok beáztak. A balkonokat be
kellene építeni, mivel az esőzések során
minden esővíz a belső falakra folyik. Szükség lenne ablakcserére is a koncertteremben
és a táncosok osztályában. A koncertteremben az ajtót kellene kicserélni, mert nem
lehet becsukni, ami a koncertek alkalmával
nagyon zavaró” – sorolja az igazgató a javítanivalókat, és még hozzáteszi,
hogy a homlokzat is javításra szorul, mert a lépcsők alatt nemcsak
a vakolat hull, hanem helyenként
még a téglák is kipotyognak.
A Szabadidőközpontban a különféle szakkörökbe 300 gyermek
jelentkezését várják. „A Szabadidőközpontban továbbra is érvényesek
lesznek az oktatási utalványok. Már
augusztus végétől elérhető a szakkörök listája a szabadidőközpont
honlapján, ahonnan a szülők
kinyomtathatják az egyes szakkörök jelentkezési lapjait. Itt tájékoztatást
kapnak a tanfolyamok áráról is” – tájékoztat
Kvetoslava Záhorská, az intézmény igazgatója.
(ik)
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A mező napjai

A Központi Mezőgazdasági Ellenőrzőés Kutatóintézet zselízi állomásán júniusban immár hagyományosan megtartották
a mező napjait. A rendezvény keretében
a mezőgazdasági és tudományos dolgozók,
a mezőgazdasági termékek gyártói köréből
kikerült érdeklődőknek bemutatták az intézet kísérleti parcelláin termesztett gabonafélék és olajnövények termesztési eredményeit. A mezőgazdasági berendezéseket és
a növényvédelmi szereket forgalmazó cégek
is bemutatták termékeiket. A résztvevőknek
lehetőségük nyílt megismerkedni a kísérleti telepen termesztett mezőgazdasági
terményekkel, a szerzett adatok alapján értékelhették a termés állapotát, és megismer-

kedhettek a növényvédelem és a tápszerek
terén uralkodó trendekkel. Egyetértettek
abban, hogy a gabonatermés kilátásai
– főleg az őszi és téli kedvezőtlen időjárásra
való tekintettel – jók, az ára azonban éppen
ezért alacsonyabb lesz mint tavaly.
(ik, fotó: sppk.sk)

Grófi utódok a múzeumban
Augusztus 20-án előkelő vendégeket
fogadtak a Városi Múzeumban és Franz
Schubert Emlékszobában. Az intézmény
kiállítási tárgyait, amelyek között bőven
találhatók a grófi család tagjainak személyes
tárgyai is, Tassilo Metternich herceg és unokahúga, Alexandra von Bismarck grófnő
tekintette meg. „Mindketten egyenes ágú
leszármazottai Breunner Mária grófnőnek
(1856–1929), Ernestina grófnő legidősebb
húgának” – tájékoztatott Polka Pál, a múzeum vezetője, aki a parkot, a kastélyt és
a grófi család kriptáját is megmutatta a vendégeknek.
(ik)
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Mégis lesznek európai polgárok napjai

Amikor a város bekapcsolódott az Európa a polgárokért program keretében egy
pályázatba, és 25 ezer eurót nyert az európai
polgárok napjai elnevezésű rendezvényre,
kész tényként tudósítottunk az esemény
előkészületeiről. A júniusi önkormányzati
ülésen a képviselő-testület azonban úgy
döntött, hogy nem hagyja jóvá a rendezvény
anyagi kiadásainak megelőlegezését, azzal
az indokkal, hogy a városnak nincs szabad
tőkéje, egy hitel visszafizetésének költségei
pedig az utólagosan kifizetett támogatás
megérkezéséig megterhelnék a város költségvetését. A város lakosai, akik kifejtették
véleményüket a témával kapcsolatban, nem
igazán értettek egyet a képviselők többségének döntésével, és a www.zeliezovcan.sk weboldalon megjelent ankétban 54-ből 43-an
szavaztak arra, hogy az európai polgárok
napjait mégis rendezzék meg.
A megoldás végül is a Man Transport
társaság ajánlatával érkezett, amely hajlandó kamatmentesen a város rendelkezésére
bocsátani a 25 ezer eurós összeget mindaddig, amíg a támogatás megérkezik a város
számlájára. A Man Transport néhány hónappal ezelőtt bérbe vette a zselízi szabadtéri

színpadot. A kezdetektől az ingatlan hosszú
távú bérletét tervezi, és korrekt viszonyt ápol
az önkormányzattal. Erről tanúskodik az a néhány tízezer eurós összeg is, amelyet a szabadtéri színpad felújítására fordított, valamint ez
az utóbbi lépés is, amellyel kisegítette a várost,
hogy megvalósíthassa a nyertes pályázatot, és
megszervezhesse a nemzetközi részvételű háromnapos rendezvényt.
Az európai polgárok napjai szeptember
13—15-én lesznek. A rendezvényen mindenki megtalálja a kedvére valót, a műsorban
szerepelnek koncertek, előadások, szórakoztató műsorok, főzőverseny és táncmulatság is.
A felújított szabadtéri színpad pódiumán
fellép a Massriot együttes, az érsekújvári operettszínpad tagjai, a Flashdance
tánccsoport, Barna Gergely, Szinetár Dóra
és Bereczki Zoltán, a SĽUK néptánccsoport, a helyi Ayers Rock csapat és a Desmod
zenekar. A világ különböző tájain szerzett élményeiről beszél a közönségnek Vujity Tvrtko riporter. A rendezvényen részt vesznek
a következő városok küldöttei is: Barcs, Makó,
Isaszeg, Veresegyháza (Magyarország), Trstená (Szlovákia), Kishegyes (Szerbia), Bojanow
a Jablonka (Lengyelország).
(ik)

Régiónk az Agrokomplexen

Az Alsógaram-Menti Fejlesztési Partnerség (AFP) Polgári Társulás idén immár harmadszor vett részt a nyitrai Agrokomplex nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásáron.
A társulás szereplését Szabó Margaréta, az AFP menedzsere pozitívan értékelte: „Társulásunk
kiállítása az M1-es pavilonban kapott helyet a Szlovákia régiói kiállítás részeként. Ebben az
évben mezőgazdasági termékekkel, kézműves
foglalkozások bemutatásával és kézi készítésű
ékszerekkel (Cseri Zita, Nagyölved és Merva
Rita, Zselíz), valamint mézből készült gyertyákkal és egyéb tárgyakkal mutatkoztunk be (Veronika Klenková, Cseke). A látogatóknak három,
régiónkban működő csoportosulást is bemutattunk – a zselízi Kincső Néptáncegyüttest, a csatai Romane Jíle zenekart és a nagysallói Mladosť
mazsorettcsoportot. Minden tekintetben sikeres
volt az akciócsoportunk bemutatkozása az Agrokomplexen, még annak ellenére is, hogy a 40.
évfolyamot kisebb érdeklődés jellemezte.”
(ik)

A tornaterem megszerzése a cél

A helyzet átértékelése, valamint a T-18-as tornaterem műszaki állapotáról és működtetésének lehetőségeiről szóló beszámoló áttekintése
után a városi képviselők támogatásukat fejezték ki az irányban, hogy a Comenius Gimnázium egykori tornatermét a város egy, a jelenlegi gimnázium területén levő kihasználatlan telekért elcserélje a megyével. Beszámolójában a városi hivatal vagyongazdálkodási osztályának vezetője
azzal számol, hogy az épület legszükségesebb javításai minimum 27 ezer eurót, a szélesebb körű felújítás 60 ezer eurót venne igénybe. Az éves
fenntartási költségek 44 ezer eurót tennének ki, míg a bérbeadásból származó bevételt a tanulmányban 37,5 ezer euróra becsülték.
A képviselő-testület támogatta az épület megszerzését, annak ellenére, hogy a nyár elején a megyével való ingatlancserére nem adta
beleegyezését, valamint hogy a felújítás a feltételezettnél nagyobb összeget is felemészthet, és hogy az üzemeltetés ráfizetéses lehetne a város
számára. „Meg kell szereznünk az objektumot, aztán dönthetünk arról, hogyan tovább. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a helyi gimnáziumok saját tornateremmel rendelkezzenek, új épületre nem lesz pénz” – jelentette ki Kepka Márk alpolgármester, aki júniusban is támogatta a
javaslatot. Augusztusban már több képviselő is jelezte támogatását. Martosy Péter azt ajánlotta: a város kezdeményezzen újabb tárgyalásokat
az ügyben, hogy lehetőség legyen jobb feltételeket kialkudni az ingatlancsere ügyében.
A városi vagyongazdálkodási osztály vezetője tehát a testületi döntés szellemében folytatja a megye és a város közti tulajdoncsere előkészítését.
A kérdés csupán az, hogy ez a két hónapos késés nem okoz-e sokkal jelentősebb megtorpanást, hiszen a megyei közgyűlés ebben a választási
időszakban már csak egy alkalommal, október végén ülésezik.
(ik)
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hogy további hiányosságok is vannak az építkezések előkészítésében. Sokol László szerint
a város képviselőit nem kell hogy érdekelje,
mi és hogyan előnyös a beruházónak; adott
egy ajánlatot, és ez a mérvadó. A testületben
általános egyetértés uralkodott abba, hogy
a polgármester és a cég képviselője azonnal
kezdjenek el tárgyalni az építkezés feltételeiről. Bakonyi Pál távollétében Kepka Márk
alpolgármester vette át az ülés vezetését.
Rövid szünet után a testület tudomásul
vette a városi programköltségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót. A költségvetés 2. ez évi módosításának megvitatása

és a városi könyvtár gazdasági eredményeit.
Megismerkedett az iskolák és iskolai intézmények új tanévre való felkészültségéről
szóló beszámolóival. Horváth Géza kérdésére, hogy van-e remény a magyar tannyelvű
alapiskola rossz állapotban levő tetőszerkezetének megjavítására, a hivatal tanügyi és
kulturális osztályának vezetője elmondta,
hogy az iskola ezirányú kérvényét még ez év
elején aktualizálták. A körzeti hivatal ezzel az
üggyel foglalkozó bizottsága a közeljövőben
ül össze dönteni a kérvényekről. A testület
jóváhagyta az iskolai költségek részfinanszírozási hozzájárulásáról szóló, 2009/16 sz. általános érvényű rendelet
4. módosítását, a Béke
utca 8. alatti épületben
levő egyik helyiség bérmentes kikölcsönzését a
Matica slovenská helyi
szervezetének és néhány
telek eladásának menetét.
Jóváhagyta a szolgáltatások házában levő néhány
helyiség
bérbeadására
tett javaslatot és egy
Sári-patak melletti garázs alatti telek eladását
a építmény tulajdonosának. A képviselők tudomásul vették a főellenőr
A testületi ülés szünetében a résztvevők – a városi hivatal dolgozóival első félévi tevékenységéés a Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetségének tagjaival együtt – a nek eredményeiről szóló
szlovák nemzeti felkelés évfordulója alkalmából megkoszorúzták a beszámolóját, és határoztak a városi kitüntehősök emlékművét.
tések odaítéléséről. Idén
során Kádasi Erzsébet hivatali elöljáró kép- gazdára talál a legmagasabb városi kitüntetés
viselői kérdésre elmondta, hogy a Baglyos- – városunk díszpolgárává avatják Dulai Henház átépítési projektje a jóváhagyott keretnél riettát. Konstruktív szellemben telt a T-18-as
magasabb összeggel számolt, ezért idén csak tornaterem műszaki állapotáról szóló beszáaz első szakasz – a szociális helyiségek kia- moló megvitatása. A városatyák tudomásul
lakítása – valósul meg. A városatyák tudo- vették a beszámolót, és a városi vagyonmásul vették a büdzsé 2. módosítását, amely gazdálkodási osztály vezetőjének feladatul
nem változtat az eredeti kiadási és bevételi adták, hogy folytassa a tornaterem megkeretösszegeken. A testület ezután jóvá- szerzését célzó ingatlancsere előkészületeit
hagyta a két alapiskola, a szabadidőközpont a megyével. Tudomásul vették és elfogadták

egy házaspár ajánlatát, akik 700 négyzetméter szőlőültetvényt ajándékoznak a városnak.
Tudomásul vették a lakbérhátralékok alakulásáról szóló beszámolót, az egyszeri szociális
segélyek 2. negyedéves kiutalásáról szóló
tájékoztatót, miközben felmerült a kérdés:
milyen mértékben érvényesül ez esetben a
személyes adatok védelme, ill. a képviselő
joga, hogy betekintsen a városi pénzek felhasználásába. A polgármester tájékoztatta
a képviselőket a városi hivatal szerkezeti
felépítésében eszközölt változtatásokról. A
testület jóváhagyta a városi rendőrség által
előterjesztett koncepciót az épületek védelméről és felügyeletéről. A tervezet szerinti
eljárásra utasította a rendőrparancsnokot,
majd megismerkedett a városi rendőrség
nyári hónapokban végzett tevékenységének
beszámolójával.
Az interpellációk keretében Sokol László
a LEADER programban megpályázott többrendeltetésű sportpálya közbeszerzésének
előkészületei felől érdeklődött. Az Innoviával történő tárgyalásokról Martosy Péter,
Polka Pál és Bakonyi Pál polgármester számolt be. Polka Pál szerint a városban kihelyezett szobrokat speciális festékkel kellene
védeni az időjárás viszontagságaitól. Ladislav Vékony megjegyezte, hogy az iskolákon
levő állami zászlók rossz állapotban vannak,
az intézményeknek figyelniük kellene erre,
és szükség esetén új zászlókat beszerezni. A
városi napok előkészületeit illető kérdésre
Kádasi Erzsébet elmondta: Csíkszereda
küldöttsége nem vesz részt a rendezvényen,
helyette Veresegyháza küldöttsége érkezik.
A képviselő szerint helyénvaló lenne egy
cseh várossal is felvenni a partneri kapcsolatot, például Zlaté Horyval, amelynek
iskolájával a zselízi művészeti alapiskola
már évek óta jó kapcsolatokat ápol. Sokol
László tájékoztatta a jelenlevőket a zselízi
labdarúgók sikeréről, akik a lengyelországi
Bojanowban tornát nyertek. A vándorserleget a polgármesternek adta át megőrzésre.
(ik)

Megváltoznak a bérlakások építésének feltételei
Csak néhány hónappal a
bérlakások építését szabályozó,
a város és az Innovia K. közötti
szerződés aláírása után, amely
szerint a vállalat által felépített
lakásokat a város megvásárolja
majd, a vállalat javaslatot adott
a feltételek módosítására. A
javaslatot az augusztusi önkormányzati ülésen adta a cég képviselője, ahol vegyes reakciókat
váltott ki a képviselők körében.
Az Innovia az alapanyagok és a
határidők terén javasolt módosítást. Az alacsony felszereltségű
épületek esetében három szintes

falazott épület helyett két szintes, elemekből szerelt lakásokat
építenének. A vállalatnak nem
sikerült elintéznie az építési engedélyeket, így a megvalósítás
határideje is csúszik, és nemcsak
az új épületeknél, hanem a
munkásszálló esetében is, sőt, az
épület felújításáról szóló szerződést a vállalat augusztus végéig
még alá sem írta. Mindhárom
építkezés a jövő év végén valósulhatna meg, mondta Miroslav
Laurinc, a vállalat képviselője.
Hozzátette, hogy jövőre változik
az Állami Lakásfejlesztési Alap

támogatásáról szóló törvény: „A
változást követően már nemcsak
az építkezés befejeztével, hanem
közben is lehet kérni a támogatást.”
A polgármester szerint komoly módosításokról van szó,
hiszen a testület azért választotta
az Innoviát, mert falazott technológiát ígért minden épületnél.
A képviselők köreiből javaslatok hangzottak el az alacsony
felszereltségű épületek építése
ellen és mellett is, az eredeti
feltételek követelésére, de további tárgyalások folytatására is

az új feltételekről. A város és az
Innovia tárgyalásának, amelyen
Bakonyi Pál polgármester mellett Martosy Péter és Polka Pál
vett részt a város részéről még az
önkormányzati ülés ideje alatt,
az eredménye, hogy a vállalat a
munkásszálló felújításával kezdi
városunkban a beruházásait. Ha
még idén októberig elkezdődnek
a munkák, a város elfogadja az
Innovia módosítási ajánlatait az
alacsony felszereltségű épületek
esetében, ami az építőanyagot és
a határidőket illeti.
(ik)

...néhány, 1957-ben Horňáček Ernest
és Zabadal Michal által nemesített, eredeti
peszekileányka-tőke még mindig megtalálható a Palík Pincészet szőlőültetvényén
(Bővebben a 6. oldalon.)

Augusztusi önkormányzati ülés

Lakásépítési
bonyodalmak

Az augusztusi, sorrendben 34. rendes
önkormányzati ülést rendhagyóan szerdán
tartották városunkban, egy nappal az államünnep előtt. Az ülés elején szót kapott
a bérlakások építését és a munkásszálló felújítását tervező Innovia vállalat képviselője.
Kijelentette, hogy a vállalatnak még mindig
nincs a birtokában az építési engedély egyetlen épületre sem, ezért sem a felújítás, sem az
új lakások építése nem valósul meg ebben
az évben. Várhatóan jövő év végéig lehetne
megvalósítani a beruházásokat. A határidők módosítása mellett azt is javasolta,
hogy a Nyári utcában tervezett alacsony
komfortú lakások más technológiával készüljenek: 3 szintes téglaépületek helyett
2 szintes, elemekből szerelt lakások épülnének, hogy a költségekkel beleférjenek
az előre meghatározott keretbe. A vállalat
képviselője megjegyezte, hogy törvénymódosítás várható a kérdéses területen,
amely lehetővé teszi, hogy az állami támogatást az építkezés közben is meríteni
lehessen, ne csak a befejezés után. Vojtech
Tomašovič kérdésére, hogy milyen anyagból szerelnék össze az épületeket, fémet és
fát említett, de közelebbről nem írta le az
elemek összetételét. Sokol László furcsállta,
hogy csak néhány hónappal a szerződések
aláírását követően határidő-módosítás és
technológiaváltás kerül terítékre. Szerinte
az elemekből összeszerelt épület esetében
nagyobb az esély arra, hogy a nehezen beilleszkedő lakók kárt tesznek benne. Martosy
Péter azt ajánlotta, fontolják meg azt a lehetőséget, hogy az alacsony komfrotú lakások
nem, csupán az általános felszereltségű
lakások építése és a munkásszálló felújítása
valósulna meg. Polka Pál ellenkezőleg fontosnak tartotta, hogy igénytelenebb lakások
is épüljenek. A polgármester megjegyezte,
hogy a testület éppen amiatt választotta ezt
a céget, mert falazott lakások építését garantálta, és most éppen ezt változtatná meg.
„A munkásszálló már félig üres, és a határidő eltolódásával nagy károk keletkeznek,
közeleg a tél, üzemeltetnünk kell úgy is, ha
kevés a fizető lakó. Ezenkívül a felújításról
szóló szerződést az Innovia máig nem írta
alá” – mondta a polgármester, és hozzátette,
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Véget ért a vakáció, a gyerekek visszatértek a zselízi iskolák padjaiba is, hogy egy új tanévben
növeljék ismereteiket. Az iskolák és iskolai intézmények nyáron sem maradtak figyelmen
kívül, több épületen felújítási munkák folytak, másutt a munkatársak száma növekedett.
A magyar alapiskolában megjavították a szennyvízcsatorna-rendszert, és kicseréltek néhány
ablakot, a mikolai óvodában is ablakokat cseréltek, a zselízi szlovák óvodában a megnövekedett gyereklétszám miatt újabb óvónőt kell alkalmazni. Részletek az 4. oldalon.
(foto: ik)

Csatornázás és városi napok – második nekifutásra
A forró nyári napok alatt kétszer is összehívták a zselízi képviselő-testület rendkívüli
ülését. Mindkét alkalommal a polgármester
vezette a tanácskozást. Július 23-án a városi
hivatal üléstermében tartották a 32. ülést,
melynek fő napirendi pontja a városi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére kiírt pályázat
önrészének jóváhagyása volt. A tanácskozás
kezdetén a polgármester azt javasolta, hogy
egészítsék ki a napirendet a vitával, melyben három témakör is szerepelt: optikai
infrastruktúra-fejlesztés, az augusztusi ülés
időpontjának módosítása, valamint egy bírósági ügy ismertetése. A tanácskozás napi-

rendjét mind a 11 képviselő (Gulyás Róbert
nem volt jelen) jóváhagyta.
A fő napirendi pont megtárgyalásának
kezdetén a polgármester ismertette a képviselőkkel a szerződésjavaslat módosítását,
ami a tárgyalt anyag részét képezte. Peter
Martosy képviselő nemtetszését fejezte ki
a módosítással kapcsolatban. A polgármester elmagyarázta, hogy az anyagok
előkészítése a szabadságok idején történt,
zűrzavarok közepette, a partnerekkel is meg
kellett tárgyalni, és az időpontok meghatározásakor figyelembe kellett venni a képviselő-testület összehívásának lehetőségeit is.
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