Aká je situácia na Gymnáziu v Želiezovciach?
S riaditeľom Milanom Bukovenom hovoríme na 4. a 5. strane.

38. zasadnutie MsZ

Rozpočet po 4.
zmene
Októbrové
zasadnutie
Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach sa líšilo
od radu predchádzajúcich schôdzí dvomi
detailmi. Vo štvrtok 26. októbra sa konalo
popoludní so začiatkom o 14.00 hodine
a v priebehu poldruha hodiny bolo aj
dokonané. Za to je možné vďačiť sčasti
tomu, že v programe rokovania bolo
naplánovaných iba 12 bodov. Väčšiu váhu
v rýchlej realizácii rokovania mal fakt, že
poslanci sa dva dni predtým stretli na
neverejnom pracovnom rokovaní, kde
mali možnosť si vydiskutovať problémové
témy. Program s nie príliš atraktívnymi
bodmi rokovania sa tešil iba okrajovému
záujmu verejnosti, ktorú reprezentovala
jediná osoba.
Úvodným bodom rokovania bolo
hodnotenie
výchovno-vyučovacích
výsledkov jednotlivých škôl a školských
zariadení na území mesta, ktoré bolo
schválené bez rozpravy. Schválená bola
aj 4. tohtoročná zmena programového
rozpočtu
mesta,
schváleniu
však
tentoraz
predchádzala
rozprava
k niektorým
súčastiam
návrhu.
Ekonómka mesta Monika Tomeková
informovala prítomných o základných
východiskách 4. zmeny, a to, že niektoré
naplánované
investičné
akcie
sa
v tomto roku neuskutočnia, naopak,
niektoré
neplánované
investície
budú realizované. Najväčšou takouto,
pôvodne neplánovanou investíciou bude
vybudovanie cestného prepojenia medzi
Mierovou ulicou a areálom ZŠ s VJM
popri Dome služieb za vyše 70 tis. eur.
Predseda ekonomickej komisie Tibor
Csenger už niekoľkýkrát v poradí musel
skonštatovať, že poradný orgán sa k tejto
otázke nezišiel v takom počte, aby bol
uznášaniaschopný, preto môže tlmočiť
len svoj osobný názor. Podľa neho by
sa mali prostriedky určené na tento rok
nerealizovateľné investície zarezervovať
do budúceho obdobia, celkovo však
súhlasil s návrhom a odporučil ho
schváliť. Pýtal sa na príčinu absencie
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Cesta na mikulský cintorín je bezpečnejšia po tom, čo mesto osadilo tri
osvetľovacie telesá verejného osvetlenia
na prístupovej ceste do areálu. Mestské
noviny o tom informoval Peter Haris, vedúci oddelenia správy mestského majetku
na MsÚ.

Kristián štartoval prvýkrát v sérii majstrovstiev SR na súťaži v halovom kartingu
v Plešivci, kde zvíťazil s traťovým rekordom. Ďalšie víťazstvá dosiahol v súťaži
série SODI World Series a v jednohodinových nočných pretekoch družstiev...

V sobotu 4. novembra sa konali v poradí
už 5. voľby do vyšších územných celkov.
Jeho výsledky priniesli Nitrianskemu
samosprávnemu kraju (NSK) určité prvenstvo
– víťaz volieb predsedu NSK Milan Belica bol
zvolený do funkcie piatykrát, čo sa žiadnemu
inému županovi nepodarilo. Kandidát
vládnych strán bol zvolený vďaka 52 184
hlasom, ktoré predstavovali 34,11 % voličov.
V poradí za ním skončil kandidát pravicových
strán KDH, NOVA, OKS, OĽANO, Demokrati
Slovenska, SaS a ŠANCA Ján Greššo so 17,24
%, tretí Milan Uhrík z ĽS Naše Slovensko, ktorý
získal 15,36 %. Ďalšie poradie: Peter Oremus
(nezávislý) 14,92 %, Iván Farkas (SMK–MKP)

29,94 %, v Nitrianskom kraji bola účasť na
úrovni 26,83 %. V Želiezovciach z 5959
oprávnených voličov prišlo voliť 1386, čím sa
dosiahla volebná účasť 23,25 %.
Vo voľbách predsedu NSK získal
v našom meste najviac, 455 hlasov Iván
Farkas. Milanovi Belicovi dôverovalo 341,
Jánovi Greššovi 217 Želiezovčanov. Medzi
kandidátmi na poslancov dominoval
v Želiezovciach súčasný primátor Ondrej
Juhász, ktorému dalo svoj hlas 853 miestnych
voličov. Tibor Csenger získal 728, Marianna
Šedivá 620, Zita Cseri 503, Róber Csudai
490, Miroslav Hasznos 441, Zoltán Fekete
438 želiezovských hlasov. Tibor Csenger si

13,78 %, Renáta Kolenčíková (nezávislá) 2,26
%, László Hajdu (MKDA–MKDSZ) 1,68 %, Ján
Marko (NP) 0,65 %.
Volebná účasť bola vyššia ako pred štyrmi
rokmi. Platí to najmä o Banskobystrickom
kraji, kde presiahla 40 %, ale aj v ostatných
krajoch prišlo k volebným schránkam viac
voličov. V celoslovenskom meradle to bolo

udržal poslanecký mandát, keďže vo voľbách
získal 4088 hlasov. Tento bravúrny kúsok sa
však nepodaril starostke Veľkých Ludiniec
Zite Cseri. Keďže sa do 9 člennej skupiny
poslancov NSK za Levický okres nedostal
ani iný kandidát z okolia Želiezoviec, bude
tento región oproti minulému obdobiu
oslabený.
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9
Želiezovčan v krajskom
zastupiteľstve, ale región oslabený
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Želiezovčan
v krajskom...
1→

Najsilnejšie zastúpenie v zastupiteľstve
NSK bude mať koalícia vládnych strán, ktorá
získala 17 kresiel. Nezávislí poslanci majú 15,
SMK–MKP 11, pravicové strany 10 a ĽS NS
1 kreslo v krajskom parlamente. Do krajského
zastupiteľstva sa z volebného obvodu Levice
dostali kandidáti: Csaba Tolnai, Ervín Szalma,
Miloš Zaujec (všetci SaS, OĽANO, KDH,
Šanca, OKS, NOVA), Martin Bátovský (SMERSD, SNS, Most–Híd), Ján Krtík (nezávislý
kandidát), Alexander Bačík (SMER–SD, SNS,
Most–Híd), Igor Éder (nezávislý kandidát),
Tibor Csenger (SMK–MKP), Martina
Holečková (SaS, OĽANO, KDH, Šanca, OKS,
NOVA).
(ik)

Rozpočet po
4. zmene

1→

položky
rekonštrukcie
križovatky
Schubertovej
a Rozmarínovej
ulice,
ktorá by sa mala realizovať v najbližšom
období najmä pre možnosť spolupracovať
s Regionálnou správou ciest, ktorá bude
účastníkom rekonštrukcie Schubertovej
ulice. Podľa primátora Ondreja Juhásza
bude môcť byť táto položka zapracovaná
do ďalšej zmeny rozpočtu za predpokladu,
že spolupráca bude odobrená aj
Nitrianskym samosprávnym krajom.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu
o kontrole plnenia uznesení a schválilo
predaj dvoch mestských pozemkov, pri
ktorých bol preukázaný dôvod hodný
osobitného zreteľa. Išlo o predaj pozemku

Mesto onedlho pristúpi k rekonštrukcii križovatky Schubertovej a Rozmarínovej ulice pri úrade
práce. Taktiež v krátkom čase sa začne rekonštrukcia časti hlavnej cesty vedúcej do Sikenice,
ktorej súčasťou bude aj obnova Schubertovej ulice
(foto: ik)

Tvorí sa systém financovania
voľnočasových aktivít
Zrušenie Centra voľného času v Želiezovciach prinieslo so sebou okrem iného aj potrebu vyplnenia určitého vákua v poskytovaní služieb v oblasti voľnočasových aktivít,
ale aj tlak na zmeny systému financovania
športových a voľnočasových činností. Časť z
činností, ktoré predtým zabezpečovalo CVČ,
prevzal do svojej kompetencie mestský úrad,
ktorý pracuje na tvorbe miestneho legislatívneho rámca systému financovania. Diskusie
o budúcej podobe tohto systému sa rozbehli
už začiatkom posledného štvťroka. Pôdou
pre úvodné rokovania s predstaviteľmi poskytovateľov voľnočasových a športových
aktivít bolo zasadnutie športovej komisie,
pôsobiacej pri MsZ pod vedením svojho
predsedu Ladislava Sokola.
Vedúca organizačno-správneho oddelenia
MsÚ, zastrešujúceho voľnočasovú činnosť

po zániku CVČ, Diana Csicsmanová oboznámila vedúcich krúžkov, predstaviteľov
športových klubov, oddielov a prítomných
trénerov s tým, že v budúcnosti sa aktivity
voľnočasového charakteru budú financovať
z príslušnej položky programového rozpočtu, vychádza sa zo súčasnej sumy asi 58
tis. eur. Športové kluby budú môcť využiť aj
zdroje z dotačného systému mesta.
Na zasadnutí komisie bola otvorená aj
téma finančného ohodnotenia vedúcich
krúžkov a trénerov detských voľnočasových
a športových krúžkov, ku ktorej prebiehala
rozsiahla diskusia. Návrhy na hodinovú
odmenu vedúcich krúžkov a trénerov sa pohybovali v rozmedzí od súčasných 7 do 20
eur. Účastníci sa nakoniec zhodli, že komisia
navrhne odmenu pre vedúcich kurzov vo
výške 12 eur v čistom.
(ik)

vo dvore domu služieb pre spoločnosť
SymarTech a pozemku v mestskej časti
Veľký Dvor Ústavu pre výkon trestu
odňatia slobody. Poslanci zobrali na
vedomie správu o stave a vymáhaní
nedoplatkov na nájomnom a správu
o činnosti mestskej polície v septembri
2017.
(ik)

V diskusii
opäť o doprave
Ústrednou a takmer jedinou témou
všeobecnej
diskusie
októbrového
zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach bola doprava, presnejšie
problém rastúcej intenzity nákladnej
tranzitnej dopravy cez mesto. Na
poslaneckú otázku o vývoji situácie
v tejto oblasti primátor poznamenal,
že
okrem
kamiónovej
dopravy,
prechádzajúcej cez Želiezovce vo väčšej
intenzite pre otvorenie nákladnej kompy
v Štúrove, spôsobujú problémy aj ťažké
nákladné autá spoločnosti AX Stavas.
Preto sa mesto usiluje o dosiahnutie
odklonenia trasy týchto vozidiel. Dodal:
„Z oficiálnych kruhov mám informácie,
že vybudovanie obchvatu je finančne
nereálne, preto by sa mesto malo zamerať
na dosiahnutie rekonštrukcie hlavného
ťahu vedúceho cez mesto – cesty I/76.”
Poslanec Tibor Csenger, ktorý je zároveň
poslancom NSK, potvrdil slová primátora,
že zdroje na nové cesty chýbajú a nie je
ich dostatok ani na rekonštrukcie. „Pri
Nitre prejde za hodinu toľko kamiónov,
ako u nás za celý deň. Tam sú však cesty
opravené a o to sa musíme snažiť aj my,“
povedal a dodal, že ani dosiahnutie
odklonenia dopravy z areálu ťažiarskej
firmy pri Hrone nebude jednoduchá
záležitosť, keďže si vyžaduje aj súhlas
VÚC. V otázke potreby opravy hlavnej
cesty s ním súhlasil aj viceprimátor Géza
Nagy, ktorý však upozornil, že zároveň
je potrebné začať plánovať obchvat,
v inakšom prípade nebude vybudovaný
ani
o desaťročia.
Súhlas
s týmto
tvrdením vyjadril aj Pavel Polka, ktorý
záležitosť porovnal s prevzatím cintorína
mestom – bolo treba len začať a za krátky
čas sú badateľné znaky spokojnosti
obyvateľov. Pavol Ivan dodal, že hlavná
cesta je v takom stave, že je to pre
cyklistov miestami až životu nebezpečné.
V závere Pavel Polka poukázal na nekalé
predvolebné praktiky na niektorých
želiezovských stránkach sociálnych sietí.
(ik)
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Jarmok o týždeň neskôr

Tradičný želiezovský Ondrejský jarmok sa tento rok uskutoční
o týždeň neskôr ako býva zvykom. Ako oznámilo riaditeľstvo jarmoku, na rozdiel od minulých rokov, keď sa konal cez víkend po 17.
novembri, v tomto
roku sa podujatie
uskutoční v dňoch
23. až 25. novembra
v centre mesta na
Petőfiho a Schubertovej ulici. Predaj
bude povolený už
od rána vo štvrtok
23. novembra. Informácie o jarmoku
záujemcom
poskytnú na tel. čísle
036/771 10 87.
(r)

Nové dopravné ihrisko v mikulskej MŠ
Začiatkom novembra odovzdali v mikulskej materskej škole
nové dopravné ihrisko. Celodenného podujatia sa vo veľkom
počte zúčastnili aj rodičia, ktorí si spoločné predpoludnie s deťmi
viditeľne užívali. Medzi hosťami bol aj primátor Ondrej Juhász
s rodinou a ďalší predstavitelia mestského úradu. „4. november
je na Slovensku Dňom materských škôl. Oslávili sme ho v piatok 3.
novembra v spolupráci s rodičmi. Na tento deň sme vymysleli logo
MŠ MILÝ DOM, vlastnoručne sme ním ozdobili biele tričká donesené
z domu, ktoré si účastníci mohli v tento deň obliecť. Ráno sme s deťmi
kreslili fixkami na textil na tému Moje najobľúbenejšie momenty v
MŠ. Nasledovalo spoločné fotenie, desiata, občerstvenie pre rodičov a
od 9.30 výtvarná aktivita – Modelovanie z terakoty. Deti v spolupráci
s rodičmi modelovali dopravné prostriedky a značky. Práce sa vypália

v peci a na ďalšej hodine výtvarnej výchovy ich detičky vymaľujú,“
opísala vydarený deň riaditeľka MŠ Hopsasa v Mikule Margaréta
Adamčeková.
Potom sa všetci presunuli na školský dvor, kde bolo za účasti kpt.
Poláka z OR PZ Levice a ďalších hostí slávnostne odovzdané dlho
očakávané dopravné ihrisko Zebrička, ktoré si deti mohli svojimi
dopravnými prostriedkami hneď aj vyskúšať.
Zámer vybudovania dopravného ihriska v areáli mikulskej MŠ
nie je nový, doteraz však realizácii bránili najmä finančné nároky
investície. Reálne kontúry nabral dopravný projekt vďaka iniciatíve
jedného z rodičov, Zuzany Kóšovej Veselovskej a sponzorskej
podpore spoločnosti Špecialtrans, s.r.o, ktorá dodala betón
v hodnote 1656 eur.
(ik)
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Pribudli osvetľovacie telesá

Cesta na mikulský cintorín je od začiatku novembra bezpečnejšia
po tom, čo mesto osadilo tri osvetľovacie telesá verejného osvetlenia
na prístupovej ceste do areálu. Mestské noviny o tom informoval Peter Haris, vedúci oddelenia správy mestského majetku na MsÚ. Verejné osvetlenie sa podľa neho skvalitňuje aj v ďalších lokalitách mesta.
Nové osvetľovacie telesá pribudli aj na stĺpoch verejného osvetlenia
na Štúrovej ulici. Päť novoinštalovaných svetiel je nasmerovaných do
areálu športového
ihriska základnej
školy, kde najmä
bežecká dráha je
hojne využívaná
aj po zotmení.
Rovnaké riešenie
v prospech športovcov
plánuje
mesto zrealizovať
aj v ďalšej lokalite
tohto areálu na
Školskej ulici, kde
bude už v blízkej
budúcnosti
stáť
workoutové
ihrisko. Jedno nové
osvetľovacie teleso
má pribudnúť aj
na konci Sacherovej ulice. (ik)

Mestský rozhlas vo
Svodove zmodernizovaný
V informovaní obyvateľstva sme opäť pokročili o krok ďalej.
Rekonštrukcia mestského rozhlasu v Želiezovciach pokračovala
v uplynulých týždňoch prácami v mestskej časti Svodov. „Po vlaňajšej výmene ústredne bola rekonštrukcia svodovskej časti druhou etapou
celkovej obnovy mestského rozhlasu. V rozpočte na rok 2018 plánujeme
vyčleniť čiastku na jeho rekonštrukciu v mestskej časti Mikula,“ oboznámil nás vedúci oddelenia správy mestského majetku na MsÚ Peter
Haris.

Rekonštrukcia v svodovskej časti stála 7200 eur, z toho 2800 eur
získalo mesto z projektu v rámci programu LEADER. Z tejto sumy
bolo osadené centrálne zariadenie, prebehla výmena asi polovice
ampliónov v mestskej časti, popri hlavnej ceste prebehla modernizácia prívodného vodiča a stožiare dostali nový náter. Po rekonštrukcii
funguje mestský rozhlas vo Svodove s novým, bezdrôtovým systémom.
(ik)
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Pokiaľ sa bude vzdelávanie snúbiť s ekonomickým
V októbri 2005 sa do užívania odovzdávali nové podkrovné priestory
budovy Gymnázia J. A. Komenského s vyučovacím jazykom maďarským na Komenského ulici. V roku 2009 sa stavala prístavba k budove slovenského Gymnázia na Ulici Ľ. Štúra. Obe školy sa vtedy tešili
nárastu počtu žiakov.
V roku 2011 Nitriansky samosprávny kraj rozhodol o vysťahovaní
maďarského Gymnázia z budovy na Komenského ulici a jeho nasťahovaní do budovy slovenského Gymnázia na Ulici Ľ. Štúra. Odôvodnil to potrebou úsporných opatrení, keď prevádzka budovy bola
neefektívna pri nízkom počte žiakov. V septembri 2011 školský rok
začínali obe gymnáziá pod jednou strechou. Končila sa krátka éra
Aká je momentálne na škole situácia?
- Momentálne má gymnázium po jednej triede
v treťom a štvrtom ročníku. V minulom školskom
roku sme v zmysle platnej legislatívy otvorili triedu prvého ročníka s minimálnym počtom žiakov,
pretože sme nechceli prerušiť kontinuitu vzdelávania na našej škole. Nie všetci prváci spĺňali
našu predstavu o kvalite vzdelávania a po zistení,
že štúdium nezvládajú, sami sa rozhodli prestúpiť
na inú školu. To bolo mementom i ponaučením,
že v triede musí byť dostatočný počet kvalitných
žiakov, ktorí majú dostatočné predpoklady pre
kvalitné a zároveň úspešné štúdium. V školskom
roku 2017/2018 sa do prvého ročníka prihlásil
dostatočný počet žiakov, ale mnohí z nich sa
dostali na aj iné stredné školy, kde splnili podmienky prijímacieho konania a ich počet sa
znížil opäť na minimum. Musím poukázať na
skutočnosť, že prvý ročník sa otvoril, ale pre nízky
počet zapísaných žiakov bolo záujemcom o štúdium umožnené prestupom pokračovať v štúdiu
na gymnáziách v Leviciach. Našim cieľom nie je
umelo udržiavať triedy na úkor kvality. Ešte raz
pripomínam, nám stále ide v prvom rade o kvalitu vzdelávania našich žiakov.
Ako zabezpečujete vyučovanie?
- Od počtu žiakov sa adekvátne odvíja aj počet zamestnancov. V súčasnosti máme sedem
kmeňových zamestnancov a štyria externí zamestnanci si u nás dopĺňajú svoje úväzky, ktoré
nemajú na svojich vlastných školách. Dôležité je
však podotknúť, že všetci zamestnanci školy sú
odborne spôsobilí na vyučovanie svojich aprobačných predmetov a odbornosť vyučovania je
zabezpečená na 92 %. To, že učitelia zabezpečujú
vyučovanie na viacerých školách, je pri školách
s nižším počtom žiakov bežnou praxou.
V čom je podľa Vás problém?
- Podľa mňa je celý školský systém chronicky chorý a neriešia sa akútne problémy. Sieť vysokých
aj stredných škôl je predimenzovaná a školy sa
uchádzajú o každého žiaka. Žiak si je vedomý,
že sa bez väčšej námahy a problémov dostane na
ním zvolenú školu. A tu nastáva boj o každého
žiaka, čo sa často odrazí aj na jeho kvalite a úrovni vzdelávania vôbec. S prehľadom posledných
rokov môžem povedať, že značne poklesla latka
výkonnosti žiakov na stredných, ale aj vysokých
školách. Potom v laviciach sedia aj tí, ktorí na to
nemajú. Zhoršili sa výsledky žiakov vo všetkých
oblastiach, na ktoré poukázali výsledky testov
medzinárodného merania. Pätnásťroční žiaci

obnovených osemročných štúdií, takže sa zmestili.
V roku 2016 nastala nová situácia. V oboch školách bol kriticky nízky
počet žiakov. O rok neskôr tiež, riaditeľka maďarského Gymnázia
požiadala o výnimku, o slovenskom Gymnáziu sa hovorí, že mu
hrozí zánik...
S riaditeľom Gymnázia Želiezovce Milanom Bukovenom sme hovorili ešte v minulom roku, v čase podávania prihlášok. Hovoril o fáme,
ktorá sa rozšírila, že prvý ročník vraj nebude otvorený. Aj v čase našej
návštevy mu zvonil telefón a on sa túto fámu snažil vyvrátiť.
A začiatkom júla prišla správa, že prvý ročník otvorený nebol a druhý
ročník bol rozpustený...

nevedia používať informácie z textu, kriticky a
logicky myslieť. My však môžeme stavať len na
takých základoch, aké máme k dispozícii. A úroveň ide dole. Preferovanie duálneho vzdelávania
tiež veľa osohu gymnaziálnemu štúdiu neprinieslo. Problém by vyriešila eliminácia vysokých
škôl, čo si vyžaduje zmeny v ich financovaní
a v ich akreditácií, jedna prihláška na strednú
školu, jednotný zápis na stredných školách, ako
aj prehodnotenie normatívneho financovania
regionálneho školstva. Pokiaľ sa
bude vzdelávanie snúbiť s ekonomickým ukazovateľom, ďalej sa
nepohneme.
Nakoľko sa na situácií podpísal
demografický vývoj?
- Prezrel som si demografický vývoj regionálnej školskej populácie.
Počty súčasných ôsmakov a siedmakov na základných školách sú
v porovnaní so súčasným stavom
vyššie. Je to však len otázka asi
troch rokov, potom opäť možno
očakávať pokles počtu žiakov
stredných škôl. Optimálny počet
detí je v materských školách, ktoré
praskajú v švíkoch a je ich nedostatok. Základné školy začínajú rásť a zaznamenávajú zvýšený populačný tlak. Kým sa to však
odrazí na počte žiakov stredných škôl, uplynie 8
až 10 rokov. Nedostatok žiakov na gymnáziách
nie je problémom len našej školy.
Na záujme žiakov o jednotlivé stredné školy
sa neodráža aj kvalita tých škôl?
- V poslednom čase sa na verejnosti prezentuje aj
tento názor, aj keď optimálne hodnotenie kvality
škôl stále chýba. Sčasti to zastrešuje INEKO. Každá škola je však špecifická a nemožno do rebríčka
hodnotenia postaviť školu so 700 žiakmi a školu
so 120 žiakmi. Štátny vzdelávací program a
učebné osnovy sú pre každú školu gymnaziálneho typu rovnaké a záväzné. Rovnaké a záväzné
by mali byť aj výstupy na jednotlivých školách.
Každá škola realizuje svoj vlastný vzdelávací
program, adekvátny aj podmienkami, ktorými
škola disponuje. Často spomíname na svojich bývalých učiteľov a kolegov, ktorí boli skutočne výborní pedagógovia a majstrami svojho poslania.
Dnes je tu nová generácia kvalitných pedagógov,
takisto odborne zdatných a zapálených učiteľov.
Myslím si, že sme s plnou vážnosťou nadviazali
na ich kvalitu a úspechy, v tých intenciách, ktoré

nám dnešná doba umožňuje. Je niekde porovnanie škôl podľa počtu žiakov, aké majú výsledky
v hodnoteniach? Je tam skutočne tá korelácia, že
čím menej žiakov, tak tým je horšia kvalita vzdelávania? Ovplyvňuje rozhodovanie rodičov a ich
detí pri voľbe budúceho povolania dynamika
obyvateľstva, ich spoločenské a kultúrne možnosti? Porovnávanie minulosti so súčasnosťou môže
byť potom v očiach tých starších občanov veľmi
skreslené.

Myslíte aj na fakt, že veľa žiakov si vyberá
školu radšej vo väčšom meste?
- Komunikujem nielen s učiteľmi, ale predovšetkým so žiakmi a ich rodičmi. Niekedy mi nie
je dosť jasné, kto vo vzťahu dieťa - rodič hrá prím.
Som presvedčený, že každý rodič chce pre svoje
dieťa len to najlepšie. Preto možno často volia
radšej väčšie mesto, väčšiu školu, väčšie možnosti
spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia aj
za cenu dochádzania. Do istej miery pre mňa zatiaľ nepochopiteľné, nakoľko aj naše mesto ponúka
tieto atribúty v malom. Oceňujem snahy vedenia
mesta o spoločenský a kultúrny rozvoj Želiezoviec
a prinavrátenie statusu silného mesta.
Hovorí sa aj o tom, že aj po vyučovacej
stránke môže škola ponúkať nejakú pridanú
hodnotu...
- Na základe porovnávania s priemernými výsledkami ostatných gymnázií je škola zaradená
v súlade s očakávaním alebo nad úrovňou očakávania. Po tejto stránke môžeme byť relatívne
spokojní. Zavádzanie nových študijných odborov
sa na škole neuplatnilo. Osemročné štúdium
vyvolalo nevôľu zo strany základných škôl, zavádzanie bilingválneho štúdia na malej škole bez
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ukazovateľom, ďalej sa nepohneme
odborných kompetencií je z núdze cnosť a nemusí
školu zachrániť. V rámci školského vzdelávacieho
programu sme štúdium zamerali na informačné
technológie, cestovný ruch a cudzie jazyky. Záujem zo strany žiakov sa prejavil predovšetkým
o štúdium cudzích jazykov. Našim cieľom nie je
suplovať, zastrešovať alebo vymýšľať nové odbory
ale predovšetkým pripraviť žiakov na štúdium na
vysokých školách ako aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe.
Robí podľa vás škola dostatok po propagačnej stránke?
- Aj z toho mála, čo máme, je vytvorený tím,
ktorý sa stará o prezentáciu školy, navštevujeme
základné školy v levickom a želiezovskom regióne. Aktivity, ako aj úspechy školy zverejňujeme
na webovej stránke školy, ktorej súčasťou sú nami
realizované projekty, výsledky súťaží a olympiád,
k dispozícii je prezentačné video, ktoré približuje
záujemcom možnosti štúdia na našej škole, propagačný materiál. Osobne sa stretávam s riaditeľom základnej školy v Želiezovciach, sporadicky
aj s riaditeľmi ostatných základných škôl v levickom okrese. Želiezovské gymnázium by malo
slúžiť predovšetkým želiezovským žiakom, ako aj
žiakom zo spádových škôl. Myslím si, že z našej
strany robíme v rámci prezentácie školy maximum. Na škole nemáme umelecký súbor, ktorý
by nás reprezentoval, ale naši žiaci prispievajú
svojim vystúpením na viacerých spoločenských

aktivitách mesta, kraja aj Slovenska.
Podpísala sa na súčasnej situácii aj fáma o
tom, že sa škola zatvára?
- Myslím si, že áno. Bohužiaľ, dnes sme často
svedkami manipulácie verejnosti. Veci sa riešia
emocionálne a nie racionálne. Je to akási davová
psychóza, ktorá je v menšom meste ešte viditeľnejšia, počuteľnejšia a citeľnejšia. Ako riaditeľ
školy neviem počas prijímacieho konania, koľko
žiakov sa do prvého ročníka zapíše a nemôžem
potvrdiť ani vyvrátiť nezmysel, z ktorého sa nakoniec môže stať pravda. A ani ma nezaujíma „kto“
to spôsobil, ale rád by som vedel „prečo“.
Na takých fámach je nebezpečné, že odrádzajú rodičov a žiakov od prihlasovania
sa na štúdium a tak sa pod vplyvom fámy
samotná fáma stáva skutočnosťou.
- Áno, ale takúto fámu niekto musel pustiť do
éteru. Môžem sa len domnievať, že to bolo cielené, že niekto má na tom nejaký záujem. Úspech
sa totiž neodpúšťa. Nerád by som však niekomu
ublížil. Mali by sme v prvom rade spolupracovať
a nie medzi sebou bojovať. Stále nám ide predsa
o žiaka.
V Želiezovciach fámy dokážu zohrať významné úlohy, ale neviem si predstaviť, kto
by takúto fámu cielene šíril. Zánik školy by
pre mesto znamenal ťažkú ranu, v záujme
mesta je, aby tu obe gymnáziá zostali.
- Registrujem, že sa zo strany mesta zvýšil záu-

jem o dianie na našej škole. Myslím si, že je to
aj tým, že sme si všetci uvedomili, že slovenské a
maďarské gymnázium sú ako spojené nádoby ak padne naše gymnázium, môže padnúť aj maďarské gymnázium. A to by bola úžasná škoda.
Mesto už pocítilo stratu nemocnice i niekoľkých
závodov.
Zaznieva však aj taká otázka, či zriaďovateľovi záleží na zachovaní oboch škôl.
- Z môjho pohľadu a z rokovaní, ktoré som absolvoval, musím povedať, že zriaďovateľovi veľmi
záleží na tom, aby tu tie školy zostali a fungovali
ďalej. Ak by mu na nich nezáležalo, už dávno by
pristúpil k nejakým racionalizačným opatreniam.
Ako vidíte budúcnosť tejto školy?
- Škola nech je miestom sebarealizácie žiakov,
miestom rozvoja vlastných schopností a získavania ďalších nových vedomostí. Škola nech
je otvorenou inštitúciou pre rodičov, rôznych
partnerov a širokú verejnosť s ponukou rozmanitej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Pevne
verím, že sa nám podarí otvoriť prvý ročník a
gymnázium zostane zachované. Vo vzdelávaní
vidím budúcnosť nášho mesta, krajiny. Všetko
je na žiakoch a ich rodičoch. Vopred sa chcem
poďakovať všetkým rodičom za prejavenú dôveru
a za to, že do našich rúk vkladajú to najcennejšie,
čo majú, svoje deti.
Ďakujem za rozhovor
Števo Hečko

Gymnázium Želiezovce – nový začiatok alebo...?
Fakt, že slovenskému gymnáziu hrozí zánik,
možno vnímať viacerými spôsobmi. Bývalým
študentom, ktorí na tejto škole absolvovali stredoškolské štúdium a možno prežili najkrajšie
roky svojho života, ťažko môže byť jej osud ľahostajný. A takisto učiteľom, ktorí na škole učili. Za
tých vyše 60 rokov sa na Gymnáziu, či predtým
Strednej všeobecno-vzdelávacej škole či Jedenásťročnej strednej škole, pôsobili tu desiatky učiteľov
a zmaturovali stovky študentov.
A čo sa týka tých ostatných, najmä Želiezovčanov, ktorí k tejto škole nemali nejaký
zvláštny vzťah, ide najmä o to, nakoľko si
uvedomujú, čo všetko jej možný zánik môže
znamenať pre mesto.
Existencia strednej školy v meste pôsobí na mesto
rôznymi spôsobmi. Jednak sú to študenti, časť
mladých ľudí z mesta a okolia, ktorí v meste
trávia čas, pričom využívajú služby, nakupujú
v predajniach, občerstvujú sa v reštauráciách
či pohostinstvách, prípadne sa zúčastňujú
kultúrnych a športových podujatí. Potom sú to
učitelia, z ktorých časť žije v meste so svojimi
rodinami v mnohých prípadoch len vďaka tomu,
že tu nachádzajú prácu.
Stredoškolskí učitelia a študenti, ako isté špecifické skupiny obyvateľstva, na život v meste a jeho
obyvateľov nejakým spôsobom pôsobia, najmä
ak sa niektorí z nich aktívne podieľajú na kultúr-

nom, spoločenskom či športovom dianí. Zároveň
však život v meste a jeho obyvatelia pôsobia na aj
dochádzajúcich študentov a učiteľov, ktorí si
k mestu vytvárajú vzťah, nadväzujú kontakty...
Oproti uvedenému sa pokúsme predstaviť si alternatívu: V meste stredná škola nie je, zdržujú
sa tu len tí študenti, ktorí tu bývajú, ale významnú časť aj svojho voľného času trávia v meste, do
ktorého za štúdiom dochádzajú. To isté sa týka
využívania služieb i prípadnej sebarealizácie,
nadväzovania kontaktov. V meste sa zdržujú len
tí stredoškolskí učitelia, ktorí tu (zatiaľ) bývajú,
ale väčšinu času trávia v meste, do ktorého za
prácou dochádzajú a v ktorom realizujú väčšinu
nákupov pre svoje rodiny a v ktorom postupne
nachádzajú aj viac možností sebarealizácie pre
seba a svoje deti.
Tí, ktorí život v Želiezovciach vnímajú aspoň dve
desiatky rokov, určite zaregistrovali, ako na život
v meste pôsobili udalosti, ako zánik Štátnych
majetkov, ukončenie výroby v SES, zatvorenie
nemocnice... Ako to súviselo s dopravou, kvalitou
zdravotnej starostlivosti, životného prostredia a
aký to všetko malo vplyv na podobu niektorých
častí mesta, rozsah a kvalitu služieb, ekonomickú
situáciu, kultúrny a spoločenský život i životy rodín a jednotlivcov, demografický vývoj...
Uvedomenie si, ako to všetko so všetkým súvisí,
znemožňuje zažívať prekvapenia napríklad

z toho, ako v Želiezovciach klesá počet obyvateľov.
V meste máme dve stredné školy, pričom hrozí,
že ak zanikne slovenské Gymnázium, maďarské, na ktorom je situácia o niečo lepšia, môže ho
časom nasledovať. Možný zánik stredných škôl
v Želiezovciach by znamenal ďalší nezvratný
impulz k úpadku mesta v rôznych smeroch,
pričom v niektorých by sa dôsledky objavovali
až po desaťročiach. Každý, kto má prehľad
v školstve a s ním súvisiacej legislatíve, potvrdí,
že zrušenie školy je omnoho jednoduchšie, ako
založenie novej školy. Je možné považovať za
smutnú iróniu, že sa to všetko deje v čase, keď sa
začali na meste objavovať náznaky zastavovania
jeho úpadku a možného oživenia jeho rozvoja.
V záujme rozvoja mesta je aj to, aby sa tu obe
gymnáziá udržali. Je však otázne, čo môže mesto
urobiť pre udržanie škôl, ktorých zriaďovateľom
je Nitriansky samosprávny kraj.
Je známym faktom, že v minulých rokoch na
želiezovskom gymnáziu študovalo aj niekoľko
Levičanov. Situácia sa zmenila, odkedy je levické gymnázium schopné prijať nielen študentov
z Levíc a okolia, ale aj zo Želiezoviec.
Známe je aj to, že niektorí žiaci dávajú prednosť
štúdiu vo väčšom meste. Dôvodom je pritom
zriedka atraktivita tamojšej školy, ale skôr so
štúdiom sotva súvisiaca atraktivita prostredia.
→6
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Deň jablka s Polepetkom

V súčasnosti sa veľa rozpráva, píše a diskutuje o zdraví a zdravej výžive. Táto téma nie je
ľahostajná ani nám, preto sa aj ZŠ v Želiezovciach 20. októbra zapojila do projektu Zdravej
školy DEŇ JABLKA pod dohľadom učiteliek Valentkovej, Šedivej a Bilovej.
V rámci rozhlasovej relácie, ktorú pripravili v spolupráci so žiačkami 9. ročníka, sme si pripomenuli
dôležitosť konzumácie jabĺk. Žiaci
si vypočuli príspevok o tom, ako
toto ovocie prispieva k zdravému
rastu a vývinu, pozitívne vplýva na
krvný obeh, činnosť srdca, očistu
tela, nehovoriac o dobrej chuti. Súčasťou bola ochutnávka jabĺk od domácich pestovateľov. V priestoroch
školy boli zároveň vystavené projektové práce žiakov 1. stupňa na túto tému.
Žiakom spríjemnilo deň aj divadelné predstavenie. Divadelná skupina Cliperton vystúpila s rozprávkou Polepetko, ktorého láska priviedla k rozumu.
Miroslava Bieliková

Dopraváčikom pre
bezpečnosť detí

Dňa 16. októbra sa v MŠ Lienka uskutočnil
dopravný deň s názvom Dopraváčik, na ktorej sa zúčastnili aj kamaráti z mikulskej MŠ
Hopsasa. Úvodom zaznela pieseň od Mira
Jaroša: Na ceste, ktorou deti privítali svojich
hostí. Peter Pollák z OR PZ Levice prezentáciou a poučným rozhovorom priblížil deťom
pravidlá a podmienky správania sa na ceste.
Deti si pomocou prezentácie na interaktívnej
tabuli zopakovali, aké sú prvky povinnej výbavy bicykla.

Deň knižníc v škole
V ZŠ Želiezovciach si každoročne pripomíname Medzinárodný deň knižníc. Aj tento rok
sme 24. október venovali rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom rôznych čitateľských aktivít. Boli rôznorodé
a prispôsobené vekovým osobitostiam
a schopnostiam žiakov. V 1. a 2. ročníku
čítali žiakom rozprávky žiaci 9. ročníka.
Žiaci v 3. a 4. ročníku si čítali zo svojich
obľúbených rozprávkových kníh a na záver
si volili „Kráľa čitateľov“.
V 5. až 8. ročníku boli aktivity zamerané na
spracovanie rozprávkových príbehov. Žiaci
zhotovovali záložky do knihy, pripravovali
prezentácie o vzniku písma a tvorbe knihy,
čítali príbehy v cudzom jazyku, zhotovovali komiks a hrali rôzne vedomostné kvízy
zamerané na čítanie a počúvanie s porozumením. Celú akciu spríjemnili žiaci 9. B, ktorí pre žiakov prvého stupňa pripravili dramatizáciu rozprávky O perníkovej chalúpke.
Peter Hančin

Gymnázium Želiezovce – nový začiatok...
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Výber školy je však na slobodnom výbere žiakov
a ich rodičov. Je to najmä na ich zodpovednosti,
pretože ide o budúcnosť ich detí.
Nemožno preto zazlievať rodičom, že nechcú
riskovať zápis do štúdia na škole, kde nemajú
istotu, že ročník bude otvorený, prípadne ďalší
školský rok bude musieť žiak absolvovať na inej
škole. Ako však vyplýva z rozhovoru s riaditeľom gymnázia, chce sa takejto situácii vyhnúť
aj škola.
Na celoštátnej úrovni sa vedie doslova kampaň proti všeobecnému vzdelávaniu, pričom
sa argumentuje uplatniteľnosťou absolventov
na trhu práce, „in“ začínajú byť odborné školy,
hovorí sa o potrebe duálneho vzdelávania.
Samozrejme, pri argumentovaní sa používajú
rôzne štatistiky a porovnania. Je ťažké domnievať sa, že sa teraz pohneme tým správnym smerom po tom všetkom, čo sa na našom školstve
napáchalo za posledných 25 rokov. Pedagógovia
z praxe hovoria, že ak by sa za celé štvrťstoročie
nechalo všetko tak ako bolo, len by sa doplnila
angličtina a IT, naše školstvo by viac zodpovedalo požiadavkám doby, ako teraz, nehovoriac o

ušetrení finančných prostriedkov.
A absolventi stredných škôl v praxi prichádzajú
na to, že maturant z klasického gymnázia je lepšie pripravený nielen na štúdium na vysokej škole, ale aj do praxe. Jednoducho je univerzálnejší,
než absolvent akejkoľvek „super strednej školy“,
samozrejme ak nepokračuje na „super vysokej
škole“ alebo nenastúpi do „super praxe“.
Je to tým, že pre zamestnávateľov začína byť
rozhodujúce, čo uchádzač vie a dokáže, než to,
akými papiermi sa oháňa.
A navzdory akýmkoľvek prieskumom, stále platí,
že učenie je najmä vecou individuálneho prístupu študenta.
Akú šancu má teda Gymnázium Želiezovce?
Odpoveď sa niekomu môže zdať jednoduchá,
pretože už roky známym želiezovským prístupom sa dosahujú už roky známe želiezovské
výsledky.
Ako už však bolo spomenuté, objavujú sa náznaky, že želiezovská realita sa začína meniť.
A keď sa na vec pozrú trochu inou optikou aj rodičia budúcich stredoškolákov, tak aj budúcnosť
školy môže byť nádejná.

Potom, teoreticky pripravené z bezpečnosti
cestnej premávky, sa v prilbách a bezpečnostných vestách presunuli na dopravné ihrisko
materskej školy. Tam si mohli prezrieť aj policajné auto. Rozdelení do skupín postupne
prechádzali rôznymi stanovišťami. Pomocou
súťaží a rôznych úloh si v nich zopakovali dopravné značky, pravidlá bezpečnosti a zručnosti pri jazde na kolobežkách, odrážadlách a
bicykloch. Počas oddychu sa mohli občerstviť
rôznym ovocím, pagáčikmi a čajom, čo doplnilo príjemnú a radostnú atmosféru tohtoročného Dopraváčika.
(mš,ik)

Je jednoduché odísť odtiaľ, kde niečo nefunguje
tak, ako by malo a prísť niekam a užívať to,
čo funguje, lebo sa niekto o to postaral. Troška
zložitejším sa môže zdať niečo si sám vytvárať,
meniť k lepšiemu.
Ťažko sa nájde škola, kde by boli prváci
vzácnejší, ako na škole, kde niet druhákov
ani tretiakov. Na rozdiel od škôl, kde sa musia
prispôsobovať už zavedeným vzťahom a kultúre, na škole zažívajúcej nový začiatok si noví
žiaci sami vytvárajú vzťahy, atmosféru i školskú
kultúru. Čo lepšie môžu zažiť čerství stredoškoláci? Čo ich môže lepšie pripraviť do života ako
možnosť vytvárať, namiesto prispôsobovania sa
už vytvorenému? Čo im môže dať lepšie lekcie
zo zodpovednosti a samostatnosti?
Pre deviatakov je to príležitosť, aká sa v živote
často nevyskytuje. Ide len o to, či a koľkí sa rozhodnú ju využiť.
Števo Hečko
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Seniori ďakujú
Svodovskí seniori v októbri v očakávaní
sledovali svoju poštu. Vedeli, že opäť príde
krásna pozvánka na už tradičný večer, venovaný seniorom pri príležitosti mesiaca
úcty k starším.
Pozvánka bola naozaj krásna, a tak sme
s potešením prichádzali v sobotu 21. októbra do svodovského kultúrneho domu. Sála
vo vnútri bola akoby čarovným prútikom
nášho občianskeho združenia zmenená na
pekne vyzdobenú.
Milým slovom nás privítala malá moderátorka z radov svodovských detí. Pozdravil
nás aj primátor mesta Ondrej Juhász – taktiež už náš spoluobčan zo Svodova. Predsedníčka OZ Svodov Henrieta Kurucová
predniesla prípitok, potom príhovorom
plným vďaky vystúpila jedna z nás – Judita
Mrázová.
Nášmu združeniu naozaj máme za čo
ďakovať. Pri tvorbe celoročného programu
je tohtoročný deň seniorov práve desiatym
v poradí. Tvorí pevnú súčasť života nášho
občianskeho združenia. Srdečne ďakujeme
jeho členom, lebo všetko pripravujú vo
svojom voľnom čase, po pracovnej dobe.
Nezištne a obetavo a ak sa im náhodou zdá,
že na stoloch nebude dosť, napečú doma
a prinesú.

Najvzácnejšie na činnosti tohto združenia je to, že rastie nová generácia pokračovateľov, ochotných urobiť niečo navyše pre potešenie iných. A tak sme v kultúrnom dome
počúvali básničky z úst našich svodovských
detí. Ceníme si, že sa podarilo pozvať i súbor
Apró Kincső, ale aj starších z Kincső. Veľmi

Učíme zaujímavo
ZŠ v Želiezovciach pripravuje každý školský
rok pre žiakov zaujímavé kultúrno-výchovné
a vzdelávacie aktivity. Aj tento školský rok
sa nesie v tomto duchu. Od septembra sa
uskutočnilo niekoľko zaujímavých podujatí,
na ktoré sa žiaci, ako vždy, tešili.
Začiatkom septembra prebiehalo cvičenie
Ochrana života a zdravia. Jeho teoretická
časť bola obohatená zaujímavými odbornými prednáškami o histórii Želiezoviec,
požiarnej ochrany, bezpečnosti na bicykli,
kynológii a prvej pomoci. Žiaci I. stupňa absolvovali začiatkom školského roka cvičenie
v prírode. Plnili úlohy z dopravnej výchovy,
poznávali prírodniny a venovali sa rôznym
pohybovým aktivitám. Druháci plnili svoje
úlohy v Zalabe-Divočine.
Vedúci šachového krúžku Ján Machník sprevádzal žiakov školy zaujímavou výstavou,

Umelecká tvorivosť a remeselnícka
zručnosť na tradičnej výstave
Výstava
obrazov,
ručných
prác
a remeselníckej zručnosti, organizovaná
Miestnym odborom Matice slovenskej
v Želiezovciach, patrí už niekoľko rokov
k tradičným
októbrovým
kultúrnym
podujatiam v meste. Výstava si udržuje
vysoký štandard, čo dokazuje aj záujem
tvorcov o vystavovanie svojich diel v rámci

nej. Tento rok sa slávnostné otvorenie
výstavy uskutočnilo v pondelok 23. októbra
v Dome kultúry. Krátkym príhovorom ju
otvorila predsedníčka Miestneho odboru
Matice slovenskej v Želiezovciach (MO
MS) Magdaléna Holková, ktorá prítomným
vystavovateľom odozvdala kvety ako
symbol vďaky za spoluprácu. Prítomným
sa hudobným programom predstavila

sa nám páčili. Potom nás až do konca podujatia zabával harmonikár Janko Urbín. Sršal
vtipom, krásne hral a my sme spievali s ním.
Ďakujeme organizátorom za krásne posedenie. Budeme naň dlho spomínať a tešiť
sa na ďalšie podujatia OZ Svodov, ale najmä
na deň seniorov. Mária Masná, Svodov

folklórna skupina Vrbovianka.
Svoju zručnosť prezentovali jednotlivci aj
kolektívy, spolu 21 vystavovateľov nielen zo
Želiezoviec, ale aj z okolia, napr. z Levíc, Bíne,
Pastoviec, Mýtnych Ludán či Tekovských
Lužian. „Som rada, že výstava nadobúda
regionálny charakter, aj keď v prvom rade
oslovujeme domácich tvorcov zo Želiezoviec.
Už niekoľko rokov nadväzujeme
na tieto výstavy organizovaním
tvorivých kurzov. Dohodneme sa
s vystavovateľmi a kurzy potom
zorganizujeme, alebo najprv sa
dohodneme
na
organizovaní
kurzu
a potom
s osloveným
remeselníkom spolupracujeme pri
realizácii výstav. Mali sme už kurzy
háčkovania, výroby šperkov a vo
februári plánujeme zorganizovať
drotársky krúžok s naším novým
vystavovateľom,“
povedala
nám predsedníčka MO MS
Magdaléna Holková. Záujemcov o podujatia
organizované
touto
spoločenskou
organizáciou potešila správou, že na budúci
rok si MO MS pripomína 50. výročie svojho
založenia. Pri tejto príležitosti plánujú
zorganizovať pamätnú výstavu o histórii
Matice v Želiezovciach. Výstava bola
otvorená do konca októbra.
(ik)

kde prezentovali svoje ukážky a trofeje aj
rybári a modelári. Prostredníctvom rozhlasovej relácie si škola pripomenula Svetový
deň mlieka na školách. Deti si v tento deň
mohli pozrieť výstavu projektov a ochutnať
mlieko v školskej jedálni.
Speváci omas Puskailer a Martin Madej
viedli deti zábavnou formou k ochrane
ovzdušia v rámci projektu Eco mobility
tour začiatkom októbra. Starší žiaci sa po ich
vystúpení zúčastnili besedy s dabingovým
hercom a režisérom Jozefom Benedikom
o tom, aké je v živote dôležité nevzdávať
sa a ísť za svojimi snami a predsavzatiami.
Žiaci 5. ročníka spoznávali na školskej exkurzii zaujímavosti a pamätihodnosti nášho
regiónu – navštívili skalné obydlia v Brhlovciach a benediktínsky kláštor v Hronskom
Beňadiku. Dňa 9. 10. bola naším hosťom
spisovateľka Gabriela Futová, ktorá besedovala so žiakmi 2. – 4. ročníka o svojom živote
a tvorbe pre deti.
Dievčatám 9. ročníka priblížila problematiku
prvej gynekologickej prehliadky zaujímavá
prednáška s názvom „Medici za zdravie žien“.
Žiaci 4. ročníka navštívili Tekovskú hvezdáreň v Leviciach, kde ich zaujalo digitálne
planetárium a prednáška o Slnečnej sústave.
V dňoch 12. a 13. 10. zástupcovia stredných
škôl predstavili deviatakom svoje odbory
a poskytli im informácie o možnostiach
štúdia na svojich školách. 20. októbra sme si
tradične pripomenuli Deň jablka ochutnávkou tohto ovocia od domácich pestovateľov.
Prostredníctvom rozhlasovej relácie boli žiaci informovaní o výživovej hodnote a dôležitosti konzumácie jabĺk. Divadlo Clipperton
vždy pobaví našich žiakov. Tentokrát herci
vystúpili s predstavením o Polepetkovi, ktorý vždy všetko poplietol, no i napriek tomu
našiel lásku a životné šťastie. Dňa 24. 10. sme
si Medzinárodný deň knižníc pripomenuli
spoločným čítaním rozprávok a príbehov.
Koncom októbra sme zorganizovali školské
kolo dejepisnej olympiády. Žiaci sa zúčastnili
exkurzie v Nitre a v rámci zábavného predpoludnia s rodičmi prebehlo aj pasovanie
prvákov.
V prvej polovici novembra navštívili niektorí žiaci múzeá vo Viedni, iní sa zúčastnili exkurzie v automobilke Volkswagen. 6. 11. prebiehalo vyučovanie v mobilnom planetáriu
na podujatí s názvom Sférické kino a škola
zorganizovala aj trojdňovú súťaž v informatike s názvom iBobor.
(ZŠ)
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Obnovia fresku Juraja Vesszősa Becseiho
v Kostole sv. Jakuba
Rekonštrukčné práce na farskom kostole
sv. Jakuba sa začali pred niekoľkými rokmi.
Najprv bola obnovená strešná krytina, neskôr
okolie kostola, kde bola umiestnená aj busta
želiezovského rodáka Augustína Fischera-Colbrieho. Prestavbou prešiel aj vykurovací
systém kostola, spolu s tým prebehli v interiéri ďalšie práce. Zmieňme sa aj o tom, že po
pol storočí ozvučil priestory kostola píšťaľový
organ po tom, čo namiesto organu, znehodnoteného počas druhej svetovej vojny, si farnosť zaobstarala podobný, ale nový hudobný
nástroj. Za rekonštrukciu môžeme ďakovať
najmä obetavej práci dekana Stanislava Illéša.
Rekonštrukčné práce boli hradené okrem
zdrojov od súkromných darcov aj z podpory
zo strany štátnych inštitúcií. Vďaka podpore

Ministerstva kultúry SR sa kostolu postupne
prinavracajú prvky gotického štýlu, najmä
zásluhou majstrovskej práce želiezovského
reštaurátora Árpáda Mézesa. V rámci tejto
činnosti boli obnovené gotické okenice a rekonštruované kamenné časti objektu. Ministerstvo prispelo v tomto roku na pokračovanie
prác takmer 15 tisíc eurami. Z týchto zdrojov
boli vykonávané práce na vonkajších múroch
kostola. Farský úrad požiadal o nenávratný
finančný príspevok maďarské ministerstvo
ľudských zdrojov v rámci projektovej výzvy
úradu štátneho tajomníka pre cirkevné, národnostné a treťosektorové vzťahy na ochranu stavaného dedičstva. Finančnú podporu
vo výške 2 490 000 forintov, čiže vyše 8 tisíc
eur žiadal a dostal farský úrad na konzervovanie stavu niekoľkostoročných fresiek kostola
a reštaurovanie najhodnotnejšej z nich – s tematikou posledného súdu nad Jurajom Vesszősom Becseim. Freska je z pohľadu histórie
umenia jedinečná, pretože väčšina takýchto
diel zachytáva svätcov alebo scény z biblie, na
rozdiel od tej želiezovskej, ktorá zachytáva súd
nad miestnym zemepánom vo forme akéhosi
komiksu.
Juraj Vesszős Becsei bol jedným z najoddanejších mužov uhorského kráľa Ľudovíta I.
Anjou. Spolu so svojím bratom patril medzi
dôverníkov kráľa. Za svoje zásluhy získal
najprv hodnosť išpána, potom hradného kapitána vo Visegráde. Zásluhy získal najmä počas
prvej neapolskej výpravy (1347-48). Podľa
niektorých zdrojov to bol práve on, kto zabil
domnelého vraha kráľovho brata Ondreja,

Karola Durazza a ďalších vyše 250 ľudí.
Impozantná maľba je výnimočná z viacerých pohľadov. Nezobrazuje svätca, čo bolo
v tej dobe ojedinelé a obsahuje latinský nápis,
hoci v stredoveku vedel čítať len málokto.
Akoby chceli odkázať budúcim obdobiam.
Obraz dala zhotoviť Becseiho dcéra talianskemu umelcovi, ktorého zdroje uvádzajú ako
Matúša. Na freske s rozmermi 165×190 cm
vidno v strede Becseiho na smrteľnej posteli.
Okolo neho je nebeský súd: Boh, Satan, strážny
anjel, ale zjavuje sa aj Ježiš a Mária. Služobník
pekla menuje hriechy súdeného, aby jeho duša
skončila v pazúroch podsvetia, ostatní za neho
orodujú. Sám Kristus sa vyslovuje za spásu
a nakoniec je mu odpustené. Vďaka týmto
znakom je freska európskou a svetovou kuriozitou, uznávanou aj v odborných kruhoch.
Popri nej sú v kostole ďalšie tri úplne
zachované fresky, ktoré, i keď sú mimoriadne
hodnotné, nie sú považované za podobnú
kuriozitu ako spomínaná nástenná maľba.
Všetky tri sa nachádzajú na južnej, resp. juhovýchodnej stene objektu, dve vo svätyni v tvare
osemuholníka, tretia na začiatku lode. Zadná
sa rozdeľuje na dve časti: vrchná zobrazuje Veronikinu šatku, dolná Ježišov pohreb. Celkové
rozmery sú 251×217 cm. Tretí obrázok má
podobné rozmery (220×200 cm), zobrazuje sv.
Martina a pravdepodobne sv. Lenárta.
Aj tento obraz má svoju jedinečnosť. Na

prvý pohľad možno nepostrehneme, že kôň na
obrázku dvíha pri pokluse nohy do vzduchu
na rovnakej strane. Kone samozrejme chodia
so striedaným dvíhaním nôh, drezúrou sa
však dajú naučiť aj zobrazenému spôsobu. Či
tento spôsob jazdy bol zaužívaný už aj v dobe
sv. Martina v IV. storočí, alebo v dobe zrodenia
fresky v XIV. storočí, to nevieme. Ak áno, je
tu otázka, či majster zobrazil sv. Martina na
koni schválne takto, alebo sa len pomýlil. Na
podstate to však nič nemení.
V kostole sa v súčasnosti nachádzajú štyri
fresky, avšak reštaurátorská štúdia objavila
časť ďalšej maľby, zobrazujúcej sv. Cecíliu a sv.
Barboru na severnej strane svätyne. Túto fresku
zobrazuje aj niekoľko kvalitných fotografií. Jej
časť bola objavená pod omietkou, zvyšná sa
však poškodila pri detonácii počas vojny.
Popri reštaurovaní Becseiho fresky je
pripravovaná aj reprodukcia zaniknutej
fresky. Zatiaľ nie na svoje pôvodné miesto na
múre, ale na plátno. Podujal sa na to známy
želiezovský maliar Ladislav Szűcs na základe
dostupných fotografií. Po jej zhotovení bude
obraz umiestnený na pôvodné miesto diela.
„Myslím si, že bude vhodnou pamiatkou, žiaľ,
už neexistujúceho želiezovského umeleckého
diela,“ povedal o reštaurátorských prácach
Ákos Csonka, jeden z iniciátorov reprodukcie
zaniknutej a reštaurovania existujúcej fresky.
(tsák)

Až siedmi sa stali majstrami streľby
V sobotu 16. septembra sa na strelnici
v Želiezovciach konala strelecká súťaž v
loveckom dvojboji líška + diviak na 50
metrov s pevnou tyčou z malokalibrovej
pušky (malorážky). Premenlivo daždivý
deň, v akom sa súťaž začínala, sa pred
obedom zmenil v pekný slnečný deň. Na
súťaž sa prihlásilo 28 strelcov z celého
územia bývalého západoslovenského
kraja, ktorí súťažili v troch kategóriách:
ženy, muži a seniori vo veku nad 60 rokov.
U žien prekvapila Barbora Čudaiová z
Pohronského Ruskova, ktorá zvíťazila
s nástrelom 199 bodov z 200 možných
a získala titul majster streľby. Druhá
bola Annamária Urbánová z Ipeľského
Sokolca s nástrelom 177 bodov a tretia
Réka Tobiásová z Hronoviec s nástrelom
172 bodov. V kategórii seniorov zvíťazil
Ján Maturkanič z Hronských Kľačian s
nástrelom 198 bodov. Na druhom mieste
skončil František Csala zo Šiah, ktorý tiež
dosiahol nástrel 198 bodov, ale v poslednej
položke bol horší a ako tretí sa umiestnil
Milan Vékony zo Svodova, ktorý dosiahol
197 bodov. U mužov sa o prvom mieste
rozhodovalo až v rozstrele, pretože dvaja
súťažiaci zabodovali zhodne naplno, dosiahli
200 zásahov z 200 možných. Nakoniec

zvíťazil Patrik Németh z Hronoviec pred
Jurajom Vargom z Bíne. Tretie miesto
obsadil Zsolt Urbán z Ipeľského Sokolca

s nástrelom 197 bodov. Podľa streleckých
pravidiel sa majstrom streľby stáva ten, kto
získa 195 bodov a viac. O vysokej úrovni
podujatia svedčí fakt, že na tomto streleckom
podujatí získalo tento titul až 7 strelcov z 28
zúčastnených.
(LV)
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Bratia presedlali na štyri kolesá
Bratia Kristián a Adrián Vinczeovci
ukončili svoju pretekársku činnosť v motokrosovom odvetví. S dvomi kolesami sa
rozlúčili tak, ako sa patrí – víťazstvami.
Mladší Adrián pretekal v triede MX50,
v ktorej usporiadatelia veľkých súťažných
sérií neorganizujú súťaže. Jedinou bol Pohár
Slovenskej motocyklistickej federácie, ktorú
želiezovský pretekár začal impozantne, keď
prvé tri súťaže vyhral. Neskôr sa však potýkal s technickými problémami na svojej
motorke, a tak súťažnú sériu dokončil na
8. mieste. Starší Kristián vyhral vo svojej
kategórii MX85 všetko, čo sa vyhrať dalo.
Zvíťazil v súťažnej sérii Slovenského pohára, východného pohára ESX Cup 2017 aj
západného pohára Scrub Cup 2017 a takisto
aj v sérii Medzinárodných majstrovstiev SR.
„Vytýčený cieľ sme splnil aj v tejto kategórii
MX85, podobne ako pred dvomi rokmi v kategórii MX65. Účasť v súťažiach však bola
náročná, nielen finančne nákladná, ale aj
z pohľadu zabezpečovania celého zázemia
okolo súťaží, počnúc od neustáleho cestovania cez opravu a nastavovanie motocyklov
až po stresové obavy o bezpečnosť mojich
vnukov,“ hovorí starý otec a tréner bratov
Vinczeovcov Ľudovít Dóka o dôvodoch,
ktoré ich viedli k ukončeniu motokrosového
súťaženia. Zároveň sa poďakoval sponzorom
chlapcov – Jozefovi Halámikovi a Petrovi
Martosymu za pomoc pri dosahovaní týchto

výsledkov.
Keď sa na jar tohto roka neľahké rozhodnutie zrodilo, ani dvaja pretekári, ani
ich tréner netušili, že sa v pretekárskej dráhe
chlapcov začne úplne nová etapa, a to nečakane a oveľa skôr, ako by to ktokoľvek mohol
čakať. „Kristián so svojím kamarátom zašli
na motokárovú dráhu v Dolnej Seči trochu
si zajazdiť. Svoje prvé kolá na motokáre
absolvoval s takým vynikajúcim časom, aký
mávajú skúsení jazdci. Majitelia dráhy si

ho hneď všimli a zavolali na
jednu zo súťaží. Na svojich prvých motokárových pretekoch
skončil na 4. a 2., celkovo na
3. mieste. Adrián sa ich tiež
zúčastnil a napriek technickým
problémom získal na svojich
prvých pretekoch 1. miesto.
Na svojej prvej súťaži v rámci
majstrovstiev SR skončil na
5. mieste. Kristián štartoval
prvýkrát v sérii majstrovstiev
SR na súťaži v halovom kartingu v Plešivci, kde zvíťazil
s traťovým rekordom. Ďalšie
víťazstvá dosiahol v súťaži
série SODI World Series a v jednohodinových nočných pretekoch družstiev a koncom
októbra dosiahol medailové umiestnenie na
ďalších pretekoch majstrovstiev SR v halovom kartingu, keď skončil na 3. mieste,“
zhrnul Ľ. Dóka počiatočné úspechy chlapcov. Po prvých úspechoch sa o nich začali
živo zaujímať súťažné tímy, medzi nimi aj
najlepšie v SR, ktoré chlapcov volajú na
testovanie a postupne konkretizujú svoje
ponuky. Do konca tohtoročnej sezóny
súťažili bez tímovej príslušnosti, len s vypožičanými motokárami, budúca sezóna
však najmä pre záujem mnohých družstiev
vyzerá sľubne. „Zimný oddych bude určený na rozhodovanie pre niektorú z ponúk

a v budúcom roku pokračujeme v súťažnom
kolobehu, len už na motokárach. Cieľom
bude dostať sa do stabilnej stajne, dobré
účinkovanie na majstrovstvách SR i na medzinárodných pretekoch, účasť v európskom
pohári a koncom roka na majstrovstvách
sveta,“ zhrnul plány na ďalšie obdobie
tréner a starý otec v jednej osobe, ktorý
bude stáť pri chlapcoch aj pri ich súťažení
na štyroch kolesách.
(ik)

FUTBAL
V. liga – dospelí –Východ
Želiezovce – Kmeťovo 2:0 (0:0) S. Rotík, P.
Klimaj
Šahy – Želiezovce 5:0 (3:0) Bartal, Pran Anh,
Belák, Gyepes, Szekeres
Želiezovce – Veľké Kosihy 1:3 (0:1) T. Čík
– Tóth, Horváth 2
Salka – Želiezovce 2:0 (0:0) Dajcs, Čizmár
Želiezovce – Hurbanovo 2:5 (0:1) G. Dulai, T.
Čík – Budai 2, Mokráš, Barton, Porubszky
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Želiezovce – Ivanka pri Nitre 4:1 (3:0) Á.
Dudáš, K. Kovács, D. Burin, Clebec (vlastný) – Kukan
Veľké Uľany – Želiezovce 4:2 (0:2) Serczel
2, Csady, Balogh, (vlastný) - K. Kovács, Z.
Nagy
Želiezovce – Veľký Meder 1:3 (1:1) Á. Dudáš – Szabó, Tóth, Burin (vlastný)
Dvory n/Ž. – Želiezovce 5:7 (3:4) Lakatoš
4, Lakatoš - T. Čík 3, Z. Nagy, Á. Dudáš, T.
Kudela,
Bazus vlastný)
Želiezovce – Kolárovo 5:4 (1:2) Á. Dudáš,
T., Čík, I. Mácsadi, T. Kudela, D. Burin
– Dadák 2, Balogh, Váradi
Dohrávka: Štúrovo – Želiezovce 5:1 (4:1)
Tégen 2, Nagy 2, Vrba (vlastný) - D. Burin
III. liga U – 15 starší žiaci – Juhovýchod
Želiezovce – Horné Saliby 0:2 (0:2)
Hurbanovo – Želiezovce 1:1 (0:0) K. Mentuš
Nitra Chrenová – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Šahy 4:2 (3:1) K. Mentuš 2, T.
Balogh , Lakatoš
III. liga U – 13 mladší žiaci – Juhovýchod
Želiezovce – Horné Saliby 0:8 (0:7)
Hurbanovo – Želiezovce 3:2 (1:1) - D. Pizúr,
N. Bogdaň
Nitra Chrenová – Želiezovce 1:0 (1:0)
Želiezovce – Šahy 3:1 (2:0) D. Bistricky, F. Bahorec, I. Hommer
(nyf)
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Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

28. 8. Kristóf Juhász; 9. 10. Dominika Čonková, 10. 10. Patrik
Kováč, 13. 10. Bria Baka, 19. 10. Natália Potocká, 29. 10. Dorina
Jankulárová

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

23. 9. Róbert Janko (P. Ruskov) - Gabriela Bodnárová (Želiezovce), 7. 10. Adrián Szarvas (Farná) - Monika Zámečníková
(Želiezovce), 13. 10. Juraj Gubricza (Želiezovce) - Bianka
Drozdíková (Želiezovce), 20. 10. Róbert Škrniar (Vyškovce
n/Ipľom) - Alžbeta Pardiová (Želiezovce), 21. 10. Milan Zerinvári - Gabriela Mokošová (obaja Kukučínov)

Gratulujeme – Gratulálunk

(17-65)

50
Ildikó Beňová 09. 11.
Katarína Bukóová
16. 11.
Renáta Dobrovolná 23. 11.
Anna Pavolková
25. 11.
Renáta Récseiová
19. 11.
Vladimír Trnečka
04. 11.
Eduard Vavro
18. 11.
Katarína Weiszová 05. 11.

Vďaka súťaži ošetrili dub

Víťazom ankety Strom roka 2017 sa stala 13 metrov vysoká, 120-ročná
jabloň domáca z Bošáce so 7303 hlasmi, ktorá bude ďalej Slovensko
reprezentovať v súťaži Európsky strom roka.
Náš dub letný skončil na 7. mieste s počtom hlasov 1586. Zapojením sa
však získal odborné ošetrenie certifikovanými arboristami. Sponzorom
bola Nadácia Slovenskej sporiteľne v spolupráci s Nadáciou Ekopolis
a samotné ošetrenie
vykonala spoločnosť
ISA
Slovensko
(Medzinárodná
a r b o r i s t i c k á
sp ol o č no sť ) .
Miestnym školám bola
ponúknutá aj ukážka
arboristiky, a tak si
25.októbra
popri
výklade
o činnosti
arboristov
mohli
niektorí žiaci vyskúšať
aj svoje horolezecké
schopnosti.
„Je potrebné zapájať
sa do podobných súťaží a aktivít, aby sme v ľuďoch zvýšili záujem
o prírodu a o staré a vzácne stromy. Zároveň tým poukážeme aj na
potrebu ich ošetrenia. Hoci sme sa neumiestnili na žiadnom z prvých
troch miest, získali sme sponzoring na ošetrenie, čo je pre nás a pre náš
strom omnoho dôležitejšie. Ďakujem všetkým, ktorí zahlasovali za náš
dub,“ povedala pracovníčka MsÚ Gabriela Bieliková po ošetrení duba
pred kaštieľom - pamätníka na grófa Esterházyho.
(gl)

60
Ľudovít Gubík
Štefan Kardoš
Ružena Líšková
Koloman Mácsai
Eva Mlynárová
Katarína Sunyíková

12. 11.
12. 11.
21. 11.
20. 11.
17. 11.
11. 11.

Magdaléna Vincúrová 09. 11.
Magdaléna Vykukelová 16. 11.
70
Dezider Adamcsek
Štefan Brachna
Margita Hlošková
Jozef Králik
Anna Liptáková
Marta Szabóová
Mária Šoóšová

23. 11.
29. 11.
05. 11.
18. 11.
06. 11.
29. 11.
17. 11.

80
Marta Szabóová
Mária Šoóšová

29. 11.
17. 11.

Opustili nás – Elhunytak

1. 10. Július Gaál (Želiezovce, 65 r.), 7. 10. Ján Jakab (Želiezovce, 64 r.), 12. 10. Oľga Karasová (Želiezovce, 94 r.), 16. 10.
Eduard Révész (Želiezovce, 77 r.), 19. 10. Alexander Dóka (Želiezovce, 85 r.), Štefan Klenkó (V. Ludince, 86 r.) 20. 10. Mária
Matiašková (Želiezovce, 92 r.), 23. 10. Július Tóth (Želiezovce,
60 r.), 24. 10. Peter Klimaj (Želiezovce, 34 r.), Gizela Salmová
(V. Ludince, 92 r.), 25. 10. Ľudovít Petro (Želiezovce, 68 r.), 1.
11. Mária Gazdígová (T. Lužany, 82 r.), 6. 11. Anna Popracová
(Želiezovce, 85 r.)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

31. 12. 2013

31. 12. 2014

103 707,20 €
141 672,48 €
1 576 398,68 €
220,50 €

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

A vásár egy héttel
később lesz

31.12. 2015
139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

31. 10. 2017

31. 12. 2016
885 326,42
93 098,52
1 470 648,80
210,66

€
€
€
€

933 036,00 €
64 143,00 €
1 325 190,80 €
-

Villanyszerelőt és villanyszerelő segédet keresünk. Hľadáme elektrikárov a pomocných
(17-64)
elektrikárov: 0905 659 886

(17-63)

A hagyományos zselízi András-napi vásár idén a megszokottól eltérően egy héttel
később lesz. Mint ahogy azt a vásár igazgatósága tudatta, a múlt évekkel ellentétben,
amikor a november 17-ét követő hétvégén
tartották, most november 23-tól 25-ig rendezik meg a városközpontban, a Petőfi és a
Schubert utcákban. Az árusítás már 23-án,
csütörtökön reggeltől engedélyezve lesz.
Tájékoztatást a vásárról a 036/771 10 87-es
telefonszámon nyújtanak.
(r)

35-ročný Miešaný zbor
Franza Schuberta oslavuje

UNI P A R K E T
Erik Kyseľ

Miešaný zbor Franza Schuberta bol založený 1. februára 1982 pri MO Csemadok. Zbor ocenený mestským vyznamenaním Pro Urbe, ktorý na tohtoročných
Kodályových dňoch získal zlaté pásmo a OZ Želiezovské hlasy organizujú v
sobotu 2. decembra o 16:00 hod. jubilejný koncert v Dome kultúry. Hosťami
jubilujúceho spevokolu budú: Detský zbor Franza Schuberta v Želiezovciach,
žiaci ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach, Komorný zbor Zvoniace hlasy z Farnej,
Miešaný zbor Andante v Tornale a Miešaný zbor Hlas Zobora z Kolíňan.
Zbor spolu s detským spevokokol vydal nedávno CD s názvom Želiezovské
Vianoce. Nosič podporil Úrad vlády SR, publikáciu vydanú k 35-ročnému
jubileu Nitriansky samosprávny kraj a samotné podujatie mesto Želiezovce.
Garantom koncertu bude primátor Ondrej Juhász. Organizátori pozývajú
–hg–
všetkých milovníkov hudby.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Dvořáková, Daniela: Kôň a človek v stredoveku (Rak 2007)
Turnaje, poľovačky, krvavé boje, cestovanie, ale aj každodenná práca na poli – činnosti, ktoré napĺňali život stredovekých
ľudí a ani jediná nebola možná bez koňa.
Lukianenko, Natalija.: Veľká kniha detskej tvorivosti (Matys
2014)
Vďaka tejto knižke sa dieťa naučí krok za krokom vyrábať
rozličné predmety, veselé figúrky, sviatočné ozdoby, karnevalové masky, originálne hry a dokonca aj hudobné nástroje!

pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby, tapety
• plastový obklad interiérový, exteriérový
• polystyrénové lišty, rozety
• prechodové a schodové lišty

VŠETKO
AKCIA NA INTERIÉROVÉ DVERE ZA SUPER
CENY
+ ZÁRUBNE A KĽUČKY
A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.webnode.sk

Kozmon, František: Rosnička (Ikar 2017)
V Chorvátsku objavili telo zavraždenej turistky zo Slovenska.
Ide o tvár známu z televíznej obrazovky, mladú a krásnu moderátorku počasia.

VÁM PONÚKA

Želiezovce - Svodov 108

(17-35)

Položka

Nemere, István: Zádor trilógia (Király páncélban, Vér és skorom, A fogoly király), (Gold Book 2016-2017)
A Zsigmond-trilógia könyveiben megismert Zádor fia Zádor kalandjai új sorozatban folytatódnak. A főhős sorsát követve, így megismerkedhetnek az 1380-as évek közepétől az 1401-ig tartó időszakkal.
Nesbo, Jo: Nemeszisz (Animus 2017)
A biztonsági kamera rögzíti a bankba belépő alakot, aki a pénztároshoz siet, s azonnal pisztolyt szegez rá. A nő huszonöt másodpercet
kap, hogy átadja a pénzt. Időben át is adja, ám támadója hidegvérrel
lelövi.
Rowling, J. K.; orne, J.; Tiffany, J.: Harry Potter és az elátkozott gyermek (Animus 2016)
Harry Potter élete sosem volt könnyű - és most sem az, amikor a
Mágiaügyi Minisztérium túlhajszolt dolgozójaként, férjként és három iskolás korú gyermek apjaként kell helyt állnia.

Knihy z projektu „Poklady ukryté v knihách“. Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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A fivérek négy kerékre váltottak
Vincze Krisztián és Adrián
befejezték szereplésüket a
motocross-versenyeken. A
két keréktől úgy búcsúztak,
ahogy illik – győzelmekkel.
Az iabb, Adrián az MX50es osztályban versenyzett.
Ebben a kategóriában a
nagy versenyszériák szervezői nem rendeznek hazai
versenyeket. Egyedüli kivétel a Szlovák Motorkerékpár Föderáció serlegéért
folyó versenysorozat volt,
amelyen a zselízi motoros
az első három versenyt
megnyerte. Később azonban műszaki problémák
miatt a sorozatot a 8. helyen zárta.
Győzelem minden fronton
Az idősebb, Krisztián az
MX85-ös
kategóriában
mindent megnyert, amit
csak lehetett. Győzött a
Szlovák Kupában, a keleti
régiós ESX Cup 2017-ben,
a nyugati régiós Scrub Cup
2017-ben, valamint a Szlovák
Köztársaság
Nemzetközi
Bajnokságában is. „A kitűzött célt az MX85 kategóriában ugyanúgy teljesítettük, mint ahogy két évvel
ezelőtt az MX65-ös kategóriában. A versenyeken való
részvétel nagyon igényes

volt, nem csak anyagilag,
de a versenyek egész hátterének biztosítását tekintve is, kezdve az állandó
utazástól, a motorbiciklik
javításán és beállításán át,
egészen addig, hogy állandóan aggódtam az unokáim
testi épségéért” – sorolta
a testvérek nagyapja és
edzője, Dóka Lajos annak
okait, amiért befejezték a
motorkerékpár-versenyeket. Végezetül köszönetet
mondott a szponzoroknak,
Halámik Józsefnek és Martosy Péternek azért, hogy
segítették a fiúkat a szép
eredmények elérésében.
Kettő helyett négy kerék
Amikor idén tavasszal
megszületett a nehéz döntés, még sem a két versenyző, sem az edzőjük
nem gondolta, hogy a fiúk
versenyzői életpályájának
teljesen új szakasza kezdődik, méghozzá váratlanul,
sokkal korábban, mint azt
bárki elképzelhette volna.
„Krisztián és barátja szórakozásból az alsószecsei
gokartpályára
látogatott.
Krisztián az első köröket
olyan kiváló időeredménnyel zárta, mint a tapasztalt
versenyzők. A pálya tulajdonosai észrevették ezt, és

meghívták őt egy versenyre. Élete első gokartversenyén előbb
a 4., majd a 2. helyen
végzett, összesítésben
3. lett. Adrián is részt
vett a versenyen, és
műszaki gondjai ellenére első lett. Élete
első országos bajnoki
versenyén az 5. helyet
szerezte meg. Krisztián élete első országos
bajnoki versenyén a
pelsőci gokartpályán
pályarekorddal nyert.
További győzelmeket
ért el a SODI World Series
versenysorozatban és a
csapatok egyórás éjszakai
versenyén, október végén pedig érmet szerzett
az országos gokart-bajnokságban, ahol 3. lett”
– foglalta össze Dóka Lajos
a fiúk kezdeti sikereit.
Ígéretes a jövő idény
Az első sikereket követően élénk érdeklődés
mutatkozott a versenyistállók részéről. A legjobb
csapatok hívják a fiúkat
tesztelésre, és fokozatosan
konkrét ajánlatokkal is
előrukkolnak. Az idei szezon végéig csapat nélkül
versenyeztek, kölcsönzött
járművekkel, de a következő idény, főleg a számos
csapat érdeklődése miatt
ígéretesnek
mutatkozik.
„A téli pihenő azzal telik,
hogy az ajánlatok közül
válasszunk,
és
jövőre
folytatjuk a versenyeket,
csak most már négy keréken. Célunk, hogy stabil
csapathoz kerüljünk, jól
szerepeljünk az országos
bajnokságban és a nemzetközi versenyeken is, részt
vegyünk az európai kupán,
év végén pedig a világbajnokságon” – foglalta össze
a következő időszak terveit az edző és nagyapa egy
személyben, aki a négy
keréken folytatott versenyeiken is a fiúk legfőbb
támasza lesz.
(ik)

LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – A csapat
Želiezovce – Kmeťovo 2:0 (0:0) Rotík S.,
Klimaj P.
Šahy – Želiezovce 5:0 (3:0) Bartal V., Tran
Anh P., Belák K., Gyepes Z., Szekeres L.
Želiezovce – Veľké Kosihy 1:3 (0:1) Čík T.
– Tóth A., Horváth L. 2
Salka – Želiezovce 2:0 (0:0) Dajcs G., Čizmár P.
Želiezovce – Hurbanovo 2:5 (0:1) Dulai G.,
Čík T. – Budai D. 2, Mokráš N., Barton N.,
Porubszky
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Želiezovce – Ivanka pri Nitre 4:1 (3:0) Dudáš
Á., Kovács K., Burin D., Clebec (vlastný)
– Kukan T.
Veľké Uľany – Želiezovce4:2 (0:2) Serczel Z. 2,
Csady D., Balogh P., (vlastný) - Kovács K., Nagy Z.
Želiezovce – Veľký Meder 1:3 (1:1) Dudáš Á.
– Szabó M., Tóth M., Burin (vlastný)
Dvory n/Ž. – Želiezovce 5:7 (3:4) Lakatoš M. 4,
Lakatoš A.-Čík T. 3, Nagy Z., Dudáš Á., Kudela T.,
Bazus M. (vlastný)
Želiezovce – Kolárovo 5:4 (1:2) Dudáš Á., Čík
T., Mácsadi I., Kudela T., Burin D. – Dadák M.
2, Balogh T., Váradi L.
Štúrovo – Želiezovce 5:1 (4:1) Tégen 2, Nagy
2, Vrba (vlastný), Burin D.
III. liga – délkelet – U15 serdülők
Želiezovce – Horné Saliby0:2 (0:2)
Hurbanovo – Želiezovce1:1 (0:0) - K. Mentuš
Nitra Chrenová – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Šahy 4:2 (3:1) Mentuš K. 2, Balogh T., Lakatoš
III. liga – délkelet – U13 diákok
Želiezovce – Horné Saliby 0:8 (0:7)
Hurbanovo – Želiezovce 3:2 (1:1) - Pizúr D.,
Bogdaň N.
Nitra Chrenová – Želiezovce 1:0 (1:0)
Želiezovce – Šahy 3:1 (2:0) Bistricky D., Bahorec F., Hommer I.
(nyf)
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Megújul Becsei Vesszős György freskója
a Szent Jakab-templomban
Pár éve kezdődött a Szent Jakab-plébániatemplom fokozatos felújítása. Előbb a tetőszerkezet csinosodott meg, majd a templom
körüli terület, ahol szobrot kapott az innen
származó Fischer-Colbrie Ágoston; majd átépítették a templom fűtésrendszerét, illetve
más munkálatokat is elvégeztek. Emellett
meg kell említeni, hogy közel egy évszázad
után újra sípos orgona hangja tölti be a szent
falakat, mivel a második világháborúban
tönkrement orgonához hasonló, felújított
orgonát vásárolt a helyi egyházközösség. A
templom megújulása elsősorban Stanislav
Illéš esperes áldozatos munkájának köszönhető.

A felújítási munkálatokat a magánadakozók
mellett évről évre az állami intézmények is
támogatják. A Szlovák Kulturális Minisztérium évenkénti támogatásából igyekeznek
a gótikus templom eredeti stílusjegyeit
visszaállítani, melyek legfőképpen a zselízi
Mézes Árpád restaurátor mesteri munkáját dicsérik. Ennek részeként cserélték ki
a szentély gótikus ablakait, rekonstruálták
a faragottkő-attribútumokat. A kulturális
tárca idén is mintegy 15 ezer eurót nyújt a
munkálatok folytatására, melyből a szentély
külső falainak javítását végzik el. Ugyanakkor a plébániahivatal pályázatot nyújtott
be a magyar kormány Emberi Erőforrások
Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága Egyházi épített örökség védelme
című kiírására is. Itt a zselízi több évszázados
freskók állapotának konzerválására és felújítására igényeltek és nyertek támogatást.
Mintegy 2 490 000 forintot, több mint 8 ezer
eurót a templom legértékesebb freskójának,
Becsei Vesszős György végítéletének restaurálására fordíthatnak. A freskó művészettörténeti szempontból egyedülállónak számít a
maga nemében, ugyanis a freskók legtöbbje
általában szenteket, bibliai jeleneteket ábrázol, ez viszont a helyi hűbérúr, Becsei Vesszős
György ítéletét ábrázolja egyfajta képregényszerű elrendezésben.
Becsei Vesszős Györgyöt I. Anjou Lajos magyar király egyik leghűségesebb embereként
tartották számon. Testvérével egyetemben
a király bizalmi köréhez tartozott. Szolgálataiért előbb ispáni címet, majd visegrádi
várnagyságot kapott. Érdemeit leginkább az

első nápolyi hadjáratban (1347—48) szerezte. Egyes elmondások szerint ő végezte ki a
király testvére, András egyik gyilkosának vélt
Durazzói Károlyt, és több mint 250 embert
ölt meg.
Az impozáns kép több szempontból is
különlegesnek számít. Egyrészt, mert nem
szentet ábrázol, pedig abban a korban ez
ritkaságnak számított. Másrészt latin szövegeket tartalmaz, holott a középkorban kevesen tudtak olvasni. Így mintha csak üzenni
akartak volna vele az utókornak.
A képet Becsei lánya készíttette egy olasz
mesterrel, akit egyes források Mátéként emlegetnek.
A falikép 165x190 centiméteres, a közepén Becsei látható a
halálos ágyán fekve. Körülötte a
mennyei „ítélőszék”: Isten, a Sátán, az Őrangyal, de megjelenik
rajta Jézus és Mária is. A pokol
szolgája sorolja az elkövetett
bűnöket, hogy lelke az alvilág
martalékává váljon, a többiek
pedig közbenjárnak érte. Maga
Krisztus szól az üdvösségéért,

és végül bűnbocsánatban részesül.
Ezeknek a jegyeknek köszönhetően az egyedi falikép
európai és világszinten is kuriózumnak számít, és történészi
berkekben is elismertségnek
örvend.
Az említett freskó mellett másik három, még teljes terjedelmében fennmaradt freskó található a templomban, melyek
ugyancsak felbecsülhetetlen
értékűek, bár nem számítanak
olyan kuriózumnak, mint az előzőekben
említett. Mindhárom a templom déli, illetve
délkeleti falán helyezkedik el. Kettő a nyolcszög alakú szentélyben, míg a harmadik már
a hajó elején.
A leghátsó két részre oszlik, a felső Veronika
kendőjét ábrázolja, az alsó pedig Jézus teme-

tését. Ennek együttes mérete 251x217 cm. A
harmadik faliképnek is hasonlóak a méretei
(220x200 cm), ez Szent Mártont és feltehetőleg Szent Lénárdot jeleníti meg.
Ennek a képnek is van egy érdekessége. Első
ránézésre sokan talán észre sem veszik, hogy
az ábrázolt ló lábai lépéskor ugyanazon oldalon vannak a levegőben. Természetesen
általában a lovak is lábváltva lépdelnek, de
idomítással megtaníthatóak erre, melyet poroszkálásnak neveznek.
Hogy ez Szent Márton korában, a IV. században, esetleg a freskó keletkezésekor, a XIV.
században használatos lovaglási mód volt-e,
azt nem lehet tudni. De ha igen, akkor is
felmerülhet a kérdés, hogy a mester szándékosan ábrázolta-e így Mártont a lovon, vagy
puszta tévedésből. A lényegen viszont ez nem
változtat.
Jelenleg négy freskó található a templomban,
ám egy restaurálási feltárás fényt derített egy
korábbinak a részletére is, mely Szent Cecíliát
és Szent Borbálát ábrázolta egykoron a szentély északkeleti részében.
Erről több jó minőségű fotó is árulkodik. Egy
darabja ugyan előkerült a vakolat alól, ám a
többi része valószínűleg nagy
mértékben megrongálódhatott
a világháborúban a templomot
ért detonáció során.
Becsei freskójának restaurálása mellett ennek az eltűnt
freskónak a reprodukálása is
napirenden van. Bár egyelőre
nem eredeti helyére, a vakolatra, hanem vászonra, de
Szűcs László, a méltán híres
zselízi festőművész vállalta a
freskó újraalkotását a fotók
alapján. Elkészülte után pedig
az eredetinek a helyére kerül.

„Úgy gondolom, méltó emléket állít a sajnos
már eltűnt zselízi értékeknek is” – mondta
a restaurálási fejleményekről Csonka Ákos,
a reprodukció megalkotásának és a Becsei
Vesszős-féle freskó restaurálásának egyik
kezdeményezője.
(tsák)
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Köszönik az idősek
A szódói idős emberek októberben kíváncsian várták a postát. Tudták, hogy ismét
szép meghívót kapnak a hagyományosan
az idősek hónapja alkalmából megrendezett estre.
A meghívó tényleg megérkezett, nagyon
szép is volt, így örömmel mentünk október
21-én, szombaton a szódói kultúrházba. A
terem szépen ki volt díszítve, mintha polgári társulásunk varázspálcája tett volna
csodát.
A kis műsorvezető lány kedves szavakkal
fogadott bennünket a szódói gyerekek nevében. Üdvözölt
Juhász
András
polgármester is
– aki immáron
szódói polgártársunk. A Svodov
polgári társulás
elnöke,
Henrieta Kurucová
pohárköszöntőt
mondott, majd
köreinkből
hálás szavakkal
Judita Mrázová
mondott ünnepi
beszédet.
A
társulásnak
valóban van mit
megköszönnünk.

Az egész éves műsortervben az idei idősek
napja már a tizedik a rendezvények sorában. A polgári társulás tevékenységének
szilárd pontja. Köszönetünket fejezzük ki
a tagoknak, akik szabadidejükben, munkaidő után készítették elő a rendezvényt. Önzetlenül ténykedtek, és amikor kevesellték
a terített asztal kínálatát, az otthon sütött
süteményekből is hoztak.
A társulás tevékenységében az a legnemesebb, hogy utódok új nemzedéke nő
fel, akik hajlandóak mások örömére tenni
valamit: a szódói gyerekek szavaltak ne-

Ingyen ápolást nyert
a zselízi tölgyfa

Művészi alkotások és kézműves
termékek a hagyományos kiállításon
A Matica slovenská Zselízi Helyi Szervezete
által rendezett kép-, kézimunka és kézműipari kiállítás már évek óta a város hagyományos októberi programjai közé tartozik. A

kiállítás iránt nagy az érdeklődés a kiállítók
részéről is. Az idei tárlat ünnepélyes megnyitója október 23-án volt a kultúrházban.
Rövid beszédével Magdaléna Holková, a Matica slovenská helyi elnöke nyitotta meg, aki
virággal köszönte meg a kiállítók együttműködését. A Vrbovianka folklórcsoport zenés

künk, időseknek. Nagyra értékeljük, hogy
elfogadta a meghívást az Apró Kincső, de
a Kincső felnőtt tagjai közül is felléptek.
Előadásuk nagyon tetszett. Ezt követően, az
est végéig Janko Urbín szórakoztatott bennünket harmonikájával. Szórta a poénokat,
nagyszerűen játszott, mi pedig együtt énekeltünk vele.
Köszönjük a szervezőknek a szép estét. Sokáig emlékezünk rá, és már várjuk a Svodov
polgári társulás következő rendezvényeit,
de főleg az idősek napját.
Mária Masná, Szódó

műsorral lépett fel.
A kiállítók között egyének és csoportok is
voltak, összesen 21-en, nemcsak Zselízről,
hanem a környékről is, pl. Léváról, Bényből,
Ipolypásztóról, Vámosladányból, Nagysallóról.
„Örülök, hogy a kiállításnak regionális jellege
lett, annak ellenére, hogy
elsősorban a hazai alkotókat szólítjuk meg. Néhány éve a kiállítás mellett alkotó tanfolyamokat
is rendezünk. Tartottunk
már horgolás, ékszerkészítés
tanfolyamot,
februárban tervezzük a
drótos-tanfolyamot egy
új kiállítónkkal” – nyilatkozta Magdaléna Holková elnök. A Matica slovenská rendezvényei
iránt érdeklődőket megörvendeztetjük azzal
a hírrel, hogy jövőre ünneplik a szervezet
megalapításának 50. évfordulóját, és ebből az
alkalomból emlékkiállítást terveznek a zselízi Matica történetéből. A mostani kiállítás
október végéig volt látogatható.
(ik)

A 2017-es Év fája ankét győztese a 13 méter
magas, 120 éves bosáci (Bošáca) almafa lett,
7303 szavazattal. Ez a fa képviseli majd Szlovákiát az európai Év fája versenyen.
A mi kocsányos tölgyünk a 7. helyen végzett,
1586 szavazattal. A nevezéssel azonban szakszerű ápolást nyert egy tanúsítvánnyal rendelkező faápolási cégtől. A támogató a Szlovák
Takarékpénztár Alapítványa és az Ekopolis
Alapítvány volt, a faápolást az ISA Slovensko
(Nemzetközi Arborisztikai Társaság) végezte.
A helyi iskoláknak bemutatót is felajánlott,
így október 25-én a tevékenység bemutatóján
kívül néhány tanuló hegymászó képességét is
kipróbálhatta.

„Jó, ha benevezünk ilyen vagy hasonló versenyekbe, mert felkeltjük az emberek érdeklődését a természet és az idős, nemes fák iránt.
Egyúttal rámutatunk arra is, hogy ezekkel
a fákkal szakszerűen törődni is kell. Habár
nem sikerült az első háromban végeznünk,
elnyertük a szakszerű ápolást, ami számunkra
és a fánk számára sokkal fontosabb, mint a
rangosabb helyezés. Köszönet mindazoknak,
akik szavaztak a zselízi tölgyfára” – nyilatkozta
Gabriela Bieliková, a városi hivatal munkatársa a kastély előtti tölgy ápolása után.
(gl)
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Modern képzőművészeti technikákkal ismerkedtek
A Csemadok Zselízi Alapszervezete és a
Mira Office K. október elején módszertani napot szervezett a zselízi Magyar
Házban. A rendezvény célcsoportja a környékbeli óvodák és iskolák pedagógusai
voltak, akik nagy érdeklődést mutattak
a módszertani napon bemutatott képzőművészeti technikák iránt. Bár minden
intézményből csupán egy pedagógust
tudtak fogadni a szervezők, a Magyar Ház
nagyterme így is megtelt érdeklődőkkel.
A foglalkozást Göbő Judit, a Mira Office
kreatív osztályának vezetője tartotta, aki
különféle modern képzőművészeti technikákkal és alapanyagokkal ismertette meg
a pedagógusokat, pl. a transzfer, az embossing, a márványozás eljárásával vagy
a gyöngy-gyurma használatával. „Léván
már egy éve szervezünk tanfolyamokat, és
szerettem volna, ha hazai környezetben
is lenne rá lehetőség. A Leader pályázaton sikerült rá anyagi fedezetet szerezni,
így a kisrégió összes alapiskolája és
óvodája számára meg tudtuk szervezni
ezt a foglalkozást. Meglepően minden
megszólított intézmény visszajelzett, és
érdeklődést mutatott. Aki tudott, eljött,
csupán egy-két intézményből maradtak
távol munkahelyi elfoglaltság vagy betegség miatt. Nagyon örülök, hogy nagy volt
az érdeklődés” – nyilatkozta a társszervező

Mira Office ügyvezetője, Csenger
Tibor, aki szerint ez nagy biztatás
arra, hogy a jövőben folytassák a
tevékenységet. Mint elmondta, a
résztvevők visszajelzései alapján
alakítják a további foglalkozásokat, amelyeket nem feltétlenül
csak pályázati pénzből valósítanak majd meg. Hozzátette: hasonló foglalkozást a nyilvánosság
részére is terveznek a karácsony
előtti időszakban.
(ik)

Jubileumi hangversenyt ad a 35 éves
Franz Schubert Vegyeskar

Városunk Franz Schubert Vegyeskara 1982. február 1-jén alakult a Csemadok zselízi
alapszervezete mellett. A Pro Urbe-díjas, a 2017-es Kodály Napokon aranykoszorús minősítést szerzett kórus és a Zselízi Hangok polgári társulás december 2-án (szombaton) 16.00
órakor tartja jubileumi hangversenyét a helyi művelődési otthonban. A kórus vendége lesz
az Alapiskola Franz Schubert Gyermekkara, a helyi Franz Schubert Művészeti Alapiskola
néhány növendéke, a farnadi Csengő Hangok Kamarakórus, a tornaljai Andante Vegyeskar
és a koloni Zobor Hangja Vegyeskar. A napokban jelent meg a vegyeskar és a gyermekkar
Zselízi karácsony című CD-je. Ezt még 2014-ben vették fel a kórusok, de anyagiak hiányában
korábban nem jelenhetett meg. A hanghordozó megjelenését a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, a kórusról szóló 44 oldalas emlékfüzetet Nyitra Megye Önkormányzata, magát a jubileumi hangversenyt Zselíz Város támogatta. A rendezvény védnöke Juhász András mérnök,
városunk polgármestere. A szervezők minden kórusmuzsikát kedvelőt szeretettel várnak.
–hg–

Zselízi gimnázium – új kezdet, vagy pedig...?
5→

niaként tekinthetünk arra a tényre, hogy mindez
olyan időszakban történik, amikor kezdenek
megjelenni a zselízi hanyatlás megállításának, a
város lehetséges megújulásának és fejlődésének
jelei. A város fejlődésének érdeke, hogy mindkét
gimnázium megmaradjon. Kérdéses viszont, mit
tehet a város a Nyitra megye fennhatósága alá
tartozó középiskolák megmentéséért.
Köztudott, hogy a múltban számos lévai diák is
tanult a zselízi gimnáziumban. A helyzet megváltozott, amióta a lévai gimnázium nemcsak
a járási székhelyről és környékéről, de Zselízről
származó diákokat is képes fogadni.
Ismert tény, hogy a tanulók egy része előnyben
részesíti a nagyobb városban való továbbtanulást. Ennek oka ritkábban az adott iskola minősége, gyakrabban viszont a tanulással egyébként
össze nem függő környezet vonzósága. Az iskola
kiválasztása a tanulók és szüleik szabad döntésén múlik. Elsősorban azonban a felelősségükön,
hiszen gyermekeik jövőjéről van szó.
Nem vethetjük a szülők szemére, ha kockázatosnak tartják gyermeküket egy olyan iskolába
íratni, amelyben nem biztos, hogy nyílik első
osztály. Ahogy a gimnázium igazgatójával folytatott beszélgetésből megtudjuk, ezt a helyzetet
az iskola is igyekszik elkerülni.
Országos szinten szinte kampány folyik az
általános oktatás ellen, elsősorban a végzősök

munkaerőpiacon való érvényesülésével érvelve,
a szakoktatás válik menővé, és sok szó esik
a duális képzésről. Természetesen az érvelés
különféle statisztikákkal és összehasonlításokkal
támasztják alá. Nehéz feltételezni, hogy ezúttal
jó irányban mozdulunk el, miután végignéztük mindazt, amit az oktatásügyben az elmúlt
25 évben elkövettek. Hosszú ideje oktató pedagógusok állítják, hogy ha az elmúlt negyed évszázadban minden a régi szerint maradt volna,
csupán az angol nyelvvel és az informatikával
bővült volna a tanterv, az oktatásügyünk sokkal
inkább megfelelne a kor követelményeinek, mint
most, nem beszélve a rengeteg megtakarított
pénzről.
A középiskolák végzősei a munkában arra
jönnek rá, hogy egy klasszikus gimnázium
érettségizett diákja jobban felkészült nemcsak a
főiskolai tanulmányokra, hanem a munkahelyi
követelményekre is. Átfogóbb ismeretekkel rendelkezik, mint egy „szuper középiskola” végzőse,
természetesen csak abban az esetben, ha nem
„szuper főiskolára” vagy „szuper munkahelyre”
jut. Ennek oka, hogy a foglalkoztatók számára
egyre inkább fontosabb, mit tud a jelentkező,
mintsem hogy milyen papírokkal rendelkezik.
Mindenféle felmérés ellenére még mindig érvényes, hogy a tanulás a diák hozzáállásának
kérdése.

Milyenek tehát a zselízi gimnázium kilátásai?
A válasz egyszerűnek tűnhet, hiszen az évek
óta ismert zselízi megközelítéssel évek óta ismert zselízi eredményeket lehet elérni. Ahogy
azonban már említettük, a zselízi valóság lassan változni kezdett. Ha a leendő középiskolások szülei is egy kicsit más optikával szemlélődnek, az iskola jövője ígéretes is lehet. Egyszerű
elmenni olyan helyről, ahol a dolgok nem úgy
működnek, ahogyan kellene, és élvezni azt,
ami működik, mert valaki gondoskodott róla.
Kicsit bonyolultabb lehet valamit megteremteni, jobbá tenni.
Nehéz lenne olyan iskolát találni, ahol az elsősök értékesebbek lennének, mint egy olyan
intézményben, ahol nincsenek másodikosok és
harmadikosok. Olyan iskolákkal szemben, ahol
a hosszú ideje létező viszonyokhoz és kultúrához kell alkalmazkodni, egy új kezdetet megélő
intézményben a diákok saját maguk építik a
kapcsolatokat, az iskolai légkört és kultúrát. Mi
jobb érhet egy friss középiskolást? Mi készítheti
őt fel jobban az életre, mint a alkotás lehetősége
a már megalkototthoz való alkalmazkodás
helyett? Mi adhat jobb leckét felelősségből és
önállóságból?
A kilencedikesek előtt olyan lehetőség van,
amilyen csak ritkán adatik meg az életben.
Kérdés, hogy mennyien tudnak élni vele. (šh)
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gazdasági mutatókkal
felett teljesít. E téren viszonylag elégedettek
lehetünk. Az új tanulmányi szakok bevezetése
nem volt járható út. A 8 éves oktatás az alapiskolákból váltott ki ellenérzéseket, a bilingvális
oktatás bevezetése ilyen kis, szakmai kompetenciákban nem bővelkedő iskolában csak
szükségmegoldás, nem biztos, hogy megmenti
az intézményt. Az iskolai oktatási program
keretében az információs technológiákra,
idegenforgalomra és az idegen nyelvekre specializálódtunk. A diákok és a szülők elsősorban
az idegen nyelvek iránt mutattak érdeklődést.
A célunk nem az, hogy új szakokat helyettesítsünk, biztosítsunk vagy kitaláljunk, hanem
hogy felkészítsük a diákokat a főiskolai tanulmányokra, illetve néhány szerep ellátására a
közigazgatás, a kultúra vagy a sport terén.
Ön szerint az iskola kellő mértékben reklámozza magát?
A kevés pedagógusból is összeállítottunk egy
csapatot, amely gondoskodik az iskola bemutatásáról, látogatjuk a zselízi és a környékbeli
alapiskolákat. Az iskola tevékenységét és sikereit az intézmény honlapján propagáljuk,
ahol helyt kapnak az általunk megvalósított
projektek, versenyek, olimpiák eredményei. Készítettünk egy bemutatkozó videót, amely bemutatja az érdeklődőknek az iskolánkban való
tanulás lehetőségeit. Jómagam rendszeresen
találkozom a zselízi alapiskola igazgatójával,
és időről-időre a környékbeli iskolák igazgatóival is. A zselízi iskolának elsősorban a zselízi
gyermekek, de persze a környékbeliek számára
is rendelkezésre kell állnia. Úgy gondolom,
részünkről megtesszük a maximumot, hogy

bemutassuk az iskolánkat. Nincs művészeti
csoportunk, amely képviselné iskolánkat, de diákjaink fellépéseikkel bekapcsolódnak a városi,
megyei és országos rendezvényekbe.
A jelenlegi helyzet kialakulásához hozzájárult az a híresztelés, hogy az iskola bezárja
kapuit?
Szerintem igen. Sajnos gyakran vagyunk
tanúi a nyilvánosság manipulációjának.
Ügyeinket érzelmekből, nem átgondoltam intézzük. Ez egy bizonyos tömeghisztéria, amely
egy kisebb városban még láthatóbb, nyilvánvalóbb. Igazgatóként nem tudom előre, hányan iratkoznak be az első osztályba, és nem
tudok megerősíteni, sem megcáfolni egy olyan
esztelenséget, amely végül valóra válhat. Nem
is az érdekel, ki kezdte a híresztelést, inkább
az, hogy miért.
Ezekkel a híresztelésekkel kapcsolatban az
a veszélyes, hogy elriasztja a szülőket attól,
hogy beírassák a gyerekeiket az iskolába,
így aztán a híresztelés hatására maga a hír
valósággá válik.
Igen ám, de ezt a hírt valakinek el kellett terjesztelnie. Én hihetem azt, hogy ez célirányos
volt, hogy valakinek érdeke volt ezt megtenni.
A sikert nem bocsátják meg. Nem szeretnék
viszont senkit megbántani. Elsősorban együtt
kellene működnünk, nem harcolni, hiszen az
első helyen a diák áll.
Zselízen a híresztelések jelentős szerepet játszanak, mégsem tudom elképzelni, hogy valaki tudatosan kezdte volna
ezt terjeszteni. Az iskola megszűnése
súlyosan érintené a várost. A város ér-

deke, hogy mindkét gimnázium tovább
működjön.
Azt is tapasztaltam, hogy a város részéről nőtt
az érdeklődés az iskolánkban történtekkel
kapcsolatban. Szerintem ez azért van, mert
tudatosították, hogy a szlovák és a magyar
gimnázium valamilyen szinten össze van kötve
– ha megszűnik a mi iskolánk, megszűnhet a
magyar gimnázium is. Ezért pedig kár lenne. A
város már megérezte a kórház és néhány gyár
megszűnését.
Felmerül az a kérdés is, hogy a fenntartónak érdeke-e mindkét iskola megtartása.
Véleményem és az ezzel kapcsolatban tartott
tárgyalásokon tapasztaltak szerint elmondhatom, hogy a fenntartó nagyon szeretné, ha
mindkét iskola megmaradna. Ha ez nem így
lenne, már régen ésszerűsítő intézkedéseket
alkalmazott volna.
Hogyan látja az iskola jövőjét?
Az iskola olyan hely legyen, ahol a diákok
megvalósíthatják magukat, fejleszthetik képességeiket, és további ismereteket szerezhetnek.
Az iskola legyen nyílt intézmény a szülők,
partnerek és a nyilvánosság irányában, amely
színes oktató és társadalmi tevékenységet fejt
ki. Én bízom abban, hogy jövőre sikerül első
osztályt nyitnunk, és megmarad a gimnázium.
Az oktatásban látom városunk, országunk jövőjét. Minden a tanulókon és szüleiken múlik.
Előre is szeretnék köszönetet mondani minden
szülőnek a bizalomért és azért, hogy legdrágább
kincsüket, a gyermekeiket adják kezünkbe.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Zselízi gimnázium – új kezdet, vagy pedig...?
Többféleképpen viszonyulhatunk ahhoz a
tényhez, hogy a zselízi szlovák gimnáziumot
a megszűnés fenyegeti. Az egykori diákok, akik
itt folytatták középiskolai tanulmányaikat, itt
élték le életük talán legszebb éveit, valószínűleg
nem maradnak közömbösek az intézmény sorsa iránt. Hasonlóan az iskolán jelenleg vagy
korábban tevékenykedő pedagógusok sem. A
gimnázium, ill. korábban Általános Középiskola vagy Tizenegyéves Középiskola hat évtizede
alatt több tucat tanár dolgozott itt, és több száz
diák érettségizett le.
Ami a többieket – főleg zselízieket – illeti, akiknek nincs különösebb kapcsolatuk az intézménnyel, számukra az a legfontosabb kérdés, hogy
mit jelenthet az iskola lehetséges megszűnése a
városra és lakosaira nézve.
Egy középiskola különféleképpen befolyásolhatja a város életét. Egyrészt a diákok által, mert
a város és a környék fiataljai itt töltik el szabadidejüket, vesznek igénybe szolgáltatásokat,
vásárolnak az üzletekben, fogyasztanak az éttermekben, vendéglőkben, vagy éppen kulturális
és sportrendezvényeken vesznek részt. Másrészt
a tanárok által, akiknek egy része családjukkal

együtt itt él a városban, sok esetben csupán
azért, mert itt van a munkahelyük.
A középiskolai oktatók és diákok mint a lakosság specifikus csoportja bizonyos módon hatnak
a város és lakosainak életére, főleg abban az
esetben, ha néhányan közülük aktívan részt
vesznek a helyi kulturális, sport- és társadalmi
életben. Ugyanakkor a városi közeg, a lakosság
befolyásolja az ide járó diákokat és tanárokat is,
akik viszonyt építenek ki a városhoz, kapcsolatokat alakítanak ki...
Ezzel szemben próbáljuk meg elképzelni az alternatívát: a városban nincs középiskola, csak
azok a diákok tartózkodnak itt, akik itt laknak,
de szabadidejük jelentős részét abban a városban töltik, ahol iskolába járnak. Ugyanez igaz
a szolgáltatások igénybevételére, a kapcsolatok
kialakítására. A városban csak azok a középiskolai tanárok tartózkodnak, akik (egyelőre) itt
laknak, de idejük nagy részét abban a városban
töltik, ahol dolgoznak, ahol a családi bevásárlások nagy részét intézik, ahol a saját és gyermekeik önmegvalósítására több lehetőséget látnak.
Akiknek legalább két évtizede lehetőségük nyílik megfigyelni a zselízi eseményeket, biztosan

észrevették, milyen hatással voltak az itteni
életre olyan események, mint az Állami Gazdaság megszűnése, a SES gyártási tevékenységének
befejezése vagy a kórház bezárása... Hogyan
függtek össze a közlekedéssel, az egészségügyi
ellátás, a természeti környezet minőségével, milyen hatással voltak az egyes városrészek képére,
a szolgáltatások terjedelmére és minőségére, a
családok és egyének kulturális és társadalmi
életére vagy demográfiai mutatókra. Ha tudomásul vesszük, hogy milyen módon függenek
össze az események, nem történik meg velünk,
hogy meglepődünk a zselízi népességcsökkenés
számain.
Városunkban két középiskola van, miközben nagy
a veszélye annak, hogy ha a szlovák gimnázium
megszűnne, a valamivel jobb helyzetű magyar
gimnázium is idővel követheti. A zselízi középiskolák lehetséges megszűnése további impulzusa
lenne a város hanyatlásának több tekintetben is,
amelyek némelyike évtizedekre kiterjedő következményekkel járna. Bárki, aki kiismeri magát
az iskolaügyben és annak törvényi hátterében,
igazolhatja, hogy sokkal egyszerűbb megszüntetni, mint alapítani egy iskolát. Szomorú iró→6
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Nem jutunk előre, ha az oktatást összekötik a
2005 októberében adták át a zselízi Komenský utcai Comenius Gimnázium tetőterének
beépített helyiségeit. 2009-ben a Štúr utcai
gimnázium épületét bővítették. Akkoriban
mindkét iskolában gyarapodott a diákok
száma.
2011-ben a Nyitrai Kerületi Önkormányzat
úgy döntött, hogy a magyar gimnáziumot
átköltöztetik a Komenský utcai épületből
a Štúr utcai szlovák gimnázium épületébe.
Az ok, hogy takarékossági intézkedéseket
kellett hozni, mivel az alacsony diáklétszám
miatt nem volt hatékony az iskolákat külön
épületben üzemeltetni. 2011 szeptemberét a
két gimnázium egy épületben kezdte. Véget
ért az iskolák rövid, nyolcosztályos korszaka,
így az osztályok is elfértek.
2016-ban új helyzet állt elő. Mindkét iskolában kritikusan lecsökkent a diákok száma.
Egy évvel később a magyar gimnázium
igazgatója az osztálynyitáshoz kivételért folyamodott, a szlovák gimnáziummal kapcsolatban már megszűnésről is beszéltek...
A szlovák gimnázium igazgatójával, Milan
Bukovennel még a múlt évben, a jelentkezések beadásakor beszélgettünk. Szólt arról az
akkor elterjedt fámáról is, hogy állítólag nem
nyitnak első osztályt. Látogatásunk idején is
telefonon érdeklődtek ezzel kapcsolatban,
de az igazgató úr visszautasította ezt a szóbeszédet.
Júliusban azonban jött a hír, hogy nem
nyílik első osztály, és a második osztályt is
bezárják...
Mi a helyzet most az iskolában?
Egy-egy osztállyal működünk a harmadik és a
negyedik évfolyamban. Múlt évben a törvény
által megengedett minimális létszámmal nyitottunk első osztályt, mert nem szerettük volna
megtörni az oktatás folytonosságát. Nem minden elsős felelt meg az elvárásainknak, így azok
a diákok, akikről kiderült, hogy nem képesek
„lépést tartani“, más intézményben folytatták
tanulmányaikat. Ebből az a tanulság, hogy
egy-egy osztályba olyan diákokat kell felvenni
kellő létszámban, akikről feltételezhetjük, hogy
sikeresen be is fejezik tanulmányaikat. Ebben a
tanévben elegendő számú diák jelentkezett, de
sokat közülük más iskolákba is felvettek, így ott
kezdték meg tanulmányaikat, ezért minimális
számú elsőssel kezdtünk. Fontos hangsúlyozni,
hogy nyitottunk első osztályt, de az alacsony diákszám miatt lehetővé tettük az érdeklődőknek,
hogy átlépjenek a lévai gimnáziumokba. Gimnáziumba a legjobbaknak kellene járniuk, csak
a létszám miatt nem érdemes diákokat felvenni.
Ismétlem, a célunk a diákok minőségi oktatása.
Hogyan biztosítják az oktatást?
A diáklétszámtól függ az alkalmazottak száma
is. Jelenleg hét állandó alkalmazottunk van,
négy külsőst pedig részmunkaidőben alkalmazunk, mivel a saját iskoláikban az óraszámuk
ezt lehetővé teszi. Fontos tudni, hogy az iskola
összes alkalmazottja szakmailag alkalmas, sa-

ját tantárgyát oktatja, a képesítettség 92%-os.
Más iskolák is járnak hasonló cipőben, ezért
vannak olyan tanárok, akik nem teljes kötelezettségben dolgoznak, így több iskolában
kénytelenek tanítani.
Ön szerint mi okozza a problémát?
Szerintem az iskolai rendszerben vannak
krónikus problémák, nincs megoldás az aktuális gondokra sem. Túl sok a főiskola és a
középiskola, minden diák értékes számukra.
Emiatt az alapiskolások biztosak lehetnek abban, hogy bekerülnek az általuk választott középiskolákba. Mivel az iskolák minden gyerekért harcolnak, természetes, hogy ez meglátszik
a színvonalon is. Visszatekintve az elmúlt
évekre elmondhatom, hogy jelentősen csökkent
a diákok teljesítőképessége a közép- és főiskolákon egyaránt. Olyanok is ülnek a padokban,
akiknek nincs rá képességük. A diákok eredményei minden téren romlottak, ezt mutatják a
nemzetközi tesztek eredményei is. A 15 éves
tanulók nem tudjnak
szöveget
értelmezni,
nem tudnak kritikusan
és logikusan gondolkodni. Mi pedig csak olyan
alapokra
építhetünk,
amelyek rendelkezésünkre állnak. A színvonal
pedig tovább csökken. A
duális képzés erőltetése
a gimnáziumi tanulmányoknak nem sok
előnyt hozott. A helyzeten javítana a főiskolák
számának csökkentése,
ami viszont a finanszírozási és akkreditációs
rendszer
módosítását
követelné meg. Szükség lenne egy egységes
középiskolai beiratkozási rendszerre és arra,
hogy egy diák egyszerre csupán egy középiskolába jelentkezhessen, és át kellene értékelni
a regionális oktatásügy finanszírozásának normatíváit is. Nem jutunk előre, ha az oktatást
összekötik a gazdasági mutatókkal.
Mennyiben okolhatóak a demográfiai folyamatok?
Utánanéztem az iskolakötelesek populációjának demográfiai adatainak a régióban. A
hetedikesek és nyolcadikosok száma növekvő
tendenciát mutat, ám csupán három évig,
utána újból csökkenés tapasztalható a középiskolába lépők számában. Az óvodákban
már optimális a helyzet, az osztályok teljes
létszámban működnek. Az alapiskolákban is
növekszik a létszám, de amíg ezek a gyerekek
középiskolába kerülnek, 8-10 év is eltelik. Az
alacsony diáklétszám nem csupán a mi iskolánk problémája.
A középiskolát a diákok nem az iskolák
színvonala alapján választják?
Tudom, hogy ilyen hangok is hallatszanak,
bár az intézmények optimális értékelése még

nincs megoldva. Részben az INEKO biztosítja.
Minden iskola specifikus, nem lehet összehasonlítani egy 700 fős és egy 120 fős iskolát.
Az állami oktatási program és a tantervek
minden gimnáziumtípusban egyformák és
kötelezőek. Az eredményeknek is azonosaknak
kellene lenniük. Minden iskola saját oktatási
programját valósítja meg a számára biztosított
feltételek között. Gyakran emlékezünk volt kollégáinkra, akik valóban mesterei voltak a tanári
hivatásnak. Ma a kiváló pedagógusok egy új
generációja lépett elő tehetséges és elhivatott
tanárok személyében. Úgy gondolom, hogy teljes komolysággal sikerült építenünk az elődök
minőségére és sikereire, és ezeket alkalmazni a
mai kor igényeihez igazítva. Létezik az iskolák
eredményeinek összehasonlítása diákszám szerinti csoportokban? Valós korrelációt mutat-e
az a feltételezés, hogy minél kisebb a diákszám,
annál rosszabb az oktatás minősége? Befolyásolja-e a szülőket a gyermekük foglalkozásá-

nak kiválasztásában a lakossági dinamika, a
társadalmi vagy kulturális lehetőségek? A múlt
és a jelen összehasonlítása az idősebbek szemében torzított eredményt hozhat.
Arra a tényre utal, hogy sok diák előnyben
részesíti a nagyobb városokat?
Nemcsak tanárokkal, de a diákokkal és
szüleikkel is rendszeresen kommunikálok.
Nem mindig látom világosan, ki játssza a
vezető szerepet a gyermek—szülő viszonyban.
Meggyőződésem, hogy a szülők a legjobbat
akarják gyermekeiknek. Ezért gyakran nagyobb várost, nagyobb iskolát választanak,
nagyobb társadalmi, kulturális és sportolási
lehetőségekkel, akár heti ingázás árán is. Ez
számomra bizonyos mértékben érthetetlen,
hiszen kis városunk is nyújtja ezeket a lehetőségeket, igaz, kisebb mértékben. Értékelem a
városvezetés igyekezetét a város társadalmi és
kulturális fejlesztésének terén, valamint az erős
város státuszának visszaszerzésében.
Arról is hallani, hogy az iskola a tanítás
terén nyújthatna valami pluszt...
A többi gimnázium eredményeivel összehasonlítva az iskola az elvárások szerint, illetve azok
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Nógrádi György előadása
Zselízen

Október 30-án nem mindennapi vendég tartott előadást a zselízi
kultúrházban. A Magyar Közösség Pártja meghívására Nógrádi
György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár tartott fórumot,
melynek során a párt helyi szervezetének elnöke, Csonka Ákos volt
a beszélgetőpartnere. Előtte viszont röviden bemutatkoztak az MKP
megyei képviselőjelöltjei, Csenger Tibor és Cseri Zita gyakorló megyei képviselők pedig prezentáción keresztül mutatták be négyéves
tevékenységük eredményeit.
A több mint kétórás beszélgetésen valamennyi geopolitikai témát
kielemezett és prognosztizált a szakértő, aki nem csak lexikális és
médiából származó ismeretekkel rendelkezik, de a világot rendszeresen járva személyes tapasztalatokat is szerzett. Szó esett többek
között a klasszikus politika és a klasszikus pártok hanyatlásáról
a nagyvilágban, a Trump-jelenségről, az USA és Oroszország,
valamint a többi nagyhatalom egymáshoz való viszonyulásáról,
Észak-Korea veszélyeiről, de beszélt a migránsválságról, az Európai Unió jövőjéről, az ukrán háborúról és Katalónia kilátásairól.
Kihangsúlyozta: „Az összefüggéseket egy idő után nehezen tudják
követni az emberek. Természetesen a politikai játszmák útján történő érdekérvényesítés a célja minden országnak, de ebben a kis
országok csak statisztaszerephez jutnak. Fontos ezért a megfelelő
szövetségesek megtalálása gazdasági és biztonsági szempontból is”
– mondta. (tsák)

Közlekedési pálya a mikolai ovisoknak
November elején közlekedési tanpályát adták át a garammikolai
óvodában. Az egész napos rendezvényen nagy számban vettek részt
az óvodások szülei is, akik láthatóan élvezték a gyerekekkel töltött
délelőttöt. Az esemény vendégei között volt Juhász András polgármester is családjával, valamint a városi hivatal több képviselője is.
„November 4-én az óvodák napját ünnepeljük Szlovákiában. Mi
pénteken,
november
3-án ünnepeltük meg a
szülőkkel együtt. Erre a
napra találtuk ki a KEDVES HÁZ Óvoda logót,
ezt saját kezűleg rajzoltuk-írtuk rá otthonról
hozott fehér trikókra,
amelyeket a résztvevők
a nap folyamán viseltek.
Reggel textilre rajzoltunk a gyerekekkel Kedvenc pillanataim az oviban témára. Ezt közös fotózás követte, majd
a tízórai és a szülők számára készített frissítő elfogyasztása után a
gyerekek és felnőttek együtt modelleztek terrakottából. Szebbnélszebb közlekedési járműveket és táblákat készítettek. Munkáikat
kemencében kiégetjük, majd a legközelebbi alkalommal ki is festhetik őket” – számolt be a jól sikerült közös foglalkozásról Adamček
Margaréta igazgatónő.
Ezután mindannyian az óvoda udvarán gyülekeztek, ahol a lévai
rendőrparancsnokságról érkezett Polák százados és további vendégek részvételével ünnepélyesen átadták a Zebrácska elnevezésű
tanpályát. Az új pályát a gyerekek azonnal ki is próbálhatták.
Egy közlekedési pálya építése már rég az óvoda tervei között szerepelt, ám mindeddig az anyagiak szabtak határt a megvalósításnak.
Az elképzelés az egyik szülő, Zuzana Kóšová Veselovská kezdeményezéséből, valamint a Špecialtrans K. anyagi támogatásának
köszönhetően válhatott valóra. A vállalat 1656 euró értékben adományozott betont a közlekedési pálya megépítéséhez.
(ik)

Új világítótestek több helyen

A garammikolai temetőbe vezető út november elejétől biztonságosabb
lesz főleg sötétben, miután a város három új világítótesttel bővítette
a főbejárat előtti területen a közvilágítást. Lapunkat erről Haris Péter, a városi hivatal vagyonkezelési osztályának vezetője tájékoztatta.
Azt is elmondta, hogy a város több helyén is hasonlóképpen bővül a
közvilágítás. Új világítótesteket szereltek fel a Štúr utcai oszlopokra is.
Az öt új fényforrás nem az utcát, hanem a szlovák alapiskola és a gimnáziumok mögötti sportpályát világítja meg, ahol főleg a futópályát
sötétedés után is gyakran használják. Hasonló, sportolókat támogató
megoldással a város a sportpálya Iskola utcai részét is megvilágítja
a közeljövőben, ahol rövidesen új workout-pályát adnak át. Egy új
világítótest pedig a Sacher utca végére kerül majd.
(ik)

Modernizálták a városi
hangszórót Szódón

A lakosság tájékoztatásában ismét sikerült egy lépéssel továbblépnünk. A zselízi városi hangszóró felújításának részeként
az utóbbi hetekben Szódón folytatódtak felújító munkálatok.
„A városi hangszóró központi egységének tavalyi cseréje után
a szódói korszerűsítés a rendszer komplex felújításának második
szakasza volt. A 2018-as költségvetésben a garammikolai rész felújítására szeretnénk elkülöníteni a
szükséges összeget” – közölte
Haris Péter, a városi hivatal
vagyongazdálkodási osztályvezetője.
A szódói rész felújítása 7200
euróba került, ebből 2800 eurót a LEADER program keretében benyújtott pályázatból
szerzett a város. Ebből az
összegből egy központi egységet telepítettek, kicserélték a hangszórók kb. felét, a főút mellett új
vezetéket fektettek le, és lefestették az oszlopokat. A felújítás után új,
drótnélküli rendszerben működik Szódón a városi hangszóró.
(ik)

Ösztöndíjat kaptak az elsősök
Október 18-án délután a Magyar
Házban tartották meg a Rákóczi
Szövetség beiratkozási programjának zselízi ösztöndíjátadását.
A gyermeküket idén magyar
iskolába írató szülők személyesen vehették át a 10 ezer forint
értékű ösztöndíjat.
A Rákóczi Szövetség a Felvidéken működő szervezetekkel
és intézményekkel együttműködve 2004 óta valósítja meg a
beiratkozási programot azzal a
céllal, hogy minél több magyar
család vállalja gyermeke magyar
iskolába íratását. Szlovákiában
a kétezres évek elején magyar
családok közel húsz százaléka szlovák nyelvű iskolát
választott gyermekének, ami
nagyban gyorsította az asszimilációs folyamatot. A beiratkozási program eredményeként
2017-re ez a szám 13-15%

közöttire mérséklődött.
„A beiratkozási program hagyományosan két fő elemből
állt. Az iskolaválasztási kampány keretében ajándékcsomagot kap minden felvidéki,
magyarul beszélő óvodás és
2012 óta az alább felsorolt régiók
magyar óvodáinak nagycsoportosai is. A csomagban tanszerek
mellett megtalálható egy, a
szülőkhöz szóló levél a magyar
iskolaválasztás érveivel együtt.
Ebben a levélben tesz ígéretet a
Szövetség arra, hogy amennyiben a szülők vállalják gyermekük
magyar iskolába íratását, úgy
az iskolakezdést követően számíthatnak a Rákóczi Szövetség
beiratkozási ösztöndíjára, ami
a magyar civiltársadalom és
önkormányzatok adományain
alapszik” – tájékoztatott a Rákóczi Szövetség.
(ik)
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Lesz zselízi
képviselő...
1→

A megyei közgyűlésben a kormánypárti
koalíciónak lesz többsége, színeiben 17 képviselő tevékenykedik majd. A közgyűlésben
15 független, 11 MKP-s képviselő lesz, a
jobboldali pártokat 10, a ĽS NS-t egy küldött
képviseli majd. A lévai körzetből a következő
jelölteket választották képviselőnek: Tolnai
Csaba, Szalma Ervin, Miloš Zaujec (mindannyian SaS, OĽANO, KDH, Šanca, OKS,
NOVA), Martin Bátovský (SMER-SD, SNS,
Most–Híd), Ján Krtík (független), Alexander
Bačík (SMER–SD, SNS, Most–Híd), Igor Éder
(független), Csenger Tibor (SMK–MKP),
Martina Holečková (SaS, OĽANO, KDH,
Šanca, OKS, NOVA).
(ik)

Negyedszer
módosult a költségvetés
1→

szerint a közeljövőben valósulna meg, miért
nem került a büdzsé aktuális módosításának
javaslatába. A terv az, hogy a város összehangolja a munkálatokat a megyei fenntartású
regionális közútkezelő vállalattal, amely rövid
időn belül nekilát a Schubert utca felújításához. Juhász András polgármester szerint a
tétel a következő módosítás során kerülhet a
költségvetésbe, amennyiben a felújítás során
elvárt együttműködést Nyitra megye is jóváhagyja.
A testület tudomásul vette a határozatok
teljesítésének ellenőrzéséről szóló beszámolót, jóváhagyta két városi telek különleges
eljárásban való eladását. Egy, a szolgáltatások házának udvarában levő telket a helyi

A város rövidesen megkezdi a Schubert és a Rozmaring utca (munkaügyi hivatal melletti)
kereszteződésének felújítását. Ezzel egyidőben a megye felújítja a Tergenye felé vezető főút egy
szakaszát, amelynek a Schubert utca is része.
(foto: ik)

Alakulóban a szabadidős tevékenység
új finanszírozási rendszere
A zselízi szabadidőközpont megszüntetése miatt egyebek mellett arra is szükség
lesz, hogy a szabadidős tevékenységek szolgáltatása terén keletkezett űrt kitöltsék, és
hogy a szabadidős és sporttevékenységek
finanszírozását módosítsák. Azoknak a tevékenységeknek a biztosítását, amely korábban
a szabadidőközpont feladata volt, részben a
városi hivatal vállalta át, amely most a finanszírozási rendszer új kereteinek kialakításán
dolgozik. A rendszer új formájáról szóló
egyeztetések már az utolsó negyedév elején
megkezdődtek. A szabadidős és sporttevékenységeket szolgáltatók első megbeszélésének színhelye a városi képviselő-testület
mellett működő sportbizottság októberi
ülése volt, amelyet a testület elnöke, Sokol
László vezetésével tartottak.
A szabadidőközpont megszűnése óta

a városi hivatal szervezési és közigazgatási
osztálya felügyeli a szabadidős tevékenységet. Az osztály vezetője, Csicsman Diana
tájékoztatta a sportklubok, szakosztályok
képviselőit, valamint a jelenlevő edzőket
arról, hogy a jövőben a szabadidős tevékenységet a városi költségvetés meghatározott tételéből finanszírozzák majd, a kiindulópont
pedig a jelenlegi, kb. 58 ezer eurós keret lesz.
Ezenkívül a klubok igénybe vehetik a város
támogatási rendszerének lehetőségeit is.
A bizottsági ülésen megnyitották a szakkörök- és sportfoglalkozás-vezetők díjazási
kérdését is, amelyet széles körű vita kísért. A
szakkör-vezetők és edzők órabérére irányuló
javaslatok a jelenlegi 7-től 20 euróig terjedtek. Végül a jelenlevők abban egyeztek meg,
hogy a szakkörök vezetőit nettó 12 eurós
órabérrel jutalmazzák.
(ik)

SymarTech vállalat, egy nagypusztai telket
pedig az ottani büntetés-végrehajtási intézet vásárolja meg. A képviselők tudomásul
vették a városi ingatlanokkal kapcsolatos
bérhátralékok alakulásáról és a városi rendőrség szeptemberi tevékenységéről szóló
beszámolót.
(ik)

A legfőbb vitatéma
ismét a közlekedés

Az októberi önkormányzati ülés általános
vitájának központi és csaknem egyetlen
témája a közlekedés volt – pontosabban a
városon áthaladó tehergépkocsik számának jelentős növekedése által okozott nehézségek. Képviselői kérdésre válaszolva
a polgármester az aktuális helyzetet
elemezve elmondta, hogy a párkányi
teherkomp megnyitása miatt a városon
nagyobb intenzitásban áthaladó kamionforgalom mellett az AX Stavas vállalat
nehéz járművei is gondokat okoznak.
A város ezért azt szeretné elérni, hogy
ezek a járművek ne a városközponton
keresztül közlekedjenek. Hozzátette:
szakmai körökben tudatták vele: nem
reális azzal számolni, hogy belátható
időn belül Zselízen elkerülő út épülne,
mert ez jelenleg pénzügyileg kivitelezhetetlen. Ezért a városnak arra kell törekednie, hogy elérje az I/76 számú főút
helyi szakaszának felújítását. Csenger
Tibor, aki egyben megyei képviselő is,
megerősítette a polgármester szavait,
hogy nincs forrás az elkerülő útra, sőt,
egyelőre a felújításra sem. „Nyitra mellett egy óra alatt halad el annyi kamion,
mint nálunk egy nap alatt. Ott viszont
felújították az utakat, és ezt kell elérnünk
nekünk is” – mondta. Hozzátette, hogy
a kavicsbányászattal foglalkozó vállalat
fuvarozási útvonalának megváltoztatása
sem lesz egyszerű, mivel ehhez a megye
hozzájárulása is szükséges. A főút javításának sürgetését illetően Nagy Géza
alpolgármester is egyetértett, azonban
szükségesnek tartja az elkerülő út megtervezését, ellenkező esetben évtizedek
múlva sem valósul meg az építése. Ebben
Polka Pál is támogatta, aki az ügyet a
zselízi temetők esetével hasonlította
össze – csak bele kellett kezdeni, és máris észlelhetők a lakosság elégedettségének jelei. Ivan Pál hozzátette, hogy a főút
egyes szakaszai a kerékpárosokra nézve
életveszélyesek. Polka Pál a vita végéhez
közeledve rámutatott a megyei választási
kampány során tapasztalt tisztességtelen
támadásokra az egyes zselízi közösségi
oldalakon.
(ik)

Mi a helyzet a zselízi szlovák gimnáziumban? Milan Bukovennel beszélgetünk a 4.
és 5. oldalon.

38. önkormányzati ülés

Negyedszer
módosult
a költségvetés

A zselízi városi képviselő-testület októberi ülése két részletben különbözött az
általánosan megszokott gyakorlattól. Október 26-án, csütörtökön délután 14.00 órakor kezdődött, és röpke másfél óra alatt be
is fejeződött. Ez részben annak volt köszönhető, hogy a napirendnek csupán 12 pontja
volt. Nagyobb súlya volt azonban annak a
ténynek, hogy a képviselők két nappal az
ülés előtt munkaértekezleten találkoztak,
ahol a problémásabb témákban lehetőségük nyílt véleményt cserélni. A lakosság
számára nem túlságosan attraktív napirend
nem keltette fel túlságosan a nyilvánosság
figyelmét, amelyet csupán egyetlen lakos
képviselt az ülésen.
A tárgyalás bevezetőjében a képviselők
vita nélkül hagyták jóvá a városi iskolák és
oktatási intézmények oktatási-nevelési eredményeiről szóló beszámolót. Jóváhagyták az
idei programköltségvetés 4. idei módosítását is, előtte azonban a módosítás több
részletével kapcsolatban vitát folytattak.
Monika Tomeková városi közgazdász
tájékoztatta a jelenlevőket a módosított
költségvetés legfontosabb kiindulópontjairól, valamint néhány változtatás okáról.
Néhány tervezett beruházás idén mégsem
valósul meg, ezért több előre nem tervezett
fejlesztés megvalósulhat a felszabadult forrásokból. Ezek közül a legnagyobb a Béke
utca és a magyar alapiskola udvara közti
új bekötőút építése lesz. A szolgáltatások
háza mellett vezető bekötőút több mint
70 ezer eurós költségvetéssel valósul meg.
A pénzügyi bizottság elnöke – mint a
közelmúltban több alkalommal is – kijelentette: a bizottság nem jött össze olyan
számban hogy határozatképes lett volna,
ezért csak saját véleményét mondhatja el
a beadvánnyal kapcsolatban. Csenger Tibor
szerint a meg nem valósuló beruházásokra
elkülönített forrásokat tartalékolni kellett
volna a következő időszakra, de összességében azonosulni tudott a módosítás tartalmával, és javasolta elfogadását. Érdeklődött,
hogy a Schubert és Rozmaring utca kereszteződésének felújítása, amely a tervek
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A garammikolai temetőbe vezető út biztonságosabb lesz főleg sötétben, miután a
város három új világítótesttel bővítette a
főbejárat előtti területen a közvilágítást.
Lapunkat erről Haris Péter tájékoztatta.
Azt is elmondta, hogy a város több helyén
is hasonlóképpen bővül a közvilágítás.

Krisztián élete első országos bajnoki
versenyén a pelsőci gokartpályán pályarekorddal nyert. További győzelmeket ért
el a SODI World Series versenysorozatban
és a csapatok egyórás éjszakai versenyén,
október végén pedig érmet szerzett az országos gokart-bajnokságban, ahol 3. lett

November 4-én, szombaton immár ötödik alkalommal tartottak megyei választásokat. Eredményei érdekes elsőséget hoztak
Nyitra megye számára – az elnökválasztás
győztesét, Milan Belicát ötödik alkalommal
választották hivatalába, ami egyik társának
sem sikerült még. A kormánypártok jelöltje
52 184 szavazattal, azaz 34,11%-os eredménnyel győzött az elnökválasztáson. Őt a
sorrendben a jobboldali pártok jelöltje (KDH,
NOVA, OKS, OĽANO, DS, SaS, Šanca), Ján
Greššo követte 17,24%-kal, a harmadik helyen
Milan Uhrík (ĽS NS) végzett 15,36%-kal. A
további sorrend: Peter Oremus (független)
14,92%, Farkas Iván (MKP) 13,78%, Renáta

29,94%, Nyitra megyében pedig 26,83% volt.
Zselízen 5959 szavazópolgárból 1386 járult
urnákhoz, ami 23,25%-os részvételi arányt
jelent.
Városunkban a megyei elnökválasztást
455 szavazattal Farkas Iván nyerte. Milan Belicának 341, Ján Greššonak 217 választópolgár
szavazott bizalmat. A képviselőjelöltek között
a legtöbb zselízi a jelenlegi polgármesterre,
Juhász Andrásra szavazott, aki 853 voksot
kapott. Csenger Tibor 728, Marianna Šedivá 620, Cseri Zita 503, Csudai Róbert 490,
Miroslav Hasznos 411, Fekete Zoltán pedig
438 zselízi szavazatot kapott. Csenger Tibor
megtartja képviselői mandátumát a megyei

Kolenčíková (független) 2,26%, Hajdu László
(MKDSZ) 1,68%, Ján Marko (NP) 0,65%.
A választási részvétel nagyobb volt, mint
négy évvel ezelőtt. Ez elsősorban Besztercebánya megyére volt igaz, ahol a részvétel meghaladta a 40%-ot, de a többi megyében is többen
jöttek ezúttal szavazni. Országosan az arány

közgyűlésben, miután összesen 4088 szavazatot kapott. Ezt a bravúrt képviselőtársa, Cseri Zita nagyölvedi polgármester sajnos nem
tudta megismételni. Mivel más környékbeli
képviselőjelölt sem kapott a megválasztáshoz
elegendő szavazatot, régiónk képviselete a
megelőző időszakhoz képest meggyengült.
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Lesz zselízi képviselő a megyei
közgyűlésben, de a régió meggyengül
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