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V prvých dňoch však k odberom vôbec
nedošlo, pre inkubačnú dobu nás nechali 5
dní bez vyšetrenia. Vyšetrili nás až na piaty
deň a výsledky nám oznámili o dva dni
neskôr. Pri vyšetrení nás postavili k oknu,
chrbtom k vyšetrujúcim. Požiadali nás o silné
zakašľanie a mali sme pripravené vreckovky
na vyfúkanie nosa. Potom došlo k samotnému
odberu...
(Viac na 4. str.)
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Sobáše v čase korony...

Zápisy do ZŠ...

Na obdobie po zavedení opatrení
proti šíreniu nákazy COVID-19 boli
v Želiezovciach naplánované dva sobáše
a jedno privítanie dieťaťa do života, všetky
tieto obrady však boli kvôli mimoriadnej
situácii zrušené.

„Mnoho rodičov z okolitých dedín sa
zaujímalo o prestup k nám v rámci
ročníkov prvého stupňa. Podľa predbežných
prepočtov budeme mať niektoré ročníky
prvého stupňa s maximálnymi povolenými
počtami žiakov.“
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V Želiezovciach Aprílové zasadnutie MsZ
by nemala byť Zasadnutie s bezpečnostnými
nakazená osoba opatreniami
„I keď niektoré zdroje, informujúce o
výskyte nakazených vírusom COVID-19
v jednotlivých obciach, označovali mesto
Želiezovce ako miesto s nákazou jednej
osoby, mestský úrad nemá vedomosť
o infikovanom pacientovi, ktorý by sa
nachádzal na území mesta,” vyhlásil člen
mestského krízového štábu Gabriel Ábel.
Ku dňu 24. apríla evidoval Mestský úrad
v Želiezovciach 2 osoby, nachádzajúce sa
v povinnej domácej karanténe na území
mesta. Celkovo na území Želiezoviec
absolvovalo do tohto obdobia povinnú
→3

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa
v posledný aprílový deň zišlo vo veľkej sále
Domu kultúry na svojom 15. zasadnutí.
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie
na území SR prebiehalo rokovanie za
zatvorenými dverami, čiže s vylúčením
verejnosti a za dodržiavania platných
prísnych bezpečnostných opatrení. Na
zasadnutí MsZ boli prítomní iba poslanci,
primátor Ondrej Juhász, vedúci oddelení
MsZ, právnik, hlavný kontrolór a personál
MsÚ v najnutnejšom počte pre zabezpečenie
chodu rokovania. Samozrejmosťou boli
rúška na tvárach, dezinfekcia rúk pri vchode

30. apríl 2020. Rúška, dezinfekcia, dodržiavanie bezpečnej vzájomnej vzdialenosti a rokovanie ukončené v rekordne krátkom čase. Aj také bolo 15. zasadnutie mestského zastupiteľstva.
(foto: ik)

alebo rukavice a sedenie s potrebným
rozostupom, na čo veľká sála DK spĺňala
všetky
požiadavky. Všetci
účastníci
prejavili veľmi zodpovedný prístup a keďže
rozsah programu rokovania nebol veľký
a poslanci limitovali svoje príspevky len na
najnutnejšie prípady, celé zasadnutie trvalo
iba necelú polhodinu.
V úvode poslanci schválili všeobecne
záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2020
o zriadení výdajnej školskej jedálne pri
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským
na adrese Komenského ul. 3. Schválili
dodatok č. 6 k zriaďovacej listine tejto
materskej školy, ktorým sa mení jej sídlo
na Komenského ul. 3. MsZ vzalo na
vedomie žiadosť Reformovanej kresťanskej
cirkvi v Želiezovciach o súčinnosti pri
prevádzkovaní novej budovy MŠ na tejto
adrese a schválilo dodatok č. 1. k zmluve
o nájme nebytových priestorov medzi
miestnym
reformovaným
cirkevným
zborom a mestom, ktorým sa mesto zaväzuje
prevziať predmet nájmu dňom 1. júna 2020.
Od tohto dátumu bude v zmysle dodatku
mesto povinné platiť nájomné a úhrady za
služby spojené s nájmom.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu
o plnení
Programu
hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta na roky
2016–2021, pričom materiál predstavil
aj projektové zámery mesta na obdobie
po roku 2021 až do roku 2027. Schválilo
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
so spoluvlastníčkou parcely v areáli
autokempingu za cenu 10 eur /m2, čiže
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rovnakú, ako mesto zaplatilo ostatným
spoluvlastníkom
v predchádzajúcich
prípadoch. Poslanci zobrali na vedomie
informatívnu
správu
o zavedených
opatreniach na území mesta proti šíreniu
pandémie COVID-19, správu o kontrole
plnenia uznesení a správu o činnosti
mestskej polície za február a marec tohto
roka.
V diskusii sa Tibor Csenger poďakoval
všetkým aktérom za úspešné zorganizovanie
zasadnutia a zvládnutie úloh pri príprave
presťahovania materskej školy s VJM. Pavol
Ivan sa na základe početných podnetov
obyvateľov zaujímal o aktuálny stav riešenia
problému s líškou, ktorá sa pravidelne
objavuje pri bytovkách na Slnečnej ulici
a pri nemocnici. Náčelník mestskej polície
vyjadril presvedčenie, že líška si našla
pri kontajneroch obživu, preto sa tam

Karanténne
priestory aj
pre budúcnosť

Bezpečnostná rada okresu zasadala 27.
marca na mimoriadnom rokovaní, ktorého
sa zúčastnil aj primátor Želiezoviec Ondrej
Juhász. Témou zasadnutia bola najmä
potreba vytvorenia karanténnych zariadení
v jednotlivých obciach, pričom túto úlohu
obsahovalo aj odporúčanie bezpečnostnej
rady pre mesto Želiezovce. Na základe
tohto odporúčania bolo na území mesta
vytvorených a vyčlenených niekoľko
karanténnych priestorov. „Karanténne
priestory pre osoby bez domova a príslušníkov
marginalizovaných skupín boli vyčlenené
v budove štadióna, kde pre tieto účely je
možné využiť jednotlivé šatne. Pre okruh
osôb, pôsobiacich v miestnej samospráve,
zdravotníkov a príslušníkov obvodného
oddelenia Hasičského a záchranného
zboru bolo v podkroví mestského úradu
vytvorených 5 obývateľných miestností s
celkovou kapacitou 10 osôb,” informoval
vedúci oddelenia správy mestského
majetku a služieb MsÚ Peter Haris.
Priestory v podkroví budovy mestského
úradu, ktoré boli roky nevyužívané, boli z
dôvodu potreby vytvorenia karanténnych
priestorov v priebehu krátkeho obdobia
v prvej polovici apríla zrekonštruované
a opravené boli aj sociálne zariadenia na
tomto podlaží. Ako poznamenal primátor
Ondrej Juhász, i keď snáď pre tieto potreby
nebudú musieť byť využité, mestu by mohli
poslúžiť aj v budúcnosti ako ubytovacie
priestory.
(ik)

vracia. Roland Hanzo dodal, že mestská
polícia ju nemôže a nesmie odchytiť, preto
kontaktovala poľovnícke združenie, zviera sa
však ešte nepodarilo odchytiť. Viceprimátor
Kazimír Kovács informoval svojich kolegov
o tom, že príprava stavebných pozemkov
na Poštovej ulici je v pokročilom štádiu.
Primátor dodal, že v priebehu niekoľkých
týždňov budú práce dokončené, následne

mesto vyzve záujemcov o aktualizáciu
údajov a mesto pristúpi k prideľovaniu
pozemkov. „Ponáhľame sa s týmto procesom,
lebo na jednej strane urýchlime výstavbu
nových domov, na strane druhej tým skôr
získame príjem do mestskej kasy,“ ukončil
Ondrej Juhász poslednú tému diskusie a celé
aprílové rokovanie MsZ. (ik)

Rúška šijú aj v ústave
vo Veľkom Dvore

Dňa 11. marca sa v želiezovskom Ústave na výkon trestu odňatia slobody začala výroba
ochranných rúšok na tvár.
Ústav Želiezovce sa tak
pripojil spolu s ďalšími
štyrmi k dvom ústavom
na Slovensku: v Košiciach
– Šaci a Banskej Bystrici
– Kráľovej, ktoré začali
so šitím rúšok už 5. marca.
Odsúdení, vykonávajúci svoj
trest v ústave vo Veľkom
Dvore, už majú skúsenosti
s podobnou činnosťou, keďže
šitiu odevných zvrškov sa
venovali aj predtým.
„K dnešnému dňu 14. apríla
vyrobili odsúdení v ústave Želiezovce 14 270 kusov rúšok. Tieto rúška sú primárne určené
pre väznené osoby, príslušníkov a zamestnancov spomínaného ústavu, avšak so zabezpečením
pomohli aj iným ústavom, v ktorých sa výroba neuskutočňuje. Rúška boli distribuované aj
iným subjektom, spadajúcim pod rezort Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR
a Ministerstva zdravotníctva SR. Sto z vyrobených rúšok bolo poskytnutých aj Nemocnici svätého
Michala,“ informovala nás hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská.
Väznené osoby v želiezovskom ústave okrem šitia rúšok vykonávajú rôzne pomocné
práce v potravinárskom priemysle, pomocné stolárske práce, poľnohospodárske, stavebné,
upratovacie práce, obuvnícke práce (šitie topánok), montážne práce a pomocné práce
v živočíšnej výrobe. Do práce tu denne zaraďujú v priemere 380 odsúdených.
(ik)

máj 2020

Želiezovský spravodajca 3

V Želiezovciach Zostaňme doma, dane
by nemala byť a poplatky riešme prevodom!
núdzový režim úradov je súčasťou opatrení proti šíreniu vírusu COVIDnakazená osoba Obmedzený,
19. Aj uzatvorenie Mestského úradu v Želiezovciach smeruje k obmedzeniu sociálnych
1→

karanténu 110 ľudí. Mali povinnosť hlásiť
svoju domácu karanténu mestskému
úradu, ktorý tieto informácie posúval
ďalej Okresnému úradu v Leviciach.
MsÚ evidoval iba jediný prípad, keď
došlo k porušeniu karantény. Prípad
porušenia nariadenia hlavného hygienika
preverila mestská polícia a na riešenie ho
odovzdala obvodnému oddeleniu PZ v
Želiezovciach.
(ik)

Občianske sobáše
zrušené, snúbenci
čakajú na lepšie časy
Na obdobie po zavedení opatrení proti šíreniu
nákazy COVID-19 boli v Želiezovciach
naplánované dva sobáše a jedno privítanie
dieťaťa do života, všetky tieto obrady však
boli kvôli mimoriadnej situácii zrušené.
Mestské noviny o tom informovala
želiezovská matrikárka Mária Némethová.
„Oba páry si svoje sobáše odložili, pričom
termín bližšie nešpecifikovali. Snúbenci
si radšej nerezervovali konkrétny dátum,
nechceli sa vystaviť riziku, že opatrenia by
boli ešte v platnosti a svoj veľký deň by museli
absolvovať v rúšku a bez prítomnosti veľkej
rodiny a priateľov. Pritom jedna z dvojíc,
ktoré mali mať sobáš, plánovala svadbu so
180 účastníkmi. Zatiaľ ani neprijímame nové
žiadosti a z vyššie spomenutých dôvodov
ani nie je záujem o fixovanie termínov.“
Občianske obrady by sa konať mohli, no
podľa odporúčaní hlavného hygienika
za prísnych zdravotno-bezpečnostných
opatrení, čiže by sa ich mohlo zúčastniť
maximálne 10 osôb a s rúškami na
tvárach. Rovnaké opatrenia platia aj pre
pohreby, a to aj v prípade, že sa konajú
v exteriéri, tie však odložiť
nie je možné. „Ostatné úkony
matričného úradu riešime
prostredníctvom pošty alebo
vybavovaním
stránok
pri
improvizovanom pulte priamo
vo vchode mestského úradu,
ku ktorému môžu občania
pristupovať
po
jednom,“
informuje matrikárka. Pri
tomto improvizovanom pulte
vybavovali pracovníčky MsÚ
aj overovanie podpisov.
(ik)

kontakov obyvateľov, no opatrenie má vplyv na množstvo samosprávnych služieb
a úkonov. Komunálne služby ako verejné osvetlenie, cintorínske služby či odvoz odpadu,
služby zberného dvora alebo údržba verejnej zelene, sú zabezpečené a vykonávané
priebežne. Čo však s úhradami týchto služieb vo forme daní a poplatkov?
Osobne sa v mestskej pokladnici platiť dá od 28. apríla, avšak do budovy MsÚ vpúšťajú
občanov len po jednom, čiže jednoduché zaplatenie dane si môže vyžiadať viac času.
Zisťovali sme na finančnom oddelení mestského úradu, akou ďalšou formou môžu
občania uhrádzať svoje záväzky voči mestu. „Mesto má viac účtov, najvhodnejším
spôsobom úhrady záväzkov v súčasnej situácii je realizovať prevody na ne, a to v závislosti
od predmetu úhrady. Jeden účet je vyčlenený na úhrady za komunálny odpad, ďalší na
miestne dane a poplatky, opäť ďalší na úhrady za ostatné služby, napríklad inzerciu
v mestských novinách alebo cintorínske služby. Čísla účtov boli zverejnené na webovej
stránke mesta,“ hovorí pracovníčka MsÚ Klára Poláková. „Pri úhrade miestnych daní
a poplatkov bankovým prevodom je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý občania nájdu
na rozhodnutí o vyrubení dane alebo poplatku, kde je vyznačené aj číslo účtu,“ dodáva jej
kolegyňa Eurydika Rotíková. Čísla bankových účtov:
SK90 5600 0000 0071 2476 7002 – úhrady napr. za cintorínske služby, pri ktorých je
potrebné uviesť do textu, že ide o cintorínske služby.
SK80 5600 0000 0071 2476 6018 – úhrady za komunálny odpad, variabilný symbol uviesť
podľa dokladu referátu daní a poplatkov.
SK49 5600 0000 0071 2476 2017 – úhrady za miestne dane a poplatky, variabilný symbol
uviesť podľa dokladu referátu daní a poplatkov.
(ik)

ZŠ predpokladá otvorenie troch
prvých tried
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa
tohtoročné zápisy do základných škôl konali
bez účasti detí, za mimoridnych podmienok.
O priebehu a výsledkoch informovali
riaditeľky miestnych ZŠ.
Petra Tomašovičová: „Pri zápise prvákov
sme sa riadili pokynmi z MŠVaV SR. Od 15.
do 30. apríla mohli rodičia vyplniť online
prihlášky alebo v dňoch 27. a 28. apríla
sa dostaviť do budovy školy za dodržania
bezpečnostných opatrení (rúško, rukavice,
vlastné pero). Momentálne máme zapísaných
64 žiakov. Predpokladáme otvorenie 3 tried,
keďže v prvom ročníku môže byť v triede
maximálne 22 žiakov.
V porovnaní s minulými rokmi sa objavil nový

fenomén. Mnoho rodičov z okolitých dedín sa
zaujímalo o prestup k nám v rámci ročníkov
prvého stupňa. Podľa predbežných prepočtov
budeme mať niektoré ročníky prvého stupňa
s maximálnymi povolenými počtami žiakov.“
Anikó Máté: „Rodičia mohli svoje deti zapísať
elektronicky na webovej stránke školy. Túto
možnosť využili v 32 prípadoch, čo nám
uľahčilo prácu v dňoch 27. a 28. apríla, keď za
prísnych hygienických opatrení bola možnosť
absolvovať zápisy aj v papierovej forme.
Takým spôsobom bolo prihlásených ďalších 8
detí. I keď sú ony najdôležitejšie, tentoraz pri
zápisoch chýbali.
V budúcom školskom roku teda otvoríme
dve početné triedy s 36 deťmi. Zapísaných
bolo 40, rodičia dvoch detí však požiadali o
odklad, dve začnú návštevu školy v Maďarsku.
Sme spokojní, lebo v porovnaní s minulými
rokmi vzrástol počet rodičov, ktorí si pre svoje
ratolesti vybrali maďarskú školu. Za výber
želiezovskej školy aj touto cestou ďakujeme.
S materskými školami v okolí aj rodičmi
máme dobré vzťahy. V tomto školskom roku
sme začali s organizovaním rodinných dní, v
rámci ktorých sa mohli lepšie spoznať budúci
prváci, ich rodičia a starí rodičia s učiteľmi
našej školy. Žiaľ, vzniknutá situácia nedovolila
organizovanie programu žiakov prvého stupňa
pre budúcich prvákov ani dňa otvorených
dverí.”
(ik)
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Z katedry do karantény
Želiezovčan Norbert
Vanek,
vedecký
pracovník a pedagóg z Univerzity v Yorku,
bol jedným z repatriovaných obyvateľov
Slovenska. O svojich zážitkoch nám
porozprával potom, čo sa s niekoľkými
karanténnymi zastávkami vrátil z Kostariky.
– Pracujem v centre aplikovanej jazykovedy
pri yorkskej univerzite, kde sa venujem
psycholingvistike,
konkrétne
výskumu
a prednáškam
o vplyvoch
bilingvalizmu
na poznávacie procesy detí a dospelých. Na
katedru anglistiky Univerzity v San José ma
pozvali ako hosťujúceho profesora, keďže môj
projekt o architektúre viacjazyčnej mysle a jej
výhodách aj nevýhodách zaujala kostarické
odborné publikum. V hlavnom meste Kostariky

som však strávil iba desať dní. Po svete práve
eskalovala pandémia nového koronavírusu,
ktorá mi skrížila plány, nasadila ma na
repatriačný let organizovaný Ministerstvom
zahraničných vecí ČR v spolupráci so
slovenským ministerstvom, a vrátil som sa na
Slovensko, kde teraz trávim čas v kruhu rodiny
v Želiezovciach.
Aká bola situácia v oblasti šírenia vírusu
a ochranných
opatrení
v Kostarike
v období vášho odchodu?
– Situácia bola až prekvapivo podobná tej
našej. Kostarika je rozlohou len o trochu väčšia
než Slovensko a má približne rovnaký počet
obyvateľov. Aj ukazovatele šírenia ochorenia
mali podobne nízke ako my, avšak vtedy sa
dalo len ťažko odhadnúť, či ide o výsledok
dobrých rozhodnutí, alebo len o neskorší
príchod ochorenia, ako to bolo v prípade
Spojených štátov. Musím však uznať, že
zareagovali rýchlo a zaviedli dobré ochranné

opatrenia, ktoré sa evidentne dodržiavali.
Nemajú síce obmedzenia ohľadne vyhradeného
času nákupu pre dôchodcov, ale boli určené a
zachovávané rozostupy medzi ľuďmi, ako aj
počet ľudí v obchodoch na danom priestore, a
to všetko tam fungovalo už v polovici marca.
Kostarika je stredoamerickým symbolom
úspechu v rôznych oblastiach, tak z pohľadu
bezpečnosti, ako aj ochrany životného
prostredia a udržateľného rozvoja. Chcel
som navštíviť ich sopky aj džungle, zazrieť
vychýrené tukany, tapíry či toxické žaby,
no tentokrát sa mi predsatvil akurát jeden
charizmatický
leňochod
v univerzitnom
parku.
Aká bola cesta domov?
–
Dosť
turbulentná, no
skvele zorganizovaná. Vďaka
spomínanej iniciatíve MZV
ČR a SR sme prileteli do Prahy,
a odtiaľ som bol premiestnený
do karantény v Piešťanoch.
V lietadle
sme
poväčšine
zarúškovaní strávili 16 hodín.
Boli sme rozsadení tak, aby
bolo medzi každými dvomi
cestujúcimi buď voľné sedadlo
alebo ulička. Keďže išlo o malý
typ lietadla, dotankovať sme
museli niekoľkokrát, najprv
v San José, potom v Halifaxe
v Kanade, v Rejkjavíku na
Islande a až potom sme pristáli
v Prahe. Kapitán bol síce vtipkár,
zato predstavitelia úradov boli
veľmi seriózni. Museli sme
podpísať čestné prehlásenie,
že po pristátí bezodkladne
opustíme českú pôdu. Tak sa
aj stalo. Po prílete nás ešte
v tú noc minibusom, a od slovenských hraníc
v policajnom sprievode, previezli do Piešťan.
Kde
bola
v Piešťanoch
zriadená
karanténa?
– Vysadili nás v stredisku Signál, ktoré slúži
ako účelové zariadenie Ministerstva vnútra.
Bolo to pre mňa známe prostredie. Asi pred
20 rokmi som tam praxoval ako čašník
z piešťanskej hotelovej školy. Najprv nám
bolo divné, že nás dávajú na izby viacerých,
celkom racionálne to však odôvodnili, že keď
už sme v lietadle spolu strávili niekoľko hodín,
môžeme spolu byť aj na izbe. Na izby sme
boli zadeľovaní aj na základe toho, ako sme
sedeli v lietadle. Dostal som sa na „dvojku“
izbu s jedným vlogerom – cestovateľom,
Slovákom, ktorému vírus prerušil cesty po
Paname a Kostarike. Prvé dni karantény
nám pripadali ako sociálny experiment, akási
postapokalyptická reality show. Až na tretí deň
sme boli relatívne pokojní. Bolo o nás veľmi

dobre postarané. Nosili nám aj maškrty, ktoré
som už 20 rokov nejedol. Zaspomínal som si
na staré Piešťany, s bryndzovou nátierkou na
rascovom chlebe a typickou „pieščančinou“ čo
rezonovala po chodbách. Tiež bolo fajn si tam
nájsť nového kamaráta.
Ako prebiehala karanténa?
Hneď pri vstupe do ubytovne sme vyplnili
formuláre a obávali sme sa okamžitých
odberov. Za tých pár hodín cesty sme mali
čas na srandičky, ale aj na hororové scenáre,
ktoré nás „kalibrovali“ na testy. Každý mal
iné príbehy napríklad o tom, ako hlboko musí
tá špajdľa vojsť do nosa. V prvých dňoch však
k odberom vôbec nedošlo, pre inkubačnú dobu
nás nechali 5 dní bez vyšetrenia. Vyšetrili nás
až na piaty deň a výsledky nám oznámili o dva
dni neskôr. Pri vyšetrení nás postavili k oknu,
chrbtom k vyšetrujúcim. Požiadali nás o silné
zakašľanie a mali sme pripravené vreckovky
na vyfúkanie nosa. Potom došlo k samotnému
odberu, pri ktorom sme sedeli na posteli. Všetko
prebehlo bezbolestne, o 2 dni prišli výsledky
a keďže sme všetci mali negatívne vzorky,
prepustili nás z karantény s tým, že som si
mohol vybrať, kde strávim druhý týždeň v už
kvázi domácej karanténe, mimo tohto štátneho
zariadenia. Musel som však čestne prehlásiť,
že ešte týždeň strávim na izolačke, sám. Po
niektorých prišli rodinní príslušníci, iní si
nejako vybavili odvoz. Najčastejšie sa odjazd
riešil na dvoch autách, tak, že rodiny jedno auto
pristavili s kľúčmi vo dverách, a druhým odišli
domov. Ďalší týždeň karantény som strávil
v Nitre sám a až potom som sa presunul do
Želiezoviec, kde som sa po tejto kľukatej ceste
konečne mohol zvítať s rodinou.
...čo je asi jedna z mála pozitívnych stránok
tohto vírusového ochorenia. Mnoho ľudí,
ktorí dlhodobo žijú v zahraničí, sa teraz
vrátilo domov a trávia týždne so svojou
rodinou. To by im za tzv. normálnych
okolností nebolo dopriate. Aké ďalšie
ponaučenia
vyplývajú
zo
súčasnej
situácie?
– Mňa potešilo, že z 200 testovaných, medzi
ktorými som bol aj ja, nebol ani jeden pozitívny.
Preto by som touto cestou rád apeloval na
zdravý ľudský úsudok poznámkou, ktorá sa
často v médiách neskloňuje, a to takou, že nie
každý pendler alebo príchodzí zo zahraničia je
automaticky ohniskom infekcie, aj keď z médií
by sme ľahko mohli nadobudnúť ten pocit.
Ďakujem za rozhovor.
(O tom, aká bola cesta Norberta Vaneka
zo Želiezoviec cez Cambridge na katedru
Univerzity v Yorku, čím sa zaoberá a kam
má namierené, keď sa uvoľnia reštrikcie
na medzinárodné lety, sa dočítate v našich
novinách už čoskoro.)
Ladislav Levicky
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Zbieraj starý papier, poškodíš mesto...
V minulom čísle našich novín (ŽS, marec-apríl
2020, str. 5) sme sa v článku o diskusii na
konci 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva
zmienili o pripomienke riaditeľky ZŠ Petry
Tomašovičovej, z ktorej vyplýva, že škola
predtým s dobrými výsledkami organizovala
zber papiera a za príjem z jeho odovzdania
zveľaďovala svoje vybavenie, no po novom
musí samotná škola platiť za odvoz papiera,
pričom náklady na jeden kontajner
vychádzajú na niekoľko sto eur.
S otázkou, či ide o negatívny dopad nejakej
legislatívnej zmeny, alebo o otázku trhu, sme
sa obrátili na závod, ktorý predtým papier od
školy vykupoval.
Majster levického závodu Zberné suroviny,
a.s. Žilina Rastislav Belák:
„Ide o súčasnú situáciu na trhu. Nám sa ten
papier neoplatí brať. Aj čo sa týka lepeniek,
ktorú dodávatelia dovezú, musia nám v tejto
situácii za ich likvidáciu platiť. Čo sa týka novín
a časopisov, cena sa trochu pohla, ale keď máme
v Želiezovciach pristaviť kontajner a odviezť ho,
nebudeme mať pokryté náklady.“
Ako nám ďalej povedal, k legislatívnej zmene
síce došlo, ale už dávnejšie. Predtým škola
odovzdala papier a dostala peniaze, ktoré
potom použila, ako uznala za vhodné. Teraz sa
to oficiálne nedá. Zriaďovatelia škôl, či už sú to

obce, mestá alebo VÚC, spolupracujú s OZV
a všetok odpad aj peniaze zaň idú cez OZV...
Ako sme zistili, OZV alebo „organizácia
zodpovednosti výrobcu“ je systém, podľa
ktorého zodpovednosť za naloženie s
výrobkom, ktorý sa po svojej spotrebe stane
odpadom, nesie ten, kto ho uviedol na
slovenský trh.
Jednoduchšie sa nám situáciu pokúsila
vysvetliť predstaviteľka obecného podniku
Služby Šarovce Mária Čechvalová:
„Škola môže ten papier doviezť k nám na
zberný dvor a nedostane zaň ani nulu. A my ho
potom ešte musíme pretriediť a odovzdať.
Každý dovezený odpad odvážime a každá
obec dostane koncom roka doklad o tom, koľko
z ktorej komodity vyseparovala. Vo vašom
prípade je tá hmotnosť započítaná pre mesto
Želiezovce. Potom sa počet ton odpadu, ktorý
skončil na skládke komunálneho odpadu,
vydelí tonami vyseparovaného odpadu, čím
vznikne nejaké abstraktné číslo. Podľa tohto
čísla sú mestá a obce zaraďované do taríf,
ktoré v nasledujúcom roku platia za uloženie
komunálneho odpadu na skládky.
Ak by teda škola ten papier odovzdávala, aj
keby získala nejaké drobné, pripravila by mesto
o tony, ktoré by takto zmizli. Nedostali by sa do
vzorca, podľa ktorého sa vypočítavajú poplatky

Rekonštrukcia telocvične T18 je tesne pred ukončením, zostáva len
položiť novú podlahu. Využitie pôvodnej podlahy po jej očistení sa
ukázalo ako nerealizovateľné, nová podlaha si však vyžiada ďalšie,
vopred nekalkulované náklady. O potrebe ich zapracovania do rozpočtu sa zhodli poslanci s primátorom pri návšteve T18-ky koncom apríla.
(foto: ik)

V Mikule bol vybudovaný nový chodník pred domami pri hlavnom
ťahu smerom na Levice.
(foto: ik)
Zastavenie ekonomiky kvôli vírusovej epidémii bude mať negatívny dopad aj na príjmy mesta. Podľa primátora Ondreja Juhásza bude treba
zmeniť rozpočet, pričom svoje investície mesto rozdelí do troch kategórií:
začaté, ktoré je treba dokončiť, investície z eurofondov a investície, ktoré
bude možné uskutočniť neskôr. Mesto sa zameria aj na zvýšenie príjmov,
napríklad urýchlením prípravy stavebných pozemkov na Poštovej ulici.
Ich predaj by sa mal uskutočniť ešte v prvom polroku.
(foto: ik)

za komunálny odpad.
Pre mestá a obce je preto výhodnejšie, keď
školy ten papier nezbierajú, pretože tak
zostáva doma, občania ho odovzdajú, zberové
spoločnosti zhodnotia a obce majú doklad
o separovaní...“
Z uvedeného vyplýva, že škola chcela
žiakov ekologicky vychovávať aj tým, že im
ukazovala, ako sa ekologické správanie môže
vyplácať aj inak, než len dlhodobo – životom
v čistejšom prostredí. Ale ono je to asi
zložitejšie. Učitelia sú múdri a pochopia to.
Ešte nech sa im podarí vysvetliť to deťom...
(šh)
Dodajme ešte,
že Služby Šarovce v rámci zberu
separovaného odpadu momentálne až do
odvolania papier z domácností neodvážajú.
Zdôvodňujú to tým, že niektorí občania do
papiera vhadzujú aj silne znečistený odpad,
ako použité vreckovky, plienky, toaletný
papier či hygienické vložky a v čase šíriacej
sa nákazy nechce svojich pracovníkov
vystavovať nebezpečenstvu akejkoľvek
nákazy...
Situáciou s odpadom a nakladaním s ním sa
budeme naďalej zaoberať a viac prinesieme
v niektorom z nasledujúcich čísel.
(r)
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Online vzdelávanie na želiezovských školách
Následkom opatrení, zavedených proti
šíreniu celosvetovej pandémie u nás museli
aj želiezovské základné školy, podobne ako
iné školy na Slovensku z dňa na deň prejsť
z tradičného na dištančné vyučovanie.
Riaditeľky dvoch miestnych základných
škôl sme sa pýtali, ako sa im podarilo
popasovať s novou situáciou.
Ako sa darilo a darí realizovať dištančné
online vyučovanie v ZŠ Želiezovce,
nám
porozprávala
riaditeľka
Petra
Tomašovičová.
Aké boli vaše prvé skúsenosti s
vyučovaním na diaľku po zatvorení škôl?
Ako by ste hodnotili pripravenosť školy,
pedagógov a žiakov v začiatkoch?
- Paradoxne, prvé dva týždne neboli ťažké,
lebo sme očakávali uzavretie škôl, a žiakov
druhého stupňa sme už asi dva dni vopred
pripravovali na takúto možnosť. Učitelia
si s nimi dohodli pravidlá fungovania
(e-mail, messenger, atď.). Problém nastal
po predĺžení doby, keď nám bolo jasné, že
pôjde o dlhodobejšie uzavretie škôl a bude
nutné zmeniť celý systém fungovania.
Vyhodnotili sme podnety od rodičov,
žiakov a učiteľov a hľadali najvhodnejšie
aplikácie, ktoré umožňujú vyučovanie cez
kamery. Hneď sme absolvovali školenie od
Microso, požiadali o prístupy, ale najviac
sa nám aj tak osvedčil ZOOM, ktorý dokážu
krásne používať aj žiaci prvého ročníka
a umožňuje prístup celým triedam, keďže
máme aj triedy s 27 žiakmi.
Vidíte zmenu v týchto ukazovateľoch za
niekoľko týždňov aplikácie dištančného
online vyučovania?
- Situácia sa postupom času mení, vyvíja a
systém vyučovania na diaľku sa vylepšuje.
Všetci učitelia majú povinne nainštalované
aplikácie a upravený rozvrh. Jednotlivé
ročníky majú 1 – 3 hodiny denne vyučovanie
cez kameru. Napr. 3. ročník má každý deň od
9.00 do 11.00 hod. vyučovanie nasledovným

spôsobom: 40 minút matematika, 20 minút
prestávka a 40 minút slovenský jazyk. Tie
hodiny prebiehajú ako v škole. Žiaci si vopred
pripravia všetko potrebné a v danom čase sa
pripoja.
Aké formy vzdelávania na diaľku aplikujú
učitelia ZŠ v Želiezovciach? Aké webové
alebo iné platformy používajú a prečo?
Aké zručnosti a schopnosti sú pri nich
vítané?
- Tým, že už máme pevne stanovené
časy vyučovania cez kamery, je to už
jednoduchšie. Učitelia majú hodiny vopred
pripravené a žiaci nemusia vyhľadávať
rôzne aplikácie. Každý predmet využíva iné

aplikácie a zdroje. Medzi najčastejšie patria
Wocabee, Planéta vedomosti, viki.iedu.sk,
Alf, youtube, gramar.in.sk, viemematiku,
viemeposlovensky a i. Ukážky prác, projektov,
trávenia voľného času žiakov pravidelne
uverejňujeme na webstránke školy.
Na
základe
niekoľkotýždňových
skúseností, ktoré nástroje sa javia ako
perspektívne pre prípadné používanie v
budúcnosti a prečo? Nakoľko v nich hrá
dôležitú úlohu vzájomná interakcia žiaka
a učiteľa, nakoľko náročnosť na technické
vybavenie?
- Technické vybavenie nie je u nás až takým
problémom. Z 500 žiakov máme evidovaných
len 12 žiakov, ktorí
nevyužili žiadnu možnosť
elektronického pripojenia.
Vyučovanie cez aplikácie
pomocou kamier nám
pripadá ako perspektívne
pre použitie v budúcnosti
v
prípade
dlhodobo
chorých žiakov. Už teraz
vieme, že v prípade
záujmu
zo
strany
zákonných zástupcov a
žiakov budeme využívať
možnosť online pripojenia
neprítomných
žiakov
do procesu vyučovania

hlavných predmetov.
Ako riešite špecifické prípady, napr.
nedostupnosť IKT v niektorých rodinách,
prípadne aké iné sa vyskytli?
- Hneď po prvom týždni vyučovania na
diaľku museli triedni učitelia a vyučujúci
poskytnúť zoznam žiakov, ktorí nereagujú
na elektronickú komunikáciu. Špeciálna
pedagogička a asistentky učiteľa dostali
za úlohu skontaktovať týchto žiakov, ich
zákonných zástupcov a dohodnúť si
podmienky fungovania. Mnohých navštívili
osobne a momentálne raz do týždňa doručujú
úlohy a materiály osobne do rodín.
Je možné takouto formou plnohodnotne
zvládať učivo aj dlhodobo?
- Nie, dlhodobo určite nie.
Výhodou v tejto situácii je,
že 7 mesiacov školského roka
sa vyučovalo a jún je často
mesiacom, keď sa učivo opakuje
a utvrdzuje. Podľa správ od
učiteľov jednotlivých ročníkov,
v prípade našej školy, ak by sme
sa náhodou ešte vrátili na nejakú
dobu do školských lavíc napr.
v mesiaci jún, tak by sme vedeli
dobehnúť zameškané.
Aké
spätné
väzby
zaznamenávate od žiakov,
učiteľov, rodičov?
- Každá škola si podmienky nastavuje
individuálne. Od prvého dňa dostali učitelia
pokyn čo najviac komunikovať s rodičmi
a žiakmi. Komunikácia je základ. Neustále
som upozorňovala, nech berú ohľad na
pracujúcich rodičov. Na základe podnetov od
žiakov a rodičov sme si postupne nastavovali
pravidlá. Jedným z prvých bola streda bez
úloh.
Ja som so žiakmi a ich rodičmi v kontakte
hlavne cez messenger a edupage, kde
pravidelne odpovedám na ich otázky a
podnety. Keď stretnem niekoho osobne
v meste, často sa pýtam na názor na situáciu,
ako zvládajú tempo atď. a okamžite riešim
ich podnety.
Aké iné ponaučenia zatiaľ pre vás
zo súčasnej mimoriadnej situácie
vyplývajú?
- Ponaučenie, že zásadné zmeny sa dajú
robiť aj v rekordne rýchlom čase. Čo sa týka
konkrétne našej školy, som nadšená tým,
ako sa učitelia postupne prispôsobovali
vzniknutej situácii. Neustále sa prihlasovali
na online vzdelávania, sťahovali si
aplikácie,
mnohí si ochotne zaplatili
internet s vyššou rýchlosťou, len aby mohli
čo najskôr vyučovať cez kamery, menili
paušál. Úspech stojí na tíme a jeho členoch,
na ich záujme a snahe.
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- výzvy a riešenia
O situácii v ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským
v
oblasti
dištančného
vyučovania sme sa porozprávali s riaditeľkou
Anikó Máté.
Aké boli vaše prvé skúsenosti s vyučovaním
na diaľku po zatvorení škôl? Ako by ste
hodnotili pripravenosť školy, pedagógov a
žiakov v začiatkoch?
- Vyučovanie na diaľku prebieha v našej škole
takmer poldruha mesiaca. Toto obdobie bez
navštevovania školy prinieslo každému do
života mnoho novôt a neistoty. Na vyučovanie
na diaľku sa nedá vopred dostatočne pripraviť.
V prípade žiakov ZŠ sa do procesu vyučovania
museli každopádne zapojiť aj rodičia. Bez
nich sa to realizovať nedá, musia dohliadať
na proces vyučovania. Ešte nikdy som necítila
väčšiu potrebu zomknutia sa.
Vidíte zmenu v týchto ukazovateľoch za
niekoľko týždňov aplikácie dištančného
online vyučovania?
- Prestup bol ťažký, keďže neprebehla celoštátna
príprava a príprava sa nekonala, lebo bolo
potrebné rýchlo konať. Dnes už môžem
vyhlásiť, že učitelia, žiaci a rodičia sa zohrali,
vytvoril sa životný rytmus iného charakteru
a pretvoril sa náš systém každodenného
vyučovania.
Aké formy vzdelávania na diaľku aplikujú
učitelia ZŠ s VJM v Želiezovciach, aké
webové alebo iné platformy používajú a
prečo? Aké zručnosti a schopnosti sú pri
nich vítané?
- Považovali sme za dôležité vytvoriť
systém, v ktorom každý učiteľ využíva tú
istú platformu. Základným komunikačným
rozhraním zverejnenia vyučovacej látky na
našej škole je vyučovacia plocha Edupage,
ktorá rovnako slúži aj na evidenciu, kontrolu,
spätnú väzbu aj hodnotenie činnosti. Edupage
sme doplnili o skupiny vytvorené na sociálnych
sieťach a učivo doručujeme aj e-mailom
alebo správami. Niektorí učitelia realizujú
videochaty cez Messenger pri vyučovaní
čítania, slovenského
alebo
anglického

jazyka s účasťou 5 - 6 detí, v mnohých
prípadoch aj individuálne. Naša špeciálna
pedagogička sa naďalej zaoberá rozvojom
detí s poruchami učenia. Vychovávateľky
s týždennou periodicitou obmieňajú tematické
okruhy zamestnaní školského klubu, ktoré,
samozrejme, nie sú povinné. Okrem toho
sa aj individuálne venujú
žiakom s problémami učenia.
My, učitelia, sa v týchto dňoch
oboznamujeme z vlastnej
iniciatívy s množstvom nových
aplikácií a programov.
Na
základe
niekoľkotýždňových
skúseností, ktoré nástroje sa
vám javia ako perspektívne
pre prípadné používanie v
budúcnosti a prečo? Nakoľko
v nich hrá dôležitú úlohu
vzájomná interakcia žiaka a
učiteľa, nakoľko náročnosť
na technické vybavenie?
- Súbor nástrojov nie je limitovaný. Záleží na
kreativite a efektivite učiteľa, ktorý z nich bude
využívať. Dobrý učiteľ si uvedomuje, čo má
robiť, cíti zodpovednosť, svoju prácu vykonáva
usilovne a snaží sa o čo najväčšiu efektivitu.
Na základe skúseností z vyučovacieho procesu
ostatného obdobia, pri vyučovaní na diaľku je
nevyhnutná interakcia učiteľa a žiaka, ako aj
potrebné technické vybavenie.
Ako riešite špecifické prípady, napr.
nedostupnosť IKT v niektorých rodinách,
prípadne aké iné sa vyskytli?
- Časť detí nemá k dispozícii počítač alebo
notebook, nehovoriac o tlačiarni, k internetu sa
dokážu pripojiť iba mobilným telefónom alebo
ani takým spôsobom. Vo väčšine prípadov
ide o rómskych žiakov zo znevýhodneného
prostredia. Týmto žiakom vieme úlohy doručiť
na vytlačených hárkoch prostredníctvom
asistentov alebo poštou. Žiakom odporúčame
aj vysielanie vzdelávacieho obsahu na kanáloch
M5 a STV2. Niektoré z detí zneužívajú
situáciu, neozývajú sa, nepracujú, som si však
istá, že je mnoho takých, ktoré sa
chcú zdokonaľovať, učiť sa a zapájať
sa do vyučovania na diaľku.
Je možné takouto formou
plnohodnotne zvládať učivo aj
dlhodobo?
- Podľa výskumov, väčšinu žiakov
dokáže online vyučovanie upúťať
menej, ťažšie sa učí medzi štyrmi
stenami ako v škole. Popritom však,
že väčšina z nich je pri domácom
učení menej efektívna, venuje mu
viac času. Trávenie času doma ich
podnecuje k učeniu, ktorému venujú
väčší priestor. Podľa mojej mienky by

dištančné vzdelávanie dlhodobo nefungovalo
dobre. Vidím potrebu osobného kontaktu medzi
učiteľom a žiakom. Chýbajú úsmevy, grimasy,
objatia a rovnako aj huncútstva a hluk.
Aké spätné väzby zaznamenávate od
žiakov, učiteľov, rodičov?
- Som si vedomá toho, že je to pre nás všetkých

namáhavé obdobie. Vidím, že sú rodiny,
ktoré nezvládajú tempo, kde nemajú počítač,
prípadne viac detí pripadá na jeden PC, kde
dieťa vychováva osamelý rodič alebo kde obaja
rodičia pracujú. Musíme rodičom pomáhať,
upokojovať ich, pretože tento nový spôsob
školského života najviac skúša práve ich. Ako
učitelia, tak aj oni musia zvládnuť odpútanie
sa od nepotrebného. Avšak, myslím si, že to
najťažšie sme už prekonali. Ministerstvo
školstva znížilo množstvo učiva v rámci
jednotlivých predmetov. Keďže neexistuje
vyučovacia hodina v klasickom zmysle
slova, nie je ani klasifikácia v klasickom
číselnom alebo percentuálnom vyjadrení.
Ako súkromná osoba to vnímam pozitívne,
motivačné, pochvalné spätné väzby môžu
byť v mnohých prípadoch stimulačnejšie ako
matematické priemerovanie a známky. Bola
som informovaná, že aj rodičia súhlasia
s nariadením MŠ SR, dokonca by privítali,
keby slovné hodnotenie a menšie množstvo
učiva pretrvali aj po kríze.
Aké iné ponaučenia zatiaľ pre vás zo
súčasnej mimoriadnej situácie vyplývajú?
- Fakt, že musíme zostať doma,
neovplyvníme. Svoj prístup však ovplyvniť
môžeme. Občas deťom hovorievame, že sa
neučia pre známky. Teraz sa známkami
nehodnotí, ale na podstate to nič nemení.
Ak to chcem jednoducho sformulovať:
vedomosti, či už teoretické alebo praktické,
ktoré nie sú aplikované, budú zabudnuté.
Našou spoločnou úlohou teraz je, aby sme
si osvojené vedomosti s deťmi precvičili,
aby získali zručnosti, skúsenosti, pretože
v budúcnosti nadviažeme práve na ne.
Ladislav Levicky
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Líška na sídlisku, policajtom nie je povolené ju odchytiť
Psík bez vôdzky i svojho majiteľa šiel od
parku, čo znepokojovalo iného psíka na
vôdzke i jeho pána. Akoby na zavolanie
tam zastavilo auto mestskej polície. Policajti
vystúpili, jeden z nich otvoril zadné dvierka
a druhý psíka zavolal. Psík k nim pribehol

a nechal sa vložiť do auta, takže policajti
nemuseli použiť žiadne donucovacie
prostriedky. Neskôr nám o tom príslušník
Tomáš Duba a náčelník Roland Hanzo
povedali:
„Volali nám, že v okolí Supermarketu Jednota
COOP sa potuloval pes, že ho strážia, aby sme
po neho prišli. Kým sme prišli, psík im ušiel,
chvíľu sme ho hľadali po okolí, až sme ho

našli na rohu Slnečnej a Komenského ulice.
Odchytili sme ho, umiestnili do koterca a ešte
v ten deň sme zistili jeho majiteľa. Na druhý
deň bol psík vrátený majiteľovi s napomenutím
za nedodržanie zákona o držaní psov.“
Na otázku, aké ďalšie prípady v poslednom
čase
riešili,
odpovedali:
„Keď boli zavedené
opatrenia
proti
šíreniu
nákazy
k o ro n av í r u s o m ,
upozorňovali sme
v uliciach ľudí,
ktorí nemali rúška.
Každý to pochopil,
nikto
nerobil
problémy a po pár
dňoch to už nebolo
potrebné.
Počas
veľkonočného
víkendu sa niektorí
ľudia stretávali v
parku, a to aj takí, ktorí neboli zo spoločnej
domácnosti. Po upozornení sa rozišli. Jedno
podozrenie z nedodržania karantény sme
odovzdali obvodnému oddeleniu PZ na
riešenie.“
Podobne ako primátor, aj mestskí
policajti oceňujú zodpovedné správanie
Želiezovčanov počas tohto nepríjemného
obdobia, pretože okrem malých výnimiek sa

Želiezovská rooftop show
Obyvatelia sídliska Pri stanici a okolitých
ulíc zažili na veľkonočnú nedeľu
popoludňajšie prekvapenie v podobe
nečakanej hlasnej veselej hudby. Pomerne
rýchlo identifikovali jej zdroj - strechu
budovy ZUŠ. Išlo o koncert známej skupiny

M-Vocal. Jej členovia sa takto rozhodli
potešiť obyvateľov panelákov, ktorí v duchu
aktuálnych sloganov „zostali doma“.
Ako
nám
povedal
líder
skupiny
Július
Klimo,
išlo
o
spontánny
nápad,
odobrený
primátorom:

nevyskytli žiadne väčšie problémy.
Mestská polícia často vypomáha aj
štátnym orgánom, a to najmä obvodnému
oddeleniu PZ SR a nedávno aj Železničnej
polícii pri riešení prípadu výtržníctva v
Leviciach, na ktorom sa podieľali aj niektorí
želiezovskí mladiství. Jej pomoc spočíva
najmä v znalosti miestnych pomerov a
problematických osôb.
Niekoľko čitateľov sa na nás obracalo aj
s obavami z výskytu líšok v obývaných
oblastiach mesta, konkrétne na sídlisku
pri nemocnici a dokonca aj v Čínskej
štvrti. Podľa mestských policajtov nie
sú zaznamenané prípady besnoty, strata
plachosti niektorého jedinca vyplýva
skôr vo zvyku: „Líšky sú premnožené. Keď
sa však niektorá líška zatúla k ľudským
príbytkom a nájde potravu, ktorú ľudia
prichystali pre mačky, zvykne si na to. Pre
líšku je jednoduchšie prísť na sídlisko, než
loviť, preto by ľudia mali zvážiť prikrmovanie
mačiek či ponechávanie zvyškov potravy pri
kontajneroch.“
Je to teda podobné, ako s medveďmi na
strednom Slovensku. Mestskí policajti však
pripomínajú, že oni môžu odchytávať len
spoločenské zvieratá, nie divo žijúce.
Želiezovským problémom však stále
zostáva neporiadok vytváraný občanmi,
a to nielen na frekventovaných verejných
priestranstvách, ale aj v prírodných
zákutiach, napríklad aj v blízkosti záhradiek
pri brehu Hrona.
„Sú tam pristavené dva kontajnery, ktoré však
ľuďom nestačia a tak odpad kladú aj vedľa
kontajnerov a z toho vzniká neporiadok. A
odpad, ktorý nie je vo vreciach, sa neodváža.
Napriek tomu, že je to vždy lepšie, než keby to
vozili kdesi do prírody, aj takýto odpad sa dá
považovať za čiernu skládku.“
(šh)

„Urobili sme to s tým, že ak sa to ľuďom
nebude páčiť, po niekoľkých pesničkách
skončíme. Odozva však bola pozitívnejšia, než
sme očakávali.“
Úmysel sa očividne neminul účinku.
Obyvatelia priľahlých bytoviek sledovali
koncert zo svojich okien a balkónov, ďalší
postávali na chodníkoch, samozrejme
v rúškach alebo aspoň v bezpečnej
vzdialenosti od seba.
Pozitívny ohlas sa šíril aj na sociálnych
sieťach a potešil aj primátora Ondreja
Juhásza: „Som rád, že sa im podarilo
rozveseliť Želiezovčanov v týchto, pre nás
všetkých, nepríjemných časoch.“
Ako nám ešte Július Klimo prezradil,
podobný koncert plánujú zopakovať, navyše
s nejakým prekvapením.
(šh)
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Milan Haborák ml. v stopách svojho
otca?
Jeho otec, Milan Haborák, bol reprezentantom SR
v atletike, účastníkom olympijských hier v Sydney v roku
2000 a v Pekingu v roku 2008. Je aj armádnym majstrom
sveta, získal 3. miesto na Univerziáde v Pekingu a zároveň
je slovenským rekordérom vo vrhu guľou (20,87 m).
Jeho syn, Milan Haborák ml. začal s atletikou v 7
rokoch. Najprv v hode kriketkou, už vtedy ako účastník
medzinárodných súťaží, neskôr prešiel na vrh guľou a hod
diskom. Je 7-násobným majstrom Slovenska. Za minulý
rok získal niekoľko ocenení: stal sa halovým majstrom
SR vo vrhu guľou s výkonom 17,58 m a víťazom Českej
ligy s výkonom 17,88 m. Zároveň sa stal majstrom SR
v hode diskom (51,56 m) a zúčastnil sa aj medzinárodnej
súťaže EYOF (Olympijský festival mládeže) 2019
v azerbajdžanskom Baku. V tomto roku po prvýkrát ako
junior obsadil 2. miesto na Halových majstrovstvách
Slovenska s výkonom 16,86 m (6 kg guľa). Je študentom
Gymnázia J. A. Komenského v Želiezovciach.
„V súčasnosti sú súťaže pozastavené pre šírenie ochorenia
COVID-19, ja však naplno trénujem a pripravujem sa na
sezónu vďaka tomu, že máme doma výborné podmienky,
posilňovňu a veľmi blízko ihrisko pri ZŠ Želiezovce. Pokiaľ
nezrušia túto sezónu, mojím snom je
splniť limit na majstrovstvá sveta juniorov,
ktoré sa uskutočnia v hlavnom meste
Kene. Vstupenku do Nairobi by som si
vybojoval výkonom 18,30 m so 6-kilovou
guľou. Ďalším mojím snom do tohto roka
Situácia s pozastavením kultúrnoje vyhrať letné majstrovstvá Slovenska,“
športových podujatí v súvislosti
vyjadril sa nedávno Milan Haborák
s bojom proti ochoreniu COVIDmladší.
19 zasiahla aj športovcov, ktorí
O tom, že ani v momentálnej situácii
momentálne môžu trénovať len
trénovať neprestáva, svedčí aj jeho
v obmedzených podmienkach
denný režim: „Aj keď kvôli koronavírusu
svojich domovov.
nechodíme do školy, mám svoj pevný
Spýtali sme sa juniorského majstra
režim dňa. Mávam dvojfázové tréningy.
Slovenska v hode kladivom,
Prvý začínam už o 9. hodine a venujem
Želiezovčana Miloslava Konopku
sa hlavne technike, vrhám guľou, trénujem
ml., ako táto situácia vplýva na
šprinty, odrazy. Potom sa naobedujem
jeho prípravu. „Keďže nechodíme
a mám hodinu oddych. Poobede prídu na
do školy, som doma v Želiezovciach.
rad školské povinnosti. Úlohy dostávame
Tréningy to neovplyvní, lebo
cez internet. Pomáham aj rodičom, či
trénujem naplno a pripravujem
už s nákupmi, alebo s upratovaním,
sa na juniorské majstrovstvá
umývaním okien, alebo s čím potrebujú.
Slovenska, ktoré by mali byť v júni.
Druhú tréningovú fázu absolvujem medzi
Rád by som obhájil titul spred roka.
16. a 18. hodinou v posilňovni. Medzi moje
Či mi to situácia okolo pandémie
najobľúbenejšie cviky patrí benchpress
umožní, zatiaľ neviem. Otázna je
s váhou 130 kg a drep s váhou 170 kg,“
aj moja účasť v africkej Keni, kde
hovorí mladý Želiezovčan.
by sa tento rok mali uskutočniť
Medzi jeho záujmy iného charakteru
Majstrovstvá sveta juniorov.“
patrí politika, aktívne sleduje dianie na
(LV)
Slovensku i vo svete. Rád počúva ruskú
hudbu a bicykluje. „Vo svojom voľnom
Miloslav Konopka ml. sa v minulom
čase rád chodím k starým rodičom do Čaty,
roku prebojoval na Majstrovstvá
hoci teraz sa pre vírus nenavštevujeme.
Európy vo Švédsku, kde skončil na
20. mieste. Na ME sa kvalifikoval
Dúfam, že táto situácia sa veľmi rýchlo
výkonom 66,91 m, čím o 91 cm
skončí a budeme všetci zdraví,“ vyslovuje
prekročil limit na európsku juniorMilan Haborák ml. svoje nádeje
skú súťaž.
v optimistickom duchu.
(LV)

Konopka mladší trénuje
v domácich podmienkach
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Čo čaká budovu
daňového
úradu?
Túto otázku si kládlo vedenie mesta,
keď po všeobecnom zhodnotení stavu
podpivničeného objektu s tromi nadzemnými
podlažiami, stojaceho na Komenského
ulici v susedstve VÚB, dalo vypracovať
statický posudok. Dokument, vypracovaný
v novembri 2019 autorizovaným stavebným
inžinierom
Alexandrom
Pálkovácsom,
poskytuje východiská pre rozhodovanie
o ďalšom zhodnotení a využívaní budovy.
Podľa štúdie za súčasného stavu bez
akéhokoľvek zásahu by mohlo mesto
objekt využiť len na bytové priestory
alebo ubytovanie v lôžkových izbách. „Z
únosnosti panelov odoberá deliaca stena
a hrubá betónová podlaha veľkú čiastku. Pri
zredukovaní hmotnosti deliacich stien by
zostatková odolnosť stropnej konštrukcie
bola väčšia,“ tvrdí v posudku autor. Čiže ak
by sa tehlové deliace steny nahradili stenami
z pórobetónových tvárnic, priestory by mohli
byť využité aj ako kancelárie, plochy v školách,
kaviarňach, reštauráciách, jedálňach. Ak by
boli deliace priečky úplne zrušené, priestory
by sa mohli využiť, okrem spomínaných, aj
ako zhromažďovacie, konferenčné priestory,
prednáškové sály, divadlá či kíná. „Niektoré
priestory by mohli byť využívané občianskymi
združeniami, iné na podnikateľské účely.
Záujem už prejavili niektoré subjekty z oboch
oblastí. Keďže všetky vyššie uvedené alternatívy
počítajú s určitou investíciou zo strany mesta, je
možné uvažovať aj s ďalšou, štvrtou možnosťou.
Tým je predaj objektu v súčasnom stave a využitie
tržby napríklad na rekonštrukciu budovy na
Štúrovej ulici,“ zhodnotil možné využitie budovy
primátor Ondrej Juhász.
(ik)
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Prihlásil sa potenciálny
záujemca o budovu daňového úradu
Pred niekoľkými mesiacmi prijalo mesto
ako dar od Finančnej správy SR budovu
na Komenského ulici, bývalé sídlo
želiezovskej pobočky Daňového úradu
v Nitre. Medzičasom bola vypracovaná
statická štúdia, ktorá potvrdila, že bez
väčších investícií má mesto iba obmedzené
možnosti využitia objektu. Predstavitelia
mesta začali teda uvažovať o možnostiach
riešenia tohto stavu, pričom ako jedna
z alternatív sa ukazuje aj predaj budovy.
O odkúpenie bývalého sídla daňového
úradu prejavila záujem developerská
spoločnosť AuPortal Bratislava, ktorá
svoj zámer prezentovala na stretnutí
s predstaviteľmi mestskej samosprávy
v priebehu februára. V úvode rokovania
primátor Ondrej Juhász načrtol poradie
možných úkonov v tejto záležitosti: „V
každom prípade sa musíme zjednotiť
v názore na to, čo zamýšľame s týmto
objektom. Ak ho mestské zastupiteľstvo
vyhlási za prebytočný majetok, bude
potrebné ho ohodnotiť znalcom, potom
sa k tomu opäť vyjadrí zastupiteľstvo,
stanovíme cenu a formu predaja,“ vyhlásil

a poznamenal, že ročné náklady nevyužitej
budovy predstavujú asi 10 tis. eur.
Predstavitelia bratislavskej spoločnosti
predostreli poslancom svoju prvotnú víziu
využitia budovy, v ktorej si predstavujú
polyfunkčné využitie a byty vyššieho
štandardu. Dodali: ak by budovu získali
do vlastníctva, príprava rekonštrukcie
by iste potrvala rok-dva, v priebehu
tohto obdobia by spoločnosť poskytla
mestu niektoré priestory na využitie
za výhodných podmienok. Pavel Polka
poznamenal, že objekt stojí na historicky
významnom mieste: pred časom tu stál tzv.
inšpekčný dom, v ktorom bol ubytovaný
Franz Schubert pri svojej prvej návšteve
Želiezoviec.
Otázka využitia bývalej budovy daňového
úradu bola predmetom rokovania komisie
výstavby, ktorá podporila jej predaj a mala
byť predložená na rokovanie aj mestskému
zastupiteľstvu. Ako však vieme, marcové
zasadnutie MsZ sa z dôvodu opatrení
proti šíreniu pandémie nekonalo, a tak sa
zastupiteľstvo k otázke bude môcť vyjadriť
aj v blízkej budúcnosti.
(ik)

Aj keď bolo potrebné
zostať doma, život sa
nezastavil.
Mestský
úrad v apríli spolupracoval s Územným
spolkom Slovenského
červeného kríža v Leviciach pri distribúcii
potravinových balíčkov.
Pomoc bola všade prijatá s veľkou vďakou.
(foto: ik)
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Zselízi Hírmondó

V rámci uvoľňovania bezpečnostných opatrení bola pokladnica
MsÚ od 29. apríla verejnosti otvorená v pondelok, stredu a piatok od
9:00 do 12:00 hodín. Do budovy sa vstupovalo po jednom, v rúškach
a rukaviciach.
(foto: ik)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
30. 4. 2020

Položka

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Zostatky na bankových účtoch

885 326,42 €

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

478 428,00 €

Záväzky voči dodávateľom

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

43 235,48 €

Dlhodobé investičné úvery

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

1 660 150,70 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

-

Az osztályozott hulladék
elszállításának
ütemterve 2020-ban

Vám ponúka očné vyšetrenie v priestoroch našej optiky každý
štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny.
Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese SNP 40,
Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa na Vašu
návštevu.

Szódóról és Mikoláról: május 25-én, június 22-én, július 20-án,
augusztus 24-én, szeptember 21-én, október 19-én, november

Az Optosan optika

18-án és december 14-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid,

értesíti Önöket, hogy látásvizsgálatot végez csütörtökönként
9:00-től 14:00 óráig.
Érdeklődni és időpontot kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti
címen, ill. a 036/771 20 09-es telefonszámon lehet.

Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa,
Iskola, Štúr, Jesenský, SNP /a zselízi rész/, Vásár és a Temető
utcákból: május 26-án, június 23-án, július 21-én, augusztus
25-én, szeptember 22-én, október 20-án, november 19-én és

(17-67)

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa,

(20-06)

MEGEMLÉKEZÉS

december 15-én.
Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa,
Tulipán, Nárcisz, Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický,

míg e földön élünk, nem fogunk feledni.

Garam, Jókai, Ötvös utcákból és a Szoroskából: május 27-én,

Fájó szívvel emlékezünk halálának 5. évfordulóján

június 24-én, július 22-én, augusztus 26-án, szeptember 23-án,

Bajkay Magdalénára.

október 21-én, november 20-án és december 16-án.

A gyászoló család

Az üzletekből: május 28-án és 29-én, június 25-én és 26-án,
július 23-án és 24-én, augusztus 27-én és 28-án, szeptember
24-én és

Zberný dvor BRO

24-én és december 17-én és 18-án.

je otvorený v pondelok, stredu a piatok od 10:00 do 18:00 hod.,
v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. V sobotu sa preberá len bioodpad.

Zselízi Városi Hivatal

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Brezinská, Tatiana: To nerieš! (Mafra 2018)
Kniha bez zbytočnej tragédie, ale skôr úsmevne pripomína
možno aj to vaše vzájomné spolužitie. 15-ročné manželstvo
= jeden muž, jedno dieťa. A hádky, ktoré sú na dennom
poriadku. Je to korenie lásky, alebo začiatok konca?
Minarik, Else Holelund: 5 dielov série kníh o malom
Mackovi (OZ Slniečkovo 2017 - 2019)
Malý Macko je očarujúce mláďa s dobrými úmyslami, ktoré
sú prirodzene poznačené jeho nedostatkom skúseností. Svet
macka je dobrácky, blízky a bezpečný, v jeho strede je mama
medvedica.
Knihy sú z projektu Knihy z čarovného mešca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

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

Connelly, Michael: Temný plameň (Slovart 2020)
Harry Bosch a detektívka LAPD Renée Ballardová opäť spoločne
vyšetrujú jeden prípad - nevyriešenú vraždu problematického
mladíka. No Harry onedlho narazí na otázku, z ktorej mrazí.

25-én, október 22-én és 23-án, november 23-án és

Lippincott, Rachael: Két lépés távolság (Maxim, 2019)
Szerethetsz valakit, akihez sosem érhetsz hozzá? Stella
Grant élete minden pillanatát pontosan megtervezi. Cisztás
fibrózissal küzd, és egyedül egy új tüdő adhatna neki egy
kicsit hosszabb, könnyebb életet. Mindig szigorúan három
lépés távolságot kell tartania más betegektől...
Roberts, Nora: A mágia útjai (Gold Book, 2019)
Egy kötetben gyűjtve jelenik meg ez a három, a mágiáról,
szerelemről, és ennek az elragadó országnak a szépségéről
szóló kisregénye.
Steel, Danielle: A stáb (Maecenas, 2019)
Kait Whittier szereti a munkáját, népszerű rovatának egész
rajongótábora van, sokan csak az ő írásai kedvéért veszik meg a
Woman’s Life magazint. Felnőtt gyermekeit is imádja, de ötvennégy
évesen, két házassággal a háta mögött a szerelemről már végleg
lemondott.

Knihy sú z projektu Knihy z čarovného mešca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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Édesapja nyomdokaiba lép ifj. Milan
Haborák?

Id. Milan Haborák szlovák válogatott atléta volt, részt vett 2000-ben
a sydney-i és 2008-ban a pekingi olimpián. Hadseregválogatottvilágbajnok, a pekingi Univerziádén 3. helyezést szerzett, és ezen felül
20,87 méterrel ő tartja súlylökésben az országos csúcsot.
Fia, i. Milan Haborák már 7 évesen atletizálni kezdett. Előbb
krikettlabda-dobásban versenyzett, és már akkor részt vett nemzetközi
versenyeket, később súlylökésben és diszkoszvetésben állt rajthoz.
Hétszeres szlovák országos bajnok. Tavaly is számos elismerést szerzett:
17,58 méteres teljesítményével országos fedett pályás bajnok lett
súlylökésben, 17,88 méteres teljesítménnyel megnyerte a cseh ligát,
51,56 méteres eredménnyel diszkoszvetésben országos bajnok lett,
és részt vett az azerbajdzsáni Bakuban rendezett nemzetközi iúsági
olimpiai fesztiválon is. Idén első ízben junior kategóriában indult a
versenyeken, és a fedett pályás országos atlétikai bajnokságon 16,86
méteres eredménnyel 2. helyet szerzett súlylökésben (6 kg-os súllyal). A
zselízi Comenius Gimnázium diákja.
„Jelenleg leálltak a versenyek a COVID-19 megbetegedések miatt, én
azonban teljes erőből edzek, és készülök a szezonra. Ezt elsősorban
annak köszönhetem, hogy itthon kitűnő feltételeim vannak a
felkészülésre, az edzőtermem és az alapiskola pályája is nagyon közel
van. Hacsak nem törlik teljesen az idei idényt, az álmom az, hogy
teljesítsem a junior világbajnokság bejutási szintjét, és részt vehessek a
kenyai világversenyen. A nairobi-i részvétel
akkor válna lehetővé, ha a 6 kg-s súllyal
sikerülne 18,30 métert dobnom. További
álmom az idei évre, hogy megnyerjem a
nyári országos bajnokságot” – nyilatkozta
nemrég az iabb Milan Haborák.
A jelenlegi helyzet, amikor a COVIDHogy a jelenlegi helyzetben sem hagyott
19 vírus-megbetegedés terjedésének
fel az intenzív edzéssel, arról sokat elárul
visszaszorítása miatt szünetelnek
a napirendje is: „Bár a koronavírus miatt
a kulturális és sportrendezvények,
nem járunk iskolába, szigorú napirend
nagyban érinti a sportolókat is,
szerint élek. Kétfázisú edzéseket tartok. Az
akik csak otthonukban, korlátozott
elsőt már 9 órakor kezdem, és elsősorban
lehetőségek között edzhetnek.
a technikámat igyekszem csiszolni, a
Megkérdeztük i. Miloslav Konopka
súlylökést, a sprinteket, a kitöréseket
kalapácsvető
junior
országos
gyakorlom. Ezt követően megebédelek,
bajnokot, mennyiben befolyásolja
és egy órát pihenek. Ebéd után az iskolai
ez a helyzet a felkészülését. „Mivel
feladataimat végzem. A leckéket interneten
nem járunk iskolába, jelenleg
kapjuk. A szüleimnek is segítek, akár a
itthon, Zselízen tartózkodom. Az
bevásárlással, akár a takarítással vagy
edzésemet ez nem befolyásolja, teljes
ablakmosással, mikor mire van szükség.
erőbedobással edzek, és készülök
Az edzés második fázisa délután 16 és 18
a junior országos bajnokságra,
óra közt folytatódik az edzőteremben. A
amelyet júniusban tartanának meg.
legkedveltebb gyakorlatom a 130 kg-os
Szeretném megvédeni a tavalyi
súllyal végzett benchpress és a guggolásból
bajnoki címemet. Hogy a helyzet
felállások 170 kg súllyal” – mondja a fiatal
ezt lehetővé teszi-e, azt egyelőre
zselízi sportoló.
nem tudom. Ugyancsak kérdéses
Érdeklődési körébe többek közt a politika
a nyári kenyai junior atlétikai
is beletartozik, figyelemmel követi az
világbajnokságon való részvételem
eseményeket itthon és a világban is. Szívesen
is.”
(LV)
hallgat orosz zenét, és kerékpározni is
szeret. „Szabadidőmben szívesen járok
I. Miloslav Konopka tavaly kijutott
a svédországi junior atlétikai Európanagyszüleimhez Csatára, igaz, mostanában
bajnokságra, ahol a 20. helyezést érte
a vírus miatt nem látogatom őket.
el. A kontinensviadalra az országos
Remélem, hogy ez a helyzet hamar véget
bajnokságon elért 66,91 méteres eredér, és mindannyian egészségesek leszünk”
ménnyel jutott ki, 91 cm-rel túllépve a
– mondja ki i. Milan Haborák pozitív
kvalifikációs szintet.
hangvételű óhaját.
(LV)

Ifj. Miloslav Konopka otthoni
körülmények közt edz
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Róka a lakótelepen. A városi rendőrség nem foghatja be
Póráz és tulajdonosa nélküli kutya
ballagott éppen a park felőli úton, ami
nyugtalanította az arra járó, pórázon levő
kutyát és tulajdonosát. Mintha hívták
volna, megállt a városi rendőrség autója a
közelben. A rendőrök kiszálltak az autóból,
egyikük kinyitotta a hátsó ajtót, a másik a
kóbor kutyát hívogatta. A kutyus odaszaladt

hozzájuk, és hagyta, hogy berakják a
kocsiba, tehát a rendőröknek nem kellett
kényszerítő eszközökhöz folyamodniuk.
Később az esetről Duba Tamás és Roland
Hanzo a következőket mondta:
„Hívtak bennünket, hogy a szupermarket

környékén egy kutya kóborol, jöjjünk érte,
addig ott tartják. Mire odaértünk, a kutya
elszaladt, egy ideig kerestük a környéken,
végül rátaláltunk a Napfény és a Komenský
utca sarkánál. Befogtuk, ketrecbe zártuk,
és még aznap megállapítottuk, ki a kutya
tulajdonosa. Másnap az eb visszakerült
a gazdájához, akit figyelmeztettünk,
hogy nem tartotta
be a kutyatartásra
v o n a t k o z ó
törvényeket.”
Arra
a
kérdésre,
milyen más esetekkel
foglalkoztak az utóbbi
időben, a következő
választ kaptuk:
„Amikor bevezették a
koronavírus-fertőzés
terjedése
elleni
óvintézkedéseket,
figyelmeztettük
azokat az embereket
az
utcán,
akiken
nem volt szájmaszk.
Mindenki megértette
a helyzetet, senkivel sem volt probléma,
pár napon belül ez már nem okozott
gondot. A húsvéti ünnepek alatt néhányan
találkoztak a parkban, olyanok is, akik nem
egy háztartásból voltak. Figyelmeztetés
után szétszéledtek. Egy esetben gyanú

Tetőkoncert a lakótelepen
Az ún. Állomási-lakótelep (Kínai-negyed)
és a környező utcák lakóit húsvét vasárnap
délutánján váratlan meglepetés érte,
amikor hangos zenére
lettek
figyelmesek.
A forrást viszonylag
gyorsan
lokalizálni
lehetett – a művészeti
alapiskola tetejéről szólt,
méghozzá élőben. Az
ismert M-Vocal együttes
tagjai döntöttek úgy,
hogy ezen a szokatlan
színhelyen
adnak
koncertet, hogy ezzel is
könnyítsenek a környező
panelházak
lakóinak
bezártságérzetén,
akik
megszívlelték a „maradj
otthon!” felhívást.
Klimo Gyula, a zenekarvezető elmondta,
spontán ötlet volt, amelyet a polgármester
jóváhagyott: „Úgy álltunk hozzá, hogy
amennyiben az embereknek nem tetszik,
néhány szám után abbahagyjuk. A közönség

visszajelzése azonban a vártnál pozitívabb
volt.”
A hatás szemmel látható volt. Sokan a

környező lakások ablakaiból, balkonjairól,
mások a járdáról kísérték figyelemmel a
produkciót, természetesen fegyelmezetten
szájmaszkban és egymástól megfelelő
távolságban. A pozitív visszajelzések a

merült fel, hogy egy illető nem tartja be
a karantént, az esetet átadtuk a rendőrség
körzeti osztályának.”
A polgármesterhez hasonlóan a városi
rendőrök is nagyra értékelik a zselíziek
felelősségteljes viselkedését ez alatt a
kellemetlen időszak alatt, mert néhány
kivételtől eltekintve nem merültek fel
nagyobb problémák.
A városi rendőrség gyakran segít az
állami szerveknek, főleg a rendőrség
körzeti osztályának, és nemrégiben
a vasúti rendőrségnek is egy Léván
elkövetett garázdaság ügyében, amelyben
elkövetőként zselízi fiatalkorúak is részt
vettek. A városi rendőrség előnye abból
adódik, hogy ismeri a helyi viszonyokat és
a problémás személyeket.
Néhány olvasónk arra hívta fel a
figyelmünket, hogy rókák jelentek meg
lakott területen, konkrétan a kórház
melletti lakótelepen, sőt a Kínainegyedben is felbukkantak. A városi
rendőrök szerint nincs jele veszettségnek,
néhány egyed a következő okok miatt
veszíti el félénkségét az emberekkel
szemben: „A rókák elszaporodtak. Ha
egy róka lakott területre téved, és élelmet
talál, amit pl. a macskáknak készítettek
oda, rászokik. Egyszerűbb számára
bejárni a lakótelepre, mint vadászni, ezért
az embereknek figyelniük kellene arra,
hogy ne hagyjanak ételmaradékokat a
konténerek mellett.” Hasonló a helyzet,
mint Közép-Szlovákiában a medvékkel. A
városi rendőrök megjegyezték, hogy ők
csak háziállatokat foghatnak be, vadon élő
állatokat nem.
Zselízen továbbra is problémát okoz, hogy
az emberek rendetlenséget hagynak maguk
körül, nemcsak a közterületeken, hanem a
természetben is, pl. a Garam-parton, a
kiskertek mentén.
„Két konténert is kihelyeztek, de ez nem
elegendő, a szemetet a konténerek mellé
is leteszik, ebből adódik a rendetlenség.
Azt a szemetet, ami nincs zsákokban, nem
viszik el. Mindezek ellenére még mindig
jobb, mintha ezt a szemetet valahol a
természetben dobnák ki, de ez esetben is
illegális szemétlerakatról van szó.” (šh)

közösségi hálón is sokasodtak, és Juhász
András polgármesternek is örömet
szereztek:„Megörvendeztetett, hogy ezekben
a mindannyiunk számára kellemetlen
időkben felvidították a zselízieket.”
Klimo
Gyula
elárulta:
szeretnének
még hasonló koncertet adni, ráadásul
meglepetést is tartogatnak.
(šh)

2020. május
kihívások és megoldások
A szlovák alapiskola nevében Petra
Tomašovičová igazgató válaszolt.
Milyenek voltak az iskolák bezárása után
bevezetett távoktatás első tapasztalatai?
Hogyan
értékelnék
az
iskola/
pedagógusok/tanulók felkészültségét a
kezdetekben?
Paradox módon az első két hét nem volt
nehéz, mert vártuk, hogy bezárják az
iskolákat, és a felső tagozatosokkal már
két nappal előtte felkészültünk erre a
lehetőségre. A tanárok megegyeztek a
működési szabályokban (e-mail, Messenger,
stb.). A probléma akkor kezdődött, amikor
meghosszabbították ezt az időszakot,
amikor már világossá vált, hogy hosszú
távon zárva lesznek az iskolák, és meg kell
változtatni a működés egész rendszerét.
Kiértékeltük a szülőktől, tanulóktól,
tanároktól kapott visszajelzéseket, és
kerestük a legmegfelelőbb alkalmazásokat,
amelyek lehetővé teszik az oktatást
kamerákon keresztül. Rögtön részt vettünk
egy Microso-os továbbképzésen, kértük a
hozzáféréseket. Mégis inkább a ZOOM vált
be, amit az elsősök is tudnak használni,
és lehetővé teszi, hogy az egész osztály
részt vegyen rajta, pedig vannak 27 fős
osztályaink is.
Észrevehetők
bizonyos
változások
ezekben a mutatókban néhány hétnyi
online távoktatási gyakorlatot követően?
A helyzet az idő múlásával állandóan
változik, fejlődik, és javul a távoktatás
rendszere. Minden tanárnak kötelezően
feltöltöttük az alkalmazást, és módosítottuk
a tantervet. Az egyes évfolyamoknak
naponta 1-3 tanórájuk van kamerán
keresztül. Pl. a 3. évfolyamban minden
nap 9-től 11 óráig van oktatás: 40 perc
matematika, 20 perc szünet és 40 perc
szlovák nyelv. Ezek az órák úgy folynak,
mint az iskolában. A tanulók felkészülnek,
elkészítik a szükséges kellékeket, és
csatlakoznak az órához.
A
távoktatásnak
milyen
formáit
használják
a
zselízi
Alapiskola
pedagógusai, milyen webes vagy egyéb
platformokat vesznek igénybe
és miért? Milyen készségekre
és képességekre van eközben
leginkább szükségük?
Azzal, hogy már konkrétan
meghatározott kamerás oktatási
idő
áll
rendelkezésünkre,
könnyebb
a
helyzet.
A
tanárok előre elkészítik az
órák anyagát, a tanulóknak
nem
kell
keresgélniük
a
különféle
applikációk
között.
Minden
tantárgy

más-más
alkalmazásokat,
forrásokat
használ. A leggyakoribbak a Wocabee,
a
Planéta
vedomostí,
viki.iedu.sk,
az Alf, a Youtube, a gramar.in.sk, a
viemematiku, a viemeposlovensky és
továbbiak. A tanulók munkáit, terveit,
szabadidős foglalatosságukat rendszeresen
közzétesszük az iskola weboldalán.
Néhány hetes tapasztalatok alapján
melyek lehetnek azok az eszközök,
amelyek a leginkább használhatóak
lehetnének a jövőben a távoktatásban és
miért? Mennyire fontos ezek esetében a
tanuló és a tanár interakciója, mennyire
a műszaki felszereltség?
A műszaki felszereltség nem
tűnik túl nagy problémának.
500
tanulóból
csak
12-en
vannak olyanok, akik semmilyen
elektronikus kapcsolattal nem
rendelkeznek.
A
kamerák
segítségével,
alkalmazáson
keresztüli oktatás a jövőben
a hosszútávon beteg tanulók
esetében lehet perspektíva. Már
most tudjuk, hogy a szülők és
a gyerekek érdeklődése esetén
kihasználjuk majd a jövőben is az
online kapcsolattartást a hiányzó
gyerekekkel, a fő tantárgyak oktatásának
folyamatában.
Milyen módon kezelték a sajátos eseteket,
pl. a megfelelő eszközök vagy technológia
hiányát egyes családokkal, ill. milyen
egyéb különleges esetek adódtak?
Rögtön az első távoktatásos héten az
osztályfőnököknek le kellett adniuk
azoknak a listáját, akik nem reagáltak az
elektronikus kapcsolattartásra. A speciális
pedagógus és az asszisztensek kapták
feladatul, hogy felvegyék a kapcsolatot
ezekkel a tanulókkal, a szüleikkel, a
törvényes képviselőikkel, és egyezzenek
meg a működés módjáról. Többeket
személyesen meglátogattak, jelenleg pedig
hetente egyszer személyesen kézbesítik
számukra a feladatokat és anyagokat.
Lehetséges ilyen formában a teljes értékű
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oktatás akár hosszú távon is?
Nem, hosszútávon biztosan nem. A
jelenlegi helyzetben az a kedvező, hogy a
tanévből 7 hónapot rendesen oktattunk,
és a június gyakran már inkább csak
az ismétlésről, megerősítésről szólt. Az
iskolánk pedagógusai szerint: ha még
egy kis időre, pl. júniusban visszatérnénk
az iskolapadokba, be tudnánk hozni a
lemaradást.
Milyenek a visszajelzések a tanulóktól/
tanároktól/szülőktől?
Minden iskola másféle egyéni feltételeket
szab. Az első naptól azt az utasítást
kapták a tanítóink, hogy minél többet

kommunikáljanak a tanulókkal, szülőkkel.
A párbeszéd az alap. Állandóan arra
figyelmeztettem, vegyék figyelembe, ha
a szülők dolgoznak. A gyerekektől és a
szülőktől érkező visszajelzések alapján
állítottuk fel fokozatosan a szabályokat.
Az első szabályok egyike az volt, hogy
szerdánként nem kapnak feladatot. Én a
tanulókkal és a szülőkkel főleg Messengeren
és edupagen vagyok kapcsolatban, ahol
rendszeresen válaszolok a kérdéseikre.
Ha valakivel személyesen találkozom a
városban, gyakran rákérdezek a helyzettel
kapcsolatos véleményére, hogyan bírják az
iramot, stb., és azonnal megoldást keresek
a felvetett problémára.
Egyelőre milyen egyéb tanulságokkal
szolgál ez a rendkívüli helyzet?
A tanulság az, hogy fontos változásokat
nagyon gyorsan, rekordidő alatt is
be lehet vezetni. Ami konkrétan a mi
iskolánkat illeti, örülök, hogy a tanáraink
ilyen gyorsan alkalmazkodtak a kialakult
helyzethez. Fáradhatatlanul jelentkeztek
az online oktatásra, letöltötték az
alkalmazásokat, sokan hajlandók voltak
gyorsabb internetre előfizetni, csak hogy
mihamarább tudjanak kamerán keresztül
tanítani, megváltoztatták az átalánydíjukat.
A siker a csapatmunkában, az érdekekben
és az igyekezetben rejlik.
Levicky László
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A járvány miatt bevezetett intézkedések
nyomán a zselízi alapiskolák, ahogy az
ország többi iskolája is, szinte az egyik
percről a másikra álltak át a hagyományosról
a távoktatásra.
A két helyi intézmény
igazgatóját arról kérdeztük: hogyan sikerült
megbirkózniuk az új helyzettel.
A magyar tannyelvű alapiskola nevében Máté
Anikó igazgató válaszolt.
Milyenek voltak az iskolák bezárása után
bevezetett távoktatás első tapasztalatai?
Hogyan értékelnék az iskola/pedagógusok/
tanulók felkészültségét a kezdetekben?
Közel másfél hónapja folyik a távoktatás az
iskolánkban. Az elmúlt iskolamentes időszak
rengeteg újdonságot és bizonytalanságot hozott
mindenki életébe. A távoktatásra nem lehetett
előre, kellőképpen felkészülni. Az alapiskolás
tanulók esetében mindenképpen be kellett

vonni a távoktatásba a szülőket is. Nélkülük
ez nem tud megvalósulni, felügyelniük kell a
tanulás folyamatát. Még sosem éreztem nagyobb
szükségét annak, hogy összefogjunk.
Észrevehetők bizonyos változások ezekben a
mutatókban néhány hétnyi online távoktatási
gyakorlatot követően?
Az átállás nehéz volt, mert nem volt országos
felkészítés, az átállás előkészítése elmaradt,
hisz gyorsan kellett cselekedni. Mára már
elmondhatom, hogy pedagógus, tanuló, szülő
lassan összekovácsolódott, és kialakult egy más
jellegű életritmus, átalakult a mindennapi oktatási
tevékenységünk rendje.
A távoktatásnak milyen formáit használják a
zselízi Alapiskola pedagógusai, milyen webes
vagy egyéb platformokat vesznek igénybe és
miért? Milyen készségekre és képességekre van
eközben leginkább szükségük?
Fontosnak tartottuk kialakítani egy olyan
rendszert, ahol minden pedagógus ugyanazt
a platformot használja. Iskolánkban fő
kommunikációs eszközként az Edupage felületet
alkalmazzuk a tananyag közzétételéhez és az
evidálásához is, de ugyanakkor az ellenőrzéshez, a
visszajelzéshez és az értékeléshez is.Az Edupage-et
kiegészítettük a közösségi hálón kialakított
csoportokkal, e-mailben vagy üzenetben is
eljuttatjuk a tanulnivalót. Van, aki Messengeren
keresztül, videócseten tart olvasás-, szlovák- vagy
angolórát 5-6 gyerek közreműködésével, sőt

többnyire egyénileg. Iskolánk gyógypedagógusa
pedig továbbra is a tanulási nehézségekkel
küzdő gyermekek fejlesztésével foglalkozik. A
nevelő nénik heti rendszerességgel más-más
témakörökben foglalkoztatják a napközis
gyermekeket, természetes nem kötelező módon.
Ezen felül egyénileg is foglalkoznak nehézségekkel
küzdő gyermekekkel. Mi, pedagógusok
a napokban számtalan új módszerrel,
alkalmazással, programmal ismerkedtünk meg
önszorgalomból.
Néhány hetes tapasztalatok alapján melyek
lehetnek azok az eszközök, amelyek
a leginkább használhatók lehetnének
a jövőben a távoktatásban és miért?
Mennyire fontos ezek esetében a tanuló és
a tanár interakciója, mennyire a műszaki
felszereltség?
Az eszköztár határtalan. A pedagógus
kreativitásán és hatékonyságán
múlik, hogy melyiket alkalmazza.
A jó tanító tudja a dolgát,
érzi a felelősséget, becsülettel,
szorgalommal végzi a munkáját,
azon van, hogy hatékony legyen.
Az elmúlt időszak tanítási-tanulási
tapasztalatai alapján elmondhatjuk,
hogy a távoktatásban ugyanolyan
fontos a tanuló—tanár-viszony,
mint a jó műszaki felszereltség.
Milyen módon kezelték a sajátos eseteket,
pl. a megfelelő eszközök vagy technológia
hiányát egyes családokkal, ill. milyen egyéb
különleges esetek adódtak?
A gyerekek egy része nem rendelkezik
számítógéppel vagy laptoppal, nyomtatóról
nem is beszélve, csupán mobiltelefonon
tudnak a világhálóra csatlakozni, vagy
azzal sem. Többnyire szociálisan hátrányos
helyzetű roma tanulókról van szó. Nekik a
kinyomtatott feladatlapokat az asszisztensek
együttműködésével vagy postai úton tudjuk
eljuttatni. Ajánljuk a tanulóknak az M5 és az
STV2 csatornák műsorait is. Vannak olyan
fiatalok, akik kihasználják a helyzetet, és
nem jeleznek vissza, nem dolgoznak, viszont
abban is biztos vagyok, hogy sokan vannak
olyanok is, akik szeretnének fejlődni, tanulni és
bekapcsolódnak a távoktatásba.
Lehetséges ilyen formában a teljes értékű
oktatás akár hosszú távon is?
Kutatások szerint a tanulók többségét az online
oktatás kevésbé köti le, nehezebben tanul négy
fal között, mint az iskolában. Többségük kevésbé
hatékony az otthoni tanulás során, mindazonáltal
több időt tölt tanulással. Sokukat az otthonlét
tanulásra sarkallja, így több időt is tölt el ezzel
a tevékenységgel. Hosszú távon véleményem
szerint a távoktatás nem működne jól. Szükségét
látom a személyes kapcsolatnak tanár és diák
között. Hiányoznak a mosolyok és a grimaszok,

az ölelések, a csibészségek és a zsivaj.
Milyenek a visszajelzések a tanulóktól/
tanároktól/szülőktől?
Tisztában vagyok azzal, hogy mindannyiunk
számára ez megterhelő időszak. Látom, hogy
vannak családok, ahol nem bírják a tempót:
ahol nincs gép, ahol több iskolás gyerek van
egyetlen gépre, ahol egyedül neveli a szülő
a gyerekét, ahol mindkét szülő dolgozik.
Segítenünk kell a szülőket, nyugtatni őket,
mert ez az újfajta iskolásdi őket teszi leginkább
próbára. Ahogyan a pedagógusoknak, úgy
nekik is tanulni kell elengedni, ami felesleges.
Viszont úgy gondolom, hogy a nehezén
már túl vagyunk. Az oktatási minisztérium
csökkentette a tananyag mennyiségét az egyes
tantárgyakon belül. Mivel nincs klasszikus
értelemben vett tanóra, ezért nincs klasszikus
számszerű vagy százalékban kifejezhető
osztályozás. Magánemberként
pozitívan
ítélem meg a rendelkezéseket, a motivációs,
dicsérő, elismerő visszajelzések sok esetben
ösztönzőbbek, mint a matematikai átlagolás
és az érdemjegyek. Úgy értesültem, hogy a
szülők egyetértenek az oktatási minisztérium
intézkedéseivel, sőt szeretnék, ha a szóbeli
értékelés és a kevesebb tananyag a krízis után
is megmaradna.
Egyelőre milyen egyéb tanulságokkal szolgál
ez a rendkívüli helyzet?
A tényen, hogy otthon kell lennünk, nem
tudunk változtatni, de a hozzáállásunkon
igen. Időnként mondogattuk a gyerekeknek,
hogy nem a jegyekért tanulsz. Most nincs

osztályzat, de ez a lényegen mit sem változtat.
Ha egyszerűen akarom megfogalmazni: az
a tudás. Legyen az elméleti vagy gyakorlati.
Amit nem használunk, feledésbe merül. Most
az a közös feladatunk, hogy a megszerzett
ismereteket
gyakoroltassuk,
jártasságot,
tapasztalatot gyűjtsenek gyermekeink, hiszen a
továbbiakban ezekre fogunk építeni.
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Gyűjtsd a papírt, ártasz a városnak...
Lapunk múlt havi számában (ZSH,
2020. március–április, 5. oldal) a 14.
önkormányzati ülés általános vitájáról
szóló cikkben beszámoltunk a szlovák
alapiskola igazgatónője, Petra Tomašovičová
felszólalásáról, amely szerint az iskola
korábban jó eredményekkel szervezte a
papírgyűjtést, és a leadott papír árából
gyarapította felszereltségét, most pedig nekik
kellene fizetniük a papír elszállításáért, egy
konténer esetében több száz eurót.
Megkérdeztük a korábbi felvásárlót, hogy
mi okozta ezt a változást: törvénymódosítás
avagy a piaci helyzet. Rastislav Belák, a
Zberné suroviny Žilina Rt. lévai üzemének
brigádvezetője: „Ez a jelenlegi piaci helyzet.
Nem éri meg nekünk átvenni a papírt.
A kartonpapír esetében, amit akár ide is
szállítanak, a jelenlegi helyzetben még nekik
kell fizetniük a likvidálásért. Az újság és
folyóirat esetében az ár kissé megmozdult, de
amennyiben Zselízre kellene szállítanunk egy
konténert, majd miután megtelik, elszállítani,
a költségeket sem tudnánk fedezni.”
Hozzátette, hogy a törvény már korábban
módosult ez irányban. Azelőtt az iskola leadta
a begyűjtött papírt, pénzt kapott érte, amit
belátása szerint költött el. Ez így hivatalosan
már nem lehetséges. Az iskolák fenntartói,

a helyi vagy megyei önkormányzatok
működnek együtt az OZV-vel, amely
egyedüliként bonyolítja a hulladék- és
pénzforgalmat... Ahogy megtudtuk, az OZV
annyit jelent: organizácia zodpovednosti
výrobcu, azaz a gyártó felelősségének
szervezése. Ez egy rendszer, amely alapján
a termékből lett hulladék kezeléséért az felel,
aki a szlovák piacon forgalmazta.
Kicsit egyszerűbben próbált fogalmazni
Mária Čechvalová, a Služby Šarovce községi
vállalat képviselője: „Az iskola elhozathatja az
összegyűlt papírt hozzánk a gyűjtőudvarra,
de nem kap érte nullát sem. Ezután át kell
válogatnunk, és le kell adnunk.
Az ideszállított hulladékot lemérjük, és
minden községnek az év végén kiállítunk
egy elismervényt arról, mennyi hulladékot
osztályozott ki. Az önök esetében Zselíz
városnak számítanánk be a papírt. A
lerakaton elhelyezett hulladék tömegét
elosztják a szelektált hulladék tömegével,
és az ennek eredményeként kapott szám
alapján a települést besorolják egy tarifába,
amely szerint szabják ki számára a hulladék
elhelyezésének következő évi díját.
Ha tehát a papírt az iskola saját nevében
adná le, szerezhetne egy kis aprópénzt, de
a város tonnákat veszítene, amelyek nem

szerepelnének a hulladék-elhelyezési illeték
kiszámolásához használt képletben. A
települések szempontjából előnyösebb, ha
az iskolák nem gyűjtik a papírt, a lakosok
maguk adják le, a gyűjtést végző vállalatok
értékesítik, a községek pedig elismervényt
kapnak a hulladék leadásáról...”
A fentiek alapján az iskolák azzal is
környezetvédelmi nevelést folytattak, hogy
bemutatták: a környezetvédő hozzáállás más
módon is megtérülhet, nem csupán hosszú
távon a tisztább környezet formájában. De ez
talán bonyolultabb. A pedagógusok bölcsek,
megértik. Már csak a gyerekeknek kell
elmagyarázni...
(šh)

Tegyük hozzá,
hogy a Služby Šarovce egy ideje
(visszavonásig) kizárta az osztályozott
gyűjtésből a papírgyűjtést. Ezt azzal
indokolta, hogy a papír közt gyakran erősen
szennyezett hulladék volt, pl. használt
zsebkendő, pelenka, vécépapír, intim betét,
és a jelenlegi helyzetben nem szerette volna
kitenni alkalmazottait bármilyen fertőzés
veszélyének...
A hulladékgazdálkodás helyzetével továbbra
is foglalkozunk, új információkat lapunk
egyik következő számában közlünk. (sz)

A T18-as tornaterem felújítása az új padló lerakásán kívül elkészült. Az
eredeti padló megtisztítása és újrafelhasználása – állapota miatt – nem bizonyult járható útnak, az új padló azonban tovább növeli a felújítás költségeit. A polgármester és a képviselők április végén megtekintették a felújított
tormatermet, és megegyeztek abban, hogy a használathoz nélkülözhetetlen
padló költségeit előteremtit a költségvetésben.
(foto: ik)

Garammikolán megépült a főút menti járda második szakasza. (foto: ik)
A gazdaság járvány miatti leállása nyomán városunk bevételei is
csökkennek. Juhász András polgármester szerint emiatt hamarosan
módosítani kell a költségvetést. „A tervezett beruházásokat három
csoportra osztottuk: EU-s pályázati forrásokból megvalósuló felújítások
és építkezések, a saját erőből megvalósuló, már megkezdett beruházások,
valamint olyan munkák, amelyeket forráshiány esetén elhalaszthatunk.
Az első csoportba tartozó egyik legjelentősebb beruházásunk a
befejezéséhez közeledő kerékpárút-építés. Bevételeinket pedig a Posta
utcai telekeladásokból noveljük, már az első félévben.“
(foto: ik)
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A katedráról karanténba
A zselízi Vanek Norbert, a yorki egyetem
tudományos munkatársa és pedagógusa
egyike volt a járvány miatt külföldről
hazatelepítettek szlovák állampolgároknak.
Élményeiről azt követően számolt be, hogy
néhány karantén-megállóval hazatért Costa
Ricából.
– A yorki egyetem alkalmazottnyelvtanközpontjában
dolgozom,
ahol
pszicholingvisztikával
foglalkozom,
konkrétan a kétnyelvűség gyermekek
és felnőttek megismerési folyamataira
gyakorolt hatásait kutatom és tanítom. A

San José-i Egyetem anglisztika tanszékére
vendégelőadóként hívtak meg, mivel
a többnyelvű elme felépítéséről, annak
előnyeiről és hátrányairól szóló projektem
felkeltette a Costa Rica-i szakma érdeklődését.
Costa Rica fővárosában azonban csak
tíz napot töltöttem. A világban éppen
elterjedőben volt az új típusú koronavírusjárvány, amely keresztülhúzta terveimet, és
felültetett a cseh külügyminisztérium által
a szlovák hatóságokkal együttműködve
megszervezett hazatelepítő repülőjáratra.
Hazatértem Szlovákiába, Zselízre, ahol most
a családom körében töltöm az időt.
Milyen volt a helyzet Costa Ricán, a vírus
terjedését és a hozott óvintézkedéseket
illetően, akkor, amikor elhagyta az
országot?
– A helyzet a miénkhez meglepően hasonló
volt. Costa Rica területét illetően kicsit
nagyobb, mint Szlovákia, népessége pedig
ugyanakkora. A vírus terjedésének mutatói is
hasonlóan jól alakultak, mint nálunk, habár
akkor még nehéz volt megítélni, hogy ez a jó

döntéseknek köszönhető-e, vagy annak, hogy
a betegség később kezdett terjedni, mint pl.
az Egyesült Államokban. El kell ismerni,
hogy gyors és hatékony óvintézkedéseket
hoztak, és az emberek ezeket láthatóan
be is tartották. Nincsen ugyan időseknek
kijelölt vásárlási időszak, de betartják az
egymás közti távolságot, és az üzletekben
egy időben jelenlevők maximális számát.
Mindez már március közepétől működik.
Costa Rica számos területen közép-amerikai
sikersztorinak számít, akár a biztonságot,
akár a környezetvédelmet vagy a fenntartható
fejlődést illetően. Szerettem volna
meglátogatni
a
tűzhányókat,
a dzsungeleket, megnézni a
híres tukánokat, tapírokat vagy
mérgező békát, sajnos csupán egy
karizmatikus lajhár mutatkozott
be az egyetemi parkban.
Milyen volt a hazafelé vezető út?
– Turbulens, de kitűnően
szervezett. A cseh és a
szlovák
külügyminisztérium
kezdeményezésének
köszönhetően
Prágában
szálltunk
le,
majd onnan
Pöstyénbe
szállítottak karanténba. A 16 órás
repülőúton többnyire maszkban
voltunk, és úgy ültünk, hogy
mindig legyen köztünk egy
szabad ülés vagy folyosó. Mivel
kis repülőgépünk volt, először San
Joséban tankoltunk üzemanyagot,
utána a kanadai Halifaxban,
majd Izlandon, Reykjavíkban,
és csak ez után érkeztünk
Prágába. A kapitány vicces kedvében volt,
de a hivatalnokok nagyon korrektek voltak.
Alá kellett írnunk egy nyilatkozatot, hogy a
megérkezés után azonnal elhagyjuk a cseh
területet. Így is történt. Még azon az éjszakán
kisbusszal átszállítottak Pöstyénbe, a szlovák
határtól rendőri kísérettel.
Hol volt a pöstyéni karantén?
–A
belügyminisztérium
karanténállomásaként működő Signál Hotelben
szállásoltak el bennünket. Számomra
ismerős volt a terep, hiszen 20 évvel ezelőtt
a helyi hotelakadémia gyakorló diákjaként
pincérként dolgoztam itt. Először meglepő
volt, hogy egy-egy szobán többen is voltunk,
de ésszerű magyarázatot adtak: ha már egy
repülőgépen több órát töltöttünk együtt,
akkor a szobán is osztozhatunk. Érthető
módon egy kétágyas szobában a repülőbeli
szomszédommal laktunk együtt. Ő egy
szlovák utazó-vlogger volt, akinek a járvány
a panamai és Costa Rica-i útját szakította
félbe. Nagyon jól tartottak bennünket, olyan
ínyencségeket ettem, amelyekkel 20 éve nem

találkoztam. Jó volt visszaemlékezni a régi
Pöstyénre, a juhtúrós kenőkre köményes
kenyérrel, a tipikus pöstyéni tájszólással a
folyosókon. És jó volt, hogy új barátot is
szereztem.
Milyen volt a karantén?
– Az elszállásolás után nyomtatványokat
töltöttünk ki, de mindannyian féltünk
a mintavételtől. Jó pár órás utunk során
volt időnk viccelődni és horrorisztikus
mintavételi forgatókönyveket felvázolni.
Mindenkinek más története volt arról,
milyen mélyen dugják le az orrban a
pálcikát. Az első napokban azonban ez nem
történt meg, a lappangási idő miatt 5 napig
nem vizsgáltak ki minket. Az ötödik napon
teszteltek, és két napon belül ismertették
az eredményt. Kivizsgáláskor az ablakhoz
állítottak bennünket, háttal a személyzetnek.
Hangosan kellett köhögnünk, és egy
elkészített zsebkendőbe kellett kifújnunk
az orrunkat, majd jött a mintavétel, közben
az ágyon ültünk. Fájdalommentes volt az
eljárás. Két nap múlva jött meg az eredmény,
és mivel ez mindannyiunknál negatív volt,
kiengedtek a karanténból azzal a kikötéssel,
hogy kiválaszthatjuk, hol töltjük a karantén
második hetét, már az állami intézményen
kívül. Becsületbeli nyilatkozatot kellett
tennem, hogy azt az egy hetet egyedül töltöm.
Néhányunkért eljöttek a családtagjaink,
mások egyéb módon intézték a távozást.
Általában két autón jöttek, az egyiket
otthagyták, a másikkal hazamentek. A
következő hetet Nyitrán töltöttem egyedül,
és csak ezt követően jöttem haza Zselízre,
hogy több kitérő után végre találkozhassak
a családommal.
...ami a kevés pozitívum közül az egyik jó
dolog ebből a vírusos megbetegedésből.
Sokan, akik hosszú ideje élnek külföldön,
hazajöttek, és heteket töltenek együtt
családjukkal. Erre normális körülmények
között nem került volna sor. Milyen
további tanulságok vonhatók le a jelenlegi
helyzetből?
– Én örültem, hogy a 200 tesztelt ember
közül, akik közt én is ott voltam, egy sem volt
pozitív. Ezért józanságra intve szeretném
megjegyezni – amivel a sajtóban nem igazán
találkozunk –, hogy nem minden ingázó vagy
külföldön dolgozó személy fertőzött, még
ha a médiát figyelve ilyen következtetésre
juthatnánk is.
Köszönöm a beszélgetést.
(Arról, milyen út vezette Vanek Norbertet
Zselízről Cambridgen keresztül a yorki
egyetemre, mivel foglalkozik, és hová utazik,
amint feloldják a repülési tilalmat, lapunk
egy későbbi számában olvashatnak.)
Levicky László
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intézkedések bevezetése óta. Ezeknek
a személyeknek kötelező volt erről
bejelentést tenniük a városi hivatal felé,
amely továbbította az információt a lévai
járási hivatalba. A városi hivatal egyetlen
olyan esetről számolt be, amikor valaki
megsértette az elrendelt karantént. Az
országos tisztifőorvos határozatának zselízi
megsértését a városi rendőrség ellenőrizte,
majd továbbította a rendőrség helyi körzeti
parancsnokságára.
(ik)

Nincsenek polgári
esküvők, a párok
jobb időkre várnak
A COVID-19 járvány megakadályozása
érdekében hozott intézkedések bevezetése
utáni időszakban két esküvőt és egy
névadót terveztek Zselízen, de ezeket
a szertartásokat a rendkívüli helyzetre
való tekintettel nem tarthatták meg. A
városi lapot erről Németh Mária zselízi
anyakönyvvezető tájékoztatta. „Mindkét
pár elhalasztotta az esküvőt, az újabb
időpontok egyelőre ismeretlenek. A
párok inkább nem foglaltak le konkrét
időpontot, mert nem szerették volna
azt kockáztatni, hogy esetleg még akkor
is érvényben lesznek az intézkedések,
és a nagy napon szájmaszkban, a népes
rokonság és barátok jelenléte nélkül
kelljen kimondaniuk a boldogító igent.
Az egyik pár 180 résztvevővel számolt
a lakodalomban. Egyelőre nem is
fogadunk újabb esküvői időpontokat,
de nincs is érdeklődés iránta.” A polgári
szertartásokat ugyan meg lehetne tartani,
de az országos tisztiorvos ajánlása szerint
csak szigorú egészségügyi biztonsági
intézkedések mellett, tehát maximum
10 ember részvételével, és mindenkinek
szájmaszkot kellene viselnie. Hasonló
intézkedések vonatkoznak a temetésekre
is, még akkor is, ha azok szabadtéren
történnek, ám a halasztás ez esetekben
nyilvánvalóan lehetetlen. „Az egyéb
anyakönyvi
szolgáltatásokat
postán
keresztül vagy a városi hivatal bejáratánál
létrehozott rögtönzött pultnál végezzük,
ahol egyesével fogadják az ügyfeleket” –
tájékoztatott az anyakönyvvezető. Ennél a
pultnál végzi a városi hivatal az aláírások
hitelesítését is.
(ik)

Maradjunk otthon, az adót és az
illetékeket átutalással fizessük!
A hivatalok korlátozott nyitva-tartása része a COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása
érdekében hozott óvintézkedéseknek. A Zselízi Városi Hivatal bezárása is azt a célt szolgálja,
hogy csökkentse a lakosok közötti kapcsolattartást, ám az intézkedések hatással vannak
számos önkormányzati szolgáltatásra és tevékenységre is. A közszolgáltatások, mint pl. a
közvilágítás, a temetői szolgáltatások, a szemételszállítás, a gyűjtőudvar szolgáltatása, vagy a
közterületek, zöldövezetek gondozása folyamatosan történik, a megszokott rend szerint. Mi a
helyzet azonban az ezekért a szolgáltatásokért fizetendő adókkal, illetékekkel?
A városi pénztárban április 28-tól lehet ismét személyesen fizetni, bár a városi hivatal
épületébe a lakosokat csak egyesével engedik be, tehát az egyszerű adóbefizetés több időt vehet
igénybe, mint máskor. A városi hivatal pénzügyi osztályán érdeklődtünk, milyen más módon
teljesíthetik a lakosok a fizetési kötelezettségeiket a várossal szemben. „A városnak több
számlája is van a törlesztés tárgyától függően, és az adóbefizetés legegyszerűbb módja a jelen
helyzetben, ha számlára utaljuk a pénzt. Az egyik számlára a szemétdíjat, egy másikra a helyi
adókat és illetékeket utalhatjuk, egy következő pedig az egyéb befizetésekre szolgál, mint pl. a
városi újságban megjelent hirdetések vagy temetői szolgáltatások. A számlaszámokat a város
honlapján tettük közzé” – válaszolta kérdésünkre Polák Klára, a városi hivatal munkatársa.
„A helyi adók és illetékek befizetésekor szükséges feltüntetni az átutalási egyéni azonosító
számot (variabilný symbol), ami a kiszabott illetékről szóló határozatban megtalálható,
ugyanitt megtaláljuk a megfelelő bankszámlaszámot is, amelyre a pénzt utalhatjuk” – tette
hozzá kolléganője, Rotík Eurydika.
A bankszámlaszámok a következők:
SK90 5600 0000 0071 2476 7002 – temetői szolgáltatások, a megjegyzés rovatban tüntessék
fel, hogy temetői szolgáltatásokról van szó
SK80 5600 0000 0071 2476 6018 – szemétdíj, az azonosító szám a határozatban megtalálható
SK49 5600 0000 0071 2476 2017 – helyi adók és illetékek, az azonosító szám a határozatban
megtalálható.
(ik)

Emelkedett a magyar alapiskolát
választó szülők száma
A különleges helyzetre való tekintettel
különleges feltételek mellett, a gyerekek
jelenléte nélkül tartották meg az
idei alapiskolai beiratkozásokat. Az
eredményekről
az
iskolaigazgatók
számoltak be.
Máté Anikó: „Az iskola honlapján,
elektronikus úton a szülők beírathatták
gyermeküket
iskolánkba.
Ezzel
a
lehetőséggel 32 esetben éltek, ami
megkönnyítette az április 27-ei és 28-ai
személyes találkozást, amikor szigorú
higiéniai előírások betartásával papír alapú
jelentkezésre is lehetőség volt. Ilyen módon
további 8 gyermekkel bővült a jövendőbeli
elsősök száma.
Bár számunkra ők a
legfontosabbak, sajnos ezúttal hiányoztak
a beiratkozásról.
A jövő tanévben tehát két szép létszámú
első osztályunk lesz 36 tanulóval.
Negyvenen iratkoztak be, két tanuló
számára kértek halasztást, kettő pedig
Magyarországon kezdi meg a tanulmányait.
Elégedettek vagyunk, mert az előző évekhez
képest emelkedett a magyar alapiskolát
választó szülők száma. Ezúton is köszönjük
a szülőknek, hogy a zselízi alapiskolát
választották.

Jó kapcsolatot ápolunk a környék óvodáival
és a szülőkkel. Az idei tanévben először
megrendezett családi napok keretén
belül közelebbről is megismerkedhettek
a jövendőbeli elsősök, szüleik és a
nagyszülők is az iskola pedagógusaival.
Sajnos, a kialakult helyzet miatt elmaradt
az alsó tagozatosok hagyományos iskolába
hívogató meseelőadása és a március 21-re
tervezett nyitott nap is.
Petra
Tomašovičová:
„Az
elsősök
beiratkozásával kapcsolatban az oktatási
minisztérium utasításait követtük. Április
15. és 30. között a szülők kitölthették
az online jelentkezési lapokat, és április
27–28-án szigorú óvintézkedések közepette
(szájmaszk, kesztyű, saját toll) eljöhettek
az iskola épületébe. 64 gyermeket írattak
be. Három első osztály megnyitásával
számolunk, mert egy-egy első osztályban
maximum 22 tanuló lehet. Az elmúlt
évekkel összehasonlítva megjelent egy új
jelenség. Sok szülő a környező falvakból
a mi iskolánkba szeretné átíratni alsó
tagozatos gyermekét, így az előzetes
számítások szerint az alsó tagozaton néhány
évfolyamunk maximális létszámmal fog
működni.
(ik)
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áron, tehát ugyanazon az árszinten, mint a
korábbi esetekben. A képviselők tudomásul
vették a tájékoztató beszámolót azokról
az óvintézkedésekről, amelyeket a város a
COVID-19 járványnak a város területén
való terjedése ellen vezetett be, valamint a
határozatok teljesítéséről szóló jelentést és a
városi rendőrség 2020. februári és márciusi
tevékenységéről szóló jelentést is.
A vitában Csenger Tibor köszönetet
mondott mindazoknak, akik sikeresen
megszervezték és lebonyolították a magyar
óvoda költözésének előkészületeit. Ivan Pál
érdeklődött, milyen megoldás született azzal
kapcsolatban, hogy több lakos bejelentése
alapján egy ideje róka ólálkodik a Napfény
utcai és a kórházzal szembeni lakóházak
környékén. A városi rendőrség parancsnoka
szerint a róka a konténerek mellett élelmet
talál, ezért tér vissza rendszeresen. Roland
Hanzo hozzátette, hogy a városi rendőrségnek

A karanténhelyiségeket a jövőben is
hasznosíthatjuk

A Lévai járás biztonsági tanácsa március
27-én rendkívüli ülésen tanácskozott,
amelyen Zselíz város képviseletében Juhász
András is részt vett. A tanácskozás témája
a
karanténhelyiségek
létrehozásának
szükségessége volt az egyes településeken.
Ilyen irányú ajánlást többek közt Zselíz
felé is tett a járás biztonsági tanácsa. Az
ajánlásnak eleget téve városunk területén
több
karanténhelyiséget
jelöltek
és
alakítottak ki. „A hajléktalan személyek,
valamint a marginalizált közösségekből
származó személyek számára a városi
sportpálya
épületében
jelöltünk
ki
karanténhelyiségeket, ahol a csapatok öltözői
megfelelnek a célnak. Az önkormányzatban,
valamint az egészségügyben tevékenykedők
és a helyi tűzoltóállomás állományának
számára a városi hivatal tetőterében 5
helyiséget alakítottunk ki, összesen 10
férőhellyel” – közölte Haris Péter, a városi
hivatal vagyongazdálkodási és szolgáltatási
osztályvezetője. A több éve kihasználatlanul
álló tetőtéri helyiségeket karanténszobák
létesítése céljából április első felében
nagyon rövid idő alatt újították fel, és ezzel
párhuzamosan felújultak ezen a szinten a
szociális helyiségek is. Ahogy Juhász András
polgármester megjegyezte, remélhetőleg
karantén céljára nem is kell majd használnia
a városnak ezeket a helyiségeket, a jövőben
azonban szálláslehetőségként hasznosíthatja
a felújult tetőtéri szobákat.
(ik)

nincs jogosultsága az állat befogására, ezért
felvették a kapcsolatot egy vadásztársasággal.
Ennek ellenére a rókát még nem sikerült
befogni. Kovács Kázmér alpolgármester
tájékoztatta kollégáit arról, hogy a Posta
utcai építési telek előkészítése előrehaladott
stádiumban van. A polgármester hozzátette,
hogy néhány héten belül a munkát befejezik.
A város felszólítja az érdeklődőket, hogy

aktualizálják kérvényeiket, és ezt követően a
megkezdődhet a telkek eladása. „Igyekszünk
gyorsan véghezvinni ezt a folyamatot, mert
ezzel egyrészt meggyorsítjuk az új házak
építését, másrészt korábban folyik bevétel a
városi kasszába” – fejezte be Juhász András
polgármester a vita utolsó témáját és egyben
a testület áprilisi ülését is.
(ik)

A nagypusztai intézetben is
készülnek szájmaszkok

Március 11-től a zselízi büntetés-végrehajtási intézetben is elkezdték a szájmaszkok készítését.
A zselízi intézet ezzel további négy büntetés-végrehajtási intézettel együtt csatlakozott az
ország első két – a kassai, valamint a besztercebányai – intézetéhez, ahol a legkorábban, már
március 5-én megkezdték
a védőmaszkok varrását.
A nagypusztai intézetben
büntetésüket töltő elítélteknek
volt előzetes tapasztalata a
varrodai munkával, hiszen
már korábban is foglalkoztak
felsőruhák készítésével.
„A mai napig, azaz április
14-ig a zselízi intézetben
büntetésüket töltő elítéltek
14 720
védőmaszkot
készítettek. Ezek elsősorban
az elítéltek, az intézet
egyenruhás és civil alkalmazottjai számára készültek, de emellett további intézeteket is
elláttak, amelyek nem foglalkoznak ilyen jellegű tevékenységgel. Az itt gyártott arcmaszkokkal
az igazságügy-minisztérium, a belügyminisztérium, valamint az egészségügyi minisztérium
hatáskörébe tartozó intézményeket is elláttak. Száz darab szájmaszkot a Szent Mihály
Kórháznak is eljuttattak” – tájékoztatta lapunkat Monika Kacvinská, a Büntetés-végrehajtási
Testület szóvivője.
A zselízi intézetben fogvatartottak a védőmaszkok készítése mellett további élelmiszeripari,
mezőgazdasági, ezen belül többek közt állattartási, valamint építőipari jellegű segédmunkákat
végeznek, takarítanak, szerelő-, asztalos- és cipészmunkával is foglalkoznak. Naponta
átlagosan 380 elítélt kapcsolódik be az egyes tevékenységekbe.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság
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„...A lappangási idő miatt 5 napig nem
vizsgáltak ki minket. Az ötödik napon
teszteltek, és két napon belül ismertették
az eredményt. Kivizsgáláskor az ablakhoz
állítottak bennünket, háttal a személyzetnek.
Hangosan kellett köhögnünk, és egy
elkészített zsebkendőbe kellett kifújnunk az
orrunkat, majd jött a mintavétel...”
(Bővebben a 4. oldalon.)

Zselízen vélhetően
nincs fertőzött
személy
„Bár néhány forrás arról adott hírt a
COVID-19 vírussal fertőzött személyek
településenkénti bontásban megjelenő
infografikáiban, hogy Zselízen is jelen van
egy fertőzött, a városi hivatalnak nincs
tudomása olyan fertőzöttről, aki a város
területén tartózkodna” – jelentette ki Ábel
Gábor, a városi válságstáb tagja.
Április 24-én a városi hivatal 2 olyan
személyt tartott nyilván, akik kötelező
házi karanténban voltak a város
területén. Zselízen összesen 110 személy
tartózkodott
házi
karanténban
az
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Esküvők korona idején...

A COVID-19 járvány megakadályozása
érdekében
hozott
intézkedések
bevezetése utáni időszakban két esküvőt
és egy névadót terveztek Zselízen, de
ezeket a szertartásokat a rendkívüli
helyzetre való tekintettel nem tarthatták
meg.
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Iskolai beiratkozások...

A jövő tanévben két szép létszámú első
osztályunk lesz 36 tanulóval. Negyvenen
iratkoztak be, két tanuló számára kértek
halasztást, kettő pedig Magyarországon kezdi
meg a tanulmányait. Elégedettek vagyunk, mert
az előző évekhez képest emelkedett a magyar
alapiskolát választó szülők száma.
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Áprilisi önkormányzati ülés

Tanácskozás biztonsági
óvintézkedésekkel
A zselízi városi képviselő-testület április
utolsó napján a művelődési otthonban
tartotta 15. soros ülését. Az országosan
kihirdetett rendkívüli helyzetre való
tekintettel a tanácskozást zárt ajtók mögött
tartották a nyilvánosság kizárásával és az
érvényben levő szigorú biztonsági előírások
betartásával. Az ülésen csak a képviselők,
Juhász András polgármester, a városi hivatal
osztályvezetői, a város jogásza, főellenőre
és minimális létszámban a tanácskozás
menetét biztosító hivatali személyzet volt
jelen. Természetesen mindenki szájmaszkot
és kesztyűt viselt, ill. a bejáratnál

2020. április 30. Szájmaszkok, fertőtlenítés, biztonságos egymás közti távolságok, és alig fél óráig tartó
tanácskozás. Ilyen is volt a 15. önkormányzati ülés.
(foto: ik)

kézfertőtlenítőt használt. A jelenlevők
egymástól megfelelő távolságban foglalták
el helyüket, a kultúrház nagyterme elegett
tett minden ilyen irányú követelménynek.
Minden jelenlevő felelősen viselkedett;
mivel a napirend sem volt terjedelmes,
és a képviselők is csak a legszükségesebb
esetekben szóltak hozzá a témákhoz, az egész
tanácskozás szűk fél óráig tartott.
Az ülés elején a képviselők jóváhagyták
az 1/2020-as számú általános érvényű
rendeletet a magyar óvoda Komenský
utcai ételkiosztó-étkezőjének létesítéséről.
Jóváhagyták a magyar óvoda alapító
okiratának 6-os számú kiegészítését az
intézmény székhelyének megváltozásáról, az
új cím: Komenský utca 3. Tudomásul vették
a Zselízi Református Egyházközségnek az
intézmény működtetésével kapcsolatos
kérvényét, és jóváhagyták az egyház és a
város között kötött bérleti szerződés 1-es
számú kiegészítését. Ez arról rendelkezik,
hogy a város 2020. június 1-jétől bérbe
veszi az épületrészt. Ettől a naptól kezdve
a város köteles fizetni a bérleti díjat és a
bérleménnyel kapcsolatos szolgáltatások
díját.
A képviselő-testület tudomásul vette a
2016–2021 közötti gazdasági és szociális
városfejlesztési programjának teljesítéséről
szóló jelentést, miközben a beadvány
bemutatta a város 2021–2027 közötti
időszakra tervezett projektjeit is. Jóváhagyta
a javaslatot, hogy a város kössön adásvételi
szerződést az autókempingben levő terület
további résztulajdonosával, 10 euró/m2-es
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