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Divadelné predstavenie „Milenec“

Podobne ako vlani, aj tento rok k nám zavítalo bratislavské
divadlo Teatro Wüstenrot. Opäť prišli s brilantnou komédiou,
tentokrát od svetoznámeho amerického autora Neila Simona:„Milenec“. Predstavenie bolo finančne podporené aj dotáciou z
rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry.
Pôvodný termín predstavenia (20. marec) bol pre pandémiu
Covid-19 preložený na 19. septembra.
Počas predstavenia boli dodržané všetky platné hygienické a
bezpečnostné opatrenia, t. j. všetci diváci mali rúška, pri vstupe si dezinfikovali
ruky a bola im odmeraná teplota, v sále
bolo pripravené šachovnicové sedenie.
Vráťme sa však k samotnému predstaveniu. Na javisku sme mohli vidieť veľké
mená z televíznej obrazovky: Martina
Mňahončáka, Karin Haydu, Mirku Partlovú a Dominiku Žiaranovú.
Hra nás vtipným spôsobom previedla
svetom plným nástrah, ktoré čakajú na
muža po 22-ročnom manželstve. Hlavný
hrdina, usadený majiteľ reštaurácie, už
nedokáže odolávať pokušeniu a vyberie
sa na cestu do sveta milostných románov.
Rozhodne sa čeliť nástrahám zakázanej
nemanželskej lásky a objektom jeho tú-

žob sa postupne stávajú tri atraktívne ženy, s ktorými sa dostáva
do víru komických aj pikantných situácií. Komédia bola rozdelená na tri časti, na konci ktorých každá z herečiek zaspievala
naživo známu pesničku, do rytmu ktorých tlieskalo celé obecenstvo. Hra končila spoločnou piesňou všetkých účinkujúcich.
Po neutíchajúcom potlesku sa dostala k slovu Karin Haydu, ktorá v mene všetkých svojich kolegov (hercov, herečiek, technikov atď.) poďakovala všetkým divákom za ich disciplinovanosť
v tom, že počas celého predstavenia mali
všetci na tvárach rúška, ale hlavne za to, že
im bolo umožnené v týchto ťažkých časoch
robiť to, čo milujú. Vážili si hlavne to, že im
bolo predstavenie umožnené, pretože kvôli
obmedzeniam pandémie išlo o ich druhé
tohtoročné živé vystúpenie. Na záver si herci
spravili selfíčko s obecenstvom a túto fotku
poslali obci aj s textom „Veľký Kýr! Boli ste
skvelí!!!“. A my už teraz len pevne veríme, že
aj budúci rok sa budeme môcť takto zabaviť na niektorej z ďalších komédií a dúfame,
že herci budú môcť vidieť už aj naše široké
úsmevy, ktoré tentokrát, bohužiaľ, zakrývali
tak dôležité ochranné rúška.
Už sa tešíme nabudúce!
Gabriela Dubická
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Žijeme v dobe, keď je
okolo nás všetko neisté...

aj nevšímaví. Rada by som sa poďakovala všetkým našim
občanom za disciplinovanosť v dodržiavaní vládou nariadených opatrení. Možno aj vďaka tomu sme počas I. vlny
pandémie nezaznamenali v obci žiadnu nákazu vírusom
COVID-19 a dúfame, že v zdolávaní II. vlny pandémie
bude naša obec podobne úspešná.
Čo sa týka hromadných podujatí, podarilo sa nám tento rok zrealizovať iba niektoré vopred plánované akcie,
napr. obecnú zabíjačku a miestne hody s výstavou obrazov a krátkym zábavným programom. Plánované divadelné predstavenie, na ktorom sa finančne spolupodieľal aj
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, sa uskutočnilo
v náhradnom termíne a bohužiaľ s obmedzeným počtom
divákov. Kvôli bezpečnostným opatreniam sme nedokázali uspokojiť záujem všetkých občanov, ktorým sa aj touto
cestou ospravedlňujem. Prvoradá bola však bezpečnosť
prítomných divákov a vystupujúcich umelcov, ktorí boli
radi, že sa predstavenie vôbec uskutočnilo, lebo bolo to ich
druhé živé vystúpenie v tomto kalendárnom roku. Veľký
záujem divákov o toto kultúrne podujatie tiež svedčí o
tom, že si v bežnom živote ani neuvedomujeme, aká široká
škála záujmových a voľnočasových aktivít je nám k dispozícií. Uzatvorením štátnych hraníc a nariadením zákazu
vychádzania sa náš svet zrazu zmenšil, začali nám chýbať
aj také akcie a aktivity, ktoré sme doteraz prehliadali. Pravdepodobne si nejakým spôsobom každý z nás prehodnotil
svoje priority a možno sa budeme k sebe odteraz správať
tolerantnejšie.
Z cyklicky sa opakujúcich podujatí sme kvôli pandemickým zákazom neuskutočnili oslavu 75. výročia oslobodenia našej obce, stavanie mája, otvorenie leta formou
veselice na námestí, obecný deň a žiaľ, v mesiaci október
nebude možné osláviť ani našich seniorov – tohtoročných
jubilantov. Obzvlášť súcítim aj s rodinami, ktorých zomrelých rodinných príslušníkov nemohli viacerí z nás kvôli
obmedzeniam počtu zúčastnených na pohreboch odprevadiť na ich poslednej ceste.
Obmedzenia koronakrízy však do života našej obce pri-

Obávame sa o zdravie našich rodinných príslušníkov a
musíme sa prispôsobovať opatreniam, ktoré prináša pandémia COVID -19, ktorá nečakane zmenila životy miliónom ľudí na celom svete. Rok 2020 sa do svetových dejín
zapíše pravdepodobne ako čierny rok plný pandemických
úmrtí, strachu z ochorenia a rok plný obmedzení, ekonomického úpadku a sociálnych neistôt.
„Koronakríza“ sa dotkla každého odvetvia nášho národného hospodárstva a podľa doteraz prístupných údajov
spôsobila aj našej obci výpadok podielových daní od štátu vo výške vyše 51.500 eur. Z tohto dôvodu sme začali
byť opatrní a s poslancami obecného zastupiteľstva sme
v marci t.r. pozastavili realizáciu niektorých plánovaných
investičných aktivít, zrušili sme organizovanie väčších
obecných podujatí. Nakoľko sme boli nútení uzatvoriť aj
kultúrne domy, organizovanie dlho plánovaných rodinných osláv a svadieb v týchto priestoroch
bolo otázne, čo spôsobilo našim občanom
pravdepodobne nejednu bezsennú noc.
Táto pandémia nám však priniesla aj
pozitíva. Na výzvu obce o šitie rúšok sa
prihlásilo vyše 30 dobrovoľníčok; za
poskytnutú pomoc im zo srdca ďakujeme. Ušité rúška pre našich seniorov
sme distribuovali do ich domácností, o
ponúknutú pomoc obce v zabezpečení
drobných nákupov však nikto neprejavil
záujem - pravdepodobne sme tieto veci
dokázali vyriešiť v rámci rodín. Dokázali sme však, že v prípade núdze sa vieme
zomknúť a pomôcť iným aj napriek tomu,
opravené parkovisko nového cintorína
že v bežnom živote sme rôzni a možno
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Berúc do úvahy všetky
niesli okrem nespočetných
negatív aj pozitívne veci:
negatíva tohto roka, z
podarilo sa nám zrealizopohľadu obce môžem vyvať napr. niekoľko vopred
hlásiť, že i napriek predplánovaných investícii.
povedaným finančným
Počas vyhláseného núdzoobmedzeniam môžeme
vého stavu I. vlny pandébyť spokojní, pretože do
mie sme vďaka stavebnej
zveľadenia našej obce
firme AB-Stav s.r.o. Malý
sme investovali tento rok
Cetín v rekordne krátkom,
doteraz 132.379 eur. Ďatrojmesačnom období zrekujem každému, kto nám
alizovali projekt prístavby
hocijakým
spôsobom
materskej školy. Táto veľpomohol dosiahnuť tieto
ká investícia bola pre obec
výsledky, prípadne sponvýhodná: z celkovej výšky
zoroval niektoré naše aknenávratného finančnétivity.
nová trieda prístavby MŠ
ho príspevku Ministerstva
Milí občania, čitatelia!
pôdohospodárstva a rozHovorí sa, že v núdzi spovoja vidieka SR vo výške
znáš svojho priateľa. Aj tento nepokojný rok plný strachu,
303.373 eur tvorila spoluúčasť obce iba 5% (15.169 eur).
sociálnej a ekonomickej neistoty môže byť chápaný ako
Nad rámec dotácie, z dôvodu ukončenia stavebných prác,
istá forma núdze. Ak si nájdeme k sebe cestu a budeme si
ktoré neboli predmetom projektu a vylepšenia priestorov,
jeden druhému viac pomáhať alebo začneme byť k sebe
sme investovali do odvodnenia prístavby, do nových tried
ohľaduplnejší, či tolerantnejší, získame aj z tohto histosme dali namontovať žalúzie, do pôvodných tried MŠ sa
ricky jedinečného a zlého roka niečo pozitívneho. Príklazakúpil nový koberec. Do výdajne MŠ a školskej jedálne
dom vzájomnej tolerancie môže byť aj aká maličkosť, ako
sme zakúpili 2 umývačky riadu a za všetky tieto výdavky
prenechanie veľkokapacitného kontajnera záhradného
sme zaplatili celkom 9.660 eur.
odpadu, rozloženého na území obce pre starších občanov,
Rada by som sa poďakovala rodičom škôlkarov za ich
ktorí nevlastnia vlečku alebo prípojný vozík. Kto si už natrpezlivosť, lebo počas 6 mesiacov nebola v MŠ prevádzloží svoj príves záhradným odpadom a konármi, môže ho
ka, odmenou však boli od 2. septembra novootvorené
odviezť aj do zberného dvora a v pristavenom kontajneri
priestory rozšírenej MŠ so zvýšenou kapacitou o 22 miest.
zostane voľné miesto pre tých, ktorí vlečku nevlastnia a
Ďalším pozitívom tohto roka bolo, že začiatkom roka sme
majú problém s odvozom bioodpadu na zberné miesto. S
stihli zrekonštruovať strechu starej budovy obecného úraťažkým srdcom sa pozerá na sebeckého, egoistického člodu, dokončili sme výmenu reproduktorov miestneho rozveka, ktorý na ulici vykladá konáre zo svojho vozíka do
hlasu, konečne sme dobudovali aj dlho očakávaný chodkontajnera. Aj keď je pravda, že v súčasnosti si od ochranník Novozámockej ulice (celková suma týchto investícii
ných rúšok nevidíme úsmevy na našich tvárach, ale vidíbola 57.400 eur) a v lete sme za asfaltovanie poškodených
me si aspoň do očí, ktoré dokážu prezradiť naše emócie:
chodníkov a parkoviska nového cintorína zaplatili sumu
smútok zo sebectva, strach z neistoty, radosť z nečakanej
38.150 eur.
pomoci, lásku alebo radosť, či príjemný pocit z dobrého
Aj počas roka sme stihli vykonať niekoľko drobnejších a
skutku.
menej nákladných investícií: do klubu dôchodcov veľkéSnažme sa, milí občania, aby sme okolo seba videli čím
ho kultúrneho domu sme zakúpili nové zariadenie; doplviac ligotavých a veselých pohľadov a čím menej ustanili sme kuchyne kultúrnych domov novým inventárom;
rostených a smutných očí. Je to iba na nás, aké vzťahy si
vymenili sa svietidlá v sálach oboch KD; opravila sa movybudujeme s ľuďmi vo svojom okolí a ako sa nám bude
zaika na priečelí malého kultúrneho domu; vybudovali
spolu s týmito osobami žiť v spoločnej obci. Dodržiavajsme chodník od lávky ku kostolu; zrekonštruovali plot
me nariadené oparenia, chráňme seba, aj ostatných. Donového cintorína; zhotovili sme nové oplotenie základnej
držiavajme predpísané opatrenia, veď spoločne dokážeme
a materskej školy. Za tieto menšie práce sme zaplatili vyše
veľa – možno aj poraziť neviditeľný vírus, ktorý nám tento
12.000 eur. Pomocou miestnej stavebnej firmy Kóňastav
rok skomplikoval naše životy.
sme začali budovať aj odjazdový chodník z nového cintorína a dúfam, že počasie nám dovolí dokončiť túto stavbu
S úctou Ing. Judita Valašková
do sviatku pamiatky našich zosnulých.
starostka obce Veľký Kýr
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Základná škola s materskou školou vo Veľkom Kýre
si poradila aj s mimoriadnou situáciou
V súvislosti so životom
a plynutím školského roka
v našej škole a škôlke je ťažké nájsť prívlastok, ktorý by
vierohodne vystihoval posledné mesiace, poznačené
koronavírusom. Druhý polrok šk.r. 2019/2020 sme ešte
začali v obvyklom režime,
ale od 12.3.2020 sa zmenil celý svet, a tým aj práca
v škole a v škôlke.
Od 13. marca 2020 do 30.
júna 2020 prebiehalo v škole
vyučovanie mimoriadnym
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
Počas mimoriadnej situácie sa využívali iné metódy
a formy práce, upravil sa
obsah, ako aj kritériá hodnotenia. Vyučujúci sa riadili organizačnými pokynmi, ktoré vydalo
ministerstvo školstva a riaditeľstvo školy. Všeobecne sa mimoriadna
situácia rozdelila na 3 časti:
1. Výchovno-vzdelávacia činnosť/vyučovanie prerušené v čase od
16.03.2020 do 29.03.2020 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020.
Prvé 2 týždne tohto obdobia hľadali vyučujúci spolu s vedením školy
spôsob, ako čo najefektívnejšie dištančne vzdelávať žiakov. V prvom
rade riešili problémy z hľadiska technických možností vyučujúcich
a žiakov. Prichádzali do úvahy viaceré platformy (EduPage, messenger, webex, discord, zoom, mail), ktoré vyučujúci skúšali, vyhodnocovali navzájom. Spisovali si klady a zápory. Postupne prišli k záveru, že
najefektívnejší spôsob bude používať oficiálny školský portál EduPage na zadávanie pokynov a úloh. Kvôli technickým nedostatkom či
nedostatočnému technickému vybaveniu si však žiaci mnohokrát nevedeli otvoriť niektoré súbory. Z toho dôvodu triedni učitelia spočiatku zadávali všetky úlohy duplicitne aj na skupinový messenger triedy
(vytvorený žiakmi ešte pred začiatkom dištančného vzdelávania).
V kombinácii s EduPage sa na online vzdelávanie využívali online
hodiny vo forme videokonferencií ZOOM. Vyučujúci si ZOOM pravidelne aktualizovali, čím zabránili akémukoľvek zneužitiu dát. Žiaci
zasielali úlohy vyučujúcim prostredníctvom e-mailov. Formát súboru, ktorý žiaci použili, závisel od ich možností a schopností. Niektorí žiaci zasielali len fotografie hotových úloh, iní zvládali prílohy vo
formáte Word, pdf, ppt, zip a pod. S niektorými žiakmi, s ktorými bola
ťažšia komunikácia alebo nemali technické možnosti, sa komunikovalo prostredníctvom aplikácie Messenger. Mnohí žiaci mali problém
s nainštalovaním programov, sťahovaním súborov, zasielaním príloh
mailu. So všetkým im vyučujúci individuálne pomáhali, čo bolo časovo aj psychicky náročné. Pedagógovia si uvedomovali, že dištančné
vzdelávanie vyžaduje použitie iných metód a spôsobov výučby ako
pri prezenčnej forme. Preto hľadali rôzne vhodné materiály, stránky,
platformy a zúčastňovali sa webinárov (organizované Komenského
inštitútom, Leaf, ELT, Oxford University Press atď.), ktoré im v nemalej miere pomohli zorientovať sa v danej situácii.
2.Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 30. 03. 2020
do 31.5.2020.
Na základe získaných predchádzajúcich skúseností, pracovných porád, ktoré sme mali každý týždeň, bol zavedený rozvrh, ktorý určoval
presný počet hodín daného predmetu. Taktiež bol na stránke školy
uverejnený aj ZOOM rozvrh, aby žiaci postupne nabehli na systém
a vyučujúci sa nekryli. Na základe upraveného rozvrhu žiaci dostávali
pokyny alebo mali hodinu v ten istý deň a úlohy mali zasielať tiež na
základe dohody v ten istý deň. Takto si zvykli na istý rutinný systém
žiaci aj vyučujúci. Vyučujúci každú úlohu vyhodnotili a posielali individuálnu spätnú väzbu, ktorá mala primárne motivačný charakter.
3. Obdobie od 1.6.- 30.6 2020
Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 28.mája 2020 sa od

1.6.2020 mohlo obnoviť školské vyučovanie v ročníkoch 1-5. Vyučovanie pokračovalo na základe dobrovoľnosti v škole za predpokladu
prísneho dodržiavania hygienických požiadaviek. Žiaci, ktorí ostali
doma, boli naďalej vyučovaní dištančne. Žiaci v ročníkoch 6.-9. pokračovali v dištančnej forme výučby.
Život v škole sa na krátku chvíľu obnovil v plnej miere až posledný
školský deň, kedy si deti za prísnych bezpečnostných opatrení prevzali koncoročné vysvedčenia. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získavali učitelia v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so
žiakmi, príp. konzultáciami s rodičmi. Ďalšími podkladmi boli projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne
podmienky každého žiaka.
Pozitívnou správou v tomto náročnom období bolo rozhodnutie
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré schválilo
projekt z roku 2018 týkajúci sa rozširovania a dobudovania priestorov
pre našich najmenších. Môžeme hovoriť o šťastí v nešťastí, keďže sme
kvôli zatvoreniu škôlky 13.3.2020 mohli začať s rozširovaním priestorov MŠ. Začiatkom júna sme boli postavení pred ťažké rozhodovanie,
pretože Ministerstvo školstva vydalo rozhodnutie o znovuotvorení
škôl a škôlok. Museli sme sa rozhodnúť, či budeme ďalej pokračovať
v stavebných prácach a začiatkom septembra otvoríme škôlku v podstate pre všetky deti, ktoré majú záujem, alebo na mesiac jún otvoríme
brány škôlky, ale riskujeme tým, že školský rok nezačneme v septembri. Určite sa našlo veľa rodičov, ktorí neboli stotožnení s naším rozhodnutím, veď pre každého z nás bolo náročné prežívať toto stresujúce obdobie. Kvôli prísnym epidemiologickým opatreniam, ktoré sme
museli aj my riešiť a dodržiavať, aby bola zabezpečená bezpečnosť
detí, sme nenašli vhodné miesto na otvorenie škôlky v našej obci. Čas
nakoniec ukázal, že rozhodnutie bolo správne a nový školský rok mohol otvoriť brány 83 malým škôlkarom. O detičky sa s láskou stará 8
paní učiteliek a cestou projektov sme mohli zamestnať dvoch pedagogických asistentov a jedného psychológa. Počet nepedagogických
pracovníkov v materskej škole je 3.
Dňa 2. septembra sa otvorili aj brány školy, kedy si do školských lavíc zasadlo 198 žiakov. Školský rok 2020/2021 sa nezačal tradične na
školskom dvore, ako je u nás už dávno zvykom, ale pedagógovia privítali deti v triedach pri dodržaní prísnych hygienických pravidiel. Počet pedagogických pracovníkov v škole je 20 a pri práci im pomáhajú
3 pedagogickí asistenti a 2 vychovávateľky. Nepedagogických pracovníkov v škole je 10, vrátane pracovníčok v školskej jedálni a pomocného personálu. Z toho vyplýva, že naše zariadenie navštevuje 281
detí a plynulý chod nášho zariadenia zabezpečuje 49 zamestnancov.
Aj v tomto období sa každý z nás snaží dodržiavaním nariadení Ministerstva školstva zabrániť alebo aspoň spomaliť šírenie vírusu. Dúfame, že sa nám tak podarí obísť opätovné uzatvorenie školy a škôlky. Sme už síce lepšie pripravení, alebo aspoň ako-tak naučení aj na
online formu vyučovania, ale klasickú dennú formu vyučovania nemožno plnohodnotne nahradiť dištančnou formou. Dištančná forma
vyučovania je komplikovanejšia aj pre rodičov, v neposlednom rade
aj pre učiteľov a hlavne pre našich prváčikov. Zároveň však táto forma mala aj pozitívny prínos, čo sa týka nových poznatkov v oblasti
techniky a informatiky u detí, rodičov aj pedagógov. Tieto poznatky
môžu v budúcnosti využívať pri ďalšom štúdiu, práci či súkromnom
živote. Epidemiologická situácia u nás vo veľkej miere ovplyvňuje
nielen chod školského zariadenia, ale aj projektov, ktoré by mohli
zlepšiť a skvalitniť výučbu našich žiakov a zabezpečiť im ešte lepšie
podmienky pre ich vzdelávanie.
Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi v zastúpení starostky Ing. Judity Valaškovej, Obecnému zastupiteľstvu a Rade školy za pomoc a podporu, ktoré sú tiež veľmi dôležitým článkom pri budovaní pozitívneho
obrazu našej školy. Finančná, ale aj morálna podpora zo strany obce
významne prispieva k splneniu našich cieľov a pokojnosti pedagogických pracovníkov.
Dúfame, že školský rok 2020/21 bude pokračovať v zabehnutých koľajach bez výraznejších obmedzení a budeme vedieť zrealizovať naše
plány pre potešenie a úžitok detí, pedagógov aj rodičov. Do nového
školského roka preto prajeme každému veľa trpezlivosti, síl a zdravia.
Mgr. Kristián Kováč, riaditeľ školy
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„Hlavným cieľom pre nás je, aby sa deti v materskej škole dobre
cítili, veľa nového naučili, boli usmiate a s láskou sem chodili,“
hovorí zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu vo Veľkom Kýre Bc. Andrea Lörincová.

Vždy sa chcela stať učiteľkou pre tie najmenšie deti v materskej škole, a tak vyštudovala
Gymnázium v Šuranoch, Strednú pedagogickú školu v Leviciach a externe popri práci aj
vysokú školu na UKF v Nitre na Pedagogickej fakulte v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Hoci je Andrea Lörincová
zástupkyňou riaditeľa pre materskú školu vo
Veľkom Kýre iba od júla 2018, učiteľskú prax
tu vykonáva už 13 rokov, pretože ako vraví,
práca s deťmi ju baví a napĺňa.
• Učiteľky v materských školách sú aj akýmisi náhradnými matkami. Čo pre vás v skutočnosti znamená toto povolanie?
Byť učiteľkou materskej školy je poslanie
a spolu so všetkými pani učiteľkami v našej materskej škole s láskou vychovávame
a vzdelávame deti vo veku od 3 do 6 rokov.
Zástupkyňou pre materskú školu som dva
roky, odkedy pani zástupkyňa Emerencia Pospigelová po dlhoročnej úspešnej práci odišla
na dôchodok. Možno videla vo mne nejaký
potenciál a hlavne záujem a snahu, a tak ma
zasvätila do náročnej funkcie zástupkyne,
začo som jej veľmi vďačná, veľa som sa od nej
naučila. A stále sa mám čo učiť, pretože nikto
nie je dokonalý a celoživotné vzdelávanie ma
neminie. Ak mi zdravie bude slúžiť, urobím
všetko preto, aby fungoval chod materskej
školy čo najlepšie.
• Čo všetko si vyžaduje vaša práca?
Od vymenovania za zástupkyňu sa snažím
svoju prácu robiť svedomito, zodpovedne, ale
hlavne nezabúdam na deti a stále sa im venujem s takou istou láskou a som pre nich taká
istá pani učiteľka ako aj predtým. Mám triedu
predškolákov, a tak je veľmi dôležité ich pripraviť na vstup do 1. ročníka základnej školy.
Rôznymi aktivitami a hrami sa naučia všetko,
čo ako predškoláci majú vedieť.
• Ako ste boli v škôlke pripravení na výchovno-vzdelávací proces v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou?
Pandemická situácia prišla veľmi rýchlo a nikto na ňu nebol pripravený. Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR bola prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť od 13. marca 2020. A tak aj po
zatvorení materskej školy sme urobili všetko
preto, aby sa deti aj naďalej vzdelávali. Prešli
sme na dištančnú formu vzdelávania a komunikáciu s rodičmi formou e-mailov. Vytvorili
sme si spoločné messengerové stránky jednotlivých tried a pani učiteľky komunikovali s rodičmi a s deťmi cez internet. Každý

týždeň sme na
každú
tému
posielali rôzne
aktivity,
hry,
piesne, riekanky,
pracovné
listy, návody na
výtvarnú a pracovnú činnosť.
Následnou
spätnou väzbou
od rodičov, keď
nám posielali
práce detí a fotografie, sme
deti pochválili
a povzbudili do
ďalších činností.
Bolo to náročné obdobie, ale spoločne sme ho
zvládli.
• Aké aktivity sa s deťmi snažíte robiť teraz?
Aj počas tohto veľmi náročného obdobia, keď
si viac musíme dávať pozor na svoje zdravie
a zdravie detí, sa snažíme svoju prácu vykonávať tak, aby sa deti dobre cítili v materskej
škole, chodili do nej rady a rozvíjali sa vo
všetkých oblastiach. Ak nám počasie dovolí,
veľa času trávime na školskom dvore a robíme
aktivity v rámci environmentálnej výchovy.
Deti hravou formou pozorujú, skúmajú, bádajú a opisujú prírodné javy a svet okolo nás.
Zároveň pokračujeme už tretí školský rok
v projekte „Zeleninkové šialenstvo“ a venujeme sa boju proti detskej obezite. V rámci tohto projektu sa deti každý týždeň oboznamujú
stále s inou zeleninou. Celoročný preventívny
program sa plnohodnotne zameriava rozvíjať
u detí nové pracovné a hygienické návyky, ale
aj motorické zručnosti. Deti si samé umývajú
a čistia zeleninu, učia sa krájať, ochutnávajú, a tým je pre ne najsilnejším zážitkom už
samotná obohacujúca zážitková kuchárska
činnosť. Zapojení sme aj do projektov „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
II“ a „Praxou k zamestnaniu 2“, na základe
ktorých sme získali pedagogického asistenta
a školského psychológa.
• Spolupráca s rodičmi je taktiež dôležitá.
Zapájate do svojich aktivít aj ich?
Máme dobrú spoluprácu s rodičmi, do viacerých aktivít sme doteraz zapájali rodičov
a vždy boli spokojní s akciami a aktivitami.
Nakoľko je teraz mimoriadna situácia, nemožno realizovať žiadne spoločné aktivity.
Preto aj prostredníctvom fotografií na we-

bovej stránke, facebookovej stránke školy
a obecnej káblovej televízie Carisma môžu
sledovať tieto aktivity rodičia, a tak vidieť svoje deti, čo všetko sa naučili.
• S projektom na rozšírenie kapacity materskej školy formou dostavby bola obec Veľký Kýr úspešná. Koľko detí ju momentálne
navštevuje?
Áno, kapacita materskej školy sa rozšírila vďaka projektu Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR, na základe ktorého obec
získala na tento účel finančné prostriedky,
a tak sme mohlo prijať o 22 detí viac ako doteraz a naplniť aj štvrtú triedu. Materskú školu
od 2. septembra navštevuje 83 detí vo veku od
3 do 6 rokov, pričom máme štyri triedy – tri
s vyučovacím jazykom slovenským a jednu
s vyučovacím jazykom maďarským.
• Chystáte aj nejaké novinky v tomto školskom roku?
Máme v pláne organizovať aktivity pre rodičov, pre starých rodičov, spolupracujeme aj
s inými organizáciami v našej obci. Radi by
sme pokračovali v realizovaní workshopov
a seminárov pre učiteľky Nitrianskeho kraja,
nakoľko som aj predsedníčkou Regionálnej
sekcie OMEP Nové Zámky, čo je Svetová organizácia pre predškolskú výchovu. V týchto
náročných časoch sa však momentálne nemôžu organizovať žiadne hromadné aktivity
a podujatia.
• Aké sú Vaše ciele a plány s materskou školou do budúcna?
Naším cieľom je poskytovať deťom čo najviac podnetov vhodných pre ich zdravý vývin
v oblasti kognitívnej, sociálno-emocionálnej
a psychomotorickej, takisto im sprostredkovať prvky regionálnej kultúry, kultúrneho
dedičstva a tradícií. Deti by tiež mali získavať
povedomie o dôležitosti zdravého prostredia, v ktorom žijeme, pre zachovanie nášho
zdravia i ďalšieho života, získavať poznatky a
zručnosti o ochrane prírody a životného prostredia formou hry, priamej skúsenosti či aktívneho bádania. Našou snahou je vštepovať
im aj základy ochrany zdravia s využívaním
zdravého životného štýlu a celkovo pre ne vytvárať rodinnú atmosféru, aby sme im uľahčili
plynulú adaptáciu. Hlavným cieľom pre nás je
však okrem iného najmä to, aby sa deti v materskej škole dobre cítili, veľa nového naučili,
boli usmiate a s láskou sem k nám chodili.
A nemenej dôležitá je aj spokojnosť rodičov.
Mgr. Mária Májeková
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Výstava
„U nás DOMA“

Tohtoročné hodové slávnosti sa snažila Obec
spestriť zorganizovaním 3-dňovej výstavy
dvoch miestnych umelcov - rodákov našej
obce: Eriky Szőke a Michaela Luzsiczu. Slávnostné otvorenie výstavy pod názvom: „U nás
doma“ sa konalo v malom kultúrnom dome
dňa 12.9.2020, kde po príhovore starostky obce
a po otvorení výstavy vítali svojich hostí samotní vystavovatelia, ktorí svoje diela predstavili širokej verejnosti. Záujemcom porozprávali
aj príbehy súvisiace so vznikom jednotlivých
diel, resp. prezradili niektoré zaujímavé techniky, pomocou ktorých ich diela vznikajú.
Umelkyňa Erika Szőke tvorí svoje diela pomocou fotoaparátu a centrálnymi témami jej tvorby sú otázky rodiny, medzigeneračnej pamäte,
mikrokozmos, spätosti vzťahov v rámci rodiny, otázky spoločenského
rodu a rodovej identity. Vo svojej tvorbe inklinuje popri analógových a
digitálnych technikách k rôznym experimentatívnym a osobne vyvinutým postupom na rozhraní medzi klasickou fotografiou a netradičnými
grafickými technikami. Častokrát vytvára akési hybridné diela na rozmedzí fotografie a trojdimenzionálneho objektu. Pravidelne vystavuje
na Slovensku, aj v zahraničí, v roku 2014 získala veľkú cenu Sikulského
Grafického Bienále (Sfantu Gheorghe, Rumunsko).
Mladý tvorca Michael Luzsicza popri svojich štúdiách pracuje s naratívnou figurálnou maľbou, ktorú rozvíja do dvoch línií závesných obra-

zov. V prvej línii s názvom „Konečne z domu“ zobrazuje paralelný svet,
v ktorom je jeho detská ﬁgúra konfrontovaná s miestom, v ktorom žije
v súčasnosti a s jeho vnútorným prežívaním. Súčasný svet a situácie v
ňom zobrazuje ako protikladné svetu zo spomienok z detstva. V druhej
línii s názvom „Konečne doma“ sa v obsahovej stránke z hľadiska dospelosti konfrontuje s hravým detským svetom. Maľovaním týchto naratívnych scén znova prežíva detstvo v dospelosti.
Sme radi, že sme sa mohli popýšiť zaujímavými dielami našich tvorivých umelcov a veríme, že z tejto iniciatívy vznikne v budúcnosti nová
akcia, v rámci ktorej plánujeme každoročne predstaviť práce našich
šikovných remeselníkov alebo amatérskych maliarov. Vystavovateľom
tohtoročnej výstavy prajeme veľa úspechov, aby sa im podarilo zaradiť
sa medzi popredných autorov vo svojom odbore.
- obecný úrad -

Talentovaný maliar Michael Luzsicza
Kroky mladého maliara
Michaela Luzsiczu na Akadémiu umenia v Banskej
Bystrici viedli rovno cez
štúdium grafického dizajnu
na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Nitre.
Dvadsaťštyriročný rodák z
Veľkého Kýru má za sebou
úspešne skončený bakalársky
stupeň v odbore maľba a v
súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu v odbore
voľné výtvarné umenie v
ateliéri START UP pod vedením Jána Triašku. V Banskej
Bystrici preto žije, študuje
aj tvorí, čím sa snaží plniť si
svoj sen robiť to, čo ho najviac napĺňa.
Podpora rodiny je neodmysliteľná
Jeho záujem o kreslenie sa prejavil už v detstve. „Môžem hlavne ďakovať
svojim rodičom, ktorí ma už ako malého zapísali na základnú umeleckú
školu v Nových Zámkoch a ktorí ma aj v súčasnosti podporujú v mojej
umeleckej tvorbe,“ hovorí Michael Luzsicza. Vraví sa, že talent je dar
od Boha, no niekedy majú na tom svoj podiel aj dobré gény. Michael
si spomína, že v rodine mali jedného maliara Lajosa Luzsiczu, ktorého
však osobne nepoznal, no je zrejmé, že mal po kom zdediť takýto veľký
talent. To, že sa chce venovať umeniu profesionálne, si postupne začal
uvedomovať až na vysokej škole, keď mal prvé skupinové výstavy so
spolužiakmi.
Námetom pre tvorbu je sám život
Ako pre väčšinu tvorivých umelcov, aj pre neho sú vďačným spôsobom
zobrazenia jeho osobné zážitky, no námety na svoje diela čerpá tiež z
kníh a z internetu. Preto je aj jeho tvorba založená na tvorbe vizuálneho
umenia prostredníctvom závesných obrazov. „Fascinuje ma problematika splynutia virtuálnej reality a reálneho života,“ interpretuje svoje
najčastejšie zobrazované motívy vo svojich dielach. „Pomocou metafor
a symbolov rozprávam príbehy jednotlivých situácií, ktoré sú prepojené

s našimi zážitkami na internete, ale aj s udalosťami z každodenne žitej
reality.“ A aké maliarske techniky popri svojej tvorbe využíva? „Zo začiatku som sa učil maľovať akrylom a temperou, no potom som prešiel
na techniku olejomaľby na plátno.“
Svoje diela má vystavené aj v Severnom Macedónsku
Hoci je pomerne mladým maliarom, svoje diela vystavoval už po celom
Slovensku. Najviac výstav máva v Banskej Bytrici, kde žije a súčasne aj
tvorí, no ľudia mohli jeho obrazy obdivovať i na výstavách v Nitre, Nových Zámkoch, Košiciach, Trnave, Topoľčanoch a Oščadnici. Aktuálne
má dokonca vystavené dve kresby v Skopje v Severnom Macedónsku na
bienále kresby 2020 a jednu maľbu v Nitrianskej galérii vo výstavnom
priestore Bunkra. Ako by to ale bolo, keby vynechal svoju rodnú obec?
Na hody v septembri si jeho diela v malom kultúrnom dome konečne
mohli pozrieť aj obyvatelia Veľkého Kýru. Výstava niesla názov „U nás
doma“ a spoločne s Erikou Szőke prezentovali zopár svojich diel. „Ja
som vystavoval sedem závesných obrazov, ktoré boli maľované olejom
na plátno,“ približuje. „Celková koncepcia výstavy sa zameriavala na
náš domov, rodinu a spomienky z detstva.“
- májeková -
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Členovia Miestneho odboru Matice Slovenskej vo Veľkom Kýre
plánujú aktivity a podujatia, na ktoré sa oplatí prísť

„Slovenská Matica je jednota
milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú
vzdelanosť budiť, rozširovať a
utvrdzovať, slovenskú literatúru
a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt
slovenského národa napomáhať
a na jeho zvelebení pracovať,“

zvolená členmi Miestneho
odboru Matice Slovenskej
a v podstate odvtedy vykonávam túto funkciu,“
objasňuje svoje zvolenie
do funkcie.
Vidí potenciál v oživení
komunity
Ujať sa takejto výzvy na
poste predsedníčky a naplniť očakávania členov
a sympatizantov je určite
neľahká povinnosť. Súhlasí s tým aj samotná
predsedníčka. „Je to veľmi
náročná úloha, no k prevzatiu funkcie ma viedli
viaceré okolnosti. Videla
som potenciál v oživení
komunity, ktorá aktuálne
upadá,“ vysvetľuje svoje
motívy, prečo sa popri rodinných
a pracovných povinnostiach rozhodla aj pre túto náročnú službu
občanom. „Keď sa prejdete po
obci, vidíte len prázdne ulice,
parky či prázdny športový areál. Aj toto bolo podnetom, keď
ma pani Strážovská oslovila, aby
som do toho išla naplno, preto-

členov, za čo som veľmi vďačná,“
hovorí Beáta Szárazová, ktorú
teší oživovanie členskej základne.
Stretnutia v rámci organizácie
prebiehajú na pravidelnej báze
a väčšinou na nich spoločne
plánujú organizovanie rôznych
podujatí. Jedným z nich, ktoré
v obci azda najviac zarezonovalo a dopadlo nad očakávania,
bola v minulom roku diskotéka
pod taktovkou moderátora rádia
Expres Jula Viršíka, ktorý potom
do miestnej televízie poskytol exkluzívny rozhovor.
Podujatia, na ktoré sa oplatí
prísť
Ako každá obec či mesto, aj členovia tejto organizácie mali na
tento rok veľké plány. Žiaľ vplyvom aktuálnej nepriaznivej situácie sa športový, kultúrny a spoločenský život pozastavil takmer
všade. Z tohto dôvodu museli
členovia Miestneho odboru Matice Slovenskej vo Veľkom Kýre
zrušiť návštevu divadelného
predstavenia v Nitre a organizáciu podujatia s názvom „Deň
rozprávky“. Jeseň sa však niesla

znejú Stanovy Matice Slovenskej
z roku 1863 a presne v tomto
duchu sa v roku 2019 ujala vedenia Miestneho odboru Matice Slovenskej vo Veľkom Kýre
Beáta Szárazová, kedy nahradila
svoju predchodkyňu pani Máriu
Strážovskú. „Veľmi by som sa jej
chcela poďakovať za to, že Maticu
Slovenskú viedla od jej založenia
v roku 1993. Na jej podnet bolo
zvolané riadne zasadnutie valného zhromaždenia, kde som bola

že chcem, aby ľudia spolu žili na
jednom mieste a nie vedľa seba.“
Rada by z tohto dôvodu spolu
s členmi a sympatizantmi Matice
Slovenskej rozprúdila kultúrny a
spoločenský život v obci, aby to
tu jednoducho žilo a prekvitalo.
Do členskej základne
pribúdajú i mladí členovia
Miestny odbor Matice Slovenskej vo Veľkom Kýre má aktuálne
pätnásť členov. „Prevzala som desaťčlennú základňu, pričom tento rok nám pribudlo ďalších päť

najmä v znamení vybavovania
príspevkov a získaní finančných
dotácií na chod organizácie, čo
sa jej predsedníčke aj podarilo.
Vďaka tomu sa v prípade pekného počasia bude môcť konať
cyklotúra s finančnou podporou
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja na trase Veľký Cetín – Veľký Kýr. „Hľadáme najmladšieho
a najstaršieho účastníka, a všetko
bude, samozrejme, v súlade s dodržiavaním opatrení nariadenými vládou SR.“ V pláne majú

i ďalšie spoločenské podujatie,
na ktoré prisľúbila účasť známa
slovenská herečka Eva Pavlíková,
a niesť by sa mala v duchu témy
„Žena a deti v súčasnej dobe“. Ani
Vianoce by nemali zostať mimo
spoločenského diania, preto by
členovia miestneho odboru radi
zorganizovali vianočný koncert
v kostole, ktorý by sa kvôli obmedzenej účasti určite vysielal i cez
miestnu TV.
Poznávacie výlety, divadlo
či Deň kroja
Plánov, ako potešiť nielen členov a sympatizantov Matice
Slovenskej, ale i ostatných občanov nápaditými podujatiami, by
bolo určite veľa. Nie všetko ale
momentálna situácia dovoľuje.
„Chceli by sme robiť poznávacie
výlety, navštíviť mesto Martin
ako centrum Matice Slovenskej,
pozvať k nám napríklad divadlo
z Komárna, prípadne hosťujúce divadlo z Dolného Ohaja,“
hovorí o spoločných plánoch
predsedníčka miestneho odboru. „Takisto by sme chceli pod
záštitou Matice Slovenskej odmeniť deti zo základnej školy za
výborné výsledky zakúpením
nejakých knižných publikácií.
Pre ženy v strednom veku plánujeme organizovať pravidelné
cvičenia pre zdravý chrbát či tanec. Myslím si, že záujem je veľký.“ Mimoriadnym podujatím
však bude určite „Deň kroja“,
ktoré by sa konalo budúci rok.
„Radi by sme urobili výstavu
slovenských a maďarských krojov, spojenú s vystupovaním ľudovej hudby oboch národností,
aby sme ukázali a vyzdvihli, čo
majú obe strany pekné,“ predstavuje svoju ideu Beáta Szárazová
a táto jej vízia sa zhoduje aj so
samotným smerovaním organizácie. „Chcem, aby sa aj tí naši
aktívni a šikovní členovia tešili
zo spoločne organizovaných aktivít, aby sa tie kultúrne zvyky
a tradície v obci prelínali a najmä aby tu bol vzájomný rešpekt
a úcta. Budem sa preto veľmi tešiť, ak sa našich podujatí, ktoré sa
budú konať pod záštitou Matice
Slovenskej, zúčastnia všetci občania,“ dodáva na záver.
Mgr. Mária Májeková
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Náš Kýrnik

„Futbal mi dal všetko: výbornú partiu priateľov a ľudí, ktorí chcú futbalu
na dedinskej úrovni pomáhať a posunúť ho ďalej,“ hovorí predseda FC Veľký Kýr Boris Batora.

• Prezidentom klubu ste sa stali v decembri 2019, keď ste na tomto
poste vystriedali Gábora Bajkaia. Prečo prišlo k tejto zmene?
- Dôvodom zmeny bolo, že predchádzajúci prezident Gábor Bajkai
sa vzdal funkcie kvôli rodinným dôvodom. Touto cestou by som mu
chcel poďakovať v mene klubu a všetkých fanúšikov za to, čo všetko
pre kýrsky futbal urobil. Dostal ho zo 7. ligy do 5. ligy, v ktorej patríme
k pevnému jadru celej súťaže, a za to Gáborovi patrí ozaj veľká vďaka.
• Aký máte vzťah k futbalu? Hrávali ste ho aj vy?
- Ja osobne hrám futbal od malička. Považujem to za najlepší kolektívny šport, lebo mi dal všetko - výbornú partiu, priateľov, veľmi veľa
známych a ľudí, ktorí chcú futbalu na dedinskej úrovni pomáhať a posunúť ho ďalej. Osobne som pôsobil a pôsobím v A-mužstve FC Veľký Kýr, 2 roky som hosťoval so svojou dvojičkou Danielom Bátorom v
Tvrdošovciach (V. liga) a rok aj pol sme takisto boli spolu v Kolárove
(IV. liga). Na obe pôsobiská mám fantastické spomienky a poďakovanie takisto patrí trénerom, funkcionárom, fanúšikom a v neposlednom
rade hráčom v týchto dvoch pôsobiskách.
• Koľko družstiev a na akej úrovni má v súčasnosti klub?
- FC Veľký Kýr do ročníka 2020/2021 zahlásilo 5 mužstiev a spolu 68
registrovaných hráčov:
U9 - tréner Jozef Uhliarik (15 reg. hráčov)
U11 a U13 - tréner Tomáš Slovák (20 reg. hráčov)
U19 - tréner Marcel Uher (15 reg. hráčov)
A mužstvo - tréner Mário Čebík (18 reg. hráčov)
Trénerom touto cestou ďakujem za ich čas, trpezlivosť a chuť vychovávať hráčov pre FC Veľký Kýr.
• Ako ste sa umiestnili v jarnom kole?
- Jarné umiestnenia sa nám hodnotia ťažko, keďže vtedy nad športom
vyhrával COVID-19 a všetky súťaže sa anulovali. V aktuálnom ročníku
2020/2021 sa A-mužstvo nachádza v tabuľke na 7. mieste, U19 na 4.
mieste, U13 na 5 mieste, U 11 na 1. mieste a U9 na 6. mieste.
Čo okrem tréningov robíte pre kýrsky futbal?
Od môjho zvolenia za predsedu FC Veľký Kýr sa nám spolu s vedením podarilo areál čiastočne zveľadiť. Zbúrali sme staré pódium a ten
priestor chceme využiť na posedenie pre fanúšikov. Vyrobili sme paletové sedenie pri bufete s občerstvením, požiadali sme o dotácie a vypracovali projekty pre rozvoj detí a mládeže vo futbale.

• Zúčastňujete sa aj futbalových turnajov?
- Klub sa každoročne už desiatky rokov zúčastňuje jedného z najstarších turnajov s názvom „Pohár starostov obce“. Zúčastňujú sa ho vždy
tie isté obce: Golianovo, Čechynce a Branč. Vďaka p. Uhliarikovi sa
na našom štadióne usporadúvajú aj medzinárodné turnaje s účasťou
hlavne českých a maďarských mužstiev. Naša mládež si vďaka týmto
turnajom už vo veľmi mladom veku vie zmerať svoje sily na ihrisku aj s
tímami zo zahraničia. A vďaka Patrikovi Malému už máme za sebou 2.
ročník „Hodovej jedenástky“, kde sa tento rok prihlásilo cez 60 súťažiacich. Bola to úspešná akcia.
• Aké máte plány do budúcna?
- Prioritou klubu je zabezpečenie závlahového systému a umelého
osvetlenia na hlavný štadión. Takisto je nutnosťou zveľadiť pre našich
fanúšikov toalety. Tu by som rád upozornil na fakt, že ako obec máme
68 registrovaných hráčov (z toho len 3 hráči nie sú obyvatelia Kýru) a
nemáme k dispozícii žiadne adekvátne tréningové ihrisko s umelým
osvetlením a možnosťou závlahy. S týmto sa, bohužiaľ, klub bez pomoci
obce a miestnych podnikateľov sám nedokáže vysporiadať.
• Futbalový klub je neodmysliteľnou súčasťou obce. Aká je spolupráca klubu s vedením obce?
- Klub je závislý od obce, nakoľko obec tvorí 100% nášho rozpočtu.
Starostke a poslancom Veľkého Kýru patrí veľká vďaka, keďže bez ich
finančnej podpory by sa v Kýre futbal neuživil. Samozrejme nás teší
pomoc miestnych fanúšikov a podnikateľov vo forme hmotných darov
a veľakrát aj fyzickej pomoci. Naším cieľom je spolu s obcou vybudovať už spomínané adekvátne tréningové ihrisko, ktoré bude k dispozícii
ako klubu, tak aj celej obci. Sme obec s takmer 3000 obyvateľmi a naši
spoluobčania, či už deti alebo dospelí, ak si chcú ísť zakopať alebo len
tak si zabehať, sú nútení využívať susednú umelú trávu v Komjaticiach,
za ktorú si platia.
Touto cestou by som chcel poďakovať vedeniu FC Veľký Kýr, hlavne
bratovi Danielovi Bátorovi a bratrancovi Patrikovi Malému, Máriovi
Čebíkovi a hospodárovi Jurajovi Szárazovi, bez ktorých si fungovanie
klubu nedokážem predstaviť. Ďalej patrí vďaka funkcionárom, ku ktorým patria: Vendelín Zaťko, Patrik Szöke, Augustín Babicz, Tomáš Slovák, Erik Botlík, Gábor Bajkai.
- derďaková -
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„Szerető“ c. színházi előadás

Hasonlóan, mint az elmúlt évben, szeptember 19-én ismét községünkben üdvözölhettük a pozsonyi Teatro Wűstenrot művészeit. A rendezvény támogatója a község által elnyert pályázati
támogatáson keresztül Nyitra Megye Önkormányzata volt.
Ez alkalommal az amerikai Neil Simon:„Szerető“ c. brilliáns
komédiája került bemutatásra a televízióból jól ismert hazai
színészek szereposztásával. A bemutatott előadás vicces módon vezette végig a közönséget azokon a veszélyeken, amelyek
a mai világban a házas férfiakra leselkednek. A főszereplő – egy étteremtulajdonos, aki 22 éves házasságban él, elindul
a szerelmi románcok útján, ahol három
különböző attraktív nő kísértésének próbál meg ellenállni és ezáltal komikus és
pikáns jelenetek gyűrűjébe kerül. A három részre felosztott darabban mindegyik színésznő előadott egy ismert dalt,
amelyet a közönség tapssal díjazott. Az
előadás végén Karin Haydu művésznő
a társulat nevében megköszönte a közönség fegyelmezettségét, mivel a COVID-os óvintézkedések végett kénytelenek voltak szájmaszkot viselni az egész

előadás alatt és értékelte azt, hogy második nekifutásra ugyan
(az előadás eredeti időpontja március 20 lett volna), de mégis
létrejött az előadás. A színészek is örültek, mivel a pandémiás
korlátozások végett idén ez volt a társulat második nyilvános
előadása. A közönség szeretetét a színészek egy közös szelfivel is
megköszönték, amelyet egy kedves üzenettel küldtek el.
A rendezvény lebonyolítását megbélyegezték az előírt járvány
elleni óvintézkedések, így sajnos korlátozva
volt a belépőjegyek mennyiségének eladása
és elkerülhetetlen volt az előírt rendelkezések betartása, amelyek kézfertőtlenítésből,
testhőmérséklet-mérésből, kötelező szájmaszk viselésből és a megadott távolságtartásból álltak. Mindezek ellenére úgy tűnik, a
közönségnek már szüksége volt egy kis kulturális kikapcsolódásra, mert minden akadály ellenére remekül szórakoztak.
Reméljük, hogy a legközelebbi hasonló előadáson már az előadóművészek is láthatják
majd a közönség széles mosolyait, amit idén
a szájmaszkok sajnos eltakartak.
Gabriela Dubická
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Egy olyan bizonytalan időszakot
élünk, amikor családtagjaink
egészsége miatt aggódunk

tőleg lehetőség volt ezt családon belül megoldani. Szívből
köszönöm minden önkéntes lakosunk segítségét. Bebizonyosodott, hogy szükség esetén össze tudunk fogni, segíteni tudunk másoknak annak ellenére, hogy a közéletben
különbözünk egymástól. Szeretném megköszönni mindenkinek a kormányrendeletek fegyelmezett betartását is.
Talán ennek köszönhetően sikerült átvészelnünk a koronavírus I. hullámát fertőzés nélkül és reméljük, hogy a II.
hullámban is hasonlóan sikeresek leszünk.
Ami a tömegrendezvényeket illeti, csak néhány
tervezett akciót tudtunk megvalósítani, mint pl. a disznótorost és a búcsút, amelyet képkiállítással és szórakoztató műsorral tarkítottunk A tervezett színházi előadást,
amelyet Nyitra Megye Önkormányzata is támogatott, korlátozott létszámú közönséggel második nekifutásra valósítottuk meg. Sajnos az óvintézkedések végett nem elégíthettük ki minden érdeklődő igényét, de fontosabb volt a
művészek és a jelenlevő közönség biztonsága. A színészek
értékelték, hogy az előadás megvalósult, mert a korlátozások végett ez volt idén a társulat második élő fellépése Az
előadás iránti érdeklődés is bizonyítja, hogy a szokványos
életben nem is tudatosítjuk, milyen széleskörű kulturális
és szabadidős rendezvénysorozatból van lehetőségünk váÉs meg kell tanulnunk együtt élni a COVID-19 hozta vilasztani. Az államhatárok lezárásával és a kijárási tilalom
lágjárvány óvintézkedéseivel. 2020 feltehetőleg mint sok
bevezetésével beszűkült körülöttünk a világ és hirtelen
– sok elhalálozás, példátlan korlátozás, gazdasági hanyatolyan aktivitások is hiányozni kezdtek, amelyeket eddig
lás és társadalmi bizonytalanság fekete éveként lesz beírva
észre sem vettünk. Feltehetőleg a maga módján mindena világtörténelembe.
ki átértékelte a saját prioritásait és
A koronakrízis nemzetgazdaságunk
remélhetőleg ezentúl toleránsabbak
minden területét megbélyegezte és
leszünk egymáshoz.
az eddigi előre-jelzések alapján közA megszokott rendezvények köségünknek is több, mint 51.500 eurós
zül a pandémiás korlátozások miatt
adókiesést hozott az állam részéről
nem volt lehetőség megvalósítanunk
folyósított jutalékadóból. Márciusban
községünk felszabadulásának 75.
ezért a képviselőtestülettel elővigyáévfordulójára tervezett ünnepségét,
zatosak lettünk és leállítottuk néhány
a tábortüzes májusfa-állítást, falutervezett beruházás kivitelezését és
napot és sajnos októberben is elmamegszüntettük nagyobb rendezvérad a jubiláns nyugdíjas-ünnepség.
nyeink megvalósítását is. KormányEgyütt érzek azokkal a családokkal
rendelet alapján kénytelenek voltunk
is, akiknek elhunyt hozzátartozóit a
a kultúrházakat is bezárni, ezért azok
temetéseken résztvevők számának
a családok, akik hónapokkal ezelőtt
korlátozása végett többen nem tudlefoglalták a helységeket lakodalom
ták elkísérni utolsó útjukon.
és családi ünnepség rendezésére, biAhogy már említettem, a korozonytalan helyzetbe kerültek.
nakrízis a sok negativitás mellett
A vírusjárvány pozitív dolgokat is
néhány pozitívumot is hozott közhozott: a község felhívására több,
ségünknek, pl. sikerült befejeznünk
mint 30 önkéntes lakosunk
néhány tervezett beruházást.
vállalta textil védőmaszkok varrását,
Az I. hullám alatt kihirdetett válságamelyeket nyugdíjas lakosaink házhelyzetben a kiscétényi AB-STAV
tartásaiba továbbítottunk. Felajánlott
vállalat segítségével rekordidőben,
kisebb vásárlások biztosításának le3 hónap alatt hajtottuk végre a közgyaloghíd a Malom utcában
hetőségével nem élt senki – feltehe-
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ség számára igen előnyös
óvodabővítési projektet. A
303.373 eurós vissza nem
térítendő támogatásból a
község csupán 5%, azaz
15.169 eurót fizetett, így
a földművelés –és vidékfejlesztési
minisztérium
jóvoltából 22 férőhel�lyel bővült az óvodánk.
Annak érdekében, hogy a
kibővített óvoda dotáció
által nem érintett részeit
is befejezzük, saját költségből megoldottuk az épület vízelvezetését, rolókat
szereltettünk az új helységekbe és lecseréltük a meglévő
osztályok szőnyegeit is. Az óvoda és iskola konyháját 2 db
új mosogatógéppel szereltük fel és ezen plusszköltségek
összértéke 9.660 eurót tett ki.
Köszönöm az óvodások szüleinek türelmét a 6 hónapos
óvodaüzemelési szünet elviseléséért.
Februárban, még a krízis előtti időszakban lecseréltük
a községi hivatal régi épületének 50 éves tetőzetét, befejeztük a hangosbemondók cseréjét és végre kiviteleztük
az Ujvári utca járdáját is. Ezen beruházások összértéke
57.400 euró volt és a nyáron elvégzett járdák és az új temető parkolójának leszurkozása további 38.150 euróba
került.
Az év folyamán sikerült még néhány kisebb és anyagilag
kevésbé költséges beruházást is befejeznünk: a nagy kultúrház nyugdíjasklubjába új berendezést vásároltunk; kibővítettük a kultúrházak konyhai felszerelését; lecseréltük
mindkét kultúrház villanyégőit; kijavítottuk az új temető
megrongálódott kerítését és a kis kultúrház homlokzatának mozaikdíszét. Járdát építettünk a Geszetenye utcától
a templomig, lecseréltük az óvoda és alapiskola kerítését
is. Ezért a kisebb projektekért kb. 12.000 eurót fizettünk.
A helyi Kóňastav vállalat segítségével megkezdtük az új
temető lejárójárdájának megépítését, és abban reménykedünk, hogy az időjárás megengedi majd a munka befejezését a halottaknapi ünnepekig.
Figyelembevéve a 2020-as év negatívumait, a község
szemszögéből az előrejelzett pénzügyi korlátozások ellenére kijelenthetem, hogy talán elégedettek lehetünk, mivel a köztulajdon fejlesztésébe ebben a hektikus évben is
132.379 eurót invesztáltunk. Köszönöm mindenkinek, aki
bármilyen módon segített elérni ezeket az eredményeket,
illetve díjmentesen szponzorálta néhány aktivitásunkat.

alapiskola és óvoda kerítés
Kedves lakosok, olvasók!
A mondás szerint szükségben ismeri meg barátját az ember. Ez a félelemmel, gazdasági és szociális bizonytalansággal teli év is lehet egyfajta szükséghelyzet. Viszont ha
megtaláljuk az egymás felé vezető utat, segíteni fogjuk
egymást és elnézőbbek leszünk egymáshoz, képesek leszünk ebből a rossz évből is pozitív dolgokat kihozni. A
kölcsönös tolerancia példájának hozható fel olyan kicsiség is, mint a község területén elhelyezett kerti hulladék
gyűjtésére szolgáló konténerek átengedése olyan idősebb
rászorulók részére, akik nem rendelkeznek utánfutóval.
Aki már felrakja autója után kötött pótkocsijára a faágakat, elvieti ezt a gyűjtőudvarra és átengedi ezáltal a
konténert azoknak, akiknek körülményes a kerti hulladék elvitele. Szívszorító és szomorú látvány, amikor egy
önző ember az utánfutóról vagy pótkocsiról rakja át a
konténerbe a kerti hulladékát, amelyet egy kis jóindulattal elvihetett volna a Kacsíni gyűjtőudvarba is. Igaz, hogy
jelenleg a védőmaszk miatt nem látjuk egymás arcán a
mosolyt, de a szemekből leolvashatóak az érzéseink: az
önzésből eredő szomorúság, a bizonytalanságból fakadó
félelem, öröm a nem várt segítség után vagy a jócselekedetből eredő szeretet, boldogság és elégedettség érzése.
Igyekezzünk, kedves lakosok, hogy minél több vidám és
csillogó szempár nézzen ránk vissza és minél kevesebb
gondterhelt vagy szomorú tekintetet lássunk magunk
körül. Csak rajtunk múlik, milyen viszonyokat fogunk
egymással ápolni és milyen lesz a faluban levő együttélés
ezekkel az embertársainkkal.
Ha továbbra is összefogunk, betartjuk az előírt óvintézkedéseket, vigyázni fogunk egymásra és segíteni fogunk
egymásnak, képesek leszünk legyőzünk bármit – talán
még az eddig legyőzhetetlennek tartott COVID-19 vírust is.

Tisztelettel: Valaska Judit, Nagykér polgármestere
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A nagykéri Alapiskola és óvoda
alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez
A koronavírus megjelenése
által kialakult helyzet miatt
nehéz olyan kifejezést találni, ami megfelelően jellemezné az elmúlt hónapokat
az iskolában és az óvodában.
A megszokott rendszer szerint kezdtük el a 2019/2020as tanév másik félévét, de
2020. 3. 12-től teljesen felfordult a világunk, és ezzel
együtt az iskolai és óvodai
munka is átalakult.
Március 13-tól június 30-ig
az oktatási minisztérium és
a tisztifőorvos rendeleteivel
összhangban, nem megszokott módon folyt az oktatás.
A veszélyhelyzet ideje alatt
más
munkamódszereket
alkalmaztunk, módosult a
tananyag tartalma és az értékelési szempontok. A pedagógusok az oktatási minisztérium és az igazgató szervezeti rendeletei
alapján dolgoztak. Általánosságban három részre oszthatjuk a rendkívüli helyzetet:
1. 2020. 3. 16. és 2020. 3. 29. között az oktatási miniszter március 12én kiadott rendeletével felfüggesztette a tanító-nevelő munkát.
Ennek az időszaknak az első két hetében a tanárok az iskola vezetésével
közösen keresték a megoldást arra, hogy hogyan tudnák a lehető leghatékonyabban távúton keresztül oktatni a diákokat. Elsősorban a tanítással kapcsolatos műszaki problémákat kellett megoldanunk. Többféle
platform használata is felmerült (EduPage, messenger, webex, discord,
zoom, e-mail), amelyeket a tanárok próbálgattak és értékeltek, összeírták a pozitívumokat és a negatívumokat. Fokozatosan arra jutottak,
hogy az útmutatások és feladatok kiadására az iskolai EduPage portál
használata a leghatékonyabb. A műszaki hibák, illetve a hiányos felszereltség miatt azonban előfordult, hogy a diákok nem tudták megnyitni
az egyes fájlokat.
Emiatt az osztályfőnökök eleinte duplán adták meg a feladatokat, amelyeket a messenger csoportokba is feltöltöttek (ezeket a diákok még a
távutas oktatás bevezetése előtt alakították ki). Az EduPage oldal lehetőségeivel kombinálva a ZOOM alkalmazás segítségével videokonferencián tartották meg az online órákat. A pedagógusok folyamatosan
frissítették az alkalmazást, ezzel meggátolták, hogy valaki visszaéljen az
alkalmazásban tárolt adatokkal. A diákok e-mailben küldték el a házi
feladataikat a tanároknak. A lehetőségeik és képességeik határozták
meg, hogy milyen formában továbbítják a megoldásokat. Néhány diák
lefényképezte a kész feladatokat, mások Word, pdf, ppt, zip, vagy más
hasonló formátumban csatolták azokat az oktatóknak. Néhány diákkal
nehezebb volt a kapcsolattartás, mivel műszaki lehetőségeik miatt csak
a Messenger applikáción keresztül tudtak kommunikálni. Sok diáknak
gondot okozott az egyes programok telepítése, a fájlok letöltése, a csatolmányok megosztása. A tanárok mindenben individuálisan segítettek nekik, még ha ez szellemileg és időben is megterhelő volt számukra.
A pedagógusok tisztában voltak azzal, hogy a távutas, online tanulás
más módszereket kíván, mint a hagyományos, jelenléti oktatás. Ezért
folyamatosan keresték azokat az anyagokat, oldalakat és platformokat, amelyek segítették a tájékozódást az adott helyzetben, különböző
(a Comenius Pedagógiai Intézet, a Leaf, az ELT, az Oxford University
Press, stb. Által szervezett) webináriumokon is részt vettek.
2. Felfüggesztett oktatás 2020. 3. 30. és 2020. 5. 31. között
A megszerzett tapasztalatok, és a heti munkaértekezletek alapján bevezettünk egy órarendet, amelyben meghatároztuk az egyes tantárgyak
pontos óraszámát. Az iskola honlapján a ZOOM órarend is megtalálható volt, hogy a diákok fokozatosan felvegyék a ritmust és ne legyen
átfedés az egyes órák között. A módosított órarend alapján a diákok
ugyanazon a napon kapták meg a feladataikat, amikor órájuk volt, és a
megegyezés szerint a kész feladatokat is ekkor kellett továbbítaniuk. A

diákok és a tanárok is megszokták a rendszert. A pedagógusok minden
feladatot kiértékeltek, és visszajeleztek a diákoknak, ami motiválta őket.
3. 2020. 6. 1. és 6. 30. közötti időszak
Az oktatási miniszter május 28-i döntése alapján 6. 1-től az 1.-5. évfolyamban önkéntes alapon, a szigorú közegészségügyi előírások betartása mellett folytatódhatott az iskolai oktatás. Azok a diákok, akik otthon
maradtak, tovább folytathatták a távutas képzést, akárcsak a 6.-9. évfolyamokba járó tanulók.
Rövid időre teljesen visszaállt a rend az iskolában, egészen a tanév utolsó napjáig, amikor a diákok szigorú biztonsági intézkedések mellett
átvehették az év végi bizonyítványaikat. A pedagógusok a diákok munkája, a velük folytatott beszélgetések, illetve a szülőkkel való egyeztetések alapján értékelték a tanulók teljesítményét. A tanulók projektjei, az
összetett feladatok megoldása, a diákok által készített önálló munkák is
az értékelés alapját képezték, tekintettel az egyes tanulók lehetőségeire.
Ebben a nehéz időszakban jó hírt is kaptunk a mezőgazdasági minisztériumtól, amely jóváhagyta a 2018-ban beadott projektünket, aminek
köszönhetően növelhettük az óvoda befogadóképességét. Ez szerencse
volt a szerencsétlenségben, mivel az óvoda 3. 13-án bezárt, így hozzáláthattunk az épület kibővítéséhez. Június elején azonban nehéz döntés
előtt álltunk, ugyanis az oktatási minisztérium engedélyezte az iskolák és óvodák megnyitását. El kellett döntenünk, hogy folytatjuk-e az
építési munkát és szeptemberben minden érdeklődő gyereknek megnyitjuk az óvodát, vagy júniusban is fogadjuk a gyerekeket, de ezzel
kockáztatjuk a szeptemberi tanévkezdést. Biztosan sok szülő nem értett egyet a döntésünkkel, hiszen mindegyikünknek nehéz és megterelő
volt a mögöttünk álló időszak. A szigorú járványügyi intézkedések miatt,
amelyeket a gyerekek biztonsága érdekében nekünk is be kellett tartani,
nem találtunk megfelelő helyet az óvodának a községben. Az idő végül
igazolta, hogy jó döntést hoztunk és az új tanévben nyolcvanhárom óvodást vártunk tárt kapukkal. Nyolc óvónéni foglalkozik a gyerekekkel és
különböző projektek által két pedagógiai asszisztenst és egy pszichológust is foglalkoztathatunk. Három nem pedagógiai alkalmazottja van
az óvodának.
Szeptember 2-án az iskola kapui is megnyíltak, százkilencvennyolc
tanuló ült újra iskolapadba. Nem hagyományosan az iskolaudvaron
kezdtük el a 2020/2021-es tanévet, a tanárok az osztályokban a szigorú
higiéniai előírások betartása mellett fogadták a diákokat. Az iskolában
húsz pedagógust foglalkoztatunk, akik munkáját három pedagógiai
asszisztens és két nevelő segíti. Tíz nem pedagógiai alkalmazott dolgozik az iskolában, köztük az iskolai étkezde dolgozói és a segédek. Kétszáznyolcvanegy gyerek látogatja az intézményünket, amelynek folyamatos működéséről negyvenkilenc alkalmazott gondoskodik.
Mindannyian igyekszünk meggátolni, vagy legalább lassítani a vírus
terjedését az oktatási minisztérium rendelete szerint. Reméljük, hogy
ezzel sikerül megakadályoznunk az iskola és az óvoda esetleges bezárását. Felkészültebbek vagyunk, vagy legalábbis többé-kevésbé sikeresen
tudjuk alkalmazni az online oktatást, de a hagyományos tanítást nem
lehet teljesen helyettesíteni a távutas formával. A távutas képzés a szülőknek is megterhelőbb, de a tanítóknak és nem utolsó sorban az elsős
diákoknak is. Mégis elmondhatjuk, hogy pozitívumot is hozott ez az
oktatási forma, ugyanis a diákok, a szülők és a pedagógusok is fejlesztették az informatikai tudásukat, amit később a tanulmányaik során,
de a magánéletben is hasznosíthatnak. A járványügyi helyzet nemcsak
az intézmény működésére, hanem az egyes projektekre is hatással van,
amelyekkel színvonalasabbá tehetnénk az oktatást és jobb körülményeket teremthetnénk az iskolában.
Köszönjük a segítséget és a támogatást a fenntartónak, Valaška Judit
polgármester képviseletében, a képviselő-testületnek, az iskolatanácsnak, akik fontos szerepet játszanak abban, hogy pozitív képet alakítsunk ki az iskolánkról. A község anyagi és szellemi támogatása nagyban
hozzájárul a céljaink teljesítéséhez és a pedagógusok elégedettségéhez.
Bízunk benne, hogy a 2020/21-es tanév a megszokott mederben folyik
majd nagyobb korlátozások nélkül, és megvalósíthatjuk a terveinket,
amelyekkel a gyerekeknek, a pedagógusoknak és a szülőknek is örömet
szerezhetünk. Mindenkinek sok türelmet, erőt és egészséget kívánok az
új tanévben.
Mgr. Kristián Kováč, igazgató
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„Legfőbb célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az
óvodában, sokat tanuljanak, nevessenek és szívesen járjanak ide“
mondja a nagykéri óvodáért felelős igazgatóhelyettes, Bc. Lörinc Andrea.

Mindig is a legkisebb, óvodás gyerekeket
szerette volna tanítani, ezért a nagysurányi
gimnáziumban, majd a lévai Pedagógiai Szakközépiskolában tanult. Később már a munka
mellett távúton a Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Pedagógiai Karán szerzett diplomát
óvodai és elementáris pedagógia szakon. Lörinc Andrea ugyan csak 2018 júliusától látja
el az igazgatóhelyettesi feladatokat, de már 13
éve oktat a helyi intézményben, mivel ahogy
mondja, szórakoztatja és feltölti őt a gyerekekkel való munka.
• Pótanyukaként is jellemezhetnénk az óvodai pedagógusokat. Mit jelent önnek ez a
hivatás?
Óvodai tanítónak lenni küldetés. Mi, óvónők
szeretettel neveljük és oktatjuk az óvodánkat
látogató 3 és 6 év közötti gyerekeket. Két éve
vagyok az óvodáért felelős igazgatóhelyettes,
mióta Pospigel Emerencia sokéves sikeres
munka után nyugdíjba vonult. Talán látott
bennem valamilyen potenciált, de főleg érdeklődést és igyekezetet, és így beavatott a
helyettesi megbízás nehézségeibe, amiért nagyon hálás vagyok neki. Sok mindent tanultam tőle, de még mindig van hová fejlődnöm,
mivel senki sem tökéletes és a folyamatos
tanulás elkerülhetetlen. Amíg az egészségem
is engedi, mindent megteszek azért, hogy az
óvodánk minél jobban működjön.
• Mit követel meg a munkája?
Igazgatóhelyettesként, igyekszem lelkiismeretesen, felelősségteljesen végezni a munkámat,
mindig szem előtt tartva a gyerekeket. Most
is ugyanolyan szeretettel foglalkozom velük
és ugyanaz a tanítónéni vagyok, aki korábban
voltam. Az iskola előtt álló gyerekek járnak a
csoportomba, ezért nagyon fontos, hogy felkészítsem őket az alapiskola első évfolyamára.
Különböző játékokkal és tevékenységekkel elsajátítanak mindent, amit az alapiskolába lépő
gyerekeknek tudni kell.
• Mennyire voltak felkészülve az óvodában a
jelenlegi járványhelyzetből fakadó másfajta
oktató-nevelő munkára?
Nagyon hirtelen alakult ki a járványhelyzet,
erre senki nem volt felkészülve. Az oktatási
minisztérium által kiadott irányelv alapján
2020. március 13-án felfüggesztette az oktató-nevelő munkát. Az óvoda bezárása után is
igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy a
gyerekek minél többet tanuljanak. Átálltunk
a távoktatásra, e-mailkapcsolatot is kialakítottunk a szülőkkel. A tanítónénik messenger
csoportokat alakítottak ki az egyes osztályokba járó gyerekek szüleivel, és így, az interneten

keresztül kommunikáltak
velük. Minden
héten különböző témákra
szabva játékokat, énekeket,
m o n d ó k á k at ,
tevékenységeket, munkaleírásokat küldtünk
nekik,
képzőművészeti leírásokat
is kaptak. A
szülők visszajelzései, az általuk küldött fényképek alapján megdicsértük
a gyerekeket és ösztönöztük őket a további
munkára. Nehéz időszak volt, de együtt helytálltunk.
• Most milyen tevékenységeket végeznek a
gyerekekkel?
Ebben a nehéz helyzetben, amikor még inkább kell figyelnünk a saját, illetve a gyerekek
egészségére, próbáljuk úgy végezni a munkánkat, hogy a gyerkőcök jól érezzék magukat az
óvodában, szívesen járjanak ide és fejlődjenek.
Amikor az időjárás engedi, sok időt töltünk az
iskola udvarán, ilyenkor főleg a környezeti
neveléssel kapcsolatos aktivitásokat végzünk.
A gyerekek játékos formában megfigyelik,
vizsgálják, kutatják a különböző természeti
jelenségeket és a körülöttünk lévő világot. A
Zöldséges bolondozást már a harmadik éve
szervezzük meg, ezzel a gyermekek elhízása
ellen harcolunk. A projekt keretében minden
héten más és más zöldséggel ismerkedhetnek
meg az óvodások. Az egész éves megelőzőprogram az új munka- és higiéniai szokások
elsajátítására is irányul, és javítja a gyerekek
motorikus készségeit. Ők pucolják- és tisztítják meg a zöldséget, megtanulják felszeletelni, majd megkóstolják azokat. Mindig az élményfőzéssel érjük el a legintenzívebb hatást.
Ezen kívül a „Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov II“ (A gyerekek és diákok oktatását segítő foglalkozások II) és a „Praxou k
zamestnaniu 2“ (Gyakorlattal az alkalmazotti
munkaviszonyhoz 2) projektekben is részt veszünk, melyeknek köszönhetően pedagógiai
asszisztenst és iskolapszichológust is kaptunk.
• A szülőkkel való együttműködés is fontos,
őket is bekapcsolják a tevékenységekbe?
Jó az együttműködésünk a szülőkkel, korábban is több programban részt vehettek és

mindig elégedettek voltak a rendezvényekkel
és a tevékenységünkkel. A jelenlegi veszélyhelyzetben azonban nincs lehetőség közös
programok megszervezésére. Ezért most a
honlapra és az iskola Facebook-oldalára feltöltött fotókon, valamint a Carisma községi
kábeltelevízió közvetítésén keresztül követhetik a szülők a gyerekek tevékenységét, és így
láthatják azt is, hogy mennyi mindent megtanultak már a gyerkőcök.
• A község sikeres volt az óvoda kapacitásának növelésére, az épület kibővítésére kiírt
pályázaton. Hány gyerek látogatja most az
óvodát?
Igen, a mezőgazdasági minisztériumtól elnyert támogatásnak köszönhetően nőtt az
óvodánk kapacitása, így huszonkettővel több
gyereket fogadhattunk, a negyedik osztály is
megtelt. Szeptember 2-tól nyolcvanhárom három és hat év közötti gyerek látogatja az óvoda négy osztályát, amelyből három szlovák és
egy magyar nevelési nyelvű.
• Készülnek valamilyen újdonságokkal a iskolaév folyamán?
Szeretnénk foglalkozásokat szervezni a szülőkkel és a nagyszülőkkel közösen, és együttműködünk a falusi szervezetekkel is. Szívesen folytatnák a Nyitrai kerületi tanítóknak
megtartott szemináriumok és workshopok
szervezését, mivel az Óvodai Nevelés Világszervezete érsekújvári regionális részlegének
elnökeként is tevékenykedem. Jelenleg azonban tilos tömegrendezvényeket szervezni.
• Milyenek a jövőbeni tervei az óvodában?
Célunk, hogy minél inkább hozzájáruljunk a
gyerekek egészséges fejlődéséhez legyen szó
akár a kognitív képességekről, a szociális-érzelmi, vagy a pszichomotorikus funkciók
fejlesztéséről, átadni számukra a regionális
kultúra elemeit, a kulturális örökséget és a
hagyományokat. A gyerekek tudatába véssük
az egészséges környezet fontosságát, amely
elengedhetetlen a saját egészségünk megőrzéséhez. Játékosan és érdekes kutatásokkal
ismereteket és jártasságot szereznek a környezetvédelem terén. Az egészséges életmód
segítségével igyekszünk elültetni bennük az
egészségvédelem alapjait, a családi környezettel pedig próbáljuk egyszerűbbé és könnyebbé
tenni a beilleszkedést számukra. A legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezzék magukat
az óvodában, sokat tanuljanak, nevessenek és
szívesen járjanak hozzánk. A szülők elégedettsége is hasonlóan fontos.
Mgr. Mária Májeková
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„Otthon“
című kiállítás

Az idei búcsút a község egy rendhagyó 3 napos kiállítással is megpróbálta tarkítani. A kiállítók: Szőke Erika és Luzsicza Michael hazai
alkotóművészek voltak, ezért a kiállítás az „Otthon“ c. elnevezést kapta. A kis kultúrházban
megrendezett kiállítás megnyitója után a kiállítók személyesen fogadták a vendégeket és az
érdeklődőket végigvezették a tárlaton, elmesélve azokat a történeteket és érdekes technikákat,
amelyek a műveik keletkezéséhez kapcsolódtak.
Szőke Erika munkáiban a hagyományos, analóg és digitális technikák mellett különféle saját
fejlesztésű, a klasszikus fénykép és sokszorosított grafika határterületein mozgó eljárásokat
alkalmaz. Sokszor a fénykép és a térbeli objektum közt egyensúlyozó
tárgyakat hoz létre, műveinek központi témája a család, a családon
belüli emlékképek, viszonyrendszerek és kapcsolati hálók univerzuma, a társadalmi nem és a nemi identitás artikulálódásának kérdései,
valamint az emlékezet és a felejtés kölcsönhatásainak ábrázolhatósága.
Alkotásaival számos hazai és külföldi kiállításon szerepelt, 2014-ben elnyerte a Székelyföldi Grafikai Biennálé nagydíját.
Luzsicza Michael a tanulmányai mellett értelmezési alakzatú festészettel foglalkozik, melyet két kontúrvonalban fejleszt függő képek kivitelezésében. Az első kontúrvonal a „Végre el otthonról“ címet viseli és egy
párhuzamos világot ábrázol, melyben a saját gyermekkorát hasonlítja
össze a helyszínnel ahol él jelenleg, valamint belső érzéseivel. A jelen

világot és a benne lévő szituációkat úgy ábrázolja gyermekkori emlékeiből, mint két ellentétes világot. A második kontúrvonalban, amely a
„Végre otthon“ címet viseli, felnőttkorát hasonlítja össze játékos gyermekkorával. Felfedi gyerekkori emlékeit a felnőttkorban és rámutat
arra, hogy az idő múlandó. Az egyes jelenetek megfestésével felnőttkorában újra átéli gyermekkori élményeit.
Köszönjük a kiállító művészeknek, hogy bemutatták alkotásaikat a hazai közönségnek, kívánunk nekik sok szakmai elismerést és hogy felsorakozhassanak a neves hazai művészek sorába. Reméljük, hogy ebből a
kezdeményezésből sikerül hagyományt teremtenünk és a
jövőben fokozatosan bemutathatjuk majd több ügyes lakosunk érdekes
alkotását.
- községháza -

Michael Luzsicza tehetséges festő
A nyitrai Magán iparművészeti középiskola grafikai
design szakáról a besztercebányai Művészeti akadémiára vezetett Michael Luzsicza
fiatal festő útja. A 24 éves
nagykéri fiatalember festő
szakon sikeresen elvégezte
az alapképzést és jelenleg
a magiszteri tanulmányait
folytatja Ján Triaška vezetése alatt a START UP műteremben szabadművészet
szakon. Besztercebányán él,
tanul és alkot, itt próbálja beteljesíteni az álmait, és azzal
foglalkozik, ami a leginkább
feltölti őt.
Elengedhetetlen a család
támogatása
Már gyerekkorában érdeklődött a rajzolás iránt. „Elsősorban a szüleimnek tartozok köszönettel, akik már kiskoromban beírattak a művészeti
alapiskolába Érsekújvárban, és akik ma is támogatnak“ - mondja Michael Luzsicza, aki szerint a tehetség Isten ajándéka, de néha a jó gének
is hozzájárulnak. Michael ezzel Luzsicza Lajos festő felmenőjére utal,
akit ugyan személyesen nem ismert, de látszik, hogy volt kitől örökölnie a tehetségét. A főiskolán, a csoporttársakkal tartott első kiállítások
során ébredt rá arra, hogy szeretne professzionális szinten foglalkozni
a művészettel
Az élet inspirálja az alkotásra
Több képzőművészhez hasonlóan számára is a személyes élmények
ábrázolása adja az alkotás alapját, de a könyvekből és az internetről is
merít témákat. Felfüggesztett képeken jelennek meg a vizuális művészi
alkotásai. „Megigéz a virtuális realitás és a valódi élet összefonódásának
problematikája,“ - jellemzi a művein megjelenő leggyakoribb motívumokat. „A metaforák és jelképek segítségével mesélem el az egyes helyzeteket, amelyek összefüggenek az interneten szerzett élményekkel, valamint a mindennapi valóságban megélt történésekkel.“ És hogy milyen

festőtechnikákat használ az alkotás során? „Kezdetben akril festéket és
temperát használtam, de később áttértem a vászonra felvitt olajfestményekhez.“
Észak-Macedóniában is láthatók a művei
Annak ellenére, hogy viszonylag fiatal festőnek számít, már országszerte voltak kiállításai. Leggyakrabban Besztercebányán láthatók a művei,
de például Nyitrán, Érsekújvárban, Kassán, Nagyszombatban, Nagytapolcsányban és Ócsadon is bemutatkozott már a közönségnek. Jelenleg az észak-macedóniai Skopjeban is látható két rajza, amelyet a 2020as rajzbiennáléé keretében állítottak ki. Egy festménye a Nyitrai Galéria
Bunker kiállítótermének falát díszíti. De hogy festene, ha a szülőfaluja
kimaradna a kiállítások sorából? Szeptemberben, búcsúkor a kis kultúrházban Nagykér lakosai is megtekinthették a műveit. A „Nálunk, otthon“ címet viselő tárlat keretében Szőke Erikával közösen mutatták be
néhány alkotásukat. „Én hét vászonra festett olaj függőképet hoztam el.
A kiállítás alapgondolata az otthonunkra, a családi és gyerekkori emlékeinkre épült“ - jegyezte meg a festő.
- májeková -
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Sok érdekes rendezvényt tervez a Matica Slovenská
helyi alapszervezete, amelyekre megéri ellátogatni

„A Matica Slovenská a szlovák nemzetet és életet szeretők
egyesülete, és a célja: az erkölcsi
és művészeti oktatás felébresztése, bővítése és megerősítése
a szlovák nemzet tagjaiban, a
szlovák irodalom és képzőművészet ápolása és támogatása, és
ezáltal a szlovák nemzet anyagi
jólétének gyarapítása,” - hirdeti

a Matica Slovenská 1863-ban
írt Alapszabálya. Beáta Szárazová 2019-ben ugyanebben
a szellemben vette át a helyi
alapszervezet vezetését Mária
Strážovskától. „Nagyon köszönöm neki, hogy az alapszervezet megalapításától, 1993-ról
vezette a helyi Matica Slovenskát. Az ő javaslatára hívták ös�sze a közgyűlést, ahol a Matica
Slovenská helyi alapszervezetének tagjai megválasztottak,
tulajdonképpen azóta látom el

a megbízást“ - beszélt a
megválasztásáról Szárazová Beáta.
Lehetőséget lát a közösség újjáélesztésében
Nem egyszerű elfogadni az ilyen kihívásokat,
és teljesíteni a tagok elvárásait, ezt az elnök is
elismeri. „Nagyon igényes feladat, de több
körülmény befolyásolta,
hogy átvegyem a funkciót. Lehetőséget láttam
a hanyatló közösség újjáélesztésében“ - vázolta
fel az indítékait, hogy a
családi és munkahelyi
kötelezettségek mellett
miért vállalta el ezt az
igényes feladatot a közösség szolgálatában. „A faluban
sétálva csak üres utcákat, parkokat, sportpályát látunk. Ez is
az egyik indítóok volt, amikor
Strážovská asszony megszólított, hogy teljes bedobással vegyem á a stafétát, mert azt akarom, hogy az emberek együtt
éljenek, ne pedig egymás mellett.“ Ezért szeretné a Matica

razová, aki örül annak, hogy újjáéled a tagsági bázis. Rendszeresen találkoznak a szervezet
tagjai és együtt tervezik meg a
különböző eseményeket. Ezek
egyike volt az a tavalyi rendezvény is, amely meghaladta az
elvárásokat, és még sokáig beszéltek róla a faluban. Ez volt
az a diszkó, amelyet Julo Viršík,
a Rádio Expres műsorvezetője
vezetett, aki exkluzív interjút
adott a helyi televíziónak.
Rendezvények, amelyeken
megéri részt venni
A többi faluhoz és városhoz
hasonlóan az alapszervezet is
nagy tervekkel készült az idei
évre. A jelenlegi kedvezőtlen
helyzet miatt azonban szinte
mindenhol megállt a sport-,
kulturális- és közösségi élet.
Emiatt a Matica Slovenská
Nagykéri Alapszervezetének le
kellett mondania a nyitrai színházlátogatást és a „Mese napja“
című rendezvényt. Az ősz főként a szervezet működéséhez
szükséges anyagiak megteremtésével, támogatások igénylésével telt, amelyről sikerrel gon-

Slovenská tagjaival és szimpatizánsaival közösen felpezsdíteni
a kulturális és közösségi életet a
faluban, hogy egy virágzó közösség legyen.
Fiatal tagok is csatlakoznak
a szervezethez
Jelenleg tizenöt tagja van a Matica Slovenská Nagykéri Alapszervezetének. „Tíztagú alapszervezettel kezdtük a munkát,
és nagyon hálás vagyok azért,
hogy idén öt új taggal bővült a
szervezet,“ - mondja Beáta Szá-

doskodott a szervezet elnöke.
Ennek köszönhetően a Nyitrai
Kerületi Önkormányzat támogatásából jó idő esetén megszervezhetik a kerékpártúrát
Nagycétény és Nagykér között.
„Keressük a legfiatalabb és a
legidősebb résztvevőt. Természetesen a túra alatt is betartjuk a kormány előírásait.“
Más közösségi rendezvényt is
terveznek a „Nő és a gyerekek
a mai korban“ gondolat jegyében, amelyre Eva Pavlíková

színésznő is elfogadta a meghívást. Karácsonykor sem maradhat el a közös hangolódás,
a helyi szervezet tagjai karácsonyi koncertet szerveznének
a templomban, amelyet a létszámkorlátozás miatt a helyi
TV is közvetítene.
Városnéző kirándulások,
színház és a Népviselet napja
Számos olyan ötletes rendezvény terve van a tarsolyukban,
amelyeken az alapszervezet
szimpatizánsai és a helyi lakosok is jól szórakoznának,
a jelenlegi helyzetben azonban nem mindegyiket lehet
megvalósítani.
„Szeretnénk
ismeretterjesztő kirándulásokat szervezni, ellátogatni Túrócszentmártonba, a Matica
Slovenská központjába, vendégül látni nálunk például a
komáromi színház társulatát,
az ohaji (Dolný Oháj) színhátszókat,” - vázolja a terveket az
alapszervezet elnöke. „Mindezek mellett a Matica Slovenská
védnökségével megjutalmaznának a kiváló tanulmányi előmenetelű alapiskolás diákokat,
például könyveket vennénk nekik. A középkorú hölgyeknek
rendszeres torna és tánc foglalkozásokat tartanánk. Úgy gondolom, hogy nagy érdeklődés
lenne ezek iránt.” Jövőre kivételes esemény lesz a „Népviselet
napja”. „Kiállítást szerveznénk
a szlovák és a magyar népviseletekből, ezt összekötnénk a
két nemzet népi együtteseinek
fellépésével, hogy megmutassuk és kiemeljük a két oldal
szépségeit,” beszélt az elképzelésről Beáta Szárazová. Az elnök asszony terve összecseng a
szervezet irányultságával. „Azt
akarom, hogy a legaktívabb és
legügyesebb tagjaink is örömüket leljék a közösen megszervezett tevékenységekben, hogy
egymásba szövődjenek a kulturális szokások és hagyományok
és kölcsönös legyen a tisztelet
és a megbecsülés. Ezért nagyon
örülnék annak, ha a Matica Slovenská rendezvényeire minden
lakos ellátogatna,” - zárta Beáta
Szárazová.
Mgr. Mária Májeková
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„Mindent megkaptam a futballtól: nagyszerű baráti társaságot és olyan embereket,
akik segíteni és fejleszteni akarják a falusi focit,“ mondja Boris Bátora, az FC Nagykér elnöke.

• Tavaly decembertől vezeti a klubot, Bajkai Gábort váltotta a poszton. Mi előzte meg a változást?
- Az előző elnök, Bajkai Gábor családi okokra hivatkozva lemondott az
elnöki posztról. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani neki a klub
és a szurkolók nevében mindazért, amit a nagykéri fociért tett. A 7.
ligából az 5.-be vezette a csapatot, amelyben ma is a verseny magjába
tartozunk, ezért tényleg nagy köszönet jár Gábornak.
• Milyen a kapcsolata a labdarúgással, ön is focizott?
- Gyermekkoromtól futballozok, szerintem ez a legjobb csapatsport,
mert mindent megkaptam tőle – jó társaságot, barátokat, nagyon sok
ismerőst és olyan embereket, akik segíteni és fejleszteni akarják a falusi
futballt. Az FC Nagykér A-csapatában játszom, két évig ikertestvéremmel, Daniel Bátorával Tardoskedden (V. liga) voltunk vendégjátékosok,
másfél évig pedig Gútán (IV. liga) játszottunk együtt. Mindkét csapatra
szívesen emlékezem, az edzőknek, tisztviselőknek, szurkolóknak, és
természetesen a játékosoknak is köszönettel tartozom.
• Jelenleg hány csapata van a klubnak és milyen szinteken játszanak?
- Az FC Nagykér 5 csapattal és 68 játékossal nevezett a 2020/2021-es
idénybe:
U9 - edző Jozef Uhliarik (15 regisztrált játékos)
U11 a U13 - edző Tomáš Slovák (20 regisztrált játékos)
U19 - edző Marcel Uher (15 regisztrált játékos)
A csapat - edző Mário Čebík (18 regisztrált játékos)
Köszönöm az edzők idejét, amit a csapatra áldoznak, a türelmüket és az
akaratukat amivel nevelik az FC Nagykér játékosait.
• Hogyan szerepeltek a nyári fordulóban?
- Nehéz értékelni a tavaszi eredményeket, mivel a COVID-19 győzött
a sport felett és minden versenyt érvénytelenítettek. A jelenlegi
2020/2021-es évfolyamban az A-csapat a tabella 7. helyén áll, az U19-es
a 4.-en, az U13-as az 5. helyen, az U11-es első, az U9-es 6..
• Az edzéseken kívül mit tesz még a nagykéri futballért?
- Mióta megválasztottak az FC Nagykér elnökévé, a vezetéssel közösen
sikerült kicsit fejlesztenünk a sportpályát. Lebontottuk a régi lelátót,
amelynek helyén ülőhelyeket akarunk kialakítani a szurkolóknak. A
büfé mellett palettákból készítettünk padokat, támogatást kértünk, és
projekteket készítettünk, amelyek segítségével a futballozó gyerekeket
és fiatalokat fejlesztenénk.

• Focitornákon is részt vesznek?
- A klub már évtizedetek óta bekapcsolódik az egyik legrégebbi focitornába, a „Polgármesterek kupájába”. Mindig ugyanazok a községek
vesznek részt a tornán: Lapásgyarmat, Nyitracsehi és Berencs. Uhliarik
úrnak köszönhetően nemzetközi tornákat is rendezünk a sportpályán,
amelyeken főleg csehországi és magyarországi csapatokat látunk vendégül. Az ilyen megmérettetéseken növendékeink fiatalon összemérhetik erejüket a külföldi csapatokkal. Malý Patriknak köszönhetően már
másodszor rendezhettük meg a „Búcsúi tizenegyes versenyt”, amelybe
idén hatvan játékos nevezett be, sikeres rendezvény volt.
• Milyenek a jövőbeni terveik?
- A klub prioritása a locsolóberendezés és a világítás kiépítése a főstadionban. Emellett szükséges felújítani a mellékhelyiségeket a szurkolóknak. Itt szeretnék rámutatni arra a tényre, hogy a falunak 68 regisztrált játékosa van (közülük csak 3 játékos nem nagykéri lakos) és nincs
megvilágított, locsolható edzőpályánk. Erről sajnos a klub a község és a
vállalkozók segítsége nélkül nem tud gondoskodni.
• Egy falu életének szerves része a futball, milyen az együttműködés
a község vezetésével?
- A klub függ a falutól, mivel a községtől kapjuk a teljes költségvetésünket. Hálával tartozunk a polgármesternek és a község képviselőinek,
mivel segítségük nélkül nem tudnánk életben tartani a focit a faluban.
Természetesen örülünk a helyi szurkolók és vállalkozók segítségének is,
akik anyagilag, de sokszor fizikai munkával is segítenek bennünket. A
célunk, hogy a faluval közösen megépítsük a már említett edzőpályát,
amelyet a klub és a helyiek is használhatnak. Nagykérnek közel 3000
lakosa van, az itt élő gyerekek és felnőttek is szívesen játszanának a pályán, vagy futnának néhány kört, jelenleg ezt csak a szomszédos Komját
műfüves pályáján tehetik meg, amiért fizetniük kell.
Szeretnék köszönetet mondani az FC Nagykér vezetőségének, főleg
testvéremnek, Bátora Daninak és unokatestvéremnek Malý Patriknak,
továbbá Čebík Máriónak, Száraz Gyuri gondnoknak, akik nélkül nem
tudom elképzelni a klub működését. Hálával tartozunk a tisztviselőknek, Zaťko Vendinek, Szöke Patriknak, Babicz Gusztinak, Slovák Tominak, Bottlík Eriknek és Bajkai Gábornak.
- derďaková -

