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V dňoch 6.–7. februára pre-
behol na II. ZŠ na Ul. E. B. Lu-
káča v Šahách netradičný zápis
žiakov do 1. ročníka. Pedagó-
govia 1.–4. ročníkov pripravili
pre budúcich prváčikov pre-
chádzku rozprávkovou kraji-
nou, kde pomáhali Červenej
Čiapočke a dedkovi Večerníč-
kovi. Tí najsmelší prebúdzali
Šípkovú Ruženku hrou na hu-

dobnom nástroji.
Rodičia a ich deti si prezreli

aj priestory školy.
Dúfame, že budúci prváci

sa zbavili strachu z nového, ne-
známeho a 2. septembra zasad-
nú do školských lavíc s rados-
ťou.

Mgr. Klaudia
Zborovjanová

Na pozvanie riaditeľa krupinského
gymnázia a obchodnej akadémie Mgr. Já-
na Slosiarika 20. februára skupina profe-
sorov šahanského gymnázia navštívila
svojich kolegov v Krupine. Po srdečnom
privítaní vedúca delegácie hostí Mgr. Má-
ria Zolcerová oboznámila prítomných 
so životom a prácou na šahanskom gymná-
ziu. Potom si naši pedagógovia prezreli
školu hostiteľov a domáci ich poinfor-
movali o svojich skúsenostiach. Po skon-
čení prehliadky špeciálnych učební sa za-
interesovaní prezliekli do športového a
družstvá si zmerali sily v mix-volejbale, kde
Šahania vo vyrovnanom boji zvíťazili 3:1.

Aj v priateľskom zápase v halovom
futbale boli lepší hostia: okrem telocviká-
rov sa o úspech vo veľkej miere pričinil aj
šahanský zástupca riaditeľa Mgr. Miroslav
Žirko.

Po športových zápoleniach nasledovalo
posedenie, na ktorom pani riaditeľka zo Šiah
opätovala pozvanie na odvetu.

Mgr. Gabriel Szikora

Netradičný zápis
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Informácie o štúdiu v šk. roku 2004/2005

Pracovno-športové
stretnutie

Prezidentský kandidát
Doc. PhDr. Martin Bútora v Šahách

Riaditeľstvo Stredného odborného uči-

lišťa poľnohospodárskeho v Šahách ozna-

muje, že v školskom roku 2004/2005 pri

SOUP v Šahách otvára nový typ školy –

Strednú školu podnikania –, ktorá ponúk-

ne žiakom vzdelanie úplne nezávislé od

poľnohospodárskych odborov. Študenti

získajú vedomosti v oblasti účtovníctva,

daňového systému, ekonomiky, manaž-

mentu a podnikania. Po úspešnom ukon-

čení štúdia môžu ísť študovať na univerzi

tu.

Ďalšie štvorročné študijné odbory

– agropodnikateľ – poľnohospodárska

prevádzka, agroturistika

– podnikanie v poľnohospodárstve
Trojročné učebné odbory

– automechanik

– mechanizátor rastlinnej výroby

– záhradník

– mäsiar

– vinohradník

– včelár a ovocinár

Po ukončení trojročného štúdia môžu

absolventi získať maturitu na dvojročnom

dennom nadstavbovom štúdiu.

Bližšie informácie môžete získať na

riaditeľstve školy.

V príjemnej atmosfére a v znamení ro-
zumného dialógu prebiehalo stretnutie kan-
didáta na post prezidenta Slovenskej re-
publiky Martina Bútoru a asi 80 obča-
nov Šiah a okolia 27. februára v budove
Csemadok-u.

Kandidáta predstavil a jeho životnú púť
stručne sprehľadnil Dr. Peter Hunčík. Pri-
pomenul, že kandidát sa už v 60. rokoch
minulého storočia ako mladý, demokratic-
ky zmýšľajúci novinár postavil proti diktá-
torským metódam vtedajšieho komunistic-
kého režimu. V roku 1989 bol jedným z i-
niciátorov pri zakladaní hnutia Verejnosť
proti násiliu a podporoval spoluprácu s hnu-
tím Nezávislá maďarská iniciatíva. Vý-
sledkom týchto snažení bola spoločná
listina kandidátov v prvých slobodných
voľbách. V rokoch 1999–2003 pôsobil
ako veľvyslanec SR vo Washingtone. Za
svoj prínos pre rozvoj demokracie a za
svoju úspešnú diplomatickú prácu získal
domáce a zahraničné vyznamenania.

Kandidát vo svojom úvodnom výstupe

vyjadril svoj názor na súčasné dianie v spo-
ločenskom a politickom živote a sformoval
svoju víziu na budúcnosť Slovenska. Chce
byť dobrým prezidentom občanov tejto kra-
jiny, ktorí potrebujú nezávislú, svojou mi-
nulosťou nekompromitovanú hlavu štátu,
ktorá pomôže občanom nachádzať nové
príležitosti v Európskej únii. Asi nasledu-
júca veta sumarizuje najvýstižnejšie pod-
statu jeho programu: „Otvorme svoje srdcia
nádeji, že ako krajina prekročíme svoj tieň.”

Účastníci položili hosťovi-kandidátovi
viacero otázok. Čo sa týka rôzností rozvo-
jovej úrovne regiónov, ako prezident by
venoval zvýšenú pozornosť tým zaostalej-
ším. Uvedomuje si, že západné Slovensko
doteraz dostalo viac možností na hospo-
dársky a sociálny rozvoj. Vyťahovanie ma-
ďarskej karty v slovenskej politike pova-
žuje za nezdravý jav, veď Strana maďar-
skej koalície aj občania maďarskej národ-
nosti pristupujú veľmi konštruktívne 
k problémom tejto krajiny. V súvislosti 
s Benešovými dekrétmi poznamenal, že

odsudzuje princíp kolektívnej viny a jeho
následky. Pripomenul však, že nesmieme
vytrhnúť spoločenské javy z historických
kontextov. I keď nie je straníckym kandi-
dátom, nepokladá sa za osamelého bežca,
lebo ho podporujú: Slobodné fórum, Ob-
čiansko-demokratická mládež, zelení. Dúfa,
že ho podporí aj Strana maďarskej koalície.
Myslí si, že treba dotiahnuť všetky kauzy
z minulých rokov do konca, ale to si vyža-
duje lepšie podmienky na vymoženosť prá-
va a pružnejšiu prácu súdov. Budúcnosť
obcí by sa mala optimizovať spojením ich
síl na zachovanie vidieckej kultúry. Súhla-
sí s názorom jedného prítomného: Európa
by nemala gravitovať k hodnotám Východu.

Búrlivý potlesk na konci naznačil, že
väčšina prítomných sympatizuje s názor-
mi kandidáta.

Po volebnom zhromaždení mohli záu-
jemcovia pokračovať vo výmene názorov
na recepcii v kaviarni Cafe Piccolo.

/korpás/


