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Ochrana životného prostredia
v Demandiciach pokračuje
Už od roku 1996 prebieha

v Demandiciach v  priestoroch
bývalého štátneho majetku se-
parovaný zber odpadových su-
rovín: skla, papiera, textilu a
železa. Vtedy obecný úrad za-
kúpil lis v hodnote 110 tisíc ko-
rún, pomocou ktorého ešte aj
dnes lisujú odpadový materiál
nielen z Demandíc, ale aj z ďal-
ších 15 obcí regiónu. Na lise
pracuje Jozef Lauko, balíky

odpadu odváža nákladným au-
tom obecného úradu Marián
Výboch do zberní v Kolárove
a Leviciach. Aj ich zásluhou
sa nachádza v Demandiciach
menej odpadu. Ochranu život-
ného prostredia pokladajú za
vážnu úlohu, ale aj sa činia,
aby sa príroda neznečisťovala,
aby sme žili v príjemnejšom
prostredí.

Mgr. Ján Belányi

Ozval sa gong, skončilo sa
ďalšie kolo. Podlomenými no-
hami sa odoberáme do kúta a
pokúšame si nabrať nové sily.

Box je tvrdá vec. Sypú sa
údery, ale odolávame. Pred o-
čami sa nám tvoria kruhy, točí
sa nám hlava, ale ešte odoláva-
me. Držíme sa už kto vie po
koľkých kolách, čakajúc na
akýsi zázrak. Dostávame úde-
ry pod pás, lebo náš súper si ne-
vyberá prostriedky. Pre neho
je prvoradé iba víťazstvo za
každú cenu, ale nám ide o holý
život. Ideme dopredu odhodla-
ne, odpadneme, počítajú na nás,
ale predsa vstaneme. Veľakrát
nám pomôže iba gong, aby
sme si oddýchli, nabrali nové
sily. Nesmieme byť slabí, pre-
tože sme inak stratení. Súper
na nás vrhá škuľavé pohľady:
dokedy ešte tento bude odolá-
vať, čo ho ženie dopredu? Veľ-
ká vec – túžba po živote. Prí-

ležitosť, že sa z odmeny ujde
aj nám. Aspoň na lekára či ne-
mocničnú stravu. Aby sme sa
dokázali lepšie pripraviť proti
takémuto súperovi, aby sme
dokázali vracať údery tomu,
kto nám ubližuje. Dostali nás
do ringu, mysleli si, že takto
nás môžu legálne odpratať.
Ako-tak sa im to aj podarilo.
Podlomili sme sa, ale oni nás
chcú vidieť na podlahe, a k to-
mu sa im nehodí férovosť. Od-
počinieme si trošku, a ide sa
ďalej. Veríme, že niektorý z na-
šich úderov predsa len trafí,
ale zatiaľ iba hľadáme príleži-
tosť, uspávame ostražitosť sú-
pera. Krvácame, ale sme trpez-
liví.

Zatiaľ sa bránime, odolá-
vame úderom, unavujeme sú-
pera. Vieme, že príde náš čas,
ale potom beda súperovi! Obra-
na predsa neznamená kapituláciu.

Július Belányi

Už päť rokov uplynulo druhého januára, čo nás opustila
MUDr. Helena Adolfová,

detská lekárka.
Žiaľne a s bolesťou spomíname, ďakujúc,

ak ste si krátkou spomienkou chvíľu postáli.
Manžel, deti, vnuci

Normálne?

Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho
v Šahách ďakuje svojim sponzorom za pomoc, poskytnutú
v roku 2003 a praje im veľa zdravia, šťastia aj úspechov 
v novom roku 2004.

V roku 2003 našu činnosť podporili: Kvety Bugri, Mlyn
a pekárne u Sleziakov, H+H Unipo, PD Balog nad Ipľom,
Papiernictvo Pergamen, Potraviny Margaréta, Reštaurácia
Bieta, Know-How Šahy, Foto Sylvia, PD Tupá, Benzínová
čerpacia stanica Ladislav Kürthy – Slovnaft, a. s., Katona
Lajos Városi Könyvtár, Vác, Spoločnosť Lajosa Pongrácza,
Gabriel László – sklenárstvo, Kruh priateľov Hontianskeho
múzea a galérie, Midest Šahy.

Mgr. Tibor Pálinkás, riaditeľ múzea a galérie

Ďakujeme sponzorom

OROSZLÁNY
Šahy, SNP č. 52 /pri budove Úradu práce/

– AUTOMOBILOVÉ OLEJE – PREVODOVÉ OLEJE – MAZIVÁ 
– PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY – AUTOPOTREBY –

ZAHRANIČNÉ OLEJE

Za veľmi výhodné ceny!
Pre stálych odberateľov a pri nákupe nad 50 litrov oleja ceny

môžu byť upravené podľa dohody.

PRI NÁKUPE NAD 100 LITROV OLEJA DOVOZ ZDARMA!

Otvorené: pondelok–piatok: 8.00 – 16.00

sobota: 8.00 – 12.00 Tel.: 0907-036837. 

TEŠÍM SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.

Knižničné služby

v Mestskej knižnici

v Šahách
– absenčné, prezenčné výpožičky

– bibliograficko-informačná služba

– telefónne informačné služby

– medziknižničná výpožičná služba

– rešeršná služba

– zabezpečenie reprografickej služby

– rezervovacia služba

– internetová služba – ISDN

– referenčné a propagačné služby

Finančné pôžičky bez ručiteľa v mesačných splátkach 
od 20 000 do 200 000 korún.

Informácie na tel. čísle: 047/4886183 alebo 0907-854613.
Predám zachovalý pravý slovenský kožuch veľk. 40.
Tel.: 0907-500463.


