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Alma mater

Súca na poličku
Azda nikdy nebolo také
správne pochopiť islam, ako teraz. Tento citát z prebalu knihy
K. Armstrongovej „Islam” to
hovorí za všetky citáty. Knihu
v predklade Jána Paulínyho
vydal v roku 2002 Slovart. Sám
prekladateľ využíva svoje znalosti nielen z angličtiny, ale aj
z arabčiny, a veľmi fundovane.
Začína výkladom o Mohamedovom prorockom vystúpení
v siedmom storočí po Kr. v Arábii a pokračuje dejinami islamu za Umajjovcov, Abbásovcov a ich tureckých, perských
a indických nástupcov tak, ako
sa dostávali do vedenia islamských štátov. Autorka hovorí o
vývoji dogmatiky, práva, etiky, o mysticizme a filozofických
prúdoch a rozširovaní heretic-

kých siekt. Konečne som pochopil rozdelenie moslimov na
šiitov a sunnitov, pochopil som
ich vzájomnú nenávisť /viď
Irak/ – proste celý vývin islamu a islamských inštitúcií až
dodnes. Text autorky ukazuje
vyvážený obraz o islame, nikoho neidealizuje a má rešpekt
pred náboženským cítením moslimov. Viete, že hlavným náboženským mestom za čias Mohameda a i potom bol Jeruzalem? Teda nielen pre židov a
kresťanov.
To iba na okraj. Ak sa ku
knižke dostanete, naozaj stojí
za dôkladné prečítanie či preštudovanie. Prekvapí vás to, ak
vás história len trocha zaujíma.
drga

Priatelia múzea
a galérie bilancovali
V predposledný januárový
deň sa v Šahách v budove Csemadok-u konala výročná členská schôdza Klubu priateľov
Múzea s galériou Hont. Schôdzu viedol podpredseda Mgr.
Tibor Pálinkás.
O činnosti klubu v roku
2003 referoval predseda Ing.
František Danis. V úvode referátu si zameditoval o tom,
aké ovzdušie sa asi vytvorí pre
civilné organizácie po májovom
vstupe do Európskej únie.
Prípadne aká zmena môže nastať v živote maďarskej národnostnej menšiny. Je presvedčený, že len spojením všetkých
síl tejto pospolitosti možno
adekvátne realizovať spoločenské a kultúrne predsavzatia
maďarskej menšiny. Potom vymenoval a hodnotil všetky podstatné podujatia klubu z minulého roka. Bola to účasť na
oslavách revolúcie 1849/49,
výlety na pamätné miesta, beseda s horolezcom a návštevníkom Mongolska, 13. augusta
2003 bohatý program v Areáli
zdravia z príležitosti 1. dňa Ipľa,
spomienka na Lajosa Simonyiho atď.

Vedenie Gymnázia v Šahách oznamuje, že v minulom roku bolo založené Občianske združenie ALMA MATER. Jeho predsedníctvo sa skladá z 9 členov: Mgr. Mária Zolcerová,
Ing. Zuzana Lacková, Ing. Martin Kosa, Mgr. Miroslav Žirko,
MUDr. Peter Šomló, Mgr. Jozef Budinský, Mgr. Eleonóra
Budinská, Ing. Viliam Šumichrast, Mgr. Ľubica Černáková.
Medzi ciele činnosti združenia patrí:
1. podpora rozvoja vzdelávania študentov,
2. skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
3. rozvoj cudzojazyčných zručností a schopností,
4. práca s informačnými technológiami,
5. vybudovanie materiálno-technickej základne školy,
6. podpora rozvoja národných tradícií na škole,
7. podpora medzinárodnej komunikácie a vzťahov mladej
generácie.
OZ Alma Mater sa riadi svojimi stanovami. Na zakladajúcej schôdzi bol odsúhlasený riadny členský príspevok vo
výške 50 Sk na rok, pre študentov 0 Sk.
Ak svojím členstvom a činnosťou chcete podporiť prácu
študentov na gymnáziu, môžete sa zaregistrovať kedykoľvek
na sekretariáte Gymnázia v Šahách.

Oznam gymnázia

O hospodárení klubu si
členstvo vypočulo správu pokladníka Imricha Morvayho.
Tibor Pálinkás, zodpovedný vedúci múzea a galérie
zhrnul činnosť týchto inštitúcií
v roku 2003 a načrtol hlavné
úlohy na rok 2004. Okrem iného sa bude pokračovať vo vykopávkach v oblasti bývalého
kláštora, zostaví sa archeologická mapa regiónu, o výsledkoch sa budú písať články do
odborných časopisov a iných
publikácií, obohatí sa knižnica
múzea, poskytne sa pomoc študentom a iným záujemcom o
bádanie. Pravdepodobne sa dostane aj omietka na zadnú stenu múzea.
Prítomní členovia sa oboznámili aj s plánom klubu na rok
2004. František Danis predložil návrh na činnosť, čo potom ešte doplnilo členstvo.
V diskusii odznelo niekoľko pripomienok a námetov,
ako obohatiť a spestriť činnosť
klubu a ako sa dôslednejšie starať o dedičstvo našich predkov.
Po oficiálnom programe
členovia klubu ešte dlho debatovali pri bielom stole.
/korpás/

Riaditeľstvo Gymnázia v Šahách oznamuje rodičom a žiakom, že aj v školskom roku
2004/2005 otvára 1. ročník –
primu – osemročného gymnázia s počtom 32 žiakov a 1.
ročník štvorročného gymnázia s počtom 34 žiakov.
Podľa vyhlášky MŠ SR podáva zákonný zástupca žiaka
prihlášku na štúdium na strednej škole prostredníctvom riaditeľa základnej školy do 1. apríla. Náplňou prijímacích pohovorov je osnovami stanovené
učivo príslušných ročníkov základnej školy.
Zároveň pozývame žiakov
4. ročníkov ZŠ a ich rodičov
na deň otvorených dverí do

Gymnázia v Šahách dňa 2. februára 2004 od 10.00 hod do
17.00 hodiny. V rámci tejto návštevy sa môžu žiaci i rodičia
oboznámiť s priestormi školy,
navštíviť fitnescentrum, pozrieť
si zvieratká a vtáčiky prírodovedného krúžku, vyskúšať svoje znalosti zo surfovania po internete, prostredníctvom výstavných panelov a násteniek oboznámiť sa so životom našich
študentov a samozrejme porozprávať sa o podmienkach a náplni štúdia osemročného gymnázia s vedením školy a s výchovnou poradkyňou.
Mgr. Mária Zolcerová
riaditeľka školy

Výlet do Chorvátska
Centrum voľného času Janka Kráľa v Šahách
/Hlavné nám. č. 37, tel.: 7411026/ v termíne od 23. júla do
1. augusta 2004 organizuje 10-dňový zájazd do Chorvátska /Biograd na Moru/. Cena ubytovania v kempe v stanoch s plnou penziou je 5990 Sk /7x ubytovanie, 7x plná
penzia, doprava, DPH/. Platba je možná aj v splátkach.
Nakoľko je už len pár voľných miest, prosíme záujemcov, aby sa čím skôr prihlásili.

