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Oznamujeme všetkým záujemcom, že Stredné odborné uči-
lište poľnohospodárske v Šahách usporiada tohto roku už XIII.
ročník Poipeľskej súťaže vín.

Podmienky účasti
1. Prihlásiť sa možno písomne, telefonicky alebo osobne, naj-

neskôr do 15. apríla na adrese: SOUP, Ul. SNP č. 41, 936 01 Šahy;
tel.: 036/7411098, fax 036/7410191; Ing. Tibor Petrezsél.

2. Prihlásené vzorky vín prosíme odovzdať na uvedenej adre-
se 15. apríla od 9.00 hod. do 16.00 hod. /z každej vzorky 3 x 7 dl/.

3. Zdôrazňujeme, že súťaže sa môžu zúčastniť všetci vinári
z okolitých oblastí, výrobcovia vín z hrozna, ktorí si chcú dať o-
hodnotiť vína vlastnej výroby odbornou porotou.

4. Vína bude hodnotiť medzinárodná porota zložená z uzná-
vaných odborníkov podľa prijatých predpisov 20-bodovým sys-
témom dňa 16. apríla.

5. Verejné vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a o-
dovzdávanie cien sa uskutoční 23. apríla 2004.

Každého srdečne očakávame!
Ing. Tibor Petrezsél

Mesiac knihy 2004
– 11. marca o 17.00 hod. – klub žien
– 19. marca o 17.00 hod. – cvičenie dôchodcov /2. vý-

ročie založenia spolku/ – v Dome Lajosa Pongrácza na Ul.
Rotaridesa v Šahách

– 18. marca – podujatia z príležitosti 450. výročia naro-
denia maďarského básnika Bálinta Balassiho: sadenie stro-
mu, prednáška,beseda

– 26. marca o 17.30 – autorská beseda s MUDr.
Ladislavom Kissom

V rámci Mesiaca knihy prebehne 5. ročník Týždňa sloven-
ských knižníc s týmto programom:

– literárne kvízy a hlavolamy pre žiakov ZŠ s vyuč. jaz.
slov. a maď.

– hodiny knižnično-informatickej výchovy pre stredné
školy

– prvé knižničné podujatia pre deti z MŠ
– zápis žiakov do knižnice z prvých a druhých ročníkov –

zadarmo
– výstava z dejín našej knižnice – fotodokumentácia o po-

dujatiach
– výstava z výtvarných prác žiakov ZUŠ
Do pozornosti čitateľom: od 23. marca do 31. marca

odpustíme sankčné poplatky čitateľom, ktorí majú resty voči
knižnici. Vypožičané knihy a knižničné dokumenty môžete
vrátiť bez finančných poplatkov. 

Záujemcom knižnica umožňuje bezplatný zápis do knižnice.

Týždeň slovenských knižníc:

23.–31. marca 

Pozvánka na súťaž vín 

Výstava koláží Josefa Císařovského
Výstava obrazov českého ma-

liara Josefa Císařovského, otvo-
rená 26. februára v Menora Saag
Centrum Artis v Šahách, je zaují-
mavou, ale aj inšpirujúcou ilus-
tráciou európskosti. Realizáto-
rom výstavy Sándor Márai a 20.
storočie je nadácia Pečať mesta
Šahy – Sigillum oppidi Saag.
Trochu sa zdá aj divným fakt, že
na výstave podáva ruku český vý-
tvarník významnému maďarské-
mu spisovateľovi – humanistovi a
demokratovi –, niekoľko desať-
ročí zaznávanému socialistickou
kultúrnou politikou, košickému
rodákovi Sándorovi Máraimu
/1900–1989/, ktorý väčšinu svoj-
ho života strávil v emigrácii. Azda
to môže byť aj signál na zbli-
žovanie českého a maďarského
národa, ktoré národy sa v 20. sto-
ročí  dostali do tragických niči-
vých konfliktov, najmä v dôsled-
ku dramatického vývoja európ-
skej politickej scény. Císařovský
sa prostriedkami výtvarného ume-
nia snaží skonkretizovať myš-

lienky a idey spisovateľa Má-
raiho.

O životnej a umeleckej púti
maliara hovoril v otváracom pre-
jave Dr. Peter Hunčík, zakla-
dateľ a predseda nadácie. Pripo-
menul, že z koláží sa na svet po-
zerá spisovateľ očami výtvarné-
ho umelca, a že táto výstava je
vlastne svetovou premiérou tých-
to obrazov Císařovského a zo
Šiah bude v druhej polovici marca
putovať do Budapešti. Informo-
val aj o tom, že diela Máraiho sa
v mnohých európskych štátoch
stávajú populárnym čítaním.

Príjemnú atmosféru vernisá-
že spestril pre asi 40 účastníkov aj
Tamás Gál, herec košického ma-
ďarského divadla Thália, ktorý
predniesol dve dojímavé básne
Máraiho.

Výstavu si môže každý záu-
jemca pozrieť do stredu marca
počas otváracích hodín Hontian-
skeho múzea.

/korpás/

Centrum voľného času Janka
Kráľa v Šahách
pozýva deti s rodičmi

12. a 13. marca na
– deň ľudových remeselníkov

– maľovanie kraslíc rôznymi technikami
– hlavolamy, logické hry /z dreva/


