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Malé nepríjemnosti vedia
premeniť ľudský život na ozajst-
né peklo. Hlavne také, ktoré
by sme s trocha zodpovednos-
ťou mohli obísť.

V súčasnej hospodárskej a
sociálnej situácii je aj tak ťaž-
ko žiť si bezstarostne a poze-
rať na svet uspokojene. Sme
nervózni, a tak nie je čudo, že
niektoré maličkosti nás ešte
viac „rozhádžu”. Pri cenách
benzínu stále viac ľudí upred-
nostňuje bicykel ako dopravný
prostriedok. Aj k nákupom.
Pred obchodom sa potom
stretne s prvou nepríjemnos-
ťou: nemá k čomu priviazať bi-
cykel. Počas nákupu potom ne-
stačí pribehovať k výkladu a
presvedčovať sa, či mu niekto
náhodou medzičasom nespri-
vatizoval jeho dopravný pros-
triedok. Stačilo by iba málo o-
choty k vyriešeniu tohto prob-
lému.

K doprave sa viaže aj ďalší
problém. V ranných a poobed-
ňajších hodinách sa žiaci
ponáhľajú do školy alebo zo
školy domov. Nakoľko je chod-

ník neporovnateľne užší než
vozovka, je „logické”, že žiaci
obsadzujú práve vozovku.
Šiesti-siedmi vedľa seba si krá-
čajú chladnokrvne, kašľúc na
dopravné predpisy, a vodiči sú
radi, že nedôjde k žiadnej tra-
gickej udalosti. Príchodom
dobrého počasia sa vytiahli aj
starostlivo uložené motocykle.
Popri mopedoch a ostatných
dopravných prostriedkoch sa
aj ony podieľajú na zvyšovaní
hluku v meste. Revúcimi mo-
tormi, rýchlosťou trikrát pre-
sahajúcou predpísanú /a často
i bez prilby/ porušujú nejeden
dopravný predpis a ohrozujú
bezpečnosť ľudí. Kde sa vtedy
nachádzajú naši ochrancovia
poriadku?

Malé nepríjemnosti vedia
premeniť ľudský život na ozajst-
né peklo. Ochotou, vedomím si
povinností a pomocichtivos-
ťou by sa veľa takých neprí-
jemností mohlo likvidovať.
Nachádzajú sa ešte tieto slová
v našich slovníkoch?

Július Belányi

Záchranári na škole

Normálne?

Popoludnie umeleckého slova

Dňa 2. apríla sa v Gymná-
ziu Šahy konalo stretnutie so
záchranármi Denisou Fazeka-
šovou a Jankou Šikulovou zo
Zväzu kynologických záchra-
nárskych brigád, ktorí so se-
bou priviedli aj cvičených zá-
chranárskych psov. Žiaci primy
až kvarty sa na ňom dozvedeli
všetko o výchove, správaní, ale
aj samotnom výcviku našich
domácich miláčikov. Psíkovia
Jackie a Boss radi ukázali
všetko, čo chceli ich cvičiteľ-
ky predviesť. To, že prešli ná-
ročným výcvikom záchranár-
skeho psa, ukázali pri ukážke
hľadania nezvestného človeka.
Nezvestní, teda figuranti, boli
zamaskovaní vo veľkej krabi-
ci. Psíkovia to mali veľmi ťaž-
ké, lebo v sále sa nachádzalo
veľa ľudí. Po malej chvíli ús-
pešne zachránili figuranta.

Do besedy sa zapájali aj pe-
dagógovia, ktorí napríklad ne-
vedeli, čo so zlými návykmi ich
neposlušných psíkov. Žiaci
mali veľa otázok, na ktoré im
záchranári počas besedy odpo-
vedali, tiež mohli pohladkať
Jackie alebo Bossa, ktorí sa
prechádzali po sále. Nakoniec
mali všetci možnosť vidieť vi-
deozáznam z majstrovstiev
sveta, kde Slovenskú republi-
ku úspešne reprezentovali.
Jackie a Boss dostali za ocho-
tu predviesť svoje schopnosti
od žiakov maškrtu. Ďakujeme,
že boli záchranári ochotní prísť
medzi nás a zasvätili nás do ta-
jomstiev ich ušľachtilej práce.
Nikto nemôže vedieť, kedy ich
môže potrebovať.

Matúš Kosa, kvarta
Gymnázium v Šahách

Deti vraj strácajú záujem o literatúru. Žiaci II. ZŠ na Ulici E.
B. Lukáča v Šahách dokázali svoju lásku k písanému slovu 30.
marca, keď si zasúťažili v jeho umeleckom prednese.

Do školského kola postúpilo štyridsaťjeden víťazov triednych
kôl z 2.–9. ročníka. Odborná porota pod vedením PaedDr. Beaty
Bazalovej a Mgr. Anny Dobošovej vybrala najtalentovanejších
jednotlivcov, ktorí školu reprezentovali na obvodnom kole
Hviezdoslavovho Kubína.

V poézii v I. kategórii zvíťazili Simona Štefaňáková, Laura
Jarošíková, Monika Benková, Matúš Gášpár. V II. kategórii
boli najúspešnejší Zoltán Baráti, Veronika Križanová, Kris-
tína Wurczellová. Miroslava Gajdošová sa umiestnila ako jedi-
ná v III. kategórii.

V próze v I. kategórii zvíťazili a svoj talent dokázali Barbora
Černáková, Veronika Klukonová, Alex Torda a Monika Gálo-
vá. V II. kategórii zaujali víťazné miesta Klaudia Stahlová a
Cyntia Paulínyiová. Víťazi III. kategórie sú Silvia Gruzma-
nová, Anna Szógelová a Denisa Farkašová.

-jk-

Futbalový turnaj mladších

žiakov

22. apr. 2004 sa uskutočnil 5. ročník futbalového turnaja
mladších žiakov o Putovný pohár primátora mesta Šahy na II.
ZŠ v Šahách. Zápasy začali pod veľkým napätím, aj napätie
medzi hráčmi bolo veľké, lebo mužstvá boli veľmi vyrovnané a
to sa prejavilo aj na výsledkoch. Na turnaji sa zúčastnili štyri ško-
ly, ktoré sa umiestnili nasledovne: 1. ZŠ Janka Kráľa, 2. II. ZŠ,
3. CZŠ FF s v. j. maď., 4. ZŠ PL s v. j. maď.

-J.Š.-


