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Obavy o šahanskú nemocnicu
/Odpoveď na článok Ing. Milana Gála a Juraja Bélika/
V januárovom čísle maďarskej mutácie
Honti Lapok – Hontianske listy sa objavil
článok Ing. Milana Gála a Juraja Bélika,
v ktorom bolo veľa nepresností, ale aj znevažovania práce interného oddelenia a ohovárania osoby primára tohto oddelenia.
Predpokladal som dobromyseľnú snahu

otvoriť diskusiu na tému šahanského zdravotníctva a jeho problémov, aj keď s množstvom nepresností a zavádzajúcich údajov.
Vo svojej odpovedi /februárové číslo HL /
som navrhol, aby sme si zasadli a vydiskutovali rozličné pohľady na dané okruhy
/Pokračovanie na 12. strane/

Oznam
mestského úradu
Mestský úrad v Šahách oznamuje obyvateľom Šiah a regiónu,
že oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ a stavebný úrad pri Spoločnom obecnom úrade v Šahách sa z prízemia budovy
presťahoval na poschodie.
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Zasadalo mestské zastupiteľstvo

Šahanskí poslanci aj o jarnom upratovaní
Iba jeden poslanec z trinástich chýbal
na 26. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva /MsZ/ v Šahách, ktoré sa
konalo 30. marca pod taktovkou primátora Ing. Jána Lőwyho. Po schválení
programu nasledovala správa o plnení
zročných uznesení, ktorú poslanci odobrili bez diskusie. Informácia o výsledku
hospodárenia Všeobecnej nemocnice
s poliklinikou Šahy n. o. za rok 2004
bola po niekoľkých diskusných príspevkoch stiahnutá z programu, keďže vysvitlo: rokovanie o zdravotníctve si vyžaduje komplexnejší pohľad, a preto tento problém prerokujú poslanci za účasti
všetkých zainteresovaných na mimoriadnom zasadnutí MsZ – pravdepodobne
19. apríla 2005. S pripomienkami schválili poslanci správu o výsledkoch hospodárenia a záverečný účet mesta za rok
2004. Poslanci upozornili vedenie mesta
na 25 miliónovú úverovú zaťaženosť
Šiah. Takisto bol schválený rozbor hospodárenia Technických služieb mesta
Šahy za rok 2004. Poslanci zobrali na
vedomie informáciu o plnení úloh mesta
v oblasti požiarnej ochrany a schválili
hlavné úlohy na rok 2005. Ani po hodinovej diskusii nedošlo k hlasovaniu o návrhu predkladaného oddelením školstva,

kultúry, mládeže a športu o zrušení materskej školy na Námestí M. R. Štefánika. Riešenie racionalizačných problémov
v oblasti materských škôl sa prekladá na
ďalšie zasadnutie. Poslanci rozhodli aj
o odpredaji pozemkov mesta a vypísaní
verejnej dražby na nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Tešmaku. Schválili pridelenie dvojizbového bytu a zmluvu o prenajatí nebytového priestoru v budove
MsÚ. Súhlasili aj s prenájmom budovy
kina so zachovaním sály na premietanie
filmov.
Zobrali na vedomie informáciu o bytovej situácii v meste a o stave odpredaja
mestských bytov. Na predaj zostáva ešte
40 bytových jednotiek. Stav nedoplatkov k 31. 12. 2004 na nájomnom činí u
nájomcov 3 mil. 884 tisíc Sk, u vlastníkov 693 tisíc. Správa o stave životného
prostredia hovorí o potrebe dostavby kanalizačnej siete; vybudovať vodovodnú
sieť treba len v mestskej časti Preseľany
nad Ipľom. S touto správou bola spojená
aj informácia o riešení jarného upratovania. Poslanci upozornili predovšetkým
na potrebu včasného vyprázdňovania
veľkoobjemových kontajnerov. Správa
o stave mestského cintorína upozorňuje

Poštová sch ránka
V poštovej schránke umiestnenej vo
vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
na ktoré odpovedáme.
Autor listu adresovaného zástupcovi
primátora mesta upozorňuje na nefunkčný miestny rozhlas v časti mesta
Homok.
– O poruche na rozvodoch miestneho
rozhlasu v niektorých uliciach na Homoku
sme vedeli a boli cez zimu urobené tie opatrenia, ktoré počasie dovoľovalo. Teraz
je už vedenie opravené, mestský rozhlas
funkčný. Chceme poprosiť občanov, aby
nám oznámili svoje poznatky o funkčnosti
mestského rozhlasu, nakoľko v priebehu
mesiaca apríl bude uskutočnená prehliadka
celej siete a následne aj oprava zistených
nedostatkov.
Ďalší čitateľ HL navrhuje a zároveň
žiada vedenie mesta o umiestnenie

držiakov na bicykle pred obchodmi a
ostatnými verejnými budovami.
– Vo vedení mesta a v odbornej komisii
mestského zastupiteľstva nedávno bol prerokovaný návrh na riešenie drobnej architektúry /lavičky, smetné koše, detské pieskoviská, držiaky na bicykle/ na verejných
priestranstvách mesta. Pred verejnými budovami v majetku mesta plánujeme osadiť
takéto zariadenia, pred ostatnými budovami /obchody, pošta a štátne inštitúcie/
to garantovať nemôžeme. V každom prípade budeme rokovoať aj s nimi v tejto
veci.
Vaše pripomienky a otázky nám môžete
posielať aj na telefónne číslo 7410152
/odkazovač/ a na internetovú adresu:
sahy@sahy.sk.
Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

na potrebu riešenia viacerých problémov.
V interpelácii odznelo niekoľko pripomienok o tom, že v dome smútku padá
omietka a že do kontajnerov, nachádzajúcich sa na území cintorína, nosia niektorí občania stavebnú sutinu. Aj na to
sa pýtali poslanci, kedy sa začne s výstavbou textilného závodu v susedstve poľnohospodárskej školy a či bol úspešný
projekt na rekonštrukciu budovy školy
na Mládežníckej ulici.
Zasadnutie uzavrel primátor.
/korpás/

Verejná dražba
Mesto Šahy vypisuje
verejnú dražbu na budovu
centra voľného času
s priľahlými pozemkami
s celkovou výmerou 2478 m2
na Hlavnom námestí
v Šahách
/bývalý pioniersky dom).
Dražba sa uskutoční
14. apríla 2005 o 14. 00 hod.
v divadelnej sále
Mestského úradu v Šahách.
Vyvolávacia cena je
4, 5 milióna korún.

Aukčný predaj
Mesto Šahy vypisuje
dražbu na odpredaj budovy
„Lényiho dom”,
nachádzajúcej sa na p. č.
354/3 o výmere 565 m2,
budova so súp. č. 93 v k. ú.
Tešmak s vecným bremenom
práva prechodu
cez pozemok p. č. 354/2.
Vyvolávacia cena:
152 490 Sk.
Aukčný predaj sa
uskutoční 14. apríla 2005 o
14.30 hod. v divadelnej sále
Mestského úradu v Šahách
na Hlavnom námestí č. 1.
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Udalosti, stretnutia a aktivity radnice
– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta rokoval s predstaviteľmi istej
belgickej firmy o možnostiach investovania v Šahách a prejavili záujem o odkúpenie pozemku pre výstavbu závodu /25. febr./.
– Primátor sa stretol s novinármi týždenníka Pohronie. Predmetom ich rozhovoru boli otázky zlepšenia spolupráce v prospech
skvalitnenia úrovne informovania čitateľov o dianiach v našom
meste. V ten istý deň sa zúčastnil aj na zakladacej schôdzi „Dunakanyar Társulás” vo Váci. Naše mesto bude pozývané na rokovania s hlasom poradným. /2. marca/
– Primátor mesta Ing. Ján Lőwy a prednosta mestského úradu
Ing. Štefan Lendvay rokovali v Budapešti s predstaviteľmi architektonickej kancelárie o spolupráci v riešení farebných úprav budov na Hlavnom námestí. Rokovali aj s predstaviteľmi družobnej
hudobnej školy z XVIII. budapeštianskeho obvodu o možnosti
vystúpenia ich skupín na tohtoročných DKH /3. marca/.
– Ing. Ján Lőwy otvoril futbalový turnaj Old Boys /5. marca/.
– Primátori družobných miest Šahy a Vác Ing. Ján Lőwy a
Dr. János Bóth vo Váci podpísali dohodu o spolupráci medzi
nemocnicami mesta Vác a Šahy. Pri podpise boli prítomní aj riaditelia nemocníc /8. marca/.
– Ing. Ján Lőwy slávnostne otvoril celoštátny turnaj vo volejbale, ktorého hlavným organizátorom bolo maďarské gymnázium.
V ten istý deň rokoval s projektovými manažermi z Maďarska o
pripravovaných cezhraničných projektoch, následne sa zúčastnil
v obci Kemence na koordinačnom stretnutí venovanom spolupráci
v oblasti turistického ruchu /9. marca/.
– Predstavitelia mesta sa zúčastnili na vernisáži výstavy umelcov z Budapešti, ktorá bola inštalovaná v priestoroch obnovenej
synagógy /11. marca/, ako aj na otvorení výstavy Petra Plevu v mestskej knižnici /14. marca/.
– Na mestskom úrade sa zišiel prípravný výbor Dní kultúry v Honte. Členovia výboru sa dohodli na rámcovom programe /14. marca/.
– Predstvitelia mesta sa zúčastnili na miestnych oslavách 157.
výročia revolúcie v r. 1848–49. Osláv sa zúčastnil aj László Miklós, minister životného prostredia SR, ktorého primátor mesta prijal
v budove radnice /15. marca/.
– Ing. Ján Lőwy rokoval so štátnym tajomníkom ministra zdravotníctva MUDr. Ottingerom. Zúčastnil sa aj na zasadnutí Správnej rady VšNsP Šahy, n. o. /17. marca/.
– Ing. Štefan Lendvay sa zúčastnil na celoslovenskom sneme
Asociácie prednostov miestnych úradov. Hlavnými bodmi rokovania boli vnútroorganizačné otázky a problematika spoločných obecných úradov /16–18. marca/.
– Primátor mesta sa zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení a
odovzdávaní cien medzinárodného stolnotenisového turnaja,
ktorý organizovalo Odborné učilište v Šahách /19. marca/.
– Predstavitelia samosprávy mesta na pozvanie primátora Vácu navštívili budovu maďarského parlamentu v Budapešti /21. marca/.
– Primátor mesta sa stretol s predsedom nemecko-belgického
euroregiónu, s ktorým rokoval o možnostiach budúcej spolupráce
na úrovni euroregiónov /22. marca/.
– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay rokovali s projektovým manažérom pre ISO o zavedení systému manažmentu kvality
na mestskom úrade. V poobedňajších hodinách v obradnej sieni
radnice sa uskutočnili oslavy Dňa učiteľov, pri ktorej príležitosti
primátor mesta ocenil prácu pedagógov /23. marca/.
– Primátor mesta sa zúčastnil na seminári gynekológov a neonatológov organizovanom VšNsP Šahy, n. o., ako aj na slávnostnom vyhlásení výsledkov mediálnej súťaže Pohronia Mestá verzus vidiek v Leviciach /24. marca/.
-ly-

Kal en dár podu j at í
P lá n u je me n a a p rí l
6. apr. – Vernisáž výstavy Sándora Bugyácsa zo Štúrova
v Galérii Ľudovíta Simonyiho o 15.00 hod.
Výstava bude otvorená do 23. apr.
7. apr. – Klub žien: FENG SHUI – stretnutie s Judit Szilárd
v mestskej knižnici o 17.00 hod.
8. apr. – Hudba duší – vernisáž výstavy výtvarníčky Enikő
Sivák v Menore Saag Centrum Artis o 16.00 hod. Výstava bude otvorená do 1. mája.
8. apr. – Koncert svetoznámeho hudobníka St. Martina
v Menore Saag Centrum Artis o 18.00 hod.
Vstupné: 150 Sk.
19. apr. – Hviezdoslavov Kubín – obvodná recitačná súťaž
v divadelnej sále MsÚ o 8.30 hod.
22. apr. – Maďari na Slovensku /1989–2004/ – autorská
beseda s Jozefom Fazekasom a Petrom Hunčíkom
/v maď. jaz./ v mestskej knižnici o 17.00 hod.
do 29. apr. – Výstava z výtvarných prác T. Petra Plevu
v knižnici
30. apr. – vernisáž výstavy obrazov Jany Kováčikovej
a Vladimíra Bezáka v Galérii Ľudovíta Simonyiho
o 15.30 hod. Výstava bude otvorená do 14. mája.
Každý utorok o 17.00 hod.: cvičenie žien v knižnici
Každú stredu o 17.00 hod.: cvičenie dôchodcov v knižnici

V ro ku 2 00 5
Narodili sa
Ferenc Bence Hajdú – 29. decembra 2004
Barnabás Balla – 24. februára 2005
Viktor Röman – 2. marca 2005
Štefánia Štrbová – 4. marca 2005
Marko Majtán – 14. marca 2005
Viktória Soltészová – 18. marca 2005
Bálint Nagy – 22. marca 2005
Bence Nagy – 22. marca 2005
Rómeó Buris – 23. marca 2005
Bálint Dominik Piatrik – 23. marca 2005
Vanesa Bartošová – 23. marca 2005
Kevin Balla – 26. marca 2005
Opustili nás
Rozália Morvayová /* 1903/ – 28. februára
Margita Tarrová /* 1917/ – 2. marca
Etela Kováčová /* 1959/ – 5. marca
Mária Bolyová /* 1919/ – 16. marca
Paulina Nemčoková /* 1914/ – 16. marca
Júlia Krčiková /* 1922/ – 25. marca
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Reformujeme, reformujeme...
Priznávam sa bez nátlaku, že som už starec. Starý, čo si veľa, až priveľa pamätá
– jediná výhoda vysokého veku. Samozrejme ak nemáte modernú Alzheimerovu
chorobu alebo Parkinsona. Rád počúvam
tie múdre reči o reformách, napríklad vo
vysokoškolskom štúdiu. Doteraz bolo
všetko „zadarmo” /okrem všimného pri prijímačkách/, teraz ideme vpred a spoplatnením štúdia sa kvalita zlepší, školstvo nebude odkázané na „podarúnky” či iné sponzorské dary podnikateľov a podnikavcov.
Bude to drahšie než doteraz, presne podľa porekadla bez peňazí na muziku nelez.
Gymnázium som skončil maturitnou
skúškou. Poplatky, tzv. školné sa odvádzalo dva razy ročne, o skúšobnom ani
nehovorím. Je pravda, že chudobnejší, ale
zato múdrejší, mali zľavy, prípadne aspoň
zníženie školného na symbolickú cenu.
Na lekárskej fakulte som začal s hlavou
vo výšinách, z ktorých som vrátil, keď
som platil za každý semester /polrok/ kolegiátne, za praktiká, pitvy, chemické a
biologické skúšky atď., atď. To ešte semester ani nezačal! Ak ste neboli obyvateľmi mesta, kde sídlila fakulta, tak nastal
problém s ubytovaním. Internátov málo –
Svoradov, Lanfranconi, dievčensky zvlášť,
blízko policajného riaditeľstva – a tak sa
zháňal byt, kde sa dalo. Po pivniciach,
bývalých malých prízemných obchodíkoch, čo sa majiteľovi nevyplácalo viesť,
manzardkách, kde fúkalo ako na Sibíri a
s vysokohorskými cenami... no, kto nebýval, neštudoval, kopal základy alebo išiel
za železničiara. Tam stačila maturita. Ak
ste však mali šťastie a už ste boli „MUC”
/kandidát medicíny po 1. rigorózu, teda
skoro polovičný doktor/ a majiteľ ponúkanej izby mal dcéru na vydaj, tak... Nakoniec to bol tiež vysoký poplatok za budúcnosť po skončení školy! Pamätáte sa
na staršie kádre, ak ešte žijú? Prišli ako
kostolné myši s mokrým diplomom a veľmi rýchlo sa stali „hosťami” v bohatých
rodinách s dcérou na vydaj. Ona síce toho
veľa v hlave nelámala, ale zato v otcovej
„kešeni” toho bolo nadostač na zariadenie
ambulancie či ešte /bože môj!/ röntgenu.
Zažil som to, keď som sem prišiel. Kým
nezistili, že som prakticky už „mimo”, tak
sa pozvania hrnuli, ojojój! Po zistení skutočnosti, že je to už zbytočný výdavok,
záujem opadol a bol pokoj pre prácu a
vlastné ideály. Ono sa to už dnes zmenilo.

Nestačí už byť iba „dochtorom” či profesorom na gymnáziu, dnes slobodné prebohaté dámy mieria oveľa vyššie... Nová
doba, nové školstvo! To je heslo reforiem.
Spoplatnenie štúdia nie je nič nové. Budeme dávať štipendiá, pôžičky, úvery a
čo ja viem ako sa to všetko volá – a bude
po paráde. Nič nové pod slonkom, všetko
tu už bolo, iba tá „špirála vývoja” sa čosi
zvýšila. A skomplikovala!
Zdravotníctvo. Iná skupina na obnovu starého, ale na vyššej úrovni. Môj nebohý otec ako dôchodkový úradník v teréne bol štátny zamestnanec ako policajti,
četníci, vojaci z povolania, železničiari a
podobne. Mali tzv. štátne poistenie zdravotníckej starostlivosti. Keď dotyčný zamestnanec alebo člen jeho rodiny ochorel,
musel pracovník od svojho nadriadeného
vypýtať poukážku k lekárovi. Bolo to
štvorstránkové tlačivo, počet výtlačkov
vydaných do roka bol viac-menej limitovaný a išlo sa k zmluvnému lekárovi. Odovzdal sa papier, lekár chronologicky zapisoval vyšetrenia, recepty na /schválené!/
lieky a liečbu veľmi rýchle ukončoval.
Raz za štvrťrok poukážky zozbieral od
všetkých štátnych zamestnancov, čo u neho za tento čas boli a odoslal do štátnej
poisťovne. Tá s príslušným zmeškaním a
razítkami rôznych kontrolných úradníkov, čo nemali s medicínou nič spoločné,
určila výplatu a odoslala. Takto začínala
väčšina lekárov, čo nemali šťastie, prípadne sa nedali nachytať na bohatú dcérenku
z ešte bohatšej rodiny. Niektorí to museli
robiť celý život, kým vyplatili všetky dlžoby, čo dali za štúdiá. Tzv. úplatky sa
nekonali, ak sa vám lekár nezdal, nevadilo
to poisťovni, s iným zmluvu neuzavrela!
Dúfam, že to na vysvetlenie o nejakých
„úplatkoch” stačí...
Tí kolegovia, čo neodolali hlasu dra-

hých dcéreniek a podľahli, mohli za čas
pracovať v nemocnici iba za stravu a byt
/izbičku/ a prípadne získať nejakú odbornosť. Podotýkam, že väčšina lekárov na
klinikách pracovala zadarmo, resp. boli vydržiavaní svokrovcami. Ale čo na tom?
Po skončení takejto práce si dotyčný „vedec”
na dvere ordinácie pripísal: „Dr. XY, emeritný asistent prof. ZX”, čo bolo signálom,
že je múdrejší, ako tí ostatní „krankasáci”,
ale že poplatky za milostivé prehliadky
boli drahšie a poukazy sa nekonali!
Ak vaša choroba vyžadovala nemocničnú liečbu, tak tu boli tzv. štátne nemocnice pre krankasákov a „sanatóriá” pre
tých úžasných, hm... No, aby neboli ani
v štátnej ukrátení, tak „krankasáci” mali
nárok iba na III. triedu /ležalo nás tam
viac, vzduch ťažký, vzdychy viachlasé, iba ak niekto zomrel, tak mu okolo postele
dala sestrička /mníška, čo bola v nemocnici za stravu a byt!/ zástenu. Ak chcel,
mohol si štátny pacient priplatiť na II. triedu zo svojho vrecka. Na izbe boli najviac
dvaja-traja, primára videli dva razy do
týždňa. Na I. triede ležal každý sám, pán
primár tam bol denne „na kus reči”, niekde i slamkou fúkal do opačného otvoru
úst práškový cukor a podobne... Neviem,
či toto pánovi minstrovi chýba, ale tento
typ zdravotníctva má s humanitou a vedou
máločo spoločné!
Poznámka na koniec: tá slamka s fúkaním práškového cukru do oblasti konečníka nie je fáma, ale skutočnosť, ktorá sa
stala v istej nemocnici na Považí, keď tam
dožíval ťažkú haváriu auta vysoký dôstojník „spriatelenej armády” v 50. rokoch
20. storočia...
Poznámka k minulému článku: Budova
dialyzačného strediska sa prebudovala v rámci NsP, len vybavenie sa dialo inak.
drga

Os pr ave dln en ie
Ospravedlňujeme sa spoločnosti
Nephro, s. r. o. za nesprávne údaje, ktoré boli uvedené v marcovom čísle Hontianskych listov v článku „To sú mi veci...”
V uvedenom článku sa píše, že dialyzačné oddelenie bolo vybudované za
štátne peniaze a následne privatizované.
Tieto údaje sa nezakladajú na pravde,

kedže dialýza bola vybudovaná zo súkromných finančných zdrojov spoločnosti
Nephro, s. r. o. a od začiatku svojej činnosti v roku 1997 pracovala ako súkromná dialýza. Nikdy nebola privatizovaná a ani nebolo čo privatizovať.
Peter Štrba
šéfredaktor
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„Čakáme Veľkú noc...”
Znelo
na
pl akát och
podujatia, ktoré dňa 24. marca
2005 organizovalo Regionálne
osvetové stredisko v Nových
Zámkoch. Remeselnícky deň
končiaci sa tanečným domom
lákalo veľa detí do budovy
Csemadok-u v Šahách.
Miestnosť sa rýchlo naplnila,

remeselníčky regiónu /Mária
P áldiov á,
Ma gda lé na
Cúthová, Mária Gódorová a
Mária F arkasová/ mali čo
robiť. Deti si mohli namaľovať
vyfúkané vajíčka alebo nalepiť
na ne servítky s veľkonočným
vzorom, osvojiť si techniku
škrabania vají čka. Naj mä

dievčatám sa páčili šperky z
drôtu, ktoré ozdobili farebnými
go rálkami. K veľko nočnej
dekorácii zhotovili aj obrazy na
stenu , plecho vé krabi ce so
servít kovo u t echnikou a
pohľadnice z farebného
papiera. Chlapci sa zahrali
starými detskými hračkami,
ktoré boli “vzácne” hračky
našich starých ro dičo v.
Vyvrcholením podujatia bol

poobedňajší tanečný dom v
spolupráci Juhászo vcov a
hudobnej skupiny Gereben zo
Želiezoviec. Deti si zahrali,
zaspievali, zatančili.
Bol to nádherný deň. Vďaka
učiteľkám a rodičom, ktorí si
našli čas a voľno na to, aby
svoje deti odprevadili na toto
podujatie a strávili s nimi celý
deň.
Monika Jámborová

V ýst ava z prác n ašich det í
Od 8. marca do 1. apríla bola
otvorená výstava z prác žiakov
výtvarného odboru Základnej
umeleckej školy v Šahách
v priestoroch šahanskej Galérie
Ľudovíta Simonyiho. Výstava
mala v radoch šahanských občanov veľmi pozitívny ohlas,
čomu sa ani niet prečo čudovať,
keďže sa obyvatelia mohli pokochať v grafikách, maľbách a
kolážach tých, ktorých majú
najradšej, svojich detí a vnúčat.

Túto výstavu, ktorá patrí
medzi šahanské výstavy s najstaršou tradíciou, po úvodných
slovách vedúceho galérie Tibora Pálinkás otvoril riaditeľ
ZUŠ v Šahách Ján Rédli a učiteľka výtvarného odboru Lívia
Czibulyová. Program slávnostného otvorenia obohatili svojimi hudobnými produkciami aj
žiaci umeleckej školy. Rodičia,
pedagógovia a žiaci, ktorí sa zúčastnili na podujatí, po odznení
Pri otváracom ceremoniáli /zľava/: Tibor Pálinkás,
Lívia Czibulyová a Ján Rédli

oficiálnej časti vernisáže ešte
dlho prezerali, konzultovali vystavené práce, ktoré veru hovorili za seba. Hovorili nám o talente našich detí, o ich hravej
tvorivosti, cite ku kráse. Hovorili tiež o obetavosti rodičov, o
vytrvalosti a odbornej kvalite
vyučujúceho pedagóga. Mohli
sme sa presvedčiť, že vystavujúci žiaci dostávajú kvalitné základy výtvarnej vzdelanosti so
širokým záberom výtvarných
techník, čo očividne prináša

svoje výsledky. Táto skutočnosť sa dala skontrolovať, keď
sme sledovali vystavené práce
od jednoduchých, veselých kresieb prváčikov po technicky náročne vypracované portréty
v spracovaní starších žiakov.
Tí, ktorí sa zastavili v galérii
v období od 8. marca do 1. apríla, mohli sa príjemne odreagovať od každodenných starostí a
určite odchádzali z nášho stánku umenia veselí a optimistickí.
Mgr. Tibor Pálinkás
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Ďak o vné list y pedagó go m
Primátor mesta sa dňa 23.
marca 2005 v obradnej sieni
MsÚ v Šahách za účasti vedenia
mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva z príležitosti Dňa

učiteľov poďakoval pedagógom za celoročnú prácu a za
mesto Šahy odovzdal ďakovné
listy za záslužnú pedagogickú
činnosť nasledovným 12 peda-

gogickým pracovníkom: Mgr.
Emil Krajčír, Mgr. Mária
Zolczerová, P eter Belágyi,
Mária Szabóová, P aedDr.
Ľudovít Píri, Mgr. Edita Sza-

Dva kroky vpred, krok vzad...
Uplynulý pár rokov bol z najväčšej časti
poznačený prechodom kompetencií zo štátu na samosprávu. To prinieslo nové problémy a hlavne mnoho doteraz neznámych
povinností. Snáď najviac otáznikov bolo
v zdravotníctve a školstve. Tieto uberali
príliš veľa času a energie mestskému úradu, ako aj mestskému zastupiteľstvu. Rad
problémov s novými kompetenciami ešte čaká na doriešenie, ale už
akosi všetci cítime, že nadišiel čas
myslieť aj na rozvoj mesta.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v Šahách sa po niekoľkonásobnom pripomienkovaní dostalo
na rad schvaľovanie rozpočtu mesta
na rok 2005. Nakoľko možnosti úspory sa hľadajú už roky, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa väčšina položiek výrazne nezmenila.
(Ďalšie rezervy odhalí snáď pripravovaný audit.) Už tradične je na tak
malé mestečko nadštandardne zabezpečená kultúra a dlhová služba
mesta (4,5 mil. Sk).
Výrazný pokrok však nastal oproti predchádzajúcemu roku v oblasti, ktorá je môjmu srdcu najbližšia, a tou je rozvojový program
mesta. Tu kapitálové výdavky dosiahli sumu 13,1 mil. Sk (čo je 83
% z kapitálových príjmov). Takže

keď sa niečo v meste predá, skoro celá
hodnota sa vráti na rozvoj. Najväčšie položky sú znovu bytové jednotky a rekonštrukcia ZŠ na Mládežníckej ulici, rekonštrukcia chodníkov a plynofikácia Tešmaku. Keby bolo viac finančných zdrojov,
mohli by sa ešte uskutočniť malé projekty,
ktorých je veľa a sú dobre pripravené. Boli

bóová, Helena Kozová, Anna
Hroncová, Mikuláš Szalay,
Juraj Mészáros, Marta Mokšová a Ján Rédli.
-t-

by omnoho viditeľnejšie.
Verme, že sa mestu podarí aj v najbližších rokoch zabezpečiť podobnú čiastku
na rozvoj ako v tomto roku, a že sa podarí
urobiť rad opráv a úprav, aby sme žili v Šahách v estetickom prostredí, kde pulzuje
život a kde sa dobre cítime. Toho roku sa
urobili v rozvoji mesta minimálne dva
kroky vpred.
Pri takomto nedostatku finančných
prostriedkov si však nepočíname vždy ako
rozvážny hospodár. Míňame na veci, ktoré by mali byť v poradí dôležitosti na úplne inom mieste. Na zhotovenie pamätníka padlým v 1. a 2.
svetovej vojne sa vytvoril účet na
verejnú zbierku. Mesto sem dáva
ročne 50 tisíc Sk. Ale natoľko nás
trápi potreba mať takýto pamätník,
že zastupiteľstvo (až na dvoch poslancov) odhlasovalo pamätník za
180 000 Sk s tým, že na to v rozpočte peniaze „niekde” nájdeme. Bude
umiestnený vo dvore Galérie Ľ. Simonyiho na mieste terajšej plastiky.
Pozrite si počas prechádzky okolie
galérie. Investíciu takéhoto rozsahu
by možno bolo vhodnejšie dať aspoň na námestie a na budove galérie
opraviť strechu alebo dobudovať
chodník. Je to len môj osobný názor
na vec, ale cítil som potrebu podeliť
sa s vami oň.
Ing. Pavol Srna
poslanec MsZ
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Mediálna súťaž Pohronia Mestá verzus vidiek
24. marca 2005 v obradnej
sieni levickej radnice vyhlásili
výsledky mediálnej súťaže regionálneho týždenníka Pohro-

Šarovce, Nový Tekov a Uhliská/ a mestám /Želiezovce, Tlmače, Šahy a Levice/, ktoré sa
do súťaže zapojili.

verečného kortešovania primátorov a starostu – konečné
medailové umiestnenie. Žiaľ,
ani 5-minútové „kortešačky”,
ani následné kontrolné otázky
pre primátorov a starostu nerozhodli o konečnom poradí,
a tak prvý ročník súťaže Mestá verzus vidiek má troch víťazov: Levice, Šahy a Uhliská.
Najväčším prínosom mediálnej súťaže – ako to konštatovala šéfredaktorka Pohronia

Oľga P rekopová – je, že sa
jednoznačne potvrdili dva fakty: 1. neexistuje občianska apatia – hoci o tom všeobecne hovoria –, treba len nájsť vhodnú
cestu k ľuďom; 2. stále existuje hrdosť na svoju obec či
mesto.
Zároveň vyzvala všetkých
prítomných na zapojenie sa
do 2. ročníka mediálnej súťaže
Hľadáme mesto či dedinku,
odkiaľ by ľudia nikdy neodišli.
-š-

Kortešovanie primátora Šiah Ing. Jána Lőwyho
dopĺňala projektová manažérka šahanského MsÚ
Ing. Agnesa Gubišová /sprava/

nie. V 11 kolách /t. j. v 11 číslach Pohronia/ sa prezentovali
starostovia a primátori 11 samospráv z okresu a podľa ich
„kortešovania” dávali čitatelia body jednotlivým dedinám
/Žembero vce, Ondrej ovce,
Hronské Kľačany, Dolná Seč,

Podľa čitateľských hlasov
sa na prvom mieste umietnili
hneď tri samosprávy: Levice,
Šahy a Uhliská, najmenšia deČelní predstavitelia víťazných samospráv /sprava/: Jozef
dinka v okrese.
Redaktori Pohronia práve Tošal /starosta obce Uhliská/, Ing. Ján Lőwy /primátor Šiah/
v rámci vyhodnotenia chceli a Ing. Štefan Mišák /primátor Levíc/. Diplomy im odovzdala
PhDr. Oľga Prekopová, šéfredaktorka Pohronia /zľava/.
určiť – samozrejme podľa zá-

Pozvánka na súťaž vín
Oznamujeme všetkým záujemcom, že Stredné odborné
učilište poľnohospodárske v Šahách usporiada tohto roku
už XIV. ročník Poipeľskej súťaže vín.
Podmienky účasti
1. Prihlásiť sa môžete písomne, telefonicky alebo osobne
najneskôr do 26. apríla na adrese: SOUP, Ul. SNP 41, Šahy;
tel.: 036/7411098; fax: 036/7410191, Ing. Tibor Petrezsél.
2. Prihlásené vzorky vín prosíme odovzdať na uvedenej adrese 25–26. apr. /9.00–16.00 hod., z každej vzorky 3 x 7 dl/.
3. Zdôrazňujeme, že sa súťaže môžu zúčastniť všetci vinári
z okolitých oblastí, výrobcovia vín z hrozna, ktorí si chcú
dať ohodnotiť vína vlastnej výroby odbornou porotou.
4. Vína bude hodnotiť medzinárodná komisia zložená
z uznávaných odborníkov podľa prijatých predpisov 20bodovým systémom dňa 27. apríla 2005.
Každého srdečne očakávame.
Ing. Tibor Petrezsél

OZ Hontianska vínna cesta – Naturpark v Hokovciach
vás týmto pozýva na V. ročník súťaže vín
o Veľkú cenu Hontianskej vínnej cesty.
Vyhodnotenie sa uskutoční 21. mája 2005 v kultúrnom
dome v Horných Semerovciach /kultúrny program, degustácia, občerstvenie a zábava na oslavu vína/.
Podmienky súťaže
– doručiť vyplnenú prihlášku do 5. mája,
– uhradiť účastnícky poplatok vo výške 50 Sk za každý
druh súťažného vína /možno aj v deň odovzdania vzorky/,
– z každého druhu treba odovzdať 4 x 7 dl vína do 5. mája /denne od 14.00 do 18.00 hod./ na adrese: Mária Príbojová,
Hokovce č. d. 211,
– fľaše prosíme označiť štítkom s týmito údajmi: názov
vína, ročník, meno a adresa výrobcu.
Degustačná komisia ohodnotí vína 6. mája.
Podbornejšie informácie na tel. č. 036/7491290 alebo
0903-591334.
Mária Príbojová
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Znovuzrodenie múzy –
Caravaggio

Túto výstavu, ktorá z hľadiska koncepčného znamenala u
nás novotu, sme mali možnosť
vidieť v Menore Saag Centrum
Artis v Šahách od 11. marca do
29. marca 2005.
Do projektu znovuzrodenie
múzy – Caravaggio sa zapojila
časť výtvarníkov, zoskupených
okolo výtvarného tábora v maďarskej obci Gyermely, vedeného Istvánom Starkom. Cieľom
projektu bolo znovuspracovanie Caravaggiových výtvarných
námetov. Zhromaždil sa materiál, úctyhodnýz hľadiska množstva aj kvality. Časť kolekcie
bola prezentovaná aj v Šahách.
Diela ôsmych výtvarníkov /Dániel László, Zsolt Bodoni, István Stark, Gábor Horváth
Megyeri, Gábor Szenteleki,
Roland Horváth, Levente
Hermann, Tamás Lőrincz/ nainštaloval kolektív šahanského

múzea pod vedením Istvána
Starka, ktorý osobne reprezentoval kolektív autorov-výtvarníkov aj na slávnostnom otvorení. Pri tejto príležitosti výstavu
uviedol odborník Múzea Ignáca
Tragora vo Váci, historik umenia József Bárdosi. Hostí privítal predseda Pečate mesta Šahy
– Sigillum oppidi Saag Ing. Ján
Lőwy. Náladu vernisáže zvýraznila hudobná produkcia Doroty Jámborovej, ktorú pripravila profesorka Hedviga Makovínyiová.
Diela tejto výstavy už malo
možnosť vidieť obecenstvo viacerých výstavných siení v Maďarsku. Do Šiah putovali vďaka iniciatíve keramičky Adrieny
Kutakovej z galérie Limes v Komárne. V nasledujúcich týždňoch budú vystavené v galérii
MAMÜ v Budapešti.
Mgr. Tibor Pálinkás

HONTIANSKE LISTY

Hostia z Vácu prednášali o histórii mesta
Z príležitosti 1. výročia uzaHostí pozdravili: primátor
vretia družobnej zmluvy medzi Šiah Ing. Ján Lőwy a vedúca
mestami Vác /MR/ a Šahy sa knižnice Marta Solmošiová.
21. februára v Mestskej knižnici
/kp/
v Šahách uskutočnilo milé stretnutie. Pod vedením Dr. Márta
Zomborka, riaditeľky Múzea
Ignáca Tragora vo Váci navštívila naše mesto delegácia kultúrnych pracovníkov. Historička múzea Katalin Forró prednášala – v prítomnosti asi 50 záujemcov – o tisícročnej histórii
nášho družobného mesta.

Z porady riaditeliek materských škôl
Dňa 22. febr. v Leviciach Krajský školský úrad z Nitry uskutočnil pracovná poradu riaditeliek materských škôl v Levickom okrese. Na porade sa zúčastnili riaditeľky MŠ a odborné pracovníčky
školských úradov z Nitry, Levíc a zo Šiah.
Úvodom Mgr. Ingrida Hrčárová, odborná poradkyňa pre MŠ
oboznámila prítomných s činnosťou odborného radcu za celý Nitriansky kraj.
Ďalej sa hovorilo o spolupráci s MŠ, ktoré sú zaradené v školských úradoch a o spolupráci s MŠ, ktoré nie sú zaradené v školských
úradoch. V závere diskusie sa dohodli, že by bolo optimálne riešenie, keby sa zastrešovali všetky MŠ v okrese. Uľahčilo by to vzájomnú spoluprácu, odbornú pomoc a informovanosť.
Dr. Bezáková informovala prítomných o právnych predpisoch
pre oblasť predškolskej výchovy. Hovorila hlavne o ich novelizácii. Podrobne vysvetlila postup pri zhotovení rozhodnutí vydaných riaditeľkami materských škôl.
V záverečnej diskusii sa rozoberali najaktuálnejšie problémy
materských škôl. Väčšina problémov súvisí s malým počtom detí
v MŠ, s financovaním originálnych kompetencií, s pracovnoprávnymi
vzťahmi a najmä ťažkosťami v komunikácii so starostami.
Na základe dohôd tejto porady by som chcela oznámiť riaditeľkám MŠ z nášho regiónu, aby sa informovali u svojho starostu o možnosti prihlásenia sa do Školského úradu v Šahách.
A. Révész

Výročná schôdza
ZO Csemadok-u v Šahách
V budove Csemadok-u sa
26. februára konala výročná
schôdza ZO Csemadok-u v Šahách. Schôdzu otvoril a viedol
poverený predseda Mgr. Tibor
Pálinkás, ktorý referoval o minuloročnej činnosti organizácie
a načrtol hlavné úlohy na kalendárny rok 2005. Csemadok samostatne organizoval viacero
významných kultúrnych podujatí, ale spolupracoval aj s inými organizáciami, inštitúciami a

združeniami v obohacovaní kultúrneho života mesta.
Členstvo zvolilo nový, deväťčlenný výbor a revíznu komisiu.
Povereným predsedom sa stal
znovu Tibor Pálinkás. Členskú
schôdzu pozdravil aj poverený
tajomník Oblastného výboru
Csemadok-u v Leviciach Ernő
Duba, resp. zástupca primátora
a predseda ZO SMK v Šahách
Juraj Bélik.
/kp/
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Výstva Petra Plevu Tobolářa v knižnici
V poobednajších hodinách
dňa 14. marca 2005 v priestoroch Mestkej knižnice v Šahách slávnostne otvorili výstavu z výtvarných prác mladého
šikovného amatérskeho umelca, rodáka nášho mesta, T. Petra Plevu.
Prítomných /predstaviteľov
mesta, priateľov, známych,

tomných so životom a doterajšími výsledkami mladého výtvarníka.
T. P eter Pleva sa narodil
3. septembra 1981 v Šahách.
Základnú školu a výtvarný odbor ZUŠ ukončil v Šahách v roku 1996. Maturoval na Strednej priemyselnej škole v Banskej Štiavnici a od októbra

V poslednom čase sa venuje hlavne tvorbe portrétov.
Veľký dôraz kladie na farebnú
kompozíciu – vidieť to na vystavených akvareloch. Pomocou pastelových techník sa
snaží zachytiť momenty prírody nášho mesta i okolia. Osobné zážitky z ciest zo zahraničia sa snaží vyjadriť svojským spôsobom na skicoch a
olejomaľbách.
Samostatnou súčasťou výtvarných prác sú miniatúry,
ktoré sú presnými kópiami pôvodných diel.
Rôzne výtvarné techniky
hovoria o tom, že Peter hľadá
svoju cestu umeleckej dráhy.
Vystavené obrazy /niektoré aj

na predaj/, sú pekne vypracované, zrozumiteľné a každému návštevníkovi poskytnú
príjemný umelecký a estetický
zážitok.
Výstavu si môžete pozrieť
do konca apríla v knižnici.
Marta Solmošiová

Výročná členská schôdza
priateľov múzea
Sprava: T. Peter Pleva, Ľudovít Pokorný a Marta Solmošiová

bývalých pedagógov, rodičov
mladého výtvarníka a priaznivcov umenia/ privítali hudobné tóny hry na gitare v podaní Mareka Szógela, žiaka
miestnej ZUŠ. Potom ich privítala aj vedúce knižnice Marta Solmošiová.
Ľudovít P okorný, známy
amatérsky maliar, ktorý roky
spolupracuje a usmerňuje mladého umelca, oboznámil prí-

2000 pracuje v Tekovskom
múzeu v Leviciach.
Verejnosti sa svojimi prácami prvýkrát predstavil v Leviciach v roku 2000. V r. 2004
mal samostatnú výstavu v Galérii J. Nécseyho v hradnom areáli v Leviciach. V tom istom
roku sa predstavil na spoločnej výstave aj s inými rodákmi
zo Šiah v maďarských mestách Vác, Nagymaros a Szob.

V budove Csemadok-u sa
5. marca 2005 konala výročná členská schôdza Kruhu
priateľov Múzea s galériou
Hont. Schôdzu otvoril a viedol podpredseda organizácie
Tibor Pálinkás. Členstvo si
dvojminútovým tichom uctilo
pamiatku nedávno zomrelého
Imricha Morvayho, pokladníka klubu.
O činnosti kruhu v roku
2004 referoval predseda Ing.
František Danis. Vymenoval
všetky podujatia, ktoré kruh
organizoval samostatne alebo
v spolupráci s inými organizáciami. Boli to rôzne spomienkové slávnosti, vlastivedné
výlety, prednášky atď.
Správu o hospo dárení
predniesol Tibor Pálinkás,
správu revíznej komisie Ľudovít Pokorný. O pracovnom pláne na rok 2005 informoval členstvo F rantišek
Danis. S predbežným súhla-

som členskej schôdze bude
vedenie – v prípade potreby
– aktualizovať schválený plán
činnosti.
Po diskusii sa uskutočnila
voľba nového vedenia: Ing.
František Danis /predseda/,
Ing. Štefan Lendvay /podpredseda/, Vojtech Bendík
/tajomník/, Mária Čerbová
/pokladníčka/, Tibor Pálinkás /člen/. Členovia revíznej
komisie: Ľudovít Pokorný
/predseda/, Miroslav Pintér
a Ladislav Varga /členovia/.
Schválené uznesenie obsahuje aj bod, podľa ktorého
má vedenie vyzvať všetkých
tých členov, ktorí ešte nezaplatili členské, aby tak učinili
do 1. mája.
Po oficiálnej časti účastníci
schôdze besedovali – pri baraňom guláši – o možnej činnosti organizácie.
/korpás/

Kruh priateľov Hontianskeho múzea s galériou týmto ďakuje každému, kto venovaním 2 % zo svojej dane za rok 2004 podporil našu činnosť.
Ing. František Danis, predseda
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Škola pre bu dúcn osť
Rozvinúť schopnosti dieťaťa je túžbou každého učiteľa. Jedným zo spôsobov ako podporiť jeho vývin je učiť
sa v príjemnom a povzbudivom prostredí. S týmto zámerom som vytvorila
pre svojich prváčikov projekt „21 pátračov objavuje svet”. Získať finančné
prostriedky na jeho realizáciu sa mi podarilo vďaka projektu Školy pre budúcnosť 2004/2005 Konta Orange, n. f.
Cieľom tohto projektu je podporiť také
prístupy vo vzdelávaní, ktoré prinesú pre
deti nové, zaujímavé a tvorivé možnosti
vzdelávania. Moja snaha viesť deti k vedomostiam na základe konkrétnej činnosti a priamych zážitkov sa stretla s porozumením. Pre naše objavovanie tajomstiev sveta sme získali finančnú podporu,
a to v maximálnej výške 30 000 korún.
Získané prostriedky pokryjú materiálne
požiadavky projektu, ktorého snahou je
ukázať deťom, že učenie môže byť čosi
príjemné, zaujímavé a užitočné, ako aj
vytvoriť triedu, do ktorej deti i rodičia
vždy vstúpia s dôverou a radosťou.
Počas trvania projektu sa trieda premení na triedu malých pátračov, ktorým
pri odhaľovaní tajomstiev sveta bude pomáhať 5 pomocníkov – zmysly. Nakoľko
sa malé deti najlepšie učia na základe
svojich zážitkov, skúseností a názoru,
prevládajú aktivity tohto druhu. Projekt
je vo veľkej miere napĺňaný manuálnou
činnosťou, ktorá napodobňuje prácu
dospelých, drobnými pokusmi, hrami
v relaxačnom kútiku. Účasť dospelých,
prevažne z radov rodičov, ktorí priamo
pracujú s deťmi, radia im a v tvorivých
dielňach sa dokonca od svojich detí učia,
je spôsobom prepojenia školy so životom a možnosťou utužovať vzťah školy
a rodiny.
Malí pátrači postupne vezmú pod svoj
drobnohľad svet prírody, vecí i ľudí.
Jednotlivé aktivity budú vnútorne
prepojené a budú na seba nadväzovať.
Príkladom môže byť téma „potrava ľudí”, kde v rámci poznávania prírody
spoznajú jedlé rastliny, pri sledovaní práce pekárov zistia, ako vznikajú múčne
jedlá a následne za pomoci cukrárky upečú jednoduché dobroty. Na svoje si,

samozrejme, prídu všetky zmysly. Témy
prírody vyústia do konkrétneho skrášľovania triedy i areálu školy zeleňou. Pri
pátraní, odkiaľ sú veci okolo nás, zistia,
z čoho je papier, ako vzniká oblečenie
či hrnčeky, prečo je med sladký, kde sa
rodí chlieb, alebo ako sa zo stromu stane
nábytok. Každý pátrač raz narastie, a
preto je dobré odhaliť, čo ukrývajú jednotlivé profesie. A tak sa postupne stanú
cukrármi, stolármi, krajčírmi, záhradníkmi, maliarmi, poštármi či policajtmi. Vyskúšajú všetko a možno raz im práve to
pomôže nájsť si tú pravú cestu k svojmu
budúcemu povolaniu.
Najlepšie sú informácie z prvej ruky,
a tak do triedy zavítajú skutoční profesionáli, najmä z radov rodičov, aby zasvätili deti do tajomstiev svojho povolania. Deti, ako správni výskumníci, budú
mať svoje pracoviská – centrá výskumu,
kde budú mať poruke všetky potrebné
pomôcky. Svoje teoretické vedomosti
budú prenášať do praktických činností
a naopak: z konkrétnych činností vyvodia nové teoretické poznatky.
Po dobre vykonanej práci si zaslúžene
oddýchnu v kútiku, kde sa môžu venovať svojim obľúbeným činnostiam. Zážitky si vyrozprávajú vo svojej malej čajovni. Získané poznatky si malí pátrači
nenechajú pre seba, ale sa s nimi podelia.
Privítajú svojich rodičov v tvorivej dielni, kde ich podučia tomu, čo už sami
zvládli. Záverečná výstava objavov bude
prehliadkou toho, čo všetko deti prežili
a vytvorili.
Projekt je i spôsobom, akým by som
chcela ukázať deťom, že okolitý svet je
zaujímavý a každý človek sa môže pričiniť svojím úsilím a prácou k jeho skrášleniu. Teší ma, že môj zámer /vytvoriť
pre svojich žiačikov príjemné a povzbudivé prostredie, v ktorom môžu naplno
rozvinúť svoju osobnosť/ môžem uskutočniť. Za najdôležitejšie však považujem to, že učenie o svete môžu prežívať
ako niečo príjemné, zaujímavé a užitočné. Je to zároveň i krôčik k tomu, aby
škola bola školou pre našu budúcnosť.
Mgr. Eva Jamborová
trie dna učiteľka 1.A ZŠ JK

Marec –
mesiac knihy
Všeobecne sa hovorí, že mládež a
deti málo čítajú. Toto sme sa rozhodli
zmeniť aj tým, že si v tomto mesiaci
žiaci ZŠ Janka Kráľa v Šahách so
svojimi učiteľmi boli prezrieť nové
priestory mestskej knižnice. Boli sme
veľmi prekvapení príjemným prostredím, inováciou a knižnými ponukami.
Veľmi príjemne nás prekvapila aj
výstava obrazov nášho bývalého žiaka
Petra Plevu T., ktorý má len 23 rokov, ale svojimi obrazmi dokázal, že
výtvarne je už zrelý. Všetci mu do ďalšej práce želáme veľa úspechov. Nech
nezabudne, že v tomto meste sú ľudia,
ktorí mu „fandia” a želajú mnoho tvorivých nápadov v jeho ďalšej tvorbe.
I keď sme vnímali krásu obrazov,
uvedomili sme si práve v knižnici aj
inú vec. A to tú, že kniha by sa mala
vrátiť do života mladých ľudí, že by
mala ostať najlepším priateľom človeka.
Preto sme sa v rámci Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý je 2.
apríla pri príležitosti výročia Hansa
Christiana Andersena, najväčšieho
rozpravkára na svete, rozhodli usporiadať akciu Návrat do rozprávky
pod názvom Cisárove nové šaty. Autorom projektu je učiteľ školy Mgr.
Imrich Belluš.
Sprievodnými akciami je čítanie
rozprávok H. Ch. Andersena, bratov
Grimmovcov, Pavla Dobšinského,
Boženy Němcovej a iných klasických
autorov. Zároveň sa pripravujú dramatizácie rozprávok, rozprávkový
sprievod mestom, výstavy kníh, besedy s odborníkmi v súčasnej rozprávke,
výtvarné a iné súťaže. Každá škola si
môže pripraviť individuálne programy
podľa vlastných možností.
Cieľom podujatia je hlbšie spoznávanie klasických rozprávok, skvalitnenie čítania žiakov, návrat ku kvalitnej
klasickej rozprávke, rozvíjanie dramatických schopností detí, podpora
vlastnej literárnej tvorby detí, spoznávanie histórie ľudovej slovesnosti,
ale hlavne zlepšenie vzťahu ku knihám, literatúre a čítaniu.
Mgr. M. Kubizniaková
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Lyžiarsky výcvik aj o rok
V čase od 28. febr. do 5. marca 2005
žiaci siedmeho ročníka zo ZŠ na Ul. E.
B. Lukáča v Šahách absolvovali lyžiarsky
výcvik. Ten sa stal
už tradičnou aktivitou našich žiakov.
Miestom tohoročného bolo už tretíkrát krásne prostredie slovenských hôr
– Nízke Tatry.
V Ždiarskej doline, kde sa nachádza
ni ekoľko l yžiarskych stredísk, využívali malí lyžiari
počas výcviku slnečný svah pri chate Horec dlhý 150
až 200 metrov, ktorý je vybavený lyžiarskym vlekom a
náročnosťou terénu
je ideálny pre lyžiarov-začiatočníkov.
To, že ho mali k dispozícii len žiaci našej
školy, bolo obrovskou výhodou.
Asi dva metre snehu, zasnežené okolité
končiare a slnečné počasie spríjemňovali
pobyt všetkým účastníkom výcviku. Dvaja
inštruktori /Mgr. S. Ličko, riaditeľ školy
a Mgr. J. Šuchter, vedúci kurzu/ sa zaslúžili o úspešné zvládnutie základov lyžova-

nia všetkých žiakov, aj tých, ktorí stáli na
lyžiach prvýkrát. Naučili sa jazdiť na vleku,
zísť bez pádu celý svah a hoci to nebolo

jednoduché, všetci absolvovali záverečné
preteky v lyžovaní a obstáli v nich naozaj
veľmi dobre. Čas mimo výcviku využívali
deti na oddych, zúčastnili sa besedy s pracovníkom horskej záchrannej služby a venovali sa hrám, spoločnej zábave, spevu a
tancu. Po príchode domov bolo príjemné
počuť z ich úst slová spokojnosti so žela-
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ním, že sa im podarí o rok či neskôr vrátiť
sa na lyže.
Sme radi, že sa tohto výcviku zúčastnilo
27 našich žiakov. Veď nie každý rodič má
možnosť zasvätiť svoje dieťa do tajov lyžiarskeho umenia.
Základná škola na Ul. E. B. Lukáča
zostáva verná tradíciám lyžiarskych aj
plaveckých výcvikov, hoci zabezpečiť dobré podmienky na ich úspešnú
realizáciu za prijateľnú cenu je čoraz
ťažšie. Či sa táto
tradícia zachová alebo padne do zabu dnut ia, záleží
dnes hlavne od rodičov našich žiakov. Veď lyžiarske
a plavecké výcviky
zažili v čase povinnej školskej dochádzky aj oni sami
a veríme, že každý
na ne spomína dodnes v dobrom. A
práve preto by sme boli radi, keby sa zachovali a konali aj v budúcnosti.
A hoci sa sneh tu u nás na dolniakoch
roztopil len pred pár týždňami, tešíme sa
na ten budúcoročný, ktorý si iste naši žiaci
nenechajú ujsť.
Do skorého lyžovania!
Mgr. Marcela Hudecová

Podnetné stretnu tie predsedov školských rá d
Školský úrad pri Spoločnom obecnom
úrade v Šahách v spolupráci s Pedagogickým inštitútom /PI/ Comenius v Komárne uskutočnil 18. marca 2005 v Mestskej
knižnici v Šahách pracovné stretnutie predsedov školských rád základných a materských škôl šahanského regiónu. Iniciátorkou podujatia, na ktorom sa
zúčastnilo asi 30 predsedov,
bol a pracovníčka úradu
PaedDr. Angelika Révész.
Cieľom stretnutia bolo pomôcť predsedom školských
rád zorientovať sa v legislatíve, poskytnúť informácie o
kompetenciách a možnostiach v nových zriaďovateľských podmienkach školských zariadení.
Attila Fodor, riaditeľ PI

Comenius v úvode svojej prednášky vymenoval zákony a vyhlášky, ktorými sa
majú riadiť školské rady. Podľa týchto
právnych dokumentov školské rady vyjadrujú verejné záujmy, plnia funkciu verejnej

kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl a orgánov školstva miestnej
štátnej správy a samosprávy. V školskej
rade musia byť vo väčšine vonkajší členovia. Zasadnutia tohto samosprávneho orgánu sú verejné. Formálne
školské rady sú zbytočné.
Majú byť spolutvorcami
koncepcie školy a nie slúžkami úradov a vedení škôl.
Prednášateľ v diskusii odpovedal na viacero konkrétnych otázok. Dobrá atmosféra a živý dialóg hodne prispeli k objasneniu problémov a rozptýleniu niektorých neistôt. Aj takéto stretnutia prispejú k demokratizácii a zdokonaľovaniu mechanizmov spolupráce v ob/korpás/
lasti regionálneho školstva.
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Obavy o šahanskú nemocnicu
/Pokračovanie z 1. strany/

problémov. Nestalo sa. Autori pokračujú
– teraz v slovenskej mutácii mesačníka –
v rozširovaní neprávd a ohováraní.
V článku sa popisuje situácia z januára
2003 a navodzuje sa dojem, že mesto bolo
donútené prevziať štátnu nemocnicu a nebolo priestoru pre iné rozhodnutie. Avšak
minister zdravotníctva R. Kováč 11. decembra 2001 poslal list, v ktorom žiada informáciu, akú formu transformácie nemocnice si mesto vyberie. Bola možnosť vytvoriť aj neziskovú organizáciu za spoluúčasti štátu, avšak mestské zastupiteľstvo
sa na svojom mimoriadnom zasadnutí 13.
februára 2002 rozhodlo pre mestskú príspevkovú organizáciu a listom požiadali
ministra, aby mesto dostalo nemocnicu.
Poslanci museli vedieť, že takéto rozhodnutie prenecháva celé finančné riziko prevádzkovania nemocnice na mesto. V októbri 2002 som ako predseda Klubu riaditeľov malých a stredných nemocníc zvolal
zasadnutie do Dudiniec za účasti p. ministra zdravotníctva a jeho tímu a primátorov
miest, v ktorých sídlili nemocnice. Na požiadanie p. JUDr. E. Zsolnayho, vtedajšieho primátora mesta som pozval aj všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva v Šahách. Na rokovaní minister R. Kováč podrobne vysvetlil zákonné možnosti transformácie štátnych nemocníc. Vidieť, že prinajmenšom jeden z autorov článku mal
v predstihu dostatok informácií, ale aj možností konať pri rozhodovaní o budúcnosti
šahanskej nemocnice.
Ako v akčnom filme premietajú autori
článku udalosti prerodu štátnej nemocnice na mestskú. Pre nezasväteného čitateľa hrôza na hrôzu sa hromadí. Otázka
zrušenia nemocnice na zasadnutí mestského zastupiteľstva nielenže neodznela, ale
je to len úsmevná snaha citovo zapôsobiť
na lokálpatriotizmus Šahanov. Zaradiť
zdravotnícke zariadenie do siete, a teda
ho aj zrušiť, mohol len minister zdravotníctva SR a nie mestské zastupiteľstvo.
Ing. M. Gál a J. Bélik stupňujú napätie,
akoby nad našimi hlavami bol visel Damoklov meč, zadĺženosť štátnej nemocnice. Skutočnosť je úplne iná. Prerod štátnej nemocnice na mestskú príspevkovú nemocnicu prebehol z 31. decembra 2002
na 1. januára 2003 a všetky dlhy nemocnice zostali štátne. Je až zarážajúce, že dvaja
najexponovanejší predstavitelia správnej
rady nemocnice dodnes nepoznajú transformačný zákon a zrejme ani ďalšie zákony, ktoré sa dotýkajú prevodu štátneho ma-

jetku na obce a mestá /inak by nepísali, že
boli len „nejasné slovné sľuby na vysporiadanie dlhov nemocnice”/. V zákone č.
447/2001 z 3. októbra 2001 sa hovorí: „Na
obec neprechádzajú záväzky na úhradu za
dodávky tovarov, prác a iných výkonov,
daňové a odvodové povinnosti.”/Čl. 1, §
4a, bod 2/
Mestská nemocnica teda začínala bez
haliera dlhu.
„Znamenalo by to pre mesto úplný finančný bankrot” – píšu autori. Pravdou
však je, že nič takého nehrozilo, keďže to
bol dlh štátu a nie mesta. Lenže dnes je mesto ohrozené dlhom „mestskej nemocnice”,
ktorý prekročil 16 miliónov korún. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. nemá
vlastný majetok, takže zakladateľ /mesto
Šahy/ zodpovedá celým svojím majetkom
za činnosť svojej neziskovej organizácie,
ktorú založil koncom januára 2003.
O správnej rade. Hodnota správnej rady je v ľudských a odborných kvalitách,
ako aj v skúsenostiach jej členov. O prvej
správnej rade sa riaditeľka jednej dôležitej
zdravotnej poisťovne vyjadrila: „Bola to
veľmi silná správna rada.” Štyria sme
v nej boli s dlhoročnými skúsenosťami v organizácii zdravotníctva. Na moje požiadanie súhlasili s účasťou /bez nároku na finančnú odmenu/ MUDr. L. Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov,
MUDr. V. Balogh, vtedajší generálny riaditeľ ZP Apollo a MUDr. T. Bastrnák, poslanec parlamentu a predseda zdrav. výboru
SMK. Úlohou správnej rady by bolo vytvoriť koncepciu a strategické plány činnosti nemocnice. Snažili sme sa podať čo
najlepší výkon. Škoda, že jedna malá, ale
vplyvná skupinka sa snažila prevziať absolútnu moc v nemocnici aj bez odborných
znalostí o zdravotníckom systéme a bez
skúseností v riadení zdravotníctva. A tak
posledná koncepcia je z apríla 2003, keď
som na zasadnutí správnej rady predložil
krátkodobú stratégiu vyrovnania rozpočtu
nemocnice. V prvej správnej rade bola príležitosť na stret názorov a vecnú diskusiu,
ale „skupinka” potrebovala presadiť jednofarebnosť názorov. Takáto zmena neprispela k tvorivej činnosti správnej rady a
následne neslúži na rozvoj nemocnice.
Autori uvádzajú, že „nové vedenie sa
ešte výraznejšie pustilo do riešenia ekonomických problémov nemocnice”. Väčšinu
reštriktívnych opatrení urobil Ing. V. Šumichrast, riaditeľ nemocnice v prvom polroku 2003. Vytvorením neziskovej organizácie bolo možné znížiť platy až o jednu

tretinu, kým v štátnej nemocnici a v mestskej príspevkovej platili tarifné platy podľa
zákona o verejnej službe. Znížením platov
zamestnancov na hranicu minimálnych
miezd, využívajúc ustanovenia zákonníka
práce a prepustením 45 zamestnancov sa
znížila mesačná strata nemocnice. V júli
2003 na 180 000 Sk oproti 1,944 mil. Sk
z januára 2003, kedy ešte bola mestskou
príspevkovou organizáciou, avšak v ďalších mesiacoch sa strata nemocnice pod
„novým vedením” zvýšila na mesačných
0,5-0,6 mil. Sk.
Dopravná zdravotná služba /DZS/.
Snaha zničiť súkromných autodopravcov
skončila katastroficky pre nemocnicu. Táto činnosť prinášala za dlhé roky jednoznačný zisk pre NsP. V roku 1996 sa objavili na tunajšom trhu súkromní dopravcovia, dohodli sme sa na spoločnom dispečingu tak pre štátne, ako súkromné sanitky.
Nové vedenie nemocnice však vytušilo peniaze v DZS a rozhodli sa likvidovať súkromných dopravcov. Nevadilo im, že pritom by existenčne zničili tzv. konkurentov.
Chceli prevziať celú DZS v našom regióne.
Nakoniec VšZP dala prednosť súkromným
dopravcom. Prečo tu niet žiadnej sebareflexie, prečo sa autori nepozrú kriticky
na príčiny neúspechu, ale chybu hľadajú
v „privilegizovaných zdravotných poisťovniach”. Je to snáď snaha vyhovárať sa, nebrať zodpovednosť za svoje konanie, alebo
jednoducho neschopnosť hlbšej analýzy?
Autori však len povrchným spôsobom „vysvetľujú svoje vysvedčenie”, tak ako to
Karinthy Frigyes krásne napísal vo
„Megmagyarázom a bizonyítványomat”.
Dnešný stav je dôsledok hrubých manažérskych chýb a nepochopenia, že spoluprácu
treba nadradiť bojom o likvidáciu čo aj na
prvý pohľad slabšieho poskytovateľa.
Autori uvádzajú, že RZP /rýchla zdravotnícka pomoc/ je nerentabilná a za hlavnú príčinu považujú „že ich volajú aj z Veľkokrtíšskeho okresu”. Nariekajú, že starostovia nechcú prispieť na RZP. Tieto riadky
je možné čítať v marcovom vydaní mesačníka HL, pritom od januára 2005 platí cenové opatrenie, ktoré robí RZP vysoko
ziskovým. Ale aj v predošlých rokoch RZP
zabezpečovala nielen naviazanosť obcí
z priľahlých oblastí okresu V. Krtíš, ale
dovážali z týchto obcí chorých priamo na
oddelenia nemocnice, a tak zvyšovali počet odliečených chorých, teda zvyšovali
príjem financií od zdravotných poisťovní
pre nemocnicu. Upozorňujem aj na fakt,
že spomínané obce prispeli nemalou mie-
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rou na nákup sanitného vozidla RZP, takže
uvedené výroky sú aj netaktické. Čelní
predstavitelia správnej rady narúšajú dobré
vzťahy s týmito obcami, čo je medvedia
služba pre VšNsP, keďže našou dlhodobou
stratégiou musí byť udržanie doterajšej
spádovej oblasti.
„Dosť nerentabilné je aj oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny” – nuž toto
by doopravdy nemali zvaľovať na mňa.
Vybojoval som 6 intenzívnych lôžok pre
našu nemocnicu. Vybudovali sme pekné
ARO oddelenie. Ostatné je už otázkou
manažovania oddelenia. Veď ako je to v iných nemocniciach? V Želiezovciach je vysoko ziskové, pritom tam sú platy personálu naďalej o tretinu vyššie. Kľúč k úspechu
je v tom, že v Želiezovciach odliečili v poslednom štvrťroku 2004 až 57, ale u nás
len 19 chorých. Spýtal som sa aj riaditeľa
nemocnice v Kráľovskom Chlmci /obdobná nemocnica ako naša/ a potvrdil mi, že
ich oddelenie intenzívnej medicíny je ziskové. Problém je však zložitejší. Bez intenzívneho oddelenia niet nemocnice, v budúcnosti také zdravotnícke zariadenie môže ašpirovať len na ošetrovanie dlhodobo
chorých a na sociálne lôžka.
Nedostatok lekárov. Na internom oddelení za roky odrástlo veľa lekárov, niektorí odišli za tunajších praktických lekárov, iní sú internisti v našom okolí. Nie 3
lekárky, ale osem internistov opustilo naše
oddelenie od polovičky 90. rokov. Je to
úplne prirodzené. Dobré oddelenia sú ako
lodenice, hotové lode vyplávajú na šíru vodu. Problém nie je v tom, že hotoví odborníci odchádzajú, ale mladí neprichádzajú.
A to už je personálna politika vedenia nemocnice. V októbri 2003 naraz dvaja sekundárni lekári na našom oddelení dostali
výpoveď – bez môjho vedomia. Stalo sa
to v nemocnici, v ktorej aj podľa autorov
je nedostatok lekárov. Po dlhých týždňoch
boja sme dosiahli, že vedenie nemocnice
výpovede vzalo späť, presnejšie roztrhali
ich. Kolegov takéto jednanie však hlboko
ranilo, veď za obetavú prácu by očakávali
aspoň pochvalu a podporu, ak už nemocnica nemá peniaze na ich slušné honorovanie. Je len otázkou času, kedy odídu /jeden z nich už robí v maďarskom Miskolci/. Minulýrok na jar prišiel mladý manželský pár, chceli pracovať v našej nemocnici,
ale vedenie ich odradilo. V lete mesiac pracovala na oddelení šikovná mladá kolegyňa, avšak za tretinu vyšší plat odišla do
Levíc. Personálna politika nemocnice je
zaťažená hrubými chybami. Niektorí si mýlia lekárov /aj dnes pomerne slobodné povolanie/ s nevoľníkmi, a myslia si, že trhové podmienky tu neplatia. Nezmysel, lekári
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majú možnosť umiestniť sa vo veľkých
mestách. Ďalej odchádzajú do Čiech, Rakúska, Nemecka, ale lekárov hľadajú aj
Nóri, Íri a Angličania. Chybná je aj kabinetná politika manažmentu a správnej rady
nemocnice, keď nielen lekári nie sú zavzatí
do prípravy rozhodnutí, ale ani primári
jednotlivých oddelení. Na celom svete nemocnice fungujú tak, že primári oddelení
sa pravidelne schádzajú s vrcholovým manažmentom nemocnice na gremiálnych
poradách, kde rozoberajú problémy, ciele
a stratégiu činnosti. V našej nemocnici od
júla 2003 sme mali dve gremiálne porady.
Takéto podmienky len zvyšujú pocit frustrácie u lekárov a demotivujú ich.
MUDr. Sasváry nepracuje na internom
oddelení s úväzkom 0,7, a členovia správnej rady to musia vedieť. Robí primára oddelenia biochémie a hematológie.
Autori píšu, že „rozmazáva hranice medzi interným oddelením, súkromnou dialýzou a ostatnými súkromnými ambulanciami”. V spomínanom článku však hovorím o internom odbore a neskrýval som,
že širokú škálu diagnostiky a liečebných
výkonov vieme zabezpečiť len spoluprácou s ostatnými špecialistami a zdravotníckymi zariadeniami v Šahách. Interný odbor
je širší pojem a netreba si ho mýliť s interným oddelením. Chorého nezaujíma, kto
je majiteľom zariadenia, pre chorého je zásadné, aby dostal kvalitnú, a čo najbližšie
k svojmu bydlisku, zdravotnícku starostlivosť. Spomínaný obrázok hovorí o tom,
že už pominuli časy, keď Šahania mali minimálnu šancu na prežitie v obličkovej nedostatočnosti, keďže najbližšia dialýza bo-

la v Nitre.
Predstavitelia správnej rady VšNsP tvrdia: na internom oddelení „počet ošetrovaných pacientov... má z mesiaca na mesiac
klesajúcu tendenciu”. Je to hodne prekvapujúci výrok. V prvom štvrťroku 2004 sme
odliečili 288, kým v poslednom štvrťroku
304 chorých. V jednotlivých mesiacoch samozrejme čísla sú odchylné, ale aj v decembri sme prepustili 103 pacientov. Za
takto intenzívnu prácu by pracovníci interného oddelenia právom očakávali úctu a
pochvalné uznanie od členov správnej rady, avšak nezakryte objektívny pohľad
zrejme nie je ich silnou stránkou. Prečo sa
snažia zosmiešniť aj polmiliónový zisk interného oddelenia – ťažko pochopiť. Veď
sami predložili takéto číslo aj mestskému
zastupiteľstvu vo výročnej správe o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie za rok 2004, ktorú prerokovala aj
správna rada VšNsP. Z tohto oficiálneho
materiálu je možné vyčítať: interné oddelenie skončilo rok 2004 so ziskom 516 444
Sk, detské a novorodenecké oddelenia so
stratou -726 074 Sk, gynekologicko-pôrodnícke so stratou -490 015 Sk, chirurgické so stratou -1 173 823 Sk a OAIM /intenzívnej st./ so stratou -1 415 410 Sk.
K zisku interného oddelenia sa patrí pripočítať aj zisk, ktorý sa vykazuje na ambulanciách tohto oddelenia.
O čo teda išlo obidvom autorom, ponechávam na úsudok čitasteľom. Autori však
plačú na nesprávnom hrobe. Alebo by to
bol ich úmysel?
MUDr. Peter Šomló, N.Y.Ac.Sc.
primár interného oddelenia

Normá lne?
Nech máme peniaze, hoci aj na úkor
vzdelania. Veru, teraz už, žiaľ, taká je situácia.
O čom je reč? Nie o inom, než o tej realite, že prevádzkovateľ /mesto Šahy/ chce
zatvoriť materskú školu na Námestí M. R.
Štefánika tak, ako je, pretože – vraj – je
nerentabilná. Sídlisko Sever by takto ostalo bez materskej školy a rodičia by svoje
ratolesti museli nosiť inde, keby na to mali
dostatok času. Nerentabilná! Pýtam sa:
ktorá základná vzdelávacia inštitúcia je
zisková? V nich „sa vyrábajú” iba duševné
hodnoty. Vyrábať a prinášať úžitok tieto
deti budú až o niekoľko rokov. Nerentabilná! Niekoľko rodičov z vlastnej iniciatívy a bez všelijakých protislužieb vykonali
a vykonávajú práce, len aby vytvorili pre
svoje deti čim lepšie podmienky. Toto nie
je sporenie? Na oltári vzdelania treba obetovať, a nie očakávať úžitok. Zrušme ma-

terskú školu, napchajme deti do tried druhej či niekoľkých iných materských škôl a
nech tá učiteľka ukáže, či s počtom 20-30
detí dokáže vykonať pedagogickú činnosť
na požadovanej úrovni. V tomto veku by
sa s deťmi malo zaoberať osobitne, a nie
globálne. Pri vysokom počte detí nie je
žiadna garancia. Nedostatočná príprava na
školu by mala byť cenou za získanie financií? Prevratná myšlienka! Ak rozpočet mesta záleží iba od toho, je to s nami naozaj
zle. Podľa zlých zvykov /či radšej podľa
lepšie informovaných?/ by v budove škôlky
mal zriadiť starobinec. Na prestavbu a zariadenie by sa financie už našli?
Dnes iba jedna materská škola, zajtra
asi už základná škola a pozajtra možno
všetky vzdelávacie inštitúcie. A vzdelanosť? Nech si ju každý objedná cez dobierkové služby.
Július Belányi
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Mladí talentovaní rozhodcovia zo Šiah
Gabrie l Sz ikora ml. 21. novembra
dovŕšil 18 rokov. Napriek tomu už jednu
sezónu úspešne rozhodoval žiacke zápasy
a robil asistenta pre dospelé mužstvá. Od
výkonného výboru a komisie rozhodcov
dostal výnimku. Študent Gymnázia v Šahách má vynikajúce znalosti z pravidiel futbalu. Veľmi ho zaujímajú počítače a fyzika.
Po maturite by rád pokračoval v štúdiu v aprobácii predmetov geografia a matematika.
Ťahá ho aj telesná výchova, futbal je jeho
druhým životom. Kráča v šľapajach svojho
otca, ktorý patrí medzi najuznávanejších
rozhodcov v Levickom okrese. Od neho berie aj teraz príklad. Aj triedna profesorka
Eleonóra Budinská má radosť z výkonov
svojho študenta na ihriskách. Má smelé
plány do budúcnosti. Gabriel Szikora ml.
istotne dotiahne aj do vyšších súťaží.

*
Druhým talentovaným futbalovým rozhodcom v Šahách je 22-ročný Ivan Kolev
ml., študent Univerzity Konštantina filozofa v Nitre. Vybral si aprobáciu telesná výchova – informatika a má už za sebou druhý rok. Vyše tri roky behá na našich ihriskách a podáva solídne, nádejné výkony.
Okrem žiackych zápasov viedol už mnohé
zápasy v III. a II. triede ako hlavný rozhodca a ako asistent v I. triede oblastných majstrovstiev. Okrem futbalu má nesmierne
rád ľahkú atletiku a jeho plánom je pripravovať talentovaných atlétov pre reprezentáciu Slovenska. Aj on by rád rozhodoval
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o rok-dva vyššie súťaže. Má na to aj všetky
fyzické predpoklady.

Úspechy oddielu
karate TJ Saag Šahy
v novom roku

*
Tretím Šahanom je 23-ročný Tomáš
Holman, študent 4. ročníka Univerzity
Konštantina filozofa v Nitre. Aj on si vybral popri telesnej výchove ako ďalší predmet informatiku. O rok by mal skončiť vysokú školu. Futbalu sa upísal pred štyrmi
rokmi a úspešne vedie zápasy vo všetkých
súťažiach v Levickom okrese. Radosť z neho majú aj rodičia, pretože si vybral veľmi
dobrý koníček a stále sa zdokonaľuje v telesnej výchove a športe.

Pretekári oddielu karate TJ Saag
Šahy pokračujú v úspechoch v súťažnej kategórii kumite aj v roku
2005.
Prvú tohoročnú súťaž mali 5.
februára 2005 v Nových Zámkoch
/1. kolo Slovenského pohára – superpohára seniorov/. Kategóriu seniorov do -80 kg vyhral Ján Kovács, kým v kat. seniorov bez rozdielu hmotnosti /BRH/ Ľudo vít
Dudáš získal 3. miesto.
19. februára prebehlo 2. kolo
Slovenského pohára mládeže vo
Vrábľoch. Tu Alan Gregor v kat.
žiakov +50 kg získal 1. miesto.
Karatisti aj 26. februára v Žiline
na majstrovstvách Stredosl ovenského kraja obstáli vynikajúco. Ich
výsledky: žiaci +50 kg – Norbert
Heimlich /2./, Alan Gregor /1./,
žiačky -50 kg – Alexandra Hrašková /2./, dorastenci -60 kg – Richard Kanala /2./, dorastenci +60
kg – Gabriel Polyák /1./, muži -65
kg – Marian Heimlich /2./, muži
+80 kg – Ľudovít Dudáš /2./, muži
BRH – Ľudovít Dudáš /2./.
Majstrovstvá Slovenska seniorov usporiadali 19. marca v Trenčíne, kde v kategórii -65 kg Marian
Heimlich vybojoval 2. miesto.
26. marca usporiadali v maďarskom meste Tatabánya už XIV. ročník medzinárodného turnaja Gerecse Open. Na silne obsadenom turnaji /650 pretekárov z 8 krajín/ naši
karatisti získali 4 medaily: žiaci +50
kg – Alan Gregor /2. miesto/, muži
-65 kg – Marian Heimlich /3./, muži -80 kg – Ján Kovács /3./, muži
+80 kg – Ľudovít Dudáš /1./.
Blahoželáme!
-ok-
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