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5. číslo

XIV. ročník

Minister Pavol Prokopovič v Šahách

Mesto Šahy privítalo 29. apríla 2005
vzácneho hosťa. Na pozvanie primátora
a samosprávy zavítal k nám Ing. P avol
Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Ministerstvo ďalej zastupovali: PhDr. Vladimír Drozda, CSc., vedúci Služobného
úradu, Ing. Eva Benešová, riaditeľka
Kancelárie ministra, Ing. P eter Barek,
generálny riaditeľ Sekcie cestnej infra-

štruktúry, Mgr. Tomáš Šarluška, poradca a hovorca ministra, Ing. Ladislav
Tručka, referát protokolu; ďalej za Národnú diaľničnú spoločnosť a. s. Bratislava generál ny riaditeľ Ing. Dušan
F aktor, CSc. a za Slovenskú správu
ciest Bratislava generálny riaditeľ Ing.
Peter Havrila.
Zo strany mesta sa pracovného výjazdu zúčastnili: primátor Ing. Ján Lőwy,
zástupca primátora Juraj Bélik a prednosta MsÚ Ing. Štefan Lendvay, vedúci
oddelení MsÚ, riaditeľ TS a poslanci
mestského zastupiteľstva.
Pozvaní hostia: poslanec maďarského
parlamentu János Bóth, primátor mesta
Vác a jeho zástupca Árpád Tóth a Ing.
Agnesa Gubišová, predsedníčka miestneho klubu SDKÚ.
Ministra, jeho sprievod a hostí privítal
na MsÚ primátor a predstavitelia vedenia mesta.
Od 11.1 0 do
12.1 5 sa ko nalo
rokovani e pána
ministra s čelnými
p re ds t av i t e ľm i
mesta v zasadačke
MsÚ. Témy rokovania: rýchlostná
komunikácia R3,

Cena 7 Sk
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Sprava: minister Pavol Prokopovič, Ján Lőwy,
János Bóth a Štefan Lendvay

cestný o bchvat
mest a Šahy, vytvorenie možného
kruhového objazdu v centre mesta,
prepojenie železničnej trate medzi
mest om Šahy a

obcou Drégelypalánk /MR/.
K predstavám mesta, k uvedeným
problémom, predneseným odborníkmi
MsÚ sa vyjadrili prítomní odborníci ministerstva a ďalších organizácií.
Minister Prokopovič tieto názory zhrnul v takomto zmysle: ministerstvo je
/Dokončenie na 6. strane/
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Zasadalo mestské zastupiteľstvo

Masová účasť občanov na 27. zasadnutí MsZ
Zvláštnosťou 27. riadneho zasadnutia
mestského zastupiteľstva v Šahách, konaného 27. apríla v budove Csemadok-u bola
masová účasť občanov (približne 80 osôb).
Príčinou tejto nezvyčajnej aktivity bol
programový bod o racionalizácii siete materských škôl v Šahách.
Zasadnutie otvoril a viedol primátor
Ing. Ján Lőwy.
O plnení zročných uznesení informoval
prednosta MsÚ Ing. Štefan Lendvay.
Správa o kontrolnej činnosti bola ďalším prerokovaným a schváleným dokumentom, v ktorom sa konštatuje, že MsÚ
postupuje v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní
darov a dotácií z rozpočtu mesta pre školy,
športové a iné organizácie. Správa informuje aj o ďalších kontrolovaných úsekoch
/inventarizácia mesta, Technické služby
atď./. Podrobná správa o činnosti spol. s
r. o. Energo-Bytos Šahy uvádza všetky akcie a finančné toky organizácie. Znepokojuje dlžná suma 6 miliónov Sk zo strany
nájomníkov, vlastníkov bytov, respektíve
odberateľov tepla. Žiaľ, stretávame sa aj
s tabuľkou s nasledovným názvom: Pre-

hľad o dlžníkoch – riešených právnym titulom „vypratanie bytu”. Informácia o výrube miestnych daní a poplatku obsahuje
upozornenie, akým spôsobom si môžeme
vyrovnať túto občiansku povinnosť: prostredníctvom pošty alebo priamo na daňovom oddelení MsÚ. Pripravený je aj program XXIV. Dní kultúry v Honte, i keď môžu nastať ešte nejaké zmeny do septembrového termínu. Príkladne bol pripravený
návrh na využitie nehnuteľného majetku
mesta Šahy. Čo sa týka opatrovateľskej
činnosti, treba konštatovať: peňazí je menej ako v minulosti, opatrovateľov dostatok, ale ani sťažnosti opatrovaných /prípadne opatrovateľov/ nechýbajú. Je novelizované všeobecne záväzné nariadenie o
prideľovaní mestských bytov. Nariadenie
a prax správcu bytov uprednostňuje uzavretie zmlúv s nájomníkmi na dobu určitú.
Požiadavkám na odpredaj pozemkov sa
len sčasti vyhovelo. Bude sa realizovať aj
umiestnenie spomaľovacích prahov na Ulici Janka Kráľa. Nepríjemne prekvapilo celú samosprávu rozhodnutie MO Rybárskeho zväzu o výpovedi zmluvy v súvislosti
s prevádzkovaním Areálu zdravia. Mohli

Poštová schrán ka
V poštovej schránke umiestnenej vo vestibule radnice sme
našli tieto odkazy, na ktoré odpovedáme.
/Autor prvého listu nám položil viac otázok. Pokúsime sa
na ne v krátkosti odpovedať./
Kedy bude v Šahách Billa,
Tesco, Hypernova...?
– Tieto obchodné reťazce
majú veľmi prísne stanovené
podmienky na umiestnenie svojich obchodov. Jeden z hlavných
kritérií je veľkosť daného mesta, resp. počet obyvateľov v regióne. Šahy a podobné mestá
sú príliš malé k zriadeniu takýchto obchodných domov.
S Billou sme už rokovali – zatiaľ neúspešne. Písomne sme
oslovili predtsaviteľov LIDL,

ale aj im sa zdá náš región nevyhovujúci na výstavbu obchodu.
Čo môže urobiť vedenie
mesta proti tomu, aby sa neobjavoval v obchodoch tovar
po záručnej lehote?
– Mestský úrad už nemá kompetencie vykonávať kontrolu
v tomto smere, ale na základe
konkrétnych poznatkov občanov dáme podnet na štátnu obchodnú inšpekciu. To vlastne
môže urobiť každýzákazník. Na
základe podnetu občanov sme
už v podobnom prípade konali
a oznámili sme prípad na ŠOI.
Prečo vynechali z novín
(HL) krížovku?
– Podľa vyjadrenia zodpovedného redaktora HL najčastejšie z dôvodu nedostatku
/Dokončenie na 4. strane/

to urobiť o niekoľko mesiacov skôr. Mesto
sa pokúsi o úspech vyhlásením verejnej
súťaže. Poslanci povedali áno na pridelenie
mestských bytov, čo navrhla bytová komisia.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o tom,
že ruší MŠ na Námestí M. R. Štefánika
k 30. 6. 2005. Do budovy tejto MŠ sa nasťahuje MŠ z Ulice Ľ. Štúra a ešte tam
ostane jedna trieda zrušenej MŠ.
Mesto prenajme budovu bývalej Casablanky MUDr. Petrovi Hunčíkovi, ktorý
tam mieni vytvoriť divadelnú sálu. Väčšina
poslancov súhlasila s vypustením ambulancie tuberkulózy a pľúcnych chorôb
z licencie VšNsP Šahy.
Z bohatej interpelácie vyzdvihujem tie,
ktoré na minulých zasadnutiach neboli prezentované. Kedysa objavia veľkoobjemné
kontajnery v mestských častiach? V Preseľanoch nad Ipľom sa objavili „nové”
čierne skládky. Súrne treba znížiť rýchlosť
kamiónov, prechádzajúcich mestom na 40
km/h, vymeniť piesok v pieskoviskách, vymeniť rozbité lavice spred vchodov.
Po krátkej diskusii primátor uzavrel zasadnutie.
/korpás/

Mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva
Poslanci mestského zastupiteľstva sa 19. apríla v zasadačke
nemocnice zaoberali problémami zdravotníctva v Šahách
a regióne. O potrebe zvolania
mimoriadneho zasadnutia sa
rozhodlo na 26. riadnom zasadnutí 30. marca.
Zasadnutie, v prítomnosti
viacerých zamestnancov, zdravotníckych pracovníkov a iných
záujemcov, otvoril a viedol primátor Ing. Ján Lőwy.
Najprv pokračovali v prerokovaní informácie o výsledkoch
hospodárenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Šahy, n.
o. za rok 2004. Pôvodná informácia bola doplnená ďalšími

dodatkami a komentárom predstaviteľov menežmentu a správnej rady nemocnice. Dokumenty a rôzne diskusné príspevky
potvrdili, že mechanizmy prevádzkovania zdravotníctva vôbec a konkrétne v nemocnici
nefungujú s dostatočnou pružnosťou. Je ťažkopádna a málo
harmonická aj spolupráca so
zdravotnými poisťovňami. Pripomienky signalizovali aj potrebu účinnejšej spolupráce príslušníkov lekárskej obce a zdravotníckeho personálu vôbec.
Poslanci a ďalší prítomní potom prejednali a schválili návrh
koncepcie rozvoja zdravotníctva v pôsobnosti spádovej
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Udalosti, stretnutia a aktivity
radnice

Kal en dár podu j at í

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta poskytol rozhovor pre maďarské vysielanie Slovenského rozhlasu o aktuálnych problémoch
mesta /4. apr./.
– V zasadačke mestského úradu sa uskutočnil snem Združenia
obcí hontiansko-poipeľského regiónu, na ktorom prerokovali aktuálne problémy samospráv /5. apr./.
– Primátor mesta sa zúčastnil na stretnutí primátorov a riaditeľov nemocníc I. typu v Krupine /7. apr./.
– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay, prednosta mestského úradu rokovali s architektmi z Budapešti o postupe prác na
štúdii o farebných úpravách budov na Hlavnom námestí /8. apríla/.
– V budove radnice sa zišiel prípravný štáb krajského kola
požiarnej súťaže, ktoré sa uskutoční v lete v našom meste /8.
apr./.
– V priestoroch nemocnice sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva: hlavným bodom rokovania bola
problematika a koncepcia zdravotníctva v meste a regióne /19.
apr./.
– Primátor a ďalší predstavitelia vedenia mesta sa zúčastnili
na rokovaní komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, na ktorom bol prerokovaný návrh na racionalizáciu predškolských zariadení /25. apr./.
– V budove radnice sa zišla ad hoc komisia určená na riešenie
problematiky dopravy v meste. Komisia prerokovala návrh dopravnej štúdie na zriadenie okružnej križovatky na Hlavnom námestí /25. apr./.
– Primátor mesta poskytol rozhovor pre Slovenskú televíziu
a pre Nitrianske noviny o partnerskej zmluve nemocníc Šahy a
Vác /26. apr./.
– V mestskej knižnici sa uskutočnila medzinárodná konferencia o regionálnej spolupráci v rámci EÚ, ktorú otvoril primátor
mesta. Hlavným organizátorom podujatia bola Mestská knižnica
Lajosa Katonu vo Váci /27. apr./.
– Na pozvanie primátora mesta pricestoval do Šiah minister
dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič so svojím
odborným tímom. Na pracovnom stretnutí ministra s poslancami
a vedením mesta rokovali o týchto dopravných otázkach: riešiť
obchvat štátnej cesty, vybudovať okružnú križovatku na Hlavnom
námestí a obnovenie železničnej trate Šahy–Drégelypalánk.
Minister sa o riešení týchto otázok vyjadril pozitívne a prisľúbil
samospráve pomoc v riešení problémov dopravy v meste /29.
apr./.
-ly-

Do 14. mája – výstava obrazov Jany Kováčikovej
a Vladimíra Bezáka v Galérii Ľudovíta Simonyiho
3. mája – Otvorenie výstavy Kolomana Refku,
amatéra-medirytca v mestskej knižnici o 16.00 hod.
Výstava bude otvorená do konca júna.
5. mája – Klub žien: stretnutie s grafologičkou Emőke Malkowski v mestskej knižnici o 17.00 hod.
12. mája – Deň matiek – hudobno-literárne pásmo v mestskej knižnici o 14.00 hod.
12. mája – Gál T.: Večer Józsefa Attilu – divadelné predstavenie v Menore Saag Centrum Artis o 19.00 hod.
Vstupné: 50 Sk.
13. mája – Kamenné peniaze – autorská beseda s Józsefom
Hálom v Hontianskom múzeu o 17.00 hod.
17. mája – Vernisáž výstavy Veroniky Gabčovej v Menore
Saag Centrum Artis o 16.00 hod.
24. mája – Pueri Fabri – vernisáž výstavy detských výtvarných prác a vyhlásenie výsledkov v Galérii Ľudovíta Simonyiho o 10.30 hod. Trvanie výstavy do 25. júna.
26. mája – Večer vážnej hudby – hostia: Zoltán Szabó /husle/ a Éva Mengelkoch /klavír/ v koncertnej sále Základnej
umeleckej školy v Šahách o 18.00 hod. Vstupné: 50 Sk.
27. mája – Autorská beseda s redaktormi periodika Múltunk
emlékei /Árpád Motesíky, Ing. František Danis/ v mestskej knižnici o 17.00 hod.
Každý utorok o 17.00 hod.: cvičenie žien v knižnici
Každú stredu o 17.00 hod.: cvičenie dôchodcov v knižnici

oblasti VšNsP Šahy, n. o. Návrh
vypracovali: MUDr. Igor Bystrý, riaditeľ nemocnice, MUDr.
Csaba Tóth, predseda sociálnej a zdravotnej komisie MsZ a
Ladislav Pokorný, ved. marketingu nemocnice.
Počas diskusie sa vykryšta-

lizoval názor, že dokument je
vhodnou kostrou možnej, podrobnejšie rozpracovanej, koncepcie.
Mimoriadne zasadnutie uzavrel primátor.
/korpás/

P lá n u je me n a má j

V ro ku 2 00 5
Uzavreli manželstvo
29. apríla – Adriena Eleková a Stanislav Šebek
Narodili sa
Diego Kováč – 3. apríla 2005
Andrej Zorvan – 7. apríla 2005
Anna Wollent – 9. apríla 2005
Nikola Balázsová – 13. apríla 2005
Marian Baláž – 14. apríla 2005
Kiara Pikács – 17. apríla 2005
Viktória Tóthová – 17. apríla 2005
Emily Carolina Wollent – 20. apríla 2005
Opustili nás
Karol Gyönyör /* 1956/ – 31. marca
Eva Balážová /* 1982/ – 4. apríla
Štefan Dudáš /* 1928/ – 14. apríla
Júlia Megtértová /* 1934/ – 15. apríla
Mária Maďarová /* 1911/ – 15. apríla
Gejza Jakab /*1952/ – 17. apríla
Mária Pálová /* 1919/ – 17. apríla
Pavol Kindricz /* 1941/ – 20. apríla
Jiří Blažek /* 1955/ – 24. apríla
Ladislav Majtán / 1957/ – 29. apríla
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/Dokončenie z 2. strany/
miesta /strán/.
Je tu jar, motorkári opäť nebezpečne
premávajú na našich uliciach. Zbadali
ste to?
– Áno, myslím si, že to zbadal každý.
Motorkári to robia vždy na jar. Dúfam, že
to zbadali aj policajti, a ak porušia zákony
cestnej premávky, tak aj zakročia.
Otváraciu dobu knižnice a múzea by
mali prispôsobovať potrebám návštevníkov.
– Súhlasím s tým, dúfam, že v Šahách
to bude tak.
Nedalo by sa zariadiť, aby na programe káblovej televízie bol napr. aj
Spektrum? Okrem teletextu kedy bude
vysielať káblová televízia aj mestské
obrazové správy?
– S prevádzkovateľom káblovej televízie sme v jednaní aj v inej veci, budeme im
tlmočiť aj túto požiadavku. Vysielanie obrazových správ je finančne veľmi náročné,
mesto doteraz nevedelo na tento účel zabezpečiť peniaze.
Mládež má málo možnosti na zábavu, čo sa prejavuje z „ozvien” našich
nočných ulíc.
– Ak reštauračné zariadenia nepočítame
medzi zábavné zariadenia, naozaj máme
málo vhodných miest na zábavu vo večerných či nočných hodinách v meste. Na aprílovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo
prijalo uznesenie, na základe ktorého s veľkou pravdepodobnosťou – vďaka nezištnému sponzorovi – sa podarí vytvoriť v budove bývalej Casablanky kultúrny stánok
– divadlo, kino a iné kultúrno-spoločenské
aktivity. Podľa našich poznatkov aj v priestoroch obnovenej synagógysa už v krátkej
budúcnosti otvorí internetová kaviareň,
turisticko-informačná kancelária a malé
javisko vo dvore synagógy. Veríme, že to
všetko rozšíri možnosti pre kultúrnu zábavu mládeže.
Budú sa vytvárať v meste a v okolí
ďalšie pracovné príležitosti?
– Podľa mojich informácií áno. Jeden
nemecký investor už zahájil výstavbu nového výrobného závodu vedľa cintorína,
aj belgický investor rozširuje svoj závod
na Homoku. Rokujeme aj s ďalšími potencionálnymi investormi.
Odborní lekári ordinujú už aj v poobedňajších hodinách. Nemohli by
ordinovať poobede aj obvodní lekári?
– Požiadavku, resp. podnet touto ces-

tou dávame do pozornosti každému, koho
sa to týka, s nádejou, že si to tiež zvážia.
(Za pozdravy a povzbudenie ďakujeme
autorovi listu.)
Ďalší čitateľ má taký dojem, že samospráva rozpredáva majetok mesta.
Podľa neho mesto mrhá peniaze na galériu, múzeum, pomník, synagógu, a
tak nezostane dostatok prostriedkov na
deti a školy.
– Samospráva musí zvážiť počet a veľkosť zariadení, ktorých je zriaďovateľom
tak, aby mesto vedelo zabezpečovať všeobecne stanovené potreby a požiadavky obyvateľov /verejné osvetlenie, starostlivosť o verejné priestranstvá, oprava komunikácií, odvoz odpadov a pod./. Z toho
dôvodu bolo nevyhnutné zrušiť alebo zredukovať aj počet niektorých školských zariadení tak, že naďalej je zabezpečená školská aj predškolská výchova, ako aj školské
stravovanie. Našťastie väčšina obyvateľov
mesta žiada zachovanie našich kultúrnych
inštitúcií, preto je samospráva povinná
zabezpečiť aj ich prevádzkovanie.
Čitateľka píše o problémoch mladých mamičiek, ktoré sú zamestnané a
starajú sa aj o domácnosť.
– S väčšinou obsahu listu možno súhlasiť: zamestnané mamičkyto naozaj nemajú
ľahké – starať sa o deti, pripraviť ich do
škôlky, školy, práca, potom domácnosť.
Väčšina manželov pritom ani nevie, čo je
to domáca práca, im prichodí len sadnúť
si pred TV s pivom a oddychovať... píše
v liste. Táto jej poznámka vychádza pravdepodne z jej skúseností, nerád by som
však zovšeobecnil tento názor. Koniec
koncov – ku každému manželstvu treba
dvoch... Tvrdenie, že aj zamestnanci úradu
chodia nákupovať počas pracovnej doby,
musím odmietnuť, lebo kolegovia môžu
opustiť budovu len v odôvodnených prípadoch, a to len s priepustkou. Rád by som
vypočul konkrétne prípady pisateľky, ak
má také, v záujme skvalitnenia práce úradu
a jeho zamestnancov.
Ohľadom materských škôl sme dostali aj ďalšie otázky, na ktoré nájdete
odpoveď v samostatnom článku tohto
čísla HL.
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
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Racionalizačné
opatrenia MŠ
Mesto Šahy /ako zriaďovateľ materských
škôl/ muselo znížiť počet materských škôl
/MŠ/ v meste. Detí je stále menej, väčšina
mamičiek je doma, a tak z roka na rok menej
detí navštevuje MŠ. V 13 triedach 6 MŠ je
miesto pre 300 detí, ale MŠ navštevuje len
230. Preto rozpočtový deficit mesta na tomto úseku je necelých milión korún. Boli sme
nútení konať.
Otázkou MŠ sa zaoberali všetky orgány
samosprávy. Zasadala nielen mestská školská rada, komisia školstva a kultúry, ale i finančná komisia, resp. sme vyzvali aj vedenia MŠ, aby nám poradili. Po takejto dôkladnej odbornej analýze poslanci mestského
zastupiteľstva na svojom zasadnutí /27. apr./
mali pred sebou 5 rôznych alternatív, z ktorých si mohli vybrať. Rozhodnutie nebolo
jednoduché, lebo bolo niekoľko aspektov,
čo museli brať do úvahy. MŠ na Homoku a
v Preseľanoch n. I. sú naplnené, dve materské školy na Hviezdoslavovej ulici prijímajú deti aj z Tabáňa, takže týmito nebolo možné hýbať. Ostali teda len dve MŠ na sídlisku
Sever.
Poslanci nakoniec rozhodli, že sa MŠ
z Ul. Ľ. Štúra, nakoľko tu sú všetky triedy
naplnené, presťahuje do priestorov MŠ na
Nám. M. R. Štefánika a jedna trieda z tejto
materskej školy bude premiestnená do MŠ
na Hviezdoslavovej ulici. Takto ostane MŠ
v centre sídliska Sever, a ani dve naplnené
triedy z MŠ na Ul. Ľ. Štúra nebude treba
rozkúskovať.
Týmto opatrením sa usporí asi 1,2 milióna korún, čo v budúcnosti môžeme využiť
na údržbu alebo rekonštrukciu budov, resp.
na doplnenie pomôcok.
Sme si vedomí toho, že takéto racionalizačné opatrenia nie sú bezbolestné. Ale nie
sme tak bohaté mesto, aby sme si mohli dovoliť poloprázdne triedy v materských školách.
PaedDr. Adriena Kolevová

Galéria
Ľudovíta Simonyiho
Nová otváracia doba
Pondelok:
voľný deň
Utorok–piatok: 8.30 – 16.30
Sobota:
8.30 – 12.30

Vstupné do galérie
Dospelí: 15 Sk
Dôchodcovia: 10 Sk
Žiaci: 5 Sk
Školské skupiny: 3 Sk na osobu
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Bohatý program galérie
V apríli Galéria Ľudovíta Simonyiho privítala svojich návštevníkov bohatým programom. Otvorili sa v nej dve, charakterom
diametrálne odlišné výstavy.
6. apríla sme predstavili markantného predstaviteľa súčasnej
umeleckej generácie: Sándora Bugyácsa. Výtvarník zo Štúrova
je členom Klubu výtvarníkov v Štúrove, Slovenskej výtvarnej únie a Spoločnosti výtvarníkov maďarskej národnosti na Slovensku. Jeho diela mohlo vidieť obecenstvo už na viac ako 20 výstavách na Slovensku, v Taliansku a Maďarsku. U nás sa predstavil
svojou samostatnou výstavou druhýkrát. Ilustroval aj dve zbierky
rozprávok. Jeho diela sú väčšinou grafikypripomínajúce karikatúry. Zobrazujú nás, ľudí všedných dní, s našou nedokonalosťou,
s našimi slabinami. Má svojský, typicky„bugyácsovský” štýl. Jeho
diela sú často na prvý pohľad jednoduché, po podrobnejšom preštudovaní ale vidíme, že boli vytvorené veľmi pracne. Tieto diela
poskytnú príjemnú relaxáciu pre návštevníka so zdravým zmyslom
pre sebakritiku i náročnejší humor.
V posledný deň mesiaca sme potešili hlavne návštevníkov túžiacich predovšetkým po estetickom zážitku, keď historik umenia
Dr. Milan Augustín otvoril výstavu bratislavských umelcov Jany
Kováčikovej a Miroslava Bezáka. Otváraciu slávnosť svojou virtuóznou hrou na husliach obohatil Ján Rédli. Jana Kováčiková
je historik umenia, archeológ a historik. Akademický maliar Miroslav Bezák je reštaurátorom a výtvarníkom Slovenskej národnej
galérie. Ich diela (prevažne akvarely a olejomaľby) nám predstavujú očarujúce zákutia slovenských hôr, gréckeho a juhofrancúzskeho morského pobrežia. Táto putovná výstava prišla k nám po
Bratislave a Galante. Bude otvorená do polovice mája.
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Slávnostný koncert ku Dňu učiteľov
Dňa 17. marca sa v koncertnej sieni Základnej umeleckej
školy v Šahách konal koncert
učiteľov ZUŠ. Predstavili sa na
ňom pedagógovia hudobného a
tanečného odboru. Svojimi vystúpeniami oslávili prichádzajúci Deň učiteľov.
V pestrom programe dominovali huslisti – Ján Rédli, Alexander Szőllőssy ml. a Bartolomej Jónás. Svetoznámymi
melódiami učarovali obecenstvo aj hostia: Alexander Szőllőssy st. a Mgr. Peter Belágyi.
Klavírne dielo F. Chopina,
jedného z najväčších virtuózov
všetkých čias, výborne interpretovali Viera Rédliová a Miroslav Zajac.
Na našej škole pôsobí aj hudobný skladateľ Jozef Riedly,
ktorý na elektrickom klavíri
predniesol svoju vlastnú tvorbu
– Rondo D-dur.
Umelecky hodnotný výkon
podala na priečnej flaute Mgr.
Hedviga Makovínyiová za kla-

vírneho doprovodu Viery Rédliovej. Predstavila sa Sonátou
pre flautu /Presto giocoso/, náročným dielom F. Poulenca.
V tomto školskom roku bol
otvorený na našej ZUŠ tanečný
odbor. Jeho vedúca pôsobí ako
členka Tanečného divadla Uránia v Leviciach. Ivana Kissová
nám s kolegyňou Zuzanou Sádovskou zatancovala dva tance: škótsky tanec Lord of the
dance a twist.
Nechýbala ani poézia. Báseň
J. Rezníka Vrásky starého učiteľa zarecitovala Eva Ondrejmišková. Starší pedagógovia si
v duchu zaspomínali a mladší sa
zamysleli nad súčasnou hodnotou svojho poslania.
Trio Amadeus je neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych
podujatí v Šahách. Tvoria ho
Hedviga Makovínyiová, Viera Rédliová a Ján Rédli. Zahrali nám partitu č. III a č. IV
J. Malcáta.
E.O.

Úspešne reprezentoval školu i mesto
V dňoch 26.–29. apríla sa konala vo Vrábľoch Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti 2005,
na ktorej Márió Matyó, žiak 4. triedy Základnej umeleckej
školy v Šahách v kategórii C získal 1. miesto. Žiaka pripravila
Angela Michňová, na klavíri doprevádzala Viera Rédliová.
Víťazovi blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov.
Ján Rédli, riaditeľ ZUŠ Šahy

Súťaž žiakov 3. a 5. ročníka ZUŠ

Zľava: Miroslav Bezák, Jana Kováčiková a Milan Augustín

Hontianske múzeum otvorilo výstavu aj v zahraničí. Výstavou
Naša minulosť a budúcnosť II – História Hontianskej župy
predstavujeme dejiny bývalej spoločnej župy Šiah a Szobu. Výstavu v Múzeu Börzsöny otvorili vedúci oboch múzeí /József
Lakatos a Tibor Pálinkás/. Na vernisáži hostí privítal podpredseda samosprávnej peštianskej župy József Gulyás.
Všetky spomínané výstavy sa uskutočnili vďaka pomoci Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, spol. Mlyn a pekárne u Sleziakov, Poľnohospodárskeho družstva v Balogu nad
Ipľom, H+H Unipo Plášťovce, kvetinárstva Orchidea, hotela Villa
Romaine a reštaurácie Bieta.
Mgr. Tibor Pálinkás

31. marca sa v dopoludňajších hodinách v priestoroch Základnej umeleckej školy v Šahách konala školská súťaž 3. a
5. ročníka v hre na hudobných
nástrojoch. Porotu tvorili nasledovní pedagógovia: Beáta Bukaiová /predsedníčka poroty/,
PhDr. Mária Matyóová a Ján
Rédli.
Repertoár súťažiacich pozostával z povinnej etudy a prednesovej skladby na úrovni príslušného ročníka. Porota vyhlásila nasledovné výsledky:
Odbor klavír: 1. miesto – Dominika Korcsoková /pripravila
ju Viera Rédliová/, 2. – Katarí-

na Šaróková /V. Rédliová/, 3.–
3. – Mária Kovácsová a Lucia
Mihaličová /obidve pripravila
Eva Ondrejmišková/.
Odbor flauta: 1. – Lucia
Šťastná, 2. – Mária Verešová
/obidve pripravila Hedviga Makovínyiová/.
Odbor husle: diplom získal
Peter Somsi, ktorého pripravil
Bartolomej Jónás.
Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov
do ďalšej práce a veľa vytrvalosti pri cvičení. Poďakovanie
patrí aj pedagógom, ktorí týchto úspešných žiakov pripravovali.
E.O.
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Čo novéh o na MŠ a ZŠ v Tupej?
Na začiatku decembra 2004 bola na
Materskej škole v Tupej uskutočnená zmena v riadení. Zastupujúcou riaditeľkou MŠ
sa stala Mgr. Zuzana Baloghová. Od toho dňa nastala úzka spolupráca MŠ so ZŠ.
Veď sídlia v jednej budove, v jednom spoločnom areáli, majú vlastne „spoločné deti
a ich rodičov”, spoločného prevádzkovateľa.
Už počas decembra boli prevedené
zmeny, ktoré už roky požadoval regionálny hygienik, a hlavne zmeny, ktoré prispeli
k estetizácii prostredia materskej i základnej školy.
Spolupráca však bola citeľná pri organizovaní nasledovných podujatí.
17. dec. 2004 sme nacvičili spoločný
program na oslavy pre dôchodcov obce,
ktoré každý rok pravidelne organizuje Obecný úrad v Tupej a kde sa svojimi vnúčatami mohli pokochať pyšní starí rodičia.

22. dec. 2004 sa nám vydarila rozlúčka
detí MŠ a žiakov ZŠ so starým rokom.
28. jan. 2005 Iveta Susedová pripravila
pre deti zaujímavú a deťom primeranou
formou prevedenú besedu na zdravotnícku
tému s praktickými ukážkami zásad prvej
pomoci pri najbežnejších detských úrazoch.
31. jan. 2005 deti oslávili ukončenie prvého školského polroka na karnevale vo
vydarených maskách, kde sa ale aj učili
správaniu počas zábavy a vyskúšali si svoje
šťastie v tombole.
2. marca 2005 pre odvážlivcov, ktorí
sa neboja prenocovať v škole a škôlke, sme
pripravili akciu Noc s rozprávkou. Najprv
sme súťažili o najškaredšiu princeznú a
najkrajšiu ježibabu, potom sme len pri svetle bateriek hľadali poklad a nakoniec sme
zaspávali a zobúdzali sa pri našich krásnych ľudových rozprávkach. Toto poduja-

tie bolo spojené s predajnou výstavou kníh,
za ktorú vďačíme Imrichovi Bellušovi.
Naviac deti z materskej školy si už vyskúšali aj prácu s počítačom a hlavne predškoláci využívajú možnosť výuky anglického jazyka denne formou didaktických
hier, zapojili sa do projektu Zdravá škola
a programu Krok za krokom, na ktorý má
učiteľka Baloghová certifikát.
Pedagogickí pracovníci, rodičia aj deti
konečne pocítili príjemnú atmosféru a tešia
sa na ďalšie spoločné podujatia, ako sú
oslavy Dňa matiek, Medzinárodný deň detí, jarmok dobrej nálady, besedy s hasičom,
policajtom, exkurzie do firmy Furni Finisch
alebo do múzea obce Tupá.
Veď do konca tohto roka je ešte mnoho
dní, ktoré sa v materskej a základnej škole
dajú naozaj zaujímavo a vzrušujúco prežiť.
Alžbeta Faragóová

Minister Pavol Prokopovič v Šahách
/Dokončenie z 1. strany/

odhodlané podporiť tieto regionálne a
miestne snahy. Ich realizácia – čo sa týka
obchvatu a R3 – je možná len od roku
2008, lebo dovtedy je uprednostnené
prepojenie miest Košice a Bratislava
autostrádou a veľmi náročnou úlohou je
aj vytvorenie vhodnej infraštruktúry
v súvislosti so stavbou autozávodu KIA.
Vytvorenie kruhového objazdu ministerstvo podporuje, ale je to skôr miestna a

regionálna záležitosť. Lepšie by bolo
riešiť tento problém spolu s predošlými
dvoma /R3 a obchvat/. Čo sa týka železničného prepojenia minister zdôraznil, že
SR jednoznačne podporuje zlepšenie
dopravných podmienok so susednými
štátmi, čiže aj tento konkrétny prípad.
Veľa záleží aj od predstáv politických a
odborných orgánov Maďarskej republiky. Pripomenul, že ešte nie je žiadne definitívne rozhodnutie o smerovaní R3 a
ani v ostatných témach a úlohách terajšieho rokovania. Na konci pracovnej porady sa
minister zapísal do
pamät nej knihy
mesta.
Na brífingu s novinármi minister
zhrnul už hore uvedené pre verejnosť a pripomenul
primátorovi, aby
mesto pripravilo
dokumentáci u a
situáciu tak, aby
sa uvedené úlohy
mohli dostať v roku 2008 do realizačného plánu .

Primátor Ing. Ján Lőwy vyjadril ministrovi poďakovanie za návštevu a podporu miestnych snáh. Konštatoval aj to, že
sme nedostali lacné politické sľuby, ale
reálne zhodnotenie situácie a možností.
Potom vedenie mesta a hostia-odborníci urobili prehliadku plánovaných akcií
priamo v teréne.
Návšteva sa skončila obedom v reštaurácii Bovi.
/korpás/
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Obvodné kolo
Hviezdoslavovho Kubína 2005
Obvodnej súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – 51.
roč. Hviezdoslavovho Kubína – konanej v Šahách dňa 19. apríla
sa zúčastnilo 48 detí zo ZŠ Janka Kráľa v Šahách, II. ZŠ v Šahách,
ZŠ v Demandiciach, ZŠ v Plášťovciach, ZŠ v Tupej, ZŠ v Santovke a z Osemročného gymnázia v Šahách.
Súťaž sa uskutočnila v spolupráci s MO Matice slovenskej,
ktorá poskytla súťažiacim hodnotné knihy a Regionálne osvetové
stredisko v Nových Zámkoch venovalo šúpolové bábiky pre všetky základné školy.
Poroty /Mgr. Kristína Zvarová, Lýdia Frčová a p. Šuhajová
pre prózu; Mgr. Mária Vargová, Mgr. Eva Ondrejmišková a Mgr.
Zuzana Baloghová pre poéziu/ vyhlásili nasledovné výsledky, poradie.
Poézia
I. kategória: 1. Laura Jarošíková /II. ZŠ Šahy/, 2. Filip Balko /ZŠ Demandice/, 3. Andrej Škriniar /ZŠ JK Šahy/.
II. kat.: 1. Veronika Poláková /ZŠ JK Šahy/, 2. Veronika
Sabóová /ZŠ JK Šahy/, 3. Zoltán Baráti /II. ZŠ Šahy/.
III. kat.: 1. Kristína Takáčová /ZŠ Plášťovce/, 2. Kristína
Šugárová /ZŠ JK Šahy/, 3. Alena Salajová /Osemročné gymnázium Šahy/.
Próza
I. kat.: 1. Viktor Pokorný /ZŠ JK Šahy/, 2. Barbora Černáková /II. ZŠ Šahy/, 3.–3. Karol Hilko /II. ZŠ Šahy/ a Natália
Kollárová /ZŠ Santovka/.
II. kat.: 1. Agnesa Sleziaková /OG Šahy/, 2. Martin Mašurík
/OG Šahy/, 3. Mária Mazúchová /ZŠ JK Šahy/.
III. kat.: 1. Eva Fajčíková /OG Šahy/, 2. Bianka Bittmannová /OG Šahy/, 3.–3. Anna Sógelová /II. ZŠ Šahy/ a Silvia
Gruzmanová /II. ZŠ Šahy/.
Mgr. Mária Kubizniaková

Ve r e j n á s ú ť a ž
Mesto Šahy vyhlasuje verejnú súťaž na prenájom budovy
kina /súp. č. 1010/ na parc. č. 1031 v Šahách.
Celková výmera priestorov je 670 m2.
Podmienky nájmu
a/ Prevádzkovať budovu kina so zachovaním kinosály aj pre
účely vlastníka /premietanie filmov, kultúrne podujatia/.
b/ Ostatné priestory budú využívané na podnikateľské účely
v súlade so zákonom.
c/ Sociálne zariadenia naďalej budú slúžiť svojmu pôvodnému
účelu aj pre návštevníkov kinosály.
d/ Hradiť všetky náklady za služby spojené s užívaním priestorov, vrátane nákladov na kinosálu.
e/ Vykonávať drobné opravy a údržbu budovy.
f/ Prípadné zmeny /stavebno-technické/ na budove vykoná až
po odsúhlasení s vlastníkom budovy.
Cena prenájmu budovy kina: 1,- Sk v prípade splnenia podmienok nájmu.
Nájom sa uzatvára na dobu:
– neurčitú so 6-mesačnou výpoveďnou lehotou,
– určitú, a to 10 rokov so 6-mesačnou výpoveďnou lehotou.
Písomné ponuky doručte na Mestský úrad v Šahách v uzavretých obálkach s nápisom „Prenájom kina” do 12.00 hod.
20. mája 2005.
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N or m áln e?
Špeciálne a všeobecné. Je nesmierne veľa takých vecí, ktoré
sa nás priamo či nepriamo týkajú a nad ktorými sa chtiac-nechtiac neraz rozčuľujeme.
Takým niečím je aj zdravotníctvo. Nechcem teraz písať o
tom, že napriek pravidelným
odvádzaniam nemalých súm na
zdravotné a nemocenské poistenie pri lekárskom vyšetrení či
v lekárni musíme „vysoliť” ďalšie peniaze. O niečom inom je
teraz reč. V našom meste sa robia niektoré odborné lekárske
vyšetrenia väčšinou v poobedňajších hodinách, nakoľko lekári ich vykonávajú po celodennom pracovnom čase, alebo
k nám prichádzajú z iných lokalít. Poslední pacienti z vyšetrenia odchádzajú niekedy nadvečerom so svojimi receptami v rukách. Ich prvá cesta vedie hneď
do lekárne, a tam ich zasiahne
prvá facka: všetky tri lekárne
v meste sú už zavreté! Okolo
pol štvrtej, štvrtej vo všetkých
troch stiahnu rolety. Pacient
stojí pred lekárňou a nadáva ako pohan. Miestni ešte na druhý
deň dokážu vyzdvihnúť lieky,
ale vidiečania musia na to obetovať ešte raz aspoň pol dňa. Neviem, kto určuje otvárací čas lekární, ale som si istý, že v žiadnom prípade nie títo pacienti.
Za oných časov v našom meste
„fungovali” iba dve lekárne, ale
v jednej mali aj stálu nočnú pohotovosť. Aby sme si rozumeli:
nikto nechce po nich nočnú pohotovosť, iba toľko, aby v dňoch
konania orborných vyšetrení
jedna či druhá /hoci aj striedavo/ ostala dlhšie otvorená. Stačilo by trochu neskoršie otvárať. Tí, z ktorých lekárne žijú,
by si toľko zaslúžili. Je to iba
Predám dvojbytový rodinný dom s veľkou záhradou na Ul.
Sipossa.
Cena: 1 800 000
Sk.
Tel.: 0908-068844
alebo 036/7411273.

otázka ľudskosti.
Všeobecné. V poslednom čase v médiách stále viac a viac počuť o rôznych vyrovnávaniach
si účtov z podsvetí. Tu vyhodili
do vzduchu osobné auto, tam
rozstrieľali jedného či viacerých.
Polícia v momente prichádza
s vyhlásením, že aj páchateľ, aj
obeť sú členmi podsvetia. Jediná vec mi nejde do hlavy: ak o
nich vedia, že sú mafiáni, tak
prečo ich nechajú pobehovať
po svete, prečo ich nepošlú za
mreže? Hádam pred udalosťou
o nich polícia nevie, že sú gangstrami, či počas ich života sa ich
boja obviniť, aby z toho nemali
nepríjemnosti? Najviac sa však
zvyknem rozčuľovať vtedy, keď
aj mená takýchto grázlov zamlčujú. „Rozstrieľali Jána T., vodcu bandy XY.” Prečo by sa verejnosť nemala dozvedieť, že Ján
Tetovaný, tento viacnásobný
výpaľník, zabiják a podvodník
dostal konečne to, čo mu už
dávno náležalo? Ochrana osobnosti? Ale prosím vás! Takejto?
Z voleja príde ďalšie oznámenie: polícia vyhlásila pátranie po
neznámom páchateľovi. Pretrhnem sa! Podľa čoho pátrajú po
neznámom páchateľovi? Má
hlavu, ruky, nohy po zem... To
je iba na jednu vec dobré: uzavrieť vyšetrovanie, nakoľko je
páchateľ neznámy.
Špeciálne a všeobecné. Špeciálne, nakoľko sa to týka každého z nás, a všeobecné, lebo
každý na to kašle. Aj na to, že
občanovi prasknú nervy. Prinajhoršom pôjde na odborné lekárske vyšetrenie. Upokojujúce lieky si potom nech vyzdvihne na
druhý deň, ak ho dovtedy nezoberú na psychiatriu.
Július Belányi

Prijmeme do zamestnania
prevádzkového údržbára –
elektro.
Požiadavky: platné osvedčenie vyhl. 78, ev. vyhl. 718 §
22 – samostatný elektrotechnik.
Informácie: 0905-730750.
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K t o s k ým v m á j i
V. liga
23. k.
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.

Šahanskí karatisti úspešní
v Rumunsku

Dvory n. Ž. – Šahy
Šahy – Šurany
Kameničná – Šahy
Šahy – Imeľ
Veľké Lovce – Šahy
IV. liga – dorast

23. k.
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.

HONTIANSKE LISTY

Krajská súťaž žiakov
Čaka – Šahy
Šahy – Nové Zámky C
Šahy – Pribeta
Palárikovo – Šahy
Šahy – Rybník n. Hr.

Dvory n. Ž. – Šahy
Šahy – Hurbanovo
Želiezovce – Šahy
Šahy – Vrakúň
Bešeňov – Šahy

Oblastné majstrovstvá
23. k.
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.

V. Kozmálovce – Plášťovce
Plášťovce – Šarovce
Plášťovce – P. Ruskov
Júr n. Hr. – Plášťovce
Plášťovce – Demandice

Žemberovce – Demandice
Demandice – Hr. Kľačany
V. Kozmálovce – Demandice
Demandice – Šarovce
Plášťovce – Demandice

23. k.
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.

Kozárovce – Horné Túrovce
H. Túrovce – Kalinčiakovo
Žemberovce – H. Túrovce
H. Túrovce – Hr. Kľačany
V. Kozmálovce – H. Túrovce

23. kolo – 1. mája o 16.30
24. kolo – 8. mája o 16.30
25. kolo – 15. mája o 16.30
26. kolo – 22. mája o 17.00
27. kolo – 29. mája o 17.00

Oblastné majstrovstvá – II. trieda
23. k.
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.

Pukanec – Ip. Úľany
Ipeľské Úľany – Lok
V. Ďúr – Ipeľské Úľany
Ip. Úľany – H. Trsťany
Ipeľské Úľany – Čata

23. k.
24. k.
25. k.
26. k.
27. k.

Vyškovce n. I. – N. Tekov
Kuraľany – Vyškovce n. I.
Vyškovce nad Ipľom – Bory
Čata – Vyškovce n. I.
Santovka – Vyškovce n. I.

Veľké Túrovce – Bátovce
Pl. Vozokany – V. Túrovce
V. Túrovce – N. Dedina
N. Tekov – V. Túrovce
V. Túrovce – Kuraľany

Oblastné majstrovstvá – III. trieda – juhovýchod
21. kolo /1. mája o 13.30/
Tešmak – Hokovce
M. Ludince – Ip. Sokolec
Slatina-Hrkovce – Pastovce
Tupá – Hronovce

HONTIANSKE
LISTY

/22. kolo /8. mája o 13.30/
Tešmak – Malé Ludince
Ip. Sokolec – Hronovce
Slatina-Hrkovce – Hokovce
Tupá – Pastovce

V dňoch 22. až 24. apríla 2005 sa členovia oddielu
karate TJ Saag Šahy zúčastnili na medzinárodnom
turnaji Diamant–Activ v rumunskom meste Oradea.
Naši v súťažnej kategórii kumite – pomaly môžem
napísať i poznámku, že už tradične – dosiahli vynikajúce
výsledky. V jednotlivých vekových a váhových kategóriách sa umiestnili nasledovne: žiaci +45 kg – Norbert
Heimlich /1. miesto/, žiaci +50 kg – Alan Gregor /1./,
žiaci -60 kg – Richard Kanala /2./, žiaci +60 kg –
Gabriel Pásztor /1./, žiaci +60 kg – Gabriel Polyák
/3./, seniori -65 kg – Marian Heimlich /2./, muži +80
kg – Ľudovít Dudáš /1./.
V súťaži žiackych družstiev naši mladí karatisti
nastúpili v zostave Alan Gregor, Richard Kanala a
Norbert Heimlich a obsadili 2. miesto.
V súťaži družstiev mužov šahanské družstvo /Ľudovít Dudáš, Marian Heimlich a Ján Kovács/ získalo
1. miesto.
Blahoželáme.
-o.k.-

23. kolo /15. mája o 13.30/
Tešmak – Ip. Sokolec
Hokovce – Tupá
M. Ludince – Slatina-Hrkovce
Pastovce – Hronovce

24. kolo /22. mája o 14.00/
Hronovce – Hokovce
Ip. Sokolec – Pastovce
Slatina-Hrkovce – Tešmak
Tupá – Malé Ludinca

25. kolo /29. mája o 14.00/
Tešmak – Tupá
Slatina-Hrkovce – Ip. Sokolec
Hokovce – Pastovce
Mgr. Gabriel Szikora
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