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XIII. PUERI FABRI

O čom píšu Honti Lapok
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Aké opatrenia pri-
jalo vedenie mesta na
zníženie veľkej neza-
mestnanosti v  Ša-
hách?

– Miera nezamest-
nanosti  v roku 2002
dosiahla 24,2 %. Dnes
je toto číslo 14,3 %.
Toto  skoro  10%-né
zníženie je potešiteľné,
čo môžeme vďačiť jed-
nak tomu, že boli vytvorené nové pra-
covné príležitosti, jednak novým cez-
hraničným pracovným možnostiam.

Koncom 90. rokov sa v našom meste
usadili dve belgické firmy, ktoré vyrá-
bali kožené poťahy na nábytok. Jedna
z nich v minulom roku rozšírila svoju
činnosť aj na výrobu a montáž nového
nábytku, a tak vytvorili 50 nových pra-
covných miest. Firma má v tomto ob-
dobí už 130 zamestnancov a v budúc-
nosti plánuje ďalšie rozširovanie čin-
nosti.

V roku 2004 v priestoroch bývalého
PNZZ začala prevádzku nemecká fir-
ma Hörnlein, ktorá vyrába súčiastky
pre automobilový priemysel a obalový
materiál pre potravinársky priemysel.
Zamestnanie tu našlo v troch pracov-
ných zmenách viac ako 110 ľudí.

V prenajatých priestoroch firmy Ko-
vomont /bývalého Strojstavu/ začala
od septembra 2004 svoju činnosť ďal-
šia belgická firma, ktorá vyrába ob-
služné vozíky pre automobilový prie-
mysel a zamestnáva 40 pracovníkov.

Mestské zastupiteľstvo v rozvojo-
vom pláne mesta schválilo vytvorenie

priemyselného  parku
na okraji mesta, o ktorý
už prejavu jú  záu jem
noví investori.

Som presvedčený,
že koncom roka 2006
miera nezamestnanosti
v Šahách poklesne pod
10 %.

Aké investície mô-
žeme očakávať v blíz-
kej budúcnosti?

– Dlhoročná snaha vedenia mesta
získať finančné prostriedky na dokon-
čenie kanalizačnej siete v Šahách /t. j.
na odkanalizovanie mestských častí
Homok, Tešmak a Preseľany nad Ip-
ľom/ a na rozšírenie a intenzifikáciu
čističky odpadových vôd bola koruno-
vaná úspechom. Žiadosť Západoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti o ne-
návratné finančné prostriedky z ope-
račného  programu „Základná infra-
štruktúra – enviromentálna infraštruk-
túra – zlepšenie a rozvoj infraštruktúry
na ochranu a racionálne využívanie
vôd” bola Ministerstvom životného
prostredia SR schválená. Nenávratné
finančné prostriedky budú poskytnuté
v celkovej výške 244,775 milióna ko-
rún.

V týchto týždňoch sa uskutoční vý-
ber dodávateľa a podľa predpokladu na
jeseň tohoto roka by sa mala začať naj-
väčšia investičná akcia v histórii mesta.
Predpokladané ukončenie stavby je do
konca roka 2006. Po dokončení kanali-
začnej siete naše mesto bude mať vy-
budovanú kompletnú infraštruktúru, čo
je aj základnou požiadavkou potencio-
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Hontianske listy sa pýtajú

Odpovedá Ing. Ján Lőwy,
primátor mesta Šahy

nálnych investorov.
Som presvedčený, že sa po realizácii

tohto významného diela výrazne zlepší
životné prostredie a staneme sa atrak-
tívnym aj pre budúcich investorov.

Ďakujem za odpovede.
Pavel Kajtor
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Zasadalo mestské zastupiteľstvo

P o š t ová  s ch r án ka
V poštovej schránke umiestnenej vo

vestibule radnice sme našli tento odkaz,
na ktorý odpovedáme.

Čitateľ vo svojom liste žiada, aby
sme preverili, či bol zaočkovaný pes
konkrétneho majiteľa, vzhľadom na
vyhlásevý stav besnoty na území mesta.

– Štátnou veterinárnou správou naozaj
bolo vyhlásené nebezpečenstvo besnoty,

Azda sa stáva tradíciou, že na zasad-
nutiach mestského zastupiteľstva /MsZ/
v Šahách sa zúčastňujú poslanci v plnom
počte, čiže trinásti. Vysvetlení by bolo via-
cero, ale necháme to na fantáziu našich
voličov. 29. riadne zasadnutie MsZ, ktoré
sa konalo 29. júna, otvoril a viedol primá-
tor Ing. Ján Lőwy.

Po schválení programu prednosta MsÚ
Ing. Štefan Lendvay uviedol správu o pl-
není zročných uznesení, ktorá bola bez
diskusie schválená poslancami.

O spolupráci mesta a viacerých spolo-
čenských organizácií mnoho prezradili ich
ročné plány /2005/ činnosti. Sú to nasle-
dovné organizácie: Klub priateľov Hon-
tianskeho múzea a galérie, Nadácia Pečať
mesta Šahy, ZO Csemadok-u, šahanské
detašované pracovisko Regionálneho
osvetového strediska v Nových Zámkoch,
Miestny odbor Matice slovenskej v Šahách
a Spoločnosť Lajosa Pongrácza. Samo-
zrejme existujú aj iné spoločenské organi-
zácie, no tie, ktoré sme uviedli, pracujú
systematicky.

Pri rokovaní o plnení rozvojového
programu sa vynorili na povrh špeciálne
paradoxy. Mesto vybudovalo vodovod
v mestskej časti Preseľany nad Ipľom,
obyvatelia predsa nemajú pitnú vodu, lebo
chýbajú prípojky do rodinných domov.
Inak len pomerne malé percento občanov
tejto časti má záujem napojiť sa na vo-
dovod. A keď nie je počet záujemcov
dostatočný, podľa zákona nie je dovolené
prevádzkovanie vodovodu – aj z hygienic-
kých dôvodov. Ďalšou zaujímavosťou je,
že Technické služby z takmer pol milióna
Sk na bezpodmienečne nuté opravy
miestnych komunikácií doteraz čerpali
len 100 tisíc, čiže len jednu pätinu. Pritom
mnohé komunikácie sú v dezolátnom sta-
ve. Alebo si počkáme na sychravú, daždivú
jeseň? Potešiteľné je, že sa začne s kanali-
záciou aj na Homoku, v Preseľanoch nad
Ipľom a Tešmaku zásluhou Západosloven-

preto bolo nariadené aj povinné očkovanie
psov i mačiek. Zaočkovanie psa uvedené-
ho v liste preveríme.

Vaše pripomienky a otázky nám môže-
te posielať aj na telefónne číslo 7410152
/odkazovač/ a na e-mailovú adresu:
sahy@sahy.sk.

Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

skej vodárenskej spoločnosti. Budú úpra-
vy aj na čističke odpadových vôd. A čo
s miestnym rozhlasom? Plátajú sa menšie
chyby, no celý systém je málo funkčný,
takže v podstate ide o zbytočné výdavky
na menšie opravy. Na rekonštrukciu ZŠ
na Mládežníckej ul. mesto v minulom roku
zaobstaralo projektovú dokumentáciu, po-
žiadalo pridelenie finančného grantu z eu-
rópskych fondov, no v prvom kole rozde-
ľovania dotácií mesto neuspelo.

Veľmi potrebným a v riadení dobre pou-
žiteľným dokumentom – podkladom – sa
javí Koncepcia školstva v pôsobení sa-
mosprávy mesta Šahy /Stratégia a vý-
hľad do roku 2010/. Z tejto výbornej ana-
lýzy možno vydedukovať veľa osožných
nápadov, predstáv a riešení. Zostavovatelia
/autori/ však mohli venovať väčšiu pozor-
nosť aj cirkevnému školstvu, resp. stred-
ným a učňovským školám mesta. Chýba
aj podnikateľský aspekt. Starostlivo zosta-
vené tabuľky sprehľadňujú demografickú
situáciu v meste a regióne a stavy žiakov,
vyučujúcich a pomocného personálu na
jednotlivých materských a základných
školách.

Dokument venuje patričnú pozornosť
aj národnému školstvu.

Závažným problémom je nepriaznivý
demografický vývoj, príčinou čoho je aj
zlá hospodárska situácia celého regiónu.

Poslanci ešte raz mohli pripomienkovať
program XXIV. Dní kultúry v Honte.
Podľa predkladateľov ešte môže prísť
k určitým menším zmenám v programe.

Správy o výkone matričnej agendy a o
činnosti Spoločného obecného úradu so
sídlom v Šahách boli predložené s pat-
ričnou prehľadnosťou. Vecný plán práce
MsZ na druhý polrok bol tiež predložený
na schválenie, ako aj nájomná zmluva me-
dzi subjektami Energo-Bytos Šahy a Tech-
nické služby mesta Šahy, resp. nájomná
zmluva o prevádzkovaní a správe cintorína
medzi mestom a firmou Chryzantéma.

K tej poslednej aj dodatok o starostlivosti
chránených hrobových a hrobkových
miest, zoznam chránených a čiastočne
chránených hrobov a cenník prenájmu hro-
bových miest a hrobiek.

Na základe rozhodnutia zastupiteľstva
sa chystá na námestí výstavba okružnej
križovatky. Aj taxislužba bude mať odteraz
jednoznačne vyhradené miesto.

Podľa zmluvy s nájomcom MUDr. Pé-
terom Hunčíkom sa budova ortodoxnej sy-
nagógy /Casablanka/ rekonštruuje na
mestský kultúrny stánok – mestské di-
vadlo.

Poslanci súhlasili s poskytnutím ručenia
majetkom mesta za príspevok pre Združe-
nie obcí na separovaný zber Hont-Poiplie
so sídlom v Šahách z Recyklačného fondu
vo výške 2,214 mil. korún a s dohodou o
spolupráci medzi samosprávami Šiah a ma-
ďarského mesta Szécsény.

V rámci interpelácie odznala otázka,
prečo primátor nevyužil právo veta pri
zvolení novej správnej rady nemocnice.
Totiž pred voľbou presviedčal členov od-
stupujúcej správnej rady, aby zotrvali na-
ďalej vo svojich funkciách, aby sa tým za-
bezpečilo adekvátne a postupné riešenie
problémov tohto zdravotného zariadenia.
V poslednom období sa prejavili viaceré
pozitívne tendencie, s čím bol – podľa
svojho vyjadrenia pred voľbou – aj primá-
tor spokojný. Prečo sa zastavili práce na
stavbe textilného závodu pri poľnohospo-
dárskej škole? Podľa pôvodných sľubov
sa tam mala začať v blízkej budúcnosti vý-
roba. Opakovali sa otázky a pripomienky
poslancov, súvisiace s kosením trávy, opra-
vy miestnych komunikácií, odvoz smetí vo
veľkých kontajneroch. Uspokojujúcej od-
povede sa poslanci nedočkali. Kedy bude
zastupiteľstvom schválená komisia vyhod-
nocovať majetkové priznania /termín odo-
vzdania: 31. marec 2005/ poslancov a či
ich všetci poslanci odovzdali. Keďže sa
v posledných rokoch /od 2003/ vystriedali
štyria riaditelia v šahanskej nemocnici, ako
to vyzerá s odovzdávacími dokumentami
a so zodpovednosťou za majetok mesta.
Prečo sa strháva maďarský názov Šiah
z dopravných tabúľ na okrajoch mesta?

V rámci diskusie poslanec Ing. Pavol
Srna podal poslanecký návrh v mene nezá-
vislých poslancov na zmenu rokovacieho
poriadku. Podľa tejto predstavy pri rušení
nejakého uznesenia by bola potrebná dvoj-
tretinová väčšina. Pri schvaľovaní by – sa-
mozrejme – ostala jednoduchá väčšina.
Návrh neprešiel.

Zasadnutie uzavrel primátor.
/korpás/

Koncepcia školstva schválená
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– Primátor mesta Ing. Ján Lőwy sa zúčatnil na zasadnutí po-
dunajskej komisie v Budapešti ako člen tejto odbornej komisie
/27. mája/.

– Primátor mesta sa zúčastnil na oslavách Dni obce Kemence
v susednom Maďarsku /28. mája/.

– Primátor mesta Ján Lőwy a prednosta mestského úradu
Ing. Štefan Lendvay rokovali s manažérom ISO o postupe prí-
pravy zavádzania tejto medzinárodnej normy kvality na mestskom
úrade /30. mája/.

– V zasadačke radnice sa zišiel prípravný výbor tohoročných
Dní kultúry v Honte. Členovia výboru sa dohodli na rámcovom
programe, ktorý mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom júno-
vom zasadnutí /1. júna/.

– Primátor mesta rokoval s projektovým manažérom Interreg
III o možnostiach mesta uchádzať sa o granty z fondov Európskej
únie /2. júna/.

– Na pozvanie primátora mesta Piešťany sa Ján Lőwy zúčastnil
na mestských slávnostiach v Piešťanoch /6. júna/.

– Ing. Ján Lőwy rokoval s Ing. Máriou Kadlečíkovou o
možnosti obnovenia železničnej trate Šahy–Drégelypalánk /7.
júna/.

– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay sa zúčastnili na ok-
resnom kole súťaže profesionálnych hasičských zborov, ktoré sa
uskutočnilo v našom meste /7. júna/.

– Primátor mesta sa zúčatnil valného zhromaždenia Západo-
slovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. /9. júna/.

– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na slávnostnom otvorení me-
dzinárodného športového dňa SOUP. V ten istý deň rokoval v Du-
dinciach o možnosti obnovenia železničnej dopravy na úseku Zvo-
len–Šahy, Šahy–Bratislava a prijal aj primátorku maďarského
mesta Szécsény /10. júna/.

– Na radnici sa uskutočnilo rokovanie s predstaviteľmi strednej
školy z Vácu a SOUP Šahy o možnosti spoločného postupu pri
vyučovaní /13. júna/.

– Predstavitelia mesta sa zúčastnili valného zhromaždenia spol.
s r. o. Energo-Bytos /13. júna/.

– Primátor mesta sa zúčastnil na zasadnutí rady Združenia
miest a obcí Slovenska /15.–16. júna/.

– Ing. Štefan Lendvay, prednosta MsÚ a Karol Škerlec,
konateľ spoločnosti Energo-Bytos sa zúčastnili na odbornom se-
minári v Banskej Bystrici venovanom zákone o tepelnej energetike
/16. júna/.

– Ing. Ján Lőwy v Bratislave rokoval s predstaviteľmi Sloven-
ského olympijského výboru /17. júna/.

– Primátor poskytol rozhovor pre denník Új Szó /18. júna/.
– Predstavitelia mesta rokovali v meste Szécsény /Maď. rep./

so zástupcami mesta o perspektívach budúcej spolupráce oboch
miest /23. júna/.

ly

V roku 2005

Uzavreli manželstvo
4. júna  –  Nicolette Kajtárová a Peter Gyenes
11. júna  –  Henrieta Deáková a Július Pál
18. júna  –  Katarína Páterková a Gabriel Lacko
18. júna  –  Monika Névtelenová a Marian Tamáš
25. júna  –  Alica Magyarová a Erik Bukta

Narodili sa
Vivien Gazdíková  –  1. júna 2005
Kevin Kovács  –  4. júna 2005
Dávid Kovács  –  4. júna 2005
Dominik Zlatner  –  23. júna 2005
Virág Kürthy  –  24. júna 2005

Opustili nás
Alžbeta Plevová /* 1939/  –  1. júna
Etela Masarovičová /* 1914/  –  3. júna
Irma Záslavová /* 1943/  –  6. júna
Štefan Škrabák /* 1949/  –  14. júna
Silvester Molnár /* 1955/  –  16. júna
Marianna Krajčírová /* 1946/  –  23. júna
Bartolomej Mervicz /* 1935/  –  23. júna
Emília Španová /* 1921/  –  26. júna
Mária Virágová /* 1924/  –  26. júna
Mária Ličková /* 1918/  –  29. júna
JUDr. Ladislav Hunčík /*1923/  –  30. júna

1. júla, 17.00 – Židia a holokaust v Šahách 1938–1944;
Prednáška /Attila Baki/ pre členov Kruhu priateľov
Hontianskeho múzea a galérie

1. júla, 18.00 – Eldad Tarmu /USA/ és a Nothing But Swing
Trio – džezový koncert v Menore Saag Centrum Artis

2. júla – Obecné oslavy vo Veľkých Túrovciach
3. júla – Oslavy dňa detí v Ipeľských Úľanoch
3.–10.júla – X. ročník ľudovej akadémie v internáte OU
4. júla, 17.00 – Divadelné predstavenie skupín z Budapešti

v divadelnej sále mestského úradu
9. júla – Oslavy dňa detí v Tešmaku
Do 14. júla –Výstava výtvarných prác členov Vacovského

výtvarného spolku Múza v Menore Saag Centrum Artis
Do 18. júla – Výstava malieb Natálie Blaškovičovej na

hodváb, úžitkové sklo a porcelán v mestskej knižnici
26. júla, 18.00 – Froy Aagre Quartet /Nórsko/ – džezový

koncert v Menore Saag Centrum Artis
27.–30. júla – Tábor lukostrelcov v Slatine

Pripravujeme výstavu z výtvarných prác Jána Lábika
v galérii /v druhej polovici júla/
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1 . júna sa u -
skutočnila súťaž
detí v maľovaní
na asfal t  pred
mestským úra-
dom. Diplomy a
vecné ceny au -
torom najlepších
kresieb v obi-
dvoch vekových
kategóriách odo-
vzdal  primáto r
mesta Ing . Ján
Lőwy. Boli to:

1. kategória: 1.

Je dobré, ba aj poučné, keď si posla-
nec občas opráši prachom a zabudlivos-
ťou zaviate poznámky vo svojom zápis-
níku. Treba povedať, že mnohokrát je
individuálna, ale aj kolektívna pamäť
zneistená, alebo celkom zlyhá. Jednodu-
cho povedané: alebo sa nechceme, alebo
sme neschopní zorientovať sa v bližšej
a dávnejšej minulosti. Nechcenie je často
indukované snahou o umŕtvenie svedo-
mia, čiže aby sme mali kľud, aby nás
predchádzajúce nezodpovedné konania
„neznervózňovali”. Aj deti dostávajú od
dospelých takúto odpoveď: „neznervóz-
ňuj ma stále”. Býva to najmä v takých
prípadoch, keď nám priamy potomok
pripomína, že sme nesplnili svoje vianoč-
né, novoročné alebo inokedy prezento-
vané /prepáčte za tento módny výraz/
sľuby.

Naši racionálne rozmýšľajúci predko-
via – najmä po vynájdení kníhtače – si
uvedomili, že je potrebné zachytiť – aj
písomne – myšlienky, názory a rozhod-
nutia jednotlivcov, kolektívov, vládcov
a podriadených atď. A takto dnes máme
možnosť poúčať sa z minulosti. Samo-
zrejme len vtedy, ak „prejavíme” takúto
vôľu.

Pri listovaní v denníku som najprv u-
priamil svoju pozornosť na rubriku inter-
pelácie. Je to stály bod v rokovacom
programe mestského zastupiteľstva a
dáva šancu poslancom, aby tlmočili
predstavy, názory, kritické pripomienky
svojich voličov smerom k výkonnej moci
mestskej samosprávy. V zimných mesia-
coch prevažujú interpelačné pripomien-
ky súvisiace s posypom /či neposypom/
a čistením chodníkov a iných miestnych
komunikácií. V teplejších ročných obdo-
biach robí starosti občanom, poslancom
a aj Technickým službám /ba aj vedeniu
mesta/ kosenie „nezodpovedne” bujnejú-
cej trávy a buriny, nezaplátané jamy na
komunikáciách a mestom sa túlajúce,
vetrom poháňané rôzne večne žijúce o-
baly z umelej hmoty. Že pre koho sú naj-
bolestivejšie tieto „neduhy”, nech posúdi
čitateľská obec. V tejto kolekcii sa vy-
nárajú aj otázky, súvisiace so stavom na
detských ihriskách a pieskoviskách a
v neposlednom rade aj problém, či si ešte
možno sadnúť na lavičky rozmiestnené
v rôznych častiach nášho mesta.

Aj rýchlosť – nie riešenia, ale jazdy –
niektorých vodičov cez mesto /Hlavné
námestie/ je častým zdrojom bolenia hla-
vy v priestoroch múrov mestského úra-
du. Je ťažko popasovať sa s pretekársky-
mi ambíciami niektorých vodičov.

Aj takáta kapitola existuje: možnosť
spolupráce samosprávy s podnikateľ-
skou obcou. Konštruktívny dialóg sa
ťažko nadväzuje, keď miestni podnikate-
lia nejavia žiadnu ochotu založiť si ne-
jakú organizáciu, ktorá by mohla tlmočiť
ich predstavy o ďalšom možnom smero-
vaní hospodárskeho života v našom mes-
te. Sú len požiadavky a záujmy jednotliv-
cov, ktoré najčastejšie nemožno patrične
zharmonizovať, lebo sa nesú protiklad-
nými prúdmi. A doterajšie skúsenosti so
spoluprácou? Mnohí podnikatelia skla-
mali samosprávu. Keď im to už „nevy-
chádzalo”, beztrestne hodili späť zmluvy
/prípad Jakabšic, tenisové kurty, Areál
zdravia a iné/. Nádej na dobrú spoluprá-
cu živia niektorí podnikatelia – dobrí lo-
kálpatrioti.

Veľké a pestré bohatstvo problémov
obsahuje nemocničný /zdravotnícky/ ba-
lík. Zaslúžil by si aspoň stostranovú ana-
lýzu či úvahu, podfarbenú patričným kri-
tickým tónom. Už len taký fenomén, že
nemocnica s poliklinikou za posledné ne-
celé tri roky mala štyroch riaditeľov, si
zaslúži patričnú bdelosť zo strany pos-
lancov, vedenia mesta a občanov. Alebo
ďalšia rarita: v novej správnej rade nie
je ani jeden lekár, ktorý by bol len za-

Z poslaneckého zápisníka mestnancom nemocnice /sú tam súkrom-
ne praktizujúci lekári/. Kto bude – jedno-
značne – obhajovať záujmy nemocnice,
neziskovej organizácie? Čo keď nová
správna rada odmietne koncepciu schvá-
lenú na marcovom mimoriadnom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva? Prečo to
pripomínam? Na spomenutom zasadnutí
niektorí noví /terajaší/ členovia správnej
rady jednoznačne odmietli túto koncep-
ciu, ba aj terajšiu formu /nezisková orga-
nizácia/ nemocnice. Asi je oprávnená
otázka: Quo vadis šahanská nemocnica
s poliklinikou?

Poznámky zo zápisníka by sa tlačili
do tohto príspevku neúrekom a čoraz
agresívnejšie, ale pre obmedzený rozsah
nášho mesačníka im musím signalizovať
„Stoj!” Azda niečo v budúcich číslach.

Jednej kuriozite však nemôžem odo-
lať. Jeden nezávislý poslanec vystúpil
s návrhom, s ktorým údajne súhlasili
všetci nezávislí poslanci, aby bol zmene-
ný rokovací poriadok nasledovne: na
zrušenie nejakého uznesenia nech je
po trebná dvoj tretinová väčšina /na
schválenie však len jednoduchá väčši-
na/. Ďalšia zaujímavosť: za návrh hlaso-
vali aj „závislí” poslanci. Ak mal slúžiť
len na zabetonovanie niektorého doteraj-
šieho rozhodnutia, tak ho pokladám za
nezodpovedne domyslený. Na šťastie
demokratických princípov tento návrh
neprešiel. Tieto demokratické princípy
a obhajobu záujmov občanov veľmi po-
trebujeme v našej mladučkej slovenskej
demokracii a samozrejme aj v jednom
z centier poipeľského regiónu.

Korpás P.

Deň detí – maľovanie na asfalt
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Niekedy aj  „papierovo”
útla knižočka môže mať bo-
haté obsahové rozmery. Je to
tak aj v prípade 90-stranovej
knihy Umberta Eca /1932/,
talianskeho semiológa, kriti-
ka, esejistu  a azda najvý-
znamnejšieho žijúceho spi-
sovateľa svojej krajiny. Kni-
ha Päť úvah o morálke vy-
šla vo vydavateľstve Kallig-
ram. Jeho romány Meno ru-
že, Foucaultovo kyvadlo, Os-
trov včerajšieho dňa atď. sa
streli s obrovským čitateľ-
ským a obchodným ohlasom.
Popri vedeckej a spisovateľ-
skej práci sa svojimi odváž-
nymi a otvorenými intelektu-
álnymi postojmi Umberto E-
co stal morálnym baromet-
rom talianskej spoločnosti.
Priamo na tému morálky a e-
tiky sa však vyslovoval zried-
kavo . Spomínaná kniha je
preto vzácnou  výnimkou .
Názvy jednotlivých úvah: U-
važovať o vojne, Večný fa-
šizmus, O tlači, Keď na scé-
nu vystupuje ten druhý, Mig-

rácie, tolerancia a netolero-
vateľné.

Texty zväzku  sú príleži-
tostné, vznikli ako prednášky
alebo vystúpenia na aktuálne
témy. Zahryznutím do nasle-
dujúceho myšlienkovo boha-
tého úryvku pravdepodobne
dostanete chuť na prečítanie
publikácie.

Citujem z prednášky Uva-
žovať o vojne: „Jadrové zbra-
ne všetkých  presvedčil i o
tom, že atómový konflikt by
nemal víťaza, mal by len je-
diného porazeného: planétu.
No ak sme si v prvej fáze u-
vedomili, že atómová vojna
je antiekologická, následne
sme sa presvedčili, že každá
antiekologická vojna je ató-
mová a že napokon už aká-
koľvek vojna nemôže byť iná
než antiekologická. Ten, kto
zvrhne atómovú bombu /ale-
bo znečistí more/, vyhlási voj-
nu n ielen neutrá lnym, ale
rovno celej zemeguli.”

/korpás/

Príchod slovenských rodín do
Demandíc po roku 1918 si vy-
nútil založenie školy s vyuč. jaz.
slovenským. V roku 1922 štát
odkúpil tzv. Červený kaštieľ,
ktorý predtým patril rodine Ba-
rossovcov. Na jedno-, neskoršie
dvojtriednej ľudovej škole vyu-
čovali manželia Vlasta a Augus-
tín Majerskovci a Kovalik. Škola
vznikla za účinnej podpory
Miestnej organizácie Slovenskej
ligy a navštevovali ju aj deti ne-
meckých prisťahovalcov.

K rozvoju osvety na vidieku
prispievali a aj teraz prispievajú
predovšetkým knižnice. Už prvý
zákon o knižniciach (430/1919)
určoval každej obci, v ktorej sa
nachádzala škola, zriadiť kniž-
nicu. V medzivojnovom období
v Demandiciach existovala o-
becná i školská knižnica a kniž-
nica MO Slovenskej ligy. Aj po
druhej svetovej vojne bola hneď
zriadená miestna ľudová knižni-
ca, v ktorej boli organzované
rôzne výstavky a besedy, naprík-
lad so spisovateľom Andrejom
Chudobom. Po roku 1990 sa ľu-
dová knižnica pretransformova-
la na obecnú knižnicu, ktorá
v súčasnej dobe má 8535 kníh.
Vedúcou je Mária Pénzesová.
Knižnica eviduje 60 stálych či-
tateľov. Vedenie obce chce za-
obstarať Slovenskou národnou
knižnicou /SNK/ navrhnutý veľ-
mi zaujímavý softvér pre malé a
stredné knižnice, kde by sa vy-
užila databáza zo SNK v Marti-
ne. Program by umožnil ľahšie
spracovanie prírastkového zo-
znamu, katalogizáciu, evidenciu

čitateľov a výpožičiek.
Pracovníci obecného úradu

majú veľmi kladný vzťah k roz-
voju kultúry, čo dokazuje, že
prebieha generálna prestavba
kultúrneho domu v hodnote vy-
še milióna korún. V budove bý-
valej slovenskej školy je fisscen-
trum, ktoré vedie Mgr. Erika
Póšová. V dvoch miestnostiach
je umiestnená knižnica, do ktorej
obecný úrad dal vyhotoviť aj
moderné regály. Pri spracovaní
knižného fondu v rámci verejno-
prospešných prác pomáhali aj
občania, za pomoci ktorých Ilo-
na Baltazárová vzorne spraco-
vala celý knižný fond. Je v ňom
evidovaných 1051 kusov spolo-
čenskovednej, 243 prírodoved-
nej, 186 poľnohospodárskej,
263 technickej, 789 ostatnej,
3624 krásnej literatúry pre do-
spelých. V oddelení mládežníc-
kej literatúry je 321 ks náučnej
a 2058 ks krásnej literatúry. Tre-
tia miestnosť bola prebudovaná
na čitáreň, ktorá od 1. júna slúži
nielen pre obyvateľov, ale aj pre
žiakov ZŠ. Starajú sa aj o dopl-
nenie knižnice novými publiká-
ciami, veď každoročne kupujú
knihy v hodnote okolo 10 000
korún.

V tejto bývalej školskej budo-
ve sa do konca roka 2005 má
zriadiť obecné múzeum. Podľa
vyjadrenia starostu obce Júliusa
Štutiku teraz prebieha zber sta-
rožitností, písomných pamiatok,
nábytku a pod., aby pre budúce
generácie zachovali všetko to,
čo naši predkovia zanechali.

Text a foto: Mgr. Ján Belányi

Romanka Dobošová, 2. Zsó-
fia Bukor, 3. Jakubko Palá-
rik;

2. kat.: 1. Réka Laczkov-
szki a Judit Marton, 2. Ka-

tarína Lakatosová, Mónika
Buda, Martina Štepková a
Marcela Kováčová, 3. Júlia
Bukor.

       Súca na poličku Demandičania kladú veľký
dôraz na kultúru

Ilona Baltazárová pri spracovaní knižného fondu
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Je tu začiatok leta a aj mo-
tokáristi začali jazdiť svoj se-
riál majstrovstiev Slovenska
v tomto atraktívnom športe. 6.
až 8. mája sa na okruhu v Tre-
baticiach pri Piešťanoch usku-
točnili prvé tohoročné prete-
ky. Náš jazdec Lukáš Jasen-
ský tú to sezónu postúpi l
z triedy ICA-J 100 cm3 do
triedy ROTAX MAX Junior
125 cm3. Je to európska trie-
da, kde sú predpísané motory
bez úprav, ako aj pneumatiky
od jedného výrobcu. Takže
podmienky pre jazdcov sú
rovnaké a záleží len od nasta-
venia podvozku a jazdeckého
umenia, ako sa ktorý jazdec
umiestni.

Boj začali už v piatok na
voľnom tréningu, motory a
podvozky sa dolaďovali na
maximálny možný výkon. Po-
časie nám moc neprialo a zima
sa podpísala aj na tréningo-
vých časoch. V sobotu po-
obede sa jazdili merané trénin-
gy a Lukáš si vyjazdil druhé
miesto na štarte, keď zaostal
za prvým len o osem stotín.
V nedeľu prvé kolo bolo od-
štartované o 10 .00  hod. a
hneď v prvej zákrute poľský
pretekár spôsobil miernu ha-
váriu, a Lukáš sa dostal až na
tretie miesto za neho. Doo-
bedňajšie preteky trvali 27 kôl
a nebolo možné sa dostať cez
poľského pretekára ani spra-
va, ani zľava. Lukáš to skúšal
niekoľkokrát, a tak sa niekedy
ocitol aj mimo trate. Po nie-
koľkých chybičkách sa pre-
padol až na 6. miesto, kde aj
dojazdil.

V poobedňajších pretekoch
však nikoho nenechal na po-
chybách a po úspešnom štarte
jasne zvíťazi l o 25 sekúnd
pred druhým pretekárom
z Českej republiky.

Motokárové majstrovstvá
Slovenska pokračovali 21. a
22. mája v Dunajskej Stre-

de , kde sa na štarte triedy Ro-
tax Max 125 zišlo 13 preteká-
rov zo Slovenska, Maďarska,
Rakúska a Česka.

V piatkových tréningoch sa
pri peknom počasí skúšali na-
ladiť na trať podvozky, gumy
a motory závodných strojov.
V sobotnom meranom trénin-
gu si Lukáš vybojoval tretie

miesto na štartovom rošte, čo
mu dávalo slušnú nádej na
dobré umiestnenie v prete-
koch.

A v nedeľu to začalo. V do-
obedňajších pretekoch sa po
štarte ujal vedenia v pretekoch
prenasledovaný ďalšími prete-
kármi. No počas 22 kôl ni-
koho pred seba nepustil a jas-

ne zvíťazil. V poobedňajších
pretekoch opäť  štartoval
z tretej pozície, a po štarte sa
prepracoval na druhé miesto.
S prvým Marekom Hiršom
z Bratislavy zvádzal súboje o
prvenstvo, no nepodarilo sa
mu dostať sa na prvé miesto a
skonči l na veľmi peknom
druhom mieste.

Gratulujeme.
Ďalšie preteky sa jazdia

v maďarskom Euroringu pri
meste Örkény. No medzitým
si pôjde vyskúšať aj rakúske
majstrovstvá na trať do A1
ringu v rakúskom Brucku.

Zatiaľ sa v celkovom u-
miestnení Lukáš nachádza na
prvom mieste a po štyroch
pretekoch má na svojom kon-
te dve víťazstvá, jedno druhé
a jedno šieste miesto.

Inšpirácia na získanie titulu
je veľká, lebo víťaz poletí do
Malajzie na majstrovstvá sve-
ta v kategórii Rotax Max 125,
kde sa na pretekoch zúčastní
svetová špička motokárových
jazdcov. Budú tam aj organi-
zátori pretekov Formuly 3,
Formuly BMW a budú si me-
dzi jazdcami vyberať talenty
pre tieto súťaže na rok 2006.

Začala sa motokárová sezóna

Lukáš Jasenský dobre vkročil do sezóny 2005

Poďakovanie patrí aj
sponzorom Lukáša, ktorí
neváhajú podporiť tohto
talentovaného jazdca. Sú
to: K&B trans, M&G spe-
dit ion, Gejza Csomor,
TOMDUS sklo-porcelán,
H+H Unipo, Potraviny
Panoráma, Stolárstvo
BAMET, Restaurant BIE-
TA, MORGEN Slovakia,
Mlyny a pekárne u Slezia-
kov, LY-VITAL, Papiernic-
tvo PERGAMEN, Casino
ROYALl, UNIVERSAL
USA, PNEUMÁNIA a me-
diálny partner Hontian-
ske listy.

-ks-
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Na futbalovom ihrisku v Demandiciach
sa 5. júna uskutočnila okrsková súťaž dob-
rovoľných hasičských zborov šahanského
obvodu za účasti vyše 70 požiarnikov. O-
becný úrad pomocou Ing. Attilu Kür-
thyho, agilného zástupcu sta-
rostu vzorne pripravil celé po-
dujatie napriek tomu, že si de-
mandickí dobrovoľní požiar-
nici nenašli odvahu prihlásiť sa
do súťaže.

Súťaž otvoril starosta obce
Július Štutika, ktorý privítal
hostí a súťažiacich a poprial im
veľa šťastia a odvahy pri pre-
konávaní prekážok v súťaži
jednotlivcov, v štafetovom be-
hu na 8 x 50 m cez prekážky,
v požiarnom útoku s vodou
vlastným požiarnym strojom a
v previerke z teórie požiarnej
ochrany. Hlavným rozhodcom
súťaže bol Ján Majer, pre šta-
fetu Ondrej Majer, pre požiarny útok
Pavol Süveges, prebor jednotlivcov mal
na starosti Ondrej Majer, kým na skúšky
z teórie požiarnej ochrany boli určení Šte-
fan Olekšák a Ivan Danko. Na hladký
priebeh súťaže dohliadal riaditeľ Okres-
ného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny v Leviciach Štefan Báráň, tajomníčka

Eva Lefantová, okrskový veliteľ Štefan
Mintál a okrskový inštruktor Alexander
Bory. O regulárnosť súťaže sa starali 6
časomerači, 8 úsekoví rozhodcovia, ako
aj elektronická časomiera, ktorú na túto

príležitosť zapožičal  DHZ z Kozároviec.
Na vyhodnotení Štefan Báráň a Július

Štutika všetkým 7 družstvám odovzdali
osvedčenie DHZ na ďalšie obdobie, resp.
trom najlepším družstvám krásne poháre
venované OV DHZ v Leviciach. V kategó-
rii požiarnych družstiev porota určila na-
sledovné poradie: 1. DHZ Kubáňovo

/106,88 sekúnd; členovia: Miroslav Ka-
nala, Győző Gyönyör, Jozef Janács ml.,
Ladislav Szepesi, Martin Kačáni, Peter
Ondrušek, Miloš Kanala, Attila Bolya
a Ladislav Horváth/, 2. DHZ Sazdice

/114,21 sek., veliteľ: Július
Krška/, 3. DHZ Horné Tú-
rovce /116,54 sek., veliteľ: An-
ton Farkas/. Všetky tri druž-
stvá postúpili do okresného
kola, ktoré sa uskutočnilo 19.
júna v Kalnej nad Hronom.

Ďalšie poradie: 4. DHZ Vyš-
kovce nad Ipľom /133,46
sek./, 5. DHZ Slatina /135,15/,
6. Veľké Túrovce  /142,10
sek./, 7. DHZ Šahy /147,46
sek./

V kategórii jednotlivcov sú-
ťažilo vyše 20 požiarnikov,
ktorí preukázali veľmi dobrú
pripravenosť. Najlepšie sa da-
rilo Petrovi Konôpkovi z Hor-

ných Túroviec, druhý skončil Imrich Csa-
la a tretí najlepší čas dosiahol Jozef Gyur-
kovics /obidvaja z Vyškoviec nad Ipľ./.

Po súťaži sa všetci mohli občerstviť, na-
koľko Obecný úrad v Demandiciach pros-
tredníctvom pohostinstva Cmarko zebez-
pečil pre nich bohaté občerstvenie.

Text a fot: Mgr. Ján Belányi

Vydarená okrsková súťaž dobrovoľných hasičských zborov
po 20 rokoch

VETVA ŠAHY
/Šahy, Tešmak, Preseľany nad Ipľom/

Plasty – 1. pondelok v mesiaci
Papier – 2. pondelok v mesiaci
VVKM a kovové obaly – 3. ponde-

lok v mesiaci
Sklo – 4. pondelok v mesiaci

VETVA SEVER

Dolné Semerovce, Hrkovce,
Veľké Túrovce, Horné Túrovce,

Plášťovce, Ipeľské Úľany
Plasty – 1. streda v mesiaci
Papier – 2. streda v mesiaci
VVKM a kovové obaly – 3. streda

v mesiaci
Sklo – 4. streda v mesiaci

Združenie obcí pre separovaný zber Hont–Poiplie

Harmonogram odvozu separovaného odpadu
VETVA JUH

Vyškovce nad Ipľom, Sazdice,
Lontov, Kubáňovo, Bielovce

Plasty – 1. utorok v mesiaci
Papier – 2. utorok v mesiaci
VVKM a kovové obaly – 3. utorok

v mesiaci
Sklo – 4. utorok v mesiaci

VETVA VÝCHOD

Ipeľské Predmostie, Veľká Ves
nad Ipľom, Sečianky, Kleňany,

Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka,
Kosihy nad Ipľom, Veľká Čalomija

Plasty – 1. štvrtok v mesiaci
Papier – 2. štvrtok v mesiaci
VVKM a kovové obaly – 3. štvrtok

v mesiaci
Sklo – 4. štvrtok v mesiaci

V uvedených dňoch do 8.00 hod.
vyložte vrecia príslušnej farby.
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7. júna sa v Šahách usku-
točnila súťaž troch najkvalit-
nejších profesionálnych po-
žiarnických družstiev okresu:
družstva Hasičského zboru
Transpetrol, a. s., Tupá, druž-
stva ZHÚ SE, a. s. AE Mo-
chovce a družstva Okresného
riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Leviciach.

Na súťaži sa zúčastnili aj
čelní predstavitelia Hasič-

Okresná súťaž požiarnikov-profesionálov v Šahách

Na otváracom ceremoniáli vystúpili aj mažoretky
zo ZŠ na Ul. E. B. Lukáča v Šahách

Voda, pripravená na požiarny útok, slúžila aj inému
„cieľu”: na krst nováčikov požiarnych družstiev

ského a záchranného zboru:
viceprezident pplk. Ing. Jozef
Prosňák /HaZZ SR/, pplk.
Ing.  Danie l Kňažko  /KR
HaZZ Nitra/, pplk. Ing. Ka-
rol Kotora /OR HaZZ Levice/.
Medzi hosťami boli aj Ing.
Ján Lőwy a Ing. Štefan Len-
dvay, ako aj zástupcovia fi-
riem súťažiacich hasičských
družstiev. Súťaž vzorne zor-
ganizoval mjr. Juraj Morav-
ský, vedúci technik-špecialis-
ta. Divácku kulisu na šahan-
skom štadióne okrem dospe-
lých divákov tvorilo aj niekoľ-

ko  sto žiakov a študentov
škôl.

Prvú disciplínu – výstup
rebríkom na štvrté podlažie
cvičnej veže – museli požiar-
nici absolvovať v Leviciach.
V tej najlepšie obstáli požiar-
nici AE Mochovce s výsled-
ným časom 117,44 sek., druhí
boli požiarnici ZHÚ Trans-
petrol Tupá /147,5 sek./, kým
tretie miesto v tejto disciplíne

obsadili požiarnici OR HaZZ
Levice  /173,65 sek./. V súťa-
ži jednotlivcov bolo poradie
najlepších: 1. Milan Kuzma
/17,84 sek./, 2. Jaroslav Gric
/18,23 sek./, 3. Miloš Čenger
/18,32 sek./ – všetci z AE Mo-
chovce.

V ďalších dvoch disciplí-
nach sa už pokračovalo na ša-
hanskom štadióne. V behu na
100 m cez prekážky najlepší
čas dosiahol Jaroslav Gric
/19,27 sek./, druhý sa umiest-
nil Milan Kuzma /19,51/, tre-
tí Miloš Čenger /19,82 sek./

– všetci z AE Mochovce. V sú-
ťaži družstiev v behu na 100
m cez prekážky bolo poradie
nasledovné: 1. AE Mochovce
/122,75 sek./, Transpetrol
Tupá /133,1 sek./ a 3. OR
HaZZ Levice /136,7 sek./.

V kategórii dvojboj /veža +
beh na 100 m cez prekážky/
sa jednotlivci umiestnili nasle-
dovne: 1. Milan Kuzma /AE
Mochovce/, 37,35 sek.; 2. Ja-
roslav Gric /AE Mochovce/,
37,50 sek.; 3. Miloš Čenger

/AE Mochovce/, 38,14 sek.
Ako vždy, najdramatickejší

a divácky najzaujímavejší bol
požiarny útok s vodou. V tej-
to disciplíne na 1. mieste sa u-
miestnili požiarnici OR HaZZ
Levice /40,83 sek./, 2. miesto
obsadilo družstvo Transpet-
rol Tupá /42,83 sek./ a 3. mies-
to patrilo družstvu AE Mo-
chovce  /56,11 sek./.

Konečné poradie  druž-
stiev po sčítaní všetkých dis-
ciplín: 1. Atómové elektrár-

ne Mochovce /296,31 sek./,
2. Transpetrol Tupá /323,48
sek./, 3. OR HaZZ Levice
351,19 sek./. Družstvo AE
Mochovce týmto víťazstvom
postúpilo do krajskej súťaže,
ktoré sa uskutočnilo 30. júna
v Nitre.

45. ročník okresnej súťaže
požiarnikov sa vydaril a pre
mnohých požiarnikov bol aj
veľmi poučný. Bude im určite
povzbudením a dodá  im opäť
veľa energie a odvahy popaso-

vať sa s neľahkými úlohami pri
plnení povinností na svojich
pracoviskách.

Mgr. Ján Belányi
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Zo života Základnej školy na Ul. E. B. Lukáča v Šahách

Dátum 1. jún patrí už tra-
dične tým najmladším členom
našej spoločnosti – deťom. Na-
priek tomu, že sa im v ZŠ na
Ul. E. B. Lukáča prostredníc-
tvom výchovno-vzdelávacieho
procesu venujú pedagogickí
pracovníci desať mesiacov v ro-
ku, neľutovali čas a námahu a
pripravili pre žiakov školy deň
plný hier, smiechu a zábavy.

V rámci happeningu boli
triedy, chodby, školský dvor i
ihrisko zaplnené rozličnými
stanovištiami, pri ktorých moh-
li všetky vekové kategórie uká-

zať svoju šikovnosť, tvorivosť,
či talent v rozličných oblas-
tiach. Skok vo vreci, hod ta-
nierom, hod šípkou na terč,
streľba vodnou pištoľou, pre-
teky kolobežiek zaujali najmä
tých najmenších. V tvorivých
dielňach umiestnených v trie-
dach pracovali deti s farbami,
farebným papierom, korálikmi,
cestom a inými materiálmi.
Školské ihrisko bolo svedkom
vášnivých zápasov vo futbale,
pričom na priľahlých dráhach
prebiehali zápolenia v štafeto-
vom behu a loptových hrách.
V telocvični sa zápolilo vo vo-
lejbale a múdre hlavičky sa sú-
stredili okolo šachovníc. Prie-
bežne sa konal turnaj v počíta-
čovej hre Counter Strike. Pres-

Riaditeľstvo Materskej školy v Šahách na Ul. P. O. Hviez-
doslava č. 30 ďakuje Policajnému zboru a Mestskej polícii
v Šahách za pomoc pri zrealizovaní cyklistického popoludnia,
ktoré sa konalo 1. júna 2005.

Anna Kollárová, riaditeľka MŠ

Takých dní by mohlo byť viac
nú mušku mohli odvážlivci vy-
skúšať v streľbe vzduchovou
zbraňou na terč. O 10.00 hod.
sa mnoho detí zhromaždilo
v klubovni, kde sa prerušil
priebeh diskotéky, aby adepti
v karaoke ukázali svoj spev.
Mnohí netušili, koľko talentu,
odvahy i dávky exhibicionizmu
sa v tom ktorom skrýva. Vý-
tvarne nadaní žiaci sa mohli re-
alizovať maľovaním na plecho-
vý plot v areáli. Výsledky ich
práce budeme môcť obdivovať
ešte niekoľko rokov, z plochy
sa na nás usmievajú Flinsto-

novci, zvieratká, či rôzne roz-
právkové postavičky.

Vďaka sponzorom školy si
mohli deti kupóniky získané za
účasť a úspech v súťažiach vy-
meniť za rozličné školské po-
treby, sladkosti a nápoje. Peda-
gogickým pracovníkom výdat-
ne pomáhali deviataci. Asisto-
vali pri stanovištiach, sprevá-
dzali najmenších, obsluhovali
v stánkoch. Nošteky šteklila
vôňa variaceho sa kotlíkového
guláša, ktorého prípravu mal
pevne pod taktovkou pán ria-
diteľ Ličko, pán učiteľ Vado-
vič , ako vedúci rybárskeho
krúžku, varil zasa vynikajúce
halászlé. S pomocou viacerých
pomocníkov sa obe tieto jedlá
vydarili a veľké kotle boli o pár

chvíľ prázdne a predtým hlad-
né brušká zasa plné. Komu to
nestačilo, mohol si opekať špe-
káčiky na pripravenom ohni.

Očarené boli tiež detičky
z materskej školy, ktoré prišli
medzi nás. Zasúťažili si a veľmi
rýchlo pochopili princíp výme-
ny kupónikov za tovar. Záro-
veň sa zoznámili s priestormi
školy, do ktorej niektorí z nich
už od septembra nastúpia do
prvého ročníka.

Uvedený happening sa vy-
daril v nemalej miere tiež vďa-
ka sponzorom z radov pedago-
gických pracovníkov i mimo

nich. Ďakujeme Róbertovi Ma-
jorošovi, rodine Jasenskej, Jo-
zefovi Rusnákovi, Romanovi
Dobošovi, Mgr. Imrichovi Bel-
lušovi, rodine Duchoňovej, Ví-
tovi Vadovičovi, Eliane Szabó-
ovej a všetkým ostatným, s pod-
porou ktorých majú žiaci opäť
o jeden krásny zážitok navyše.
Celému podujatiu sekundovala
dobrá nálada a korunovalo ho
krásne počasie. Účastníci dňa
detí sa rozišli až v neskorších
popoludňajších hodinách, a-
však zážitky doznievali v roz-
hovoroch ešte niekoľko dní.

PaedDr. Beata Bazalová

Poďakovanie



Galéria Ľudovíta Simonyiho

Pondelok:  voľný deň
Utorok: 8.30 – 16.00
Streda: 9.30 – 17.00
Štvrtok: 8.30 – 16.00
Piatok: 8.30 – 16.00
Sobota: 8.30 – 12.00

Hontianske múzeum
Otváracia doba

v mesiacoch júl – august
Pondelok:  voľný deň
Utorok: 9.00 – 16.00
Streda: 9.00 – 16.00
Štvrtok: 9.00 – 16.00
Piatok: 9.00 – 16.00
Sobota: 8.30 – 12.00
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Futbalový oddiel TJ Tešmak dosiahol
v súťažnej sezóne 2004/2005 vytýčený
cieľ: družstvo postúpilo do II. triedy ob-
lastných majstrovstiev Levického okresu.
Eufória fanúšikov a vedenia klubu je prá-
vom veľká, nálada veľmi optimistická:
chceli by obnoviť
aj činnosť mlá-
dežníckych cel-
kov a pomocou
sponzorov opäť
oživiť t radície
tešmackého fut-
balu.

Predseda klu-
bu Jozef Vaner a
hlavný aktér pri
kolíske tešmac-
kého futbalu A-
lexander Kapa
st. o stave teš-
mackého futbalu
nám povedali.

„Naša toho-
ročná bilancia je
nasledovná: v III. triede skupiny juhový-
chod sme 20-krát odišli z ihriska víťazní,
tri razy sme remizovali a len štyri razy pre-
hrali. Nazbierali sme 63 bodov /skóre
86:26/, o tri body viacej ako náš najväčší
súper z Ipeľského  Sokolca.

Vedenie klubu tvoria nasledovní fana-
tici-milovníci tešmackého futbalu: Jozef
Vaner /predseda/, Ján Tamás /podpred-
seda/, Erika Vargová /pokladníčka/, Ale-
xander Kapa, Ladislav Mészáros, Jú-
lius Pál ml., Jozef Varga a Tibor Németh
ml. Počas celej sezóny vzornú prácu od-
viedli aj členovia usporiadateľskej služby:
Ľudovít Bartos, Pavel Herda a Štefan
Sinka.

Na zápasy družstva chodilo v priemere

100-150 divákov, mnohí prišli aj z okoli-
tých obcí, ba aj zo Šiah. Naša hra lákala
fanúšikov, veď mladí hráči dokázali, že im
futbal prirástol k srdcu. Podarilo sa nám
vylepšiť ihrisko, rozšíriť sociálne miestnos-
ti, upraviť hraciu plochu, a tak nečudo, že

sa čoraz viac sponzorov hlási k futbalo-
vému klubu. Je to potešiteľné, hlavne
v dnešnej hektickej, finančne orientovanej
dobe, keď futbalové veľkluby zanikajú a
menšie dedinské prosperujú. Sponzormi
TJ Tešmak sú: samospráva meste Šahy
/ročne cca. 100 tisíc korún/, Alexander
Gágyor, Peter Murin, Peter Richter, Šte-
fan Bolyo, Oto Németh, Ladislav Rádi,
Sándor Vasko, Tomáš Falusi, Terézia Ka-
pová, Gabriel Csáki, František Jakab, Jo-
zef Vavrek, Zoltán Kapa, František Heim-
lich, Juraj Mráz, Marian Mráz a Július
Pál.

Postup do II. triedy vybojovali nasle-
dovní hráči: Csaba Ďuriš, Róbert Ra-
fael, Gabriel Saróka, Peter Rezniček,

Zsolt Mihály, Karol Pásztor, Ján Roskó,
Alexander Bodoň, Július Petrík, Sza-
bolcs Mihály, Jozef Mudrák, Attila
Pásztor, Attila Mihály, Gabriel Rezni-
ček, Juraj Dian, Gergely Szabó, Ján Sa-
róka, Štefan Tóth, Richard Olczár a Ró-

bert Vanek.
Tréner druž-

stva: Alexander
Gágyor; vedúci:
Karol Pásztor;
asistent trénera:
Július Szabó; le-
kár: Peter Bar-
tos, masér: Kris-
tián Dian.

Vedenie fut-
balového klubu
na čele s Alexan-
drom Kapom už
dlhé desaťročia
organizuje stret-
nutia starých pá-
nov-futbalistov
BHG Budapešť a

TJ Tešmak, a to striedavo raz v Tešmaku,
raz v Budapešti. Vzájomné družobné náv-
števy /aj s rodinnými príslušníkmi/ veru nie
sú len formálne posedenia pri guláši a ob-
čerstvení. Maďarskí priatelia poskytujú
Tešmakčanom lopty i futbalovú výstroj, čo
si v tejto malej obci vysoko vážia. Veď pria-
teľstvo a vzájomné styky sa majú upevňo-
vať, nie odďaľovať – a to je krédo nielen
tešmackých futbalistov, ale aj funkcionárov
TJ, ktorí v budúcich rokoch chcú dosaho-
vať čoraz preniekavejšie výsledky aj vo vý-
chove budúceho pokolenia.”

Ďakujem Jozefovi Vanerovi a Ale-
xandrovi Kapovi za informácie.

Text a foto: Mgr. Ján Belányi

Futbalisti TJ Tešmak po siedmich rokoch
opäť v II. triede

Vstupné do galérie
Dospelí: 15 Sk

Dôchodcovia: 10 Sk
Žiaci: 5 Sk

Školské skupiny: 3 Sk na osobu

Otváracia doba v mesiacoch júl – august



Každý utorok od 13.00 do 15.00
psychofyzická príprava

(dýchacie cviky, relax, cvičenia s FIT
loptou, aromaterapia, muzikoterapia,

príprava partnera na pôrod, ako dojčiť,
odborné informácie o priebehu

tehotenstva a pôrodu)
pre tehotné ženy

– bezplatne –
pod vedením certifikovanej a

registrovanej pôrodnej asistentky
v priestoroch rehabilitačného oddelenia

VšNsP Šahy, n. o.

Srdečne Vás očakávame
na našich stretnutiach.
Kontakt: 036/7565673.

Pre budúce mamičky
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Ako jedna z budúcich mamičiek som
sa zúčastnila kurzu psychofyzickej prí-
pravy, ktorú organizuje gynekologicko-
pôrodnícke oddelenie VšNsP Šahy pod
vedením pôrodnej asistentky Petrás-
kovej.

Mnoho mamičiek, či už sú na začiat-
ku tehotenstva alebo tesne pred pôro-
dom, možno ani netuší, čo sa na takých-
to kurzoch deje.

V prvom rade sú neoceniteľným
zdrojom informácií o procedúrach a
postupoch, ktoré sa uplatňujú v nemoc-
nici, kde privediete svoje dieťatko na
svet. V rámci nich vám umožnia prezrieť
si pôrodnú sálu a oddelenie šestone-
delia. Stretnete sa tu s ľuďmi, ktorí sa
budú starať o vás a vaše dieťa a zozná-
mite sa s inými mamičkami. Získate tu
všetky potrebné informácie o tehotnosti
a pôrode, dozviete sa, ako sa máte sta-
rať o novorodenca. Bude to pre vás veľ-
mi užitočné a zároveň aj zábavné.

Program kurzu sa sústreďuje aj na
tehotenské cvičenia, ako aj na nácvik
jednotlivých techník, napríklad relaxá-
cie, ktoré sú dôležité pre dobré zvládnu-

Miestna organizácia Matice slovenskej v Šahách
vás pozýva na IV. ročník Národného výstupu na
Sitno dňa 17. júla 2005 /v nedeľu/.

Zraz a odchod autobusu: Hlavné námestie v Ša-
hách o 8.00 hod., Gymnázium Šahy o 8.15 hod.

Program: 12.30 – spoločný výstup, 14.00 – prího-
vory a kultúrny program, 17.00 – spoločenské stret-
nutie pri jazere.

Informácie a prihlášky /do 13. júla/: Mgr. Margita
Škriečková, tel.: 0908-433232; Iveta Tonhaiserová,
tel.: 7411054.

Matica slovenská Vás volá, príďte!

tie pôrodu. Základné rady, praktické ná-
vody na riešenie bežných problémov a
množstvo povzbudivých odporúčaní
vám-nám pomôžu pri starostlivosti o
dieťa.

Toto všetko sa pri návšteve v ambu-
lancii určite nedozviete.

Oceňujem túto iniciatívu a môžem
povedať, že šahanská pôrodnica svojou
odbornosťou a prístupom personálu do-
sahuje vysokú kvalitu a úroveň. Dôka-
zom toho je aj skutočnosť, že v Levickom
okrese jedine v našej pôrodnici prebie-
hajú kurzy pre budúce mamičky.

Veľmi si vážim prácu pôrodnej asis-
tentky Petráskovej, ktorá vedie kurz a
vrchnej sestry Lőwyovej, za pomoci kto-
rej vznikol kurz, že svojou svedomite od-
vedenou prácou prispievajú k šíreniu
dobrého mena nielen šahanskej pôrod-
nice, ale aj celej nemocnice.

Verím, že týchto pár riadkov si prečí-
ta čo najviac budúcich mamičiek, osloví
ich čo najskôr a pridajú sa k nám.

Slovo na záver: a dokonca si môžete
pozvať aj svojho partnera.

Vďačná budúca mamička

Mestská knižnica v Šahách

Pondelok:           voľný deň
Utorok: 13.00 – 16.00
Streda: 9.00 – 11.30 13.00 – 18.00
Štvrtok: 9.00 – 11.30 13.00 – 16.00
Piatok: 13.00 – 16.00
Sobota:           voľný deň

Otváracia doba v mesiacoch júl – august

Kurzy pre budúce matky

Výstup na Sitno Samospráva mesta Šahy vypisuje verejnú zbierku za účelom
získania finančných prostriedkov na vybudovanie pamätníka obe-
tiam prvej a druhej svetovej vojny.

Touto cestou sa obraciame na Vás, aby ste aj Vy svojimi finanč-
nými darmi prispeli k vybudovaniu pamätníka, a tým ku vzdaniu
holdu obetiam svetových vojen.

Číslo účtu verejnej zbierky: VÚB Šahy, 1650169451/0200,
variabilný symbol: 311001.

Svoje príspevky môžete odovzdať aj v hotovosti na oddelení
školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Šahách
/na poschodí, č. dverí 216/.

Za Vaše príspevky ďakuje Samospráva mesta Šahy

Verejná zbierka na pomník padlých

Členská schôdza Základnej
organizácie Strany maďarskej
koalície /ZO SMK/ v Šahách, na
ktorej zvolili kandidátov na pos-
lancov Nitrianskeho samospráv-
neho kraja, sa konala 16. júna.

Na schôdzi sa zúčastnilo tak-
mer 60 % členstva. Za kandidá-
tov boli zvolení: Juraj Bélik,
predseda ZO SMK a Ing. Milan
Gál, podpredseda ZO. Po absol-

Členská schôdza ZO SMK
vovaní volieb na okresnej konfe-
rencii v Leviciach Krajská rada
SMK v Nitrianskom samospráv-
nom kraji rozhodne, kto sa dos-
tane s konečnou platnosťou na
kandidátku.

V diskusii sa hovorilo o aktu-
álnych problémoch nemocnice.

Po schválení uznesenia schô-
dzu uzavrel Juraj Bélik.

/korpás/
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V. liga

 1. Imeľ 30 21 4 5 82:36 67
 2. Tek. Lužany 30 18 4 8 79:47 58
 3. Palárikovo 30 17 6 7 56:31 57
 4. Dvory nad Žit. 30 16 5 9 70:46 53
 5. Veľké Lovce 30 14 8 8 52:46 50
 6. Čajkov 30 15 2 13 61:44 47
 7. Šurany 30 13 5 12 61:44 44
 8. Kameničná 30 13 5 12 54:66 44
 9. FK Šahy 30 12 7 11 61:49 43
10. Kalná nad Hr. 30 11 10 9 39:34 43
11. Komjatice 30 12 4 14 47:55 40
12. Dolný Ohaj 30 11 5 14 43:51 38
13. Marcelová 30 9 3 18 33:54 30
14. Čaka 30 7 5 18 41:69 26
15. Tvrdošovce 30 6 5 19 40:92 23
16. Tlmače 30 3 6 21 20:64 15

Majstrovstvá oblasti /okresu/

 1. Júr nad Hr. 30 22 3 5 96:27 69
 2. Demandice 30 19 10 1 86:20 67
 3. Hont. Vrbica 30 17 6 7 81:32 57
 4. Starý Tekov 30 16 5 9 71:38 53
 5. Hr. Kľačany 30 15 4 11 66:54 49
 6. Plášťovce 30 13 2 15 60:59 41
 7. Horné Túrovce 30 12 4 14 66:75 40
 8. Kalinčiakovo 30 12 4 14 56:67 40
 9. Žemberovce 30 11 5 14 44:56 38
10. Kozárovce 30 11 5 14 45:64 38
11. Dolný Pial 30 12 1 17 60:63 37
12. V. Kozmálovce 30 11 4 15 50:67 37
13. Podlužany 30 11 4 15 42:74 37
14. Keť 30 11 3 16 45:70 36
15. Šarovce 30 7 6 17 41:83 27
16. Pohr. Ruskov 30 6 2 22 47:107 20

Majstrovstvá oblasti – II. trieda

 1. Nová Dedina 30 22 4 4 102:32 70
 2. Lok 30 18 4 8 63:33 58
 3. Bátovce 30 15 5 10 67:45 50
 4. Ipeľské Úľany 30 16 2 12 67:63 50
 5. Nový Tekov 30 14 4 12 55:48 46
 6. Kuraľany 30 13 3 14 65:58 42
 7. Plavé Vozokany 30 12 6 12 48:48 42
 8. Čata 30 12 6 12 64:69 42
 9. Veľké Túrovce 30 12 4 14 60:65 40
10. Pukanec 30 12 4 14 48:61 40
11. Vyškovce n. I. 30 12 6 12 66:75 39
12. Hont. Trsťany 30 12 1 17 54:70 37
13. Santovka 30 11 4 15 52:73 37
14. Bory 30 11 2 17 50:71 35

15. Farná 30 10 2 18 51:75 29
16. Veľký Ďúr 30 7 3 20 40:74 21

Veľkému Ďúru boli odrátané tri body, Farnej tri body a
Vyškovciam nad Ipľom tri body.

Majstrovstvá oblasti – III. trieda – juhovýchod

1. Tešmak 28 21 3 4 86:26 66
2. Ipeľský Sokolec28 19 3 6 67:34 60
3. Malé Ludince 28 14 2 12 52:52 44
4. Pastovce 28 13 4 11 50:53 43
5. Slatina-Hrkovce  28 12 4 12 51:46 40
6. Hokovce 28 7 8 13 30:52 29
7. Tupá 28 6 5 17 42:80 23
8. Hronovce 28 4 3 21 33:68 15

Majstrovstvá okresu – žiaci – skupina A

 1. Júr nad Hronom 24 22 2 0 129:15 68
 2. Plášťovce 24 20 2 2 149:18 62
 3. Tek. Lužany 24 18 1 5 83:22 55
 4. Pohr. Ruskov 24 14 3 7 92:35 45
 5. Dolný Pial 24 9 8 7 51:39 35
 6. Kalná nad Hr. 24 10 3 11 42:55 33
 7. Hronovce 24 9 2 13 42:47 29
 8. Veľké Ludince 24 9 1 14 47:87 28
 9. Vyškovce n. I. 24 8 1 15 42:96 25
10. Ip. Sokolec 24 6 3 15 47:64 21
11. Šarovce 24 6 2 16 27:127 20
12. Tupá 24 5 4 15 34:76 19
13. Demandice 24 3 2 19 31:135 11

Majstrovstvá okresu – dorast

 1. Hronské Kosihy 34 27 1 6 148:49 82
 2. Júr nad Hronom 34 26 4 4 156:44 82
 3. Čajkov 34 24 5 5 151:52 77
 4. Starý Tekov 34 22 0 12 119:69 66
 5. Hont. Vrbica 34 17 7 10 118:70 58
 6. Plášťovce 34 17 5 12 115:86 56
 7. Podlužany 34 16 4 14 109:105 52
 8. Hr. Kľačany 34 16 3 15 104:64 51
 9. Dolný Pial 34 14 8 12 86:69 50
10. Ip. Sokolec 34 13 6 15 67:84 45
11. Kalinčiakovo 34 12 7 15 68:74 43
12. Čaka 34 12 6 16 59:101 42
13. Veľké Túrovce 34 11 4 19 70:104 37
14. Keť 34 11 2 21 76:103 35
15. Veľký Ďúr 34 8 6 20 65:103 30
16. Pohr. Ruskov 34 9 2 23 52:191 29
17. Kozárovce 34 7 6 21 48:144 27
18. Nový Tekov 34 5 2 27 66:165 17

Tabuľky futbalových súťaží sezóny 2004/2005


