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Odpovedá Ing. Ján Lőwy,
primátor mesta Šahy
Aké projekty podalo
mesto v poslednom období do fondov EÚ a nakoľko boli úspešné?
Zámerom finančnej
politiky európskeho spoločenstva je vyrovnať
rozdiely medzi bohatými
a chudobnými centrami
v rámci zjednotenej Európy. Táto politika Európskej únie sa vyznačuje poskytovaním finančnej pomoci do regiónov, ktoré sú z hľadiska ekonomického a sociálneho rozvoja
zaostalé a nedosahujú primeranú úroveň.
Mesto Šahy využíva nástroje finančnej
politiky EÚ na dosiahnutie svojich prioritných cieľov v oblasti regionálneho rozvoja, na podporu hospodárskej a spoločenskej premeny, na rozvoj ľudských
zdrojov, dopravnej infraštruktúry a zlepšovanie životného prostredia. Prípravou
projektov a žiadostí o nenávratný finančný
príspevok z fondov EÚ je poverená projektová manažérka Ing. Agnesa Gubišová, ktorá zároveň ako projektová koordinátorka riadi realizáciu úspešných projektov. Jej práca pozostáva z prípravy a
realizácie projektov pre mesto Šahy a
Združenie obcí a miest hontiansko-poipeľského regiónu so sídlom v Šahách. Zároveň sa stará o rozvoj partnerských vzťahov v zahraničí. Mesto a združenie obcí
má za sebou hodnotnú spoluprácu so skúsenými partnermi v Maďarsku. Výsledkom tejto spolupráce je viac ako desiatka
spoločne podaných projektov.
Predkladám čitateľom HL prehľad projektov zameraných na čerpanie predvstupových a povstupových fondov Európskej
únie od roku 2003 podaných mestom Šahy
ako žiadateľom finančného príspevku ale-

8. číslo

bo podaných v partnerstve.
V rámci Grantovej
schémy miestneho a regionálneho rozvoja podalo mesto Šahy v novembri 2003 žiadosti o
nenávratný finančný príspevok k projektom s názvami Stratégia rozvoja
hontiansko-poipeľského regiónu a Príprava
projektov rozvoja základnej infraštruktúry. V oboch prípadoch boli partnermi projektu Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ-Hron v Šahách
a Ipeľský euroregión v Šahách. Cieľom
projektu bolo v prvom prípade pripraviť
stratégiu rozvoja regiónu a v prípade druhej žiadosti pripraviť dokumentáciu k stavebnému povoleniu pre projekty lokálnej
infraštruktúry v hontiansko-poipeľskom
regióne. Žiadosti boli zamietnuté.
V rámci Spoločného fondu malých
projektov podalo mesto Šahy v partnerstve so samosprávou mesta Vác v auguste
2004 niekoľko žiadostí. Prvou z nich bola
žiadosť k projektu Skvalitnenie služieb
v cestovnom ruchu a rozvoj cezhraničnej spolupráce regiónov miest Šahy a
Vác.
Cieľom projektu bol rozvoj cestovného
ruchu v pohraničnom regióne miest Šahy
a Vác a zlepšenie podnikateľského prostredia, rozvoj podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v regióne so zameraním na
malé a stredné podnikanie, identifikácia
a uspokojenie potrieb malých a stredných
podnikateľov a tranzitných turistov.
Ďalším projektom bola žiadosť s názvom Rozvoj kultúrnej a inštitucionálnej
spolupráce, ktorej cieľom bolo podpora
/Pokračovanie na 2. strane/
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Odpovedá Ing. Ján Lőwy, primátor mesta Šahy
/Pokračovanie z 1. strany/

výmeny skúseností s organizovaním kultúrnych podujatí v partnerských obciach
Šahy a Kemence, podpora oboznámenia
sa s obyčajmi, zvykmi a kultúrou v partnerských obciach hlavne príslušníkmi
mladej generácie a posilnenie spolupráce
miestnych inštitúcií pri spoločnom využívaní povstupových fondov z EÚ. Žiadosti
boli zamietnuté.
V rámci Programu podpory regiónov
pri tvorbe produktu cestovného ruchu
na rok 2003 podalo mesto Šahy žiadosť
k projektu na vydanie regionálnej publikácie Vitajte v hontiansko-poipeľskom regióne – regionálny sprievodca. Cieľom
projektu bolo vytvoriť prehľadnú publikáciu mapujúcu všetky kultúrne a historické
pamiatky v regióne. Projekt bol úspešný
a bol realizovaný.
V rámci grantovej výzvy Orange –
Centrum pre filantropiu podalo mesto Šahy v apríli 2005 žiadosť k projektu Smerové tabule ku kultúrnym a historickým
pamiatkam Šiah. Cieľom projektu bola
propagácia kultúrnych a historických
pamiatok mesta. Žiadosť bola zamietnutá.
V rámci Phare CBC – cezhraničná
spolupráca Slovensko – Maďarsko podala samospráva mesta Vác v partnerstve
s mestom Šahy niekoľko žiadostí k projektom. Jednou z nich bola žiadosť k pro-

jektu s názvom Cezhraničná spolupráca
regiónov Vácu a Šiah pri ochrane ovzdušia. Cieľom projektu je vyvinúť aktivity
na iniciovanie vybudovania cestného obchvatu Vác – Parassapuszta a Šahy – Zvolen, v rámci aktivít vybudovať biosteny na
ochranu ovzdušia v spolupráci so základnými školami, vykonať merania znečistenia ovzdušia a poriadať workshopy na
zvýšenie informovanosti verejnosti o ochrane životného prostredia. Projekt bol
úspešný a v súčasnosti sa realizuje.
Ďalšou bola žiadosť k projektu Rozvoj
infraštruktúry cestovného ruchu. Táto
žiadosť je v hodnotení, podobne ako žiadosť k projektu Plán Poiplia – vytvorenie
hospodárskeho programu a informačnej siete pre 5 prihraničných regiónov,
ktorú podalo Programové združenie samospráv Duna–Ipoly na rozvoj regiónu
v partnerstve so Združením obcí a miest
hontiansko-poipeľského regiónu so sídlom v Šahách.
Združenie obcí a miest hontiansko-poipeľského regiónu so sídlom v Šahách podalo v júni 2005 žiadosť k projektu s názvom Vyrovnávanie ekonomických rozdielov v prihraničných regiónoch – Poiplie, Hont, Novohradská a Peštianka
župa v partnerstve s OZ Koliba Veľký
Krtíš a Programovým združením samospráv Duna–Ipoly na rozvoj regiónu.
Cieľom projektu je podpora rozvoja

Poštová schrán ka
V poštovej schránke umiestnenej vo
vestibule radnice sme našli tieto odkazy
čitateľov.
Čitateľka vo svojom liste popisuje
neutešený stav detských ihrísk na sídliskách a žiada – v mene všetkých matiek a starých mám – nápravu v záujme
detí.
– Stav detských ihrísk je naozaj neuspokojivý a s argumentmi pisateľky listu
môžeme len súhlasiť. Z rozhodnutia primátora mesta už v najbližších týždňoch
sa urobia nápravy, a postupne sa budú dopĺňať ihriská a oplotia sa aj pieskoviská.
Pisateľ ďalšieho listu v mene obyvateľov časti mesta Homok upozorňuje na

nepokosenú trávu pozdĺž chodníkov
smerom do centra mesta.
– Povinnosť kosenia trávy v tomto úseku je u Slovenskej správy ciest, správcu
štátnej cesty. Z podnetu riaditeľa Technických služieb mesta sa uskutočnilo rokovanie medzi a TS vedúcim SSC v Šahách a dohodlo sa na postupe kosenia a
čistenia štátnej cesty v zastavanom území
mesta Šahy.
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

spolupráce podnikateľov v prihraničných
regiónoch, vybudovanie informačnej siete
podnikateľov, euro-infoinkubátory, poriadať semináre a školenia a podpora zahraničného podnikania. Žiadosť je v hodnotení.
V rámci Interreg III. A podala samospráva mesta Vác v partnerstve s mestom
Šahy žiadosti k nasledovným projektom:
Program Mosty cez Ipeľ – I. etapa s cieľom vybudovať 4 mosty na rozšírenie chýbajúcej dopravnej infraštruktúry, využitia
dopravy na rozvoj turizmu, kultúry a turizmu dedičstva a pripraviť projektovú dokumentáciu stavieb.
Gaštanový program s cieľom záchrany stromov gaštanov napadnutých ochorením, vyskytujúcim sa len v tomto regióne:
pomocou existujúcej technológie uskutočniť záchranu stromov, účinnú len pri vykonaní na celom území.
Spoločná rozvojová kancelária: s cieľom spoločného plánovania rozvoja cezhraničnej spolupráce a realizácie rozvojových projektov získať finančné prostriedky na fungovanie kancelárie.
Cezhraničná sociálna a hospodárska
spolupráca: s cieľom prípravy spoločných dokumentov, hospodárskeho a spoločenského prieskumu, rozvojových koncepcií, tvorby stratégií a rozpracovanie
akčných plánov.
Vybudovanie turistického informačného a koordinačného systému: s cieľom tvorby turistickej databázy, tvorby
hodnotového a komunikačného systému
regiónu Dunakanyar.
Samospráva mesta Hartyán podala
v spolupráci so Združením obcí a miest
hontiansko-poipeľského regiónu so sídlom v Šahách žiadosť k projektu s názvom
Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej
siete s cieľom vybudovania moderného
kanalizačného systému v maďarskom regióne a odovzdávaním skúseností slovenskému partnerovi.
Všetky projekty sú v hodnotení.
V rámci operačného programu Základná infraštruktúra pripravuje mesto Šahy
žiadosť k projektu Umožnenie kvalitnej
digitálnej informačnej výmeny infor/Dokončenie na 6. strane/
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Udalosti, stretnutia a aktivity
radnice
– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta sa zúčatnil na slávnostnom
ukončení školského roka na Základnej škole Lajosa Pongrácza
/30. júna/.
– Primátor mesta na ministerstve hospodárstva rokoval o
možnosti získania dotácie na výstavbu priemyselného parku-zóny
v Šahách /30. júna/.
– Primátor poskytol rozhovor pre redaktorku denníka Sme
/1. júla/.
– Na pozvanie starostu obce Kemence sa Ing. Ján Lőwy zúčastnil na podujatí „Ribizke festival” /2. júla/.
– Po úspešnom ukončení futbalového súťažného ročníka primátor mesta odovzdal ceny pre futbalistov Tešmaku /3. júla/.
– Primátor mesta v slávnostnej sieni radnice na recepcii prijal
účastníkov letného tábora Združenia Palóc /6. júla/.
– Ing. Štefan Lendvay, prednosta mestského úradu rokoval
na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR a na Štátnom
fonde rozvoja bývania o postupe prípravyrealizácie rekonštrukcie
a prestavby budovy bývalej colnice na Berneckej ulici na sociálne
byty, na ktorú sme získali štátnu dotáciu /26. júla/.
– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay rokovali s predstaviteľmi belgickej spoločnosti West Metal o investičných zámeroch
tejto strojárenskej firmy pôsobiacej v priestoroch bývalého Kovomontu. Po rekonštrukcii výrobných hál vytvoria ďalších 40-50
pracovných miest. Konateľ spoločnosti požiadal predstaviteľov
mesta o pomoc pri riešení pretrvávajúcich problémov, ktoré sťažujú postup rozvoja závodu /27. júla/.
ly

Zo zasadnutia
mestského zastupiteľstva
30. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šahách sa konalo 27. júla za účasti všetkých 13 poslancov. Zastupiteľstvo:
– kontrolovalo plnenia zročných uznesení: fotokópie dokumentov cintorína archivované, zmluva o prevádzkovaní cintorína
a zoznam chránených hrobových miest schválený;
– prerokovalo informatívnu správu o činnosti mestskej polície
v prvom polroku a zobralo na vedomie, ďalej návrh prvej úpravy
rozpočtu mesta na rok 2005, návrh koncepcie sociálnej politiky
mesta Šahy do roku 2010;
– zobralo na vedomie informáciu o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti v podmienkach mesta Šahy, správu o daňových
úľavách poskytovaných mestom, správu o činnosti šahanských
športových oddielov, resp. o ich pripravenosti na súťažný ročník
2005/2006, informáciu o aktivitách primátora mesta;
– schválilo celkový /zvýšený/ rozpočet mesta ako vyrovnaný
vo výške 103,912 milióna korún /z toho bežné výdavky a príjmy
vo výške 85,502 milióna Sk, kapitálové výdavky 14,440 mil. a
rozpočet finančných operácií vo výške 3,970 milióna/, prvú úpravu rozpočtu základných škôl, koncepciu sociálnej politiky mesta
Šahy, správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky mesta u
firmy Chryzantéma a odpredaj areálu kina, resp. i novú kúpnu
cenu budovy centra voľného času s pozemkom.
-š-

Z
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Kal en dá r po du ja t í
P lá n u je me n a a u gus t
Do 31. aug. – Príbeh v modrej – výstava obrazov a keramiky Michala Uhríka v Galérii Ľudovíta Simonyiho
1.–5. aug. – Letný tábor ľudových remesiel pre deti v bývalej budove ZŠ na Ul. Janka Kráľa
11.–13. aug. – Dni Ipľa v Menore Saag Centrum Artis
/podrobný program na 5. strane v Honti Lapok/
13. aug. – Obecné oslavy v Hrkovciach
13.–14. aug. – Obecné oslavy v Plášťovciach
14. aug., 8.30 – Slávnostný program /celodenný/ umiestnenia kópie maďarskej kráľovskej koruny v Balogu
nad Ipľom /podrobný rozpis programu nájdete na 8.
strane Honti Lapok/
20. aug., 19.00 – Rocková opera /Mária evangéliuma/ na
amfiteátri
24. aug., 17.00 – Otvorenie výstavy fotografií Yoel Meyrovitza GROUND ZERO – teroristický útok na USA
11. sept. /miesto: Menora Saag Centrum Artis; trvanie
výstavy do 12. sept./

V ro ku 2 00 5
Uzavreli manželstvo
16. júla – Ing. Milota Makraiová a Ing. Milan Šugra
Narodili sa
Ladislav Šaróka – 14. júla 2005
Adrián Duchoň – 16. júla 2005
Lehel Jusztin – 18. júla 2005
Rajmund Gyekiczký – 22. júla 2005
Opustili nás
Ladislav Sőllősi /* 1934/ – 5. júla
Jozef Klimo /* 1927/ – 6. júla
Gizela Somsiová /* 1919/ – 8. júla
Ladislav Rimóci /* 1923/ – 10. júla
František Kucsera /* 1935/ – 14. júla

Mesto Šahy
usporiada v dňoch
16.–17. septembra 2005
na Hlavnom námestí
a na Ulici Janka Kráľa v Šahách

T RADIČNÝ
ŠAHANSKÝ JARM OK
so začiatkom dňa 16. sept. o 8.00 hodine,
na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.
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Spomienka na Juraja Berczellera
/One skorené blahoželanie k j eho 90-ke/
bave treba muzika...
Ale vráťme sa ku školským
laviciam, ktoré načim oživiť.
V prvom rade bolo treba urobiť výber. Berczeller sa javil
ako istý. V tom čase šéfoval
v bratislavskej Tatra-revue.
Úl oha pozvať ho pripadla
mne. Zberal som sa totiž na
návštevu ku švagrovcom do
Bratislavy, tak som to mal vybaviť jednou cestou. Keď som
sa dostal k nemu a vysvetlil
som mu vec, bez váhania prisľúbil a do dal čosi v t om
zmysle, že kde inde, ak nie do
Šiah by sa mal tešiť, veď tam
strávil celé detstvo, mladosť,
tam aj zmaturoval...
Nebudem sa zapo dievať
celou akciou. /Možno niekedy
inokedy./ Vrátim sa len k Berczellerovi. Prekvapil nás nielen svojou virtuóznou hrou,

ale priviezol so sebou aj spevákov-snúbencov Zuzku Lonskú a Zdenka Krat ochví la,
ktorí vtedy spievali v „jeho”
Tatra-revue. Ak by sme mali
čosi merať potleskom, tak toto
vystúpenie ho malo najsilnejší
a najdlhšie trvajúci. Aj keď
sme mali čas na chlp vyrátaný,
Berczellerovci museli ešte raz
na scénu.
Nedávno sme ho videli v Bratislave. Vystupoval v rozhlase
/Túto hudbu mám rád/, v televízii, M. Lasica sa s ním predvádzal kade-tade... Akoby si
ho Bratislava chcela privlastniť. Ale on predsa patrí Šahám – v Bratislave len pôsobil. Teraz žije v Austrálii, kde
je ešte stále činný ako klavirista.
Juraj Pertzian
Foto: P. Rybár
/z archívu autora/

Juraj Berczeller

Neviem kedy, ale zato viem
celkom presne ako vznikla tá
myšlienka. Niekoľko šahanských učbárov popíjalo kávičku a debatovalo o tom, ako sa
povojnoví absolventi šahanských škôl uplatňujú nielen
v regionálnom, ale i v celoslovenskom, ba i celoštátnom
meradle. Ko ľko napríklad
perspekt ívnych právni ko v,
koľko odborných asistentov
/neskôr docentov/ a univerzitných profesorov vzišlo zo šahanských maturantov! Slovo
dalo slovo a vznikla základná
myšli enka pre akciu, ktorá
v konečnej verzii dostala meno Keď školské lavice ožijú.
Ale čo s predvojnovými absolventmi? Gymnázium v Šahách malo vtedy vyučovací ja-

zyk maďarský. Z vtedajších
maturantov nám boli známi
len dvaja: významný archeológ univ. prof. J. Dekan a klavírny virtuóz J. Berczeller,
ktorý sa vrátil z koncentráku
ešte za mojich študentských
čias. (Keďže u môjho spolužiaka – tiež klaviristu – bol
zachovaný znamenitý klavír,
tak tam chodil „Ďuri” cvičiť,
aby nevyšiel z „grifu”.) Kým
bol ešte v Šahách, vystupoval
na kultúrnych podujatiach, o
ktoré v povojnových Šahách
nebola núdza. Tradovalo sa,
že mu v koncentračnom tábore klavír zachránil život, veď
táboroví strážcovia v podvedomí cítili, že to, čo robia
s väzňami, nie je „kóšer”. Preto sa túžili zabávať. A ku zá-

Zdenek Kratochvíl

HONTIANSKE LISTY

august 2005

Výstava súčasného umenia
v Galérii Ľudovíta Simonyiho

Na poslednej vernisáži v našej mestskej galérii dňa 22. júla
sme mohli privítať u nás už známeho výtvarníka Michala Uhríka, ktorý priviezol svoje olejomaľby, akryly a keramiky
z kúpeľného mestečka Brusno
pri Banskej Bystrici.

Vystavujúci umelec predstavuje druhú generáciu známej
rodiny keramikov. Prvýkrát sa
u nás predstavil v roku 1999.
Na jeho vtedajšej expozícii popri drobnej keramickej plastike
dominovala grafická tvorba
inšpirujúca k rozjímaniu. Jeho
výstavy, zriadené podľa precíz-

ne vypracovaných koncepcií,
videli milovníci moderného umenia v Banskej Bystrici, Novej Bani a v USA. Kolekcia vystavená v Šahách má tri ústredné motívy: modrú farbu /viď názov výstavy: Príbeh v modrej/,
vzájomné vzťahy ženy a muža,
resp. odraz nevyrovnanosti našej spoločnosti na psychiku súčasníka. Expozíciu ale neodporúčame len filozoficky ladeným
návštevníkom. Lahodnými kompozíciami totiž ponúka príjemný oddych v chládku priestorov
galérie aj tým, ktorí sa jednoducho chcú skryť na pár minút
spred páliacich slnečných lúčov. V prípade, ak sa vám niektoré dielo zapáči, môžete ho
aj kúpiť.
Výstavu Michala Uhríka,

ktorý na vernisáži oslavavol
svoje tridsiate narodeniny, môžeme vidieť v Galérii Ľ. Simonyiho do konca augusta. Usporiadanie výstavy podporovali
títo sponzori: Mlyn a pekárne
u Sleziakov, Alexander Cservócs a kvetinárstvo Orchidea.
Mgr. Tibor Pálinkás

Pozvánka pre remeselníkov
Mesto Šahy v dňoch 15.–18. sept. 2005 organizuje Dni
kultúry v Honte. Pri tejto príležitosti pozývame remeselníkov na remeselnícke trhy dňa 16. a 17. sept.
Prihlásiť sa môžete do 10. septembra (MsÚ Šahy, oddelenie kultúry; tel.: 036/7411054).
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Eldad Tarmu a Nothing but Swing na pivnom
festivale v Šahách

Pivo – džez – rock...
Tohtoročná úroda džezových koncertov sa ukazuje bohatá. V našom meste vďaka
nadšeniu organizátora Pavla
Makovínyiho a podpore Pečate mesta Šahy sa uskutočnilo
a plánuje sa uskutočniť slušný
počet vystúpení umelcov hrajúcich pre náročné uši (a srdcia).
Pozoruhodná je nielen ich
početnosť, ale aj rôznorodosť
a úroveň.
Z dôvodu výstavby vo dvore synagógy a ďalšieho podujatia v meste v tom čase sa us-

spolu iba niečo do dvoch hodín, sa stretnú v tak členenom
rytme v stop-time.
Sl ovenské t rio No thing
but Swing to zvládlo na jednotku. Aj hosť sa vyjadroval
o nich s nadšením. Hudba, akú
skladá Eldad Tarmu, môže
byť pre nepripravených poslucháčov „ťažko stráviteľná”,
ale kupodivu to tak nebolo.
Otvorený bezprostredný prístup a temperament Eldada uniesol každého z prítomných.
Rád vyzval na „dialóg” Róberta Ragana na kontrabase,

poriadatelia správne rozhodli
spojiť oba koncerty. A tak Eldad Tarmu (vibrafón – USA)
a skupina Nothing but Swing
zo Slovenska (Klaudius Kováč, klavír; Peter Solárik, bicie; Róbert Ragan, kontrabas), hrali teda na pivnom festivale.
Eldad Tarmu sa už počas
nácviku javil ako veľmi rytmicky založený hráč. Ak sa
niekto nechal pomýliť ľúbivými motívmi jeho skladieb, Eldad ho ihneď z toho prebral.
V explozívnych improvizáci ách rozobral skladbu na
„franforce” tak voľnostársky,
ako to dokážu len hráči s obrovským citom pre súzvuk.
Šiel až na /za/ hranicu bežných harmonických zvyklostí.
Nedalo sa ľahko predpokladať, čo bude nasledovať. To
isté platí aj o rytme. Až sa mi
zdalo neuveriteľné, ako sa hudobníci, ktorí predtým hrali

vytvoril priestor Petrovi Solárikovi pre väčšie sólo na bicie
a Klaudi us Ko váč (klavír)
pravdepodo bne prekvapi l
svojím poňatím Eldadových
skladieb a živými vstupmi aj
nás. Zauj ímavým bonbó nikom na záver bolo vystúpenie
mladej speváčky K ristíny
Čabákovej (Banská Štiavnica) s Klaudiom Kováčom.
Z výrazu tváre hudovníkov
usudzujem, že sa na tomto
koncerte cítili dobre. Určite sa
dobre hrá pred tak početným
obecenstvom (len letáčikov sa
rozdalo 600). A čo ma zvlášť
potešilo, v rozhovoroch po ich
vystúpení sa veľmi kladne vyjadrovali o džeze aj priaznivci
rocku či populárnej hudby.
Možno spájanie žánrov, vystúpenie domácich a hostí do
spoločnej akcie je cesta, ktorou bude dobré kráčať aj v budúcnosti.
Text a foto: P. Srna
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Vydarená krajská súťaž dobrovoľných požiarnikov
súťažiaci boli spokojní nielen
s výkonmi rozhodcov a časomeračov, ale aj s kvalitnou stravou a občerstvením. Môžeme
konštatovať: Šahy ukázali, že
sú vzornými hostiteľmi.
Vyhodnotenie sa uskutočnilo v popoludňajších hodinách.
Z rúk čelných funkcionárov
DPO a HaZZ si prevzali čestné
uznania a vecné ceny tri najlepšie družstvá v každej kategórii.
Kategória mužov: 1. DPO
Topoľčianky /89,7 s/, 2. Kozárovce /okres Levice, 97,02 s/,
Prvýkrát sa v histórii Šiah u- Daňo /člen POV DPO Topoľ- 3. Lužany /okres Topoľčany,
skutočnilo krajské kolo pripra- čany, rozhodca na požiarny ú- 104,02 s/.
venosti dobrovoľných hasič- tok/, Pavel Gerbáth /riaditeľ
ských zborov Nitrianskeho kra- OV DPO Topoľčany/ a predseja v areáli štadióna v Šahách. dovia komisií /Pavel Šüvegeš
Slávnostné otvorenie súťaže – organizačná kom., Štefan
prebehlo na Hlavnom námestí Mintál – technická kom., Júza asistencie dychovky Požiar- lius Kulčár – usporiadateľská
nik z Pečeníc pod vedením Jo- kom., Alexander Bory – ubyzefa Bontu. Potom sa presunuli tovacia a stravovacia komisia/.
na štadión, kde 23 družstiev
Medzi čestnými hosťami
/vyše 230 požiarnikov/ súťažilo boli čelní predstavitelia DPO a
prakticky celý deň na obidvoch HaZZ SR, ako napríklad Venhracích plochách podľa poky- delín Horvát /generálny sekrenov organizačného štábu súťa- tár DPO SR/, Ing. Daniel Kňažže.
ko /riaditeľ Krajského riaditeľOrganizačný štáb pracoval stva HaZZ Nitra/, Ing. Karol
v tomto zložení: Emil Ardami- Kotora /riaditeľ OR HaZZ Leca /viceprezident DPO SR/, Pe- vice/, Juraj Bélik /zástupca
ter Kunkela /predseda KV primátora mesta Šahy/.
DPO Nitra/, Vojtech Beniačik
Na krajskom kole sa zúčast/Dokončenie z 2. strany/
/podpredseda KV DPO Nitra/, nili všetky víťazné družstvá okmácií. Cieľom projektu je uŠtefan Báráň /riaditeľ OV resných súťaží nielen dospeľahčiť a rozšíriť účasť občanov
DPO Levice/, Mária Brezino- lých požiarnikov, ale aj žien,
na správe vecí verejných a ich
vá /tajomníčka KV DPO Nit- dorastencov i dorasteniek okra/, Ladislav Hadina /hlavný rem družstiev z okresu Šaľa. styk s orgánmi štátnej správy
rozhodca/, Ivan Lobodáš /pod- Súťaž, ktorá bola vzorne pri- prostredníctvom informatizácie
predseda OV DPO Nitra, roz- pravená, prebehla bez všelija- služieb verejnej správy, uľahčiť
hodca na štafetu 8x50 m/, Peter kých problémov a protestov: styk podnikateľskej sféry s orgánmi verejnej správy, zefektívVerejná zbierka na pomník padlých niť riadiace a administratívne
procesy vo verejnej správe preSamospráva mesta Šahy vy- vých vojen.
chodom na digitálnu adminispisuje verejnú zbierku za účelom
Číslo účtu verejnej zbierky:
tratívu, vybudovať verejne prízískania finančných prostried- VÚB Šahy, 1650169451/0200,
stupnú sieť umožňujúcu využíkov na vybudovanie pamätníka variabilný symbol: 311001.
obetiam prvej a druhej svetovej
Svoje príspevky môžete odo- vanie elektronických služieb
vojny.
vzdať aj v hotovosti na oddelení pre občanov, ktorí nevlastnia
Touto cestou sa obraciame na školstva, kultúry, mládeže a počítač, zabezpečiť sprístupneVás, aby ste aj Vy svojimi fi- športu Mestského úradu v Ša- nie knižničných informačných
nančnými darmi prispeli k vy- hách /na poschodí, č. dverí 216/. prameňov a digitalizáciu národného kultúrneho bohatstva, zaZa Vaše príspevky ďakuje
budovaniu pamätníka, a tým ku
Samospráva mesta Šahy bezpečiť zodpovedajúcu inforvzdaniu holdu obetiam sveto-

Kat. dorastencov: 1. DPO
Topoľčianky /98,2 s/, 2. Veľký
Lapáš /okres Nitra, 110,2 s/, 3.
Žemberovce /okres Levice,
116,43 s/.
Kat. žien: 1. DPO Tesárske
Mlyňany /okres Zlaté Moravce, 129,08 s/, 2. DPO Drženice
/135,15 s/, DPO Veľký Lapáš
/okres Nitra, 135,55 s/.
Kat. dorasteniek: 1. DPO Kozárovce /okres Levice, 129,17
s/, 2. DPO Topoľčianky /133
s/, 3. DPO Ivanka pri Nitre
/okres Nitra, 137,46 s/.
Text a foto:
Mgr Ján Belányi

Odpovedá Ing. Ján Lőwy,
primátor mesta Šahy
mačno-komuni kačnú infraštruktúru (počítače, softvér, pripojenie na internet).
V auguste 2004 podalo mesto projekt s názvom Prístavba
a rekonštrukcia ZŠ na Mládežníckej ulici s cieľom zabezpečiť kvalitné technické riešenie
školy. Projekt je v hodnotení.
V rámci Grantovej schémy
rozvoja cestovného ruchu podalo OZ Koliba v partnerstve
s mestom Šahy projekt s názvom Pilotný modelový projekt – vybudovanie informačnej siete cestovného ruchu
„Infotour JUH”.
Projekt bol schválený a je
v realizácii.
Ďakujem za odpoveď.
Pavel Kajtor
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Taký obyčajný príbeh
Nie je to tak dávno, čo som
si v nedeľu podvečer pravidelne sadala k stolu a písala listy
rodine, priateľkám, ktoré bývali
mimo nášho mesta. Viete, tie
klasické súkromné listy, písané
perom na papier, vkladané pekne do obálky, na ktorú bolo potrebné nalepiť známku, odniesť
na poštu, zaplatiť poplatok. A
tá radosť, keď prišla späť odpoveď... Podobne telefonické hovory. Ak sme chceli s niekým
hovoriť, dohodli sme si čas, kedy bude hovor prebiehať, mohli
sme sa však, naopak, neželaným hovorom neprítomnosťou
pri pevnej linke vyhnúť.
Dnes sa súčasťou nášho života stali e-maily, ani nehovoriac o všadeprítomných mobilných telefónoch. Slúžia nám
denne a dovolím si tvrdiť, že
väčšina z nás si na ne veľmi
rýchlo zvykla. Tak napríklad:
potrebujem vedieť, kde sa nachádza môj 16-ročný syn, ktorý
už pred dvoma hodinami odišiel na bicykli poliať záhradu.
Nie je nič jednoduchšie, ako uchopiť svoj mobil, stlačiť číslo
rýchlej predvoľby a už to zvoní,
prezváňa. Avšak, tentoraz nič.
Syn sa nehlási, zato však narastajú pochybnosti, obavy, kde je,
či ho cestou nezrazilo auto, či
neleží v nemocnici a podobne.
Po hodine strachu a miernej
hystérie začujem štrngotať kľúče v zámke. Vinník sa vracia,
živý a zdravý. Po prvotnom váhaní, či ho objať, alebo mu streliť, zvolím kompromis a ironicky spustím: ,,Mal si ísť poliať
záhradu, nie napustiť bazén. Iste si sa v ňom stihol aj okúpať...
Prečo neberieš mobil?” Vzápätí mi syn zroneným hlasom
oznamuje, že ho nevie nájsť a
vyberie sa ho teda hľadať, či mu
cestou nevypadol. Pochopiteľne, pešo, do 4 km vzdialenej
dediny, kde sa naša záhrada nachádza. Takže pokrok v komu-

nikácii síce nastal evidentný,
ale ľudská povaha sa nemení,
tak nepozornosť môjho syna,
ako i šikovnosť rozličných
vreckárov. V duchu som sa s telefónom rozlúčila. Raz sa mu
už stratil a viac sme ho nevideli.
Ak by ho i niekto našiel, určite
si ho ponechá, prípadne predá.
Trest: tak skoro nový nedostane, nech si ho neskôr viac váži
a dáva naň pozor. Trest tiež pre
mňa, obmedzenie kontroly syna. Minúty plynú, prechádzajú
do hodiny, potom do druhej.
Mám nutkanie zavolať mu, kde
je tak dlho. Raz dokonca uchopím telefón, kým mi desiaty raz
dôjde, že volať nemám kam. Ako vravím, na nové technológie
sa privyká veľmi ľahko. Hnev
postupne vystrieda ľútosť, ako
sa ten môj chudáčik trápi a koľko kilometrov má v nohách.
Kašľať na mobil, len nech už
je doma, veď čo ak ho zrazilo
auto, alebo leží v nemocnici...
Ale to už poznáte. Čo to? Zvoní
mi telefón. Bežím k nemu. To
je určite on a volá, že ho našiel.
Ale nie, volá príbuzný. Teraz
nie, myslím si, nemôžem kľudne komunikovať, keď je môj
syn určite v smrteľnom nebezpečenstve. Nervózne sa ohlásim a počujem: ,,Ahoj, moja.
Synáčik stratil telefón, však?”
,,Áno,” odpovedám, ,,odkiaľ to
vieš?” ,,Práve mi ho priniesli
príslušníci. Jeden statočný chlapec ho našiel a odovzdal na polícii.”
Vzápätí štrngajú kľúče a
skľúčený syn sa naprázdno vracia po 8-kilometrovej pešej túre. Priznám sa, ešte pár minút
som ho nechala dusiť sa vo
vlastnej šťave a prežívať pocit
viny. Takého krotkého som ho
už dlho nevidela, mohla som ho
na chlieb natierať. Ale dlho som
to nevydržala a povedala mu
dobrú správu. Bol taký zničený,
že už ani nevládal ísť poň.
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Aktivizačné práce v Demandiciach
sú dobre organizované
Aj v Demandiciach je vysoká nezamestnanosť. Pracovníci
obecného úradu majú úzke kontakty so všetkými evidovanými
občanmi a ponúkajú im prácu
po celý rok. Starosta obce Július Štutika a poverená pracovníčka Mária Lukáčová nám o
týchto prácach hovorili takto.
Od 1. marca 2004 do 30.
dec. 2005 sa nám zapája do aktivizačných prác 24 mužov a 20
žien, ale ešte stále mnohí nevyužívajú túto možnosť, hoci práce po celýrok je neúrekom. Príkladne sa starajú o verejné pries-

me koseniu trávy a buriny aj na
Osadách a majeri Hýbec okolo
kostola sv. Heleny. No v prípade potreby sa zúčastňujú aj na
úprave kríkov a stromov. Napríklad koncom júna vyrúbali
dub pri kaplnke, ktorý ohrozoval kostolík i kaplnku.
Prácu zadeľujeme priebežne
a podľa potreby a, samozrejme,
rešpektujeme aj požiadavky
poslancov obecného zastupiteľstva. Koncom júna sme sa
pustili do výstavby šesťbytovky
na Čepeku, ktorá má byť dokončená do októbra 2006. Aj

transtvá, o miestny cintorín, o
skládku tuhého komunálneho
odpadu, o separovaný zber odpadových surovín, kosia trávu
a burinu okolo potoka Búr,
mnohí sa zapojili do prestavby
obecnej knižnice, usilovne pracujú na údržbe parkov, zúčastňujú sa na úprave jarkov a čistení chodníkov aj v zimnom období. Aj areál kultúrneho domu, kvetinové záhony i parky
sú vzorne udržiavané.
Veľkú starostlivosť venuje-

tu budú nezamestnaní pomáhať
pri zveľadovacích prácach, podobne aj pri výstavbe vodovodnej siete. Počítame s ich pomocnými prácami aj pri generálnej oprave verejného osvetlenia, ktorú by sme mali uskutočniť ešte v tomto roku v hodnote 150 tisíc korún.
Nezamestnaných v Demandiciach teda zapoja do všetkých
takých prác, ktoré zákony pripúšťajú.
Text a foto:
Mgr. Ján Belányi

Je to taký obyčajný príbeh,
ale dnes, keď sa ľudia od seba
akosi vzďaľujú a často ich nezaujíma ani to, čo sa deje pár
krokov od ich prahu, keď ohľaduplnosť ustupuje do pozadia,
je takéto gesto skôr výnimkou
ako pravidlom. Ďakujeme tomu
,,statočnému chlapcovi”, že ko-

nal čestne, a ja verím, že jestvuje akási spravodlivosť vo vesmíre, nech si ju nazveme akýmkoľvek menom, ktorá sa postará o to, že tento anonymný chlapec bude za svoje dobré srdiečko v živote odmenený.
Beata Bazalová
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Kto s kým v auguste
V. liga – východ
1. k.
2. k.
3. k.
4. k.

Šahy – Čajkov
N. Zámky B – Šahy
Šahy – Bánov
Júr n. Hr. – Šahy

1. kolo: 7. aug., 17.00
2. kolo: 14. aug., 17.00
3. kolo: 21. aug., 17.00
4. kolo: 28. aug., 17.00

IV. liga – dorast
1. k.
2. k.
3. k.
4. k.

Žiaci

Šahy – Zbrojníky-Želiez.
Janíkovce – Šahy
Šahy – Gabčíkovo
Šamorín – Šahy

Šahy – voľno
Tlmače – Šahy
Šahy – Nové Zámky C
Tvrdošovce – Šahy

Oblastné majstrovstvá
1. k.
2. k.
3. k.
4. k.

H. Túrovce – H. Vrbica
Lok – Horné Túrovce
H. Túrovce – St. Tekov
Horné Túrovce – Čaka

1. k.
2. k.
3. k.
4. k.

Žemberovce – Demendice
St. Tekov – Demandice
Demandice – Kalinčiakovo
Dolný Pial – Demandice

Tlmače – Plášťovce
Plášťovce – Podlužany
Kozárovce – Plášťovce
Plášťovce – Žemberovce
1. kolo: 7. aug.
2. kolo: 14. aug.
3. kolo: 21. aug.
4. kolo: 28. aug.

Oblastné majstrovstvá – II. trieda
1. k.

Vyškovce n. I. – Rybník

Nezabudnite na
športový sviatok
17. sept.
17. sept. sa uskutoční už
12. ročník Hontianskeho
pohára v karate a 6. ročník
Memoriálu Ivany Péterovej.
Organizátori majú sľúbenú účasť okrem reprezentantov Slovenska aj z Maďarska, Rumunska a Čiech.
Prepokladaná zostava Saag
Šahy: Dudáš, Heimlich,
Krásny, Kohút a Vysolajský.
Nakoľko minulý rok zožal obrovský úspech 11-násobný majster sveta Roman
Volák svojím exhibičným
vystúpením, fanúšikovia
Hontianskeho pohára sa môžu na neho tešiť, i na jeho
nový program.
-ok-

HONTIANSKE
LISTY

Pohr. Ruskov – Tešmak

HONTIANSKE LISTY

2. k.
3. k.
4. k.

Šarovce – Vyškovce n. I. Bátovce – Tešmak
Vyškovce – Pl. Vozokany Tešmak – V. Túrovce
N. Tekov – Vyškovce n. I. Pukanec – Tešmak

1. k.
2. k.
3. k.
4. k.

Ip. Úľany – Santovka
Keť – Ipeľské Úľany
Ip. Úľany – Rybník
Šarovce – Ip. Úľany

Oblastné majstrovstvá – III. trieda
1. k.
2. k.
3. k.
4. k.

Pastovce – Hrkovce
Málaš – Pastovce
Pastovce – voľno
Pastovce – H. Semerovce

Hokovce – Lontov
Lontov – Hronovce
Tupá – Lontov
Lontov – Farná

1. k.
2. k.
3. k.
4. k.

H. Semerovce – Sikenica
Hrkovce – H. Semerovce
Horné Semerovce – Málaš
Pastovce – H. Semerovce

Pastovce – Hrkovce
Hrkovce – H. Semerovce
Hokovce – Hrkovce
Hrkovce – Hronovce

1. k.
2. k.
3. k.
4. k.

Hokovce – Lontov
Sikenica – Hokovce
Hokovce – Hrkovce
Málaš – Hokovce

Tupá – Tek. Lužany
M. Ludince – Tupá
Tupá – Lontov
Sikenica – Tupá

1. k.
2. k.
3. k.
4. k.

Farná – Ip. Sokolec
Ipeľský Sokolec – voľno
Ip. Sokolec – Tek. Lužany
M. Ludince – Ip. Sokolec

V hodvábnom lesku
Krásny zážitok prežili všetci
návštevníci Mestskej knižnice
v Šahách v dobe od 27. júna do
15. júla, kedy sa uskutočnila výstava maliarky Natálie Blaškovičovej z Nových Zámkov. Natália
maľuje od roku 1988 a gravíruje
od roku 1991. Rada experimentuje, a preto začala maľovať nielen hodvábne šaty, ale aj obrazy,
kravaty, kozmetické tašky a iné
drobnosti. V Galérii Natali vedie
kurzy, na ktorých učí nielen maľbu obrázkov, keramiky, pohárov
a fliaš, ale aj maľovanie bytových
doplnkov /vypínače, umývadlá,
zábradlie, plasty/. Spoločnosť
Natt s. r. o. sa zaoberá aj predajom
farieb na hodváb a sklo. Hodváb
je prírodný materiál, a preto je
veľmi obľúbený, ba dokonca sa
hovorí, že lieči a v spojení s farbou posilňuje kreativitu človeka

Čata – Veľké Túrovce
V. Túrovce – Pohr. Ruskov
Tešmak – V. Túrovce
Bátovce – V. Túrovce

v hudbe a maliarstve.
Momentálne študuje v treťom ročníku odbor zlatník-klenotník v Nitre.
Hodváb maľuje aj na objednávku, podľa požiadaviek zákazníka. Jej šatkám a kravatám
sa tešia aj mimo Slovenska:

1. kolo: 7. aug.
2. kolo: 14. aug.
3. kolo: 21. aug.
4. kolo: 28. aug.
Mgr. Gabriel Szikora

v Maďarsku, Čechách, Nemecku, Rakúsku, Anglicku, Dubaji
a vo Švajčiarsku.
Kto chce získať bližšie informácie, stačí, keď otvorí webovú stránku www.natt.sk a
všetko sa dozvie o Natálii Blaškovičovej.
Monika Jámborová
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