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11. august – štvrtok
V skorých večerných hodinách po
otváracích myšlienkach Angeliky Révész
herečka-speváčka Ildikó Benes očarila
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Vyt v á ra n ie t ra d í ci e
Asi to bol dobrý
nápad osláviť meniny Ipľa /Ipoly –
v maďarčine krstné
meno/. Podľa maďarského kalendára sa oslavuje 13.
augusta. Zdá sa, že
táto iniciatíva postupne zapúšťa korene do kultúrneho
života Šiah a okolia. Dôkazom toho
bol aj bohatý, obohacujúci a inšpirujúci kultúrno-spoločenský program tohoročných Dní Ipľa,
trvajúci od 11. do 13. augusta.
Autormi filozofie a programu celého
podujatia boli Péter Hunčík, zakladateľ
nadácie Pečať mesta Šahy a režisér Péter
Gágyor. Obaja sú rodákmi Šiah. Riaditeľkou-realizátorkou a organizátorkou programu bola Angelika Révész. Spoluorganizátorom mesto Šahy. Väčšina programov
sa uskutočnila v Európskom dvore /synagóga na Bartókovom námestí/.

9. číslo

2. str.

Najvyššie požiarnické
vyznamenanie pre
Štefana Mintála
6. str.
Kynologický klub
v Hokovciach

7. str.

Obecné oslavy Palócie
v Plášťovciach
8. str.

okolo 60 záujemcov zaspievaním niekoľkých šansónov. Oživila aj pamiatku slávnej speváčky Edit Piaf. Speváčku sprevádzali Marianna Prágay /klavír/ a Tibor
Preiner /basa/. Vo večerných hodinách
bol premietnutý film režiséra Istvána Szabóa, držiteľa Oscarovej ceny, Zázračná
Júlia. Je to o osude herečky, ktorá sa pokúsi zladiť život s /hereckou/ maskou a bez
masky.
Po filmovom predstavení – pod taktovkou huslí Andrása Bodonyiho – sa asi
100 občanov presunulo na most Ipľa, kde
k prítomným prehovoril Ing. František
Danis, kronikár mesta. Ako iniciátor Dní
Ipľa hovoril o začiatkoch tejto vznikajúcej
tradície a o dlhodobej histórie rieky Ipeľ a Ipeľskej kotliny. Potom prítomní hádzaním kvetov do rieky, svietiacimi malými
loďmi a spevom
pozdravili tíško tečúci Ipeľ.
/Pokračovanie
na 4. strane/

Lukostrelecký
tábor v Slatine

9. str.

Separovaný zber a
recyklovaný asfalt

9. str.

Futbal v septembri

10. str.

O čom píšu Honti Lapok
KÓPIA KRÁĽOVSKEJ KORUNY
V BALOGU NAD IPĽOM

M A RIM EX sk
BAZÉNY, VÍRIVÉ VANE,
SAUNY

Mgr. Melisková Andrea
93701 Želiezovce
Hviezdoslavova 51
Tel.: 0905-343513
0907-115005
E-mail: meliska@naex.sk
www.marimex.sk
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Zo zasadnutia
mestského zastupiteľstva
31. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šahách sa
konalo 24. augusta za účasti
všetkých 13 poslancov.
Poslanci obdržali písomnú
odpoveď na svoje interpelačné
otázky z minulého zasadnutia.
Zastupiteľstvo:
– kontrolovalo plnenia zročných uznesení: evidencia majetku nemocnice sa už vedie v súlade so zákonom o účtovníctve,
boli vyjasnené rozdiely medzi auditorskou správou a predloženou súvahou nemocnice a bol
predložený aj návrh na vyrovnaný rozpočet VšNsP Šahy;
– prerokovalo správu o činnosti Energo-Bytosu a o činnosti a hospodárení Technických
služieb mesta Šahy za prvý polrok 2005, rozbor hospodárenia
mesta za prvý polrok 2005;
– zobralo na vedomie informáciu o pripravenosti škôl a šk.
zariadení na otvorenie šk. roka
2005/6, informácie o aktivitách
primátora a zástupcu primátora

mesta v mesiaci august;
– schválilo správy o činnosti
Energo-Bytosu a Technických
služieb mesta za prvý polrok
2005, hospodárenie mesta za prvý polrok 2005, rozpočet nemocnice na druhý polrok v tzv. minimálnom a maximálnom variante, správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za druhý štvrťrok
2005, program XXIV. Dní kultúry v Honte, zmluvu o spolupráci s TeTT Stúdió Bt. vo Váci
pri príprave projektu rozvojovej
koncepcie mesta na obdobie
2007–2013 a nájomnú zmluvu
o prenájme nebytových priestorov v ZŠ PL.
Poslanci interpelovali na tieto témy: čistenie rigolov, bazén
v Areáli zdravia, park pre mladé
mamičky, stavba na pozemku
pre DISK, zákaz státia na Hlavnom námestí, zápach zo spaľovne nemocnice.
Zasadnutie uzavrel primátor.
-š-

Nové vlakové spoje
Železničná spoločnosť Slovensko, oddelenie regionálnej
dopravy Juh vo Zvolene oznamuje, že od 28. augusta 2005 zaradila na trati Šahy–Čata dva nové vlakové spoje, a to:

Šahy /7.09/ – Vyškovce nad Ipľom /7.19/ – Ipeľský
Sokolec /7.26/ – Bielovce /7.31/ – Pastovce /7.36/ – Zalaba
/7.43/ – Čata /7.49/;
Čata /8.00/ – Zalaba /8.05/ – Pastovce /8.13/ – Bielovce
/8.17/ – Ipeľský Sokolec /8.23/ – Vyškovce nad Ipľom
/8.30/ – Šahy /8.39/.

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

TRADIČNÝ
ŠAHANSKÝ JARMOK
so začiatkom dňa 16. sept. o 8.00 hodine,
na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.

Z
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Program
XXIV. Dní kultúry v Honte
14.–18. sept. 2005
14. sept. /streda/
11.00 – József Attila 100 – recituje Zoltán Sellei /gymnázium/
15.30 – Otvorenie výstavy fotografií v Galérii Ľ. Simonyiho
19.00 – Padlás – divadelné predstavenie v divadelnej
sále mestského úradu
15. sept. /štvrtok/
15.45 – Odhalenie pomníka pred Galériou Ľudovíta
Simonyiho
16.30 – Slávnostné otvorenie XXIV. Dní kultúry v Honte v synagóge
„In memoriam šahanskí výtvarníci” – otvorenie výstavy
Cimbal Trio – hudobné popoludnie vo dvore
synagógy
16. sept. /piatok/ – Hlavné námestie
Jarmok a remeselnícke trhy
10.00 – Detské divadlo Maska: Kráska a netvor
11.00 – Folklórny súbor zo Sedmohradska
12.30 – Cigánska muzika – Szőllősi
14.00 – Mažoretky zo ZŠ na Ul. E. B. Lukáča
14.15 – Módna prehliadka – SOU odevné Hrkovce
15.15 – Historický šerm – Trnavský šermiarsky cech
16.00 – Folklórny súbor Vatra
18.00 – Dychovka, módna prehliadka a mažoretky
z Budapešti
20.00 – Zábavný program: Ihos József alias Kató néni
21.00 – Veselica (hudba: Urban a spol.)
17. sept. /sobota/ – Hlavné námestie
Jarmok a remeselnícke trhy
9.30 – Vystúpenie folklórnych skupín
12.30 – Szignál – Ipeľský Sokolec
17.00 – Vystúpenie rockových skupín
21.00 – Koncert: Desmod
10.00 – Vláčik pre deti /Bartókovo námestie/
13.00 – XII. Hontiansky pohár v karate a 6. ročník
Memoriálu Ivany Péterovej – telocvičňa T-18
15.00 – Náboženská hudba v synagóge
18. sept. /nedeľa/ – synagóga
19.00 – Koncert: Vinand G., Elsa Valé /Kuba/
MsÚ v Šahách prijme na dohodu lektora anglického jazyka
pre materské školy. Info: 7411054 alebo osobne na odd. školstva
/č. dverí 216/ na poschodí.
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Udalosti, stretnutia a aktivity
radnice
– Delegácia mesta pod vedením primátora Ing. Jána Lőwyho
sa zúčastnila na mestských oslavách vo Váci. V rámci kultúrnospoločenských podujatí sa prezentovali všetky družobné mestá
Vácu v samostatných stánkoch informačno-propagačným materiálom /29.–30. júla/.
– Primátor mesta sa zúčastnil na rokovaní v Dudinciach so
Železničnou spoločnosťou SR o možnosti obnovenia železničnej
premávky Šahy–Zvolen. Výsledkom rokovania je dohoda, že
od 16. decembra 2005 bude premávať v nedeľu vlak Šahy–Bratislava a v piatok Bratislava–Šahy. Ďalším konkrétnym výsledkom rokovania primátora je zaradenie nového spoja do cestovného poriadku na trati Šahy–Čata /2. aug./.
– Na rokovaní u regionálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej
poisťovne v Nitre sa zúčastnil Ing. Ján Lőwy, primátor mesta,
MUDr. Peter Šomló, predseda a Juraj Bélik člen správnej rady
VšNsP n. o. v Šahách. Predmetom rokovania bola problematika
financovania našej nemocnice. V ten istý deň sa konalo aj zasadnutie správnej rady VšNsP /3. aug./.
– Primátor mesta a zástupca primátora navštívili zraz skautov
v obci Čelovce, kde medzi 700 účastníkmi pozdravili aj skautov
zo Šiah /4. aug./.
– Primátor mesta rokoval so zástupcami Prvej komunálnej
finančnej spoločnosti o poistení majetku mesta /5. aug./.
– Na mestskom úrade sa uskutočnilo aj rokovanie s projektovými manažermi z Vácu, s ktorými spoločne pripravuje mesto
projekty v rámci projektovej výzvy Interreg III. /5. aug./
– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na rokovaní Ipeľského euroregiónu v Želiezovciach, na ktorom sa vzdal funkcie predsedu tejto
organizácie. Za nového predsedu zvolili Bélu Hrubíka /5. aug./.
– Primátor mesta sa zúčastnil na odbornom seminári organizovanom spoločnosťou IBM na tému nových informačných technológií. Výsledkom rokovaní primátora v rámci tohto podujatia
bolo zapojenie mesta do projektu na získanie stojanového terminálu /infopanelu/, ktorý by umožnil verejnosti bezplatný internetový prístup na oficiálny internetový portál mesta Šahy /9. aug./.
– S Ing. Eduardom Radom, majiteľom pivovaru Steiger primátor mesta rokoval o sponzorskej spolupráci medzi mestom a
pivovarom. Obaja predstavitelia pozitívne hodnotili doterajšiu
spoluprácu. Ing. Rada prisľúbil primátorovi, že aj v nastávajúcom
období bude podporovať šahanskú kultúru a šport /11. aug./.
– Primátor mesta slávnostne otvoril turnaj v plážovom volejbali, ktorý sa uskutočnil v Areáli zdravia za účasti 18 mužstiev
z rôznych miest Slovenska. Organizátorom turnaja bol miestny
amatérsky volejbalový klub /13. aug./.
– Primátor a zástupca primátora sa zúčastnili na oslavách
Svätej koruny v obci Balog nad Ipľom a umiestnili k nej stuhu
s pozdravom nášho mesta. Poobde sa zúčatnili aj na obecných
oslavách v Plášťovciach /14. aug./.
– Na mestskom úrade sa uskutočnilo rokovanie so správkyňou
konkurznej podstaty bývalého PD Hont Šahy, JUDr. Gregušovou o možnosti odkúpenia dvojbytoviek na Hangyási v rámci
kompenzácie záväzkov družstva voči mestu. Vedenie mesta analyzuje tento návrh a pripraví mestskému zastupiteľstvu návrh na
riešenie tejto ponuky /18. aug./.

Z
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Ka l e n d á r p o d u j a t í
P l án u j e me n a se p t e mb e r
Do. 12. sept. – Výstavy fotografií Yoel Meyrovitza
GROUND ZERO – teroristický útok na USA 11. sept.
/miesto: Menora Saag Centrum Artis/
3.–4. sept. – Obecné oslavy v Hokovciach
8. sept. o 17.00 – Klub žien v knižnici

14.–19. sept. – XXIV. Dni kultúry v Honte 2005
/konkrétny program na 2. strane HL/
Každý utorok o 17.00 hod.: cvičenie žien v knižnici
Každú stredu o 17.00 hod.: cvičenie dôchodcov-žien v
knižnici

V ro k u 2 0 0 5
Uzavreli manželstvo
20. augusta – Zuzana Héviziová a Zsolt Diósy
20. augusta – Žofia Kázmérová a Imrich Seres
27. augusta – Judita Lőwyová a Peter Szőllősy
Narodili sa
Lucas Varga – 24. júla 2005
Sára Bóna – 15. augusta 2005
Opustili nás
Antónia Mázárová /* 1930/ – 31. júla
Peter Škubla /* 1935/ – 1. augusta
Alžbeta Mihályová /* 1921/ – 4. augusta
Rozália Kuzmová /* 1917/ – 7. augusta
Ivan Valent /* 1957/ – 13. augusta
Mária Výbochová /* 1921/ – 14. augusta

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).
– Na pozvanie primátora družobného mesta Vác dr. Jánosa
Bótha sa primátor mesta zúčastnil na celomestských oslavách
sv. Štefana. Ing. Ján Lőwy ako čestný hosť predniesol slávnostný
prejav pred zhromaždením a s primátorom mesta Vác položili
veniec k soche svätého Štefana /20 aug./.
– Prevádzkovateľ televízneho káblového rozvodu v Šahách
predložil primátorovi mesta návrh na rozšírenie doteraz poskytovaných služieb. Po schválení návrhu v mestskom zastupiteľstve
domácnosti so zavedenou káblovou televíziou budú mať možnosť
sledovať až 26 programov za 280 korún mesačne /23. aug./.
-ly-
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1 2. a ug u st – p i a to k
V stĺpovej sieni radnice privítal pozvaných hostí na slávnostnej recepcii primátor Ing.
Ján Lőwy. Medzi asi 100 účastníkmi boli prítomní poslanci zastupiteľstva z družobného

HONTIANSKE LISTY

Znovu v Európskom dvore

Tu sa divákom predstavila
skupina učiteľov a poslucháčov
z Gödöllő /Szkólatábor/. Predniesli stredovekú hru o prorokovi Danielovi pod názvom
Ludus Danielus. V hre sa striedali text a spev /árie/. Podľa inSlávnostné prejavy a
formácie interprétov je táto hra
s biblickou témou akousi predodhalenie pamätnej tabule
chodkyňou opery. Treba jednoRad rečníkov otvoril primáFerenc Révész, profesor- značne povedať: výborne spietor Ján Lőwy. V úvode vyzval
val zbor, vynikajúco sólisti. Vyšla im v ústrety aj perfektná akustika synagógy.
Veľmi užitočným posedením bola „literárna kaviareň”,

prítomných, aby si minútovým
tichom úctili pamiatku nedávno
zosnulého dr. Ladislava Hunčíka, neúnavného funkcionára
nadácie. V prejave primátor
zdôraznil: jeho túžbou je, aby
sa Šahy stali mestom kultúry.
Martin Bútora, bývalý kan-

mesta Vác pod vedením Istvána Lajtayho, hlavného poradcu primátora, poslanci NR SR,
hostia, starostovia, primátori zo
SR a MR.

telocvikár Gymnázia s vyuč.
jaz. maďarským v Šahách
zhodnotil životnú púť Alajosa
Szokolyiho. Hovoril o vynikajúcom športovcovi – o držiteľovi bronzovej medaily na olympiáde v r. 1896 v Aténach, o zakladateľovi miestnych a celoštátnych športových organizácií, o vynikajúcom verejnom činiteľovi, o priateľovi sociálne
odkázaných. Bezosporne patrí
medzi významné osobnosti
nášho mesta, ktorej patrí úcta a
pamätná tabuľa.
V mene Maďarského olympijského výboru predniesla pozdrav Jakabháziné Mező Mária. Vymenúvala aj ďalšie úda-

didát na post prezidenta SR vyjadril radosť z toho, že sa postupne rúcajú hranice medzi
štátmi, národmi a ľuďmi.
Péter Hunčík vo svojej me-

je zo života tohto vynikajúceho
človeka-športovca.
Delegácia Slovenského olympijského výboru sa z technických príčin nezúčastnila tohto aktu /porucha na aute/.
ditácii prízvukoval, že treba vyGábor Hushegyi otvoril nohnať strach z nášho života, aby vú stálu výstavu v synagóge. Je
sme sa stali ozajstnými tvorivý- to súbor portrétov významných
mi tvormi.
osobností.

ktorú viedla Enikő Both /rodáčka Šiah/. Účastníkmi besedy
boli maďarskí spisovatelia Éva
Bánki a Endre Kukorelly,
resp. Ladislav Ballek, slovenský romanopisec a momentálne
veľvyslanec SR v Prahe. V besede sa vynorilo viacero zaujímavých myšlienok, súvisiacich
s tvorivým procesom umelca.
Čítaním ukážok z diel týchto
autorov prispeli k prehĺbeniu umeleckého zážitku: Eva Fajčíková, Rita Tóth a András Bodonyi /prednes zhudobnených
básní/.

Zľava: Enikő Both, Endre Kukorelly, Éva Bánki
a Ladislav Ballek /sprava/

Večer divadlo SZEVASZ
z Dunajskej Stredy prednieslo
tragikomédiu
českého
dramatika Vlastimila Venclíka
Hľadanie strateného raja.
Preklad a réžia: Péter Gágyor,
dramaturg: Péter Hunčík,
hrali: Rita Tóth a Tamás Gál.
V rámci večera sa diváci veľmi dobre bavili aj na vystúpení
významného slovenského herca Mariána Labudu.

Odhalenie pamätnej tabule Alajosa Szokolyiho
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13. august – sobota
Najprv sme si vypočuli zhudobnené básne pre deti v podaní Rity Tóth a Andrása Bodonyiho.
Očarilo všetkých divákov
Trio Corelli /Judit Rajk –
spev, Gábor Csonka – husle,
Géza Hargitai – fagot/. Predniesli nám ozajstné hudobné lahôdky z diel Bartóka, Kurtága
a ďalších maďarských skladateľov.
Potom nasledovala ďalšia
„literárna kaviareň”. Hostiteľkou nasledujúcich maďarských
autorov zo Slovenska– László
Barak /básnik/, Lajos Grendel
/prozaik/, Zoltán Hizsnyai /básnik/ a András Mészáros /filozof/ – bola Ágnes Bárdos, televízna reportérka. Hromada zaujímavých konštatovaní by naplnila pravdepodobne celé číslo
nášho mesačníka.
Poobede v evanjelickom
kostole sme sa mohli vžiť do
duchovnej hĺbky hudobne upravených žalmov reformovanej
cirkvi, prednesených siedmimi
mladými nadšencami z okolia

Komárna – pod vedením Kingy
Süll. Imre Németh spieval náboženské piesne v rímskokatolíckom kostole, sprevádzala ho
Ilona Németh. Asi 70 poslucháčov prežilo v chráme radostnú hodinku.
Zdrojom svojského umeleckého zážitku bola produkcia
Gábora Szilágyiho, organistu
židovského cirkevného zboru
z Budapešti. Spieval židovské
liturgické piesne.
Z bohatej klenotnice maďarských ľudových balád predniesli niekoľko Kata Hunčík
a Rita Tóth s veľkým úspechom.
Rózsa Balogh sprevádzaná
klaviristkou Mariannou Prágay presvedčivo demonštrovala svoj nádherný hlas v prednese operných a operetných árií.
Večer patril znovu divadlu
SZEVASZ. Tentokrát predniesli hru Pétera Gágyora Čo sa
stalo s chlapčekom. Účinkujúci: Rita Tóth, Tamás Gál, András Bodonyi a Mátyás Csaba. Dramaturg: Péter Hunčík.
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Škola očakáva svojich žiakov
Ani sme sa nenazdali a prázdniny sa prehupli do svojej druhej
polovice. Mnohým sa splnili očakávania s nimi spojené, iní sú
možno sklamaní, všetci však cítia,
že ubehli až príliš rýchlo.
Počasie nám pripravilo viac
kúpania sa v kvapkách dažďa ako v lúčoch slnka, aspoň nám nemusí byť ľúto, že možnosti kúpania sa v Šahách sú nedostačujúce. Zaplávať si môžete iba na
vlastnú zodpovednosť a Santovku či Štúrovo tiež nie je možné
navštevovať každodenne.
Škola na Ulici E. B. Lukáča
si pomaly pretiera oči po dvojmesačnom spánku, aby sa skrášlila
a opäť ožila detskou vravou. Pripravuje svoje priestory na prijatie toho množstva viac či menej
vzdelaniachtivých žiakov. Zástupcovia tých najmenších, budúcich prvákov, sa usilovne učia
básničky, ktoré odvážne prednesú na školskom dvore pred zrakom budúcich spolužiakov a učiteľov. Ešte netušia, že na nich čakajú nové zošity, peračníky a ďalšie pomôcky, ktoré dostanú zdarma na začiatku roka. Pani triedna
učiteľka Mgr. Marcela Hudecová sa na nich veľmi teší a pripravuje nemálo prekvapení. Trieda ožíva pod farebnými nátermi
lavíc, nábytku, pestrý koberec čaká na chvíle hier a nových zábavných vyučovacích foriem.
Avšak škola myslí na všetkých
žiakov, nielen na tých najmenších. Jednotliví vyučujúci pripravujú aktuálne nástenky, učebné
pomôcky, plánujú vyučovací proces, s pomocou ochotných rodičov skrášľujú jednotlivé triedy.

O voľnočasové aktivity sa i v nasledujúcom školskom roku postará množstvo krúžkov, ktoré
zamestnajú ducha i telo nádejných adeptov. Dievčatá sa tešia
na vystúpenia v rámci krúžku
mažoretiek, ktorými už v minulom školskom roku reprezentovali školu na športových i kultúrnych podujatiach. Žurnalisti môžu naďalej prispievať do časopisu Žiak článkami, klebetami,
kresbami i tajničkami. Prírodu
spoznajú v prírodovednom i rybárskom krúžku, svet počítačov
v ďalších troch-štyroch, podľa
záujmu. Svoje záľuby môžu rozvíjať tiež priaznivci varenia, histórie, výtvarnej výchovy, naštudovaním divadelnej hry sa pochvália nádejní herci. Komu nestačia vyučovacie hodiny, môže
svoje vzdelanie rozširovať v matematickom, fyzikálnom krúžku
a konverzovaní v nemeckom a
anglickom jazyku.
Aby sme sa všetci pomestili,
boli vybudované nové triedy, okrem nich čakajú svojich obyvateľov čisté šatne, klubovňa s pódiom, televíznym prijímačom a videom, počítačová učebňa, telocvičňa, školský dvor a ihrisko.
Zatiaľ všetko zíva prázdnotou,
škola odetá do nových šiat čaká,
kým sa po dvoch mesiacoch opäť
ozve ten povestný školský zvonec
a ona natešená privíta vo svojich
útrobách učiteľov, ostatných pracovníkov a najmä žiakov, ktorí
ju síce občas trápia a ničia jej zariadenie, ale pre ktorých je stvorená a ako dobrá mama ich opäť
privinie do svojho náručia.
Beata Bazalová

Letný detský tábor ľudových remesiel
Takmer trojdňové kultúrne
podujatie uzavrela Angelika
Révész. Poďakovala sa hlavným iniciátorom – Péterovi
Hunčíkovi, Péterovi Gágyorovi –, mestu Šahy a všetkým
sponzorom za pomoc pri realizácii tohto významného kultúrneho podujatia.
/Podrobnejšie môžete čítať
v Honti Lapok./
Korpás P.

ZO Csemadok-u v Šahách
odbornou aj praktickou pomocou oddelenia školstva, kultúry,
mládeže a športu MsÚ v Šahách získala v roku 2005 finančnú podporu viacerých
predložených projektov na organizovanie vlastnej kultúrnej
činnosti.
Takto sa nám podarilo 1. augusta otvoriť letný detský tábor
ľudových remesiel a aspoň sčati

pomôcť rodičom pri vypĺňaní
prázdninového voľného času
svojich detí. V tábore sme zamestnali 28 detí. Venovali sa im
remeselníci zo Salky, Horných
Túroviec, Balogu nad Ipľom a
zo Šiah. Hudobným programom deti zabával Ondrej Bodonyi.
Tábor bol realizovaný s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.
-tonh-
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Obdržal najvyššie požiarnické vyznamenie
Štefan Mintál v Horných Túrovciach
patrí medzi uznávaných obyvateľov obce. Okrem toho, že vychoval tri dcéry a
teší sa 7 vnukom a jednej vnučke, dosiahol veľa krásnych úspechov.
Od svojich 17. rokov pracoval ako
murár-betonár v banskobystrickej Stavoindustrii na rôznych stavbách a dočkal
sa mnohých ocenení za príkladnú prácu.
Vyše 20 rokov bol poslancom v Horných
Túrovciach a vo voľnom čase cez soboty
a nedele doslova budoval svoju obec.
Odborné murárske ruky boli potrebné
pri všetkých stavbách, či išlo o výstavbu
kultúrneho domu, športových objektov,
požiarnej zbrojnice, obchodu a pod. Štefan Mintál stál v prvom šíku a bol aj dobrým futbalistom. Na rozhodcovskú dráhu sa vydal ako 30-ročný a vyše 15 rokov
behal na trávniku futbalových ihrísk v Levickom okrese s píšťaľou. Na požiadanie vtedajšieho vedenia obce sa stal veliteľom, neskoršie i predsedom Dobrovoľného zboru požiarnikov /DPZ/ v Horných Túrovciach. Vychoval celý rad nadaných požiarnikov nielen v žiackej a

dorasteneckej, ale i v kategórii dospelých. Dva razy organizoval obvodné kolo požiarnikov šahanskej oblasti v Hor-

ných Túrovciach. Jeho aktivitu si všimli
aj okresné orgány a zvolili ho najprv do
okresného pléna, potom do výcvikového
štábu a za okrskového veliteľa. V tejto

funkcii pomáhal pri organizovaní dobrovoľnej požiarnej ochrany nielen v Horných Túrovciach, ale aj v ďalších okolitých obciach.
Jeho zverenci dosahovali na všetkých
obvodných i okresných súťažiach pozoruhodné výsledky, úspechy, o čom svedčí jeho zbierka vecných cien, diplomov
a rôznych ocenení.
Za svoju dlhoročnú prácu už pred 20
rokmi obdržal medailu „Za príkladnú
prácu”. V tomto roku ho pozvali do Martina, aby prevzal najvyššie požiarnické
vyznamenanie: „Zaslúžilý člen DPZ”.
Štefan Mintál vo februári oslávil svoje 64. narodeniny. Naďalej pracuje v predsedníctve OV DPZ v Leviciach a ako okrskový veliteľ v Šahách pomáha pri príprave dobrovoľných požiarnikov. Robí
to s veľkým zanietením a zodpovedne.
Prajeme mu veľa osobných úspechov
v ďalších rokoch života a blahoželáme
mu k najvyššiemu vyznamenaniu ÚV
DPZ v Bratislave.
Text a foto:
Mgr. Ján Belányi

V Demandiciach úspešne ukončili rekonštrukciu kultúrneho domu
a obecnej knižnice
Krásny kultúrny dom v Demandiciach si občania
vybudovali svojpomocne v roku
1979. Moderná divadelná sála a kinosála, spoločenská miestnosť na
tanečné zábavy,
svadby ale už potrebovali generálnu opravu /zatekala strecha, opadávala omietka i brizolit, z vonkajšej
strany boli poškodené okná i dvere/.
Od 1. mája do konca júla stavebná
skupina Volklop pod vedením stavbyvedúceho Jaroslava Böjtiho previedla záslužnú prácu. Pomáhali im aj traja nezamestnaní v rámci verejnoprospešných
prác.
Bola prevedená výmena i natieranie

vej polovici augusta dokončili opravu
verejného osvetlenia a odstránili chyby
v sieti miestneho rozhlasu /v hodnote
132 tisíc Sk/. Opravili aj žľaby na budove obvodného zdravotného strediska
a materskej školy. V auguste nezamestnaní vykonávali generálnu opravu športových šatní pri futbalovom ihrisku a futbalisti posledného augustového zápasu
mohli použiť popri obnovenom trávniku
ihriska aj obnovené športové objekty.
Text a foto:
Mgr. Ján Belányi

Hontianske múzeum
Otváracia doba
od 1. sept. 2005
plechu, vonkajšia škrabaná omietka /dvojfarebná/, generálna oprava sociálnych
miestností. Vynovený kultúrny dom stál
obecný úrad 969 tisíc korún.
Okrem kultúrneho domu dokončili aj
generálnu opravu obecnej knižnice a fitnesscentra v hodnote 280 tisíc Sk. V pr-

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

voľný deň
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 12.00
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Záslužná práca Kynologického klubu v Hokovciach
V roku 2000 založili milovníci nemeckých ovčiakov v Hokovciach kynologický klub, aby v prípade potreby pomáhali
policajtom pri odhaľovaní
trestnej činnosti. Na 7-hektárovej lúke zvanej Irtáš si svojpomocne vybudovali cvičište na
nácvik psov, na ktorom mesačne 2-3 razy pravidelne cvičia
s 22 psami. Najviac psov-vlčiakov majú v Hokovciach /8/, ale
členmi klubu sú aj chovatelia
zo Šiah, Vinice /okres Veľký Krtíš/, z Hontianskych Moraviec
/okres Krupina/, z Drážoviec,
Veľkých Túroviec a Santovky.
Chov vyžaduje od členov klubu
veľa trpezlivosti i značné finančné náklady, veď zatiaľ sami hradia náklady na potraviny
pre psy.
Najaktívnejší členovia klubu
sú Imrich Ozank, Tibor Bagonya, Štefan Bagonya, Miroslav Odran s manželkou
z Drážoviec, Pavel Penicska
zo Santovky, Viliam Pobežka
z Tupej, Štefan Výbošťok

z Veľkých Túroviec, Slavomír
Talaj, Jozef Lupták, Róbert
Hadri a Peter Lupták.
Okrem pravidelného nácviku sa zúčastňujú aj rôznych ob-

Najaktívnejší členovia Kynologického klubu v Hokovciach

lastných, krajských i celoslovenských výstav a pretekov stopárov. Napríklad na oblastnej
výstave v Čajakovciach obsadil
Tibor Bagonya 2. miesto a Imrich Ozank v druhej kategórii
tiež 2. miesto. Na iných ďalších
podujatiach získali mnoho dip-

Toto miesto musíte navštíviť
Byť najlepším žiakom, či už
prospechovo alebo víťazstvom
v súťažiach, sa v ZŠ na Ulici E.
B. Lukáča skutočne oplatí. Potvrdia vám to žiaci, ktorí boli za
svoje úspechy odmenení výletom do blízkej obce Plášťovce.
Obec ako každá iná, poviete
si, avšak nie je to celkom tak.
Patrí medzi najstaršie a najkrajšie obce hontianskeho regiónu.
Ponúka širokú škálu možností,
ako tráviť voľný čas detí i dospelých.
Naši odmenení mali pod dozorom pedagogických pracovníkov možnosť prezrieť si kultúrne pamiatky, akými sú kostol
či kaštieľ, ktorý v súčasnosti
slúži ako základná škola s vyučovacím jazykom maďarským.
Najväčšiu radosť urobila deťom
návšteva Oldo ranča, v ktorého areáli nájdete 16 koní, krásne stajne s jazdiarňou a menšie

lomov, putovných pohárov i
čestných uznaní.
Na skúšky so psovodom chodia členovia klubu na jeseň do
Hokoviec a pred zrakmi rozhod-

zvieratká, akými sú králiky, andulky, mačky a poníky. Počas
pobytu sa nám venoval skvelý
personál. Každé dieťa vyskúšalo jazdu na koni, oboznámilo sa
s prácou okolo týchto zvierat.
Každý koník má pekné meno,
vznešený pôvod, hustú hrivu a
nádherné oči. Čistenie, kŕmenie
a napájanie patrí ku každodennej starostlivosti, až potom môže byť koník pustený do výbehu. Dozvedeli sme sa, že Oldo
ranč navštevujú tiež duševne a
telesne postihnuté deti, pre ktoré sú kone výborným relaxom i
účinnou terapiou.
Celý deň sa veľmi vydaril najmä vďaka iniciatíve Ing. Pavla
Kajtora, ktorý výlet zorganizoval a riaditeľa školy Stanislava
Lička, ktorý sa nám venoval,
dokonca si sám jazdu na koni
vyskúšal. Ďakujeme za úžasný
zážitok.
Eliana Szabóová

cov z Banskej Bystrice dokazujú svoju dobrú pripravenosť.
Je to skutočne veľká záľuba
a obdivujú ich nielen mladí, ale
i tí neskoršie narodení. Slovenská únia chovateľov nemeckých
ovčiakov má s klubom v Hokovciach dobré kontakty. 23.–

24. júla sa traja členovia klubu
zúčastnili na pretekoch v Poprade. Tibor Bagonya so svojím
psom Ciro obsadil 1. miesto,
Imrich Ozank 2. miesto, kým
3. miesto patrilo Petrovi Luptákovi. So psom rottwajler psovod Štefan Bagonya sa umiestnil na 4. mieste. So sučkou Kajda Peter Lupták v kategórii
obrana dosiahol 1. miesto a Tibor Bagonya so psom Ciro 2.
miesto. V kategórii výstava obsadil 6. miesto.
Členovia klubu zatiaľ sponzorov nemajú, a aj obecné úrady sa k nim chovajú dosť macošsky, hoci sa na ich pomoc
hocikedy môžu obrátiť. /Obecné úrady v regióne by zo svojich rozpočtov mohli poskytnúť
na kŕmenie zvierat určité finančné prostriedky./ Ale členovia
klubu sú i napriek týmto ťažkostiam odhodlaní naďalej pokračovať v dobre rozbehnutej
aktivite vo výcviku nemeckých
ovčiakov.
Text a foto:
Mgr. Ján Belányi

Kontrolná akcia daňových úradov
na registračné pokladnice
Daňové riaditeľstvo SR pracovisko Nitra oznamuje, že daňové úrady v Nitrianskom kraji
uskutočnia v dňoch 5. až 11. septembra 2005 miestne zisťovania
so zameraním na evidovanie tržieb elektronickými registračnými pokladnicami.
Kontrolná akcia sa uskutoční
v nadväznosti na Akčný plán
MF SR s cieľom zvýšiť účinnosť
daňovej správy a zabezpečiť
zníženie daňových únikov prostredníctvom krátenia tržieb nepoužívaním elektronickej registračnej pokladnice.
Kontroly sa budú vykonávať
nielen v čase bežnej pracovnej
doby, ale vo zvýšenej miere aj
popoludní, v nočných hodinách
a v dňoch pracovného pokoja.
Bude využitá aj výmena kontrolórov medzi daňovými úradmi,
aby v kontrolovanej oblasti neboli vopred identifikovaní.
Daňové riaditeľstvo SR pra-

covisko Nitra riadi v Nitrianskom kraji pätnásť daňových úradov, ktoré budú do akcie zapojené a v ich územných obvodoch sa kontroly uskutočnia. Ide
o nasledujúce daňové úrady: Šaľa, Hurbanovo, Kolárovo, Komárno, Levice, Šahy, Želiezovce, Nitra I, Nitra II, Vráble, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Štúrovo, Šurany, Topoľčany.
Pri výkone týchto kontrol naši zamestnanci uvítajú pochopenie, podporu a súčinnosť verejnosti. Je aj v záujme občanov,
aby podnikatelia platili dane do
štátneho rozpočtu tak, ako to
ukladajú daňové zákony.
Po skončení akcie budeme verejnosť informovať o jej výsledkoch. Podobné miestne zisťovania sa budú vykonávať v budúcnosti častejšie, a to vopred ohlásené aj neohlásené.
Daňové riaditeľstvo SR
pracovisko Nitra
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Vydarené obecné oslavy Palócie v Plášťovciach
Obecná samospráva v Plášťovciach už niekoľko rokov
k 12. augustu organizuje na
pamiatku bitky pri Plášťovciach proti Turkom obecné
oslavy Palócie.
V tomro roku sa trojdňové
podujatie začalo večer 12. augusta svätou omšou, ktorú celebroval duchovný Ján Wechter. Pán farár po omši vysvätil
kríž na pamiatku vysťahovaných obyvateľov obce po druhej svetovej vojne. Pri tejto
príležitosti prehovoril aj Béla
Bugár, predseda SMK. Prítomní potom položili vence
k tzv. tureckej kaplnke neďaleko obce.
V sobotu, 13. augusta bolo
oficiálne otvorenie slávností.
Domácich i zahraničných hostí, ako aj Plášťovčanov privítal starosta obce Ing. Ladislav Korcsok a poprial každému dobrú zábavu pri bohatom programe, ktorý pre nich
pripravili poslanci zastupiteľstva, členovia samosprávy, základné školy a miestne spoločenské organizácie. Po starostovom otváracom prejave vystúpila pred divácku kulisu
známa amatérska speváčka
Ilona Cseri z Vinice. Po jej
programe sa všetci presunuli
do kultúrneho domu, v priestoroch ktorého čakali návštevníkov rôzne výstavy.
V jednej miestnosti návštevníci mohli vidieť obecnú
kroniku a rôzne publikácie o
obci od Jánosa Mangu, Lászlóa Zsilku, MUDr. Lászlóa
Kissa, Károlya Csákyho, ako
aj rôzne vzácne dokumenty
z histórie Plášťoviec. V tejto
súvislosti treba spomenúť aj
činnosť Vlastivednej spoločnosti v Plášťovciach, ktorú
v novembri 2004 založili títo
agilní Plášťovčania: József
Péter, Péter Hojsza, Gyula
Kiss, Csaba Antal, František
Kovács, Daniel Čisecký, Eri-

ka Czúthová a Zuzana Hojszová.
Stovky záujemcov si prezrelo výstavu Mgr. Gabriely
Gálovej z Rimavskej Soboty
/jej otec pochádza z Plášťoviec/. Bola to už jej siedma samostatná výstava, na ktorej
bolo vystavených 20 obrazov
mladej, 25-ročnej talentovanej výtvarníčky. /Súčasne vystavuje aj v Komárne./ O výstižnom názve plášťovskej výstavy – Eufória – nám povedala: „V euforistickom stave
nevnímame ani čas, ani priestor, zbavíme sa všetkých obáv

be zo vzduchovky na školskom
ihrisku. O druhej sa predstavili účastníci indiánskeho tábora ukážkami zo života skautov i rytierskeho tábora. O tretej sa začala súťaž Toldi o titul
najsilnejšieho muža Palócie.
Titul získal Plášťovčan Karol
Kováč ml. Medzitým od druhej do piatej hodiny prebehli
druhé vesternové preteky v blízkosti futbalového ihriska, ktoré sledovalo vyše 500 divákov. Preteky usporiadali členovia Oldo ranča. Priaznivci
konských dostihov si mohli
prísť na svoje, lebo jazdci boli

a napätia a na chvíľku pochopíme, aká je úplná sloboda a
šťastie.” /Rozhovor s Gabrielou Gálovou prinesieme v niektorom budúcom čísle./
V ďalšej miestnosti sa návštevníci mohli zoznámiť s prácami mladého talentovaného
výtvaníka, Petra Plevu Tobolářa zo Šiah, ktorý už tiež má
za sebou niekoľko samostatných výstav /Levice, Šahy,
Vác, Nagymaros, Szob/.
Pri obnovenom kaštieli ľudoví remeselníci z Plášťoviec
a z regiónu predviedli ukážky
hrnčiarstva, rezbárstva, maľovania a drôtovania vajíčok, ozdoby medovníkov. Prebehla
aj súťaž vo varení guláša v záhrade kaštieľa /varili súťažné
družstvá miestnych spoločenských organizácií/ i súťaž v streľ-

skutočne len amatéri, ktorí
preukázali značnú zručnosť a
nebojácnosť. Mnohým mladším i skôr narodeným vyrazilo
dych, ako rýchlo prekonávali
prekážky /a bez úrazov/. Zaslúžia si, aby sme uviedli ich
mená: Martina Skálová /kôň
Gamo z ranča Dolné Semerovce/, Sandra Súdyová /Šaňa,
ranč Krajinka v Dolných Semerovciach/, Radoslav Kvaško /Juna, penzión Stará lipa
v Demendiciach/, Miroslava
Lajpriková /Rocca, Stará lipa/, Zsolt Varga /Achat, ranč
Western-team Kuraľany/; Viktor Židuliak /kôň Beneta/,
Štefan Strhársky /Singapúr/,
Anna Tisovská /Zoro/, Kristína Diósiová /Ibolyka/, Radoslav Kováč /Oldo/ – všetci
piati z Oldo ranča v Plášťov-

ciach. Absolútnym víťazom
dostihov sa stal Viktor Židuliak, 2. miesto obsadil Zsolt
Varga, tretie si vybojovala
Miroslava Lajpriková. Všetci traja obdržali od usporiadateľov pekné trofeje.
Večer nasledovala tanečná
zábava, ktorá trvala až do ranných hodín.
Nedeľňajší /14. aug./ program otvorila slávnostná svätá
omša, ktorú celebroval duchovný Ján Wechter na pamiatku plášťovskej bitky z r.
1552. Poobedňajší program
otvorili slávnostným koncertom v kostole. Od 15. hodiny
na obecnom amfiteátri v rámci
pestrého kultúrneho programu najprv vystúpili ochotníci
z družobnej obce Ócsa /Maď.
rep./, väčšinou slovenskej národnosti. Po nich nasledovali
domáci: najmladší z materskej
školy, potom žiaci a žiačky
slovenskej ZŠ i maďarskej
cirkevnej základnej školy. Nakoniec sa dostala k slovu folklórna skupina z Nesvád.
O 17. hodine nastúpili plášťovskí futbalisti proti družstvu družobnej obce Kóspallag /Maď. rep./ a pred očami
niekoľko sto divákov zvíťazili
6:1 /góly: Miroslav Kaštier,
Csaba Bencsok, Ján Velebny,
Richard Križan, Adrián Tencer, Szilárd Benčok, resp. Zoltán Drogszer/.
Vo večerných hodinách /na
konci kultúrneho programu/
sa starosta obce Ing. Ladislav
Korcsok poďakoval všetkým
organizátorom, spolupracovníkom, sponzorom, účinkujúcim aj ostatným hosťom i účastníkom obecných slávností
za aktívnu pomoc a účasť. Vyslovil svoje presvedčenie, že
sa o rok znovu stretnú pri oslavách Palócie s programom na
takejto úrovni.
Text a foto:
Mgr. Ján Belányi
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Separovaný zber odpadu a recyklovaný asfalt je cesta budúcnosti
Krátke filmy a reportáže o
životnom prostredí si pozrieme,
spravidla povzdychneme – a to
je všetko. Akosi necítime váhu
slov a obrazu.
Aj ja som dostal farebné vrecia na separovaný zber s letáčikom, čo do ktorého vreca a kedy. Po zbežnej prehliadke som
ich odložil na policu v pivnici.
V prestávke nedávneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
nás Ing. Štefan Hanuska zobral
na skladovaciu plochu kotolne
sídliska Sever a ukázal nám
veľkú kopu plastových fliaš limonád a minerálok. Potom sme
videli, že po zlisovaní zaberali
len zlomok priestoru a dajú sa
tiež znovu zúžitkovať. Ak budete mať cestu okolo, pozrite
si to. Tam som pochopil skutoč-

ný zmysel separovaného zberu.
Večer som oprášil farebné vrecia s letákom a aspoň plastové
fľaše som začal zbierať samostatne.
Najčastejšou výhovorkou

voči argumentom o potrebe
správne sa stravovať a ochrane
životného prostredia je, že prinášajú náklady naviac. Že to tak
nemusí byť vždy, hovorí aj príklad tiež z prostredia Technic-

Prepustím výhodne kompletne vybavenú požičovňu svadobných a spoločenských šiat v centre Levíc. Len vážny záujemca.
Tel.: 0903-204601.
*
Dám do prenájmu miestnosť (100 m2) na podnikateľské účely
v Šahách. Tel.: 0605-431050.
*
Predám v Slatine 3-izbový rodinný dom s veľkou záhradou.
Tel.: 0915-706763 alebo večer na tel. č. 036/7412541.
Ponúkam prácu v privátnom bankovníctve.
Tel.: 0907-778864.

kých služieb mesta Šahy. Za jeden pracovný deň sú pracovníci
schopní zapracovať dve nákladné autá asfaltovej zmesi, každé
po 25 000 Sk. Pomocou stroja
/na obrázku/ dokážu recyklovať
asfaltovú zmes povyberanú z výtlkov. Cena nájomného za stroj
a spálenej nafty stojí len polovicu kupovanej asfaltovej zmesi. Pracovníci TS radi rozprávajú o tomto riešení. Aj oni cítia,
aká je táto ich práca pre mesto
potrebná. Myslím, že všetci radi znesieme hluk a radi budeme
cítiť asfalt vo vzduchu v našom
okolí, len nech opravia čo najviac ciest.
Musíme si uvedomiť, že do
„strateného raja” vedie cesta
z recyklovaného asfaltu...
Pavol Srna

Predám malý dvojizbový byt na sídlisku Sever.
Tel.: 036/7413662.

Mestská knižnica v Šahách
Otváracia doba od 1. septembra 2005
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

voľný deň
8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

9.00 – 12.00

Letný lukostrelecký tábor v Slatine
V spolupráci Obecného úradu v Slatine a Regionálneho osvetového strediska v Nových
Zámkoch sa uskutočnil od 27.
do 30. júla letný lukostrelecký
tábor v Slatine.
Prihlásilo sa 24 chlapcov a
jedno dievča. Deti tu žili ozajstný kočovnícky život. Boli pre
nich postavené dva veľké vojenské stany.
Po príchode hneď dostali za
úlohu zabezpečiť drevo a kamene na táborák, veď niekde
bolo treba variť, a to pomocou
V noci boli deti zadelené do strážili tábor. To sa im veľmi
výborného kuchára Ladislava 3-členných skupín, menili sa páčilo. Počas týchto dní sa naLomena zo Slatiny.
v hodinových intervaloch a učili narábať nožom, sekerou,

kopijou, ako aj zásady lukostreľby.
Jedno popoludnie strávili zhotovením kožených a drôtených
náramkov, retiazok s pomocou
dvoch remeselníčok, Márie Gódorovej a Márie Farkasovej.
V posledný deň v rámci súťaže ukázali svoju zdatnosť a
šikovnosť. Nikto neodchádzal
bez darčeka. Dúfam, že dlho
budú spomínať na tento tábor,
keďže pár dní žili trošku mimo
„civilizácie” v prírode bez počítačov, televízorov, CD prehrávačov, ktoré im ani nechýbali.
Monika Jámborová
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Kto s kým v septembri
V. liga – východ
5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
10. k.

Šahy – Tek. Lužany
Dvory n. Ž. – Šahy
Šahy – Pribeta
Šahy – Želiezovce
Šurany – Šahy
Šahy – Palárikovo

5. kolo: 1. sept., 16.00
6. kolo: 4. sept., 16.00
7. kolo: 11. sept., 16.00
8. kolo: 18. sept., 15.00
9. kolo: 25. sept., 15.00
10. kolo: 2. okt., 14.30

IV. liga – dorast
5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
10. k.

Žiaci

Šahy – Tek. Lužany
Dvory n. Ž. – Šahy
Šahy – Vrakuň
Šahy – Hurbanovo
Šurany – Šahy
Šahy – D. Streda B

3. sept.:
10. sept.:
17. sept.:
24. sept.:
1. okt.:

Šahy – Dvory n. Ž.
T. Lužany – Šahy
Šahy – Bánov
Marcelová – Šahy
Šahy – H. Túrovce
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5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
10. k.

H. Semerovce – voľno
H. Semerovce – Hokovce
Hronovce – H. Semerovce
Horné Semerovce – Tupá
Farná – H. Semerovce
H. Semerovce – Ip. Sokolec

Tupá – Hrkovce
Hrkovce – Farná
Ip. Sokolec – Hrkovce
Hrkovce – Tek. Lužany
M. Ludince – Hrkovce
Hrkovce – Lontov

5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
10. k.

Hokovce – Pastovce
H. Semerovce – Hokovce
Hokovce – voľno
Hokovce – Hronovce
Tupá – Hokovce
Hokovce – Farná

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

5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
10. k.

Ipeľský Sokolec – Lontov
Sikenica – Ip. Sokolec
Ip. Sokolec – Hrkovce
Málaš – Ipeľský Sokolec
Ip. Sokolec – Pastovce
H. Semerovce – Ip. Sokolec

5. kolo: 1. sept., 13.00
6. kolo: 4. sept., 13.00
7. kolo: 11. sept., 13.00
8. kolo: 18. sept., 12.00
9. kolo: 25. sept., 12.00
10. kolo: 2. okt., 13.30
Mgr. Gabriel Szikora

Oblastné majstrovstvá
5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
10. k.

Hr. Kľačany – H. Túrovce
Horné Túrovce – Tlmače
Podlužany – H. Túrovce
H. Túrovce – Kozárovce
Žemberovce – H. Túrovce
H. Túrovce – Demandice

Demandice – Plášťovce
Plášťovce – Kalinčiakovo
D. Pial – Plášťovce
St. Tekov – Plášťovce
Plášťovce – V. Kozmál.
N. Dedina – Plášťovce

5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
10. k.

Demendice – Plášťovce
V. Kozmálovce – Demandice
Demandice – N. Dedina
H. Vrbica – Demandice
Demandice – Lok
H. Túrovce – Demandice

5. kolo: 1. sept., 16.00
6. kolo: 4. sept., 16.00
7. kolo: 11. sept., 16.00
8. kolo: 18. sept., 15.00
9. kolo: 25. sept., 15.00
10. kolo: 2. okt., 14.30

Nezabudnite na športový sviatok 17. sept.
17. sept. sa uskutoční 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.
Zostava Saag Šahy: Du-

dáš, Heimlich, Krásny, Kohút a Vysolajský.
Nakoľko minulý rok zožal obrovský úspech 11-násobný majster sveta Roman
Volák svojím exhibičným
vystúpením, fanúšikovia sa
môžu na neho tešiť, i na jeho
nový program.
-ok-

Oblastné majstrovstvá – II. trieda
5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
10. k.

Vyškovce n. I. – Bátovce
Vyškovce n. I. – voľno
Ip. Úľany – Vyškovce n. I.
Vyškovce n. I. – H. Trsťany
Čata – Vyškovce n. I.
Vyškovce n. I. – P. Ruskov

5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
10. k.

Ip. Úľany – Pl. Vozokany
N. Tekov – Ip. Úľany
Ip. Úľany – Vyškovce
Ip. Úľany – voľno
Ip. Úľany – Bátovce
Ip. Úľany – H. Trsťany

Tešmak – Santovka
Keť – Tešmak
Tešmak – Rybník n. Hr.
Šarovce – Tešmak
Tešmak – Pl. Vozokany
N. Tekov – Tešmak
Veľké Túrovce – Pukanec
Santovka – V. Túrovce
Veľké Túrovce – Keť
Rybník n. Hr. – V. Túrovce
V. Túrovce – Šarovce
Pl. Vozokany – V. Túrovce

Oblastné majstrovstvá – III. trieda
5. k.
6. k.
7. k.
8. k.
9. k.
10. k.

Hokovce – Pastovce
Pastovce – Hronovce
Tupá – Pastovce
Pastovce – Farná
Ip. Sokolec – Pastovce
Pastovce – Tek. Lužany
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Ip. Sokolec – Lontov
Lontov – Tek. Lužany
M. Ludince – Lontov
Lontov – voľno
Lontov – Sikenica
Hrkovce – Lontov

Remeselníčka Mária Farkasová z Horných Túroviec s deťmi
v letnom detskom tábore ľudových remesiel

Galéria Ľ. Simonyiho od 1. sept. 2005
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

voľný deň
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 12.00

Vstupné do galérie
Dospelí: 15 Sk
Dôchodcovia: 10 Sk
Žiaci: 5 Sk
Školské skupiny: 3 Sk
na osobu
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