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Primátori Šiah a mesta Szécsény
podpísali dohodu o spolupráci

V slávnostnej sieni MsÚ v Šahách 22.
nov. 2005 dr. Serfőzőné dr. Fábián Er-
zsébet /Maď. rep./ a primátor Šiah, Ing.
Ján Lőwy podpísali dohodu o spolupráci
medzi dvoma samosprávami.

Na začiatku slávnostného aktu obaja
predstavili členov svojej delegácie a struč-
ne zhrnuli svoje predstavy o budúcej spo-
lupráci. Marta Solmošiová, vedúca Mest-
skej knižnice v Šahách prečítala text doho-
dy v slovenskom a maďarskom jazyku.

Samosprávy sa dohodli, že hlavnými
oblasťami spolupráce budú: školstvo, kul-
túra, šport, cestovný ruch, rozvoj obchod-
ných a podnikateľských stykov. Zmluvné
strany si vymenia skúsenosti v oblasti
správnej a organizačnej, ako aj v styku
mestských zastupiteľstiev a jednotlivých
poslancov. Budú spoločne podávať pro-
jekty, organizovať spoločné kultúrne a
športové programy. Každoročne upresnia
plánované konkrétne formy spolupráce
s presným dátumom realizácie, s udaním
počtu a členov delegácií.

Primátori si vymenili aj spomienkové

Ďalšia možnosť na cezhraničnú spoluprácu

predmety.
Na poslednom

momente aktu, na
recepcii si členovia
oboch delegácií už

mohli vymeniť
predstavy o budú-
cej spolupráci.

Stretnutie delegácií spestril a spríjemnil
aj hudobný program Tria Amadeus.

/korpás/

Príjemné vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2006 Vám v mene
samosprávy mesta Šahy praje Ing. Ján Lőwy, primátor mesta Šahy



V novembri až tri zasadnutia mestského zastupiteľstva
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V poštovej schránke umiestnenej vo
vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
otázky, na ktoré odpovedáme.

Čo je príčinou nekvalitných služieb
mestskej autobusovej dopravy. Je za
tento stav naozaj zodpovedný mestský
úrad, ako som to počul od niekoho?

– Mestskú hromadnú dopravu zabezpe-
čoval do konca novembra súkromný pre-
pravca na základe licencie vydanej mes-
tom a v súlade so Zmluvou o výkonoch vo
verejnom záujme vo vnútroštátnej pravi-
delnej autobusovej doprave uzavretej na
základe rozhodnutia mestského zastupi-
teľstva. Nakoľko počas roka sa vyskytli
problémy okolo financovania MHD (pre-
pravca žiadal také navýšenie zmluvne do-
hodnutého príspevku mesta, ktoré boli pre
mesto už nesplniteľné), prevádzkovateľ
prestal plniť svoje záväzky. Nakoľko ďal-
šia spolupráca medzi mestom a pôvodným
prepravcom nie je možná, vedenie mesta
v záujme zabezpečenia miestnej autobuso-
vej prepravy oslovilo Slovenskú autobuso-
vú dopravu, a. s., Nové Zámky. Po niekoľ-
kých rokovaniach primátora mesta s pred-
staviteľmi SAD došlo k dohode, na zákla-
de ktorej od 1. dec. 2005 miestnu dopravu
bude zabezpečovať SAD za taký finančný
príspevok mesta, ktorý doterajší prevádz-

kovateľ nebol ochotný prijať. Nakoľko
k prevádzkovaniu MHD sme dostali aj
ďalšie pripomienky od občanov, aj touto
cestou prosíme cestujúcich, aby svoje ná-
vrhy a požiadavky doručili na mestský ú-
rad, aby sme ich mohli zapracovať do no-
vého cestovného poriadku.

Sú na Slovensku platné cestovné lís-
tky označené skratkou ČSAD a vydáva-
né na spojoch MHD?

– Po rozdelení spoločného štátu značka
ČSAD pripadla Českej republike, preto
vznikli na Slovensku SAD-ky.  Ak sú také-
to lístky vydávané v dopravných prostried-
koch v Čechách, tak sú platné, na Sloven-
sku s veľkou pravdepodobnosťou nie.

V ďalšom liste nás niekto upozorňuje
na problém fajčenia v jednom školskom
zariadení.

– Fajčenie vo verejených budovách je
zo zákona zakázané, o to viac je zarážajú-
ce, ak sa to porušuje práve v školskom
zariadení. Podnet samozrejme prešetríme
a ak sa to zakladá na pravde, urobíme
nápravu.

Čo je s budovou kina?
– Z dôvodu absolútneho nezáujmu o

filmy v kine jeho prevádzkovanie pre mes-
to bolo veľkou finančnou záťažou. Nakoľ-

34. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Šahách sa konalo 30. novembra
za účasti 12 poslancov. Bolo to už jeho
tretie zasadnutie v tomto mesiaci, nakoľko
v dňoch 3. a 24. novembra už boli dve
mimoriadne zasadnutia, na ktorých roko-
vali o aktuálnych otázkach nemocnice. Na
týchto mimoriadnych zasadnutiach po-
slanci prerokovali dva tematické okruhy
a nakoniec schválili koncepciu zdravotnej
starostlivosti Všeobecnej nemocnice s po-
liklinikou v Šahách, n. o., a zobrali na ve-
domie zoznam nevyužívaného /nadbytoč-
ného majetku /nehnuteľností/ v správe ne-
mocnice.

Po kontrole zročných uznesení a odpo-
vediach na niektoré interpelácie z minu-
lého zasadnutia /kanalizácia v mestských
častiach, okružná križovatka, pobočka
zdravotnej poisťovne, otázky upratovania
v telocvični T–18/ nasledovali asi hodino-
vé interpelačné otázky a poznatky poslan-
cov na najrôznejšie témy zo spoločenskej,
kultúrnej, športovej, sociálnej, finančnej
oblasti, zo zdravotníctva, životného pros-
tredia, káblový televízny rozvod v meste.

Poslanci zobrali na vedomie správu o
riešení sťažností podaných na mestský ú-
rad /z 26 podaní v 14 prípadoch ide o rôz-
ne susedské spory/, správy mestskej polí-
cie, obvodného oddelenia PZ a oddelenia
hraničnej kontroly PZ o bezpečnostnej si-
tuácii v meste.

Zastupiteľstvo:
– zobralo na vedomie architektonickú

štúdiu a finančnú analýzu možnosti zriade-
nia domova dôchodcov z hontiansko-po-
ipeľského regiónu a uložilo mestskému
úradu zapracovať do návrhu rozvojového
programu mesta na rok 2006 projektovú
prípravu k stavebnému povoleniu prestav-
by pavilónu bývalej základnej školy na
Ulici J. Kráľa na domov dôchodcov; sprá-
vu o činnosti Spoločného obecného úradu
so sídlom v Šahách;

– schválilo návrh na redukciu rozsahu
územia pamiatkovej zóny v Šahách podľa
návrhu Pamiatkového úradu SR v Bratisla-
ve, zmenu prepravcu miestnej hromadnej
dopravy v meste, ako aj zakúpenie náklad-
ného vozidla pre Technické služby na zber
a zvoz vyseparovaných komodít z mesta

a ďalších 22 obcí v regióne.
Mestské zastupiteľstvo udelilo Cenu

mesta Šahy dr. Jánosovi Bóthovi, primá-
torovi mesta Vác /Maď. rep./, Klubu pria-
teľov Hontianskeho múzea a galérie,
Pavlovi Korpásovi, MVDr. Štefanovi
Martonovi a Ladislavovi Gáspárovi
ml.; čestné občianstvo mesta Pablovi
Urbányimu a Karolovi Zábrádymi. Po-
slanci zobrali na vedomie, že primátor Ce-
nu primátora mesta Šahy udelil Pétero-
vi Gágyorovi.

V diskusii poslanci upozornili na nie-
ktoré aktuality pri zostavovaní budúcoroč-
ného rozpočtu mesta.

Zasadnutie uzavrel zástupca primátora
Juraj Bélik, ktorý zasadnutie v neprítom-
nosti primátora viedol. -š-

/Dokončenie na 7. strane/
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Radostné Vianoce
a šťastlivý nový rok 2006

Výstava s tematikou návrhu fareb-
ného riešenia Hlavného námestia v Ša-
hách, ktorá je inštalovaná v budove
radnice na poschodí vo vestibule,bude
otvorená do konca decembra denne
od 8. do 15. hod.

Vaše návrhy a podnety k farebné-
mu riešeniu námestia môžete odovzdať
na oddelení výstavby a živ. prostredia
MsÚ /poschodie, č. dverí 206/. -r-

Návrh farebného
riešenia Hlavného

námestia

Výstava

Turisticko-informačná
kancelária v Šahách

Námestie Bélu Bartóka
/v budove Literárnej kaviarne
vedľa obnovenej synagógy/

Info: 036/7411313
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V roku 2005

december – Výstava návrhu farebného riešenia Hlavné-
ho námestia – stĺpová sieň radnice;

2. dec., 15.00 – 10 rokov Hontianskeho múzea v Šahách
/spomienková slávnosť a prehliadka múzea/

2. dec., 16.00 – 10 rokov Hontianskeho múzea v Šahách
– otvorenie pamätnej výstavy v Galérii Ľ. Simonyi-
ho /výstava bude otvorená do 14. jan. 2006/

5. dec., 14.00 – Šahanský Mikuláš na Hlavnom námestí
8. dec., 14.00 – Vianočné literárne podujatie pre dôchod-

cov s kultúrnym programom v mestskej knižnici
12. dec., 15.00 – Predstavenie novej publikácie o Šahách –

Ing. František Danis: Ipolyság /mestská knižnica/
16. dec., 17.00 – Adventný koncert v rímskokatolíckom

kostole /spevácky súbor Musica Aurea, súbor Gym-
názia s vyuč. jaz. maď. v Šahách a Spevácky zbor
Fábiána Szedera z Čeboviec/

29. dec. – IX. Hardfest v budove Csemadok-u
31. dec., 24.00 – Silvestrovský ohňostroj na Hlavnom

námestí v Šahách
Každý utorok o 17.00 hod.: cvičenie žien v knižnici
Každú stredu o 17.00 hod.: cvičenie dôchodcov-žien v kniž-

nici

Uzavreli manželstvo
22. okt.  –  Mária Kažimírová a Marian Heimlich
28. okt.  –  Marcela Bartošová a Ivan Farkas
28. okt.  –  Erika Bartošová a Jozef Gašpar

         Narodili sa
Samuel Kern  –  7. okt. 2005
Mária Kotlárová  –  15. okt. 2005
Ákos Dekický  –  18. okt. 2005
Enriko Wertheim  –  24. okt. 2005
Nikoleta Lukáčiková  –  26. okt. 2005
Monika Deáková  –  1. nov. 2005
Ayrton Dióši  –  1. nov. 2005
Martin Kováč  –  8. nov. 2005
Tatiana Šebešová  –  12. nov. 2005
Aliz Pásztor  –  16. nov. 2005
Jakub Villám  – 16. nov. 2005
Veronika Lakatošová  –  17. nov. 2005
Jázmin Nagy  –  19. nov. 2005
Samuel Laco  –  22. nov. 2005
Levente Lacko  –  26. nov. 2005
Emma Szőllősy  –  27. nov. 2005

        Opustili nás
Karol Szádóczki /* 1975/  –  1. novembra
Ladislav Majer /* 1923/  –  14. novembra
Dezider Bartoš /* 1919/  –  18. novembra
Michal Viglaš /* 1928/  –  24. novembra
Štefan Mozola /* 1958/  –  26. novembra
Gustáv Matejka /* 1954/  –  29. novembra

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta rokoval na Ministerstve
zdravotníctva SR s poradcom ministra zdravotníctva o problema-
tike financovania nemocnice /27. okt./.

– Primátor sa zúčastnil na rokovaní Správnej rady VšNsP
Šahy n. o. /2. nov./.

– V budove radnice sa uskutočnilo zasadnutie Združenia miest
a obcí hontiansko-poipeľského regiónu. Predstavitelia samospráv
prerokovali aktuálne otázky samospráv a priebeh separovaného
zberu komunálneho odpadu /3. nov./.

– Z podnetu primátora mesta sa uskutočnilo mimoriadne za-
sadnutie mestského zastupiteľstva za účelom prerokovania kon-
cepcie rozvoja zdravotníctva v meste /3. nov./.

– Primátor mesta rokoval s predstaviteľmi Železníc SR o za-
čatí prepravy Šahy – Bratislava s možnosťou rozšírenia osobnej
vlakovej dopravy na Zvolen /4. nov./.

– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na slávnostnom otvorení výstavy
umelcov z Nagymarosu v Galérii Ľudovíta Simonyiho /4. nov./.

– Primátor rokoval o možnom obnovení železničnej dopravy
na trati Šahy – Drégelypalánk. Dohodli sa o postupe prípravy
rokovaní s prevádzkovateľmi osobnej železničnej prepravy na
slovenskej i maďarskej strane /8. nov./.

– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay položili veniec k pa-
mätnej tabuli básnika Sándora Sajóa, rodáka mesta v rámci osláv
jeho 137. narodenín. Predstavitelia mesta sa zúčastnili aj na verni-
sáži výstavy v obnovenej synagóge z diel umelcov z Balassagyar-
matu /11. nov./.

– Primátor mesta a prednosta mestského úradu sa zúčastnili
na konferencii organizovanej Medzinárodným klubom v Brati-
slave a venovanej bezpečnosti a otázkam intolerancie v spoloč-
nosti /15. nov./.

– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na Dni študentov v Gymnáziu s
vyuč. jaz. maď., ako aj v Gymnáziu v Šahách /16. a 18. nov./.

– Vo Veľkom Krtíši sa uskutočnilo ďalšie rokovanie medzi
partnermi úspešného projektu „podnikateľský inkubátor”, na
ktorom sa dohodol postup realizácie projektu /21. nov./.

– Primátor mesta a prednosta mestského úradu navštívili
dekana Jozefa Czuczora z príležitosti ukončenia jeho pôsobenia
v našom meste. Primátor poďakoval pánovi dekanovi za jeho
záslužnú činnosť, ktorú vykonal na čele rímskokatolíckej nábo-
ženskej obce v Šahách, a vyslovil svoje poľutovanie, že opustí
naše mesto. Predstavitelia mesta popriali pánovi dekanovi dobré
zdravie a úspešnú službu na jeho ďalšom pôsobisku /21. nov./.

– V obradnej sieni radnice sa uskutočnilo slávnostné podpísa-
nie Dohody o spolupráci medzi samosprávami miest Šahy a Szé-
csény /22. nov./.

– Predstavitelia mesta rokovali so zástupcami Západosloven-
skej vodárenskej spoločnosti, a. s., prevádzka Levice o riešení
nových úloh obcí vyplývajúcich zo zákona o verejných vodovo-
doch a verejných kanalizáciách /23. nov./.

– 24. nov. sa uskutočnilo ďalšie mimoriadne zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva v Šahách, na ktorom poslanci schválili kon-
cepciu zdravotnej starostlivosti VšNsP, n. o., a zobrali na vedomie
zoznam nemocnicou nevyužívaného nehnuteľného majetku /24.
nov./. /Dokončenie na 7. strane/
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Vianoce v katolíckom kostole
v Šahách

17. decembra /sobota/:
Vianočné spovedanie: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 hod.

18. decembra /nedeľa/:
  8.00 – Svätá omša v reči maďarskej /adventná/
  9.30 – Svätá omša v reči slovenskej /adventná/
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej /adventná/

24. decembra /sobota/:
22.30 – Polnočná vianočná svätá omša slovenská
24.00 – Polnočná vianočná svätá omša maďarská

25. decembra /nedeľa/:
  8.00 – Vianočná svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – Vianočná svätá omša v reči slovenskej
11.00 – Vianočná svätá omša v reči maďarskej

26. decembra /pondelok/:
  8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – Svätá omša v reči slovenskej
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

31. decembra /sobota/:
16.00 – Poďakovanie na konci roka v reči slovenskej
18.00 – Poďakovanie na konci roka v reči maďarskej

1. januára 2006 /nedeľa/:
  8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – Svätá omša v reči slovenskej /Nový rok/
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

6. januára 2006 /piatok/:
  8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – Svätá omša v reči slovenskej /Zjavenie Pána/
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

AUTOSTRÁDA ADVENT
Keď sme prvou adventnou

nedeľou vykročili na cestu ad-
ventného obdobia, všetkým
nám bolo jasné, že je to cesta,
ktorá nás bezprostredne vedie
k sviatku narodenia Pána Ježi-
ša. Na začiatku tejto cesty k Via-
nociam nám však sám Ježiš vy-
siela prostredníctvom avanjelia
svoj varovný signál. Niekoľko-
krát nalieha: „Majte sa na pozo-
re! Bdejte, lebo neviete, kedy
príde ten čas!... Bdejte teda, le-
bo neviete, kedy príde pán do-
mu... Hovorím všetkým: Bdej-
te!” (Mk 13, 33–36)

Tak ako napríklad mikrospá-
nok často spôsobuje, že človek
už nie je „na ceste”, ale „mimo
cesty”, podobne aj drobné ne-
pozornosti na ceste k Viano-
ciam zapríčiňujú falošný smer
duchovného putovania – k ne-
pravému cieľu.

Odborníci radia, aby šoféri
v akútnej únave okamžite zasta-
li a načerpali síl. Inak je bdelosť
nemysliteľná. Ale niektoré mo-
derné nákupné strediská chcú
predčasnou vianočnou výzdo-
bou nákupnú horúčku práveže
umocniť. Lebo advent pre zma-
terializovaný svet nemá ten pra-
vý význam – význam prípravy,
zastavenia sa v životnom náhle-
ní častejším zamýšľaním sa nad
duchovnými otázkami i otázka-
mi vlastného smerovania živo-
ta... Ale je to čas napríklad pre
marketingových odborníkov,
kedy kasy praskajú vo švíkoch,
kedy inkasujú ohromné polož-

ky, hoci aj na takzvanú zlatú ne-
deľu.

Ak teda advent prežijeme
bez Ježiša, ak vsadíme všetku
svoju energiu a pozornosť na
konzum, tak na konci adventnej
cesty nájdeme prázdne jasličky.
Potom pre nás platia slová An-
gelusa Silesiusa, ktorý hovorí:
„Ak sa už raz v Betleheme naro-
dil Kristus, ale v tebe nie, tak
si predsa len stratený.”

Bdejte, buďte ostražití! Za-
stavte sa, lebo sa zošmyknete
na scestie – vyzýva nás Ježiš na
začiatku adventnej cesty. Sku-
točne zlatou bude iba tá vaša
nedeľa, v ktorej objavíte zlato
v sebe: znovu o čosi viac prehĺ-
bený vzťah k Bohu, k Ježišovi,
zárodok živého Betlehema
v nás.

Štyri adventné nedele sú a-
koby štyri zastávky na diaľnici
do Betlehema. Štyri odpočí-
vadlá, na ktorých je oddych
spojený s účinnou sebareflexi-
ou. Štyri reštaurácie, v ktorých
nás sám Pán sýti slovom a Eu-
charistou. Štyri varovania, že
neobmedzená rýchlosť môže
obmedziť dĺžku života. Štyri
míľniky, naznačujúce blížiaci
sa cieľ.

Milostiplné
vianočné sviatky a
šťastlivý nový rok

Vám prajú
Mgr. Jozef Mahulányi

/r. k. farár/
a Mgr. Ľuboš Martíny

/r. k. kaplán/

Radostné
Vianoce

a šťastlivý nový rok
Vám praje

elektronik
Ondrej Hajdú

Šahy, Hlavné nám. 38, tel.: 036/7413604

hph

Simol TEAM

Všetkým našim zákazníkom
prajeme príjemné prežitie

vianočných sviatkov
a šťastlivý nový rok 2006

Šahy, SNP č. 44

Radostné vianočné sviatky a
šťastlivý nový rok 2006

Vám praje

Ing. Katarína Párisová
Šahy, Hlavné nám. č. 19

–  PA R I S  –

Vydanie tohto èísla sponzorovala firma Fragicslov s. r. o.
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Mestská knižnica v Ša-
hách oznamuje či tate-
ľom, že knižnica bude od
23. dec. 2005 do 2. ja-
nuára 2006 zatvorená.

Radostné vianočné sviatky,
šťastlivý nový rok

Vám praje

Oros Optika
OROS ZOLTÁN REŠTAURÁCIA BIETA

a šťastlivý
nový rok

Vám praje

Príjemné vianočné sviatky

Ďakujeme Vám za priazeň a spoluprácu
a do nového roka 2006 Vám želáme

veľa zdravia, spokojnosti, šťastia
a úspechov v práci
i osobnom živote

Sleziaková

Všetkým cteným zákazníkom
radostné vianočné sviatky
a šťastlivý nový rok praje

Bytové zariadenie
FRASCH

Príjemné vianočné sviatky
a šťastlivý nový rok 2006
praje obchodným partnerom,
občanom mesta Šahy a okolia

Industrial Engineering s. r. o.
Šahy

D I SK

     Šahy, Hlavné nám. č. 5

a/ Inštalačný poplatok za montáž prí-
pojky v už zakáblovaných objektoch
KVB: 1500 Sk

b/ Inštalačný poplatok za montáž prí-
pojky v už zakáblovaných objektoch IBV:
3500 Sk

c/ Inštalačný poplatok za montáž druhej
účastníckej zásuvky: 650 Sk

d/ Poplatok za znovupripojenie na
KDS: 350 Sk

e/ Poplatok za prechod z rozšíreného sú-
boru na základný súbor a naopak: 350 Sk

f/ Výjazd servisného technika na žia-
dosť zákazníka: 200 Sk

Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť

vo svojom KDS ponúkané televízne a roz-
hlasové stanice, ako aj trvale alebo pre-
chodne znížiť ich celkový počet.

Týmto cenníkom sa rušia predchádza-
júce cenníky za služby káblovej televízie.
Uvedené ceny sú vrátane 19% DPH.

V prípade, ak máte záujem o ďalšie in-
formácie, kontaktujte prosím naše zákaz-
nícke stredisko na tel. č.048/4163642.

Naši pracovníci
radi odpovedia na
Vaše otázky denne
okrem víkendov
v čase od 8.00 do
15.00 hod. alebo

ELECTRIS spol. s r. o. , Zvolenská cesta 29, 97405 Banská Bystrica
tel.: 048/4163642, fax: 048/4163653, e-mail: electris@stonline.sk

CENNÍK 11/2005 platný pre TKR Šahy od 1. 11. 2005
Účastnícke ceny základný súbor rozšírený súbor
Poplatky na jeden mesiac          130 Sk         280 Sk

na tel. č. 7411287, 0903-411577.

Marián Adzima
konateľ spoločnosti
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Športu zdar! Aj tak mohlo znieť zvola-
nie mladých evanjelikov, ktorý sa 28. okt.,
v prvý deň jesenných prázdnin stretli na
ich Seniorátnom športovom dni, ktorý
sa toho roku konal v našom meste. Bolo
to stretnutie, na ktorom si chceli zmerať
sily mladí ľudia od Pliešoviec až po Šahy.
V tento deň mohli ukázať, čo v nich naozaj
je. Bratia farári mali možnosť porovnávať,
či sú ich mladí lepší v štúdiu Biblie alebo
v športe. Neviem, ako ich súkromná bilan-
cia dopadla, ale športové výsledky sú jas-
né. Vo volejbale bolo na prvom mieste
družstvo z Kráľoviec Krnišova, druhé
miesto patrilo Krupine a tretie družstvu
z Baďana. Vo futbale bodovala Krupina,
druhé miesto vybojovali Šahy a tretie druž-
stvo z Dudiniec. Stolný tenis vedeli hrať
dobre všetci prihlásení, no prvé tri miesta
obsadili Silvester Torda, Peter Makoví-
nyi a Erik Torda; z dievčat Eva Hajnalo-
vá, Lucia Mikulčíková, Saška Kronko-
vá a Eva Janotová.

Celé stretnutie nebolo však len o športe.
Na začiatku sa 130 mladých ľudí zhro-
maždilo v jedálni gymnázia, kde stretnutie
otvorila Mgr. Mária Zolcerová, riaditeľka
gymnázia, z ktorej láskavým dovolením
sa stretnutie konalo na pôde tejto školy.
Zneli piesne chvál Pánu Bohu a zamysle-
nie. Po ňom sa začalo tvrdo bojovať o ví-
ťazstvo. Na záver po koncerte hudobnej
skupiny z Banskej Bystrice boli odovzda-

Strašné správy o zmiznutí detí objavu-
júce sa v televíznych novinách, vo filmoch
nakrútených podľa skutočnej udalosti, ale
aj v novinách a časopisoch nás desia. Na-
šťastie nie je u nás tento problém až taký
závažný, ale každý rodič je predsa len o-
patrný na svoje dieťa, aby sa nestratilo, a
aby sa s ním nič zlé nestalo. Je strašné pred-
staviť si, že zrazu nemáte pri sebe to nád-
herné, Bohom darované dieťa. Na takú
veľkú stratu v tomto predvianočnom čase
radšej nemyslime.

Ale určitým spôsobom všetci myslieť
musíme! Pretože nám voľakto chce ukrad-
núť dieťa. Že vy o tom nič neviete? Nepo-
čuli ste? Zvláštne, veď práve vy sa možno
na samotnej krádeži v týchto dňoch budete
podieľať. Opakujem: POZOR, KRADNÚ
VÁM DIEŤA! KRADNÚ DIEŤA JEŽIŠ

a my sa na to bezbranne pozeráme. Veď
už od začiatku novembra plnia naše schrán-
ky letáky s ponukou vianočného tovaru.
Hypermarkety sú už dlho vyzdobené via-
nočnou výzdobou. Na predaj sú rôzne dru-
hy Mikulášov, salónok, stromčekov. Tak-
mer dva mesiace pred Vianocami sú plné
obchody a my spolu s našimi priateľmi
nakupujeme s predstihom vianočné darče-
ky pre svojich blízkych, aby sme náhodou
niečo nepremeškali. Veď naše staré známe
príslovie hovorí: „Čo môžeš urobiť dnes,
neodkladaj na zajtra.”

Myslím si však, že sa okolo nás deje
niečo veľmi zlé. My sa do istej miery ne-
chávame do toho vtiahnuť. Kradnú nám
Dieťa. Kradnú pravé posolstvo Vianoc.
Vyprázdňujú Boží skutok a vtláčajú na-
miesto neho množstvo darčekov, ktoré po

Ukradnuté dieťa

Služby Božie počas vianočných
sviatkov v evanjelickom a. v. chrá-
me Božom v Šahách:

1.–4. adventná nedeľa  –   9.30 hod.
Štedrý večer – 17.00 hod.
1. slávnosť vianočná –   9.30 hod.
2. slávnosť vianočná –   9.30 hod.
Silvester – 17.00 hod.
Nový rok –   9.30 hod.

pár dňoch aj tak zovšednejú.
Milí priatelia, nedajme sa oklamať biz-

nisom, ktorý pohlcuje pravé posolstvo
Vianoc, ktorým je Božia láska pre tento
svet. Bez narodenia Ježiša Krista by
Vianoce nemali takmer žiadny význam.
Prijmime Božiu výzvu, ktorá nám znie z Bo-
žieho Slova: „Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného Syna dal, aby
nezahynul, ale večný život mal každý, kto
verí v Neho.” Mgr. Hana Ševečková

námestná farárka ev. a. v. cirk. zboru

Seniorátny športový deň
evanjelických mládežníkov
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né ceny víťazom.
Za čas, ktorý s nami prežili, skvelé roz-

hodovanie a dobrú organizáciu zápasov
ďakujeme našim rozhodcom: RNDr. Mi-
lanovi Kyselovi, Mgr. Gitke Škriečkovej,
Vladimírovi Mikulášimu, Matejovi a Mar-
tinovi Hudecovým, Mgr. Františkovi Ré-
vészovi a Miroslavovi Sekerešovi. Naša
vďaka patrí aj primátorovi Ing. Jánovi Lő-
wymu, ktorý nám finančne prispel na ob-
čerstvenie a odmeny pre účastníkov. Za
priestory na športovanie ďakujeme Mgr.
Márii Zolcerovej a Mgr. Milanovi Kali-
novi. Ďakujeme aj pani Helene Fábiano-
vej a ochotným ženám v kuchyni, že sa
dobre postarali o žalúdky všetkých účast-
níkov. Veríme, že na toto milé popoludnie
nikto z účastníkov tak skoro nezabudne a
názov nášho mesta sa im dlho bude spájať
s týmto milým stretnutím.

Mgr. Hana Ševečková

ko ani súkromný prevázkovateľ nedokázal
zabezpečiť prevádzkovanie kina, mestské
zastupiteľstvo rozhodlo budovu predať
formou verejnej dražby. Po dvoch neús-
pešnych dražbách v súlade so zásadami o
hospodárení s majetkom mesta bola bu-
dova predaná jedinému záujemcovi.

Vyriešili sa už finančné problémy ne-
mocnice? Dúfame, že nám nemocnica
zostane!

– To dúfame aj my i napriek pretrváva-
júcim finančným problémom. Samospráva
a manažment nemocnice urobia všetko za
to, aby šahanská nemocnica prežila túto
ťažkú dobu.

Plážové kúpalisko by sa nemohlo do-
budovať zo zdrojov Európskej únie?

– Máme konkrétne predstavy o ďalšom
osude plážového kúpaliska, tie navrhuje-
me zahrnúť do rozvojového plánu mesta
na budúci rok. Samozrejme hľadáme fi-
nančnú podporu z rôznych zdrojov aj z fon-
dov EÚ. Žiaľ, aj v prípade úspešnosti pro-
jektov podmienkou je spolufinancovanie
investície, čo môže byť pre rozpočet mesta
nesplniteľnou podmienkou.

Prečo musí kričať rádio v predaj-
niach alebo napríklad aj v kaderníctve?

– Neviem prečo, ale keď si to personál
neuvedomuje, asi im to treba povedať.
Príjemná hudba by mala zákazníkov pri-
lákať do obchodov, a nie ich odrádzať.

V Leviciach sú nákupné strediská,
v ktorých nakupuje aj veľa Šahanov.
Nedalo by sa ich prilákať aj do Šiah?

– Podobné otázky sme už dostávali aj

v minulosti, preto sme rokovali s predsta-
viteľmi týchto obchodných centier. LIDL
kategoricky odmietol otvoriť predajňu
v Šahách – údajne sme pre nich malé mes-
to. Rokujeme s ďalšími dvoma veľkými
obchodnými reťazcami, ich odpovede o-
čakávame v blízkej budúcnosti.

Kde sa môže sťažovať na rušenie
nočného kľudu a od koľkej hodiny sa
počíta nočný kľud?

– Sťažnosti na rušenie nočného kľudu
sa môžu podávať aj na tunajší mestský ú-
rad. Rušenie nočného kľudu sa počíta od
22.00 hod.

Veľmi špatí mesto burinou zarastený
pozemok pod poliklinikou. Nebude sa
tam nič stavať?

– Pôvodne bol pozemok pripravený na
dostavbu polikliniky. Nakoľko táto do-
stavba už nie je aktuálna, práve na ostat-
nom zasadnutí mestského zastupiteľstva
bol prerokovaný návrh vedenia nemocnice
tento pozemok vyňať z portfólia nemoc-
nice. Mestský úrad má za úlohu predložiť
na januárové rokovanie zastupiteľstva ná-
vrhy na ďalšie využívanie tohto pozemku.

Kedy sa vylúči kamiónová doprava
z centra mesta a kedy sa docieli spoma-
lenie dopravy pred VÚB napríklad o-
kružnou križovatkou?

– Obchvat štátnej cesty I/66 mimo cen-
tra mesta je riešený v územnom pláne mes-
ta Šahy, jeho realizácia je však v rukách
štátnych orgánov. Počas návštevy Ing.
Pavla Prokopoviča, ministra dopravy SR
v Šahách v apríli tohto roku sme mu pripo-
menuli tento náš problém. V odpovedi pán
minister potvrdil, že v dlhodobej koncep-
cii rozvoja rýchlostných komunkácií sa
rieši aj tento dopravný problém. Taktiež
sme upozornili na nebezpečný dopravný
uzol na Hlavnom námestí, k riešeniu ktoré-
ho prisľubil pomoc. Následne primátor
mesta predložil ministrovi projekt doprav-
nej štúdie tejto križovatky, v ktorom sa od-
porúča terajšiu priesečnú križovatku na-
hradiť bezpečnejšou okružnou križovat-
kou. Podľa našich informácií realizácia
tejto križovatky bude zaradená do inves-
tičného plánu rezortu dopravy na rok
2006.

Aký osud čaká budovu bývalej ma-
terskej školy na Ulici Ľ. Štúra?

– O osude tejto budovy sa ešte neroz-
hodlo, pripravujú sa rôzne alternatívy na
jej budúce využívanie.

Z akého dôvodu je zlý príjem tele-
víznych signálov M1 a M2?

– Príčinou nekvalitného signálu prog-
ramu M1 spočíva v tom, že samotný vysie-
lač v 1. programovom pásme je zastaralý,
t. j. chyba nie je vo vašom prístroji.
Televízny program M2 je už vysielaný
v digitálnej forme, čo podľa odborníka
znalého tejto problematiky už vylučuje,
aby bol signál nekvalitný. Chyba môže byť
napr. v televíznom prijímači, to však od-
porúčam konzultovať s odborníkom.

Park oproti evanjelickému kostolu
by sa dal pekne upraviť, zriadiť tam
napríklad fontánu, osadiť preliezačky,
hojdačky a podobne.

– Umiestniť U-rampu do parku, ako sa
to časom ukázalo, bolo zlým rozhodnutím,
preto sme ho dali odtiaľ odstrániť. Naše
zámery s týmto parkom sa zhodujú s ná-
vrhmi pisateľa listu, dúfam, že sa to do-
stane do rozvojového programu mesta.

Čo sa deje na Petőfiho ulici /spodná
cesta do cintorína/? Vyteká odpadová
voda na cestu, prečo tam nie je kanali-
zácia? Keď to ostane bez nápravy, bu-
deme sa sťažovať do EÚ.

– Problémy s niektorými rómskymi
spoluobčanmi sú pravdepodobne včeo-
becne známe, predpokladám aj čitateľom
HL. Skutočnosť, že bývajú aj v tejto ulici,
je vecou legitímnou, nakoľko im svoje ne-
hnuteľnosti odpredávali pôvodní majitelia
z tejto časti mesta. Sťažnosti podobného
charakteru permanentne riešime v súčin-
nosti s mestskou políciou. Splašková ka-
nalizácia chýba okrem tejto ulice, žiaľ, aj
v iných častiach mesta, napríklad celý Ho-
mok je bez kanalizácie. Dúfajme, že tento
stav sa čoskoro zmení k lepšiemu, nakoľko
finančné prostriedky na výstavbu kanali-
zácie sú už investorovi k dispozícii (cca.
250 miliónov korún) a teraz prebieha vý-
berové konanie na dodávateľa stavby.

Vaše pripomienky a otázky nám môžete
posielať aj na telefónne číslo 7412303 a
na internetovú adresu prednosta.msu@
sahy.sk.

Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

Poštová schránka
/Dokončenie z 2. strany/

– Primátor mesta rokoval s riaditeľom
SAD Nové Zámky o možnosti prevádzko-
vania mestskej hromadnej dopravy v Ša-
hách. Dohodli sa, že od 1. decembra miest-
nu autobusovú dopravu v našom meste

Udalosti, stretnutia a aktivity radnice
bude zabezpečovať SAD /28. nov./.

– Ing. Ján Lőwy sa ako člen rady Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska zúčastnil na
zasadnutí rady ZMOS-u /29.–30. nov./.

-ly-

/Dokončenie z 3. strany/



Doba pokročila, menia sa
roky zaužívané sviatky, niekto-
ré upadajú do zabudnutia, iné
otvoreným vzťahom Slovenska
k svetu zákonite pribúdajú. Do
školy na Ulici E. B. Lukáča sa
z akademickej pôdy na jeden
novembrový deň presunulo
podujatie, známe pod názvom
imatrikulácia prvákov. Naši pr-
váčikovia si zaslúžia byť sláv-
nostne a dôstojne prijatí do ra-
dov žiakov našej školy, preto sa
16. nov. t. r. školská telocvičňa
obliekla do slávnostného šatu,
aby bola svedkom pasovania
nových žiakov za prvákov.

Už pár dní pred dňom ,,D”

vládla v škole atmosféra plná
správneho napätia z príprav na
avizované podujatie. Pani vy-
chovávateľky sa postarali o
slávnostnú výzdobu telocvične,
žiaci 2.-4. ročníka pripravovali
kratučké programy. Plagáty
avizovali termín podujatia, ro-
dičia dostali pozvánky, malí pr-
váci sa už vopred veľmi tešili.

V stredu, s blížiacou sa hodi-
nou slávnosti, sa telocvičňa na-
pĺňala hlasmi účastníkov, ma-
žoretky uvádzali prichádzajú-
cich príbuzných prváčikov,
svoje miesta zaujali žiaci tried
1. stupňa, atmosféru dopĺňala
príjemná hudba. Všetci prítom-

ní sa na pár minút presunuli do
sveta rozprávok, do kráľovstva,
v ktorom vládne múdry kráľ a
ktoré je plné detí, smiechu a
hier. Avšak deti ochoreli záhad-
nou chorobou a čakajú na toho,
kto ich vylieči. Spod slavobrá-
ny tvorenej mažoretkami za
zvukov hudby vstúpili do krá-
ľovstva samotní aktéri pasova-
nia, na ktorých všetci čakali –
smelé žabiatka. Na pripravené
miesta ich priviedli štvrtáci,
ktorí počas celého programu
stáli za nimi a vo všetkom im
pomáhali. Smelé žabiatka hra-
vou formou preukázali svoju ši-
kovnosť, za pomoci starších

žiakov dokázali, že poznajú čís-
lice, písmená a slabiky, vedia
recitovať i spievať. Keď všet-
kým predviedli, čo dokážu, od-
kliali kráľovstvo pomocou ovo-
cia, ktoré priniesli všetkým jeho
členom i samotnému kráľovi.
Dokázali, že vitamíny skutočne
pomáhajú liečiť chrípku. A vte-
dy nastala tá slávnostná chvíľa,
keď štvrtáci odprevadili jednot-
livých žiačikov ku kráľovi, kto-
rý ich slávnostne pasoval za pr-
vákov. Ozdobení šerpou, dosta-
li tiež slávnostnú pasovaciu lis-
tinu a malý darček. Na záver si
posadali na svoje miesta, kde
sledovali program.

Vzniká nová tradícia?

Zo života Základnej školy na Ul. E. B. Lukáča

Ako sa jesenné listy v príro-
de rozihrali všetkými farbami,
tak aj výtvory žiakov Základ-
nej školy v Šahách na Ulici E.
B. Lukáča žiaria pestrými far-
bami v priestoroch školy. V me-
siacoch október a november sa
na našej škole už tradične vy-
hlasuje súťaž o najväčšieho,
najkrajšieho a najzaujíma-
vejšieho šarkana. Toto podu-
jatie dáva deťom možnosť pre-
javiť svoju tvorivosť, fantáziu
a v neposlednom rade aj zruč-
nosť. Súťaž vyhlasujeme v du-
chu „TVORÍ CELÁ RODI-
NA”, takže ruku k dielu mohli
priložiť aj rodičia, starí rodičia
a súrodenci.

Do súťaže sa zapojilo 43 žia-
kov z 1. až 4. ročníka. Znova sa
potvrdilo,že studnička nápadov
skutočne nemá dna a spojením
dobrého nápadu a šikovných
rúk vznikli naozaj originálne
výtvory. V priestoroch našej
školy môžete vidieť šarkanov
rôznych tvarov aj veľkostí,
napr. šarkana v tvare leva, mo-

Čaro jesene – šarkany

týľa, sovy, divej kačky, orla, ale
aj indiána, vodníka či iných fan-
tastických podôb.

Najväčší obdiv a úspech pat-
ril priam rozprávkovému troj-
rozmernému drakovi s veľkými
zubami a dlhým chvostom, kto-
rý zhotovila Veronika Podho-
rová, žiačka 4. triedy.

Všetci žiaci, ktorí sa do súťa-
že zapojili, boli odmenení vec-
nými cenami a sladkosťami.

Sprievodnou akciou súťaže
bol 2. ročník ŠARKANIÁDY,
ktorý usporiadal prírodovedno-
turistický krúžok pod vedením
vychovávateľky A. Holosovej
a učiteľky K. Vinczeovej. Ve-
selá nálada a iskričky radosti
v detských očiach nám znova
potvrdili,že púšťanie šarkana je
ešte stále zaujímavou činnos-
ťou nielen pre deti, ale aj dospe-
lých. Unavení a s červenými vy-
štípanými líčkami sme si sľúbi-
li, že takýto pobyt na čerstvom
vzduchu určite nemôžeme na
budúci rok vynechať.

PaedDr. Korina Vinczeová

Príjemné vianočné sviatky
a šťastlivý nový rok 2006

Vám praje
S A T E L I T

Šahy, Hlavné nám. 11 /tel.: 7412153/

ANTON VARGA
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Pani učiteľka Vinczeová sa
prihovorila prítomným malým
škôlkarom a my všetci sme mali
možnosť zistiť, že už tiež po-
znajú niektoré číslice i farby.
Štvrtáci zaspievali a zdramati-
zovali pieseň a zarecitovali bá-
seň, tretiaci zaspievali a pred-
viedli milú scénku a na záver
nám druháci pripomenuli prí-
chod jesene. Po ukončení tejto
časti programu smelé žabiatka,
prijaté do kráľovstva, zarecito-
vali spoločnú báseň.

Také prekvapenie, aké po-
mocníčky z radov žiakov 9.
ročníka priviezli do stredu
miestnosti po oficiálnej časti
programu, skutočne nik neča-
kal. Pred ich rozžiarenými oč-
kami sa ocitla torta pozostáva-
júca zo štyroch kusov, vyzdo-
bených šľahačkou, sviečkami a
ohňostrojom. Torta sa ušla kaž-
dému účastníkovi, podobne ako
predtým ovocie. Pohostenie
pripravili tiež členky krúžku ši-
kovných rúk. Ďakujeme rodine
Červenákovej, ktorá sponzor-
sky pripravila spomínané torty,
rodine Hudecovej za ovocie a
všetkým rodičom a ostatným
príbuzným, ktorí prispeli ob-
čerstvením pre deti. Kým sa za-
tvorili dvere za posledným ú-
častníkom podujatia, prebieha-
la až do konca veselá zábava,
všetky deti si spolu s pedagóg-
mi pod láskavými pohľadmi ro-
dičov zatancovali a plní zážit-
kov sa pobrali domov.

Beata Bazalová

Normálne?
Pomaly nám uplynie aj tento

rok. Vstupujeme do posledné-
ho mesiaca, v ktorom nás čaká
najkrajší sviatok roka – Viano-
ce. Sviatok lásky a vzájomného
obdarovania. Predsa sa nájdu
takí, ktorí sú schopní dôstoj-
nosť a patetičnosť tohto sviatku
pokaziť.

V novembri – na radosť via-
cerých – firma Electris rozšírila
svoju ponuku o štyri nové tele-
vízne stanice. No, mysleli sme
si, konečne niekto, kto sa o ob-
čana stará, komu predplatitelia
ešte niečo znamenajú. 23. no-
vembra však padla facka. Na-
miesto programov zavedených
staníc sme sa dívali na prázdnu
obrazovku. Prázdna bola aj ob-
razovka na troch staniciach už
predtým „chytaných”. Na strán-
kach miestneho vysielania sme
sa potom dočítali, že ak chceme
naďalej sledovať uvedené prog-
ramy, máme na to možnosť za
dvojnásobnú cenu. Toľko o ľu-
domilstve a úcte k predplatite-
ľovi! Podľa úslovia je televízia

oknom na svet. Toto je však už
skoro slepé okno. Musíme za-
platiť, keď sa cez ňu chceme
podívať von. V poriadku, nech
sú nové stanice, ale nech sa nás
aspoň opýtajú, či chceme a čo
chceme, a nech nám neodobe-
rajú aj také, za ktoré sme už aj
doteraz platili /napr. ČT2, Eu-
rosport/. Keď nám za každú no-
vú stanicu odoberú aj niekoľko
starých, na konci nám ostane i-
ba mestské vysielania, ak zaň
bude niekto ochotný platiť.
Nech sa potom forma Electris
nečuduje, že občania si radšej
zaobstarajú satelit! Všetko pre
zákazníka? Figu borovú! Všet-
ko proti nemu. Môžeme si vy-
brať, či chceme nové stanice,
či nie!?

Apropo! Vybrať. 26. novem-
bra sme mali možnosť voliť.
Teda aspoň tí, ktorí bolo ochot-
ní, pretože sa volieb zúčastnila
iba pätina voličov. Podľa politi-

D. L. H., spol. s r. o.

všetkým
svojim zákazníkom

Príjemné vianočné sviatky

a šťastlivý nový rok

praje

kov a prezidenta republiky je
to žalostný pomer. Žalostný, to
je pravda, no myslel z nich nie-
kto na to, prečo je tomu tak?
Toľko- ale toľkokrát bol už ten
chudák volič oklamaný, že aj to
je zázrak, že vôbec toľkí volili.
Vravia, že je to o nás, že je to
pre nás. Aj doteraz to bývalo
pre nás, ale iba dovtedy, kým
sa lístky nehodili do urny. Po-
tom už maur mohol odísť. Ni-
kto nám nepovedal, prečo je
nám dobré, keď zvolíme jeho,
čo pre nás spraví, čo pre nás eš-
te nespravil nikto. Neprišli me-
dzi nás, nevysvetlili svoje prog-
ramy /ak ich vôbec mali/, nevy-
počuli nás, čo chceme my. Čo
sme my videli, boli unavení zo
svojich nechutných, často ne-
zábranných medzistraníckych
bojov. A pritom nám vytiahnu
240 miliónov z vrecka. Občan,
nachádzajúci sa v životnej neis-
tote, predsa nebude bojovať za
takého, pre ktorého sú záujmy
strany prednejšie, než záujmy
jeho. Budeme musieť splatiť
tých 240 miliónov a ešte aj vý-
davky za druhé kolo, pritom ví-
ťazmi sa stanú iba strany. Má-
me teda ísť s radosťou voliť?

Cez ostávajúce televízne sta-
nice ešte máme aký-taký vý-
hľad na svet, a tak aj vidíme,
čo sa okolo nás deje. Možnosť
samostatného rozhodnutia nám
ešte ostala. Otákou je iba to, čo
je nám to platné.

Július Belányi

Duchoňová – Duchoň

FARBY – LAKY
Všetkým našim zákazníkom

prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov

a šťastlivý nový rok 2006

Predám štvorizbový byt na Hviezdoslavovej ulici
v Šahách. Cena dohodou. Tel.: 0903-256081.

Príjemné  prežitie
vianočných  sviatkov

a  šťastlivý  nový  rok

praje všetkým zákazníkom

CENTRUM

Cteným zákazníkom a obchodným
partnerom ďakujeme za dôveru

J & G
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Okrsok čís lo 1 2 3 4 5 6 7 8 Spolu
Počet zap ísaný ch do zoznamu 704 1310 839 973 884 1058 459 318 6545
Počet vydaný ch úradný ch obálok 121 175 131 126 142 159 91 44 989
Účasť vo voľbách  v % 17,2% 13,4% 15,6% 12,9% 16,1% 15,0% 19,8% 13,8% 15,1%
Počet p latný ch hlasovacích lístkov                                 
na p oslancov

118 173 129 124 136 155 90 44 969

Počet p latný ch hlasovacích lístkov                                             
na p redsedu

116 167 129 123 140 155 90 43 963

1.   Cs illa Andruska, Mgr. 62 74 77 62 78 76 59 26 514
2.   Zoltán Bacsa 51 71 66 65 74 64 54 24 469
3.   Renáta Bajchyová 0 8 4 3 9 7 0 2 33
4.   György Bélik 72 102 88 90 82 103 77 35 649
5.   Gabriel Biric 6 1 2 7 2 3 0 3 24
6.   Ján Brnák 1 1 1 4 1 2 1 2 13
7.   Milan Bukoven, Mgr. 6 15 3 3 10 13 0 1 51
8.   Ľubica Burdová 19 24 18 9 17 13 1 5 106
9.   Zoltán Fekete, Ing. 58 91 71 73 78 75 55 33 534
10. A lena Frtúsová, MUDr. 22 29 16 7 23 18 2 2 119
11. Koloman Gasparik, Ing. 62 85 78 66 69 68 53 30 511
12. Agáta Gaspariková, Ing. 7 23 11 9 15 12 1 6 84
13. Július  Grébner, JUDr. 53 70 70 57 74 67 45 20 456
14. Štefan Gulyás 2 4 4 3 2 3 2 1 21
15. Vladimír Hagara, Ing. 3 5 4 5 3 7 1 4 32
16. Ján Hamar, RSDr. 6 5 3 4 2 3 0 0 23
17. Pavel Kajtor, Ing 19 30 30 26 28 27 5 6 171
18. Mária Kamenská 3 6 6 3 2 2 0 0 22
19. Dávid Karafa 4 0 0 2 1 4 0 0 11
20. Zuzana Karlíková 1 12 1 3 10 7 0 1 35
21. Milan Klenko, Ing. 0 5 1 1 2 6 1 1 17
22. Pavol Kocka 1 5 2 3 3 1 0 0 15
23. Viera Kolčárová 4 6 2 4 2 6 0 0 24
24. Ladislav Kollár, Ing. 19 32 18 11 21 18 3 4 126
25. Jozef Kotrus 1 5 0 1 2 1 0 0 10
26. Imrich Králik, Ing. 16 23 18 7 17 17 1 1 100
27. Jozef Krnčan, Ing. 2 9 1 6 5 3 0 4 30
28. Ján Krtík, RNDr. 3 8 5 6 6 6 0 1 35
29. Jozef Kubala, Ing. 10 21 11 5 14 13 0 2 76
30. Zdenek Kúdela, Ing 4 1 1 3 2 1 0 0 12
31. Vladimír Langer, RSDr. 2 3 1 3 2 1 0 1 13
32. Jaroslav Malík, Ing. 2 7 1 2 5 7 0 2 26
33. Dušan Mésároš , Ing. 14 21 10 5 20 16 1 3 90
34. Ivan Miko 2 5 0 1 6 5 0 0 19
35. Jaromír Muráni, MUDr. 2 6 3 2 1 4 0 0 18
36. Ivan Murín, Ing. 20 21 14 9 14 19 0 2 99
37.  Géza Nagy, JUDr. 58 85 69 72 73 73 45 24 499
38. Ladislav Nemec,Ing. 7 3 3 3 2 2 0 0 20
39. Tibor Róm, MUDr. 75 98 79 76 89 89 56 21 583
40. Ján Rudinský 2 3 3 5 3 1 0 2 19
41. Július  Sádovský 2 12 2 5 5 6 0 1 33
42. Ján Smolka 1 3 4 1 3 5 1 0 18
43. Katarína Šípošová 0 8 3 2 2 3 0 0 18
44. Helena Valentová 2 1 3 2 3 2 0 0 13
45. Igor Varga, Ing. 14 27 14 7 19 15 0 1 97
46. Jozef Vilhan 1 4 5 2 1 2 0 0 15
47. Drahomíra Vrecníková 0 2 1 2 0 2 0 0 7
48. Miloš  Zaujec 13 21 11 9 17 13 0 4 88
49. Magdaléna Zs iga, Ing. 48 73 63 59 74 67 41 16 441

Hlasy na pos lancov

Výsledky volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja v Šahách /26. nov. 2005/



HONTIANSKE  LISTY december 2005      11

1.   Eva Antošová, Ing. 2 8 3 4 10 8 3 4 42
2.   Milan Belica, doc. Ing., PhD. 20 20 18 13 19 13 1 0 104
3.   Ján Greššo, Mgr. 7 14 8 4 10 16 1 1 61
4.   Ivan Chrenko, Ing. 0 3 0 2 0 0 0 1 6
5.   Jozef Jobbágy, Ing. 1 0 2 1 0 0 1 1 6
6.   László Szigeti 79 117 95 93 101 111 83 34 713
7.   Jozef Valach, Ing. 7 5 3 6 0 7 1 2 31

Hlasy na predsedu

Predstavili sa kandidáti SMK
Pred voľbami sa 4. novem-

bra 2005 v divadelnej sále MsÚ
v Šahách predstavili svojim vo-
ličom /asi 120 prítomných/ kan-
didáti SMK na poslancov Nit-
rianskeho samosprávneho kra-
ja. Zhromaždenie otvorila a vied-
la Csilla Andruska, predsed-
níčka Okresného výboru Strany
maďarskej koalície /SMK/ v Le-
viciach. O doterajšej činnosti a

Predvolebné zhromaždenie
veľkej slovenskej koalíce

Výsledky volieb na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v Šahách /26. nov. 2005/

Cestujte vlakom za vzdelaním, za oddychom, do kúpeľov – alebo len tak
Od 11. decembra 2005 ZSSK ponúka nové spojenie na trati Dudince – Šahy – Štúrovo – Bratislava a späť

 s jedným prestupom v Štúrove

Príchod  Odchod Príchod   Odchod
15.16 Bratislava hl. st. 19.40

 17.08 17.11 Štúrovo 18.04 18.08
 17.36 17.41 Čata 17.33 17.39

17.46 Zalaba 17.27
17.54 Pastovce 17.20
17.58 Bielovce 17.15
18.04 Ipeľský Sokolec 17.10
18.11 Vyškovce nad Ipľom 17.03

 18.20 18.25 Šahy 16.49 16.54
18.31 Hrkovce 16.43
18.35 Tupá 16.39
18.42 Dudince 16.32

Priame spojenie Štúrovo – Dudince
ide v piatok a 22. XII. 2005, 5. I.,

12. IV., 14. IX. a 16. XI. 2006;
nejde 23. XII. 2005, 6. I., 14. IV.,

15. IX. a 17. XI. 2006.

Priame spojenie Dudince – Štúrovo
ide v nedeľu a 26. XII. 2005, 17.

IV., 18. IV., 1. V., 8. V.;
nejde 25. XII. 2005, 16. IV., 30. IV.

a 7. V. 2005.

Z     Do Obyčajné Študenti Junior / RailPlus / Senior
Bratislava, hl. stanica Dudince  268,- Sk 134,- Sk 186,- Sk

Śahy  242,- Sk 121,- Sk 167,- Sk
Pastovce  220,- Sk 110,- Sk 150,- Sk

Bližšie informácie o vlakových
spojeniach alebo zákazníckych zľa-
vách na telefónnom čísle 18188.

Cestovné  so z apoč í taným rýchl ikovým prí platk om:

Druhé kolo volieb na predsedu Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja: 10. decembra  2005 /7.00 – 22.00
hod./ v tých istých volebných okrskoch a miestnos-
tiach, ako pri voľbách dňa 26. nov.

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode Levického okresu
zvolení za poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja

MUDr. Alena Frtúsová /11 604/, Ing. Imrich Králik /10 348/,
Ing. Igor Varga /10 334/, Ing. Ivan Murín /10 218/, Bc. Ľubica
Burdová /9999/, Ing. Jozef Kubala /9836/, Ing. Ladislav Kollár
/9699/, Miloš Zaujec /9520/, Ing. Dušan Mésároš /9352/.

Všetci boli kandidáti tzv. veľkej slovenskej koalície /KDH,
ĽS-HZDS, SDKÚ, Smer, SNS/.

o budúcich úlohách prehovoril
kandidát na post predsedu
VÚC v Nitre László Szigeti.
Zdôraznil, že je potrebné, aby
sa čo najväčšom počte zúčast-
nili volieb. Ako je známe: v tom-
to kraji sa vytvorila veľká slo-
venská koalícia, ktorá by chcela
zmeniť momentálnu situáciu
v zastupiteľstve tohto VÚC.

/kp/

V Šahách – v budove Cse-
madok-u – sa 16. novembra ko-
nalo predvolebné zhromažde-
nie, ktoré zvolala tzv. veľká slo-
venská koalícia /KDH, ĽS-
HZDS, SDKÚ, Smer a SNS/,
vytvorená pred voľbami v Nit-
rianskom samosprávnom kraji.
Na zhromaždení sa zúčastnilo
6 voličov. MUDr. Alena Frtú-
sová, predsedajúca, a ďalší 4
kandidáti vo svojich príhovo-
roch zdôrazňovali, že 5 sloven-
ských strán v kraji si podalo ru-

ku, aby vytvorili protiváhu pre
Stranu maďarskej koalície. Na
otázku, prečo vytvára štátotvor-
ná väčšina /jej strany/ takéto,
z hľadiska ich politických prog-
ramov nezlučiteľné koalície
proti menšine, z úst kandidátov
neodznela jednoznačne prija-
teľná odpoveď. Ani o tom sa
šahanský volič nič nedozvedel,
prečo nie je medzi kandidátmi
tejto koalície niekto zo Šiah ale-
bo z blízkeho okolia.

/kp/
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V. liga
1. Tek. Lužany 15 14 0 1 50:22 42
2. Palárikovo 15 10 2 3 29:20 32
3. Šurany 15 9 1 5 33:16 28
4. Kameničná 15 8 2 5 52:30 26
5. Nové Zámky B 15 6 4 5 31:21 22
6. Júr nad Hronom 15 6 4 5 32:27 22
7. Šahy 15 6 4 5 31:30 22
8. Veľké Lovce 15 6 3 6 36:35 21
 9. Kalná nad Hr. 15 6 3 6 36:35 21

10. Dvory n. Žitavou 15 6 1 8 29:30 19
11. Čajkov 15 5 4 6 22:27 19
12. Dolný Ohaj 15 3 8 4 20:21 17
13. Bánov 15 5 2 8 16:22 17
14. Komjatice 15 4 4 7 24:24 16
15. Pribeta 15 2 2 11 12:44 8
16. Želiezovce 15 2 0 13 19:61 6

Majstrovstvá oblasti

1. Hont. Vrbica 15 12 1 2 45:15 37
2. Hr. Kľačany 15 12 0 3 51:24 36
3. Tlmače 15 10 1 4 31:22 31
4. Demandice 15 9 1 5 31:20 28
5. Starý Tekov 15 9 1 5 27:21 28
6. Žemberovce 15 8 2 5 39:18 26
7. Čaka 15 8 1 6 35:23 25
8. Kalinčiakovo 15 6 2 7 28:31 20
9. Dolný Pial 15 5 3 7 34:28 18

10. Kozárovce 15 5 3 7 21:27 18
11. Horné Túrovce 15 5 2 8 26:34 17
12. V. Kozmálovce 15 5 2 8 25:38 17
13. Nová Dedina 15 3 6 6 23:31 15
14. Lok 15 3 1 11 15:32 10
15. Podlužany 15 3 1 11 14:45 10
16. Plášťovce 15 3 1 11 19:55 10

Majstrovstvá oblasti – II. trieda
1. Plavé Vozokany 14 11 2 1 34:11 35
2. Šarovce 14 11 0 3 38:14 33
3. Pohr. Ruskov 14 8 1 5 29:20 25
4. Čata 14 6 6 2 25:18 24
5. Rybník nad Hr. 14 7 2 5 20:21 23
6. Bátovce 14 7 1 6 33:30 22
7. Vyškovce n. Ipľ. 14 7 0 7 42:38 21
8. Nový Tekov 14 5 4 5 24:18 19
9. Ipeľské Úľany 14 5 2 6 30:24 17

10. Veľké Túrovce 14 5 2 7 22:35 17
11. Santovka 14 5 1 8 29:33 16
12. Tešmak 14 4 1 9 17:27 13
13. Keť 14 4 1 9 18:43 13
14. Pukanec 13 3 2 8 15:25 11
15. H. Trsťany 14 3 1 10 24:43 10

Majstrovstvá oblasti – III. trieda – juhovýchod

1. Farná 12 9 1 2 48:21 28
2. Horné Semerovce 12 8 1 3 38:13 25
3. Hrkovce 12 7 3 2 45:18 24
4. Málaš 12 7 2 3 30:32 23
5. Pastovce 12 5 4 3 19:13 19
6. Lontov 12 6 1 5 26:26 19
7. Malé Ludince 12 5 2 5 25:32 17
8. Ipeľský Sokolec 12 5 1 6 21:26 16
9. Sikenica 12 3 3 6 24:28 12

10. Hronovce 12 4 0 8 19:33 12
11. Tupá 12 2 5 5 25:35 11
12. T. Lužany 4SPC 12 2 3 7 18:31 9
13. Hokovce 12 2 0 10 17:47 6

Halový futbalový turnaj
Dňa 8. novembra sa v športovej hale T–18 v Šahách odohralo

obvodné kolo študentov stredných škôl v halovom futbale. Z po-
verenia Krajského školského úradu v Nitre súťaž organizovalo
Gymnázium v Šahách /vyhlasovateľom je MŠ SR a SAŠŠ/.

Na turnaj sa prihlásilo 5 družstiev, hralo sa systémom každý
s každým. Po kvalitných a najmä bojovných zápasoch sa zrodilo
nasledovné poradie: 1. Združená stredná škola Šahy /bývalé
SOUP/, 2. Gymnázium Šahy, 3. Gymnázium s vyuč. jaz. maď.
Šahy, 4. Cirkevné osemročné gymnázium FF s vyuč. jaz. maď.
Šahy, 5. SOU odevné Hrkovce.

Najlepším strelcom turnaja sa stal Zoltán Bukri /ZSŠ/. Druž-
stvám umiestneným na prvých troch miestach diplomy odovzdal
Mgr. Gabriel Szikora. Víťaz obvodného kola nás bude reprezen-
tovať na okresných majstrovstvách študentov stredných škôl v ha-
lovom futbale v Leviciach. Držme im palce! Sz. G.

Karatisti Saag Šahy sa aj toh-
to roku zúčastnili Svetového po-
hára IKA v rumunskom meste
Timisoara /4.–6. nov. 2005/.

Ako na všetkých doterajších
súťažiach, aj teraz sa vrátili do-
mov s medailami, a to v kategó-
rii starších žiakov: Alan Gre-

gor – 1., Norbert Heimlich –
3.; v kat. mladších dorastencov:
Gabriel Pásztor – 1., Richard
Kanala – 2., Gabriel Polyák –
3.; v kat. mužov: Ľudovít Du-
dáš – 1. miesto.

Blahoželáme.
-ok-

Domáce zápasy družstva PK Komárno/Šahy sa budú hrať
v telocvični T–18 na Ulici E. B. Lukáča v Šahách.

Rozpis 5. a 6. kola
3. dec., 16.00 – PK Komárno /Šahy – ŠKST Ružomberok
4. dec., 10.00 – PK Komárno/Šahy – MŠK HCH Čadca
17. dec., 16.00 – MSK Malacky – PK Komárno/Šahy
18. dec., 10.00 – ŠKST Bratislava – PK Komárno/Šahy

Očakávame fanúšikov stolného tenisu!

Extraliga mužov v stolnom tenise

Karatisti zase úspešní

Tabuľky futbalových súťaží


