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Práca pedagógov v dnešných podmien-
kach nie je jednoduchá a vo viacerých prí-
padoch je sťažený výchovno-vzdelávací
proces. Ako úspešne ukončiť a dať bodku
za kalendárny rok? Základná organizácia
odborového zväzu na SOUP v Šahách sa
rozhodla tak, že usporiada pre svojich pe-
dagógov a zamestnancov tradičný vianoč-
ný stolnotenisový turnaj.

Štvrtý ročník tohto podujatia sa usku-
točnil 17. decembra v školskej telocvični.
Už na začiatku losovania bolo jasné, že
prvenstvo kolegyne Nóry Gál sa nedá
vziať. Spomínaná športovkyňa dosiahla
viacero úspechov na rôznych domácich a
zahraničných súťažiach. Druhé miesto
obsadil vlaňajší víťaz Ing. Tibor Petrezsél
a tretiu priečku kolega Tomáš Holman.
Zápasy sa hrali vo veľmi dobrom tempe a
nad celou akciou sa vznášala dobrá špor-
tová a priateľská atmosféra. O dobrú nála-
du a občerstvenie sa postaral organizačný
výbor.

Po finálových zápasoch riaditeľ školy
Ing. Štefan Bugyi gratuloval všetkým zú-
častneným a po vyhlásení výsledkov odo-
vzdal ceny. Nakoniec poznamenal, že
v dnešných časoch, ktoré sú poznačené
stresom a zhonom, má čoraz väčší pozitív-
ny vplyv spoločenský a kultúrny život.

Na turnaji neboli porazení, každý, kto
držal v ruke raketu, zvíťazil, či to bol dô-
chodca, mladý, či bol šikovný alebo menej
šikovný.

Na záver Zoltán Békési v mene organi-
začného výboru sľúbil, že sa v organizo-
vaní takýchto akcií bude pokračovať v zá-
ujme zachovania dobrých medziľudských
vzťahov a športového ducha.

BZ.

Lepšie je vidieť vo februári hladného
vlka na chotári ako človeka v košeli.

Ak február vodu pustí, v ľad mu ju zas
marec zhustí.

Hromnice, zimy polovice.
Keď sú tiché, teplé Hromnice, budú búrlivé
a snežné Kvetnice. /Kvetná nedeľa/

Ak je na Hromnice mráz, bude ešte päť-
desiat ráz.

Vinohrad ak nezrežeš vo februári, ne-
zrežeš v marci.

Koncom minulého roka sa uskutočnila
celoslovenská súťaž „Ukáž, čo vieš” m. i.
aj s témou Romantika inšpirovaná 50.
rokmi.

Veronika Klapalová, žiačka III.A trie-
dy  reprezentovala Stredné odborné uči-
lište odevné v Hrkovciach modelom New
Look – nový vzhľad v odbore dámsky kraj-
čír.

Vysnila, navrhla a zhotovila bordovo-
krémovú kreáciu na plátnovú väzbu. Za
modelku na predvedenie modelu si vybrala
žiačku II.B triedy Júliu Tóthovú.

Odborná porota, ktorej predsedala mód-
na návrhárka p. Lédererová, udelila tomu-
to modelu „Mimoriadne ocenenie”.

Veronika nám ochotne odpovedala na
otázky.

Prečo práve tento model?
– Pri navrhovaní som vychádzala z ma-

teriálových možností, ktoré škola mala.
Bol to úpletový materiál sponzorsky daro-
vaný od firiem Itimex a Raabe Fashion
v Śahách.

Čo vás inšpirovalo?
– Pri študovaní módy 50. rokov som

sa dozvedela mnoho vzácnych informácií,
hlavne o histórii odievania tohto obdobia.
V tom čase sa rozšíril pletiarenský priemy-
sel. Módnym hitom sa stali kostýmčeky,
šaty, komplety, sukne z úpletu. Bola to línia
New Look – nový vzhľad, ktorý reprezen-
toval na svojich prehliadkach aj módny ná-
vrhár Christian Dior.

Leto 2005
Srdečne Vás pozývam v júli na 10-

dňový pobytový zájazd do Talianska.
Ubytovanie v kempe s plnou penziou.
Cena: 6190 Sk na osobu.
Ďalšie informácie: tel.: 0915-709267
alebo osobne v budove mestského ú-
radu /na poschodí/. Záujemcov pro-
sím, aby sa prihlásili do 20. februára.

Monika Jámborová

*
Prijímam objednávky z katalógu

ORIFLAME. Tel.: 0908-384097.

Pomáhal vám niekto?
– V prvom rade pani učiteľka Ľudmila

Villámová, učiteľka odborných predme-
tov, ktorá návrh schválila a celý čas ma
inšpirovala vhodnými pripomienkami.
Mohla som sa spoľahnúť aj na odborné
vedenie pani majsterky Márie Szarkovej.

K úspechu blahoželáme a ďakujem
za odpovede.

-k-

Vianočný turnaj
zamestnancov

Z ľudových pranostík na február
Na svätého Valentína zima síliť sa počína.

Ak ti na Valentína mrznú päty, to na Jo-
zefa obúvaj si krpce.

Valent žení vtáčence.
Ak sa na Valentína napije z koľaje vták,

tak na Jozefa sa napije vôl.
Matej ľady láme a ak ich nenájde, tak

ich narobí.
Svätý Matej zimu tratí alebo bohatí.

Raduj sa, hospodár! Matej ľady láme.
Ak nemá čo lámať, ľady v marci máme.

Dám do prenájmu alebo predám
záhradu do 10 árov /aj menej/ na Ul.
Sipossa v Šahách. Tel.: 7411275 alebo
0904-259799.

Tvorivá fantázia /odmenená/

http://www.sahy.sk

