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N o r m á l n e ?
V poslednom čase moju pozornosť u-

pútali dve udalosti. Jedna krátkodobá a
druhá, ktorá sa odohráva už dlhší čas.

Tá krátkodobá udalosť bolo stretnutie
Busha s Putinom v našom hlavnom mes-
te. O tomto stretnutí nás médiá informovali
už hodne dávno a počúvali sme o ňom den-
ne až do uskutočnenia. Napriek veľkým
peniazom, vrazeným do organizácie tohto
stretnutia, naši štátnici ho považovali za
potrebné k zviditeľneniu sa vo svete. Pod-
ľa zvyklostí stretnutia na vyšších úrovniach
majú svoj scenár, protokol, čo má záväzný
charakter, a s ktorým štátnici, hlavne osob-
ne zainteresovaní, by mali byť oboznáme-
ní, mali by ho ovládať. Nie však naši štát-
nici! Pred zrakom celého sveta jasne uká-
zali, že protokol pre nich je španielska de-
dina. Bezradnosť je asi najmiernejším výra-
zom na stretnutie nášho prezidenta s Bu-
shom. Nechápem: po tých viactýždňových
prípravách na toto medzníkom vykričané
stretnutie, sa nenašlo dosť času na preštu-
dovanie protokolu a na situačný nácvik
z dôvodu zabezpečenia hladkého priebehu
podujatia? Podarilo sa nám rozosmiať
celý svet! A to sme ešte nehovorili o „hu-
sárskom kúsku” členov čestnej stráže. Pod-
ľa verejného vedomia by takáto elitná jed-
notka mala fungovať ako hodinky. Čo sa
však stane? Na prijatí vysokých štátnikov

pred televíznymi kamerami sa niekoľko
členov čestnej stráže vrtelo ako prasa s han-
drou v protismere pohybu ostatných! Krá-
sa! Dívaj sa svet, sme tu!

Apropo, krása! Druhou spomínanou u-
dalosťou je produkcia Slovensko hľadá su-
perstar. Jednotlivé vysielania tejto produk-
cie sledujú státisíce, ba milióny ľudí u nás
i za hranicami v presvedčení o kvalitách a
dobrej úrovni tohto podujatia. A čo sa sta-
ne v predošlom semifinále? Mužská polo-
vica moderátorskej dvojice sa postavila
pred kamery do polpása ako intelektuál,
ale od pása dole ako nejaký bezdomovec.
Košeľa, kravata a sako hore, po kolená
vyhrnuté menčestrové nohavice a „kana-
dy” s voľne sa hompáľajúcimi prackami
dole! Rozum sa zastaví! Estetické cítenie
sa malo odovzdať v šatni? Predsa aj extra-
vagancia má svoje hranice! Ešte šťastie,
že toto všetko neovplyvnilo skvelé výkony
spevákov, iba cit pre krásu niekoľkých ľudí
utŕžil zaucho, ako Michalčevskij v ringu.

Dobre viem, že sme malou krajinou a
že nikto nemôže byť dokonalý, ale skúsme
byť dobrým aspoň v takých veciach, ktoré
sú zásadné a riešiteľné iba so štipkou inteli-
gencie a s trochou ochoty. Snažme sa uká-
zať svetu svoju lepšiu tvár a nie svoje spros-
tosti! Tie už všade poznajú.

Július Belányi

Regionálne osvetové stredisko vyzýva tvorcov amatérskej filmovej tvorby a
videotvorby k účasti na celoštátnej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby
a videotvorby CINEAMA 2005.

Skupiny súťažiacich
Skupina A – amatéri – súťažia v kategóriách: dokument, reportáž, experiment,

hraný film/video, animovaný film/video, videoklip
Skupina B – deti a mládež do 18 rokov – súťažia bez rozlíšenia kategórie
Skupina C – nezávislí /autori, ktorí popri práci v štúdiu vytvoria autorský,

nekomerčný film/ – súťažia bez rozlíšenia kategórie
Skupina D – poslucháči filmových škôl – súťažia bez rozlíšenia kategórie

– Súťaž nie je tematicky vymedzená.
– Do súťaže je možné zaslať len práce, ktoré sa nezúčastnili žiadneho ročníka

tejto súťaže.
– Odporúčaná dĺžka súťažných snímok je maximálne do 20 minút.
– Formát: video VHS a S-VHS, mini DV, DVD.

Bližšie informácie a prihlášky na kontaktnej adrese alebo na stránke:
www.kulturanz.sk/cineama

Súťažné príspevky môžete doručiť osobne alebo poslať do 30. marca na adresu:
Kontakt: Regionálne osvetové stredisko – Mónika Jámborová,

Mestský úrad, Hlavné nám. č. 1, 93601 Šahy /mobil: 0902-901346/.

Moja pani učiteľka
usmieva sa na mňa.
Vždy mi dáva dobré rady
a niekedy sme všetci radi.

Moja pani učiteľka
usmieva sa na mňa.
Veľa mi vždy poradí
a ja jej to odplatím.

Moja pani učiteľka
niekedy sa hnevá.
Vtedy jej tvár zvráskavie,
ale ona aj tak vie,
že ju máme radi.

           Moja pani učiteľka

/Janka Kovácsová
VI.B, ZŠ JK Šahy/

Školský úrad pri Spoločnom obecnom
úrade v Šahách v spolupráci s Pedagogic-
kým inštitútom Comenius z Komárna usku-
toční pracovnú poradu pre predsedov škol-
ských rád pri základných a materských
školách, ktorá sa bude konať 18. marca o
9.00 hod. v Mestskej knižnici v Šahách /Ul.
Janka Kráľa č. 52/.

Cieľom stretnutia je pomáhať predse-
dom školských rád zorientovať sa v legisla-
tíve, poskytnúť informácie o kompetenci-
ách a možnostiach v nových zriaďovateľ-
ských podmienkach školských zariadení.

Informácie: PaedDr. Angelika Révész,
Školský úrad Šahy,  7411054, e-mail:
skolsky.urad@sahy.sk.

Predsedom
školských rád

Oznam
mestského úradu

Mestský úrad v Šahách ozna-
muje obyvateľom Šiah a regiónu,
že oddelenie výstavby a životné-
ho prostredia MsÚ a stavebný ú-
rad pri Spoločnom obecnom úra-
de v Šahách sa z prízemia budovy
presťahoval na poschodie.
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