
– Podnikanie dnes či pred-
tým vždy bolo veľmi ťažké. Do
podnikania sa môže pustiť iba
človek, kto je presvedčený, že
vie problémom čeliť. K problé-
mom sa treba postaviť tak, aby
človeka vyburcovali k ešte väč-
šej činnosti. Treba si uvedomiť,
čo je najdôležitejšie. Podnik je
raz hore, raz dolu, jeden rok je
dobrý, druhý zlý. Podnikateľ,
ktorého neúspech zloží a nevie
sa schopiť, jednoducho stratí pô-
du pod nohami.

Vieme, že podnikanie je veľ-
mi ťažká a zložitá záležitosť. Či
je to boj o úvery, ktoré sa dnes
v malom a strednom podnikaní
už veľmi ťažko získajú, alebo
boj o vytvorenie prísnych pod-
mienok výroby. Napriek tým
všetkým môžem kľudne pove-
dať, že by som jednoznačne za-
čala podnikať znovu. Robím to
rada, a teraz už z toho vystúpiť
nemôžem. Ešte pred 10 rokmi
by som to mohla urobiť, ale te-
raz je už na to neskoro. Z pod-
nikania, do ktorého sme už in-

Kvetná nedeľa /20. marca/ – Požehnanie ratolestí, pašie
  8.00 – svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – svätá omša v reči slovenskej
11.00 – svätá omša v reči maďarskej

Zelený štvrtok /24. marca/ – Pamiatka Pánovej večere
17.00 – svätá omša v reči slovenskej
19.00 – svätá omša v reči maďarskej

Veľký piatok /25. marca/ – Pamätný deň smrti Pána
17.00 – obrady v reči slovenskej
19.00 – obrady v reči maďarskej

Biela sobota /26. marca/ – Veľkonočná vigília
17.00 – obrady a svätá omša v reči slovenskej
19.00 – obrady a svätá omša v reči maďarskej

Veľkonočná nedeľa /27. marca/ – Sviatok  zmŕtvychvstania
Pána

  8.00 – svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – svätá omša v reči slovenskej
11.00 – svätá omša v reči maďarskej

Veľkonočný pondelok /28. marca/
  8.00 – svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – svätá omša v reči slovenskej

Veľká noc
v rímskokatolíckom kostole Evanjelický a reformovaný cirkevný zbor v Šahách Vás

srdečne pozývajú na sériu večerných stretnutí na tému On a
Ona – Raj na Zemi v budove Csemadok-u v Šahách, a to od
pondelka 7. marca do soboty 12. marca, vždy o 17.30 hod.
Týždeň týchto večerných stretnutí bude ukončený spoločným
otvoreným zhromaždením pri Božom slove 13. marca /v ne-
deľu/  o 11.00 hod.

Témy jednotlivých večerných stretnutí:
7. marca /pondelok/ – Manželstvo už nie je v móde. Ale-

bo...? /po slovensky/
8. marca /utorok/ – Deti mi prerastujú cez hlavu! /slov./
9. marca /streda/ – Zlatá svadba, náš cieľ?! /slov./
10. marca /štvrtok/ – Milosť, cez ktorú môžem patriť do

Božej rodiny /po maďarsky/
11. marca /piatok/ – Milosť, ktorá zakryje hriech /maď./
12. marca /sobota/ – Milosť, ktorá spája ľudí /maď./ +

koncert skupiny „Élesztő” z maď. mesta Esztergom
Vstup voľný!

vestovali, nakúpili sme budovy
a technológiu, sa len tak ľahko
nedá vystúpiť. A človek má zod-
povednosť nielen voči svojej
rodine, ale aj voči ostatným 100
zamestnancom, ktorým mesač-
ne treba dať výplatu, lebo oni
z toho žijú. Musím sa starať o
ich prácu, aby mali robotu, vy-
naložiť enormné úsilie, aby sme
získali trh, aby oni mohli vyrá-
bať. A pritom z roka na rok sa
výrobné náklady zvyšujú, teda
aby sme udržali ten štandardný
zisk, musíme stále viac a viac vy-
rábať. Sú to veľké starosti, je to
veľká zodpovednosť.

Predstavili sme jedno úspeš-
né podnikanie, jeho výsledky,
starosti a plány  podľa rozprá-
vania majiteľky firmy, vynikajú-
cej podnikateľky Slovenska za
rok 2004. Bola smelá a chcela,
bola usilovná a úspešná. Jej bo-
haté podnikateľské skúsenosti
nech napomáhajú aj ostatným
podnikateľom v regióne.

Ďakujem za rozhovor.
Kajtor Pavel

Evanjelizácia

Dňa 3. februára 2005 sme
otvorili výstavu akademického
maliara z Komárna  PhDr. Er-
nesta Kocsisa, CSc. v našej
galérii. Dôvodom usporiadania
výstavy (aj toho, že sme vysta-
vujúceho umelca nazvali priate-
ľom Šiah) bolo ocenenie jeho
zásluh Cenou primátora mesta
Šahy za rok 2004.

Životná dráha Ernesta Ko-
csisa sa začala v Štúrove. Uči-
teľský diplom získal na Pedago-
gickej fakulte v Nitre. Od roku
1976 vyučuje výtvarníctvo na
Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre. V roku 1980 získal dok-
torát na Karlovej univerzite
v Prahe, v roku 1986 titul kan-
didáta vied. Žije a tvorí v Ko-

márne, svojimi dielami získal
mnoho významných ocenení
doma aj v zahraničí.

V Šahách sa predstavil nie-
koľkokrát svojimi modernými
olejomaľbami a pastelmi, upú-
tajúcimi predovšetkým myšlien-
kovým obsahom a vynikajúcou
kombináciou farieb. V prípade
tejto výstavy sa predstavil ako
realistický maliar. Väčšina vy-
stavených diel nám priblížila
Podunajskú nížinu a pahorkati-
nu z okolia Štúrova. Svojimi o-
lejomaľbami, akvarelmi a pas-
telmi poskytol návštevníkom
výstavy pôžitok z harmónie tva-
rov a farieb. Prehliadka výstavy
znamenala ozajstnú relaxáciu.
Z vystavených diel sálala tak-
mer meditatívna vyrovnanosť,
čím autor prekvapil všetkých
tých, ktorí poznajú dynamiku
jeho života.

Tvorbu Ernesta Kocsisa cha-
rakterizuje v posledných rokoch
prekvapivá rôznorodosť. Bude-
me radi, ak sa v budúcnosti na-
skytne príležitosť na predstave-
nie napríklad jeho miniatúr a ka-
rikatúr, ktorými už tiež získal
mnoho ocenení.

Mgr. Tibor Pálinkás

Výstava z diel
priateľa nášho mesta

Predám pozemok pri Tešmaku o rozlohe cca 2500 m2,
vhodný na rekreačné účely, prípadne ovocný sad. Poze-
mok má orientáciu na juh. Cena dohodou. Tel.: 4116751.
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