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S ta n ov i s k o
Poslanecký klub Strany maďarskej
koalície (SMK) pokladá za potrebné, aby
v súvislosti s uznesením, ktoré bolo schválené 25. januára 2006 na 36. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, zaujalo
nasledovné stanovisko.
V siedmom bode programu sa malo
rozhodovať o predaji nepoužívaných nehnuteľností, patriacich k majetku nemocnice. Z takto získaných financií by mesto
poskytlo pôžičku nemocnici na splácanie
4,3 miliónového dlhu, ktorý urguje Sociálna poisťovňa.
Vedenie mesta odporúčilo na predaj budovu polikliniky a obytného domu v majetku nemocnice vedľa nemocničného areálu. Prichádzala do úvahy aj časť budovy
pri lekárni U Galena a pozemok vedľa polikliniky.
Väčšina poslancov – napriek týmto návrhom – na poslanecký návrh MUDr. Petra Šomlóa v pomere 7:4 rozhodla tak, že
sa predá budova dialýzy, nachádzajúca sa
v strede areálu nemocnice. MUDr. Beáta
Šomlóová, majiteľka a prevádzkovateľka
s. r. o. NEPHRO síce pred hlasovaním –
v zmysle zákona – signalizovala svoju zainterenovanosť, ale potom bez zábran,
spolu so svojím manželom, hlasovala za
predaj.
Proti predaju hlasovali 4 prítomní
poslanci SMK (2 ospravedlnene chýbali).
Klub SMK by ani v plnom počte nebol

schopný zabrániť predaju, nakoľko MUDr.
Csaba Tóth od určitého času v záležitostiach, ktoré sa týkajú nemocnice, nepodporuje stanovisko klubu SMK.
Sme presvedčení, že poslanci podporujúci predaj budovy dialýzy konali – v nesúlade so svojím poslaneckým sľubom –
proti záujmom mesta, keď vyňali z nemocničného komplexu, zdedeného od našich
predkov jednu ústrednú budovu. Konali
tak proti všetkým zásadám obchodnej logiky a napriek rozhodnému protestu vedenia mesta.
Na návrh poslancov SMK bolo menovité hlasovanie, aby aj verejnosť bola informovaná, ktorý poslanec ako hlasoval.
Za odpredaj hlasovali: Ondrej Hajdú
/podpredseda správnej rady nemocnice/,
Ing. Vojtech Hammersmidt, Ing. Jozef
Olczár, MUDr. Beáta Šomlóová, MUDr.
Peter Šomló (predseda správnej rady nemocnice), Ing. Pavol Srna a MUDr. Csaba Tóth (člen správnej rady).
Poslanci SMK urobia všetko, aby sa uznesenie o predaji nerealizovalo. Ak bude
potrebné, v záujme úspechu oslovíme aj
obyvateľov nášho mesta a celého regiónu.
Uchádzame sa o podporu zodpovedne
rozmýšľajúcich občanov mesta a regiónu.
Členovia poslaneckého klubu SMK:
Juraj Bélik, Zsolt Bóna, Alexander Kapa, Pavel Korpás, Zoltán Oros, PaedDr.
Ľudovít Píri

Rieši sa dopravná situácia
na Hlavnom námestí
Dopravná situácia v centre mesta Šahy je pretrvávajúcim problémom obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho mesta.
Z hodnotení súčasného stavu Hlavného
námestia vyplýva, že v dôsledku rozmáhajúcej sa motorovej dopravy sa z relatívne kľudného centra malého mesta
postupne stáva veľká križovatka. Stále
viac dopravne zaťažované prieťahy štát-

nych ciest I/66 (medzinárodná cesta
Banská Bystrica – Budapest), II/527
(štátna cesta smerom na Veľký Krtíš) a
III/5108 (smer Preseľany nad Ipľom)
vedúce cez námestie plnia predovšetkým funkciu tranzitných komunikácií a
iba v menšej miere slúžia cieľovej doprave. Negatívne vplyvy najmä ťažkej nákladnej dopravy prechádzajúcej cez ná-
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mestie sú jednou z hlavných príčin, že
Hlavné námestie jednak stráca svoju atraktivitu pre občanov i návštevníkov, ale
zároveň je nebezpečenstvom pre účastníkov cestnej premávky, vrátanie chodcov a cyklistov.
Súčasný nevyhovujúci stav na Hlavnom námestí si vyžaduje určité okamžité
riešenia aspoň čiastočne zmierňujúce
dôsledky narastajúcej dopravy. Konečným riešením by bolo vylúčenie nákladnej dopravy z centra mesta realizáciou
obchvatu medzinárodnej cesty I/66.
V záujme riešenia tohto nepriaznivého
stavu vedenie mesta objednalo vypracovanie urbanisticko-dopravnej štúdie,
ktorú vypracovali autorizovaní inžinieri
Ing. Anna Kollárová a Ing. arch. Arnošt
Mitske. Výsledkom ich práce je overenie možností úprav súčasného, dopravne
nevyhovujúceho stavu Hlavného námes/Pokračovanie na 5. strane/
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Často sa rokuje o problémoch nemocnice
V januári 2006 mestské zastupiteľstvo
v Šahách malo už dve zasadnutia: 18. jan.
mimoriadne zasadnutie, 25. januára 36.
riadne zasadnutie.
Prvé tohtoročné zasadnutie mestského
zastupiteľstva bolo hneď mimoriadne, a
už prakticky tretie mimoriadne za sebou
na tému riešenia úhrady nedoplatku šahanskej nemocnice na poistnom na sociálne poistenie.
Na tomto treťom mimoriadnom zasadnutí sa už vykryštalizoval názor na riešenie
problému, čo poslanci /boli prítomní všetci/ aj schválili: odpredať nadbytočný, resp.
nemocnicou momentálne nevyužívaný
majetok /pozemky, budovy/ a získané finančné prostriedky poskytnúť nemocnici
ako pôžičku, z čoho by nemocnica podľa
dohodnutého splátkového kalendára zaplatila neuhradené poistné na sociálne poistenie za obdobie marec až september
2005 vo výške 4 308 361,80 Sk.
Ďalej sa dohodli, že na 36. riadnom zasadnutí určia nehnuteľnosti, ktoré budú
predané, a to zo zoznamu nemocnicou nevyužívaných nehnuteľností, ktorý zoznam
pripravila správna rada nemocnice.
Na 36. riadnom zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov. Po otvorení, voľbe
návrhovej komisie a určení overovateľov
zápisnice nasledovala kontrola plnenia
zročných uznesení. Odpovede na minule
nezodpovedané interpelačné otázky poslancov, napr.: nie je možné zmeniť otváraciu
doby pošty, mestská hromadná doprava od
15. jan. má nový cestovný poriadok. Nové
interpelačné poznámky boli zamerané na
tieto témy: zvyšovanie nájmného v družstevných bytoch o 500 až 800 korún, neposypané cesty, psy na uliciach /hlavne na
trhovisku/, spolupráca šahanskej a vacovskej nemocnice, pravidelné zhasínanie a
rozsvietenie verejného osvetlenia v 2-3minútových intervaloch, stav hlavnej cesty
na mostoch, prestať s medializovaním situácie okolo nemocnice, kontajnery na
separovaný zber sú neustále preplnené.
Plán práce hlavnej kontrolórky mesta na rok 2006 schválili poslanci bez pripomienok.
Jedným ťažiskovým bodom zasadnutia
bol návrh rozpočtu mesta a rozvojového
programu na rok 2006, ktorý predkladal
primátor mesta. Po stanoviskách rôznych
komisií prišli na rad poznatky a návrhy

poslancov, z ktorých niektoré boli prijaté,
t. j. zapracované do rozpočtu mesta na rok
2006. Niektorí navrhli presuny súm z jednej položky do druhej, iní pokladali výšku
navrhnutých súm za malú, napríklad na nákup nových kníh a časopisov do knižnice
alebo sumu na opravu chodníkov a miestnych komunikácií. Ako úplne nová položka sa dostala do rozpočtu suma /15 tisíc
Sk/ na nákup záznamového zariadenia na
nahrávanie zasadnutí zastupiteľstva. Dvaja poslanci navrhovali, aby múzeum a galéria po rekonštrukcii vyprázdneného krídla radnice bola presťahovaná do týchto
priestorov.
Nakoniec poslanci rozpočet mesta na
rok 2006 schválili s pripomienkami ako
vyrovnaný v celkovej výške 107,812 mil.
korún.
Príjmová časť rozpočtu by mala byť
naplnená hlavne z dane z príjmu fyzických
osôb /zo štátneho rozpočtu/, z dane z nehnuteľností a z iných daní a poplatkov,
z prenájmu bytových a nebytových priestorov i pozemkov, z predaja výrobkov, služieb i nehnuteľností, ako aj zo štátnej dotácie /napríklad aktivačné práce, školstvo,
matrika atď./.
Hlavné položky výdavkovej časti: výdavky verejnej správy: 22,141 mil., Technické služby mesta Šahy: 9,119 mil. + 1,3
mil. na nákup strojov a mechanizmov,
mestská polícia: 2,796 mil., mestská knižnica: 1,89 mil., Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho: 936 tisíc /vrátane plánovaných opráv vo výške 160 tisíc/,
rekonštrukcie /kultúrny dom v Tešmaku:
100 tisíc, v Preseľanoch nad Ipľom: 100
tisíc, mestský rozhlas: 80 tisíc, dom smútku v Šahách: 250 tisíc/, dlhová služba mesta /splátky úverov/: 4,294 mil., iné spoločenské služby, podujatia 0,805 mil., transfery právnickým osobám: 573 tisíc, transfery na šport: 1,41 mil., predškolská výchova: 16,726 mil., základné školstvo:
22,508 mil., sociálna sféra /opatrovateľská služba, sociálne dávky.../: 3,128 mil.
Sk.
Plán kultúrnej činnosti mesta /Hontianskeho múzea, Galérie Ľudovíta Simonyiho, mestskej knižnice, obecných knižníc v Tešmaku a Preseľanoch n. I., ako aj
kalendár najdôležitejších kultúrnych podujatí v roku 2006 poslanci v podstate
schválili bez vážnejších pripomienok.

Potom prišiel na rad druhý ťažiskový
bod programu: nakladanie nemocnicou
nevyužívaným nehnuteľným majetkom
mesta. K tomuto sa vyjadrili skoro všetci
poslanci, niekedy argumentujúc tými poznatkami, ktoré už na predošlých niekoľkých zasadnutiach /i mimoriadnych/
predniesli. Hoci vedenie mesta i komisia
pre rozvoj podnikateľskej činnosti, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a agroturistiky odporučila isté poradie v predaji
nevyužívaných nehnuteľností, na poslanecký návrh predali budovu dialýzy
priamym predajom spoločnosti NEPHRO
s. r. o. Šahy /komisia pre túto nehnuteľnosť
odporúčala schváliť nájomnú zmluvu o
prenájme/. Ďalšie dve nehnuteľnosti už
podľa odporúčaného poradia budú predané formou verejnej dražby /časť budovy
starej polikliniky a rodinný dom pri nemocnici/.
V bode tzv. organizačných opatrení poslanci prerokovali 8 návrhov. Prijali finančný doplatok k predajnej cene pozemku odpredaného pre Furni Finish s. r. o. Tupá, a
tým súhlasili so zmenou účelu využitia
pozemku na výstavbu obchodného domu. Poslanca Mgr. Zsolta Bónu delegovali
do rady školy pri Združenej strednej škole
v Šahách, potom prejednali obnovenie nájomných zmlúv na prenájom nebytových
priestorov v budove mestského úradu pre
Regionálnu rozvojovú agentúru Ipeľ–
Hron, Ipeľskú úniu a Ipeľský euroregión
na rok 2006, ako aj pre súkromné osoby.
Výkričnú cenu vyhlásenej verejnej dražby
na verejné hygienické zariadenie na hlavnom námestí znížili na 550 tisíc korún. Na
základe návrhu komisie bytovej a správy
majetku mesta pridelili uvoľnené mestské
byty trom uchádzačom a piatim neplatičom náhradné byty v priestoroch bývalej
colnice na Berneckej ulici.
Poslanci informáciu o aktivitách primátora zobrali na vedomie bez pripomienok.
Zo všeobecnej diskusie piatich poslancov len tri poznatky: mali by sme dodržiavať rokovací poriadok, poslanecké návrhy v závažných záležitostiach by sa nemali hneď akceptovať a problémy riešiť
vecne.
Po prijatí uznesenia 6-hodinové zasadnutie uzavrel primátor.
-š-
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Udalosti, stretnutia a aktivity
radnice
– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta rokoval s vedením nemocnice vo Váci ohľadom spolupráce našich nemocníc /4. jan./.
– Primátor mesta rokoval s projektovými manažérmi z Budapešti vo veci prípravy realizácie úspešného projektu sociálneho
a hospodárskeho rozvoja mesta Šahy, na ktorý sme získali štátnu
dotáciu vo výške 1,3 mil. korún /9. jan./.
– Ján Lőwy rokoval v Banskej Štiavnici o možnosti spoločného postupu podávania projektov v oblasti rozvoja cestovného
ruchu /16. jan./.
– Na radnici sa uskutočnilo prerokovanie návrhu rozpočtu
mesta na rok 2006 s predsedami komisií mestského zastupiteľstva
/16. jan./.
– V sobášnej sieni radnice primátor mesta a ďalší pozvaní
hostia pozdravili Ing. Františeka Danisa z príležitosti jeho významného životného jubilea /17. jan./.
– Na podnet primátora mesta sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa zaoberalo aktuálnymi
problémami našej nemocnice /18. jan./.
– Ing. Ján Lőwy a prednosta mestského úradu Ing. Štefan
Lendvay rokovali s projektantom farebného riešenia Hlavného
námestia mesta a dohodli sa na ďalšom postupe po ukončení verejného prerokovania návrhu /19. jan./.
– Ing. Ján Lőwy príhovorom pozdravil účastníkov pedagogického fóra Honti Pedagógustalálkozó, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ L. Pongrácza s vyuč. jaz. maď. v Šahách /21. jan./.
– Primátor rokoval s podpredsedníčkou Rady riaditeľov sociálnych poisťovní o postupe likvidácie záväzkov nemocnice voči
poisťovni /21. jan./.
– V priestoroch mestskej knižnice sa stretol primátor s dôchodcami a odpovedal na ich otázky zo života mesta. Následne
sa zúčastnil na zasadnutí kuratória Pečate mesta Šahy /23. jan./.
– Primátor rokoval s krajským riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Nitre o predpokladaných vzťahoch medzi
nemocnicou a poisťovňou /24. jan./.
– Primátor mesta a prednosta mestského úradu rokovali so
zástupcami SPP Bratislava vo veci prípravy plynofikácie časti
mesta Tešmak /24. jan./.
-ly-

Náhradné byty pre neplatičov
Koncom januára 2006 kolaudovali 5-bytovú jednotku
na Berneckej ulici v priestoroch bývalej colnice, ktorá
bola prestavaná na náhradné
byty s nižším štandardom pre
neplatičov nájomného v ostatných nájomných bytoch.
V týchto bytoch, ktoré majú kúrenie na tuhé palivo, každý kúri pre seba. Podlaha je
síce stará, ale obyvatelia majú

Z
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Ka le n d ár p o d u j at í
Pl ánuj eme na február
Do 25. febr. – Výstava akvarelov Ety H. Szöllősy /Maď.
rep./ v Galérii Ľudovíta Simonyiho
7. febr., 9.00 – Stretnutie dôchodcov s poslancom MsZ
Pavlom Korpásom v knižnici
17. febr., 17.00 – Stretnutie s psychiatrom MUDr. Péterom Hunčíkom v mestskej knižnici
21. febr., 9.00 – Stretnutie dôchodcov so včelárom Alexandrom Kissom v mestskej knižnici
Od 21. febr. – Putovná výstava na počesť maďarského básnika Attilu Józsefa /mestská knižnica/
25. febr., 17.00 – Koncert zaľúbených – vystúpenie ženského Speváckeho zboru Lajosa Bárdosa z Budapešti a speváckeho zboru Musica Aurea v divadelnej sále MsÚ
28. febr., 9.00 – Obvodné kolo v prednese poézie a prózy
v maďarskom jazyku /mestská knižnica/
Predstavenie novej publikácie o Šahách – Ing. František
Danis: Šahy /mestská knižnica/
Výročná členská schôdza Kruhu priateľov múzea a galérie
v budove Csemadok-u
Každý utorok o 17.00 hod.: cvičenie žien v knižnici
Každú stredu o 17.00 hod.: cvičenie dôchodcov-žien v knižnici

V ro ku 2 00 6
Uzavreli manželstvo
7. januára – Adriana Floková a Víťazoslav Ivanics
Narodili sa
Pavel Uhlár – 4. januára 2006
Noémi Gál – 20. januára 2006
Ivan Farkas – 23. januára 2006
Opustili nás
Vojtech Šárfi /* 1914/ – 2. januára
Alžbeta Hancková /* 1924/ – 2. januára
Irena Kratochvílová /* 1927/ – 3. januára
Helena Némethová /* 1972/ – 4. januára
Jozef Gáspár /* 1927/ – 5. januára
Imrich Kováč /* 1952/ – 7. januára
Ludevit Krajčik /* 1931/ – 13. januára
Ján Kvočka /* 1948/ – 18. januára

k dispozícii sociálne vedľajšie
miestnosti /WC, umyvárku/.
Prestavba objektu stála 1,3
Turistickoinformačná kancelária v Šahách
mil. korún. Táto suma bola zaNámestie Bélu Bartóka /v budove Literárnej
bezpečená z dvoch finančkaviarne vedľa obnovenej synagógy/
ných zdrojov: z dotácie MiInfo: 036/7411313
nisterstva výstavby a životného prostredia SR vo výške
1,05 mil. Sk a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
vo výške 270 tisíc korún.
Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materských škôl sa
-r- v Šahách uskutoční v mesiaci marec 2006.

Zápis detí do MŠ
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Poštová schránka
V poštovej schránke umiestnenej vo
vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
na ktoré odpovedáme.
Niekto sa pýta, či máme stavebný pozemok na výstavbu obchodných domov
alebo nie, nakoľko v Hontianskych listoch a v Južnej pošte boli zverejnené
dve odlišné odpovede na túto otázku.
Ďalej sa čitateľ pýta, či rokujeme s obchodnými reťazcami alebo nie.
– Vhodné stavebné pozemky na výstavbu obchodného domu na území mesta
Šahy sú, ale nie vo vlastníctve mesta. Napriek tomu samospráva mesta môže pozitívne ovplyvniť takúto investíciu tým, že
v územnom pláne vyčlení vhodné lokality
na tento účel, resp. že povolí takúto stavbu
v meste postaviť. Potom je to už len otázka
dohody medzi majiteľom pozemku a investorom. Rokovania vedenia mesta so zástupcami obchodných reťazcov prebiehajú permanentne, nakoľko vieme, že občania postrádajú nákupné centrum v našom
meste. Na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme predložili konkrétnu
žiadosť o súhlas na výstavbu obchodného
domu v lokalite medzi bývalým Milexom
a poľnohospodárskou školou. Poslanci
väčšinou hlasov predložený návrh schválili, to znamená, že onedlho sa započne s prípravou výstavby obchodného domu LIDL
v Šahách.
Autor listu upozorňuje na stav na autobusovej zastávke v nedeľu pri zastávke diaľkovej linky do Bratislavy. Navrhuje vybudovať zábradlia, aby cestujúci nastupovali do autobusu podľa
poradia príchodu, ako napr. v Nitre alebo Bratislave.
– Porovnávať našu autobusovú zastávku s autobusovými nádražiami vo veľkých
mestách nie je možné. Podľa našich poznatkov problém je aj v tom, že cestujúci
musia najprv nastúpiť bez batožiny a zakúpiť si cestovný lístok a až potom im vodič autobusu umožní uložiť tašky do batožinového priestoru. Ak niekto nemá komu
zveriť svoju tašku, musí počkať, darmo
prišiel na zastávku skôr ako ostatní. Zábradlie problém nevyrieši, chce to skôr
väčšiu disciplínu či toleranciu medzi cestujúcimi a možno aj zo strany vodičov.
Predstaviteľom mesta je známy fakt, že
diaľkové autobusy do Bratislavy v nedeľu
poobede sú preplnené, aj z toho dôvodu
sa nám podarilo vybaviť obnovenie osobnej železničnej dopravy, dokonca do cestovného poriadku bol zaradený aj spoj

priamo do Bratislavy. Odchod vlaku zo
železničnej stanice v Šahách v nedeľu je
o 16.54 hod., príchod do Bratislavy o
19.40 hod. Takisto premáva vlak aj v piatok o 15.16 hod. z Bratislavy, príchod do
Šiah má o 18.25 hod.
Čo bude s tým nespočetným množstvom dier na našich cestách?
– Nie je to výhovorka, ale vidíme, že
aj na cestách I. triedy je strašne veľa dier
a jám. Tohtoročná zima, žiaľ, nešetrí ani
naše miestne komunikácie. V rozpočte
mesta sa počíta s výdavkami na opravu
ciest. Akonáhle to počasie umožní, Technické služby mesta pristúpia k odstraňovaniu týchto prekážok v cestných telesách.
Neplánuje mestská knižnica rozšíriť
svoju zbierku o literálne diela s náboženskou tematikou?
– V rámci našej knižnice už aj teraz existuje oddelenie náboženskej literatúry,
ba dokonca máme pekné knihy aj pre deti
a mládež. Podľa vyjadrenia vedúcej knižnice ale treba povedať, že o tento druh literatúry je veľmi malý záujem. Napriek tomu sme objednali aj na tento rok nové knihy aj s náboženskou tematikou a pravdepodobne ich dostaneme už v priebehu mesiaca marec a budú k dispozícii našim čitateľom.
Čo je s bývalou budovou knižnice,
v akom stave je a čo s ňou plánuje mesto urobiť?
– Technický stav tejto budovy, žiaľ, je
veľmi zlý, predovšetkým konštrukcia krovu a strechy je v dezolátnom stave. O ďalšom osude budovy sa ešte definitívne nerozhodlo, dostane sa táto otázka znovu na
rokovanie mestského zastupiteľstva v najbližších mesiacoch.
Prečo je už niekoľko rokov prázdna budova vedľa veľkoskladu piva?
Kto je jej vlastníkom a aké zámery má
s ňou?
– Majiteľom tejto budovy /donedávna
v užívaní odborného učilišťa/ je rímskokatolícka cirkev. Podľa našich informácií
sa tam má zriadiť nová fara pre túto cirkev.
Je väčšina obyvateľov spokojná so
službami prevádzkovateľa káblovej te-
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levízie? Nemôžeme rokovať prípadne
aj s iným prevádzkovateľom, ktorý by
sa staral lepšie o záujmy občanov?
– Súčasný prevádzkovateľ káblovej televízie /spol. Elektris/ je zároveň aj spolumajiteľom rozvodu. Prípadná zmena v osobe prevádzkovateľa je touto skutočnosťou obmedzená, ale zmena nie je nemožná, pravda so všetkými právnymi dôsledkami. Hľadáme riešenia v záujme skvalitnenia služieb TKR aj inou formou šírenia
televízneho signálu, aby bol dostupný širšiemu okruhu obyvateľov mesta.
Nebude obnovená pohotovosť zubnej ambulancie v sobotu?
– Na území okresu Levice je len jedna
stála pohotovostná stomatologická služba na Poliklinike v Leviciach. Predpokladám ale, že v akútnych prípadoch sa pacient môže obrátiť na svojho ošetrujúceho
zubného lekára aj mimo pracovnej doby.
Dúfam, že už viac predajní zábavnej
pyrotechniky neotvoria v meste, píše
nám niekto.
– To dúfam aj ja, vylúčiť sa to ale nedá.
Kde je v Šahách obuvník?
– Oficiálne, podľa našich informácií,
obuvnícka dieľňa v Šahách neexistuje.
Je veľa stažností na služby pošty. Nedá sa s tým niečo urobiť?
– Nespokojnosť obyvateľov na niektoré služby poskytované poštou už bola nám
tlmočená zo strany občanov, preto primátor mesta rokoval so zodpovednými pracovníkmi Slovenskej pošty. Podľa ich vyjadrenia problémy, ktoré sa vyskytujú na
pošte, pramenia v tom, že je limitovaný
počet zamestnancov. Kým sa to nezmení,
žiaľ, nemôžeme očakávať radikálne zlepšenie.
Okolie autobusovej zastávky vyzerá
veľmi zle. Neplánuje sa s tým niečo?
– S celým objektom autobusovej zastávky máme určité zámery, ktoré by zásadným spôsobom zmenili charakter nielen tejto stavby, ale celej tejto časti námestia. Pripravujeme návrh do mestského zastupiteľstva, o výsledku, samozrejme, bude verejnosť informovaná.
Vaše pripomienky a otázky nám môžete posielať aj na telefónne číslo 7410152
/odkazovač/ a na internetovú adresu:
prednosta.msu@sahy.sk.
Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

Zápis detí do šahanských základných škôl
Základná škola Janka Kráľa
/Mládežnícka 24/
– v piatok 10. febr.: 14.00 – 17.00
– v sobotu 11. febr.: 8.00 – 12.00

Základná škola
/Ul. E. B. Lukáča 6/
– v piatok 10. febr.: 14.00 – 17.00
– v sobotu 11. febr.: 8.00 – 12.00
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Rieši sa dopravná situácia na Hlavnom námestí
/Dokončenie z 1. strany/

tia nahradením neriadenej
priesečnej križovatky ciest
malou okružnou križovatkou
(ďalej MOK). Hlavným cieľom návrhu je dosiahnuť zníženie negatívnych vplyvov
motorovej dopravy, predovšetkým ťažkej nákladnej
tranzitnej dopravy vedúcej
cez námestie a nutné spomalenie všetkej automobilovej
dopravy v tomto priestore.
Dôležitým aspektom pre riešiteľov bola aj ochrana bezpečnosti nemotorizovaných obyvateľov a návštevníkov mesta.
Ale je potrebné pripomenúť i
skutočnosť, že aj po vybudovaní plánovaného obchvatu
štátnej cesty I/66 budú naďalej prechádzať nákladné vozidlá cez námestie v smere na
Veľký Krtíš.
Očakávané výsledky realizácie tohto zámeru podľa odborníkov sú nejlepšie dosiahnuteľné nie svetelnou, ale práve okružnou križovatkou. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že
s touto formou riešenia križovatiek sa stretávame stále častejšie v intravilánoch miest a
obcí nielen v zahraničí, ale už
aj na Slovensku. Autori štúdie
vychádzali zo schváleného územného plánu mesta, v ktorom sa uvažuje v konečnom
dôsledku s presmerovaním
dopravy prichádzajúcej na námestie cez terajšiu autobusovú zastávku (ktorá sa bude
musieť premiestniť inde), čím
sa dosiahne, aby autá smerujúce do Veľkého Krtíša (alebo
naopak) opúšťali centrum
mesta čo najkratšou cestou.
Celá ostatná doprava bude odklonená zároveň pred bývalý
hotel Ipeľ a cez novovybudovanú križovatku bude rozdelená do rôznych smerov.
Projektanti predložili dva
varianty riešenia a realizáciu
každého variantu rozdelili do
dvoch etáp. Variant A v I. etape uvažuje ponechať jeden

jazdný pruh prechádzať naďalej cez celé námestie, druhý
jazdný pruh v opačnom smere
by prechádzal cez priestor autobusovej stanice. V rámci
druhej etapy by sa potom – po
vybudovaní obchvatu št. cesty
I/66 – premávka úplne vylúčila zo stredu námestia v súlade
s územným plánom. Variant B
v I. etape uvažuje s ponechaním dopravy podľa súčasného
stavu, riešilo by sa len spomalenie dopravy a križovanie
ciest (MOK). V druhej etape
by sa riešil definitívny stav určený územným plánom mesta
Šahy.
Realizácia malej okružnej
križovatky v centrálnej mestskej zóne pozitívne prispieva
aj k zlepšeniu životného prostredia, lebo napriek nezmenšeným objemom dopravy spôsobuje znižovanie jazdných
rýchlostí motorových vozidiel
pri zachovaní plynulosti premávky (doprava cez križovatku „tečie”). Zároveň sa znižuje aj hlučnosť a zvyšuje
bezpečnosť všetkých účastníkov premávky, vytvára sa väčší priestor pre voľný, bezpečnejší pohyb chodcov a pre verejnú zeleň.
V apríli minulého roka na
pozvanie primátora mesta zavítal do Šiah minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič. Počas rokovania sme ho na radnici oboznámili s dopravnou situáciou
v meste a požiadali o pomoc
v riešení našich problémov.
Pán minister potvrdil, že výstavba obchvatu medzinárodnej cesty I/66 je zaradená do
rozvojového plánu výstavby
rýchlostných komunikácií
s termínom začatia prípravy
najskôr v roku 2008. Dovtedy
odporúčal – ako čiastočné riešenie – realizovať prestavbu
križovatky na Hlavnom námestí. V týchto intenciách
sme dali vypracovať spomínanú štúdiu.

Mestské zastupiteľstvo
v Šahách na svojom riadnom
zasadnutí v júni 2005 schválilo urban ist icko-dopravnú
štúdiu, variant B, I. etapu.
Po schválení sme doručili tento dokument na ministerstvo
dopravy. Listom zo dňa 5. aug.
2005 pán minister oznámil
primátorovi mesta, že vzhľadom k nepriaznivej dopravnej

situácii v našom meste dal pokyn na zaradenie predmetnej
stavby križovatky do plánu
rozvoja cestnej siete v roku
2006. Znamená to, že stavba
je finančne zabezpečená zo
štátneho rozpočtu, termín realizácie bude závisieť už len od
rozsahu a náročnosti stavby.

Variant B, I. etapa

Variant B, II. etapa

Ing.Štefan Lendvay
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Predstavujeme Základnú školu Janka Kráľa v Šahách
Základná škola Janka Kráľa v Šahách má
17 tried, 29 pedagogických a 11 nepedagogických pracovníkov.
Čestný názov ZŠ Janka Kráľa získala
škola pri príležitosti organizovania I. ročníka
celoslovenskej súťaže v recitácii štúrovských básnikov Kráľove Šahy.
Výchovno-vzdelávacie úlohy zabezpečujeme na vyučovaní, ale starostlivosť o rozvoj schopností a nadania žiakov sa uskutočňuje aj na hodinách nepovinných predmetov
a v záujmových krúžkoch. Záujmová činnosť na našej škole má mimoriadny význam,
čo dokazuje aj zapojenie 323 žiakov v záujmových krúžkoch. Sú to najmä krúžky spevácky-tanečný, bio-krúžok, Slnečnica,
Kuchtík, krúžok volejbalový, športový, výpočtovej techniky, náboženský, modelársky,
výtvarný, krúžok anglického jazyka a pod.
Pedagogický kolektív venuje osobitnú
pozornosť talentovaným žiakom. Môžeme
sa pochváliť nielen účasťou na predmetových olympiádach a športových súťažiach,
ale aj dobrým umiestnením.
Naši žiaci sa úspešne umiestnili a reprezentovali školu v Pytagoriáde, okresnom kole bio-olympiády, ZUČ, diktátovej olympiáde a v súťaži Šaliansky Maťko.
Žiaci 1. stupňa nacvičili kultúrny program pod názvom Lúčne hry, s ktorým vystúpili pre žiakov MŠ v Šahách a na Dni matiek. V rámci Dňa otvorených dverí bol pripravený program a darčeky pre deti MŠ.
Učiteľka ZŠ v spolupráci s rodičmi zorganizovala maškarný ples spojený s vyhodnotením a ocenením masiek.
Žiaci ZŠ sa pravidelne zúčastňujú diva-

delných predstavení vo Zvolene. Žiaci 1.4. ročníka sa zúčastnili prehliadky múzea
v Leviciach a v Antole. Žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v Hokovciach.
V rámci programu Školy pre budúcnosť –
Orange sme vypracovali projekt 21 pátračov
objavuje svet, ktorý bol úspešný a naša škola
získala finančné prostriedky.
V rámci hlavných prázdnin organizujeme
letný tábor pre žiakov našej ZŠ – Škola v
prírode. Každoročne sa žiaci zapájajú do celoslovenskej akcie Dňa narcisov, organizovanej Ligou proti rakovine. Pravidelne sa organizujú súťaže Prečo mám rád Slovensko,
prečo mám rád slovenčinu, v ktorej dosahujeme dobré výsledky.
Každý rok sa uskutočňujú besedy s pracovníkom úradu práce, gynekológom, právnikom a pracovníkom polície. Zodpovedne
plníme aj úlohy v oblasti environmentálnej
výchovy prostredníctvom násteniek, výtvarných prác, výsadbou zelene, zberom papiera
a ďalšími akciami. Súčasťou plánu školy je
aj projekt v oblasti prevencie drogových závislostí, ktorý sa realizuje prostredníctvom
prednášok, násteniek, besied, výtvarných a
literárnych prác.
Pravidelne sa zúčastňujeme predmetových olympiád v anglickom i nemeckom jazyku, záujmovo-umeleckej činnosti, biologickej, fyzikálnej, chemickej, matematickej
i geografickej olympiády, v súťaži Slávik
Slovenska a iných súťažiach, na ktorých reprezentujú naši žiaci školu na úrovni okresu.
Každoročne organizuje naša škola literárnu súťaž Poznaj krásu a múdrosť literatúry, na ktorej sa zúčastňujú školy obvodu

Ďakujeme za knižné dary
Mestská knižnica v Šahách
pravidelne dostáva knižné dary od čitateľov, priateľov knižnice, od rôznych inštitúcií a
vydavateľstiev, ktoré zaradíme do knižného fondu a čitatelia si ich môžu vypožičať.
Touto cestou by sme chceli
poďakovať darcom za knižné
dary, ktoré sme dostali v roku
2005.
Rodina po nebohej Márii
E ngel hardt ov ej da r ova l a
knižnici 150 kníh, rodina
Rozsnyóová po smrti Jozefa
Rozsnyóa 10 kníh.
Čitatelia, ktorí nám daro-

vali rôzne publikácie: Anna
Pásztorová – 46 kníh, Lucia
Mihalčáková – 10 kníh, Ladislav Kovács – 55 kníh a 5
zviazaných ročníkov ženského časopisu Eva, Mária Konczová – 20 kníh, Mgr. Mária
Plevová – 40 čísel ženských
časopisov, Ladislav Tipary –
3 knihy, Žaneta Sekerešová –
2 knihy, Helena Gradzielová
– 14 ks zviazaných ročníkov
maďarských časopisov, Mária
Tureková – 10 kníh, Mária Kramárová – l kniha, Ing. František Danis – 5 odborných kníh,
Zuzana Záhorská – 10 zviaza-

Šahy a ZŠ v Hontianskych Moravciach.
Žiaci a učitelia ZŠ JK pravidelne prispievajú do regionálnych novín svojimi príspevkami. Žiaci sú aktívni i v zapájaní sa do výtvarných súťaží.
Účasť a umiestnenia na športových súťažiach: chlapci nás reprezentovali na súťažiach v basketbale, hádzanej a ľahkej atletike, kde v rámci okresu dosiahli výborné
výsledky. Školu reprezentujú žiačky aj vo
vybíjanej a chlapci vo futbale.
V snahe zachovať vo vedomí žiakov úctu
k ľudovým tradíciám každoročne organizujeme so žiakmi našej ZŠ vynášanie Moreny.
V rámci spolupráce školy a rodiny sa uskutočnil ples rodičov a zamestnancov školy. V priebehu školského roka sa všetci žiaci
zúčastnili návštevy mestskej knižnice, s ktorou máme dlhodobú spoluprácu.
V neposlednej miere musíme spomenúť
aj technické vybavenie školy. Naša ZŠ má
k dispozícii školskú jedáleň, dve telocvične,
odborné učebne fyziky a chémie, literárnu
učebňu a počítačovú učebňu.
Celoslovenskou tradíciou našej školy je
organizovanie súťaže KRÁĽOVE ŠAHY.
Toto podujatie sa uskutočňuje od roku 1996
a finančne, materiálne i poskytovaním priestorov sa na ňom zúčastňujú aj mesto Šahy,
MŠ SR, MK SR, Matica slovenská a množstvo ďalších organizácií a firiem.
Cieľom pedagogického kolektívu Základnej školy Janka Kráľa v Šahách je dosahovanie čo najlepších výsledkov vo všeobecnej príprave žiakov do ďalšieho štúdia, ale
aj do života.
Mgr. Mária Kubizniaková

ných ročníkov maďarského časopisu Világ Ifjúsága és Ifjúsági Magazin, Andrea Semetková – 5 kníh, Rozália Mezeiová – 8 kníh, Miroslav Pintér
– 15 kníh a 4 magazíny, Ján
Pleva – 10 ks časopisov, Tibor
Lendvay – jedna nová encyklopédia.
Kineziologička Zuzana
Grófová obohatila knižný
fond 33 odbornými knihami.
8 kníh sme dostali z Hontianskeho múzea, od vydavateľstva Madách Posonium
sme dostali celý ročník detského časopisu Tücsök, od
vydavateľstva Kalligram všetky čísla literárneho časopisu
a od vydavateľstva Petit Press

celý ročník denníka Új Szó.
Zvlášť treba pripomenúť,
že knižnica v hodnote 8000
Sk dostala knihy od dr. Bélu
Gömöra z Budapešti, 350
kníh sme prevzali z Mestskej
knižnice Lajosa Katonu vo Váci /MR/, 420 kníh z Mestskej
knižnice Nagymaros /MR/, 20
publikácií z Regionálnej knižnice Veszprémskej župy.
Krásnu publikáciu s názvom Poprad sme dostali od
primátora mesta Poprad.
Nové historické knihy sme
dostali z Budapešti od Spoločnosti Trianon a z Bratislavy od Ministerstva obrany SR.
Ďakujeme.
Marta Solmošiová
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A opäť je tu zápis do prvého ročníka...
Človek počas svojho života prechádza
niekoľkými dôležitými etapami. Po bezstarostnom ranom detstve pod dohľadom
milujúcej rodiny prichádzajú obdobia postupného osamostatňovania sa, prvý pobyt
v kolektíve v prostredí materskej škôlky.
Avšak azda najvýznamnejším medzníkom
je prechod z materskej do základnej školy.
Malý človiečik sa už mesiace predtým teší na túto zmenu, vypytuje sa starších súrodencov, rodičov, ako to
v škole chodí, teší sa z novej
školskej tašky a ostatných
pomôcok. Je netrpezlivý,
túži čo najskôr sadnúť si do
lavice, učiť sa písmenká, číslice, spoznať nových kamarátov. Rodičia s ním prežívajú jeho zvedavosť, vzrušenie
z nepoznaného a pripravujú
ho na nastávajúce obdobie,
keď v podstatnej časti dňa
musia hry a zábava dať prednosť zodpovednosti, učeniu
sa a príprave na vyučovanie
na nasledujúci deň.
Február sa v živote školy tiež tradične
nesie v znamení príprav na zápis našich
nádejných budúcoročných prváčikov. Pani
učiteľky a vychovávateľky prvého stupňa
úpenlivo premýšľajú, ako čo najlepšie privítať našich najmenších. Vyzdobujú priestory školy, spolu so žiakmi zhotovujú pre
nich drobné darčeky. Tohto roku sme opäť
pripravili Deň budúcich prvákov, 7. február od 8.00 do 11.30 hodiny, kedy budú
priestory školy sprístupnené v dopoludňajších hodinách pre deti a ich rodičov. Aby
sa nebáli, majú možnosť spolu so svojimi
rodičmi navštíviť triedy a spoznať tak prí-

jemné prostredie školy, zasadnúť si na pár
minút do školských lavíc, sledovať priebeh vyučovania, a tak odbúrať ten prvotný
stres, ktorý by mohol prípadne pri nástupe
do školy nastať. Samotný zápis bude prebiehať v piatok 10. febr. 2006 od 14.00
do 17.00 a v sobotu 11. febr. od 8.00 do
12.00 hodiny.

Škola tak isto nezaháľa. Víta ich nanovo upravenými, čerstvo vymaľovanými
priestormi s novými podlahovými krytinami, všetky triedy na 1. stupni sú vybavené
televíznymi prijímačmi s video- a DVD
prehrávačmi. Okrem tried čaká na spoločenské podujatia klubovňa, na nádejných
počítačových expertov striehne počítačová miestnosť, odborná učebňa s počítačom, dataprojektorom, pripojením na internet, športovci a šikovné rúčky sa môžu
realizovať v dielni a na školskom ihrisku.
Pani učiteľka PaedDr. Korina Vinczeová
a pani vychovávateľka Alžbeta Holosová
sa len ťažko lúčia so žiakmi 4. ročníka,

Poďakovanie darcom
Hontianske múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho
touto cestou ďakuje cteným
darcom za hodnotné predmety,
ktorými v roku 2005 obdarovali
mestské múzeum. Vďaku vyslovujeme nasledovným darcom: Štefan Balla, Mária Balogová, Helena Baltazárová, Ladislav Bartoš, Vojtech Bendík,
Marta Bendíková, Ladislav Berényi, Jozef Bodzsár, Pavel Bo-

háč, Enikő Csalaová, Ing.
František Danis, Zoltán Fejér,
Jaroslav Flídr, Margita Fritzová, Gabriel Gaál, dr. József Hála, Jozef Hárš, František Hengerics, Mgr. Roland Kliment,
Obecný úrad v Lontove, Karol
Kováč, István Kümmerle, Ondrej Nálepa, Peter Nozdrovický, Ilona Olexa, Pavel Páterka,
Mária Pásztorová, Magdaléna
Péterová, Miroslav Pintér, Ján

na ktorých si za spoločné roky navzájom
privykli. Avšak zároveň už myslia na to,
ako budú učiť ďalšie zvedavé hlavičky
základom čítania, písania a ostatných spoločenských a prírodných vied a umení. Pani učiteľka im uľahčí učenie novými metódami a postupmi, využíva tvorivé a sociálne hry premostené relaxačnými cvičeniami. Na neposedkov čakajú
namiesto stoličiek fitlopty
na sedenie i cvičenie. Zároveň sa deti môžu tešiť na
mnohé podujatia, počnúc
pasovaním za prvákov, vianočné programy, nočné čítanie, koncoročný happening,
lyžiarsky a plavecký výcvik,
pobyt v škole v prírode.
Pre tých aktívnejších,
ktorým nepostačuje vyučovací proces a pobyt v školskom klube detí, sú pripravené mnohé krúžky, či už na
zdokonalenie komunikačných zručností v cudzích jazykoch, krúžky volejbalu,
aerobiku, internetové, počítačové krúžky,
prírodovedné a rybárske, žurnalistov čaká
školský časopis, školu reprezentujú tiež
naše mažoretky, logické myslenie sa dá
rozvíjať v krúžku hravej matematiky, fyziky a niekoľko ďalších.
Na našich nových prváčikov sa už všetci nesmierne tešíme a veríme, že spoločnými silami prekročíme bránu poznania, prekonáme všetky úskalia vyučovacieho procesu a budeme pri tom, keď začnú vstrebávať nové vedomosti a tak sa začlenia do
takmer rodinného prostredia našej Základnej školy na Ulici E. B. Lukáča.
Beata Bazalová

Pleva, Mgr. Helena Róková,
Judita Somsiová, Csaba Szmrecsányi, Zoltán Tassy, dr. Kálmán Varga.
Darované predmety: košieľky, blúzky, sukne, šatky, zástery, kabátik zo ženských a košele, čižmy z mužských krojov,
bytové textílie, obliečky, prikrývky, ručné práce, plecniak
z domáceho plátna, ozdobné
vankúše, liturgické textílie, kuchynské náradie plechové,
smaltované a z dreva, vykrajo-

vačky, poháre, maľované taniere, kávomlyn, mliečnik, vázy,
žehlička, stoličky, televízor, rádioprijímač, obrazy, knihy a časopisy, fotografie, pohľadnice,
dokumenty, plakety, mince,
bankovky, odznaky, korálkami
vyšitá záložka a kabelka, kolovrat, krosná, rôzne náradie, slamenný kôš, chrbtový kôš, uniforma, historický gombík na
uniformu, historické tehly, detský kočík, holiaca súprava.
Mgr. Tibor Pálinkás
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Jan Kryl v šahanskom gymnáziu
Prijímacie skúšky
na Gymnáziu v Šahách
Riaditeľstvo Gymnázia v Šahách oznamuje rodičom a žiakom
4. a 9. ročníka ZŠ, že aj v školskom roku 2006/2007 otvára 1. ročník /prímu/ 8-ročného gymnázia s počtom 28 žiakov a 1. ročník
4-ročného gymnázia s počtom 34 žiakov.
Prihlášky na štúdium na gymnáziu sa podávajú prostredníctvom riaditeľa ZŠ nasledovne:
– do 1. ročníka 4-ročného gymnázia podávajú rodičia prihlášky riaditeľovi ZŠ do 1. apríla;
– do 1. ročníka /prímy/ 8-ročného gymnázia podávajú rodičia prihlášky riaditeľovi ZŠ do 1. apríla, alebo ich doručia potvrdené základnou školou do 10. apríla na riaditeľstvo gymnázia.
Pri prijímaní žiakov 9. ročníkov sa akceptujú aj výsledky Monitoru žiakov 9. ročníkov.
Prijímacie skúšky do prímy 8-ročného štúdia sa konajú z matematiky a zo slovenského jazyka z učebnej látky zodpovedajúcej
osnovám prvých štyroch ročníkov základnej školy.
Prijímacie konanie sa riadi vyhláškou MŠ SR č. 6/2003 Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 145/1996 Z. z. o
prijímaní na štúdium na SŠ v znení neskorších predpisov.
Kritériá na prijímanie uchádzačov na štúdium na Gymnáziu
v Šahách budú zaslané na každú ZŠ do konca februára 2006 a
zverejnené na webovej stránke školy (www.gymsahy.sk).
Mgr. Mária Zolcerová, riaditeľka školy

Začiatkom decembra sa žiaci Gymnázia v Šahách tešili, lebo im nejaké hodiny odpadli.
Brat legendárneho českého
pesničkára spomínal a hral v audiocentre školy vlastné i Karlove piesne vďaka nadácii Sigillum oppidi Saag.
Jan Kryl začal vystupovať
s recitáciou svojich básní a interpretáciou svojich pesničiek
v roku 1998 v programe pesničkára Pepa Nosa. Ani Jan si neberie žiadne servítky a je tvr-

nom. Trochu ostane v tieni svojho brata. „Vždy ma tam posúvajú (obecenstvo), tak som sa s tým
zmieril”, povedal v rozhovore.
Dozvedeli sme sa tiež, že „hudobný priemysel” ovplyvnil už
aj takú špecifickú oblasť, ako
je typický český folk, protestsong. Nájsť úprimného pesničkára už nie je také ľahké.
My, ktorí sme sa už s uplynulým obdobím vysporiadali, už
sa radšej zameriavame na budovanie dneška a zajtrajška, ale

dým kritikom všetkého zlého,
čo nás v dnešnom svete obklopuje. Vysmieval sa nahlúplym
reklamám, filmom, kde hrdina
je úplne nesmrteľný a všetko sa
mu vždy podarí, lebo má až
nadprirodzené schopnosti a je,
samozrejme, vlastenec.
Pomohol im dávať do poriadku ich rebríček
hodnôt. Hovoril tak
priamo a úprimne, že
deti vedel zaujať.
Rozprával o období
socializmu z pohľadu
jeho rodiny a priateľov. Žiaci, ktorí o
tomto období mohli
len počuť, boli prekvapivo znalí problematiky a pýtali sa. A
verím, že po vystúpení sa doma budú pýtať
svojich rodičov.
Pokračuje v tom,
čo robil Karel. Nazýva veci pravým me-

takto úprimne si roky dávno minulé pripomenúť nezaškodilo,
aby sme v slabej chvíli neprepadli nejakým zidealizovaným
spomienkam na plnú zamestnanosť a istoty, aby sme videli
vždy aj druhú stranu mince –
osobnú slobodu jednotlivca.
Pavol Srna

Máte doma žiačika štvrtáčika?
Ak áno, je dobre vedieť, že
v našom malom meste je niekoľko stredných škôl a medzi
nimi aj dve osemročné gymnáziá.
Osemročné štúdium poskytuje žiakom končiacich štvrtý
ročník ZŠ aj Gymnázium Šahy
na Mládežníckej ul. 22. Tento
rok budú maturovať už v poradí
tretí absolventi tohto štúdia.
Aká je to forma štúdia? Čo
ponúka našim deťom? Čím sa
líši od základnej školy? Aké
predmety žiaci majú? Učia sa
cudzie jazyky a ktoré, do akej
hĺbky?
Majú možnosť žiaci pracovať s počítačmi, s internetom?
Majú žiaci kontakty so zahraničnými školami?
Ako sa deti v tejto škole cítia? Aké majú mimoškolské aktivity? Akú spoluprácu a vymoženosti ponúka škola rodičom?
Podobné otázky by mohli
rodičov 10-ročných žiakov zau-

jímať a myslím si, že ich aj zaujímajú, ale možno ich nekladú
na správnych miestach. Dostávajú potom skreslené alebo zavádzajúce informácie.
Touto cestou by som chcela
vyzvať rodičov, aby sa neuspokojili s informáciami o osemročnom gymnáziu z nesprávneho
zdroja, ale nech sa presvedčia
osobnou návštevou priamo u
nás, pretože najkompetentnejší
na zodpovedanie takýchto otázok sú práve pedagógovia alebo vedenie Gymnázia v Šahách.
Radi každého na našej škole
privítame a ochotne sa s každým
porozprávame. A najpravdivejší obraz môžu rodičia získať, ak
sa porozprávajú s našimi najmenšími žiakmi, prípadne nazrú do ich triedy, či na vyučovanie. Naša škole je otvorená.
Vaše dieťa predsa zato stojí,
aby ste rozhodli o jeho budúcnosti správne a včas.
Mgr. Mária Zolcerová
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Perly z dunajských brehov v našej galérii
Hontianske múzeum a Galéria Ľudo- Eta H. Szöllősy žila dlhšiu dobu. Časť vý- ktorá svojimi dielami poskytuje vynikajúvíta Simonyiho už dlhšiu dobu rozvíja veľ- stavy tvoria aj zátišia s kvetmi, lahodiace cu príležitosť pre unavenú dušu odpútať
mi úspešnú spoluprácu s Múzeom Bör- oku, túžiacemu po oddychu. Technicky sa od bežných starostí a oddýchnuť si na
zsöny (Börzsöny Múzeum) v maďarskom vyspelá, precízna výtvarníčka s výborným chvíľku, načerpať si energiu do zhonu kažmestečku Szob. Mesto Šahy sme v tomto citom pre farebnú kompozíciu je vynika- dodenného života. Pamiatku Ety H. Szölturistickom meste propagovali pomocou júcou sprievodkyňou i po Amsterdame či lősy poctil svojou prítomnosťou na slávsamostatnej výstavy nášho
nostnom otvorení výstavy
čestného občana, akademicaj historik dr. Jenő Darkó,
kého maliara Ľudovíta Simozástupca riaditeľa Riaditeľnyiho, kolektívnou výstavou
stva Múzeí Peštianskej žušahanských výtvarníkov či
py, aj Lakatosné Ábrazbierkami šahanského múzea
hám Ágnes, zástupkyňa eo histórii Hontu. Výstava akonomického riaditeľa župkademickej maliarky Ety
nej múzejnej organizácie.
H. Szöllősy zo Szobu je prVýpravu hostí viedol Jóvou importovanou výstavou
zsef Lakatos, vedúci Múv Šahách z Múzea Börzsöny.
zea Börzsöny. Medzi hosTáto expozícia prekrásťami bol aj László Bugyinnych akvarelov je, bohužiaľ,
szki, tvorca tejto výstavy.
pamätnou výstavou, spoPrivítali sme medzi nami aj
mienkou na výtvarníčku, ktomajiteľov výtvarného derá do svojej smrti (1995) zodičstva Ety H. Szöllősy: Festala vernou kronikárkou obrenca Solymosiho a Korlasti okolo ohybu Dunaja. Za- Zľava: József Lakatos, Tibor Pálinkás, Klemmné Németh Zsuzsa néla Solymosiho. Program
a Jenő Darkó
chytávala na plátne romanticsvojimi hudobnými proké uličky miest Vác, Nagymaros, Szob, Benátkach a po ďalších západoeuróp- dukciami obohatili žiaci ZUŠ v Šahách.
ale aj krásu prírody tam, kde hory Pilis a skych metropolách, kde sa zúčastňovala Ďalšími míľnikmi spolupráce našich múBörzsöny priam vyrastajú zo žblnkotajú- na rôznych podujatiach ako úspešná návr- zeí budú v tomto roku výstavy šahanského
cich vĺn Dunaja. Ale nám sprostredkuje hárka textilu. Klemmné Németh Zsuzsa, maliara Ľudovíta Pokorného v Múzeu
aj svojskú atmosféru sveta samôt na Podu- riaditeľka Pamätného Múzea Istvána Sző- Börzsöny a sochára Lajosa Zimana zo
najskej nížine a na niektorých obrazoch nyiho v meste Zebegény právom charakte- Szobu v našej mestskej galérii.
sa objavujú aj „zábery” z Budapešti, kde rizovala autorku týchto diel ako maliarku,
Mgr. Tibor Pálinkás

Poznámky k rozpočtu na rok 2006
Tak ako vo väčšine rodín je najťažšie
dohodnúť sa ako naložiť s peniazmi. Aj
v mestskom zastupiteľstve schvaľovanie
rozpočtu vyvoláva najbúrlivejšiu diskusiu
(v posledných rokoch problémy nemocnice predsa len asi vedú...).
Tento rok má niekoľko odlišností oproti
predchádzajúcim. Už sú stabilizovanejšie
pomery po prechodoch kompetencií na samosprávu, a je to aj rok volebný.
Rozvojový program, ktorým tak často
otravujem vedenie a pracovníkov MsÚ,
aj tento rok má mojich obľúbencov: druhú
etapu chodníka a opravy cesty pri reštaurácii Bieta a v opravách budov výmenu
vchodových dverí na budove radnice. Prichádzam s premyslenými návrhmi, a zatiaľ
som vždy našiel pre ne pochopenie vo vedení mesta a u primátora.
Finančné krytie v rozpočte je odsúhlasené ešte pre veľmi potrebnú obnovu
domu smútku, revitalizáciu parku na Ul.
F. Rákócziho II., chodníka na sídlisku Se-

ver, opráv kultúrnych domov v Preseľanoch nad Ipľom a Tešmaku /kde sa počíta
aj s plynofikáciou/, na opravu rozhlasu,
rekonštrukciu materskej školy Stred, opravu sôch radnice, rôzne povinné dokumentácie a na vlastný vklad na rekonštrukciu
budovy ZŠ na Mládežníckej ul., čo bude
poriadne veľké sústo. Rozvojový program
obsahuje ešte veľa dobrých zámerov, zatiaľ bez krytia, ale verím, že ešte zopár
z nich bude mať šancu na realizáciu.
Medzi poslancami stále rezonujú slová
ako oprava budov a asfaltovanie. Na návrh
finančnej komisie sa rozpočet rozšíril o
viac ako milión, ale s podmienkou, že bude naplnená o túto čiastku navýšená príjmová časť kapitálového rozpočtu. Značné
prostriedky uberá úverová zaťaženosť
mesta, ale splácanie úrokov je už v roku
2006 nižšie o 620 tisíc Sk.
V oblasti kultúry sa podarí možno po
prekalkulovaní nákladov slušne znížiť
náklady na energie a ešte ju doniesť bližšie

k občanom. Stále sa ešte bojíme medzi požiadavky zaradiť aj návštevnosť podujatí.
Na Dni kultúry v Honte na prvý pohľad
zamrazí pohľad na výdavky, ale budú vo
veľmi veľkej miere kryté sponzormi. Možno by sme sa mali už odpútať od ročeniek
a podporovať spôsoby propagácie a archivácie na úrovni dnešnej doby, ako napr.
krátky film na DVD.
Ako som v úvode naznačil, nie je ľahké
povedať, ako sú verejné financie najlepšie
použité. Veď každý z poslancov má iné
priority, iný názor na jej časti a často poslancov rozdeľujú a vyčerpávajú aj rozdielne názory na riešenie situácie v nemocnici,
ktorú mesto zdedilo od štátu. Ale o nemocnici si ešte určite prečítate niekoľko emotívne ladených článkov a ja sa chcem držať
vecného riešenia problémov.
Verím však, že ak si zachováme súdnosť, nenecháme sa uniesť emóciami a k
problémom budeme vystupovať pragmaticky, tak ich vyriešime. My sa rozhodujeme dnes, ale nakoľko správne, to sa ukáže
až po určitom čase.
Ing. Pavol Srna, poslanec MsZ
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Spoločnosť Fragicslov úspešne rozširuje výrobu
Fragicslov, spol. s r. o. so sídlom
v Šahách je sesterským podnikom belgickej firmy Recor. Svoju činosť začala
v roku 1997, keď postavili prvú výrobnú halu na Ulici SNP v Šahách pri futbalovom ihrisku. Pôvodnú výrobnú halu v roku 2000 rozšírili na trojnásobok
odkúpením haly susednej firmy.
Hlavným profilom spoločnosti je šitie kožených a textilných poťahov na
Kedy a za akých podmienok začala vaša firma výrobnú činnosť?
– Vyrábať sme začali 6. augusta 1998 v halových priestoroch na Ulici SNP. Zo začiatku
sme zamestnávali 30 ľudí, v roku 2001 to bolo už 70 osôb a
koncom januára 2005 je nás na
dvoch výrobných strediskách
175.
Na začiatku sme vyrábali
kožené poťahy. To znamená,
že pracovníci z kože, podľa
šablónov ručne strihali dielce, ktoré potom
šičky zošili na kožené poťahy pre belgickú
firmu. Výrobným profilom firmy v tom čase bolo dodávanie strihaných a zošitých
koží na poťahovanie čalúneného nábytku
a sedacích súprav.
Vyrábali ste aj hotový nábytok?
– Pred poldruha rokom sme
začali s výrobou sedacích súprav. Výrobná činnosť na Ul.
SNP v jednej hale je zameraná
na kontrolu a strih kože /30
pracovníkov/, v druhej hale
pracujú šičky /45/, v tretej sú
ostatní pomocní pracovníci.
Na tomto stredisku pracuje okolo 90-100 ľudí.
Ako vznikol nový závod
na Berneckej ulici?
– V roku 2004 sme vzali do
prenájmu sklady obilnín a
priestory bývalého PNZZ, ktoré sme neskôr aj odkúpili. Budovy boli prestavané a po rekonštrukcii
v jednej hale (1200 m2) sme spustili stolársku výrobu. V októbri 2004 sme sa pustili
do výstavby nových výrobných hál v hodnote 35 miliónov korún. Od októbra 2004
do februára 2005 sme rozšírili stolársku
dielňu na 1280 m2. Potom nasledovala
výrobná hala o výmere 1380 m2 a naposle-

sedacie súpravy pre belgickú firmu.
Činnosť bola v roku 2004 rozšírená o
výrobu kompletných sedacích súprav.
Vlaňajší rok bol veľmi významný pre
firmu. Dali do prevádzky ďalšie tri nové výrobné haly na Berneckej ulici vedľa objektov bývalého mlyna a PNZZ.
V priestoroch nového závodu som navštívil výrobného riaditeľa Vilmosa
Kempfa a požiadal som ho o rozhovor.

dy boli odovzdané skladovacie a expedičné priestory (2300 m2). K tejto hale boli
pristavané kancelárske miestnosti, nad
ktorými teraz zariaďujeme výstavnú
miestnosť.
Aká výrobná činnosť je realizovaná
na novom stredisku?

– V tomto novom stredisku je zamestnaných asi 80 pracovníkov. Výroba je rozdelená na štyri úseky. V prvom sú stolári,
ktorí pripravujú drevené súčiastky k sedacim súpravám. Na druhom úseku pomocou vzduchových pištolí vyhotovia kostru
nábytku, na treťom pracovníci pomocou
švajčiarskeho lepidla pripevnia špongie.

V poslednej fáze nasleduje poťahovanie
čalúneného nábytku. Po kontrole a balení
tovar premiestňujú do expedičného skladu.
Doteraz sme vyrábali len sedacie súpravy s koženým poťahom, ale teraz začíneme vyrábať aj s textilným poťahom.
Kam expedujete sedacie súpravy?
– Nevyrábame na sklad, robíme priamo
na objednávky. Tovar pravidelne expedujeme /týždenne asi 14 kamiónov/ do obchodnej siete v západnej Európe, hlavne
do štátov Benelux-u. Týždenne dva kamióny idú aj do Francúzska a najnovšie aj do Veľkej Británie.
V tomto roku plánujeme začať
s predajom našich sedacích súprav aj na Slovensku i Maďarsku. Teraz prebieha prieskum
trhu, pripravujeme prospekty a
cenové ponuky.
Aké sú pracovné podmienky v závode, ako sú spokojní pracovníci?
– Pre nás je veľmi dôležité,
aby sme pre pracovníkov vytvorili zdravé a bezpečné pracovné podmienky. Každému zabezpečíme
potrebné ochranné prostriedky. Boli postavené nové výrobné haly a sociálne
miestnosti. Urobíme všetko, aby naši pracovníci ostali u nás, ba aby prišli i noví.
Zárobkové možnosti neustále zlepšujeme,
na Vianoce dostávajú odmenu,
každému zabezpečíme lístky
na obed a dochádzajúcim hradíme cestovné. Podľa mojich
vedomostí sú spokojní. Očakávame aj ďalších záujemcov,
najmä šičky.
Plány do budúcnosti?
– Vďaka belgickému manažmentu výroba a odbyt je
pravidelný, vyrábame len na
konkrétne objednávky. V blízkej budúcnosti plánujeme presadiť sa aj v okolitých štátoch
i na domácom trhu. To znamená: terajšiu dennú výrobu zo
60 súprav chceme zvýšiť na
100, tým by sa mal zvýšiť i počet pracovníkov z terajších 175 na 250.
Očakávame nových pracovníkov, aby
závod a moderné výrobné podmienky boli
dobre využité. Chceme stabilizovať nielen
kvalitu výrobeného tovaru, ale dosiahnuť
i spokojnosť našich pracovníkov.
Ďakujem za odpovede. Pavel Kajtor
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Členská schôdza SMK
Na členskej schôdzi Základnej organizácie Strany maďarskej koalície /SMK/, konanej
18. januára 2006 sa zúčastnilo
70 % členov.
Schôdzu otvoril a viedol
podpredseda ZO Milan Gál. O
činnosti organizácie v kalendárnom roku 2005 referoval
predseda Juraj Bélik. Zvýšenú
pozornosť venoval novembrovým voľbám do zastupiteľstiev
VÚC. V Nitrianskom samosprávnom kraji neuspeli kandidáti SMK z Levického okresu.
Možnou príčinou je, že okresné
vedenie, ale ani ZO nevedeli
dostatočne mobilizovať svojich
voličov. Je pravdepodobné, že
ako aj v iných regiónoch Slovenska, aj tu sa prejavila určitá
pasivita zo strany voličov. Len
niektoré obce tvoria výnimku.
Po takomto neúspechu by bolo

žiaduce, aby okresné vedenie
podalo demisiu. Takýto názor
sa vykryštalizoval v diskusii.
Predseda hovoril aj o aktuálnych mestských problémoch,
z ktorých je najnaliehavejším
záležitosť nemocnice. Vedenie,
členstvo a poslanecký klub ZO
SMK sú zásadne proti privatizácii nemocnice. Žiaľ, občas
nemôže zabrániť iným predstavám, lebo momentálne nemá
väčšinu v mestskom zastupiteľstve.
Vedenie a členstvo pokladajú za prioritu: dobre sa pripraviť na tohoročné parlamentné
a komunálne voľby.
V diskusii odzneli aj pripomienky na zlý stav našich mestských kuminikácií a chodníkov.
Členskú schôdzu uzavrel
predseda.
/korpás/

Ekumenické bohoslužby
Okolo 70 veriacich evanjelického a reformovaného
cirkevného zboru v Šahách
sa zišlo 22. januára v protestantskom /evanjelickom/ kostole v rámci ekumenického
týždňa. Spoločné bohoslužby
sú výsledkom dobrej spolupráce duchovných a presbyterov oboch cirkevných zborov. Na bohoslužbách sa eliminovali nielen rozdiely vierovyznaní, ale aj jazykové
bariéry. Veriaci spievali cirkevné piesne po slovensky a
po maďarsky.
Na kazateľňu najprv vystúpil Jónás Izsmán, duchovný reformovanej cirkvi
v Šahách. Vo svojej kázni tlmočil boží odkaz, podľa ktorého kresťania majú nájsť
cestu k jednote kresťanstva.
Túto cestu nám môže ukázať
jedine Ježiš Kristus. Vo svo-

jej modlitbe vyjadril túžbu,
aby sme sa pričinením Svätého ducha stále približovali
jeden k druhému.
Evanjelická kaplánka, Hana Ševečková vo svojej kázni takisto zdôrazňovala potrebu jednoty kresťanov. Hoci sa v mnohom líšime, ale
nás spája láska, stelestená Ježišom Kristom. Z jej úst odznela aj taká predstava, aby
veriaci oboch cirkevných
zborov pomáhali pri zlepšovaní životných podmienok
pre obyvateľov nášho mesta.
Vo svojej modlitbe sa obrátila na Boha, aby pomáhal
v plodnej spolupráci veriacich oboch cirkevných zborov.
Odkaz ekumenickej bohoslužby najvýstižnejšie vyjadrila prvá sloha záverečnej
piesne:

Aj keď sme v mnohom rezdelení, my, ktorí v Krista veríme.
No môžeme byť zjednotení, v láske čo v srdciach nosíme:
veď len tam je cirkev živá, kde láska je opravdivá.
/korpás/
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Normálne?
Je veľmi veľa vecí na svete,
ktoré sa dejú bez našej vôle, ale
ja zas veľmi veľa vecí, ktoré by
mali riešiť ľudia, no nerobia to.
V takýchto prípadoch sa vyťahuje fráza „z objektívnych príčin”.
Od Vianoc až k 7. januáru
sa hromadili odpadky v pridelených kontajneroch na sídliskách. Kontajnery na kuchynský
odpad sa nedali zatvárať, aj nádrže na separovaný odpad už
boli plné, tak ľudia už museli
sypať smeti vedľa nich. Potom
prišli niekoľkí ľudia a lopatami
nahádzali smeti zo zeme na korbu nákladného auta a spokojne
odišli. Nedávno opäť prišli, vyvrátili obsah kontajnerov a lopatami nahádzali na auto. Teda
kuchynský odpad. Mesto si na
jeseň za nemalé peniaze zakúpilo kontajnery a vyhlásilo hnutie na separovaný zber odpadu.
Pri troch nádržiach, určených
pre kuchynský odpad, sa naplnili aj nádrže na separovaný
zber, nehovoriac o ich okolí.
Nie je škoda vyhodených peňazí, keď nevedia zabezpečiť pravidelný odvoz?
Napriek tomu, že častokrát
máme kritické poznámky a častokrát vyjadrujeme svoju nespokojnosť voči niečomu, ani
my sami nie sme anjeli. Oproti
nášmu očakávaniu nás v tomto
mesiaci prekvapila bohatá nádielka snehu. Ako sa to patrí,
zjavili sa aj odhŕňači snehu, ale
napriek svojej najväčšej ochote
nevedeli vykonať svoju robotu
poriadne. Nie z vlastnej viny.
Niektorí naši spoluobčania totiž nezaparkujú svoje autá na
parkoviskách, ale ich odstavia

k obrubníkom a na križovatkách, a tak odhŕňači ani pri
svojej najlepšej ochote sa nedostanú pred budovy na nespokojnosť ostatných nájomníkov.
Našlo by sa však jednoduché
riešenie: napariť peňažnú pokutu a zaviazať vlastníkov k odstráneniu ich vozidla, nakoľko
často ohrozujú aj bezpečnosť
premávky. Keby ich všetkých
pokutovali iba raz, vo veľkom
by sa mohol rozpočet polície
vylepšiť.
Sme v roku volieb, keď politici zvyknú sľubovať ľudu hory-doly, no teraz predsa kolujú
fámy, že vláda plánuje zvýšiť
hornú hranicu dôchodku z 62
na 65 rokov. Človeku sa rozum
zastaví! Keď dnes niekoho prepustia z roboty nad päťdesiat
rokov /a to je už skoro denná
prax/, je s ním už koniec. Automaticky príde aj o svoj dôchodok, lebo bez práce sa mu o
ňom len snívať môže. Zbytočne
odpracoval 30-35-40 rokov
poctivo, navždy je odpísaný. A
potom prídu búchania do pŕs
s poznámkami o znižovaní nezamestnanosti. V časoch, keď
ani mladí si nedokážu nájsť prácu, občan nad päťdesiat rokov
žiadnu šancu nemá. To je už
skoro plánovaná likvidácia čakateľov na dôchodok.
Maur splnil svoju povinnosť, Maur môže odísť. Keby
náhodou – bez dôchodku – skapal hladom, oceníme jeho zásluhy pri hrobe. Zásluhy, ktoré
získal on sám, dúfajúc, že spoločnosť si ho bude vážiť tak, ako si svojou prácou on vážil
spoločnosť.
Július Belányi

Vinot éka v Šahách
na Hlavnom námestí vedľa restaurácie BOVI
Vás pozýva do svojej predajne na ochutnávku vín,
kde vám ponúkame:
– čapované sudové vína,
– fľaškové vína /slovenské aj zahraničné/,
– darčekové vinárske sety
– a keramické vínové súpravy.
Tešíme sa na Vás.
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lepšie môžeme poznať život
dôchodcov, ich problémy,
keď sme medzi nimi, keď si
vypočujeme ich názory, hovoril primátor.
Toto stretnutie dokázalo,
že beseda a stretnutie s občanmi /aj s dôchodcami/ mesta je
veľmi užitočná vec. Oni veľmi dobre vidia a poznajú výsledky na úseku budovania
mesta, ale aj problémy, ktorými mesto, ľudia zápasia.
Nasledujúce podujatie sa
uskutoční 7. februára o 9.00
hod. v knižnici. Hosťom bude
Pavel Korpás, poslanec MsZ,
predseda komisie pre rozvoj
Zľava: Ing. Pavol Kajtor, Ing. Ján Lőwy a Marta Solmošiová kultúry, vzdelávania a informatiky pri MsZ v Šahách.
knižnice budú slúžiť dôchod- bil, že štvrťročne príde do kluMarta Solmošiová
com nášho mesta.
bu na podobné podujatia. NajPrítomní pozorne počúvali
primátora, ktorý hovoril o doTranspetrol, a. s., Bratislava
siahnutých výsledkoch vo vývoji mesta Šahy, hovoril o
prijme do pracovného pomeru
problémoch, plánovaných úzamestnanca na pracovnú pozíciu
lohách na úseku hospodárstva, školstva, kultúry, zdrat ech n i k sp oj ových zari ad en í
votníctva a športu. Živá a dlhá
na pracovisko Šahy – Tupá
bola nasledujúca beseda, ktoPožiadavky:
rá sa zaoberala veľmi aktuálnymi témami mesta, ako roz– ÚS vzdelanie s maturitou – elektrotechnické zamevoj cestovného ruchu, opravy
ranie
ciest a chodníkov, obchodné
– vodičský preukaz – skupina B (skupina C je výhodomy, zásobovanie obchodov
dou)
diabetickými potravinami, verejné osvetlenie, činnosť mest– práca s PC (MS Windows, MS Word, MS Excel)
skej polície atď. Primátor od– zdravotná spôsobilosť na prácu vo výškach
povedal aj na otázky a prisľú-

Šahanský klub dôchodcov
Mestské zastupiteľstvo v Šahách v roku 2005 schválilo
uznesenie o založení mestského klubu dôchodcov, ktorý by
mal pracovať pri knižnici. (Už
l7. rok pracuje klub dôchodcov pri knižnici, členmi ktorého sú čitatelia-dôchodcovia
a priatelia knižnice.)
Novou úlohou bolo založiť
mestský klub dôchodcov, ktorý by slúžil každému dôchodcovi. Túto nemalú úlohu zobrali na seba knihovníčky
knižnice a Ing. Pavol Kajtor.
Prvé tohtoročné stretnutie
sa uskutočnilo 23. januára
2006 v priestoroch mestskej
knižnice. Hosťom prvého podujatia bol primátor mesta Šahy Ing. Ján Lőwy. Besedu viedol Ing. Pavol Kajtor, ktorý so
súhlasom prítomných bude
hlavným organizátorom a vedúcim mestského klubu dôchodcov.
Novozvolený vedúci informoval prítomných o svojich
predstavách o činnosti klubu.
Hovoril aj o tom, že dvojtýždenne /každý druhý utorok/
plánuje jedno podujatie /stretnutie/ členov klubu. Besedy,
prednášky, stretnutia s predstaviteľmi, poslancami, odborníkmi, umelcami, športovcami a iné podujatia aj mimo

Termín nástupu: do ho do u

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

Bližšie informácie o pracovnej pozícii:
02/50641274 (Ing. Gabriel Píri)
Ponuky so stručným profesným životopisom a
kontaktom zasielajte na adresu:

Rozpis 9. a 10. kola
11. febr., 16.00 – ŠK ŠG Nitra – PK Komárno /Šahy
25. febr., 16.00 – MŠK Čadca – PK Komárno/Šahy
26. febr., 10.00 – ŠKST Ružomberok – PK Komárno/Šahy
Očakávame fanúšikov stolného tenisu!

HONTIANSKE
LISTY

TRANSPETROL, a. s., personálno-mzdový
odbor, Šumavská 38, 82108 Bratislava
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