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Vážený čitateľ!
Dlho som uvažoval, či mám alebo ne-

mám reagovať na článok „Stanovisko”,
ktorý bol uverejnený vo februárovom čís-
le Hontianske listy – Honti Lapok. Mys-
lím si, že je mojou občianskou povinnos-
ťou ozrejmiť čitateľovi skutočnosti, ktoré
v uvedenom článku pre jednu stranu sa pri-
krášľujú a na druhú sa špiní.

Na začiatok uvádzam: poslancov ša-
hanského mestského zastupiteľstva neroz-
lišujem na našich a na protivníkov, ako to
robia poslanci klubu SMK. Nezávislým
poslancom som sa stal práve preto, aby
som mohol vždy z presvedčenia zastávať
záujmy väčšiny občanov nášho mesta a ne-
musel som sa podriadiť rozhodnutiam po-
litickej strany.

V spomenutom článku poslanci klubu
SMK vymenovali všetkých poslancov, kto-
rí nehlasovali podľa ich predstáv, a to tak
nezávislých, ako poslancov iných strán, ale
aj jedného poslanca z vlastného klubu
SMK.

Problémy okolo šahanskej nemocnice
nevznikli teraz, len sa vyostrili. Poslanci
i vedenie mesta veľakrát preberali na
riadnych i mimoriadnych zasadnutiach
tento ťažký problém a hľadali riešenie.
Po mnohých diskusiách a kompromisoch
vzniklo spoločné rozhodnutie, že nepo-
trebné, nepoužívané nemocničné nehnu-
teľnosti predajú. Z peňazí získaných pre-
dajom vyrovnajú staré dlhy voči Sociál-
nej poisťovni, a tak sa zabráni možnosti
exekúcie nemocnice. Nemocnica potom
podľa svojich možností po častiach vráti
mestu pôžičku. Správna rada nemocnice
vypustila zo svojej správy 5 nevyužívaných
nehnuteľností, ktoré sa mohli ihneď
speňažiť.

Teraz sme sa dostali, vážený čitateľ,
k meritu veci, keďže ináč dopadlo hlasova-
nie, než aký bol zámer klubu SMK, tak po-
tom je treba „osloviť obyvateľov nášho
mesta a celého regiónu” a zachrániť ma-
jetok „zdedený od našich predkov”.

Nadarmo sme tvrdili, predajme po-

zemky pod poliklinikou, kde dlhé roky len
burina rastie. Uvedené pozemky sú na
dobrom mieste a za krátky čas a za dobrú
hodnotu sa dajú speňažiť. Páni z klubu
SMK neporozumeli ani tomu, že nehnu-
teľnosť, ktorá je zatiaľ v správe nemocni-
ce, nie je na predaj. Veď v starej poliklinike
zatiaľ pracuje 8 ambulancií, a tam je aj le-
kárska pohotovosť. Prípadne zrušiť platné
nájomné zmluvy je zdĺhavý viacmesačný
proces a peniaze prídu neskoro, aby sme
vyplatili Sociálnu poisťovňu. Exekútor ne-
čaká, preto nás tlačí čas! Naša snaha však
bola zbytočná. Na každý náš logický návrh
našli „svoju” negatívnu odpoveď.

Následne viacerí sme im položili otáz-
ku, ako chcú riešiť problém nemocnice.
Chcú snáď členovia poslaneckého klubu
SMK, aby naša nemocnica nasledovala
želiezovskú? Zdá sa totiž, že smerom k o-
byvateľstvu sa snažia o záchrane nemoc-
nice, ale v prípade vážneho rozhodnutia,
keď je treba brať aj zodpovednosť, treba
k tomu dať svoje meno a svoj hlas, len
populisticky hrajú na city. Snáď nechápu,
že nemocnica to je zdravotnícka činnosť,
lekársky výkon a nie len komplex budov!
K zásadnému rozhodnutiu ostatných pos-
lancov svoj hlas nedajú, veď to by s nimi
splynuli, a tak nemohli sa tváriť, že ako
klub chránia záujmy obyvateľov. Snáď sa
boja, že by to mohlo škodiť pri voľbách
jednotlivým osobám alebo strane? Radšej
váhajú a „čas nemocnice” neúprosne beží.

Správne napísali v uvedenom článku,
že dr. Tóth v otázkach nemocnice /ale nie
v iných/ hlasuje inak, teda „nepodporuje
stanovisko klubu SMK”, teda hlasuje „s pro-
tivníkom”. Nie je náhodou pravdou, vá-
žený čitateľ, že dr. Tóth hlasuje preto i-
nak, lebo je dlhé roky zamestnancom ne-
mocnice a lepšie sa vyzná v problematike
zdravotníctva!? Naozaj, aké je vlastne
komplexné „stanovisko” klubu SMK na o-
tázky riešenia problémov nemocnice?

Na záver, vážení čitatelia, aj ja sa u-
chádzam o podporu zodpovedne rozmýš-
ľajúcich občanov mesta a regiónu bez

rozdielu národnosti a straníckej závislos-
ti.

Verte mi, že urobím všetko preto, aby
šahanská nemocnica prežila ako nemoc-
nica a aby i naďalej slúžila chorým. A
svoje rozhodnutia urobím z vnútorného
presvedčenia, že konám dobrú vec, a to i
napriek tomu, či to urobí dobré alebo zlé
meno pre mňa.

Ondrej Hajdú
poslanec mestského zastupiteľstva

P. S.
Na informáciu k uverejnenému článku

ešte dovysvetlenie. Na citované „zdede-
ného od našich predkov” len toľko mie-
nim uviesť, že šahanská nemocnica od
svojho založenia bola vždy štátnou /ve-
rejnou/, nikdy nepatrila mestu, teda ne-
tvorila mestský majetok. Mestu patrí len
od l. januára 2003, kedy ju dostalo mesto
bezplatne od štátu na základe takéhoto
zákona.

Quo vadis, poslanci klubu SMK...?
/alebo záhady  jedného „stanoviska”/
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Poštová schránka
V poštovej schránke umiestnenej vo

vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
na ktoré odpovedáme.

Občania mesta listom /doplneným aj
svojimi podpismi/ žiadajú vedenie mes-
ta, aby urýchlene konalo vo veci mest-
ského cintorína a riešilo problémy, kto-
ré sa tam vyskytujú.

– Problémy okolo cintorína sú známe
aj predstaviteľom mesta, preto ešte pred
obdržaním listu z podnetu mestského úra-
du sa 7. februára 2006 uskutočnilo rokova-
nie zástupcov Chryzantémy – správcu cin-
torína, mestského úradu, komisie pre o-
chranu verejného poriadku samosprávy
mesta, mestkej polície a obvodného odde-
lenia policajného zboru, na ktorom bol do-
hodnutý spoločný postup pri odstránení
nedostatkov spojených s prevádzkovaním
cintorína. Výsledkom tohto rokovania bo-
lo, že Chryzantéma do 15. februára zabez-
pečila opravu a uzamykateľnosť všetkých
brán v cintoríne, dňom 15. februára prijala
pracovníka na dozor v cintoríne, ktorý me-
dzi inými má na starosti aj otváranie a za-

tváranie cintorína podľa bodu 19 Cintorín-
skeho poriadku. To znamená, že cintorín
je prístupný verejnosti v období od 16. ap-
ríla do 5. novembra v čase od 6.00 do 20.00
hod. denne a v období od 6. novembra do
15. apríla v čase od 8.00 do 18.00 hod.
Mestský úrad v súlade s dohodnutým po-
stupom do 15. marca zabezpečí opravu na-
rušených častí oplotenia cintorína v celko-
vej dĺžke cca 80 m. V letnom období v rám-
ci aktivačnej činnosti poskytne mesto
správcovi pomoc pri kosení cintorína. Ria-
diteľ obvodného oddelenia policajného
zboru a náčelník mestskej polície prehlá-
sili, že naďalej budú zabezpečovať pravi-
delné hliadkovanie v cintoríne a v prípade
potreby na požiadanie správcu cintorína
neodkladne vykonajú patričné zákroky.
Správca cintorína zo strany mestského ú-
radu bol upozornený aj na povinnosti, kto-
ré má zabezpečiť podľa zákona č. 470/
2005 Z. z. o pohrebníctve. Ide o vypraco-
vanie nového prevádzkového poriadku
cintorína, uzatvárania písomnych zmlúv
o prepožičaní hrobových miest alebo miest

na hrobky a ich operatívneho evidovania.
Zástupca Chryzantémy 20. februára na

ďalšom rokovaní /kontrole plnenia úloh
z predchádzajúceho pracovného stretnu-
tia/ informoval o tom, že brána cintorína
z Petőfiho ulice, ktorá bola opravená pred
5 dňami, v noci na 20. februára bola opä-
tovne vylomená. Je zarážajúce, že niekto-
rým spoluobčanom nič nie je sväté. Na-
prostá väčšina našich občanov, samozrej-
me, má záujem, aby v cintoríne zavládli
dôstojne pomery. Samospráva mesta urobí
všetko, aby sa to aj tak stalo. Zároveň žia-
dame verejnosť, aby nebola nevšímavá
voči narušiteľom cintorínskeho poriadku
a nahlasovali ich správcovi cintorína alebo
na mestský úrad. Ďakujeme.

Vaše pripomienky a otázky nám mô-
žete posielať aj na internetovú adresu
(prednosta.msu@sahy.sk).

Ing. Štefan Lendvay, prednosta MsÚ

37. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Šahách sa konalo 28. februára.

Po otvorení a voľbe návrhovej komisie,
ktorú vykonal primátor, nasledovala kon-
trola plnenia zročných uznesení, z ktorých
najdôležitejšie body aj uvedieme.

Bude vypísaná verejná dražba na aukč-
ný predaj budovy Polikliniky II aj s po-
zemkom za výkričnú cenu 1,3 mil. Sk. Po-
dobne bude predaný aj rodinný dom s po-
zemkom v nemocnici. Splátkový kalendár
so Sociálnou poisťovňou ešte nebol podpí-
saný. Nakoľko správna rada nemocnice
nepredložila návrh na ďalšiu existenciu
nemocnice, poslanci poverili primátora,
aby na aprílovom zasadnutí predložil svoj
návrh on. Primátor mesta /v zmysle §-u
13, odst. 6 zákona 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení/ pozastavil výkon priameho
predaja budovy dialýzy v nemocnici pre
spol. s r. o. Nephro.

Interpelácie poslancov boli zamerané
na možnosti vybudovania zábradlia na
moste, na termín kanalizácie mestskej čas-
ti Homok, na zníženie rýchlosti kamiónov
na 40 km/h, na vysprávku hlavnej cesty

cez mesto, na vybudovanie cyklisticklých
trás v meste, na zlý technický stav mosta
a obecného rozhlasu v Preseľanoch nad
Ipľom, na nepravidelný odvoz tuhého ko-
munálneho odpadu a na termín začatia
plynofikácie v Tešmaku.

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie in-
formácie o činnosti klubu dôchodcov,
správu o pripravenosti športových klubov
a oddielov na jarnú sezónu, informácie o
zápise žiakov do základných škôl v meste
a správu o výsledkoch inventarizácie /ten-
to bod poslanci doplnili uznesením, aby
riaditeľ nemocnice predložil správu o vý-
sledku inventarizácie majetku nemocnice/
a o stave majetku mesta.

Poslanci súhlasili s tým, aby prechodne
boli pre klub dôchodcov vyčlenené dve
miestnosti na prízemí v bývalom školskom
pavilóne na Ul. Janka Kráľa.

Poslanci schválili predloženú správu o
činnosti mestskej polície za rok 2005 bez
pripomienok, správu o činnosti a rozbor
hospodárenia Technických služieb za rok
2005, správu o výsledkoch kontrolnej čin-
nosti hlavnej kontrolórky mesta za druhý

polrok 2005.
Najviac diskusných príspevkov odzne-

lo práve k správe o Technických službách,
napr.: potreba nákupu nového vozidla na
odvoz smetí, prípadné iné právne formy
existencie podniku, potreba postupnej ob-
novy technického parku, separovaný zber,
kompostizácia, areál zdravia, recyklovaný
asfalt používať len na chodníky, dokončiť
zámkovú dlažbu na celom Hlavnom ná-
mestí, nutná rekonštrukcia dielní TS vo
vlastnej réžii, pri opravách komunikácií
zostaviť poradie ulíc, nezabúdať ani na u-
lice v Tešmaku a Preseľanoch nad Ipľom.

V rámci tzv. organizačných opatrení
/v tomto bode bolo až 13 podbodov/ si
poslanci v podaní PhDr. Valérie Solmo-
šiovej vypočuli informácie o trhu práce a
nezamestnanosti v šahanskom mikroregió-
ne, odobrili predaj nehnuteľnosti, ako aj
návrhy na priamy prenájom rôznych ne-
hnuteľností, resp. ich častí.

Po informácii o aktivitách primátora
mesta a po všeobecnej diskusii, v ktorej
sa ozval iba jeden poslanec, zasadnutie u-
zavrel primátor. -š-

Primátor pozastavil výkon priameho predaja budovy

Oznamujeme rodičom, že zápis
detí do materských škôl sa v Šahách
uskutoční v mesiaci marec 2006.

Zápis detí do MŠ
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Turistickoinformačná kancelária v Šahách
Námestie Bélu Bartóka /v budove Literárnej

kaviarne vedľa obnovenej synagógy/
Info: 036/7411313

Do 11. marca – Pamätná výstava malieb na počesť maďar-
ského básnika Attilu Józsefa v knižnici

2. marca, 15.00 – Otvorenie výstavy výtvarných prác žia-
kov Základnej umeleckej školy v Šahách v Galé-
rii Ľudovíta Simonyiho. Výstava bude otvorená do
31. marca.

7. marca, 9.00 – Stretnutie dôchodcov v knižnici s Ing.
Františkom Danisom, kronikárom mesta

15. marca – spomienkové oslavy na revolúciu 1848/49
15.45 – spomienka na hrdinov v cintoríne
17.00 – hudobno-literárny program v divadelnej sále

radnice, hosť: László Gyurovszky
21. marca, 9.00 – Stretnutie dôchodcov v knižnici s PaedDr.

Adrienou Kolevovou, vedúcou oddelenia škol-
stva, kultúry, mládeže a športu mestského úradu

23. marca, 19.00 – Koncert skupiny AMC Trio Jazz z Ko-
šíc v kaviarni Piccolo Café /vedľa Menory Saag Cen-
trum Artis/

V druhej polovici marca – Otvorenie výstavy umelkyne
Kemp Zsuzsa z maď. mesta Szekszárd v Menore
Saag Centrum Artis

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

nici

– Delegácia mesta a Základnej umeleckej školy v Šahách pod
vedením primátora mesta sa zúčastnila na otvorení výstavy det-
ských výtvarných prác v Budapešti /27. jan./.

– Primátor mesta a prednosta mestského úradu rokovali na
Ministerstve kultúry SR o možnostiach získania štátnej dotácie
na pripravované kultúrne a spoločenské podujatia v našom meste
v tomto roku. Následne rokovali aj s podpredsedníčkou rady
riaditeľov sociálnych pisťovní ohľadom oddĺženia nemocnice
voči sociálnej poisťovni za rok 2003 /31. jan./.

– Na obecnom úrade vo Vinici sa stretli primátor mesta Šahy
a starostovia obcí tohto mikroregiónu a rokovali o umiestnení
tzv. podnikateľských inkubátorov, informačných centier v rámci
projektu pomoci malým a stredným podnikateľom /2. febr./.

– Na mestskom úrade sa uskutočnilo pracovné stretnutie vede-
nia mesta s riaditeľmi základných škôl zriadených mestom. Pred-
metom rokovania boli otázky súvisiace s financovaním školských
zariadení v tomto kalendárnom roku. Konštatovalo sa, že na zák-
lade zverejnených informácií v tomto roku budú školy hospodáriť
s menším objemom peňazí, na čo sa budú musieť riaditelia pripra-
viť /3. febr./.

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta a Ing. Štefan Lendvay,
prednosta mestského úradu rokovali so zástupcami SPP Nitra a
Zvolen vo veci prípravy plynofikácie časti mesta Tešmak. Roko-
vali aj o príprave štúdie plynofikácie bývalého Kovomontu, loka-
lity plánovanej priemyselnej zóny /7. febr./.

– Primátor mesta rokoval s primátorkou mesta Szécsény o
cezhraničnej spolupráci našich miest v rámci projektov Interreg
III /7. febr./.

– V zasadačke mestského úradu sa uskutočnilo zasadnutie re-
gionálneho združenia mesta a obcí /8. febr./.

– Na mestskom úrade primátor a prednosta úradu rokovali
so zástupcami spoločnosti Lidl. Podľa vyjadrenia predstaviteľov
tohto obchodného reťazca plánujú obchodný dom postaviť v na-
šom meste ešte v tomto roku /10. febr./.

– Primátor mesta rokoval s projektovými manažérmi z Maďar-
ska /Budapešť, Vác, Szécseny/ o príprave projektov v rámci cez-
hraničnej spolupráce zainteresovaných miest /14. febr./.

– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na zasadnutiach civilných orga-
nizácií Pečať mesta Šahy a Klubu priateľov Hontianskeho múzea
a galérie /17. febr./.

– Primátor mesta rokoval s Ing. Máriou Šimkovou, pod-
predsedníčkou rady riaditeľov sociálnych poisťovní o oddĺžení
nemocnice za rok 2003 /18. febr./.

– Primátor mesta sa zúčastnil na zasadnutí predsedníctva
Ipeľského euroregiónu /20. febr./.

– V Piešťanoch sa konalo zasadnutie rady Združenia miest a
obcí Slovenska, na ktorom sa zúčastnil aj primátor nášho mesta
ako člen rady /21.–22. febr./.

– V zasadačke radnice sa uskutočnil rozbor hospodárenia
Technických služieb mesta Šahy za rok 2005 /23. febr./.

– V mestskej knižnici sa uskutočnilo predstavenie knihy Ing.
Františka Danisa Šahy. Slávnostný krst knihy vykonal primátor
mesta vodou z rieky Ipeľ /24. febr./.

– Primátor mesta rokoval vo Veľkom Krtíši s projektovým
partnerom o realizácii projektu Podnikateľské inkubátory /27.
febr./. -ly-

V roku 2006

      Narodili sa
Peter Oroszlány  –  27. januára 2006
Nikolas Šarközi  – 21. februára 2006
Emma Paulenková  –  26. februára 2006

        Opustili nás
Mária Paulenová /* 1946/  –  16. januára
Stanislav Németh /* 1973/  –  31. januára
Jozef Dúcky /* 1957/  –  3. februára
Adrián Kovács /* 1967/  –  6. februára
Elena Hemliková /* 1925/  –  9. februára
Helena Dombiová /* 1922/  –  9. februára
Elena Varga /* 1923/  –  10. februára
Etela Mojžišová /* 1919/  –  11. februára
Helena Kutníková /* 1942/  –  12. februára
Daniel Šuľan /* 1932/  –  12. februára
Štefan Koreň /* 1936/  –  20. februára
Štefan Varga /* 1913/  –  24. februára
Július Kiss /* 1923/  –  25. februára
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V Mestskej knižnici v Ša-
hách si 17. februára približne
40 záujemcov mohlo vypočuť
obsažnú, pútavú a veľmi pouč-

Mestská knižnica v Šahách
poskytla miesto slávnostnému
predstaveniu novej knihy Ing.
Františka Danisa s názvom
Šahy. 24. februára sa zišlo po-
četné obecenstvo na podujatí,

nú prednášku-úvahu lekára-psy-
chiatra Pétera Hunčíka o rados-
tiach a problémoch v manželstve.

Hosťa predstavila Marta

Dr. Péter Hunčík prednášal o manželských vzťahoch

Nová publikácia na polici šahanskej regionálnej literatúry

na ktorom primátor mesta Ing
Ján Lőwy vodou z rieky Ipeľ
spomínanú publikáciu pokrstil
a poslal na svoju úspešnú púť.

Táto nová kniha je doplnené
vydanie staršej publikácie, kto-

Publikáciu si môžete kúpiť za 130 Sk v Hon-
tianskom múzeu, Turistickoinformačnej kan-
celárii, na mestskom úrade /č. dverí 216/ a
v mestskej knižnici.

rá pod názvom Šahy – pohra-
ničné mesto vyšla v roku 1997.

Samospráva mesta vlani po-
prosila kronikára mesta Ing.
Danisa, aby vypracoval a zosta-
vil novú doplnenú publikáciu o
Šahách v jazyku slovenskom i
maďarskom. Neubehol ani rok
a 12. decembra 2005 vyšla ma-
ďarská verzia knihy a teraz vo
februári sme mohli predstaviť
obyvateľom mesta túto novú re-
gionálnu publikáciu aj v sloven-
skom jazyku. Knihy vyšli vo
vydavateľstve KT Komárno.

Publikácia je rozdelená na
dve časti. V prvej, textovej časti

sú spracované tieto kapitoly:
Krátka história mesta, Šahy a
Hontianska župa v rokoch 1848/
49 až po vyrovnanie, Rast a ú-
padok hospodárskeho života
mesta v 19. a 20. storočí, Píše-
me našu novú históriu.

V druhej časti je fotodoku-
mentácia. Pri zostavovaní tejto
časti poskytli svoje fotozábery
a zbierky fotografií Ing. Štefan
Lendvay, prednosta MsÚ,
Gyula Mándli, riaditeľ Mest-
skej knižnice Lajosa Katonu
z Vácu a šahanský fotograf-a-
matér Miroslav Pintér.

Marta Solmošiová

Solmošiová, vedúca knižnice,
ktorá pripomenula, že v súčas-
nom životnom zhone by bolo
dobré, keby každý z nás mal po-
ruke psychológa alebo psy-
chiatra. Prednášateľ v úvode
pripomenul, že rýchle zmeny
v živote spoločnosti a jedinca
často negatívne ovplyvňujú
myslenie a správanie ľudí, pre-
to je potrebné venovať zvýšenú
poroznosť morálnym a dušev-
ným zlyhaniam.

Každý človek si musí vytvo-
riť o sebe reálny obraz, aby ve-
del nadviazať adekvátne kon-
takty so svojím prostredím, kto-
ré mu vlastne aj pomáha pri vy-
tváraní tohto obrazu.

Láska je mobilizujúcou silou
v živote každého človeka. Pri

výbere partnera majú ženy iné
kritériá ako muži. Ženy upred-
nostňujú perspektívne, dlhodo-
bé vzťahy. Slobodná voľba
partnera je tiež dôležitou pod-
mienkou harmonického spolu-
nažívania. Metódu slobodnej
voľby si človek musí osvojiť už
v detstve. Nezanedbateľnou
podmienkou je aj príbuznosť
hierarchie hodnôt.

Prednášateľ hovoril aj o
problémoch mladých, ktorí sa
ťažko rozhodujú, ktorú alterna-
tívu si majú vybrať ako životnú
púť. Preto často vstupujú do
dočasných vzťahov.

V prednáške a v následnej
diskusii odzneli aj ďalšie zaují-
mavé myšlienky a postrehy.

/korpás/
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Podujatia pre deti
– Výstava čitateľských denníkov žiakov ZŠ zo 4.–7. ročníkov
– Literárne kvízy a hlavolamy pre žiakov
– Ľudovít Štúr – spomienkové podujatie
– Hodiny knižnično-informatickej výchovy: ako pracovať

s katalógmi, práca s encyklopédiami, knižničné služby
– Deťom ponúkame služby internetcentra – zápisné je 30 ko-

rún na rok a internet môžu používať zadarmo
– Súťaž: logo knižnice /úsek detskej literatúry/ na tému

BOSORKA
Podujatia pre dospelých

– Stretnutie dôchodcov s Ing. Františkom Danisom, kroni-
károm mesta – 7. marca o 9.00 hod.

– Úlohy žien v rodine a spoločnosti – 10. marca o 17.00 hod.
– Ako pracovať s deťmi s poruchami správania sa – dr. Strédl

Terézia
Oznamujeme čitateľom, ktorí v roku 2005 využívali knižničné

služby a nemali resty voči knižnici, že v rámci Týždňa sloven-
ských knižníc /od 27. marca do 2. apríla/ môžu využiť bezplatný
zápis do knižnice na rok 2006.

V prípade návštev školských skupín prosíme včas upresniť
termín návštevy na tel. č. 7410940.

Marta Solmošiová

Oznamujeme všetkým záujem-
com, že

Združená stredná škola Šahy
Ul. SNP 41

(bývalé Stredné odborné učilište
poľnohospodárske)

usporiada tohto roku už

XV. ročník
Poipeľskej súťaže vín.

Podmienky účasti
l.  Prihlásiť sa možno písomne, telefonicky alebo osobne,

najneskôr do 22. marca 2006, na adrese: ZSŠ, Ul. SNP 41,
9360l Šahy, tel.: 036/7411098, fax: 036/7410191, Ing. Ti-
bor Petrezsél.

2.  Prihlásené vzorky vín prosíme odovzdať na uvedenej
adrese 22.–23. marca 2006 medzi 9.30 a 16.00 hod. (z kaž-
dej vzorky 3 x 7 dl).

3. Zdôrazňujeme, že súťaže sa môžu zúčastniť všetci
vinári z okolitých oblastí, výrobcovia vín z hrozna, ktorí si
chcú dať ohodnotiť vína vlastnej výroby odbornou porotou.

4. Vína bude hodnotiť medzinárodná komisia, zložená
z uznávaných odborníkov, podľa prijatých predpisov 20-
bodovým systémom dňa 24. marca 2006.

Každého srdečne očakávame!
Ing. Tibor Petrezsél

Evanjelický a reformovaný cirkevný zbor v Šahách usporia-
dajú od 20. do 26. marca 2006 Večerné rozhovory. Hosťom-
prednášateľom bude evanjelizátor Alexander Barkóci.

Miesto programu: pondelok a nedeľa – evanjelický kostol
utorok až sobota: budova Csemadok-u

Začiatok: pondelok až sobota – 18.00 hod.
nedeľa – 9.30 hod.

Pondelok–utorok–streda: v slovenskom jazyku; štvrtok–pia-
tok–sobota: v maďarskom jazyku; nedeľa: v oboch jazykoch

Program
20. marca /pondelok/: Nemám nikoho blízkeho, na koho sa

môžem spoľahnúť? Pri rybníku Bethesda (Ján 5)
21. marca /utorok/: Boh s tebou počíta. V dome hrnčiara. (Jer.

18, 1-10)
22. marca /streda/: Satanov pád. Kde sa vzal, ako prehral?
23. marca /štvrtok/: Jazykom prinášať život a smrť (Prísl. 18,

20-21)
24. marca /piatok/: Slepý Bartimeus. Pozerajú, ale sú slepí.
25. marca /sobota/: Neboj sa, len ver! V jednej rodine bolesť,

v drhej radosť.
26. marca /nedeľa/: Komu patrí chvála? – slov.

Srdce človeka – maď.
Počas večerov vystúpenie známych kresťanských skupín.

Srdečne Vás pozývame.

17. februára sa konala vý-
ročná členská schôdza Kruhu
priateľov Hontianskeho mú-
zea a galérie. Predseda kruhu
Ing. František Danis vo svo-
jom referáte zhodnotil činnosť
za vlaňajší rok a predstavil pra-
covný plán na rok 2006, podľa
ktorého sa aj v tomto roku po-
kračuje v aktivitách členov v ob-
lasti zbierania a publikovania
údajov regionálnej histórie a v o-
chrane historických pamiatok

hontianskeho regiónu. Členskú
schôdzu svojou prítomnosťou
poctil aj primátor mesta Ing.
Ján Lőwy a ako uznanie za do-
terajšiu činnosť odovzdal čle-
nom Cenu mesta Šahy.

Kruh priateľov Hontianske-
ho múzea a galérie úzko spolu-
pracuje s viacerými civilnými
organizáciami z Maďarska, a
tak boli prítomní aj hostia z Vá-
cu.

bészabó

Pozvanie

Pozvánka na súťaž vín

Mestská knižnica v Šahách
Marec – mesiac knihy

a Týždeň slovenských knižníc 2006
(28. marca – 2. apríla 2006)

Dostali aj cenu mesta

Mária Čerbová /pokladníčka/, Vojtech Bendík /tajomník/,
Ing.  František Danis /predseda/, Ing. Štefan Lendvay /pod-

predseda/ a Mgr. Tibor Pálinkás /vedúcia múzea a galérie/
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Zavedením internetu nastal kvantitatív-
ny, ale aj kvalitatívny zlom v oblasti komu-
nikácie. Dnes môžeme s istotou povedať,
že internet a s ním spojené elektronické
služby sú štandardným prostriedkom ko-
munikácie a nevyhnutným pracovným
nástrojom. Žiadny iný komunikačný pros-
triedok neposkytuje také možnosti komu-
nikácie ako práve internet. Internet ako je-
den z dôležitých komunikačných pros-
triedkov medzi daňovou správou a verej-
nosťou vybudovala daňová správa ako
portál www.drsr.sk, ktorý je jednotným
vstupným bodom pre poskytované infor-
mácie, elektronickú komunikáciu a elek-
tronické služby.

Informácie a služby, poskytované pou-
žívateľom portálu, je možné rozdeliť do
dvoch základných skupín:
– informácie a služby  poskytované všet-
kým užívateľom,
– ďalšie informácie a služby, poskytované
len autorizovaným užívateľom.

Pre všetkých užívateľov portálu sú
určené rôzne všeobecné informácie, ale aj
informácie odborné a niektoré služby. Ide
najmä o:
– informácie o štruktúre a činnosti daňovej
správy,
– informácie k problematike jednotlivých
druhov daní, napr. pokyny, brožúry, letáky,
odpovede na otázky daňových subjektov
a iné informačné materiály vydané DR SR,
– prístup k rôznym prehľadom a zozna-
mom,
– prístup k aplikáciám uľahčujúcim prácu
daňového subjektu, napr. účty štátnych
príjmov, daňová kalkulačka, daňový ka-
lendár, zisťovanie miestnej príslušnosti a
pod.,
– overenie IČ v SR, overenie IČ v EU,
– možnosť podania dopytu priamo cez
portál daňovej správy,
– možnosť vytlačenia daňového tlačiva,
alebo u nasledovných tlačív aj možnosť
ich vyplnenia na internete s kontrolou
správnosti:
– daňové priznanie k dani z pridanej hod-
noty,
– súhrnný výkaz pre daň z pridanej hod-
noty,
– daňové priznanie k dani z príjmov /práv-
nické osoby/,
– daňové priznanie k dani z príjmov /fyzic-
ké osoby typ A a typ B/,
– tlačivá k dani z príjmov zo závislej čin-
nosti,

– daňové priznanie k dani z motorových
vozidiel
– účtovné výkazy v jednoduchom účtov-
níctve (Úč FO 1-01, Úč FO 2-01),
– účtovné výkazy v podvojnom účtovníc-
tve (Úč POD 1-01, Úč POD 2-01).

Ďalšie elektronické služby sú v súlade
s platnou legislatívou dostupné len auto-
rizovaným užívateľom. Autorizovaným
užívateľom elektronických služieb môže
byť daňový subjekt alebo jeho zástupca
na základe:

a) registrácie, pozostávajúcej z nasle-
dovných krokov:
– vyplnenie registračného formulára na-
chádzajúceho sa na portáli, ktorý obsahuje
predovšetkým identifikačné údaje o budú-
com autorizovanom používateľovi;
– predloženie registračného formulára
používateľa miestne príslušnému správco-
vi dane na autorizáciu daňového subjektu;

b) autorizácie na miestne príslušnom
daňovom úrade:
– predloženie dokladov potvrdzujúcich i-
dentifikáciu daňového subjektu na miestne
príslušnom daňovom úrade.

Detailný postup registrácie, autorizácie
a samotného využívania autorizovaných
služieb spolu s technickými podmienkami
nájdu daňové subjekty v používateľskej
príručke pre autorizované elektronické
služby uverejnenej na www.drsr.sk v časti
registrácia alebo prostredníctvom e-mail:
callcentrum@drsr.sk; tel. číslo: 048/4393-
372, 330, 382, 335.

V súčasnosti sú autorizovaným pou-
žívateľom dostupné nasledovné elek-
tronické služby:
– zoznam daní (poskytuje prehľad daní,
na ktoré je daňový subjekt evidovaný),
– dokumenty daňového subjektu (posky-
tuje prehľad dokumentov podaných daňo-
vým subjektom na daňový úrad),
– dokumenty daňového úradu (poskytuje
prehľad dokumentov vystavených daňo-
vým úradom pre daňový subjekt),
– podanie dokumentov (umožňuje elektro-
nické podávanie daňových dokumentov),
– podávanie písomností so zaručeným
elektronickým podpisom (potreba obsta-
rania kvalifikovaného certifikátu pre zaru-
čený elektronický podpis od akreditovanej
certifikačnej autority www.caevpu.sk,
www.psca.sk, www.dtca.sk),
– podávanie písomností bez zaručeného
elektronického podpisu (potreba uzatvo-
renia dohody o spôsobe doručovania pí-

somností doručovaných elektronickými
prostriedkami, ktoré nebudú podpísané
zaručeným elektronickým podpisom uza-
vretej podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/
1992 Zb. v znení neskorších predpisov so
správcom dane a povinnosť do piatich
pracovných dní odo dňa elektronického
podania dokumentu doručiť v písomnej
forme prvú stranu doručenej písomnosti
a vyhlásenie o podaní písomnosti elektro-
nickou formou).

V súčasnosti je možné podať elektro-
nicky nasledovné daňové dokumenty:
– daňové priznanie k dani z pridanej hod-
noty,
– súhrnný výkaz pre daň z pridanej hod-
noty,
– daňové priznanie k dani z príjmov /práv-
nické osoby/,
– daňové priznanie k dani z príjmov /fyzic-
ké osoby: typ A a typ B/,
– tlačivá k dani z príjmov zo závislej čin-
nosti,
– daňové priznanie k dani z motorových
vozidiel,
– súvahu – Úč POD 1-01,
– výkaz ziskov a strát – Úč POD 2-01,
– výkaz o príjmoch a výdavkoch – Úč FO
1-01,
– výkaz o majetku a záväzkoch – Úč FO
2-01.
– správu práv daňového subjektu (pride-
lenie, príp. odobratie prístupových práv
iným osobám, napr. zamestnancom).

Výhody využívania autorizovaných
elektronických služieb dávajú odpoveď
na otázku, prečo komunikovať s daňovou
správou elektronicky. Ide najmä o:
– získanie prehľadu o dokumentoch z pí-
somného styku medzi daňovým subjektom
a miestne príslušným správcom dane,
– nový a zároveň atraktívny spôsob poda-
nia daňových dokumentov bez viazanosti
subjektu na jeho využitie,
– modernú a bezpečnú formu komuniká-
cie, ktorej uplatnenie je možné v stále sa
rozširujúcom okruhu subjektov a organi-
zácií,
– úsporu času pri komunikácii s daňovou
správou,
– okamžitú spätnú väzbu poskytujúcu in-
formácie o úspešnosti realizovaného elek-
tronického podania dokumentu a o akcep-
tovaní, resp. neakceptovaní tohto podania,
– postupné rozširovanie autorizovaných
elektronických služieb, ako aj dokumen-
tov, ktoré je možné elektronicky podať.

Ako a prečo komunikovať s daňovou správou elektronicky?
Portál daňovej správy www.drsr.sk
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Takto budú označené podnikateľské inkubátory
v Šahách a vo Veľkom Krtíši

a internetové miesta
v Sazdiciach, Plášťovciach, vo Vinici,

v Príbelciach a v Dolnej Strehovej.

Cieľom  projektu financovaného EÚ je:

podporiť cezhraničnú spoluprácu medzi malými a
strednými podnikateľmi v rámci hontiansko-poipeľ-
ského a veľkokrtíšskeho regiónu a mikroregiónov Peš-
tianska župa a Nógrádska župa (v MR).

Vážení podnikatelia, predstavujeme vám

„Tento dokument bol vytvorený s finančnou pomocou
Európskej únie.

Názory v ňom vyjadrené sú výlučne názormi Združenia obcí
a miest hontiansko-poipeľského regiónu a nevyjadrujú
žiadnym spôsobom oficiálny názor Európskej únie.”

 Na čo slúži internetové
miesto?

Čo je podnikateľský
inkubátor?

Miesto vybavené kan-
celárskou a výpočtovou
technikou, s pripojením
na internet, slúžiace začí-
najúcim malým a stred-
ným podnikateľom ako
kancelárske a rokovacie
priestory.

Internetové miesto
zabezpečí internetové
pripojenie začínajúcim
malým a stredným pod-
nikateľom v regióne.

Práce súvisiace s technickým vybavením
týchto priestorov budú prebiehať

v mesiacoch február, marec.

Tešíme sa na návštevu malých a stredných
podnikateľov z našich regiónov!

Informácie:

Združenie obcí a miest hontiansko-poipeľského
regiónu so sídlom v Šahách
Tel.: 036/74112284, e-mail: project.msu@sahy.sk

Občianske združenie Koliba
Tel.: 047/4831271, e-mail: koliba@stonline.sk

Milí čitatelia!
Súčasný pretechnizovaný

svet a zrýchlený spôsob života
kladie vysoké nároky na naše
telo a celkovú životosprávu.
Stres na pracovisku, v škole,
rodine určite dobre nevplýva na
celkovú pohodu človeka.

Málo pohybu, nesprávne
zloženie stravy a zlá životo-
správa sú najlepšími stimulátor-
mi najrozšírenejších civilizač-
ných ochorení, ako sú kardio-
vaskulárne ochorenia a obezita.

I keď je už dávno po Novom
roku a obdobie nových pred-
savzatí už pominulo, myslím si,
že nikdy nie je neskoro na to,
aby sme si vstúpili do svedomia
a začali pre seba niečo robiť.

A čo je to vlastne spávna ži-
votospráva?

To nie je len krásne vyzera-

Zdravý životný štýl

V zmysle zásad o hospodárení s majetkom mesta
a v zmysle zákona 138/1991 Zb. mesto Šahy vypisuje
dražbu na odpredaj budovy Polikliniky II, nachádza-
júcej sa na parc. č. 1758/1 o výmere 818 m2 (budova
so súp. čís. 587 v k. ú. Šahy).

Vyvolávacia cena: 1 300 000 Sk
Aukčný predaj sa uskutoční dňa 16. marca 2006

o 14.00 hod. v divadelnej sále Mestského úradu
v Šahách na Hlavnom námestí č. 1.

Účastnícky poplatok je 200 Sk, pre verejnosť je
vstupné 20 Sk.

Ing. Ján Lőwy
primátor mesta Šahy

Aukčný predaj

Výročná členská schôdza
ZO Csemadok-u sa konala 4.
februára 2006.

Po schválení programu po-
verený predseda organizácie
Tibor Pálinkás referoval o čin-
nosti v kalendárnom roku 2005.
Správu o hospodárení prečítal
pokladník Peter Štrba.

Výročná schôdza ZO Csemadok-u
Členskú schôdzu pozdravila

aj Katarína Szarkaová, člen-
ka Oblastného výboru Csema-
dok-u v Leviciach.

Schválený plán činnosti na
rok 2006 značne spestrí kultúr-
ny život obyvateľov Šiah. Člen-
skú schôdzu uzavrel predseda.

/korpás/

júce telo a správna výživa, ale
aj celkový spôsob života, zmýš-
ľanie človeka, rodinná poho-
da...

Prostredníctvom tejto pravi-
delnej rubriky by som sa s vami
rada podelila o svoje skúsenosti
z obdobia súťažného pôsobenia
v športe, zo štúdií na katedre te-
lesnej výchovy a športu , ale aj
z najkrajšieho obdobia v živote
ženy, tehotenstva.

Pokúsim sa odovzdať vám
rady, ktoré vás, dúfam, posunú
o krok vpred na ceste za zdra-
vím životom.

Ak máte otázky alebo pripo-
mienky, napíšte mi na e-mailo-
vú adresu: judy.jlol@pobox.sk.

Téma v budúcom čísle: zlo-
ženie vyváženej stravy.

-jsz-
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Jednou z najstarších a záro-
veň najzábavnejších tradícií
Základnej školy na Ul. E. B.
Lukáča v Šahách je nepochyb-
ne maškarný ples detí prvého
stupňa, poriadaný školskou
družinou. V čase fašiangov,
plesov a bálov, nesmelo toto
podujatie na našej škole chý-
bať. Uskutočnilo sa 17. febru-
ára v popoludňajších hodinách,
ale rušno bolo už predtým. Pani
vychovávateľky obliekali našu
telocvičňu do slávnostných šiat,
aby sa nemusela hanbiť pred
náporom návštevníkov, ktorých
očakávala.

Po skončení vyučovania a
absolvovaní obeda sa začali
schádzať rodičia žiačikov 1. až
4. ročníka, aby pripravili svoje
netrpezlivé ratolesti na samotný

maškarný ples. Pomohli im ob-
liecť sa do masiek, pomaľovali
rozžiarené tváričky, aby sa vzá-
pätí presunuli do priestorov te-
locvične, kde sa usadili. Ako
každý správny ples, ten školský
nevynímajúc, bol otvorený sláv-
nostne, konkrétne vystúpením
našich mažoretiek. Tie správne
rozohriali a pripravili atmosfé-
ru na príchod samotných ma-
siek, ktoré vošli do miestnosti
pod vedením pani vychováva-
teliek. Sprievod obišiel krásne
vyzdobenú telocvičňu, aby sa
mohol každý pokochať prin-
ceznami, zvieratkami a rôzny-
mi príšerkami, na ktoré sa naši
malí zmenili. Fotoaparáty cva-
kali, kamery bežali, aby zachy-
tili do rodinného albumu tieto
prchavé chvíľky slávy a lesku.

Pani vychovávateľka Klára
Ágostonová privítala prítom-
ných príbuzných žiakov, masky
i pedagogických pracovníkov.
Po chvíľke tanca a zábavy pod
taktovkou diskdžokeja Tomáš-
ka Antala z 8.A triedy sa jed-
notlivé masky predstavili
porote vytvorenej z radov rodi-
čov, ktorá ocenila tie najvyda-
renejšie a najvtipnejšie. Tak sa
mohol tešiť rytier v brnení, gróf
Drakula, princezné i šašovia,
semafor i černokňažník, hrozno
sa radovalo, až mu praskali bo-
bule-balóny. Žiadna pekná
maska neunikla bystrému oku
porotcov. Avšak ani tí, ktorým
sa tento rok nepodarilo tak pek-
ne zamaskovať, nemuseli byť
smutní. Dostali drobný darček
a sladkosti. Vo víre tanca hasili
smäd pripravené malinovky a
džúsy, na stoloch čakali tiež
sladkosti a slané pochúťky od

Telocvičňa ožila

výmyslu sveta. Ďakujeme pani
triednym učiteľkám, vychová-
vateľkám, rodičom a sponzo-
rom, ktorí sa postarali nielen o
spomínané občerstvenie, ale
naplnili niekoľko stolov urče-
ných na uloženie cien do tom-
boly. Podujatie spestrili svojím
vystúpením tanečníci z radov
žiakov 4. ročníka. Všetky deti
chceli vyhrať, a preto nelenili
a zhromažďovali si tombolové
lístky. Po tanečných kreáciách
na parkete nastala tá očakávaná
chvíľa, čas tomboly. Masky si
s rozžiarenými očkami chodili
po svoje výhry, mnohí i niekoľ-
kokrát za sebou.

A tí, čo nič nevyhrali? Neva-
dí, domov odišli plní pekných
zážitkov s vedomím, že o rok
sa stretnú znova. Veď náš maš-
karný ples bude o rok znova.

Beata Bazalová

Gymnázium Šahy usporiada 10.
marca od 14.00 hod. v telocvični
gymnázia III. ročník volejbalo-
vého turnaja zamestnancov šahan-
ských škôl o Pohár primátora mes-
ta Šahy za účasti týchto družstiev:
Osemročné cirkevné gymnázium F.
Fegyvernekiho, Gymnázium, Od-
borné učilište, výber šahanských
základných škôl a Združená stredná
škola v Šahách.

Očakávame záujemcov volejbalu
i športu. Mgr. Gabriel Szikora

Pozvánka na
volejbalový turnaj

Výzva
Samospráva mesta Šahy z príležitosti

XXV. Dní kultúry v Honte plánuje v sep-
tembri 2006 vydať publikáciu o histórii
tohto podujatia v Šahách, resp. uskutočniť
výstavu z dokumentov týchto hontian-
skych slávností.

Preto sa obraciame na občanov, ktorí
vlastnia takéto dokumenty /plagáty, po-
zvánky, letáky, fotografie, filmy, videona-
hrávky.../, aby nám ich zapožičali.

Dokumenty môžete odovzdať v Hon-
tianskom múzeu /Rotaridesova ul., Šahy/.

Za Vašu ochotu a pomoc Vám vopred
ďakujem.

Ing. Ján Lőwy
primátor mesta Šahy

Mesto Šahy, rímskokatolícka cirkev,
evanjelický cirkevný zbor a. v. a reformo-
vaný kresťanský cirkevný zbor ďakujú
všetkým, ktorí darovali sociálne odkáza-
ným rodinám v Šahách detské šaty, obuv
i hračky, prádlo atď. Do zbierky, ktorá
trvala od 1. do 4. februára, sa zapojilo 147
rodín z mesta.

Všetky dary boli rozdelené od 8. do 10.
februára odkázaným rodinám.

Organizátori ďakujú Jane Képesovej
a Judite Somsiovej, ako aj Františkovi
Hengericsovi za aktívnu pomoc pri reali-
zovaní celej zbierky.

JUDr. Ernest Zsolnay
ved. správneho odd.  MsÚ Šahy

Ďakujeme za pomoc
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Nové pracovné príležitosti v s. r. o. Fragicslov
Fragicslov, spol. s r. o. so

sídlom v Šahách je sesterským
podnikom belgickej firmy Re-
cor. Spoločnosť svoju činnosť
začala v roku 1997, keď posta-
vili prvú výrobnú halu na Ulici
SNP v Šahách pri futbalovom
ihrisku. Vyrábať začali 6. au-
gusta 1998. Pôvodnú výrobnú
halu v roku 2000 rozšírili na
trojnásobok odkúpením haly
miestnej firmy.

Hlavným profilom spoloč-
nosti je šitie kožených a textil-

ných poťahov na sedacie súpra-
vy pre belgickú firmu. Činnosť
bola v roku 2004 rozšírená o
výrobu kompletných sedacích
súprav. Pred 8 rokmi výrobu za-
čali s 30 ľuďmi, ale teraz už za-
mestnajú 175 osôb.

Rok 2005 bol pre firmu veľ-
mi významný. Dali do prevádz-
ky ďalšie tri výrobné haly na
Berneckej ulici vedľa objektov
bývalého mlyna a PNZZ.

V priestoroch starého závo-
du na Ulici SNP som navštívil
výrobného riaditeľa Vilmosa
Kempfa, ktorý ochotne posky-
tol informácie a predstavil vý-
robnú činnosť v jednotlivých
priestoroch.

V sprievode môjho hostiteľa
sme prešli jednotlivé výrobné
haly, kde sme sa stretli s usilov-
nými a spokojnými pracovník-
mi. Prezreli sme príjem kožené-
ho tovaru z Belgicka. V jednej
hale je výroba zameraná na

strih a kontrolu kože, čo dáva
prácu 30 pracovníkom. V dru-
hej hale pracujú šičky v počte
45, v ďalšej sú ostatní pomocní
pracovníci. Počas návštevy sme
sa presvedčili, že pracovníci
zodpovedne plnia svoje výrob-
né úlohy.

Oslovil som aj niektorých
pracovníkov, ktorí vyslovili
spokojnosť s pracovným pros-
tredím a nesťažovali sa ani na

zárobkové možnosti.
Pre nás je veľmi dôležitá ú-

loha zodpovedne sa postarať o
svojich zamestnancov, infor-
moval ma výrobný riaditeľ Vil-
mos Kempf, preto sa snažíme
pre pracovníkov vytvoriť zdra-
vé a bezpečné pracovné pod-
mienky. Každému zabezpečí-
me potrebné ochranné pros-
triedky. Postavili sme nové mo-
derné výrobné haly, kde pra-
covníci pomocou zdravotne ne-

závadného lepidla švajčiarskej
výroby zabezpečujú pripevne-
nie špongie. Napriek tomu v ha-
le prevádzkujeme aj odsávacie
zariadenie. Vo výrobnej hale
pre šičky funguje klimatizačné
zariadenie.

Ak by sme našli ďalšie šič-
ky, poznamenal výrobný riadi-
teľ, mohli by sme rozšíriť aj
ďalšie výrobné úseky. Do stri-
hárne na strih kože je veľký
záujem zo strany mužov, ale my

potrebujeme aj šičky, aby pri-
pravená koža bola aj včas zoši-
tá. Okrem kvalifikovaných ši-
čiek srdečne očakávame aj ne-
vyučené pracovníčky. Odbor-
níci našej firmy v krátkej dobe
zaučia záujemcov o šitie kože-
ných a textilných poťahov.

Znovu zdôrazňujem, že pre
nás je veľmi dôležité, aby naši
zamestnanci boli spokojní. U-
robím všetko preto, aby naši
pracovníci ostali u nás, ba aby

prišli i noví. Zárobkové mož-
nosti neustále zlepšujeme.
Najlepšie šičky zarábajú me-
sačne až 13 tisíc korún a prak-
ticky pod 8 tisíc Sk ani jedna
šička nemá plat.

Očakávame ďalších nových
pracovníkov, najmä šičky, aby
moderné výrobné podmienky
boli efektívne využité a aby i na-
ši zamestnanci boli spokojní.

Ďakujem za informácie.
Pavel Kajtor
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V okrese Levice:
– zatiaľ nebol zistený vírus vtá-
čej chrípky,
– mimoriadne oparenia pre drob-
nochovateľov neboli zatiaľ ulo-
žené,
– je zakázané sústreďovanie hy-
diny a holubov na výstavách,
závodoch a súťaži poštových
holubov v celej Slovenskej re-
publike,
– doporučujeme, aby chovate-
lia hydiny túto držali v uza-
vretých priestoroch, t. j. vo vo-
lierach alebo iných priestoroch
/siete nad výbehmi a pod./, aby

Čo je vtáčia chrípka?
Je to vírusové ochorenie, kto-

ré šíri divoko žijúce vtáctvo. O-
hrozuje predovšetkým vtáčie
chovy a hydinu. Na ľudí sa pre-
náša len výnimočne po pria-
mom kontakte s infikovanými a-
lebo uhynutými zvieratami.
Vtáčia chrípka sa neprenáša
z človeka na človeka.

Od roku 1997 zaznamenali
116 ochorení u ľudí najmä v Á-
zii. V Európe sa vyskytlo nie-
koľko ojedinelých prípadov u
ľudí, ktorí pricestovali z riziko-
vých oblastí. Určité riziko spo-
číva v mutácii vírusu vtáčej
chrípky s ľudskou chrípkou a
v možnom vzniku nového
(zmiešaného) vírusu, ktorý by
mohol vyvolať chrípkovú pan-
démiu.

Príznaky vtáčej chrípky: te-
lesná teplota 38 oC a viac, ka-
šeľ, bolesti hrdla, dýchavica.

Vtáčou chrípkou sa môže
človek nakaziť iba pri priamom
kontakte s infikovaným vtác-
tvom, hydinou alebo prostre-
dím. Vtáčia chrípka je nepre-
nosná z človeka na človeka.

Prevencia
Najúčinnejším spôsobom

prevencie je očkovanie proti

Už je to tu. Hoci našich poli-
tikov dodnes necharakterizova-
lo nudné politizovanie, teraz,
keď odobrili predčasné voľby,
politický život naberá na obrát-
kach.

Kým by niektorí politici už
aj doteraz boli schopní utopiť
svojho rivala v lyžičke vody, od-
teraz im na to bude stačiť aj kva-
pátko. Kto má rád akčné filmy,
ten sa bude môcť vyžívať v na-
sledujúcich ohováračkách, intri-
gách či hanobeniach. Uzdy pôj-
du bokom, zabudne sa na výčit-
ky svedomia, morálka a etika o-
stanú španielskou dedinou. Zo-
berme si len nedávny prípad.
Pán Cuper vyjadril svoje hlboké
pohoršenie nad tým, že minister
Tóth počas rokovania v parla-
mente pil kofolu. Vytkol mu to
ten pán Cuper, ktorý sa k pitiu
kofoly nezvrhne ani pri riadení
auta a v podnapitom stave spô-
sobuje dopravnú nehodu. Nikto
iný by sa radšej na jeho mieste
neozval, ale pán Cuper je z iné-
ho dreva. Inému zbadá íver v o-
ku, vo svojom neuvidí ani kla-
du. A to je len začiatok! Čo sa
stane do volieb, ešte nevieme,
ale že kamarátstvo a bratstvo
budú cudzími slovami, to je isté.
Teraz je reč o pozícii, o vládnutí
a o záujmoch. Všelijaké „hlúpe”
city sa do neho nevmestia. Oča-
kávať dohodu medzi koalíciou

Informácie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Leviciach Normálne?

Vtáčia chrípka a jej prevencia
chrípke. Nemožno ho chápať
ako liek, ale ako účinný pros-
triedok na zvýšenie odolnosti
organizmu.

Možnosti ako chrániť
seba a deti

– Preventívne očkovanie proti
ľudskej chrípke
– Dôsledné dodržiavanie zásad
hygieny
– Zvýšená kontrola detí na ihris-
kách, pieskoviskách, v parkoch
a podobne
– Vysvetľovanie významu a spô-
sobov ochrany
– Chrániť deti a seba najmä na
dedinách pred priamym kontak-
tom so živou alebo uhynutou hy-
dinou a vtáctvom
– Potraviny pri spracovávaní
dôkladne variť (teplota 75 oC,
minimálne 20 minút)
– Mať vždy k dispozícii kontakt
na svojho lekára, pediatra
– Pri ochorení dodržiavať lie-
čebný režim
– Ak dôjde vo vašej blízkosti
k uhynutiu hydiny alebo vtác-
tva, okamžite informujte naj-
bližšiu veterinárnu službu.
– Ak ste chovateľom hydiny
a vtáctva, zabezpečte si chov
v uzavretom priestore.

a opozíciou je prinajlepšom nai-
vita. Čo navrhuje jeden, to auto-
maticky zamietne ten druhý, a
potom sa obaja farizejsky vyho-
várajú na záujmy občanov. Ako
môže niekto zastávať záujmy
občanov, kto sa ich ani neopýta,
čo chcú a prečo to chcú. My sme
nechceli fabriku KIA, zahranič-
ných butikárov, nechceli sme
likvidáciu poľnohospodárstva,
nie sme nezamestnaní zo samej
lenivosti a nechceme zo samej
zábavy ísť do dôchodku už po-
maly vo veku 70 rokov. Hore sa
pri válove strkajú, sypú sa rany
pod pás, šľapáky sú na dennom
poriadku a porazeným nakoniec
býva vždy ten prostý občan. Za-
plavia nás miliónmi letákov,
platených z našich daní, ktoré
snáď ani nikto neprečíta, začnú
zvolávať mítingy, z ktorých vy-
kážu človeka, keď sa opováži
klásť nepríjemné otázky a z nie-
koľkoštvorcovometrových bill-
boardov na nás budú civieť takí
ľudia, ktorí nás potrebujú iba do
zrátania volebných lístkov.

Voliť však bude treba, lebo
kráľovstvo bez kráľa nie je krá-
ľovstvom. Dúfajme, veď sme už
v dejinách mali niekoľko spra-
vodlivých a naozaj dobrých krá-
ľov. Nezabudnime však na to,
že niektorí boli pre svoj národ
aj katmi.

Július Belányi

sa zabránilo priamemu styku
s voľne žijúcim vtáctvom.
– Hydinu kŕmiť len tak, aby sa
ku krmivu nemohli dostať divé
vtáky.
– Podozrivé úhyny, zmenu zdra-
votného stavu nahlásiť obvod-
nému veterinárnemu lekárovi,
ktorý posúdi klinické prejavy a
v prípade potreby sa spojí s Re-
gionálnou veterinárnou a potra-
vinovou správou /RVPS/ v Le-
viciach. Celá činnosť súkrom-
ného veterinárneho lekára je
bezplatná, je hradená zo štátne-
ho rozpočtu.

– Závažné prípady hláste
priamo na RVPS v Leviciach
(č. tel.: 6312352), kde je stála
služba s odkazovačom, vrátane
mobilného telef. veter. lekára.

– Za závažné prípady pova-
žujeme hromadný úhyn hydiny
a vtákov cca 3 až 5 a viac kusov
na jednom mieste. Uhynutú hy-
dinu nechytajte holými rukami!

– Pri ošetrovaní a kŕmení hy-
diny je potrebné dodržiavať zá-
sady osobnej hygieny.

– Tepelne opracované mäso
(75 oC 20 min./ je bezpecné na
konzum.

– Je zakázaný podomový
predaj živej hydiny a jej pro-

duktov v obciach  od rôznych
predajcov neznámeho pôvodu.

– V prípade zistenia vírusu
vtáčej chrípky v okrese budú
všetky obecné úrady vyrozume-
né v uložených opatreniach,
ktoré však už budú záväzné.

Uvedené preventívne opatre-
nia doporučujeme dodržiavať,
nakoľko v prípade zistenia o-
chorenia čo len u jedného kusa
hydiny, budú mať za následok
likvidáciu hydiny v celej obci a
v celom ochrannom pásme s po-
lomerom 3 km.

MVDr. Ján Števko v. r.
regionálny

veterinárny lekár

Informácie a preventívne opatrenia regio-
nálneho veterinárneho lekára v Leviciach

ohľadom výskytu vtáčej chrípky v SR
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V I C T O R Y  3 D r o g é r i a

Va š a  v íť a zn á  v oľb a

DROGÉRIA VICTORY 3 /bývalá drogéria GAMA/
Šahy, Nám. B. Bartóka 11

Pripravili sme pre Vás široký sortiment drogériového a kozmetického tovaru
vo výhodných cenách a v novozrenovovanej predajni

N a v y š e  s m e  p r i p r a v i l i  a j  m i m o r i a d n u  a k c i u  p r e  V á s .  *

Pri nákupe tovaru v hodnote 300 Sk dostanete balíček kávy Nescafé 3v1
Pri nákupe tovaru v hodnote 500 Sk dostanete hokejový bavlnený šál
Pri nákupe tovaru v hodnote 800 Sk dostanete hokejový dres Slovenska

* do vypredania zásob

Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme Vám príjemný nákup.

Dňa 8. marca 2006 Vás pozývame do novootvorenej predajne

Predjedlo

Cestovinový šalát

Potrebujeme: 100 g cesto-
vín /vretienka/, 8 dkg šunky,
1balíček zelených olív, 5 dkg
tvrdého syra /eidam/, 1 ks kys-
lej uhorky, 1 konzervu bielej
fazule, sterilizovanú feferón-
ku, 1 cibuľu.

Na dressing: 1dl olivového
oleja, šťavu z 1 citróna, 1 strú-
čik cesnaku, worchesterovú
omáčku, cukor, soľ, horčicu,
čierne a biele korenie.

Ako na to
Cestoviny uvaríme podľa

návodu, scedíme a necháme
vychladnúť. Do servírovacej
misy nadrobno nakrájame ci-
buľu, šunku, syr, olivy /od-
kvapkané/, kyslú uhorku a fe-
ferónku /zbavenú jadierok/,

pridáme odkvapkanú sterilizo-
vanú fazuľu.

Dressing si pripravíme na-
sledovne: v šľahacej miske
zmiešame olivový olej, koreni-
ny, pretlačený cesnak, horčicu,
cukor, soľ a šťavu z citróna.
Primiešame k surovinám.

Podávame vychladený s čier-
nym chlebom.

Polievka

Brokolicová krémová

Potrebujeme: brokolicu,
smotanu na šľahanie, olej, 2
krajce chleba, múku, soľ, muš-
kátový kvet.

Ako na to
Brokolicu rozoberieme na

ružičky, krátko povaríme v sla-
nej vode s muškátovým kve-
tom. 4-5 ružičiek odložíme,

ostatné rozmixujeme tyčovým
mixérom a zahustíme múkou
rozhabarkovanou v šľahačke.
Odložené ružičky vložíme
späť, chlieb nakrájame na koc-
ky a usmažíme na oleji. Podá-
vame s kockami chleba.

Hlavné jedlo

Taštičky s plnenými
kuracími stehnami

Potrebujeme: 4 ks vykoste-
ných kuracích stehien, sušené
slivky, 8 plátkov šunky, 8 plát-
kov tvrdého syra, 1 balíček líst-
kového cesta, olej, soľ, čierne
korenie, 1 vajce.

Ako na to
Kuracie stehná rozpolíme,

osolíme, okoreníme, na každý
kus uložíme plátok šunky a sy-
ra a 2 ks sušených sliviek. Zvi-
nieme, upevníme ihlou alebo
niťou a krátko /asi 20 min./ po-
dusíme na panvici s olejom.
Lístkové cesto rozvaľkáme na
hrúbku 0,5 cm a rozdelíme na
8 štvorcov. Na každý uložíme

1 vychladnutý závin, boky na-
trieme rozšľahaným vajíčkom,
zabalíme, boky pritlačíme. Po-
ukladáme na plech vyložený
papierom na pečenie, vrch po-
trieme vajcom a vložíme do rú-
ry. Pečieme asi 15 minút pri
teplote 200 stupňov. Podáva-
me s opekanými zemiakmi a
zeleninovým šalátom.

Dezert

Palacinky v slivkovej
omáčke

Potrebujeme: 10-12 palaci-
niek, 1 pohár slivkového kom-
pótu, maizenu, šľahačku.

Ako na to
Šťavu z kompótu zlejeme,

zahustíme 3-4 lyžičkami mai-
zeny (aby sme dostali primera-
ne hustú omáčku). Palacinky
potrháme na kúsky a spolu so
slivkami vmiešame do omáč-
ky. Podávame so šľahačkou.

Prajem Vám dobrú chuť.

Ivan Kolev

Recepty na marec



Karatisti TJ Saag Šahy do novej sezóny vstúpili úspešne,
nakoľko sa z februárových súťaží vrátili s medailami.

11. februára 2006 na majstrovstvách Stredoslovenského kraja
v Banskej Bystrici dosiali tieto výsledky:

Alexander Jakab 3. miesto žiaci v kat. kumite -50 kg
Richard Kanala 3. miesto dorastenci, kumite -60 kg
Gabriel Polyák 2. miesto dorastenci, kumite +60 kg
25. februára na Slovenskom pohári mládeže vo Vrábľoch Alan

Gregor v kat. kumite +50 kg získal 3. miesto.
Blahoželáme.    -ok-
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Tabuľka extraligy mužov v stolnom tenise
(2005/2006)

1. MŠK HCH Čadca 18 17 0 1 174 : 29 52
2. ŠKST Bratislava 18 16 1 1 166 : 52 51
3. ŠK Mostex Rača 18 12 2 4 145 : 80 44
4. ŠK ŠG Nitra 18 11 2 5 135 : 90 42
5. ŠKST Ružomberok 18 8 5 5 134 : 101 39
6. ŠKST Topvar Topoľčany 18 6 2 10   93 : 139 32
7. ŠKST Michalovce 18 6 0 12   84 : 139 30
8. MSK Malacky 18 3 2 13   86 : 142 26
9. PK Komárno/Šahy 18 3 2 13   65 :155 26
10. Geológ Rožňava 18 0 0 18   24 :179 18

Úspechy karatistov

Športová obec
v Ipeľskom Sokolci smúti

Ladislav Király starší
sa narodil 6. júla 1932.
Základnú školu absolvoval
vo svojej rodnej obci a šty-
ri meštianky v Šahách, kde
sa stal brankárom dorastu
Slovan Šahy. V roku 1948
absolvoval odbornú školu
mlynára v Leviciach, po
skončení ktorej pracoval
v šahanskom, neskoršie
v krupinskom mlyne, kde
ho viackrát vyznamenali a-
ko vzorného pracovníka-
mlynára podniku. Do dô-
chodku odišiel ako 63-roč-
ný v roku 1995.

V roku 1953 sa oženil,
mal dve deti. Do roku 1966
bol brankárom futbalového
družstva v Ipeľskom So-
kolci. Po skončení aktívnej
futbalovej činnosti sa ale
s futbalom nerozlúčil: stal
sa futbalovým rozhodcom
Levického okresu, kde od-
pískal vyše 300 zápasov.
Futbalový zväz na základe
informácií klubov mu po-

stupne udelil vyznamena-
nia: Čestné uznanie OFZ,
Pamätnú medailu OV ČS
TV a po skončení aktívnej
rozhodcovskej činnosti
Bronzový odznak VFZ a
SÚV ČSZTV. Sú to uzna-
nia za dlhoročnú činnosť,
ktorými sa nemôžu po-
chváliť mnohí funkcionári
ani futbaloví rozhodcovia.

V Ipeľskom Sokolci a o-
kolí ho poznali veľmi dob-
re, nakoľko mnoho desať-
ročí bol aktívnym funkcio-
nárom telovýchovnej jed-
noty, neskoršie futbalového
klubu. Dlhé roky pôsobil aj
ako tréner a vedúci druž-
stva, vo výbore futbalové-
ho klubu pracoval ako ta-
jomník prakticky do po-
slednej chvíle života.

Ladislava Királya st. po-
chovali 4. februára 2006 na
obecnom cintoríne v Ipeľ-
skom Sokolci.

Česť jeho pamiatke!
Mgr. Ján Belányi

Hľadáme mladých dynamických pracovníkov
/čalúnnikov/ na čalúnenie kožených sedacích
súprav. Nových pracovníkov zaškolíme. V blízkej
budúcnosti aj dvoj- až trojzmenný pracovný čas.
Mzda podľa výkonu.

Prihlášky: Furni Finish s. r. o., Tupá č. 261; tel.:
036/7420460.

In memoriam
JUDr. Bényi

Károly
(1915 – 2006)

Spomienka na viacná-
sobného majstra v hode
oštepom v Honti Lapok

Extraligový stolnotenisový
tím PK Komárno/Šahy ďakuje
samospráv e mesta Šahy,

sponzorom a fanúšikom za
prejavenú dôveru v sezóne
2005/2006.


