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ZŠ J. Kráľa v dňoch 18.–19. mája 2006
organizuje už V. ročník celoslovenskej sú-
ťaže v recitácii štúrovských spisovateľov
KRÁĽOVE ŠAHY z príležitosti 130. vý-
ročia úmrtia Janka Kráľa.

18. mája /štvrtok/
9.30 – Uvítanie u primátora mesta
10.00 – Slávnostné otvorenie jubilej-

ného 5. ročníka KŠ pred budovou MsÚ
11.00 – Otvorenie expozície v Galérii

Ľudovíta Simonyiho
14.00 – Konferencia – stretnutie učite-

ľov slovenského jazyka zo základných a
stredných škôl Levického okresu so spiso-
vateľmi, umelcami a jazykovedcami na

Kráľove Šahy 2006
tému Význam a poslanie recitačných sú-
ťaží a súčasnom školstve

18.00 – Slávnostná akadémia
19.00 – Slávnostná recepcia

19. mája /piatok/
8.00 – 9.00 – Prezentácia súťažiacich
8.45 – Zasadnutie poroty
9.00 – Kráľove Šahy – súťaž v predne-

se poézie a prózy štúrovcov
12.00 – Vyhodnotenie súťaže
12.30 – Záverečné hodnotenie, odo-

vzdávanie cien víťazom
13.00 – Obed
14.00 – Zasadnutie organizátorov, zhod-

notenie jubilejného 5. ročníka KŠ

Páni poslanci klubu SMK, ďakujem za
vysvedčenie. Hlavne duchovnému otcovi
článku.

Vážení páni z „protitábora”. Naivne
som si myslel, že konštruktívne zareaguje-
te na môj článok a konečne začneme spo-
lupracovať pre záchranu a rozvoj našej ne-
mocnice. Veril som, že prídete s konkrét-
nymi, vecnými návrhmi. Ale nie. Ľahšie
je uraziť sa a druhého urážať.

Páni, mali ste zareagovať na fakty a nie
vymýšľať a písať nezmysly. Čo sú to za
podlé obvinenia o mojom pôsobení v hnu-
tiach a stranách. Vážení poslanci, tu a teraz
vyhlasujem, že som nikdy nebol členom
ani prívržencom žiadneho hnutia. Bol som
členom jednej strany, a to SOP až do od-
chodu bývalého prezidenta pána R. Schus-
tera. Po nastolení iného smerovania strany
p. Hamžíkom som sa vzdal členstva na ok-
resnom sneme. Odvtedy nevyhľadávam ú-
točisko v žiadnej strane, ako to píšete vy.
Páni, najzarážajúcejšie je, že ma kádruje
/z populizmu a demagógie/ taký, ktoré-
mu /a nie je tomu tak dávno/ sa ešte aj
v maďarskej škole muselo zdraviť „Práci
česť!” Nie ja som hodnotil deti podľa toho,

či navštevujú alebo nie hodiny nábožen-
stva a neupozorňoval som rodičov, že im
to asi nepomôže pre ďalšie štúdium. Ešte
na margo členstva v strane. V r. 1998–
2002 v MsZ v Šahách klub SOP mal naj-
väčšie zastúpenie. Jeho členom a pred-
sedom bol terajší pán primátor. Pritom za
celé obdobie pôsobenia klubu sa nestalo,
aby sme dostali direktíva na hlasovanie
podľa jednotlivých bodov programu. Aj
takto sa dá pracovať na pôde mestského
parlamentu pre rozvoj mesta a v prospech
občanov. A prosím, to nie je demagógia,
to sú fakty!

Páni, MUDr. Csaba Tóth je odborným
garantom nemocnice. Ordinuje v nemoc-
nici a drží služby. A práve vy by ste nemali
rozoberať to, „že akým spôsobom priva-
tizoval /vo vlastnom záujme/”. Totiž stalo
sa to za éry bývalej správnej rady, kde ste
mali len svojich ľudí. Na Váš návrh sa vy-
pustila jeho ambulancia. A akosi zabú-
date, že bol členom aj bývalej správnej
rady. Len vtedy to asi vyhovovalo a teraz
nie.

Vážení páni, z mojej strany celú zále-

Epilóg

/Dokončenia na 4. strane/
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Poštová schránka

39. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Šahách sa konalo 29. apríla za
účasti 12 poslancov z 13 zvolených. Za-
sadnutie viedol primátor Ing. Ján Lőwy.

Po otvorení, určení overovateľov a voľ-
be návrhovej komisie nasledovala kontro-
la plnenia zročných uznesení, ktoré sa tý-
kali uznesení z predošlých zasadnutí MsZ.
Správa o inventarizácii majetku nemocni-
ce bude predložená na júnovom zasadnutí.

 V rámci interpelácie poslanci najprv
dostali odpoveď na minule neodpovedané
otázky /kanalizácia v mestskej časti Ho-
mok, výrub stromov na lúke, oplotenie a
neporiadok v areáli Casablanky, túlavé
psy, motorkári/, potom poslanci interpe-
lovali v týchto otázkach: multifunkčné
ihrisko, úprava fasády budov na hlavnom
námestí, rýchle jazdy pri Biete, následný
predaj pozemkov určených na výstavbu
tretím subjektom, výmena piesku v pies-
koviskách, stav chodníkov v niektorých
uliciach, účasť občanov na zasadnutiach
zastupiteľstva. Ako predstavitelia Elek-
trisu, prevádzkovateľa káblového televíz-
neho rozvodu v Šahách „objasnili” situá-
ciu, nie je možné zaradiť do základného
balíka anglický spravodajský program.

Poslanci správu o výsledkoch hospodá-
renia mesta, ako aj záverečný účet /37-

stránkový materiál/ mesta za rok 2005
schválili bez výhrad /výsledok hospodáre-
nia za rok 2005 je + 6 723 286 Sk/, podob-
ne aj správu o výsledkoch kontrolnej čin-
nosti hlavnej kontrolórky mesta za prvý
štvrťrok 2006.

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie
správu o hospodárení Energo-Bytosu, in-
formatívnu správu o využití nehnuteľného
majetku mesta, ako aj informáciu o výrube
miestnych daní a poplatkov na rok 2006.
Poslanci zobrali na vedomie aj informácie
o príprave XXV. Dní kultúry v Honte a
informácie o poskytovaní opatrovateľskej
starostlivosti v meste.

V rámci organizačných opatrení poslan-
ci prerokovali 15 podbodov. Schválili:
všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006,
ktorým sa upravujú podmienky a spôsob
realizácie opatrení sociálnoprávnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately finančného
charakteru; piatich prísediacich do senátov
Okresného súdu v Leviciach; nový pre-
vádzkový poriadok cintorínov; zmluvu o
uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi
mestom a SPP Bratislava /ohľadom plyno-
fikácie mestskej časti Tešmak/; dodatok
č. 1 k VZN č. 3/2005 o miestnych daniach
tým, že § 3, ods. 4 vypustili z VZN.

Poslanci súhlasili s používaním vyučo-

vacieho jazyka slovenského i maďarského
na Základnej umeleckej škole v Šahách,
s odpredajom menších pozemkov, prenáj-
mom nebytových školských priestorov,
poskytnutím nemateriálnej pomoci cestou
Technických služieb mesta pre rímskoka-
tolícku cirkev.

Novelizovali VZN č. 8/2004 o podmien-
kach určovania a vyberania miestnych da-
ní /z dôvodu zavedenia parkovacích auto-
matov typu Antivandal/.

Poslancom bola predložená aj správa
s informáciami o Domove ošetrovania zdra-
votne postihnutých, ktorý by mal byť rea-
lizovaný v spoločnom projekte šahanskej
a vacovskej nemocnice. Nakoľko sa jedná
o výstavbu a prevádzkovanie objektu s 80
posteľmi pre chronicky chorých ľudí /bu-
de to investícia cca. 150-170 mil. korún/
na území šahanskej nemocnice, poslanci
ustanovili komisiu, ktorá vypracuje stano-
visko, na základe ktorého sa týmto návr-
hom budú zaoberať na májovom zasad-
nutí.

Prerokovanie zmluvy o pôžičke a zmlu-
vy o zriadení záložného práva medzi mes-
tom a nemocnicou predkladateľ /primátor/
stiahol z rokovania. Primátor oznámil, že
zmluvu o pôžičke budovy dialýzy medzi
mestom a firmou Nephro, schválenú na
predošlom zasadnutí zastupiteľstva, veto-
val, preto bude treba niektoré body zmlu-
vy znova prerokovať.

Po informácii o aktivitách primátora
mesta nasledovala všeobecná diskusia,
v ktorej krátke pripomienky mali 5 poslan-
ci.

Zasadnutie zastupiteľstva ukončil pri-
mátor mesta.

-š-

Primátor opäť vetoval

V poštovej schránke umiestnenej vo
vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
na ktoré odpovedáme.

Pisateľ sa pýta, či jarné upratovanie
sa vzťahovalo aj na mestskú časť Ho-
mok, lebo tam neboli vyložené veľkoob-
jemové kontajnery.

– Riaditeľ Technických služieb mesta
Šahy /TS/ súhlasí s pisateľom. Mesto má
len 17 takýchto veľkoobjemových kontaj-
nerov, a tak nebolo možné na všetky mies-
ta v jednom termíne tieto vyložiť. Preto
hneď po veľkonočných sviatkoch tieto –
na dva týždne – boli vyložené na Homoku.
V budúcnosti bude treba nájsť riešenie,
aby vo vyhlásených termínoch všade bolo
dosť kontajnerov.

V jedných novinách, ktoré distribujú
aj v našom regióne, správa o selektív-
nom zbere bola zverejnená len v sloven-

skom jazyku. Otázka pisateľa znie: bo-
lo to zámerné alebo len náhodné? Pono-
suje sa aj na to, že sa veľmi ťažko otvá-
rajú uzávery kontajnerov.

– Nakoľko spomínané noviny nevydá-
va mesto Šahy, touto poznámkou sa treba
obrátiť na redakciu, resp. vydavateľa prí-
slušných novín. Technické služby v blízkej
budúcnosti budú distribuovať dvojjazyčné
propagačné materiály o selektívnom zbere
nielen do rodinných domov, ale aj do čin-
žiakov. Čo sa týka kontajnerov na selektív-
ny zber /ako to povedal riaditeľ TS/, tieto
majú špeciálny uzáver: aby sme ich mohli
otvoriť, najprv treba stlačiť gombík na prí-
klope.

V ďalšom liste sa sťažujú, že zase je
veľa smeti v cintoríne.

– Uisťujem čitateľa, že vedenie mesta
sa sústavne zaoberá problematikou cinto-

rína: pred niekoľkými dňami bola oprave-
ná cesta pri starom dome smútku smerom
do Petőfiho ulice, pripravujeme obnovu
nového domu smútku, mestské zastupiteľ-
stvo na svojom aprílovom zasadnutí prija-
lo nový prevádzkový poriadok pohrebísk
mesta. Samozrejme napriek tomu znovu
upozorníme predstaviteľov Chryzantémy,
aby dopodrobna dodržali svoje záväzky
ohľadom údržby cintorína.

Dve pripomienky sme dostali e-mai-
lom: neblahý stav okolo budovy bývalej
Casablanky; miesto pri kotolni na síd-
lisku, kde sa selektuje odpad.

– Čo sa týka bývalej synagógy a jej o-
kolia: čitateľ má pravdu, že momentálny

/Dokončenie na 3. strane/
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Každý utorok o 17.00 hod.: cvičenie žien v knižnici
Každú stredu o 17.00 hod.: cvičenie dôchodcov-žien v kniž-

nici

5. mája, 19.00 – Quintet JAZZ Arioso v synagóge na Nám.
B. Bartóka

10. mája, 9.00 – Stretnutie dôchodcov s výtvarníkom Ľudo-
vítom Pokorným v Galérii Ľudovíta Simonyiho

17. mája – Večer dvoch klavírov /Károly Németh a Pavol
Bodnár/v synagóge na Nám. B. Bartóka

18.–19. mája – Kráľove Šahy
18. mája – Výstava Kráľove Šahy v Galérii Ľudovíta Si-

monyiho do 8. júna
24. mája, 9.00 – Stretnutie dôchodcov s Ladislavom Gás-

párom ml., držiteľom zlatej medaily z paralym-
pijských hier

26. mája, 19.00 – MERLIN: Mystery of the dance /Tajom-
stvo tanca/ – írska tanečná show v divadelnej sále
mestského úradu

– V budove radnice sa konala porada starostov šahanského
obvodu patriaceho do Levického okresu. Zástupcovia Odboru
krízového riadenia Obvodného úradu v Leviciach poskytli infor-
mácie predstaviteľom samospráv o povodňovej situácii v našom
regióne, o preventívnych protipožiarnych opatreniach, ako aj o
možnosti prenosu vtáčej chrípky /30. marca/.

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta a Ing.Štefan Lendvay, pred-
nosta mestského úradu rokovali s Ing. Jurajom Babicom, vedú-
cim oddelenia prípravy investícií SPP so sídlom vo Zvolene o prí-
prave spoločnej investície plynofikácie Tešmaku /4. apr./.

– Primátor mesta rokoval s riaditeľom Sociálnej poisťovne
v Leviciach o podrobnostiach záložnej zmluvy pripravovanej
v záujme riešenia záväzkov nemocnice voči poisťovni /5. apr./.

– V budove radnice sa konanla výročná členská schôdza Zdru-
ženia miest a obcí hontiansko-poipeľského regiónu, na ktorej
predstavitelia samospráv hodnotili uplynulé obdobie /6. apr./.

– Na mestskom úrade sa zišliel prípravný výbor Dní kultúry
v Honte. Výbor pripravil návrh programu tohtoročného jubilej-
ného XXV. ročníka slávností /10. apr./.

– Vedenie mesta rokovalo s audítormi po ukončení auditu na
mestskom úrade. Ekonomickí experti konštatovali, že hospodáre-
nie mesta v uplynulom fiškálnom roku bolo v súlade so zákonom
a mesto prechádza do ďalšie finančného roka s pozitívnou peňaž-
nou bilanciou /10. apr./.

– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na konferencii organizovanej
medzinárodným klubom, kde okrem iných vystúpil aj minister
dopravy, pôšt a telekomunikácií Ing. Pavol Prokopovič, ktorý
prednášal o koncepcii rozvoja cestnej siete v SR /11. apr./.

– Vedenie mesta rokovalo s predtaviteľmi spoločnosti LIDL
o umiestnení stavby a napojení staveniska na dopravný systém
/13. apr./.

– Primátor mesta bol hosťom pravidelného stretnutia s dô-
chodcami v mestskej knižnici /18. apr./.

– Ján Lőwy a poverení pracovníci mestského úradu a zástupca
SPP konzultovali o návrhu plynárňami predloženého návrhu
zmluvy spolufinancovania plynofikácie Tešmaku. Rokovali aj o
technických podmienkach plynofikácie areálu bývalého Kovo-
montu a priľahlého pozemku, určeného v územnom pláne mesta
na výstavbu priemyselnej zóny /21. apr./.

– Vedenie mesta sa stretlo s členmi redakčnej rady Hontian-
skych listov – Honti Lapok a vydiskutovali si interné problémy
súvisiace s obsahovou náplňou a rozsahom listov a zaoberali sa
aj otázkou lepšieho finančného ohodnotenia členov redakčnej
rady a ďalších dopisovateľov /24. apr./.

– Primátor mesta sa zúčastnil na rokovaní Rady ZMOS-u
/25. apr./.

– Primátor mesta a prednosta mestského úradu rokovali so
zástupcami spoločností DISK a LIDL o zosúladení záujmov mes-
ta a investorov pri výstavbe prístupovej komunikácie k plánova-
ným stavbám výrobného závodu DISK a obchodného domu LIDL
/26. apr./. -ly-

V roku  2006
      Narodili sa

Anna Fehérváry  –  6. apríla 2006
Adela Lacová  –  10. apríla 2006
Noel Régi  –  15. apríla 2006
Angelika Gálová  –  18. apríla 2006
Veronika Kardics  –  25. apríla 2006

        Opustili nás
Ladislav Hrinčár /* 1941/  –  8. apríla
Alžbeta Vaneková /* 1922/  –  11. apríla
Mária Burzová /* 1929/  –  19. apríla
Regina Szépvölgyiová /* 1943/  –  22. apríla

Udalosti, stretnutia a aktivity
radnice

stav je ozaj na hanbu mesta. Op-
ravu oplotenia vykonajú Tech-
nické služby mesta Šahy hneď
po odvoze smetí. Novým, este-
tickejším oplotením teraz ne-
uvažujeme, lebo už pripravujú
dokumentáciu na rekonštrukciu
celej budovy, kde by malo byť
kultúrne stredisko. Ak investor
/súkromná osoba/ získa peniaze
na obnovu, tak sa môžu pustiť
do rekonštrukcie už v tomto ro-

ku. O priebehu týchto prác bu-
deme čitateľov informovať.

(Z dôvodu nedostatku mies-
ta odpoveď na druhú poznám-
ku zverejníme v budúcom čísle
/v maď. HL je uvedená/ – pozn.
zodp. redaktora.)

Vaše pripomienky a otázky
nám môžete posielať aj na in-
ternetovú adresu (prednosta.
msu@sahy.sk).

Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

Poštová schránka
/Dokončenie z 2. strany/
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Od roku 2005 Ministerstvo školstva SR
a Nadácia mládeže Slovenska spoločne vy-
hlasujú grantový program Participácia, za-
meraný na podporu projektov, ktorých cie-
ľom je vytvoriť priestor pre aktívnu účasť
mladých ľudí vo verejnom živote a rozhodo-
vacích mechanizmoch. Cieľom programu je
vytváranie podmienok pre zvyšovanie par-
ticipácie mladých ľudí vo veku 14 až 26 ro-
kov na verejnom živote obcí a miest.

Každý mladý človek má právo na to, aby
bol podporovaný jeho osobnostný rozvoj
k zodpovednosti, na kompetentného a ko-
munite prospešného jednotlivca. Aktívne
občianstvo a participácia na veciach verej-
ných sú základným predpokladom pre roz-
voj demokratickej spoločnosti a potenciál-
nym nositeľom prínosu pre všetky zúčastne-
né strany. Vytváranie priestoru pre aktívnu
účasť mladých ľudí na živote spoločnosti
je odpoveďou na mnohé z potrieb zadefino-
vaných samotnými mladými ľuďmi, ale aj
organizáciami, ktoré v ich prospech pracu-
jú a predstavuje prínos pre celú našu spoloč-
nosť.

Koordinačný kolektív MsÚ Šahy pod zá-
štitou primátora mesta Šahy pripravuje prog-
ram podpory participácie mladých ľudí na
živote mesta a regiónu v mesiacoch máj až
december 2006. Cieľom programu je:
– vytvoriť podmienky pre aktívny vzťah me-
dzi zastupiteľstvom a zástupcami mládeže
na úrovni mesta,
– vytvoriť štruktúry, ktoré umožnia mladým
ľuďom v meste aktívne sa podieľať na ve-
rejnom živote,
– vytvoriť aktívne demokratické vzťahy me-
dzi zastupiteľstvom a mladými ľuďmi za ú-
čelom riešenia otázok týkajúcich sa života
mládeže v meste,
– zapojiť mladých ľudí vo veku od 14 do
26 rokov do aktívneho demokratického ob-
čianskeho života v meste.

V rámci prvej etapy programu budú rôz-
ne posedenia, besedy a aktivity mladých so
zástupcami koordinačného kolektívu, pros-
tredníctvom ktorých chceme získať nadšen-
cov na túto prácu. Obsahom prípravnej eta-
py je komplex aktivít, ktorých základným
cieľom je zapojenie mladých ľudí do kon-

zultácií o všetkých témach života mesta, kto-
ré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú života
mladých. Bude to proces vytvárania pod-
mienok, ktoré zabezpečujú efektívnu spolu-
účasť mladých na chode obce a vytvárajú
istoty pre ich rozvoj.

V mesiaci máj koordinačný kolektív po-
žiada aj o dotáciu na program podpory parti-
cipácie mladých ľudí na živote mesta. V žia-
dosti budú vymedzené rôzne oblasti spolu-
práce, napríklad:
– inovatívne riešenie problémov mladých
ľudí v meste za ich aktívnej účasti,
– vytvorenie podmienok pre pravidelné ro-
kovanie medzi predstaviteľmi mesta a pred-
staviteľmi mládeže
– zlepšovanie informovanosti mladých ľudí
o veciach verejných,
– realizovanie participatívnych aktivít mla-
dými ľuďmi,
– zmapovanie potrieb mladých ľudí za ich
aktívnej účasti,
– vytvorenie segmentu pre deti a mladých
ľudí na internetovej web stránke mesta s cie-
ľom posilniť ich kompetencie v poskytovaní
a prijímaní informácií atď.

Myslíme si, že formulovanie lokálnej po-
litiky mládeže stimuluje rozvoj mládežníc-
kych spolkov a dobrovoľnícku prácu, infor-
movanosť mladých ľudí, ako aj poradenské
služby a podporuje miestne iniciatívy na
podporu zamestnanosti. Naša plánovaná lo-
kálna politika mládeže bude mať komplexný
charakter a plánujeme neskoršie zahŕňať do
programu aj oblasti sociálneho zabezpeče-
nia, zamestnanosti, vzdelávania, voľného ča-
su a kultúry, bývania, životného prostredia,
zdravia a životného štýlu mladých ľudí, ale
aj mobilitu mládeže.

Srdečne očakávame záujemcov a aktív-
nych ľudí, ktorí sa domnievajú, že so svojimi
nápadmi, prácou a aktívnym prístupom mô-
žu podporiť našu snahu, prípadne sa zapojiť
do práce.

Informácie: PaedDr. Angelika Révész,
skolsky.urad@sahy.sk, 741 11 31; Ing. Ag-
neša Gubišová, projekt.msu@asahy.sk,
0918-036888; Ing. Iveta Majerčíková,
projekt.sahy@wsystem.sk, 0918-036880.

PaedDr. Angelika Révész

Tohto roku v auguste uplynie 50 rokov
od chvíle, čo pán Michal Patay z Hrkoviec
našiel pri stavebnej úprave komory svojho
staršieho prízemného domčeka hlinenú
nádobu plnú strieborných stredovekých
mincí z 15. a 16. storočia. Pôvodne ich
bolo viac ako 2100 kusov. Nález odovzdal
– nevedno bližšie za akých okolností – Ok-
resnému národnému výboru v Šahách.
Ako naturálnu odmenu či nálezné si vraj
mohol ponechať zhruba 50 kusov. ONV
v Šahách zverilo tento malý strieborný pok-
lad vtedajšiemu Krajskému múzeu, dneš-
nému Stredoslovenskému múzeu v Banskej
Bystrici, kde je uložený dodnes.

Roku 1970 alebo 1971 odpredal istý
pán zo Žiaru nad Hronom 57 kusov strie-
borných stredovekých mincí z 15. a 16. sto-
ročia do Slovenského národného múzea
v Bratislave. Ich zloženie je presne také
isté ako v prípade Hrkoviec. Akurát že
z každého druhu sa v ňom nachádza iba
po jednom-dvoch exemplároch. Dokonca
ešte aj cudzie – nemecké a švajčiarske –
mince majú rovnaký pôvod: sú z tých is-
tých miest, resp. biskupstiev /Kostnica a
Isny/. Domnievame sa, že išlo práve o tú
zvyšnú časť spomínaného hromadného
nálezu, ktorú si p. Patay mohol ponechať.
Ak by boli našim čitateľom známe niekto-
ré bližšie okolnosti o tomto prípade, aké-
koľvek informácie od nich uvíta PhDr.
Marián Bovan, historik-numizmatik zo
Stredoslovenského múzea v Banskej
Bystrici (telefonicky na č. 048/4125895,
048/4125896 od 7.00 do 14.30 hod. alebo
písomne na adrese svojho pracoviska:
Nám. SNP 4, 97595 Banská Bystrica).
Prevažná väčšina pokladov mincí v našich
múzeách je neúplná, no vďaka vašim úda-
jom, za ktoré síce vieme poskytnúť iba
morálne ocenenie a popularitu, by bolo na
svete o jeden kompletne zachovaný viac.

-mb-

Participácia Za dvoma malými
pokladmi sa možno

skrýva jeden

žitosť považujem za ukončenú a nehodlám
sa k nej znova vracať, aj keby vaše brká
plné atramentu znova plodili ohovárania.

Svoju energiu hodlám míňať na veci oveľa
užitočnejšie a v prospech mesta, nemocni-
ce a v neposlednom rade pre občanov. Kto
mi v tom chce pomáhať, vítam ho a dopre-
du mu ďakujem.

P. S.: Čo sa týka tajného hlasovania,
ktoré som navrhol na marcovom zasadnutí

MsZ. Cez prestávku mi sám pán vicepri-
mátor Bélik povedal, že je to dobrý nápad,
aby sme predišli zbytočným konfliktom a
aj on uvažoval o tajnom hlasovaní.

Ondrej Hajdú
poslanec

mestského zastupiteľstva

/Dokončenie z 1. strany/

Epilóg
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Tatra banka v spolupráci s Li-
terárnou a kultúrnou agentú-
rou LCA, vydavateľom Kolo-
manom Kertészom Bagalom
a Mestskou knižnicou v Šahách
uskutočnila stretnutie s mladý-
mi slovenskými spisovateľmi:
Pavol Rankov, Peter Ankou a
Miriam Landae.

Podujatie v rámci projektu
100 kníh Tatra banky sa usku-
točnilo v stredu 12. apríla 2006
v priestoroch Gymnázia na
Mládežníckej ulici v Šahách.

Študenti šahanského gymná-
zia naplnili audiovizuálnu miest-
nosť a čakali mladých autorov
slovenskej literatúry. Podujatie
otvorila profesorka gymnázia
Mgr. Tatiana Kizeková.

V prvej časti besedy Ing. Re-
náta Psárska, riaditeľka Tatra

banky v Leviciach odovzdala
Mestskej knižnici v Šahách
100 kníh od súčasných sloven-
ských autorov – nové publiká-
cie vydavateľstva LCA.

Vedúca oddelenia školstva,
kultúry, mládeže a športu MsÚ
v Šahách PaedDr. Adriena Ko-
levová a vedúca knižnice Mar-
ta Solmošiová poďakovali za
knižné dary riaditeľke Tatra ban-
ky a samozrejme aj realizátoro-
vi projektu Kolomanovi Kerté-
szovi Bagalovi.

Autorskú besedu viedol K. Ba-
gala, ktorý veľmi dobre pozná sú-
časných slovenských autorov.

Literárnu a kultúrnu agentú-
ru LCA založil v roku 1991 K.
K. Bagala. Vydáva knihy, orga-
nizuje autorské besedy a iné
kultúrne podujatia. Má veľké

100 kníh Tatra banky pre
Mestskú knižnicu v Šahách

Zľava: Miriam Landae, Pavol Rankov, Koloman Kertész
Bagala a Peter Ankou

Ing. Renáta Psárska /zľava/, riaditeľka pobočky Tatra banky
v Leviciach odovzdá knižný dar Marte Solmošiovej,

vedúcej Mestskej knižnice v Šahách

Príroda nášho regiónu, ale aj
naše mesto skrývajú v sebe krás-
ne zákutia. Je to konštatovanie,
ku ktorému zavše dospejem,
keď sa dívam na fotografie,
vyhotovené Gyulom Mándlim,
riaditeľom vacovskej knižnice
a majiteľom Ceny mesta Šahy.
K tomu istému konštatovaniu
som dospel aj na slávnostnom
otvorení výstavy olejomalieb
Ľudovíta Pokorného, ďalšie-
ho držiteľa toho istého ocene-
nia, v Galérii Ľ. Simonyiho.

Návštevník, ktorý v období
od 6. apríla do 10. mája vstúpil
do týchto výstavných siení, mô-

že prežiť atmosféru nezvyčaj-
ného pokoja a optimizmu, dva
základné prvky majstrovej o-
sobnosti. Je to dané samotnými
dielami, ale aj tým, že na vý-
stave ich zoradil, usporiadal
sám autor. Umiestnenie nepo-
četných nonfiguratívnych obra-
zov, myšlienok a nálad, skrýva-
júcich sa v nich, pripomína ka-
plnky našej kalvárie, obklopené
pokojom, sálajúcim z poipeľ-
skej prírody. Návštevník, stoja-

ci v strede galérie akoby stál v
centre hlavného námestia Šiah.
Tu ho zaujme bujná vegetácia,
vyrastajúca takmer z vodnej hla-
diny Ipľa, tam sa týčia priam k
nebu biele veže rímskokatolíc-
keho kostola, plávajúce v oslňu-
júcom svetle letných dní. Keď
posunie svoj zrak trošku ďalej,
zaujme ho majestátny župný
dom, inde sa skrýva v zeleni a-
ko drobný klenot krehký, ale ú-
tulný evanjelický kostol. Náv-
števník sa díva na upútajúce o-
lejomaľby a ani si neuvedomu-
je, že vníma samotné mesto, o-
čami už ani nie vlastnými, ako

skôr očami na krásu citlivého
majstra, lokálpatriota.

Výstava, ktorú otvorila z prí-
ležitosti blížiacich sa majstro-
vých 75. narodenín výtvarníčka
Adriena Kutaková za krásnej
hudobnej asistencie Tria Ama-
deus, bude v priebehu roka rep-
rezentovať naše mesto ešte vo
výstavných sieniach mesta Ve-
resegyház, Szob, Nagymaros a
Balassagyarmat.

Mgr. Tibor Pálinkás

A Šahy sú predsa krásne...

Ľudovít Pokorný /sprava/, Adriana Kutaková
a Tibor Pálinkás

skúsenosti pri organizovaní po-
dobných podujatí. Predstavil
prítomných mladých spisovate-
ľov, s ktorými hovoril o tom,
ako sa dostali na dráhu písania,
kedy a ako sa dostali do styku
s literatúrou, knihami a aké ma-
jú plány do života.

Priebeh besedy bol zaujíma-
vý a poučný. Obecenstvo zve-
davo počúvalo otázky a odpo-
vede a myslím si, že študenti bu-
dú dlho spomínať na túto autor-
skú besedu, na stretnutie s mla-
dými, nádejnými literátmi.

Marta Solmošiová
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Združená stredná škola
v Šahách (www.zsssahy.edu.sk;
zss@zsssahy.edu.sk) v tomto
roku sme už pätnásty raz zorga-
nizovala Poipeľskú súťaž vín.
Sme radi, že vinári a vinohrad-
níci zo širokého okolia už ne-
dočkavo čakajú a pripravujú sa
na zverejnenie termínu súťaže.

Vstupom do Európskej únie
slovenskí vinári-vinohradníci
pocítili veľmi významnú, žiaľ,
nepríjemnú zmenu. Na druhej
strane príchod prísnejších eu-
rópskych noriem dáva vyššie
šance pre slušných vinohradní-
kov a vinárov. Nemalo by sa
stávať, aby na našom trhu boli
vína pochybného pôvodu.

Nezanedbateľnú súčasť pro-
pagácie našich vín zohrajú aj
rôzne degustačné súťaže.

V tomto ročníku sa súťaže
zúčastnilo 59 vinohradníkov so
122 vzorkami vín z našej vlas-
ti, Maďarska a aj z Rakúska.
Medzinárodná odborná porota

konštatovala, že aj v tomto roku
sa dostali na stôl kvalitné vína.
Porota rozdala 14 zlatých, 66
strieborných a 31 bronzových
ocenení. Aj toto ukazuje odbor-
nosť našich vinárov v čarov-
nom svete vín a ročníkov.

Dve hodontiace komisie pra-
covali v zložení: A – Ing. Jozef
Lajko, Ing. Anna Žembeová, dr.
Károly Horváth, Tamás Varga,
Ing. Árpád Saliga; B – Ing. Fran-
tišek Tóth, PhD., Janka Ďurí-
ková, Ing. Jaromír Oslík, Johan-
nes Scherenberg, András Nagy.

Veľkonočné sviatky sú ob-
rovským prínosom pre zdravý
vývoj psychiky nás, žien. Od-
hliadnuc od kresťanskej tra-
dície, ktorá je skutočne vzácna
a zmysluplná, fakt, že sa na na-
šom území stretajú obyčaje,
ktoré majú svoj pôvod na vý-
chod i západ od nás, má za ná-
sledok oblievačky i šibačky. Ta-
ká obyčajná Veľká noc naučí
ženu schopnostiam, vďaka kto-
rým by nás bez problémov
mohli prijať do radov špičko-
vých profesionálnych agentov:

– získaniu kondície: sval-
stvo rúk i nôh sa nám nádherne
formuje pri vláčení plných ta-
šiek nákupov, kartónov malino-
viek a dvojkilových šuniek;

– ohybnosti: jarné uprato-
vanie je predsa plné zhybov,
predklonov a drepov;

– štedrosti: stokorunáčky o-
púšťajú našu peňaženku rých-
losťou blesku;

– šetrnosti: sporenie dlho-
dobé, aby sa každému ušlo do
brucha i do vrecka;

– otužilosti: aprílové chlad-
né počasie kombinované s prúd-
mi vody nás robí konkurencie-
schopnými našim ,,Ľadovým
medveďom”;

– empatii: čo by som si ne-
zavrieskala pri rannom budíčku
studenou vodou, keď má syn-
ček z toho takú radosť;

– sebaovládaniu: vybijú nás
korbáčom, oblejú vodou a my
nekričíme, nevyčítame, nao-
pak, pekne sa usmejeme, kras-
ličku pribalíme, ešte sa aj poďa-
kujeme;

– pohostinnosti: šunčička,
šalátik, pohárik do jednej nôž-
ky, do druhej nôžky;

– mlčanlivosti: áno, my že-
ny vieme dokonca aj mlčať,
najmä keď za dverami vyzvá-
ňajú skupinky neznámych zis-
kuchtivých oblievačov;

– cestovaniu: čoraz častej-
šie unikáme počas Veľkej noci
z tepla domova, aby sme spoz-
nali nové miesta našej prekrás-
nej vlasti;

– neviditeľnosti: tvárim sa,
že tu nie som, keď sa odo mňa

odťahujú ľudia omráčení zme-
sou parfumov, čo mi boli počas
dňa štedro dopriate;

– reflexom: po niekoľkoroč-
nom tréningu sa pohybmi rúk,
úklonmi a odskokmi dokážeme
uhnúť najagresívnejším mok-
rým útokom.

Môj malý súkromný rebríček
oblievačov

Veľkonočný sen ženy – us-
mieva sa, decentne pokropí kva-
litným parfumom, slušne sa po-
núkne jedlom, alkohol zo zása-
dy nekonzumuje, veď šoféruje
svoj mercedes.

Štedrák – usmieva sa a dob-
rosrdečne ťa od hlavy po päty
pooblieva ,,voňavkou” kategó-
rie a´la konvalinky, prípadne
,,Večerná Moskva”, ktorú ne-
odstráni ani práčka.

Zákerák – usmieva sa, jem-
ne pokropí parfumom a keď
stratíš ostražitosť, šup ti za plný
pohár vody rovno do tváre.

Sadista – keď sa mu nepo-
darí utopiť ťa vo vani plnej vo-
dy, aspoň ťa vyšibe metrovým
korbáčom.

Agresor – kropí symbolic-
ky, pije sporadicky, ale prečo
mu tak žiaria oči, keď ťa mláti?

Striekač – zaručene vlastní
zbraň v podobe injekčnej strie-
kačky, vodnej pištole, prípadne
plastovej fľaše s vyvŕtaným ot-
vorom.

Sporiteľ – musí si súrne kú-
piť komponent do počítača,
preto od domu k domu chodí,
pozná či nepozná, každá korun-
ka sa hodí.

Jánošík – čo za deň nazbí-
jal, v krčme večer s kamarátmi
pomíňal.

Preborník – šibe priemerne,
oblieva v norme, zato vo vzpie-
raní pohárikom je neprekona-
teľným majstrom.

Svorka – chodí zásadne
v skupinách, dvaja držia, tretí
leje, dievka vrieska, on sa sme-
je..., po úspešne zavŕšenom dni
sa navzájom podopierajú, a tak
bezpečne dopravia do tepla do-
mova.

Beata Bazalová

Z môjho pohľadu... Ave color vini clari, ave sapor sine pari
Nech je vítaná čarovná farba vína a jeho ojedinelá aroma

XV. ročník Poipeľskej
súťaže vín – 24. marec 2006

Biele vína: György Mihalek, Rúbaň /Chardonnay 2004/, Jan-
ka Ďuríková, Vitis, Opatovská Nová Ves /Chardonnay 2005/,
Ing. Róbert Klacso, Šahy /Cserszegi fűszeres 2005/, Attila Pet-
rezsél, Šahy /Chardonnay 2004/, László Lukács, Vinica /Char-
donnay 2005/, Ján Gunár, Dudince /Pesecká leáňka 2005/.

Červené vína: György Mihalek, Rúbaň /Alibernet 2004/, Ján
Pataky, Strekov /Alibernet 2005/, Ing. František Tóth, PhD.
/Cabernet Sauvignon 2005/, Pataky Ján, Strekov /Cabernet Sau-
vignon 2005, František Jávorka, Rúbaň /Alibernet 2005/, Tibor
Berta, Strekov /Dornfelder 2004/, Juraj Matzner, Vinica /Ca-
bernet Sauvignon 2005/. Ing. Tibor Petrezsél

Vína, ktoré získali zlatú medailu

Sponzori podujatia
MsÚ Šahy, ROBINIA, s. r. o., Levice,
HERBEX Vinica, CHEMSTAR – Ing.
Dénes Korcsok, KERAMIK STU-
DIO Tupá, Farby-Laky – Duchoň-
Duchoňová, Alexander Sleziak a
Dušan Sleziak, Štefan Capák, László
Kardos, VITIS – Janka Ďuríková,
Sándor Cservócs, Róbert Huszár, Šte-
fan Celina, Kníhkupectvo Cseriová,
Márk Száraz, Alexander Kiss.
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Vedenie ZŠ J. Kráľa a všetci učitelia
majú záujem o aktívnu činnosť našich žia-
kov na školských a mimoškolských aktivi-
tách.

V tomto školskom roku sa žiaci našej
ZŠ zúčastnili mnohých predmetových sú-
ťaží, olympiád, výtvarných prác a ďalších
aktivít.

V mesiaci október 2005 sa konalo ob-
vodné kolo olympiády v anglickom jazyku,
ktoré naša ZŠ organizuje už pravidelne.
Každoročne organizujeme aj obvodnú sú-
ťaž Objavuj krásu a múdrosť literatúry,
kde sme v tomto ročníku získali 2. miesto.
V novembri sa konala aj olympiáda o ži-
votnom prostredí, kde sme získali čestné
uznanie udelené MŠ ŽP.

V geografickej olympiáde na okresnom
kole dosiahli naši žiaci pekné výsledky:
1. Andrea Jámborová (6.A), 4. Karin
Dénešová (5.A), 8. Miloslav Kanta
(8.B). V krajskom kole sa naši žiaci u-
miestnili na 7. až 9. mieste.

Sme veľmi hrdí na úspech našej žiačky

Márie Mazúchovej (7.A), ktorá v okres-
nom kole súťaže recitácie povestí Šalian-
sky Maťko získala 1. miesto a v krajskom
kole v Nitre sa umiestnila na výbornom 2.
mieste. V obvodnom kole získali dobré u-
miestnenie aj Simon Máťaš /2. miesto/ a
Viktor Pokorný 1. miesto/.

Dňa 14. marca 2006 sa 6 žiakov 1. a 2.
stupňa zúčastnilo okresného kola Pytago-
riády.

Žiaci našej ZŠ sa zapojili aj do výtvar-
ných súťaží: Vesmír očami detí, Príroda
očami detí, Medový hrnček, Logo knižni-
ce Šahy a pod. Vo výtvarnej súťaži Medo-
vý hrnček získal žiak 2.A triedy Patrik
Uhrík diplom a ďalšie hodnotné ceny.

Súťaže Klokan – medzinárodnej mate-
matickej olympiády sa zúčastnilo 49 žia-
kov 1. stupňa.

Pani učiteľka E. Jámborová vypracova-
la projekt /Školy pre budúcnosť/, ktorý je
vyhlasovaný firmou Orange. Projekt Mla-
dí prírodovedci bol sponzorovaný sumou
30 000 Sk.

Žiaci sa aktívne zapojili do súťaže Det-
ský čin roka.

Spevácky súbor Vretienko sa zúčastňu-
je nielen na akciách, ktoré uskutočňuje ZŠ,
ale svojím programom potešil aj žiakov
materských škôl.

Tradičnou akciou pre 1. stupeň bol aj
maškarný ples, ktorého sa zúčastnilo 110
detí. Vysoký bol aj záujem rodičov. O hod-
notné ceny sa postaralo 39 sponzorov. Bo-
lo ocenených 20 masiek, ale sladká odme-
na čakala na všetkých.

V okresnom kole biblickej olympiády
sme získali 6. miesto.

Už tradične sa zúčastňujeme so žiakmi
druhého stupňa divadelného predstavenia.
V mesiaci marci sme boli na predstavení
Čaj u pána senátora v Divadle J. G. Tajov-
ského vo Zvolene.

V okresnom kole biologickej olympiá-
dy sme sa umiestnili na 4. mieste.

ZŠ J. Kráľa podporuje záujmy aktivity
všetkých žiakov. Naším cieľom je všestran-
né rozvíjanie týchto aktivít.

Kráľove Šahy 1996

A kategória – základné školy a osem-
ročné gymnázia: Veronika Loucová,
Osemročné gymnázium Krupina

B kategória – stredné školy a stredné
odborné učilištia: Izabela Ližičárová,
Gymnázium Dubnica nad Váhom

C kategória – dospelí: Mária Vargová,
učiteľka II. ZŠ Šahy

D kategória – súbory, zhudobnené pás-
ma: Jana Parajová, ZŠ Janka Kráľa Šahy

Kráľove Šahy 1998

A kat. – základné školy a osemročné
gymnázia: 1. Diana Skalnická, ZŠ Kolá-
rovo; 2. Kristína Karabinošová, ZŠ Nit-
ra; 3. Denisa Mihaliková, ZŠ Topoľčany

B kat. – stredné školy a stredné odborné
učilištia: 1. Róbert Palka, ZUŠ Mojímí-
rovce; 2. Miroslava Klimentová, OA Le-
vice; 3. Juraj Šalát, Gymnázium Veľký
Krtíš

C kat. – dospelí: 1. Anna Plecitá, Pieš-
ťany; 2. Mária Vargová, II. ZŠ Šahy; 3.
Marianna Kollárová, MŠ Šahy

D kat. – súbory, zhudobnené pásma: 1.
Marianna Nererová, ZŠ JK Šahy; 2. Sú-
bor ZŠ Urmince; 3. Súbor ZŠ Nitra

Kráľove Šahy 2001

A kat. – základné školy a osemročné
gymnázia: 1. Jarmila Švihranová, ZŠ
Sládkovičovo; 2.-2. Alexandra Varcho-
lová, ZŠ Humenné a Marianna Viziková,
ZŠ Kolárovo; 3.-3. Katarína Bukoveno-
vá, III ZŠ Levice a Miroslava Kimeková,
ZŠ Topoľovka

B kat. – stredné školy a SOU: 1. Lucia
Harkovská, OG A. Vrábľa Levice; 2. Pe-
ter Kis, Gymnázium Želiezovce; 3.-3. Dia-
na Skalnická, OA Šurany a Michaela
Jankovičová, Gymnázium Šahy; diplom:
Silvia Bazalková, PaSA Levice

C kat. – žiaci základných a stredných škôl
s vyuč. jaz. národností: 1. Andrea Medová,
ZŠ s vjm Želiezovce, 2. Kristína Vigľašo-
vá, ZŠ s vjm Tek. Lužany; diplomy: Csilla
Köpönczeiová, OCG FF s vjm Šahy a To-
máš Oszoli, CZŠ PP s vjm Plášťovce

D kat. – dospelí: 1. PhDr. Mária Koto-
rová-Jenčová, Stropkov, 2. Mgr. Anna
Pokorná, Sládkovičovo, 3. Božena Liš-
ková, Bratislava; cena poroty: Anna Ple-
citá, Piešťany

E kat. – zborové recitácie, scénické a
zhudobnené pásma: 1. Divadielko poézie
Pradeno, ZŠ Topoľovka, 2. IV. ZŠ Levi-
ce, 3. Súbor Mládežníček ZŠ JŠahy

Kráľove Šahy 2003

Kat. A: 1. Sidónia Semanová, ZŠ To-
poľovka /okres Humenné/, 2. Dominika
Žemberyová, ZŠ Pri Podlužianke, Le-
vice, 3. Jana Liptáková, ZŠ Veľký Krtíš;
cena poroty: Noemi Kajanová, Alžbeta
Gulová, Jakub Turánnyi – za tvorivý prí-
stup k textu

Kat. B: 1. Šarlota Švarcová, Gymná-
zium AV Levice, 2. Andrea Urbaníková,
Gymnázium AV Levice, 3. Katarína Bu-
kovenová, Gymnázium Želiezovce; cena
poroty: Andrea Výbošteková – za osobit-
ný prístup a netradičné stvárnenie textu

Kat. C: 1. Dorota Jámborová, ZŠ PL
s vjm Šahy, 2. Kristína Vígľašová, ZŠ s
vjm Tekovské Lužany, 3. Csilla Köpön-
czeiová, Cirkevná ZŠ FF s vjm Šahy

Kat. D: 1. Anna Plecitá, Piešťany, 2.
Mgr. Mária Vargová, Šahy, 3. Stanisla-
va Šťastná, Plášťovce

Kat. E: 1. ZŠ Pri Podlužianke, Levice,
2. Pradeno, Topoľovka, 3. DRK Pich-
liačik, Levice; iná cena: Mládežníček, ZŠ
JK Šahy – za výborné hudobno-spevácke
spracovanie poézie J. Kráľa

Činnosť žiakov Základnej školy J. Kráľa v Šahách

Galéria víťazov celoslovenskej recitačnej súťaže Kráľove Šahy

(Stranu zostavila:
Mgr. Mária Kubizniaková)
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Mgr. Kristína Zvarová
Gymnázium Šahy

Maličké pohraničné mesto Šahy sa po-
čas svojej 760-ročnej histórie dostalo do
víru dejín, napriek tomu vie o ňom svet veľ-
mi málo.

Myslím, že myšlienka organizovania
Kráľových Šiah je veľmi dobrá. Vďaka nej
sa konečne začali zaujímať o jeho históriu
a spätosť s Jankom Kráľom aj iní. Štúrov-
ská poézia sa stala opäť zaujímavou a doká-
zala upútať aj mladú generáciu.

A čo dali Kráľove Šahy mne osobne?
Príležitostne stretnúť sa s množstvom zau-
jímavých ľudí, ktorým je slovenská poézia
a hovorené slovo blízke srdcu.

Marianna Kollárová, Materská škola
na Ulici kpt. Nálepku v Leviciach

Z pohľadu recitátorky mi poskytli príle-
žitosť hlbšie načrieť do priečinka literatúry,
ktorú nazývame kultúrnym dedičstvom ná-
roda. Preniknúť do nadčasových myšlienok
štúrovských básnikov, pohrať sa s nimi, po-
obracať ich zo všetkých strán, prijať ich
za svoje, a tak aspoň čiastočne pochopiť
odkaz dávnej minulosti.

Z pohľadu priameho účastníka ma obo-
hatilo stretnutie so zaujímavými osobnos-
ťami slovenského kultúrneho života, akými
sú pán docent Jozef Melicher, Darinka Laš-
čiaková, Michal Dočolomanský a iní.

Kráľove Šahy vo mne zanechali pocit
kvalitného kultúrneho i umeleckého vyži-
tia, akési vnútorné uspokojenie z príjemne
a užitočne prežitých chvíľ. Ďakujem.

Mgr. Tibor Pálinkás
vedúci múzea a galérie

Do organizovania recitačnej súťaže Krá-
ľove Šahy sa zapájam už niekoľko rokov
ako „spolutvorca” určitej časti sprievod-
ných programov. Aj keď mám možnosť pri-
spieť len k vzniku kôry okolo toho dôleži-
tejšieho – okolo jadra podujatia –, je pre
mňa cťou, že dostávam pozvanie znovu a
znovu do širšej organizačnej skupiny./.../

Kráľove Šahy sú aj dobrou „zámienkou”
na to, aby sa znovu a znovu mohla zísť sku-
pina Šahanov, ochotných nezištne odviesť
hodnotný kus práce pre svoje mesto.

Mgr. Mária Kubizniaková
ZŠ Janka Kráľa Šahy

Pochádzam zo stredného Slovenska. Už
18 rokov učím slovenský jazyk v Šahách.
Niekto raz povedal: „Domovom je miesto,
kde sa cítim doma, kde sa cítim dobre.” Ja
mám dve takéto miesta. Miesto, kde som
sa narodila a kam sa vždy rada vraciam, a
miesto, kde sa narodili moje dve deti. Je to

okolie stredoslovenského mesta Brezna a
mesto Šahy.

Tieto miesta však spájajú aj iné súvis-
losti – a to práve „štúrovské”. Veď Samo
Chalupka ako najstarší štúrovský básnik
pôsobil v Hornej Lehote pri Brezne a štú-
rovský „burlivák” Janko Kráľ bol v Šahách
väznený.

Aj keď mal Janko Kráľ na Šahy smutné
spomienky, Šahania na neho nezabudli. Už
aj v mnulosti organizovali rôzne spomien-
kové akcie. Preto som s adosťou uvítala
organizovanie súťaže Kráľove Šahy, ktoré
sú nielen krásnym predstavením štúrovskej
poézie a rózy, ale aj spojením dvoch národ-
ností, kde nikdy nebude platiť:

„V tom našom národe,
zle to tam, nedobre...” (S. Chalupka),

ale
„Slnko jasné svieti nad naše krajiny...”

(Janko Kráľ).
Aj vďaka organizovaniu tejto súťaže ne-

sie naša škola názov Základná škola Janka
Kráľa, na ktorý sme hrdí.

PaedDr. Beáta Bazalová
ZŠ na Ul. E. B. Lukáča v Šahách

Keď ma poriadatelia Kráľových Šiah
prvý raz oslovili, aby som sa zúčastnila u-
vedeného podujatia, šla som jednak splniť
si svoju povinnosť voči kolegom, bola som
však zároveň zvedavá, čo a ako pripravili.

Hneď prvý ročník ma milo prekvapil vý-
bornou organizáciu, vysokou úrovňou i cel-
kovou zaujímavosťou. O tom, že to nebola
náhoda, ma presvedčili nasledujúce roč-
níky. Je veľkým úspechom, že naše malé
ale krásne historické mestečko sa pod hla-
vičkou Kráľových Šiah zviditeľňuje a i tak-
to sa dostáva do povedomia širšej sloven-
skej kultúrnej verejnosti.

Ako členka poroty pri prednese štúrov-
skej poézie som mala možnosť vypočuť si
mnohé prekrásne interpretácie diel autorov
romantizmu. Inšpirujúca bola spolupráca
s osobnosťami z oblasti školstva a kultúry,
s ktorými nemám možnosť stretávať sa pri
iných príležitostiach.

Kráľovým Šahám vďačím i za to, že ú-
vodné stránky niekoľkých mojich kníh
zdobia podpisy ich autorov, napríklad La-
dislava Balleka, Andreja Chudobu, Jozefa
Melichera. Jedným z najpôsobivejších oka-
mihov bolo pre mňa stretnutie s hercom
Michalom Dočolomanským, ktorý príjem-
ným vystupovaním a sugestívnym preja-
vom zaujal snáď každého účastníka.

Verím, že tradícia tohto milého poduja-
tia bude pokračovať ďalšími ročníkmi a
vnášať kultúru do života obyvateľov nášho
mesta.

JUDr. Ernest Zsolnay
exprimátor mesta Šahy

Čo dali mestu a mne Kráľove Šahy?
V prvom rade ako občan tohto mesta mám
príjemný pocit hrdosti z toho, že máme
školu, ktorej pedagogický zbor dokáže zor-
ganizovať každé dva-tri roky podujatie,
ktoré vyrástlo na celoštátnu úroveň. Šíri
dobré meno nášho mesta. Bývalá I. základ-
ná škola aj tomuto podujatiu môže ďako-
vať, že vystúpila z anonymity, a právom
jej bolo ministerstvom školstva priznané
meno Janka Kráľa, jedného z najväčších
básnikov slovenskej literatúry./.../

Som presvedčený, že Kráľove Šahy si
zaslúžia podporu samosprávy mesta, okres-
ného i krajského úradu, ale aj Ministerstva
školstva SR. Z celého srdca prajem organi-
zátorom podujatia, ale aj organizátorom bu-
dúcich ročníkov vytrvalosť, húževnatosť a
najmä radosť z úspechov.

PaedDr. Štefan Adam
OÚ Levice, odbor školstva a kultúry

Je to pekné, opakujúce sa podujatie, po
ktorom sa na skončený ročník dlho spomí-
na a v kútiku srdca sa človek teší na ďalší
ročník. Mne osobne umožnili spoznať Ša-
hy, Ballekov Palánk a v Šahách mnoho za-
nietených a dobrých ľudí.

Kráľove Šahy sú sviatkom venovaným
umeleckému slovu, príležitosťou pre deti,
mládež i dospelých prejaviť sa v oblasti,
ktorú majú radi, rozvíjajú ich talent a pomá-
hajú im umelecky rásť.

Kráľove Šahy – to sú aj stretnutia so spi-
sovateľmi, vysokoškolskými učiteľmi a u-
melcami. Tradičnými sa stávajú semináre
pre učiteľov slovenského jazyka zo základ-
ných i stredných škôl nášho okresu, prezen-
tácie nových kníh.

Ak počet recitátorov prekročil pri tre-
ťom ročníku stovku a na ďalší z nich sa
mnohí súťažiaci vracajú, podujatie ich o-
slovilo a organizátori to robia dobre. /.../

Súťaž je populárna v okrese, známa je
už po celom Slovensku. Pri svojom treťom
ročníku bola ministerstvom školstva zara-
dená do zoznamu celoslovenských súťaží,
čím sa dostala do pozorností všetkých
základných i stredných škôl. Je to veľká
propagácia Šiah i Levického okresu.

Spisovateľ Andrej Chudoba sa o jednom
podujatí vyjadril, že do nášho udychčaného
všedného dňa vnieslo opäť kus sviatočnej
harmónie, odvahy a povzbudenia, zväčšilo
našu sebadôveru a zmenšilo naše pochyb-
nosti. Platí to aj o Kráľových Šahách.

(Zostavila:
Mgr. Mária Kubizniaková)

Čo dali Kráľove Šahy okresu, mestu a mne?
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Nové pracovné príležitosti
Fragicslov, spol. s r. o. so

sídlom v Šahách je sesterským
podnikom belgickej firmy Re-
cor. Spoločnosť svoju činnosť
začala pred 8 rokmi s 30 ľuď-
mi, ale teraz už vo firme za-
mestnávajú 175 osôb.

Rok 2005 bol pre firmu veľ-
mi významný. Dali do pre-
vádzky ďalšie tri výrobné haly
na Berneckej ulici vedľa ob-

jektov bývalého mlyna a
PNZZ. Prvá výrobná hala bola
postavená na Ulici SNP pri
futbalovom ihrisku. Pôvodnú
halu v roku 2000 rozšírili na
trojnásobok odkúpením haly
miestnej firmy.

Hlavným profilom spoloč-

nosti je šitie kožených a textil-
ných poťahov na sedacie súp-
ravy pre belgickú materskú fir-
mu. Činnosť bola v roku 2004
rozšírená o výrobu komplet-

ných sedacích súprav. Terajšiu
dennú výrobu zo 60 súprav
plánujú zvýšiť na 100, čím by
sa mal zvýšiť i počet pracovní-
kov z terajších 175 na 250. Do-
teraz vyrábali len sedacie súp-
ravy s koženým poťahom, ale
teraz začali vyrábať aj s textil-
ným poťahom.

Hotové sedacie súpravy pra-
videlne expedujú /týždenne 14

kamiónov/ do obchodnej siete
v Západnej Európe, hlavne do
štátov Benelux-u. Týždenne 4
kamióny idú aj do Francúzska
a najnovšie aj do Veľkej Britá-
nie. V tomto roku plánujú za-
čať s predajom sedacích súp-
rav aj na Slovensku a v Maďar-

sku. Už prebieha prieskum
trhu.

Boli postavené nové výrob-
né haly, kde pre pracovníkov
vytvorili zdravé a bezpečné

pracovné prostredie a pod-
mienky. Zamestnanci sú spo-
kojní s pracovným prostredím.

Vedenie firmy urobí všetko
preto, aby zamestnanci boli

spokojní a radi chodili do prá-
ce. Očakávajú ďalších nových
pracovníkov, aby moderné vý-

robné podmienky boli efektív-
ne využité. Pavol Kajtor
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31. marca 2006 popoludní sa
v priestoroch našej ZŠ uskutoč-
nilo podujatie, ktorého cieľom
bolo zblíženie pedagogických a
výchovných pracovníkov pôso-
biacich v jednotlivých školách
nášho mesta. V tak trochu bláz-
nivej atmosfére nadchádzajúce-
ho 1. apríla sa tu po úspechu vla-
ňajšieho nultého ročníka akcie
stretli pracovníci MsÚ z oblasti
školstva, kultúry a športu, ZŠ J.
Kráľa, gymnázia, OU, združe-
nej strednej školy a, pravdaže,
naši zamestnanci, aby si zmerali
sily na turnaji v hode šípkou na
terč.

Keďže 1. apríl je označovaný
prívlastkom ,,deň vtákov”, všet-
ko súvisiace s turnajom sa odo-
hrávalo v znamení operenej vtá-

čej symboliky. Uvoľnenú at-
mosféru navodili hneď na uvíta-
nie dve zdravotné sestričky s oč-
kovacou vakcínou proti vtáčej
chrípke. Po zaujatí miesta v škol-
skej klubovni nasledovalo žre-
bovanie družstiev s menami ty-
pu škovránky, kuriatka, holúb-
kovia a podobne. Že pedagógo-
via majú rozvinutý zmysel pre
humor, hravosť a recesiu, doká-
zali, keď po zoradení vedúci
družstiev s kamennou tvárou
podávali hlásenie hlavnému o-
perencovi-symbolu turnaja, kto-
rým bol vypchatý bažant. To vy-
volalo salvy smiechu všetkých
naokolo a navodilo tú správnu
atmosféru na uskutočnenie ďal-
ších aktivít. Hudba kačacieho
tanca slúžila ako hymna a záro-
veň rozcvička pred jednotlivými
zápasmi a potom už mohol za-
čať samotný turnaj. Dvojice vy-

žrebovaných družstiev hádzali
šípkami do pripravených terčov,
niektorým skúseným borcom to
išlo očividne dobre a nulovali
body na displeji pekne od ruky,
mnohí aktéri preukázali výni-
močné nadanie tým, že šípky dr-
žali v ruke prvý raz a napriek
tomu niekoľkokrát trafili aj sa-
motný terč. Dobrú náladu u-
mocnil chutný guláš pripravený
vonku v kotli, pagáče a ostatné
pohostenie, ku ktorému prispeli
pracovníci Bitúnku v Šahách,
ZSŠ a gymnázia. Všetkým im
ďakujeme. Vďaka patrí i pra-
covníkom kmeňovej školy, ktorí
celé dni vo svojom voľnom čase
túto akciu pripravovali, zúčast-
nili sa na nej a aktívne sa zapoji-
li i do samotných zápasov. Čle-

novia víťazného družstva boli
korunovaní za kráľov turnaja a
obdržali tiež príslušný certifikát
víťazov 1. ročníka podujatia.

Popri jednotlivých zápasoch
prebiehala medzi účastníkmi
živá debata, ktorá prispela k utu-
žovaniu medziľudských vzťa-
hov pedagógov v mimopracov-
nej dobe, výmene skúseností a
celkovej priateľskej klíme me-
dzi jednotlivými školami. Tým
sa nám podarilo naplniť vytýče-
ný cieľ – aspoň čiastočne spojiť
kolektívy škôl, vymeniť si skú-
senosti a pozhovárať sa o spo-
ločnej problematike, veď máme
všetci podobné starosti i radosti
vyplývajúce z nášho náročného
povolania. Pri rozlúčke sme mu-
seli sľúbiť, že turnaj zorganizu-
jeme aj v nasledujúcom škol-
skom roku a my to urobíme nao-
zaj veľmi radi.

Sviatok Dňa učiteľov je prí-
ležitosťou oceniť záslužnú prá-
cu tých, ktorí sa celé roky sta-
rajú o naše školopovinné deti a
denne im odovzdávajú nielen
svoje vedomosti, ale tiež skúse-
nosti. V našej škole je už dlho-
ročnou tradíciou poriadanie
stretnutia vzácnych mužov a
žien, ktorí boli dlhoročnými
pracovníkmi našej školy a dnes
si už užívajú svoj zaslúžený od-
počinok na dôchodku.

Toto podujatie, realizované
pod taktovkou školského klubu
detí, sa tohto roku uskutočnilo
12. apríla v popoludňajších ho-
dinách. Napriek tomu, že ne-
prišli všetci pozvaní, s radosťou
sme privítali šesť dám, ktoré si
posedeli v kultúrnom prostredí
školskej klubovne a pri malom
občerstvení pripravenom pani
vychovávateľkou Holosovou sa
pozhovárali a pospomínali na
časy strávené medzi deťmi. Po
privítaní pani vychovávateľ-
kou Fabianovou si pozreli
svieži program v podaní žiakov

školskej družiny. Básničky, ta-
nec a spev im vylúdili úsmev
na tvári a spolu s príhovorom
pána riaditeľa Lička prispeli
k priateľskej atmosfére stretnu-
tia. Všetky dámy, ktoré k nám
zavítali, napriek svojmu veku
vyzerali vynikajúco a čulo sa
zapájali do rozhovoru, komen-
tovali aktuálne udalosti a spolu
s nami si pospomínali na neza-
budnuteľné spoločné zážitky,
pretože mnohé z nich nás kedy-
si učili a neskôr boli vynikajúci-
mi kolegyňami.

Na záver si prezreli vynove-
né triedy žiakov prvého stupňa,
veď takmer všetky – pani Zbo-
rovjanová, Gágyorová, Béle-
sová, Mrázová, Ivanová i Bitt-
mannová – pôsobili istý čas
práve v tejto budove a tak mohli
porovnávať jej vybavenie vtedy
a dnes. Keď s kvetom v rukách
opúšťali našu školu, sľúbili, že
o rok prídu opäť a my sa na stret-
nutie s nimi už dnes tešíme.

Stranu pripravila:
Beata Bazalová

Riaditeľstvo Základnej
školy na Ul. E. B. Lukáča
týmto vyslovuje poďakova-
nie žiakom Odborného
učilišťa v Šahách, ktorí sa
pod vedením svojich maj-
strov odborného výcviku vo
veľkej miere pričinili o re-
nováciu priestorov našej ško-
ly. Svoje vedomosti nado-
budnuté na hodinách odbor-
ného výcviku zúročili opra-

vami stien a najmä vymaľo-
vaním tried a chodieb. Ďaku-
jeme vedeniu OU za poskyt-
nutie týchto žiakov a ich maj-
strov. Zároveň ďakujeme sta-
vebnej firme Ing. Ladislava
Jančeka za poskytnutie leše-
nia potrebného pri realizácii
vykonaných prác.

Mgr. Stanislav Ličko
riaditeľ ZŠ na Ul. E. B.

Lukáča v Šahách

Deň v znamení vtákov Opäť k nám zavítali dámy

Zo života ZŠ na Ul. E. B. Lukáča

Poďakovanie
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V poslednom čase sa často
stretávame s otázkou, kedy sa
už konečne začne s výstavbou
kanalizácie. Nakoľko táto otáz-
ka trápi mnohých našich obyva-
teľov i podnikateľov, prostred-
níctvom HL dávame na ňu na-
sledovnú odpoveď.

Na základe požiadavky mes-
ta Šahy Západoslovenská vodá-
renská spoločnosť, a. s. Brati-
slava zaradila do svojho inves-
tičného programu rozšírenie
kanalizačnej siete v samotnom
meste Šahy a výstavbu kanali-
zácie v mestských častiach Ho-
mok, Tešmak a Preseľany nad
Ipľom. Súčasťou projektu je aj
rozšírenie súčasnej kapacity
čistiarne odpadových vôd. Pod-
ľa harmonogramu prípravy stav-
ba sa mala začať ešte v roku
2004. Dôvodom meškania vý-
stavby bol najprv zdĺhavý pro-
ces schvaľovania žiadosti o fi-
nančné prostriedky (celkový
rozpočtový náklad stavby je
cca. 250 mil. korún), ale napo-

Výsledky obvodného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín
Poézia

I. kategória: 1. Radoslava Štutiková /ZŠ Demandice/, 2. Mi-
chaela Majerčíková /ZŠ J. Kráľa Šahy/, 3. Laura Jarošíková
/ZŠ na Ul. E. B. Lukáča v Šahách/.

II. kat.: 1. Veronika Poláková /ZŠ JK Šahy/, 2. Andrea Ra-
dovčičová /ZŠ Demandice/, 3. Nikol Barátiová /ZŠ na Ul. E.
B. Lukáča v Šahách/.

III. kat.: 1. Klára Berkulová /ZŠ Plášťovce/, 2. Renáta Su-
chánska /ZŠ JK Šahy/, 3. Alena Salajová /OG Šahy/.

Próza
I. kat.: 1. Karol Hilko /ZŠ na Ul. E. B. Lukáča v Šahách/, 2.

Dominik Gál /ZŠ Plášťovce/, 3. Viktor Pokorný /ZŠ JK Šahy/.
II. kat.: 1. Martin Mašurík /OG Šahy/, 2. Sabina Kašíková

/ZŠ JK Šahy/, 3. Jana Kovácsová /ZŠ JK Šahy/.
III. kat.: 1. Agneša Sleziaková /OG Šahy/, 2. Katarína Tamá-

šová /ZŠ Demandice/, 3. Barbora Vinczeová /OG/.
Iveta Tonhaiserová

Oznamujeme občanom, že voličské zoznamy pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky. ktoré sa konajú 17. júna
2006 /v sobotu/ od 7.00 do 22.00 hod., sa nachádzajú na Mest-
skom úrade v Šahách v kancelárii č. 3, kde do nich môžete na-
hliadnuť a žiadať o prípadné doplnenie, opravy a zmeny. Volič,
ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísa-
ný, od 18. mája do 15. júna môže požiadať o vydanie voličského
preukazu v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. Rozpis okrs-
kov nájdete aj na informačnej tabuli Mestského úradu v Šahách
a zverejníme ho aj v júnovom čísle Hontianskych listov.

JUDr. Ernest Zsolnay, ved. správneho odd.

kon potrebné financie sa zabez-
pečili a investor stavby mohol
vyhlásiť verejnú súťaž na výber
dodávateľa. Ukázalo sa, že vý-
berové konanie potrvá dlhšie,
ako sa to pôvodne predpokla-
dalo. Uchádzač, ktorý nevyhral,
sa odvolal na Úrad pre verejné
obstarávanie, ten jeho námiet-
kam vyhovel a nariadil vypísať
novú súťaž. Prebehla ďalšia sú-
ťaž, výsledok bol ten istý ako
v prvom kole. Neúspešný uchá-
dzač sa zase odvolal a úrad mu
znovu vyhovel. Podľa informá-
cií získaných priamo od jedné-
ho člena výberovej komisie prí-
pad ešte stále nie je uzavretý,
ale dúfajú, že celý tento proces
sa čoskoro dotiahne do úspeš-
ného konca a konečne sa môže
začať stavať. Nám, ktorí tento
proces nijako nevieme ovplyv-
niť, neostáva nič iné, ako veriť,
že sa konečne tento „nekoneč-
ný” prípad uzavrie.

Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

Stav prípravy výstavby
kanalizácie v meste

Obvodná súťaž Hviezdoslavovho Kubína
Oddelenie školstva, kultúry,

mládeže a športu Mestského ú-
radu v Šahách uskutočnilo 25.
apríla obvodné kolo súťaže v u-
meleckom prednese poézie a
prózy Hviezdoslavov Kubín.
Súťaže sa zúčastnilo celkom 34
žiakov týchto základných škôl:
ZŠ J. Kráľa Šahy, ZŠ na Ul. E.
B. Lukáča Šahy, Osemročné gym-
názium Šahy, ZŠ Demandice a

ZŠ Plášťovce. Súťažiacich hod-
notili dve poroty v tomto zlože-
ní: próza: Mariana Dávidová,
Lýdia Frčová, p. Obuchová;
poézia: Jozef Meliška, Mária
Vargová, Zuzana Baloghová.

Spoluorganizátormi súťaže
boli Regionálne osvetové stre-
disko v Nových Zámkoch a MO
Matice slovenskej v Šahách,
ktorá zabezpečila vecné ceny.

IPS nájdete v priestoroch Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Levice, pracovis-
ko Šahy na 1. poschodí /č. dverí 105/.

Pre koho je určené IPS?
– Pre tých, ktorí hľadajú prácu, uvažujú o
zmene zamestnania alebo o ďalšom vzde-
lávaní,
– pre zamestnávateľov,
– pre školy, žiakov a študentov,
– pre každého: informácie o trhu práce.

Aké informácie nájdete v IPS?
– o aktuálnych voľných pracovných mies-
tach a pracovných ponukách,
– o možnostiach vzdelávania,
– o zamestnávateľoch na trhu práce,
– o voľbe povolania

V IPS sú k dispozícii:
– vzory žiadostí a životopisov,
– odborná literatúra, propagačné materiály,
– počítače s voľným prístupom na internet,

– prehľad pracovných ponúk,
– Integrovaný systém tupových pozícií,
– sprievodca svetom povolaní

Navštívte IPS v čase:
– utorok:  8.00 – 12.00
– streda:   8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
– štvrtok: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00

Kontakt:
– telefón: 7411052, 7411246
– e-mail: sedeva.denisa@upsvr.gov.sk

IPS – Informačno-poradenské stredisko

Oznámenie MsÚ Šahy

mailto:sedeva.denisa@upsvr.gov.sk
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Pre odolnosť voči stresovým situáciám
je dôležitý zdravý životný štýl: šport, vy-
vážená strava a predovšetkým pitný režim.

Organizmus dospelého človeka potre-
buje dva až tri litre tekutín denne. Prijímať
dostatočné množstvo tekutín je veľmi dô-
ležité, zvlášť keď pravidelne športujete. Ur-
čite si veľa z vás všimlo, že i v období cho-
roby si telo žiada viac tekutín ako inokedy.

Rôzne výskumy potvrdzujú, že väčšina
populácie prijíma menšie množstvo teku-
tín, ako by bolo vhodné pre organizmus.
Dlhodobý nízky príjem tekutín pritom mô-
že pôsobiť ochorenie močových ciest a
viesť k metabolickým poruchám.

Pohyb a šport zvyšujú nároky na pravi-
delný pitný režim. Voda je rozpúšťadlom

mnohých látok v tele, nosičom minerálov,
stopových prvkov a z tela odvádza škodli-
vé látky. Pri dehydratácii sa zhoršuje práca
ladvín a zhusťuje sa hustota krvi, takže sa
znižuje prívod kyslíka do pracujúcich or-
gánov. Naviac sa zhoršuje schopnosť tela
regulovať telesnú teplotu, hrozí prehriatie
a, samozrejme, pokles výkonu.

Počas telesného pohybu telo vytvára
pot, ktorým odvádza teplo a ochladzuje
organizmus. Počas teplých dní telo môže
vypotiť viac ako liter potu. Preto je dôleži-
té predísť dehydratácii a piť veľa tekutín.

Samozrejme, že dané množstvo tekutín
nie je rozumné vypiť naraz. Ideálne je piť
pravidelne po menších dávkach, a nie vte-
dy, keď už cítime smäd.

Voda = elixír života

Projekt
je určený učiteľom základných a stredných škôl v Šahách

a pre zamestnancov MsÚ Šahy
Vzdelávanie realizujú lektori schválení ministerstvom

školstva.
Po absolvovaní kurzu a úspešnom vykonaní záverečných

testov obdržia frekventanti
osvedčenie o získanom vzdelaní

s celoštátnou platnosťou.
Realizátor projektu: Gymnázium Šahy

(s vyučovacím jazykom slovenským)

Sektorový operačný program – Ľudské zdroje
Priorita č. 3, opatrenie č. 3.2

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU
Miesto realizácie: GYMNÁZIUM ŠAHY, MLÁDEŽNÍCKA 22

Vzdelávacie programy na získanie zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Kód projektu: 11230220081

Termín realizácie: 2005 – 2006

Obsah vzdelávania
– operačný systém Windows
– práca s textovým editorom Word
– tabuľkový procesor Excel
– prezentačný program PowerPoint
– databázový program Acces
– tvorba web stránok: program FrontPage
– práca s internetom

Vzdelávacie programy na získanie zručností
v oblasti informačných technológií

A aké množstvo by sme mali denne vy-
piť? Ako som už spomenula, dospelý člo-
vek by mal vypiť minimálne 2 litre tekutín.
Pri športovaní, ťažkej fyzickej práci a v ho-
rúcich dňoch treba, samozrejme, množ-
stvo tekutín zvýšiť. Nebojte sa vypiť 4-5
litrov vody, budete sa cítiť oveľa lepšie!

A ešte jedna dobrá správa na záver: vo-
da dokonca pomáha pri znížení hmotnosti,
potláča chuť do jedla a pomáha organizmu
pri metabolizme tukových zásob. Je všeo-
becne známe, že zníženie príjmu tekutín
spôsobuje zvýšené ukladanie tuku. Ale nie
je jedno, čo pijeme. I keď práve nie je va-
ším cieľom schudnúť, nie je vhodné piť
sladené nápoje, ktoré neuhasia smäd, skôr
naopak. A obsahujú neuveriteľné množ-
stvo kalórií. Omnoho hodnotnejšie sú mi-
nerálne vody a bylinné čaje. Takže pime
pre krásu a zdravie!

Téma budúceho čísla: tuk + ženy = hys-
téria. -jsz-

Zdravý životný štýl



HONTIANSKE  LISTY máj 2006      13

Normálne?

Recepty na máj

Žiť a nechať žiť. Už na prvé
počutie je táto myšlienka krás-
na. Prispôsobovať sa jeden
druhému, byť ohľaduplným a
uznanlivým nie je hocijakou
ľudskou vlastnosťou. Niektorí
ju ani nemajú.

Keď neskoro v noci či skoro
na úsvite človeka z najlepšieho
spánku vyruší hurhaj niekoľko
z diskotéky alebo iba z „oby-
čajnej” pijatiky sa vracajúcich
jedincov, tak radšej by chcel
zabíjať, a nie nechať žiť. A ta-
ké niečo sa stáva neraz. Existu-
je však aj modernejšia verzia
takýchto ľudí, v prípade kto-
rých sa tiež otvorí nožík vo
vrecku človeka. Bez ohľadu na
denné obdobie si títo ľudia su-
verénne, neochvejne a vytrva-
lo púšťajú magnetofóny a rá-
diá vo svojich autách, takpove-
diac na plné pecky. Auto ešte
ani nevidieť, ale hudba už „ko-

sí”. Potom sa zastavia pred bu-
dovami, a keď už viac hlasitos-
ti nemôžu pridať, tak pri otvo-
rených dverách áut sa lúčia
dlhé-dlhé minúty, ignorujúc
protesty rozčúlených obyvate-
ľov. Pre takýchto ľudí je zvuk
zbíjačky iba relaxáciou. Takíto
teda vedia žiť, no nie nechať
žiť.

Pred istým časom som už o
tom písal, ale asi nikoho nena-
padlo ešte niečo spraviť v tejto
veci. Jedná sa o vodičov, ktorí
pravidelene a vytrvalo parkujú
pri krajniciach pred budovami
alebo priamo v križovatkách,
hoci by sa na parkoviskách
našlo miesto aj pre ich vozidlo.
Možné je, že asi by potom mali
trošku ďalej od vchodu a vodič
by mal prečo zbytočne chodiť
pešo aj tých pár krokov. Ani to
ich nezaujíma, že odchádzajú-
ci alebo prichádzajúci niekedy

Predjedlo: ovocný šalát
Potrebujeme: 3 stredne veľké mrkvy,

2 jablká, 3 lyžice olivového oleja, 1 poma-
ranč, 2 hrste lúpaných slnečnicových se-
mienok, 2 lyžice medu, 1 lyžicu sójovej
omáčky.

Ako na to. Pomaranč vylisujeme, šťavu
zmiešame s olejom a medom. Slnečnicové
semienka opražíme na suchej panvici za
občasného premiešania, aby sa nepripálili.
Na záver postriekame prírodnou sójovou
omáčkou. Surovú očistenú mrkvu a olú-
pané jablká nahrubo postrúhame. Všetko
premiešame s dressingom. Podávame o-
zdobené lístkami mäty.

Polievka: pórová

Potrebujeme: 1 mrkvu, 1 petržlen, 2
hrste cestovín – mušličky, 1 polievkovú
lyžicu oleja, 2 kocky zeleninového bujónu,
1 pór, 1 lyžicu hladkej múky, petržlenovú
vňať.

Ako na to. Bujón si pripravíme podľa
návodu. Mrkvu, petržlen nakrájame na ko-
lieska a orestujeme na oleji. Posypeme

múkou, pomiešame a prilejeme bujón. Pri-
dáme cestoviny a na kolieska pokrájaný
pór. Krátko povaríme. Keď sú cestoviny
mäkké, posypeme petržlenovou vňaťou.

Hlavné jedlo: kracie batôžky

Potrebujeme: 4 kuracie prsia, 8 plátkov
šunky, 1 Hermelín alebo Encián, 1 troj-
uholník syra Niva, horčicu, 50 g mandľo-
vých lupienkov, mleté čierne korenie, soľ,
maslo, 1 lyžicu hladkej múky, sladkú smo-
tanu.

Ako na to. Umyté osušené kuracie prsia
priečne rozrežeme na 2 plátky. Naklepe-
me, osolíme, okoreníme a potrieme horči-
cou. Na každý plátok mäsa položíme šun-
ku, 1 plátok Hermelínu, 1 plátok Nivy.
Plátky mäsa opatrne zviažeme motúzikom
do formy batôžka a na rozohriatom masle
zo všetkých strán opekáme do červena.
Batôžky podlejeme vodou a prikryté du-
síme domäkka. Po udusení ich vyberieme
a odložíme na teplé miesto. Do výpeku
pridáme hladkú múku, trocha opečieme,
potom pridáme podľa chuti horčicu. Prile-

jeme sladkú smotanu a krátko povaríme.
Omáčku nesolíme, lebo výpek je dostatoč-
ne slaný zo syrov. Batôžky podávame s fa-
rebnými cestovinami poliate omáčkou a
posypané opraženými mandľami.

Dezert: cisársky trhanec

Potrebujeme: 0,5 l mlieka, 350 g hrubej
múky, 3 vajcia, 1 lyžicu cukru, soľ, maslo,
1 hrsť hrozienka, minerálnu vodu perlivú,
2 lyžice majzeny, 1 pohár slivkového kom-
pótu.

Ako na to. Mlieko, cukor a vaječné žĺt-
ka zmiešame so štipkou soli, postupne pri-
dávame múku. Na záver primiešame tro-
cha minerálnej vody a hrozienka. Z bielok
vyšľaháme tuhý sneh a zľahka vmiešame
do cesta. V teflónovej panvici rozpálime
maslo a prilejeme cesto asi  do výšky 1 cm.
Opečieme z jednej strany, 2 obracačkami
obrátime, potrháme na nerovnomerné kús-
ky a opečieme z druhej strany. Postup opa-
kujeme, kým sa nám neminie cesto. Kom-
pót scedíme, do šťavy primiešame majze-
nu a uvaríme. Potom pridáme vykôstkova-
né slivky a touto omáčkou na tanieri pole-
jeme cisársky trhanec a podávame.

Ivan Kolev

D r o g é r i a    V I C T O R Y  3

Vám ponúka široký sortiment
drogistického a kozmetického tovaru

za bezkonkurenčné ceny.
Tovar je možné platiť v hotovosti, platobnou kartou

alebo faktúrou.
Navštívte našu predajňu, kde Vás obslúži a pri výbere

tovaru poradí profesionálny personál.
Predajňa je otvorená v pondelok až piatok od 8.00

do 17.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Tel., fax: 036/7583746

Šahy, Nám. B. Bartóka 11

cirkusárskou šikovnosťou mu-
sia míňať ich vozidlá. V prípa-
de poškodenia svojho vozidla
by iste oni vykrikovali najviac,
vymáhajúc odškodné od trošku
nešikovnejších vodičov. Čudu-
jem sa, že takéto okaté porušo-
vanie dopravných predpisov
nezaujíma políciu, veď sa tu
jedná o jednoznačné ohrozo-
vanie dopravy. Zdá sa mi, že
sa polícia drží spomínaného

princípu „žiť a nechať žiť”.
Pravdu povediac nežijeme

vo vysnívanom svete, neistá
budúcnosť, finančné nedostat-
ky nepridávajú na sebaistote a-
ni na duchovnom kľude, tak
potom sa snažme aspoň jeden
druhému nespôsobovať ešte
viac starostí. Človek sa člove-
kom nenarodí, musí človekom
byť!

Július Belányi
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V. liga – východ

24. k. Šahy – Šurany 24. kolo: 7. mája, 16.30
16. k. Čajkov – Šahy 16. kolo: 10. mája, 16.30
25. k. Palárikovo – Šahy 25. kolo: 14. mája, 16.30
26. k. Šahy – Komjatice 26. kolo: 17. mája, 17.00
27. k. Dolný Ohaj – Šahy 27. kolo: 21. mája, 17.00
28. k. Šahy – Veľké Lovce 28. kolo: 28. mája, 17.00

IV. liga – dorast            Žiaci

24. k. Šahy – Šurany 6. mája: H. Túrovce – Šahy
16. k. Želiezovce – Šahy 13. mája: Šahy – Pribeta
25. k. D. Streda B – Šahy 16. mája: Ip. Sokolec – Šahy
26. k. Šahy – Štúrovo 20. mája: Šahy – Čaka
27. k. V. Meder – Šahy 25. mája: Imeľ – Šahy
28. k. Šahy – Bešeňov

Oblastné majstrovstvá

24. k. H. Túrovce – Žemberovce V. Kozmál. – Plášťovce
25. k. Demandice – H. Túrovce Plášťovce – N. Dedina
26. k. H. Túrovce – Kalinčiakovo H. Vrbica – Plášťovce
27. k. D. Pial – Horné Túrovce Plášťovce – Lok

24. k. Lok – Demandice 24. kolo: 7. mája, 16.30
25. k. Demandice – H. Túrovce 25. kolo: 14. mája, 16.30
26. k. Čaka – Demandice 26. kolo: 21. mája, 17.00
27. k. Demandice – Hr. Kľačany 27. kolo: 28. mája, 17.00

Oblastné majstrovstvá – II. trieda

24. k. Vyškovce n. I. – Čata Rybník n. Hr. – Tešmak
25. k. P. Ruskov – Vyškovce n. I. Tešmak – N. Tekov
26. k. Vyškovce n. I. – Tešmak Vyškovce n. I. – Tešmak
27. k. V. Túrovce – Vyškovce n. I. Tešmak – Kuraľany

24. k. Bátovce – Ip. Úľany Šarovce – V. Túrovce
25. k. H. Trsťany – Ip. Úľany V. Túrovce – Pl. Vozokany
26. k. Ipeľské Úľany – Čata N. Tekov – V. Túrovce
27. k. P. Ruskov – Ip. Úľany V. Túrovce – Vyškovce n.I.

Oblastné majstrovstvá – III. trieda – juhovýchod

20. k. Pastovce – Tupá Lontov – M. Ludince
21. k. Farná – Pastovce Lontov – voľno
22. k. Pastovce – Ip. Sokolec Sikenice – Lontov
23. k. T. Lužany – Pastovce Lontov – Hrkovce

20. k. H. Semerovce – Hronovce Hrkovce – Ip. Sokolec
21. k. Tupá – Horné Semerovce T. Lužany – Hrkovce
22. k. Horné Semerovce – Farná Hrkovce – M. Ludince
23. k. Ip. Sokolec – H. Semerovce Lontov – Hrkovce

20. k. Hokovce – voľno Pastovce – Tupá
21. k. Hronovce – Hokovce Tupá – H. Semerovce
22. k. Hokovce – Tupá Hokovce – Tupá
23. k. Farná – Hokovce Tupá – Hronovce

20. k. Hrkovce – Ip. Sokolec 20. kolo: 7. mája, 13.30
21. k. Ipeľský Sokolec – Málaš 21. kolo: 14. mája, 13.30
22. k. Pastovce – Ip. Sokolec 22. kolo: 21. mája, 14.00
23. k. Ip. Sokolec – H. Semerovce 23. kolo: 28. mája, 14.00

Mgr. Gabriel Szikora

Kto s kým v máji

Šport zbližuje
V telocvični Gymnázia v Šahách sa 10.

marca uskutočnil 3. ročník volejbalového
turnaja šahanských škôl o Pohár primá-
tora mesta Šahy.

Účastníkov podujatia privítala riaditeľ-
ka školy Mgr. Mária Zolcerová, potom
odovzdala slovo viceprimátorovi mesta
Mgr. Jurajovi Bélikovi, ktorý turnaj ofi-
ciálne otvoril. O chvíľu sa už družstvá roz-
cvičovali na volejbalový maratón, pretože
päť zúčastnených tímov hralo systémom
každý s každým. Odohralo sa 10 zápasov,
ktoré trvali približne do siedmej večer.
V telocvični vládla výborná nálada, hráči
sa navzájom povzbudzovali a nechýbali
ani nadšení diváci na čele s Ing. Pavlom
Kajtorom.

Zápasy boli vyrovnané a mali dobrú ú-
roveň. Po sčítaní bodov a pomeru setov
sa zrodilo nasledovné poradie: 1. Združe-
ná stredná škola /bývalé SOUP/ Šahy,

Mesto Šahy Vás pozýva
na veľkolepú írsku tanečnú show

skupiny MERLIN
MYSTERY OF THE DANCE

– TAJOMSTVO TANCA
26. mája 2006 o 19.00 hod.

Divadelná sála MsÚ

2. Gymnázium Šahy, 3. Odborné učiliš-
te internátne Šahy, 4. zmiešané druž-
stvo COGFF a Gymnázia s vjm Šahy,
5. výber šahanských základných škôl.

Zostava víťazného družstva: Mgr. Má-
ria Antalfiová, Mgr. Nóra Gál, Katarí-
na Hollóová, Bc. Zoltán Békési, Ing.
Štefan Bugyi, Mgr. Ľudovít Holman,
Mgr. Tomáš Holman, Mgr. Štefan Spa-
nyár.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a o-
dovzdávanie vecných cien sa konalo v je-
dálni školy. Ceny odovzdali riaditeľka
školy Mgr. Mária Zolcerová, zástupca
oddelenia školstva, kultúry, mládeže a
športu mestského úradu Ladislav Gáspár
ml. a predseda organizačného výboru
turnaja Mgr. Gabriel Szikora. Zvláštne
ocenenie dostal najstarší hráč Mgr. Štefan
Spanyár.

Po oficiálnom ukončení športového po-
dujatia nasledovalo priateľské posedenie.
Po chutnej večeri sa učitelia ešte dlho roz-

právali o dojmoch z prežitého dňa a už
teraz sa tešia na ďalší ročník.

Szik.

Mesto Šahy
pozýva deti a rodičov

na mestské oslavy Dňa detí
3. júna /v sobotu/ od 10.00 hod.

v Areáli zdravia /Šóderoš/,
kde návštevníkov čaká

bohatý program.

http://www.sahy.sk

