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O čom píšu Honti Lapok
ZO
Mestské zastupiteľstvo v Šahách na
svojom zasadnutí 30. novembra 2005
schválilo udelenie titulu Čestný občan
mesta Šahy akademickému maliarovi Karolovi Zábrádymu /na fotke sprava/. Na
slávnostnom odovzdaní ocenení v decembri minulého roka sa pán Zábrády zo zdra-

votných dôvodov nemohol zúčastniť, preto len teraz pri jeho návšteve nášho mesta
mu mohol primátor mesta odovzdať toto
vzácne ocenenie. Aj touto cestu mu k udeleniu ceny srdečne blahoželáme a prajeme
mu dobré zdravie a veľa tvorivých rokov.
-ly-

Zmluva o výstavbe
plynofikácie Tešmaku podpísaná
Ing. Ján Lőwy,
primátor mesta a
Michal Kupča,
konateľ spoločnosti EKOFORM
pri podpisovaní
zmluvy o výstavbe
plynofikácie časti
mesta Tešmak
-ly-
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Pripravuje sa rozvojový
plán Šiah
40. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo
31. mája za účasti všetkých
poslancov. Zasadnutie viedol
primátor Ing. Ján Lőwy.
Po otvorení a kontrole plnenia zročných uznesení boli zodpovedané niektoré interpelačné
otázky z minulého zasadnutia.
Interpelovalo 9 poslancov /technický stav divadelnej sály, obnovený miestny rozhlas, chodníky, asfaltovanie, kosenie a odvoz trávy, DISK, odtok vody
v Tešmaku, kontajnery, mestské
komunikácie, rýchlosť jazdy 40
km/h na území mesta.../.
Poslanci zobrali na vedomie
informatívnu správu o predprojektovej a projektovej príprave
stavieb zaradených do rozvojového programu mesta, správu
o zabezpečovaní zdravotnej a
lekárenskej starostlivosti v meste, správu o stave pohľadávok
na miestnych daniach a poplatku, informáciu o spolupráci s

miestnymi cirkevnými zbormi.
Poslanci schválili návrh na
zriadenie neziskovej organizácie za účelom výstavby a prevádzkovania Domova ošetrovania zdravotne postihnutých
na území šahanskej nemocnice,
návrh na uzavretie zámennej
zmluvy pozemkov za účelom
zabezpečenia prístupovej komunikácie k plánovanej predajni potravín LIDL a k „výrobnému areálu” firmy DISK, ako
aj návrh na priamy prenájom
nebytových priestorov /budovy
dialýzy/ v areáli nemocnice pre
NEPHRO na 7 rokov, ako aj výmenu a predaj niekoľko menších pozemkov. Zastupiteľstvo
schválilo aj návrh zmluvy a pôžičke a zmluvy o zriadení záložného práva medzi mestom a
nemocnicou, potrebných k dohode o splátkovom kalendári na
splatenie dlhu nemocnice voči
Sociálnej poisťovni.
/Dokončenie na 10. strane/

Poštová schránka
V poštovej schránke, umiestnenej vo vestibule radnice, sme
našli tieto pripomienky, na ktoré odpovedáme.
V liste /aj s priloženými fotografiami/ nás upozorujú, že
sa deti hrajú na streche budovy bývalej školy na Ul. Janka
Kráľa.
– Fotografie to ozaj dokumentujú, škoda, že pisateľ
hneď nezavolal do úradu alebo
na mestskú políciu, aby sme
mohli okamžite konať. Deti už
viackrát boli upozornené, že
nemajú čo hľadať v areáli bývalej školy. Žiaľ, pri každom
vchode a pri každom rebríku
nemôže stáť príslušník, preto
sme vďační za každé oznámenie, ktoré dostaneme včas.
V ďalšom liste pisatelia vy-

jadrujú svoju vďaku úradu,
že ich poznámky o dolnom
vchode do cintorína boli akceptované.
– Všetky pripomienky čitateľov i obyvateľov sú akceptované a ak sú opodstatnené, a finančné možnosti to dovolia, tak
sú aj riešené.
Obyvatelia Cintorínskej ulice žiadajú vyšetriť konkrétny prípad vo veci držania psa.
– Štatút mesta Šahy hovorí
aj o podmienkach držania psov
na obývaných územiach mesta.
Konkrétny prípad vyšetria naši
pracovníci a voči majiteľovi
psa budú konať v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
Čitateľ nás upozorňuje na
/Dokončenie na 10. strane/
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Oznámenie o utvorení volebných okrskov
a určení volebných miestností pre voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
dňa 17. júna 2006 v meste Šahy
Podľa § 12 ods. 1 zákona 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v meste Šahy primátor mesta Šahy
určil 8 volebných okrskov a 8 volebných miestností nasledovne.
Volebné okrsky a miestnosti
Volebný okrsok č. 1: Materská škola Homok, Šahy, Hontianska
cesta č. 45;
Volebný okrsok č. 2: Mestský úrad Šahy, Hlavné nám. č. 1;
Volebný okrsok č. 3: Cirkevná škola, Šahy, Námestie B.
Bartóka č. 3;
Volebný okrsok č. 4: Materská škola IV, Šahy, Nám. M. R.
Štefánika č. 14;
Volebný okrsok č. 5: Gymnázium Šahy, Mládežnícka č. 22;
Volebný okrsok č. 6: II. Základná škola, Šahy, E. B. Lukáča
č. 6;
Volebný okrsok č. 7: Kultúrny dom, Tešmak;
Volebný okrsok č. 8: Kultúrny dom, Preseľany nad Ipľom
Volebné okrsky tvoria nasledovné ulice
Volebný okrsok č. 1: Hontianska cesta, Bitúnková, I. Madácha,
L. Pongrácza, Nemocničná, Kuzmányho, A. Sipossa, Záhradnícka, Lesná, Bernecká, Železničná
Volebný okrsok č. 2: Hlavné nám., Tabánska, J. Kráľa, Mlynská, Ružová, Sládkovičova, J. Jesenského, Petőfiho, 1. mája
Volebný okrsok č. 3: Tešmacká cesta, Hviezdoslavova, SNP,
Kapitulská, Školská, F. Rákócziho II., Podzámocká, E. B. Lukáča,
J. Rotaridesa, kpt. Nálepku, Kalvarenská, Parková, Nám. B. Bartóka
Volebný okrsok č. 4: A. Gyürkyho, gr. I. Széchenyiho, Gy. Szondyho, J. Thuróczyho (č. 25, 27, 29, 31, 33), K. Mikszátha (1-14)
Volebný okrsok č. 5: Námestie M. R. Štefánika, K. Mikszátha
(č. 15 a 16), Ľ. Štúra, Severná, Mládežnícka, Cintorínska, Obrancov mieru, Zs. Móricza
Volebný okrsok č. 6: M. M. Hodžu, Fegyvernekiho, J. Smreka,
Vinárska, Hangyás, Vajanského, Agátová, A. Kmeťa, A.
Szokolyiho, Pivničná, Olvárska cesta, J. Thuróczyho (okrem 25,
27, 29, 31, 33), B.Němcovej, Gy. Thúryho
Volebný okrsok č. 7: Tešmak
Volebný okrsok č. 8: Preseľany nad Ipľom
Počet voličov: 6498
Ing. Ján Lőwy
primátor mesta Šahy

Oznámenie MsÚ Šahy
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 Mestskom úrade v Šahách v kancelárii č. 3, kde do nich môžete
nahliadnuť a žiadať o prípadné doplnenie, opravy a zmeny. Volič,
ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný, od 18. mája do 15. júna môže požiadať o vydanie voličského preukazu v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. Rozpis
okrskov nájdete aj na informačnej tabuli Mestského úradu v Šahách.
JUDr. Ernest Zsolnay, ved. správneho odd.
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Udalosti, stretnutia a aktivity
radnice

Ka le n d ár p o d u j at í

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta a Ing. Štefan Lendvay,
prednosta mestského úradu rokovali s Pavlom Buckom, zástupcom obchodného reťazca LIDL o príprave výstavby obchodného
domu v Šahách /27. apr./.
– V budove radnice sa uskutočnilo rokovanie v rámci Združenia obcí pre separovaný zber Hont-Poiplie so sídlom v Šahách
o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch na budúce obdobie
/2. mája/.
– V rámci prípravy blížiacich sa parlamentných volieb členovia
okrskových volebných komisií zložili sľub do rúk primátora mesta /2. mája/.
– Vedenie mesta a nemocnice rokovalo s predstaviteľmi nemocnice vo Váci o vzájomnej spolupráci medzi týmito zdravotníckymi zariadeniami /4. mája/.
– Primátor mesta rokoval s riaditeľom Sociálnej poisťovne
v Leviciach o spôsobe riešenia dlhov nemocnice voči poisťovni
/5. mája/.
– Predstavitelia mesta sa stretli so študentmi stredných škôl
v Šahách a dohodli sa na postupe prípravy projektu Participácia
mládeže na verejnom živote /11. mája/.
– V budove radnice sa uskutočnili rokovania s dodávateľom
výstavby plynofikácie mestskej časti Tešmak a výstavby vodovodu v mestskej časti Preseľany nad Ipľom /25. mája/.
– Primátor mesta sa zúčastnil na valnom zhromaždení Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti /26. mája/.
– Predstavitelia mesta sa zúčastnili na oslavách 850. výročia
vzniku obce Kemence /27. mája/.
– Primátor rokoval s predstaviteľmi Železničnej spoločnosti
ohľadom možnosti obnovenia železničnej trate Šahy – Drégelypalánk a prevádzkovania trasy Šahy – Zvolen /30. mája/.
– V budove radnice sa uskutočnilo podpísanie zmluvy o realizácii stavby plynofikácie časti mesta Tešmak. Dodávateľom
bude levická spoločnosť EKOFORM, ktorá bola vyhodnotená
ako víťaz vo verejnom obstarávaní. Stavba bude začatá okamžite
a podľa zmluvy bude dokončená ešte v tomto roku /2. júna/.
-ly-

3. júna, 10.00 – Deň detí v Areáli zdravia /Šóderoš/
7. júna, 9.00 – Stretnutie dôchodcov s Mgr. Tiborom Pálinkásom, vedúcim Hontianskeho múzea a Galérie
Ľudovíta Simonyiho v múzeu
9. júna, 17.00 – Turíčny kultúrny program ZO Csemadok-u v Šahách v Menore Saag Centrum Artis na
Nám. B. Bartóka
14. júna – 18. júla – Pueri Fabri 2006 – výstava detských
výtvarných prác v Galérii Ľudovíta Simonyiho
14. júna, 9.00 – Mestská športová olympiáda materských
škôl na futbalovom štadióne
24. júna, 14.00 – Jubilejný koncert 30-ročnej hudobnej
skupiny Wecker na amfiteátri

Oznam MsÚ o spoločnom
stravovaní
Mestský úrad v Šahách s cieľom rozšírenia sociálnych služieb v spolupráci so Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou
n. o. pripravuje organizovanie
spoločného stravovania pre dôchodcov a pre občanov, ktorí
pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav sú odkázaní na spoločné
stravovanie.
Strava v rozsahu obeda by sa
poskytovala s možnosťou donášky do bytu, prípadne s môž-

nosťou vyzdvihnutia v jedálni
nemocnice.
Cena obeda by činila 50 korún s prípadným finančným prispievaním mesta a samosprávneho kraja.
Prosíme záujemcov, aby sa
prihlásili najneskôr do 15. júna
na správnom oddelení MsÚ /na
prízemí v kancelárii č.4/ alebo
na tel. čísle 7411256.
JUDr. Ernest Zsolnay
ved. správneho odd.

Pl ánuje me na j ún

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

V ro ku 2 0 0 6
Uzavreli manželstvo
6. mája – Szilvia Záhorská a Zoltán Zsolnay
13. mája – Stanislava Moravčíková a Erik Štefanek
20. mája – Milota Benyusová a Marcel Podhora
31. mája – Lívia Mézešová a Mário Kardoš
Narodili sa
Korina Hegedűsová – 30. apríla 2006
Evelyn Didiášová – 2. mája 2006
Viktor Fajčík – 3. mája 2006
Kevin Morvay – 8. mája 2006
Martin Žirko – 15. mája 2006
Daniel Boldiš – 19. mája 2006
Opustili nás
Rudolf Petráš /* 1934/ – 27. apríla
Gizela Školkay /* 1919/ – 29. apríla
Rudolf Hrušovský /* 1932/ – 30. apríla
Mária Kövesdyová /* 1920/ – 4. mája
Helena Karvaiová /* 1921/ – 5. mája
Roland Krekáč /* 1973/ – 5. mája
Ľudevít Gyurász /* 1912/ – 9. mája
Alžbeta Rádiová /* 1927/ – 15. mája
Alžbeta Brezniková /* 1928/ – 23. mája
Štefan Szárszoi /*1921/ – 25. mája

Turistickoinformačná kancelária v Šahách
Námestie Bélu Bartóka
/v budove Literárnej kaviarne
vedľa obnovenej synagógy/
Info: 036/7411313
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Športové stretnutie Šahy–Vác
lepšie spoznali aj pri iných než pracovných príležitostiach.
O rok podobné športové stretnutie
z orga n i z u jú
vo Váci.
-šSprava: Dr. János Bóth, Ladislav Gáspár ml.
a Ing. Ján Lőwy

28. apríla usporiadali v Šahách športové stretnutie družobných miest Šahy a Vác
/Maďarská republika/ v športovom areáli Združenej strednej školy v Šahách na počesť
2. výročia vstupu našich krajín do Európskej únie. Zamestnanci obidvoch samospráv súťažili v troch disciplínach: v malom futbale /družstvá šahanských i vacovských

pracovníkov školstva, zdravotní ctva a samospr ávy/,
stolnom tenise /šahanské a
vacovské družstvo/ a v tenise
/šahanské a vacovské družstvo/.
Ako pri vyhodnotení celodenného podujatia obidvaja
primátori – Dr. János Bóth a
Ing. Ján Lőwy – vyzdvihli,
pri realizovaní podujatia bolo
prvoradé, aby sa zamestnanci

V Gyöngyösi spomínali naše mesto
Maďarská olympijská akadémia /MOA/ mala 47. zasadnutie v Gyöngyösi, kde
viackrát spomenuli aj mesto
Šahy. Nadšením spomínala olympijská akadémia naše oslavy v roku 2002, kedy sme usporiadali slávnosti 100 rokov šahanského športu, v rámci ktorých sme otvorili výstavu, ktorá
poskytla chronologický prehľad športovej histórie mesta.
Organizovaná športová činnosť
sa založila pomocou Alojza
Szokolyiho, ktorý založil v roku
1902 športový oddiel IFC.
Alojza Szokolyiho považovalo
aj Maďarsko aj Slovensko za
prvého olympionika štátu, avšak
tieto nezhody sú už minulosťou. Vychádzajúc z našich športových dejín a z úcty k Alojzovi
Szokolyimu, v roku 2005 na oslavách Dní Ipľa sme odhalili
pamätnú tabuľu Alojza Szokolyiho na stene významných osobností mesta Šahy. Odhalenie
tabule podporovala Maďarská

olympijská akadémia aj Slovenský olympijský výbor. Tieto
naše činy a oslavy považuje Maďarská olympijská akadémia za
príkladné pri prístupe k našim
dejinám a k športovej histórii.
Súčasnú olympijskú akadémiu otvoril dr. Aján Tamás,
predseda MOA a člen MOV. Po
olympijskej hymne nasledovali
zaujímavé prednášky o olym-

pizme, olympionikoch, ich výsledkoch a v zápätí sa odovzdávali aj ocenenia pre popredných
športových aktérov. Na oslavách boli prítomní aj svetoznámi olympijskí víťazi, ktorí svojimi historkami, spomienkami
spestrili celé oslavy. Kultúrny
program pre nás pripravil tanečný súbor Fortuna a Vidróczki. V sobotu doobeda sme po-

Zľava: Dr. Angelika Révész, Dr. Aján Tamás,
Dr. Jakabházyné Mező Mária a František Révész

kračovali na „krste” športového
areálu, po ktorom sme sa zúčastnili pamätného behu na počesť našich významných športových predkov. Poobede sme
navštívili výstavu v cirkevnom
múzeu a zúčastnili sme sa na
slávnostnom otvorení celotýždňových osláv Dní vína.
Olympijská akadémia bola
aj teraz vhodným poštárom šírenia olympijskej idey, významu celoživotného športovania
a zdravého života. Nasledujúca
akadémia sa uskutuční v Dombóvári na jeseň tohoto roku.
Z príležitosti 125. výročia
narodenia Zoltána Halmaiho,
dvojnásobného olympijského
víťaza, sa uskutoční malá oslava vo Vysokej pri Morave, kde
popri členoch Maďarskej olympijskej akadémie a Slovenského olympijského výboru budú
prítomní aj Šahania. V poobednajších hodinách delegácia
MOA navštívi aj Šahy.
František Révész
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Splní sa sen Demandičanov?
Hráči a funkcionári futbalového oddielu ŠK Demandice sa
usilovne pripravovali na jarnú
futbalovú sezónu. Družstvo seniorov vlani na jar nepostúpilo
do vytúženej V. ligy, hoci všetko malo na dosah. Bola to malá
tragédia pre všetkých hráčov a
priaznivcov klubu, veď všetko
tak pekne vychádzalo. Až v poslednom kole to „prasklo” v Keti, kde Demandičania remizovali s domácim celkom 2:2, kým

súper z Júra nad Hronom získal
bod v Horných Túrovciach.
Novú sezónu začali Demandičania v okyptenej zostave.
Mnohí hráči si zmenili dres, nastala výmena trénera a dobre
rozbehnutý kolotoč zasiahla
technická chyba, keď ich bývalý hráč Gabriel Gupič podpísal
prestup do TJ Lok a vyhratý zápas proti TJ Žemberovce ŠTK
skontumovala. Tak Demandičania skončili až na 4. mieste

Povráva sa, že ste veľmi ctižiadostivý
a prísny tréner, ktorý dlhé roky žiari
na výslni v Levickom okrese. Určite ste
si dobre premysleli, či sa oplatí ísť do
futbalového klubu, kde sú veľké očakávania. Veríte, že sa vám podarí spríjemniť situáciu na čele tabuľky?
– Keby som neveril, tak do Demandíc
určite neprídem trénovať. Na špici tabuľky
karty určite zamiešame. Po doplnení mužstva som presvedčený, že budeme hrať o
popredné miesto v tabuľke.
Kedy ste prevzali vedenie družstva,
podarilo sa získať nové posily podľa vašich predstáv?
– Družstvo som prevzal 1. januára
2006. Prvýkrát sme sa vlastne stretli 8. januára na halovom turnaji, ktorý ale nedopadol podľa mojich predstáv. Máme nové
posily, už teraz môžem povedať, že som
spokojný, do mužstva prišli skúsení hráči.
Kedy ste sa pustili do prípravy na
jarnú sezónu?
– So zimnou prípravou sme začali 9.
januára v domácom futbalovom areáli a
v posilovni. Odohrali sme 10 priateľských

zápasov, boli sme na sústredení v Santovke a môžem povedať, že chlapci nabrali
dobrú fyzickú kondíciu.
Vytvorili vám členovia výboru priaznivé podmienky na zrealizovanie vašich
predstáv?
– Členovia klubu nám vytvorili vynikajúce podmienky, za ktoré im musím poďakovať.
A káder mužstva?
– Tvoria ho nasledovní hráči: Ján Šípoš, Ján Mäsiar /bývalý druholigový futbalista z Levíc/, Milan Látečka /bývalý
hráč Nitry B/, Michal Krammer, Ladislav Mészáros, Jozef Líška, Ivan Szebelédy, Attila Kántor, Pavol Šebo /bývalý
hráč Nitry B/, Jozef Pavlík /hral ligu v Trnave, pôsobil aj v Grécku/, Juraj Pastucha, Peter Tóth, Pavel Medveď, Boris
Straňák, Rudolf Kluka, Róbert Benca
/bývalý hráč Nitry B/ a Peter Baráti.
Ste spokojný s prístupom hráčov
k tréningom a darí sa vám spolupráca?
– Spolupráca s družstvom je dobrá,
chlapci skutočne pristupujú k tréningom
výborne, snažia sa plniť moje pokyny, pri-

Oslava 95. narodenín
Mnoho ľudí sníva o tom, aby
sa dožilo vysokého veku v zdraví a v kruhu svojich najbližších.
Tento sen sa splnil najstaršej
obyvateľke Horných Túroviec,
Františke Baltazárovej: 13.
mája oslávila svoje úctyhodné
95. narodeniny.
Narodila sa v Balogu nad Ipľom. Pochádza z mnohodetnej
rodiny, mala 9 súrodencov. Pracovala ako chyžná u pána Wiedera v kaštieli v H. Túrovciach.

s počtom 28 bodov, kým prvá
Hontianska Vrbica získala až
37 bodov. Deväťbodový odstup
je príliš veľký, a preto v jarnej
sezóne budú musieť hráči vynaložiť veľké úsilie, ak chcú pomýšľať na postup do vyššej súťaže.
O ambíciách a plánoch som
sa pozhováral s trénerom Dušanom Szabom /ešte v marci/,
ktorý veľmi ochotne odpovedal
na moje otázky.

Vydala sa a stala sa matkou
dvoch synov. Starší syn /Alexander/ umrel ako 26-ročný.
Mal dve deti, ktoré pani Baltazárová vychovala vo veľkej láske a v náboženskom duchu.
Žije s rodinou svojho mladšieho syna Štefana.
Oslava bola otvorená slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole v H. Túrovciach. Cestou z kostola sa pani
Baltazárová zastavila pri hrobe

stupujú k svojim povinnostiam zodpovedne. Sú veľmi cieľavedomí, majú motiváciu
dosahovať dobré futbalové výsledky. Podľa mňa na každom poste v mužstve máme
vhodné typy hráčov.
A nakoniec vaše /tajné/ želanie?
– Mojím tajným želaním je, aby sa hral
v Demandiciach dobrý a ľúbivý futbal a
po skončení jarnej časti oblastnej súťaže
sa tešili z úspechu nielen hráči a členovia
výboru, ale aj naši skalní priaznivci.
Ďakujem za rozhovor.
Na doplnenie. Futbalisti TJ Demandice
celú jarnú sezónu kráčajú podľa „vytýčeného plánu” k najvyšším métam: z doterajších 9 majstrovských zápasov získali
plný počet bodov /27/ a aktívne skóre 45:5.
Sú najväčšími kandidátmi na postup do
vytúženej V. ligy, kde budú hraťs FK Šahy.
Na jar ukončili rekonštrukčné práce na
ihrisku po zimnej povodni a cez leto sa
vedenie pokúsi vybudovať už tak očakávanú krytú tribúnu. Ešte niekoľko kôl a
podľa všetkého Demandičania v poslednom kole 18. júna v Kozárovciach /alebo
možno skôr/ budú môcť oslavovať.
Mgr. Ján Belányi

svojho manžela a syna s tichou
spomienkou na nich.
V kultúrnom dome príhovor
predniesol jej krstný syn Béla
Pásztor a starostka Alica Szondiová. Po príhovoroch nasledovala báseň v podaní pravnučky
Dominiky. Každý hosť oslávenkyni zagratuloval a zaujal svoje
miesto pri stole, ktorý sa prehýnal pod kyticami krásnych kvetov. Vnúčatá ju obdarovali košíkom 95 červených ruží na znak
lásky a úcty k nej. Košík pani
Baltazárová darovala kostolu.
Obed sa začal modlitbou.

Medzi pozvanými hosťami bola aj starostka obce, obvodný lekár MUDr. Tibor Róm s manželkou a miestny duchovný Jozef Malagyi. 120 hostí sa veselilo pri tónoch živej hudby, ktorá vyhrávala do neskorej noci.
Pri odchode každý dúfal, že
sa o 5 rokov stretneme v takomto hojnom počte na oslave stých
narodenín. Odchádzali sme s pocitom úcty a rešpektu. Nie každý má možnosť mať takýto pekný život, hoci aj ona prešla mnohými životnými prekážkami.
Gabriela Čonková
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SOU odevné v Hrkovciach má nové výsledky
Ministerstvo školstva SR a
Prešovský samosprávny kraj usporiadali v dňoch 15.-16. marca 2006 novú celoslovenskú
odbornú súťaž pod názvom
Módna línia mladých. Žiaci
SOU odevného v Hrkovciach
pod vedením pani učiteľky
Ľudmily Villámovej sa zúčastnili tejto súťaže. Do súťaže sa
zapojilo 27 škôl s 500 modelmi
v 120 vystúpeniach. Jednu z kolekcií tvorila i práca žiačky školy Veroniky Klapalovej v kategórii športových odevov. Model predviedli žiaci Mária Póšová a Imrich Knapčok. Odborná porota tomuto modelu udelila krásne II. miesto.
Že pedagógom záleží na
dobrej profesionálnej úrovni

absolventov školy, svedčí i fakt,
že sme sa zúčastnili celoštátnej
výstavy Mladý tvorca 2006 na
výstavisku Agrokomplex v Nit-

re od 20. do 22. apríla, ktorú
organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR a Nitriansky samosprávny kraj. V rámci výsta-

vy sa konala aj súťaž stredoškolskej mládeže Slovenska o
ocenenie TOP výrobok v 9. kategóriách. Zapojili sme sa i my
s modelom „Kašmírová fantázia”, ktorý navrhla žiačka školy
Jana Jombíková. Tomuto modelu ústredná hodnotiaca komisia udelila I. miesto s označením TOP výrobok. Úspech potešil žiakov i priaznivcov školy.
Veríme, že aj tento fakt presvedčí rodičov a žiakov ZŠ, že
na našej škole sa oplatí študovať. Zároveň chceme vysloviť
poďakovanie Obecnému úradu
v Hrkovciach, firme ITIMEX
a DISK, ktoré finančne i materiálom prispeli k tomu, aby sme
sa mohli súťaže zúčastniť.
Mgr. Katarína Koncová

Pueri Fabri 2006

III. kat.: 1. Ramóna Tauber, 2. Réka Turczi, 3. Norbert
Kádasi /všetci CZŠ FF Šahy/.
V kategórii základných umeleckých škôl
V máji v maďarskom meste Balassagyarmat vyhodnotili detI. kat.: 1. Rudolf Kuszala /Štúrovo/, 2. Barbora Hrončeková
skú výtvarnú súťaž Pueri Fabri 2006.
/Veľký
Krtíš/, 3. Ágnes Pálffy /Šahy/.
V kategórii základných škôl
II.
kat.:
1. Alexandra Hriagyelová /Šahy/, 2. Enikő Farkas
I. kat.: 1. Zsófia Morva /CZŠ FF Šahy/, 2. Sikora Klaudia
/Šahy/,
3.
Lilla
Antal /Szécsény, MR/.
/Diósjenő, MR/, 3. Erika Dobroviczká /Želiezovce/.
III.
kat.:
1.
Eva
Fajčíková /Šahy/, 2. Dalma Bánkuti /BalassaII. kat.: 1. Emőke Molnár /Želiezovce/, 2. Eszter Báránkó
gyarmat/,
MR/,
3.
Roland Marsiczki /Balassagyarmat, MR/.
/Varsány, MR/, 3. Júlia Bukor /CZŠ FF Šahy/.
Cenu primátora mesta Balassagyarmat /MR/ získal Gábor
Antal zo ZUŠ Šahy, kým Cenu primátora mesta Šahy Anita Bárány z Umeleckej školy Márka Rózsavölgyiho v meste Szécsény
/MR/.
-cl-

Zbierka
Mesto Šahy spoločne s Rímskokatolíckym cirkevným
zborom, Evanjelickým cirkevným zborom a. v. a Reformovaným kresťanským cirkevným zborom v Šahách vyhlasuje akciu pod názvom
CHARITAS SAAG – zbierku používaného, ale z hľadiska hygieny ešte použiteľného
šatstva, obuvi, prádla a detských hračiek pre nezamestnaných a sociálne slabších
spoluobčanov mesta.
Prosíme obyvateľov, ktorí
vedia poskytnúť pomoc, aby
tak učinili.

Zbierka sa uskutoční v čase od 5. do 9. júna denne od
10.00 hod. do 16.00 hod.
v budove Csemadok-u na Ul.
F. Rákócziho II. v Šahách.
Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.
Súčasne oznamujeme všetkým odkázaným spoluobčanom, že vyzbierané dary si
môžu prevziať v dňoch od 12.
do 16. júna /pondelok až piatok/ denne od 9.00 do 17.00
hod. v budove Csemadok-u
na Ul. F. Rákócziho II.
JUDr. Ernest Zsolnay
ved. správneho odd.
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Rysuje sa spolupráca s mladými
Participácia na živote obcí a
miest poskytuje mladým ľudom
možnosť, aby sa s nimi identifikovali ako občania a nezostali
iba ich obyvateľmi. Účasť je
predpoklad, ak chcú mladí ľudia prejaviť svoju vôľu žiť spoločne s ostatnými na ulici, v časti obce, meste alebo regióne a
byť aktérmi sociálnych zmien.
Participácia mladých ľudí ako
faktor v ich sociálnej integrácii
ponúka účinný prostriedok na
prekonanie protirečení, ktoré
pôsobia v modernej obci: na
jednej strane anonymita a utiahnutie sa do seba, na druhej strane verejný život a vôľa zmeniť
veci. Prostredníctvom premyslenia a konania v združeniach
spoločne s ostatnými mladými
ľuďmi, avšak nielen v ich prospech, budú miestni a regionálni
poslanci a rozhodovacie orgány
môcť konštatovať, že mladí ľudia sa skutočne menia na osobnosti, ktoré sú v stave premyslieť problémy svojho každodenného života, ako aj stať sa
plnoprávnymi občanmi svojej
obce a regiónu.
Pod záštitou primátora mesta Šahy vznikol koordinačný
kolektív MsÚ Šahy, ktorý pripravil program podpory participácie mladých ľudí na živote
mesta a regiónu. Menovaný
program pod menom Šahanská
mládež – partner riadenia vecí
verejných bude mať viac etáp.
V prvom rade ide o vytvorenie
vhodných podmienok pre aktívny vzťah medzi zastupiteľstvom a zástupcami mládeže na

úrovni mesta, o vytvorenie
štruktúr, ktoré umožnia mladým
ľuďom v meste aktívne sa podieľať na verejnom živote, o
vytvorenie aktívnych demokratických vzťahov medzi zastupiteľstvom a mladými ľuďmi za
účelom riešenia otázok týkajúcich sa života mládeže v meste
a zapojiť mladých ľudí vo veku
od 14 do 26 rokov do aktívneho
demokratického občianskeho
života v meste.
Etapy programu boli prerokované na prvom oficiálnom
posedení vedenia mesta a zástupcov mládeže 11. mája
2006. Prítomných bolo 41 mladých, väčšinu z nich tvorila
stredoškolská mládež. Primátor
mesta privítal prítomných a
v krátkosti ich oboznámil s možnosťou participácie. PaedDr.
Angelika Révész /koordinátorka programu/ sa obratila na prítomnú skupinu mladých s prosbou o spoluprácu. Načrtla možnosti participácie a oslovila
mládež, aby pouvažovali o participácii a vôbec o možnosti
spolupráce mladých s vedením
mesta. Po asi hodinovom posedení vznikla dohoda, že sa
vytvorí neformálna skupina
mladých a v mesiaci jún sa
stretnú znovu s cieľom prípravy
koncepcie spolupráce a programu mladých aktérov. V súčasnosti už funguje portál pre
mladých na webovej stránke
mesta Šahy, kde sa nachádzajú
základné informácie o programe a je tam aj projekt participácie, ktorý bol poslaný na Minis-

terstvo školstva SR. Na portáli
sa nachádza e-mailová adresa,
cez ktorú sa mladí môžu informovať a svojimi nápadmi, názormi a aktívnym prístupom
môžu podporiť snahu vedenia
mesta, prípadne sa zapojiť do
práce.
P. Štrba

Participácia mladých ľudí
na živote obce v roku 2006
Cieľom programu podpory participácie mladých ľudí na
živote obce v roku 2006 je:
– vytvoriť podmienky pre aktívny vzťah medzi obecnými
zastupiteľstvami a zástupcami mládeže na úrovni mesta a
regiónu,
– vytvoriť štruktúry, ktoré umožnia mladým ľuďom v meste
aktívne sa podieľať na verejnom živote,
– vytvoriť aktívne demokratické vzťahy medzi mestským
zastupiteľstvom a mladými ľuďmi za účelom riešenia otázok
týkajúcich sa života mládeže v meste,
– zapojiť mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov do aktívneho demokratického občianskeho života v obci.
Koordinačný kolektív
PaedDr. Angelika Révész, Školský úrad, Hlavné námestie 1, 93601 Šahy; skolsky.urad@sahy.sk
Ladislav Gáspár, Mestský úrad, Hlavné námestie 1,
93601 Šahy; lacig@orangemail.sk
Ing. Agnesa Gubišová, Mestský úrad, Hlavné námestie
1, 93601 Šahy; projekt.msu@sahy.sk
Ing. Iveta Majerčíková, Mestský úrad, Hlavné námestie
1, 93601 Šahy; projekt.sahy@wsystem.sk
Očakávame záujemcov a aktívnych ľudí, ktorí sa domnievajú, že svojimi nápadmi, prácou a aktívnym prístupom môžu
podporiť našu snahu, prípadne sa zapojiť do práce. Ďalšie
informácie na webovej stránke www.sahy.sk/mládež/.
Vaše otázky, námety, podnety posielajte na e-mailovú adresu: mládez@sahy.sk
PaedDr. Angelika Révész
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Podnikateľské inkubátory a
internetové miesta otvorené
Po 8 mesiacoch práce dostala realizácia projektu z prostriedkov EÚ svoju hmatateľnú
podobu – avizované podnikateľské inkubátory v Šahách a
vo Veľkom Krtíši, ako aj päť
internetových miest v Plášťovciach, Sazdiciach, vo Vinici,

internetové miesta v rámci hontiansko-poipeľského regiónu oficiálne otvárali členovia projektového tímu združenia –
Ing. Agnesa Gubišová a Ing.
Iveta Majerčíková.
Na slávnostnom otvorení
podnikateľského inkubátora
v Šahách bol prítomný predseda Združenia obcí a miest hon-

Otváranie internetového miesta vo Vinici /1. júna 2006/

Otváranie inkubátora v Šahách /1. júna 2006/

v Príbelciach a Dolnej Strehovej boli v dňoch 1. a 2. júna
2006 slávnostne otvorené.
Vďaka finančnej podpore
z fondov EÚ sa v regióne podarilo vybudovať centrá vybavené kvalitnou modernou kancelárskou infraštruktúrou a internetovými službami, ktoré majú
slúžiť malým a stredným podnikateľom ako pomoc pri efektívnom riadení svojich podnikateľských aktivít.
Podnikateľský inkubátor a

tiansko-poipeľského regiónu
Ing. Ján Lőwy, ktorý prítomným prezentoval tento projekt
ako výsledok úspešnej spolupráce starostov obcí regiónu.
Pozvanie prijal aj prednosta
mestského úradu Ing. Štefan
Lendvay, ako i členovia podnikateľskej komisie: Ondrej Hajdú, Ing. Pavel Kajtor a Jozef
Miško. Ondrej Hajdú /ktorý pôsobí aj ako poslanec mestského
zastupiteľstva v Šahách a súčasne je predsedom podnika-

Otváranie internetového miesta v Plášťovciach /1. júna 2006/

teľskej komisie/ zaželal podnikateľskému inkubátoru, „...aby
všetci podnikatelia, ktorí z neho
vyjdú, úspešne prežili”.
Otváranie internetových miest
na obciach sa nieslo v znamení
príjemnej atmosféry, pozvaní
boli aj členovia obecných zastupiteľstiev. Starostovia obcí
prejavili svoju spokojnosť a

Vítame všetkých podnikateľov v priestoroch, ktoré sú vďaka finančnej podpore EÚ pripravené slúžiť ich potrebám.
Pre registrovaných podnikateľov pripravujeme:
– špeciálny licencovaný softvér,
– prezentáciu na web stránke,
– katalóg v tlačenej forme,
– workshopy.

Otváranie internetového miesta v Sazdiciach /2. júna 2006/

nadšenie pre myšlienku tohto
úspešného projektu.
Touto cestou by sa členovia
realizačného tímu radi poďakovali starostom obcí Plášťovce, Sazdice a Vinica, ako i zamestnancom obecných úradov
za pomoc pri organizácii tohto
podujatia, ako i za pripravené
slávnostné pohostenie.
Ako povedal predseda združenia obcí a miest Ing. Ján Lőwy: „Tento projekt je pilierom
budúcej spolupráce v rámci regiónu.”

Možnosť registrácie:
Združenie obcí a miest hontiansko-poipeľského regiónu
so sídlom v Šahách, Hlavné
nám. 1, 93601 Šahy;
tel.: 036/7412284.
Formuláre si môžete prevziať osobne, alebo vám ich zašleme e-mailom.
Kontakt:
Ing. Agnesa Gubišová
0918-036888, e-mail:
project.msu@sahy.sk
Ing. Iveta Majerčíková
0918-036880, e-mail:
project.sahy@wsystem.sk
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Zdravý životný štýl
Ženy + tuk = hystéria
Tento článok je výnimočne venovaný
nám, ženám. Nepoznám takú ženu, ktorá
by bola so sebou, vlastne so svojou postavou spokojná. Veď ktorá z nás by nechcela
mať dokonalé telo, pevné stehná, guľatý
zadoček a ploské bruško. Asi každá, však?
Mnohí z nás si povedia: ja aj tak nikdy
nebudem mať štíhlu postavu, lebo to mám
vrodené. Áno, genetika ovplyvňuje proporcioritu našej postavy, ale nie na 100 %.
Dobrá postava je: 20 % genetika, 20 % cvičenie a 60 % strava.
Veľa žien má problémy s podkožným
tukom. Na to, aby ho odstránili, sú schopné vyskúšať všetky možné aj nemožné diéty, cvičiť na rôznych strojoch, vyskúšať
desiatky rôznych krémov, a to o tabletkách
na chudnutie ani nehovoriac. Toto sú ešte
tie lepšie pokusy o dokonalú postavu. Ale
sú aj také prípady, keď ženy dokážu celé
dni nejesť, alebo keď jedia, v zápätí jedlo
aj vyvrátia.
Len malé percento žien pristupuje k zloženiu svojej stravy zodpovedne. Väčšina
sa stravuje nepravidelne, vynechávajú večeru, prípadne raňajky.
Jednoduchý recept na vybudovanie dokonalej postavy neexistuje. Je to dlhodobý
proces, ktorý stojí nemálo driny. Je však
niekoľko vecí, ktoré môže robiť každá že-

Prednášky o pohorí
Börzsöny
Kruh priateľov Hontianskeho
múzea a galérie v Šahách 9. mája
v Spoločenskom dome Maďarov
usporiadal prednáškové popoludnie o pohorí Börzsöny. Dvaja budapeštianski profesori – geológ
Dr. Tibor Kecskeméti a etnograf
Dr. József Hála vo svojich prednáškach odhalili prírodné bohatstvo a krásy, respektíve ľudské
hodnoty tohto pohoria, s ktorým
my Šahania každodenne koketujeme. Po prednáške sme si ešte viac
obľúbili tento prírodný jav. Veľmi
zaujímavé boli aj krátke filmy o
kamenároch, o zberačoch mravčích vajíčok a hľadačoch včiel.
/korpás/

na a ktoré jej na ceste k vysnívanej postave
pomôžu.
Diéty popísané v ženských časopisoch
asi nie sú tým pravým, inak by po svete
chodili samé modelky. Základný poznávací znak týchto diét je hmotnosť, ktorú pri
danej diéte údajne schudnete za týždeň.
Ak je vyššia ako 1 kg, nemôže byť daná
diéta rozumná, zdravá a nemôže ani zaručiť trvalé výsledky. Pri takýchto diétach
často dochádza k tzv. jojo efektu. Čo to
je? Keď schudnete podľa nejakej diéty,
odbúravate tuk aj svaly 50 na 50. Napríklad ak schudnete 8 kg, to znamená asi 4 kg
tuku a 4 kg svalov. Po takejto neuveriteľne
úspešnej diéte sa spokojne vrátite k dávkam jedla, ktoré ste konzumovali pred diétou. Vaše telo si však počas diéty zvyklo
vystačiť si s menším množstvom energie,
takže keď mu zrazu prísun zvýšite, má jej
prebytok. No a čo myslíte, kde sa asi ten
prebytok ukladá?
Za 2 týždne po ukončení diéty priberite
povedzme 4 kg, z čoho je 3 kg tuku a 1 kg
svalov. Aká je celková bilancia vašej diéty? Schudli ste 3 kg svalov a 1 kg tuku.
Myslím, že takýto cieľ nemá asi nikto.
Cieľom diéty je schudnúť čo najviac
tuku a čo najmenej svalovej hmoty.
Vydržať!
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Držať diétu bezchybne 6 týždňov dokáže asi málokto. Preto je treba si prehrešky
vopred pripraviť a naplánovať. Bežné je
spraviť si jeden deň v týždni tzv. podvádzací. V tento deň môžete jesť ľubovoľné
jedlá, ktoré vám inak diéta zakazuje. To
ale neznamená, že sa môžete prejedať až
do prasknutia. Podvádzací deň by mal byť
presne stanovený, aby ste sa naň mohli tešiť a nedali sa zlákať skôr. Vydržať znamená neukončiť diétu po prvom úspechu, napríklad po 2 týždňoch. Znamená to vydržať aspoň 4, lepšie je 6 týždňov.
Nezabudnite, že po skončení diéty trochu priberiete, s tým sa nedá nič robiť.
Cvičte!
Veľa žien sa cvičenia bojí. Majú obavy
z nárastu svalovej hmoty. Ženy spravidla
nechcú mať veľké svaly a ani sa toho obávať nemusia, aj keď intenzívne cvičia. Ide
im skôr o spevnenie postavy a odbúranie
tuku. V tomto nám pomôžu tak aeróbne,
ako aj anaeróbne cvičenia. Ako som už
na začiatku spomínala, cieľom diéty je
schudnúť čo najviac tuku pri zachovaní
čo najväčšej svalovej hmoty.
Tak si to teda všetko zhrňme. Jedzte
poriadne, to znamená jesť 6-krát denne.
Vydržte to aspoň 4 týždne, potom uvidíte,
či to prinieslo nejaké výsledky. Nebojte
sa podvodníckeho dňa v diéte, neublíži
vám. Cvičte čokoľvek, ale cvičte!
Téma budúceho čísla: celulitída.
-jsz-

Ing. František Danis
dostal Cenu Lajosa Pongrácza
Na slávnostnom zasadnutí Spoločnosti Lajosa Pongrácza jej predseda,
Tibor Lendvay odovzdal Cenu Lajosa
Pongrácza Ing. Františkovi Danisovi
/na obrázku sprava/.
Ing. F. Danis ako profesor a riaditeľ
SOUP, ako funkcionár bývalého Šahanského okresu, ako poslanec MsNV, respektíve mestského zastupiteľstva, zakladateľ školského múzea, Hontianskeho múzea a Galérie Ľudovíta Simonyiho /v prvých rokoch bol ich riaditeľom/, ako iniciátor a zakladateľ nadácií
či ako kronikár mesta a autor rôznych
publikácií kladne prispel a prispieva
ku kultúrnemu zveľadeniu Šiah. /Podrobnejšie v Honti Lapok./
K vyznamenaniu mu blahoželá kolektív redaktorov nášho mesačníka.
/kp/

10

jún 2006

HONTIANSKE LISTY

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 zručností
v oblasti informačných technológií
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)

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 zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Kód projektu: 11230220081

Pripravuje sa...
/Dokončenie z 2. strany/

Program zasadnutia bol na začiatku
rozšírený o tri ďalšie body. O príprave na
vypracovanie projektu rozvojového plánu
mesta výstižne informoval poslancov Dr.
László Letenyei, vedúci pracovného tímu, ktorý má už dlhoročné skúsenosti
s vypracovávaním podobných projektov
a plánov. Vypracovanie rozvojového plánu
bude finančne zabezpečené zo získaných
projektových peňazí.
Poslanci schválili aj prenájom budovy
bývalej školskej jedálne na Ul. J. Kráľa.
Pán Ladislav Petrezsil v krátkosti informoval poslancov o ďalšom možnom riešení dopravy na hlavnom námestí.
Po informácii o aktivitách primátora
mesta vo všeobecnej diskusii odzneli len
krátke poznámky 3 poslancov.
Zasadnutie ukončil primátor mesta.
-š-

Poštová schránka
/Dokončenie z 2. strany/

poruchu vodovodnej siete pod mostom
na Ipli smerom do Preselian nad Ipľom.
– Samozrejme vieme o prasknutom vodovodnom potrubí, čo sme aj signalizovali
vodárňam. Podľa odborníkov namiesto
prasknutej rúry bude treba nasadiť kvalitnejšiu z umelej hmoty, ale – ako sa vyjadrili – zaobstaranie potrebnej súčiastky
môže trvať aj niekoľko týždňov.
Odpoveď na poznámku o mieste pri
kotolni na sídlisku Sever, kde sa selektuje odpad.
– Na území kotolne je prechodné miesto, kde sa selektuje odpad /PE fľaše, sklo
a kartóny/ a zároveň lisujú aj PE fľaše. Je
to prechodné riešenie, kým mesto nebude
schopné na vhodnejšom mieste vybudovať
modernejšiu prevádzkareň na túto činnosť, ktorú nám ukladá aj zákon /samo-

správy, ktoré neselektujú odpad, môžu byť
pokutované/. Vieme tejto požiadavke vyhovieť, nakoľko sme z projektu získali finančné prostriedky na nákup kontajnerov
na selektívny odpad. Treba vedieť aj to,
že táto činnosť je legálna, tento sklad funguje so súhlasom nadriadených orgánov,
nakoľko to nie je divá skládka, ako sa pisateľ domnieva. Som presvedčený, že pri dodržiavaní hygienických predpisov môžu
byť eliminované všetky negatívne dopady
tohto miesta na životné prostredie. Nakoľko v HL nie je možnosť podrobnejšie odpovedať na všetky otázky, ktoré nám boli
doručené, ochotne na ne odpovedáme pri
osobnom stretnutí s pisateľom.
Vaše pripomienky nám môžete posielať
aj na e-mailovú adresu (prednosta.msu@
sahy.sk).
Ing. Štefan Lendvay, prednosta MsÚ
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Normálne?
V blízkej minulosti prebehli na našich stredných školách maturitné skúšky. Niekedy táto udalosť bola miľníkom v živote študentov, mala svoj význam, svoju váhu.
Mala. Nechcem zbagatelizovať význam maturitných skúšok, iba poukázať na to, v akej miere ovplyvňujú budúcnosť mladej generácie. Ani nie tak
dávno ešte zmaturovaného študenta,
hlavne ak disponoval zodpovedajúcou
maturitou, všade čakali s otvoreným náručím. Neskoršie z dôvodu väčšej atraktívnosti na každej učňovke začali
otvárať maturitné ročníky. Počet maturantov z roka na rok rástol, počet zodpovedajúcich pracovných možností
však ubúdal, a dostali sme sa k tomu,
že v počte nezamestnaných maturantov
v Európe patríme k „špičke”. Hlavným
argumentom dôležitosti maturitných
skúšok bolo, že sú odrazovým mostíkom na vysokoškolské štúdium, hoci
sa na vysokú školu aj vtedy dostalo iba
malé percento študentov, nakoľko aj
vysoké školy mali obmedzený počet

Na rade bola Krupina

prijatých. Práve preto stovky maturantov boli nútené vykonávať tú istú prácu,
čo vykonávali žiaci, ktorí len horkoťažko ukončili základnú školu. Ak
vôbec dostali zamestnanie. Štát ale „vyriešil” az túto otázku. V prípade nezamestnaného dieťaťa sú rodičia povinní
ho vydržiavať až do dovŕšenia 25 rokov. To však štát nezaujímalo, či sú rodičia zamestnaní. Dnes, keď financovanie stredoškolských štúdií je pre rodičov vážnym zásahom do ich peňaženiek, štát sa im odvďačí takto. Keby sa
páni z parlamentu podívali do niektorého úradu práce, iste by sa čudovali,
koľko maturantov zháňa zodpovedajúcu alebo vôbec nejakú prácu. V takejto neistote sa mladí ani nesnažia založiť si rodinu, hoci rodina je základom
štátu. Ľudí blízko dôchodkového veku
už nikto nepotrebuje, mladých zas ešte
nechcú.
Pomaly sa prehlbuje priepasť medzi
generáciami, zaniká postupnosť. Kto
má naďalej niesť fakľu, keď musí vláčiť svoj kríž?
Július Belányi

Toto stretnutie už možno nazvať tradičným. Na pozvanie Mgr. Jána Slosiarika,
riaditeľa Gymnázia a obchodnej akadémie
v Krupine sa učitelia šahanského gymnázia zúčastnili spoločensko-športového
stretnutia pedagógov oboch škôl.
Prítomných privítal Ján Slosiarik. Po
vzájomnom zvítaní sa zmiešané družstvá
odobrali na palubovku telocvične, kde najprv odohrali volejbalový zápas, v ktorom
po vyrovnanej hre napokon zviťazili Krupinčania v pomere 3:1. Po krátkej prestávke
si muži zmerali sily aj vo futbale. Pre neprítomnosť šahanskej opory, Mgr. Miroslava Žirka hostia pomerne ľahko podľahli
domácemu tímu.
Športová časť prebehla v duchu fairplay a hlavne bez zranení. Potom nasledovalo posedenie pri občerstvení, počas ktorého si zúčastnení vymieňali odborné skúsenosti, ale nechýbalo ani rozprávanie zážitkov z rôznych podujatí.
Na záver si všetci sľúbili, že sa opäť
stretnú, čo potvrdila riaditeľka šahanského
gymnázia Mgr. Mária Zolcerová pozvaním krupinského kolektívu do Šiah na október 2006.
Mgr. Gabriel Szikora

Recepty na jún
Predjedlo: kasíno vajce
Potrebujeme: 4 vajíčka, 8
plátkov šunky, 1 reďkovku
(biela dlhá alebo zväzok červenej), 2 papriky, 2 paradajky, 1
uhorku, 1 majonézu a petržlenovú vňať.
Ako na to. Vajíčka uvaríme
natvrdo a rozrežeme na polovice. Zeleninu nakrájame na plátky. Na porcelánovú misu poukladáme plátky šunky, na
ktoré uložíme rozrezanou časťou nadol vajíčka, obložíme
plátkami zeleniny a polejeme
majonézou. Podávame vychladené ozdobené petržlenovou
vňaťou.
Polievka: slepý guláš
Potrebujeme: 0,5 kg zemiakov, 1 mrkvu, 1 petržlen, 1 cibuľu, 2 lyžice oleja, 1 lyžicu
hladkej múky, pol. lyžicu oleja,

mletú červenú papriku, 2 kocky
zeleninového bujónu.
Ako na to. Bujón si pripravíme podľa návodu. Očistenú cibuľu nakrájame nadrobno a opražíme na oleji nažlto. Mrkvu,
petržlen nakrájame na kolieska,
pridáme k cibuli a krátko restujeme. Posypeme múkou a mletou paprikou, pomiešame a prilejeme studený bujón. Pridáme
očistené a na kocky pokrájané
zemiaky. Varíme, kým sa zemiaky neuvaria.
Hlavné jedlo: zemiakové
placky plnené pečeňou
Potrebujeme: zemiaky, polohrubú múku, 1 vajce, 0,5 kg
kuracej pečene, 1 veľkú cibuľu,
2 strúčiky cesnaku, olej, mleté
čierne korenie, soľ a majorán.
Ako na to. Približne 1 kg zemiakov očistíme a postrúhame,

pridáme vajíčko, múku, soľ,
majoránok, prelisovaný cesnak
a všetko dobre premiešame,
aby sme dostali stredne husté
cesto. Ak by bolo cesto príliš
husté, môžeme zriediť vodou.
Z cesta na panvici s olejom upečieme placky do zlatista. Nakrájanú cibuľu opražíme, pridáme umyté kuracie pečienky,
ktoré okoreníme mletým čiernym korením, majoránom a
krátko restujeme. Solíme až
keď sú mäkké. Podávame plnené v plackách.
Dezert: krémeš
Potrebujeme: 1 lístkové cesto, 0,8 l mlieka, 2 vaječné žĺtka,
2 zlaté klasy, 1 vanilkový cukor,
2 lyžice hladkej múky, 150 g
práškového cukru, 5 dl smotany
na šľahanie (najlepšie rastlinného pôvodu), 1 lyžičku sóda-

bicarbóny (do rastlinnej smotany nepotrebujeme), 1 palmarín,
2 lyžičky rumu, čokoládovú polevu na zdobenie.
Ako na to. Lístkové cesto si
rozdelíme na 2 časti a rozvaľkáme na tenké plátky, ktoré popicháme vidličkou a upečieme
v predhriatej rúre do zlatista.
Mlieko, vanilkový cukor, vaječné žĺtka, práškový cukor a hladkú múku zmiešame a uvaríme
vo vodnom kúpeli krém. Necháme vychladnúť a potom do
krému postupne vmiešame pomocou ručného mixéra palmarín a rum. Do šľahačky pridáme
sódabicarbónu a vyšľaháme tuhý sneh. Krém natrieme na jeden plát cesta, potom šľahačkový sneh a zakryjeme druhým
plátom cesta. Môžeme zdobiť
čokoládovou polevou alebo posypať vanilkovým cukrom. Odložíme na chladné miesto, pokrájame a môžeme podávať.
Ivan Kolev
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Úspechy karatistov v zahraničí
pretekárov z 12 krajín, dosiahli tieto
vynikajúce výsledky: v kategórii dorastencov -60 kg: 1. Richard Kanala,
2. Gabriel Pásztor, 3. Gabriel Polyák;
muži -70 kg: Marián Heimlich – 3.;
družstvo mužov v zložení Heimlich,
Dudáš, Polyák sa umiestnilo na 2.
mieste.
Blahoželáme.
-o.k.-

Volejbal v Šahách
ešte žije

Úspešní dorastenci a muži SAAG Šahy s členmi realizačného tímu v Taliansku /zľava,
horný rad/: Alan Gregor, Oskar Rusnák, Ľudovít Dudáš, Jozef Smetana, Marián
Heimlich, Norbert Heimlich, Richard Kanala, Gabriel Pásztor a Gabriel Polyák

25. marca na silne obsadenom turnaji
Tatabánya Open /za účasti 550 pretekárov z 8 krajín/ v súťažnej kategórii kumite naši karatisti dosiahli nasledovné
výsledky: Gabriel Polyák /dorastenci
-70 kg/ – 3. miesto, Gabriel Pásztor /do-
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rastenci -75 kg/ – 2. miesto, Ľudovít Dudáš /muži +80 kg/ – 3. miesto.
Karatisti TJ Saag Šahy sa prvýkrát
zúčastnili Svetového pohára IKA
v Taliansku /od 27. apríla do 1. mája/.
Na turnaji, ktorého sa zúčastnilo 480

Amatérsky volejbalový klub /AVK/
Šahy usporiadal 25. marca už 5. ročník
halového volejbalového turnaja miešaných družstiev o Pohár primátora mesta
Šahy. Hralo sa v mestskej telocvični T–
18 za účasti nasledovných družstiev: Levice, Nitra, Nové Zámky, Štúrovo, Topoľčany, Trenčianske Teplice a Šahy.
Od začiatku sa hrali veľmi zaujímavé
zápasy, niektoré až dramatické. Na stupňoch víťazov skončili: 1. Trenč. Teplice,
2. Nitra, 3. Nové Zámky. Kapitáni tímov
za najlepšieho hráča zvolili Juraja Kálayho z Trenč. Teplíc, za najlepšiu hráčku
turnaja Henrietu Urblíkovú z AVK Šahy.
Domáci kolektív po veľmi vyrovnaných
zápasoch nakoniec skončil na 6. mieste
v zložení: Adriana Kaziová, Henrieta
Urblíková, Zoltán Adamek, Radoslav
Fašang, Ľudovít Holman, Ján Hronec,
Alexander Harna ml.
Ďakujeme sponzorom podujatia, ktorými boli: mesto Šahy, Keramik štúdio Jasenský, Mlyn a pekáreň u Sleziakov, Alexander Sleziak, Peter Príbus – ovocie a
zelenina, Reštaurácia Mäso Hont, Radoslav Fašang, Reštaurácia Olympia.
Dňa 18. februára sa hráči AVK Šahy
zúčastnili turnaja v Nových Zámkoch,
kde za účasti 8 družstiev obsadili druhé
miesto. Za najvšestrannejšiu hráčku bola
vyhlásená Henrieta Urblíková.
Sezóna však ešte v marci nekončila, naši volejbalisti sa zúčastnili aj turnaja v Štúrove /8. apr./, Trenč. Tepliciach /29. apr./
a v Leviciach /19. mája/.
Mgr. Gabriel Szikora
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