
Šahy   júl 2006           XV. ročník     7. číslo      Cena 7 Sk

PRIPRAVUJE SA KONCEPCIA
ROZVOJU MESTA

O čom píšu Honti Lapok

Z OBSAHU

Kráľove Šahy 2006      4. str.

Mestské oslavy
   Dňa detí v Šahách      9. str.

Po položení základného
kameňa – kanalizácia    7. str.

Šanca pre
   šahanskú mládež    13. str.

Mestská športová
   olympiáda MŠ    10. str.

Ako zareagovalo mes-
to na zmenené podmien-
ky po vstupe do Európ-
skej únie?

– Vedenie mesta Šahy
si uvedomuje, akú dôleži-
tú úlohu zohráva získanie
finančnej podpory z fon-
dov EÚ v budúcom roz-
voji mesta a regiónu. Aj
preto si mesto Šahy veľmi
úspešne vybudovalo kva-
litné miestne a cezhraničné projektové
partnerstvá.

Pri vypracovaní projektov spolupra-
cuje mesto aj s ďalšími subjektmi?

– V predvstupovej projektovej činnosti
podporovanej v rámci Európskej únie po-
dalo mesto Šahy a hontiansko-poipeľský
región, ktorého združenie sídli v Šahách,
niekoľko žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci programov cezhranič-
nej spolupráce Phare. Dôležité je tiež spo-
menúť, že niektoré žiadosti mesto pripra-
vilo v rámci partnerstva spolu so samo-
správami mesta Vác, Szécsény, Szob a ob-
ce Kemence z Maďarskej republiky.

V rámci združení mikroregiónov veľmi
úzko spolupracujeme s Regionálnym roz-
vojovým programovým združením samo-
správ Dunaj–Ipeľ so sídlom vo Váci a Ra-
dou pre rozvoj oblasti „Dunakanyar”.

Čitateľov by určite zaujímali aj kon-
krétne údaje o podaných projektoch.

– V súčasnosti pokračuje cezhraničná
spolupráca v rámci programu INTER-
REG, kde sme v poslednej výzve predlo-
žili 8 žiadostí o finančný príspevok na zák-
lade projektov, z ktorých 7 bolo spoloč-
ných a 1 projekt bol komplementárny.

Výsledkom doterajších úspechov v cez-
hraničnej spolupráci je projekt Cezhranič-
ná spolupráca regiónov Vácu a Šiah pri
ochrane ovzdušia, do ktorého sa zapojili

študenti nášho mesta a
niekoľkých maďarských
miest. Tento projekt bol
zameraný na monitoring
znečistenia ovzdušia, na
športové podujatia štu-
dentov partnerských re-
giónov, odborné worksho-
py o možnostiach riešenia
tranzitnej dopravy. Vý-
sledkom bola Charta za o-
chranu ovzdušia. Realizá-

cia tohto projektu prebehla v roku 2005.
A v súčasnosti?
– V súčasnosti Združenie obcí a miest

hontiansko-poipeľského regiónu so síd-
lom v Šahách realizuje úspešný cezhranič-
ný projekt na podporu rozvoja činnosti
malých a stredných podnikateľov. Tento
projekt je príkladom spolupráce viacerých
partnerov. Spolupracujeme v ňom s ob-
čianskym združením z Veľkého Krtíša,
ktoré zabezpečuje realizáciu projektu
v okrese Veľký Krtíš a s mikroregiónmi
Vácu, Szobu, Rétságu, Balassagyarmatu
a Szécsényu.

Mesto Šahy pripravilo podmienky na
realizáciu tohto projektu, keď poskytlo
priestory, kancelársku a výpočtovú techni-
ku pre realizačnú kanceláriu a poskytlo
svojich projektových manažérov na reali-
záciu projektu.

V rámci tohto projektu boli vybudova-
né a odovzdané podnikateľské inkubátory
– miesta vybavené kancelárskou infra-
štruktúrou, počítačmi a internetom –
v meste Šahy a Veľký Krtíš a internetové
miesta v regiónoch. Zároveň pripravujeme
databázu podnikateľov a podnikaní, ktorú
budeme prezentovať prostredníctvom li-
cencovaného softvéru a katalógu.

Aktivizuje sa mesto aj v iných oblas-
tiach spolupráce?

– Ďalším úspešným príkladom spolu-

práce obcí v rámci združenia je spoločný
postup pri príprave a realizácii separova-
ného zberu v regióne. Obce si založili úče-
lové Združenie obcí pre separovaný zber
Hont–Poiplie so sídlom v Šahách. Združe-
nie získalo dotáciu z Recyklačného fondu
na nákup zberových nádob a v súčasnosti
pripravuje ďalšiu žiadosť o dotáciu na ná-
kup triediacej linky separovaného zberu.

Mesto Šahy v súčasnosti rieši problém
kompostovania biologicky rozložiteľného
odpadu zriadením obecného kompostovis-
ka. Financovanie prípravy kompostoviska
by sme tiež radi realizovali buď na základe
finančnej podpory z fondov EÚ alebo for-
mou podpory z Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky.

A vyhliadky do budúcnosti?
– Vedenie mesta si uvedomuje, aké dô-

ležité je v rámci prípravy na programo-
vacie obdobie 2007–2013 poznať potreby

Hontianske listy sa pýtajú

Odpovedá Ing. Ján Lőwy, primátor
mesta Šahy

/Dokončenie na 2. strane/

Eufória
   v Demandiciach    16. str.
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/Dokončenie z 1. strany/

41. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Šahách sa konalo 28. júna za
účasti 11 poslancov. Zasadnutie viedol pri-
mátor Ing. Ján Lőwy.

Po otvorení a kontrole plnenia zroč-
ných uznesení boli zodpovedané interpe-
lačné otázky z minulého zasadnutia. Teraz
interpelovalo 8 poslancov /most pri Teš-
maku, komunikácie pod Kalváriou a na
Ul. J. Rotaridesa, nedisciplinovanosť oby-
vateľov pri selektívnom zbere odpadu, Ad-
lerov dvor, nebezpečná premávka pri Pa-
noráme, značenie ciest pred nemocnicou,
situácia RZP, zdemolovanie obnovených
ihrísk, káblová televízia/.

Poslanci zobrali na vedomie informa-

tívnu správu o spolupráci mesta so spolo-
čenskými organizáciami /aspoň s tými,
ktoré poslali správy/, správu o plnení roz-
vojového programu mesta na rok 2006,
ako aj informácie o príprave XXV. Dní
kultúry v Honte, správu o činnosti matrič-
ného úradu, informáciu o stave poľnohos-
podárstva v meste a informatívnu správu
o činnosti Spoločného obecného úradu so
sídlom v Šahách. Z tejto správy sa poslan-
ci dozvedeli, že v dôsledku štrukturálnych
zmien na mestskom úrade od 1. júla služby
na úseku účtovníctva, personalistiky a
miezd pre základné i materské školy už
nebude vykonávať spoločný obecný úrad.

Poslanci schválili plán práce MsZ na

druhý polrok 2006 s doplňujúcou poznám-
kou, aby na predposlednom zasadnutí za-
stupiteľstva aj samospráva, aj poslanecké
kluby, aj poslanci i komisie zhrnuli svoju
činnosť za celé volebné obdobie.

Poslanci na predaj majetku mesta v k.
ú. Tešmak vypísali dražbu, obnovili konto-
korentný úver od VÚB, súhlasili so zabez-
pečením úveru pre Energo-Bytos, ako aj
s navrhnutým pridelením mestských bytov.
Návrh na priamy prenájom nebytových
priestorov v nemocnici pre COR, s. r. o.,
primátor stiahol z rokovania.

Po informáciách o aktivitách oddelení
MsÚ a primátora mesta vo všeobecnej dis-
kusii odznela len jedna krátka poznámka.

Dvaapolhodinové zasadnutie ukončil
primátor mesta. -š-

Poštová schránka
V poštovej schránke umiestnenej vo

vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
na ktoré odpovedáme.

Pisateľovi listu chýbajú v meste ma-
loživnostníci, napríklad obuvníci.

– Tieto služby po „nežnej revolúcii” vy-
konávajú súkromní podnikatelia. Podľa
všetkého sú také služby, ktoré z hľadiska
podnikania sú menej atraktívne. Pravde-
podobne preto nenájdeme v Šahách na-
príklad obuvníka. Podľa vyjadrenia vedú-
cej úradu práce, ak by niekto mal záujem
o vykonanie tejto služby, úrad práce mu
môže sprostredkovať účasť na takejto re-
kvalifikácii, resp. mu uhradí aj časť nákla-
dov.

Podľa názoru ďalšieho pisateľa pe-
ňažný automat pri VÚB je umiestnený
nevhodne. Jeho druhá poznámka sa
vzťahuje na záhradu gymnázia, ktorá
podľa neho je dosť zanedbaná.

– Otázka peňažných automatov patrí
výlučne do kompetencie bánk, resp. pe-
ňažných ústavov. Čo my môžeme v tomto
prípade spraviť, že poznámku postúpime
predstaviteľom zainteresovanej banky.

Záhrada pri gymnáziu určite má svojho
správcu. Dúfam, že – aj v dôsledku tejto
poznámky – behom krátkeho času bude
tento problém doriešený.

Ďalší čitateľ nás upozorňuje na ne-
vyhovujúci stav niektorých chodníkov.

– Pisateľ listu má pravdu, mali by sme
dôslednejšie vystúpiť voči tým, ktorí zde-
molujú majetok mesta, resp. nedodržiava-
jú nariadenia mesta. Mestská polícia tieto

prípady sústavne monituruje, aj tento kon-
krétny prípad sme im odovzdali. Nakoľko
údržba verejného priestranstva, teda aj
chodníkov patrí do kompetencie Technic-
kých služieb /TS/ mesta, list sme postúpili
riaditeľovi TS.

V ďalšom liste sa čitateľ informuje,
kto rozhoduje o odpovedi na došlé po-
známky, resp. kto na tieto odpovedá.
Poznamenáva, že s odpoveďou na jed-
nu predošlú poznámku nie je spokojný.

– Ako každá stála rubrika, ak Poštová
schránka má zodpovedného redaktora,
ktorého meno figuruje pod odpoveďami.
Z odpovedí, dúfam, je každému jasné, že
prípady, ktorých riešenie patrí do kompe-
tencie mesta, sú vždy konzultované a zod-
povedané vedúcimi zainteresovaných
mestských ustanovizní. Ak „prípad” ne-
patrí do kompetencie mesta, odpoveď
vždy konzultujeme s vedúcimi predstavi-
teľmi zainteresovaných organizácií. Sa-
mozrejme sme si vedomí toho, že nie sme
schopní doriešiť každý prípad, ktorý sa
objaví v listoch. A to hlavne vtedy, ak rie-
šenie spomínaného prípadu nie je v kom-
petencii mesta, ako napríklad poznámka
o diaľkových autobusových spojoch. Na-
priek tomu, že tieto listy sú anonymné,
všetkými sa zaoberáme, lebo nám môžu
poskytnúť určitú pomoc pri odhaľovaní a
riešení rôznych problémov v meste.

Vše pripomienky a otázky nám môžete
posielať aj na internetovú adresu
(prednosta.msu@sahy.sk).

Ing. Štefan Lendvay, prednosta MsÚ

obyvateľov mesta, mať stanovené ciele a
definované problémy, ktoré bude mesto
chcieť riešiť z prostriedkov EÚ v súlade
s Národným strategickým referenčným
rámcom na nové programovacie obdobie.

Preto mesto Šahy podalo v minulom ro-
ku projekt na vytvorenie Koncepcie roz-
voja mesta Šahy. Projekt bol úspešný a
mesto tak získalo prostriedky na vytvore-
nie tohto kľúčového dokumentu. Realizá-
cia projektu bude trvať jeden rok. Koncep-
cia bude pripravovaná ako široko konsen-
zuálny dokument za pomoci odborníkov
/sociológov i odborníkov v plánovaní a
riadení regionálneho rozvoja/.

V rámci Nórskeho finančného mecha-
nizmu podal náš zahraničný partner /Rada
pre rozvoj oblasti „Dunakanyar”/ v part-
nerstve s mestom Šahy projekt zameraný
na zmapovanie kultúrnych a historických
pamiatok prihraničného regiónu.

Budúce programovacie obdobie by ma-
lo poskytovať dostatok finančných pros-
triedkov pre samosprávy a regióny na rie-
šenie svojich problémov. Vedenie mesta
si uvedomuje, že úspešné zvládnutie tohto
projektovania v budúcom období je mož-
né len s odborníkmi, preto vedenie mesta
zabezpečuje vhodné podmienky na odbor-
nú prípravu projektových manažérov,
odborníkov na túto špecifickú oblasť.

Ďakujem za odpovede.
Peter Štrba

Odpovedá Ing. Ján Lőwy,
primátor mesta Šahy

Na zasadnutí odznelo veľa interpelácií

mailto:(prednosta.msu@sahy.sk)
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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

Do 10. júla – Pueri Fabri 2006 – výstava detských výtvar-
ných prác v Galérii Ľudovíta Simonyiho

11. júla, 14.00 – Vernisáž výstavy výtvarníkov z Tvrdo-
šoviec na pamiatku Ľudovíta Simonyiho v galérii.
Výstava bude otvorená do 2. septembra.

31. júla – 4. aug. – Letný remeselnícky tábor ZO Csema-
dok-u v Šahách pre deti v Maďarskom komunitnom
dome v Šahách

V roku  2006
Uzavreli manželstvo

3. júna  –  Beata Gurgová a Ján Žitniak
17. júna  –  Erika Szilvásiová a László Orosz
24. júna  –  Ibolya Annusová a Attila Patai

       Narodili sa
Daniel Berki  –  19. mája 2006
Jessika Seresová  –  1. júna 2006
Nicole Fraschová  –  1. júna 2006
Kevin Barták  –  3. júna 2006
Attila Bukta  –  7. júna 2006
Juraj Rafael  –  9. júna 2006
Leonardo Kotlár  –  14. júna 2006
Darek Gruzman  – 15. júna 2006
Dániel Murin  –  18. júna 2006
Kamila Hegedűsová  –  19. júna 2006

        Opustili nás
Mária Nagyová /* 1925/  –  6. júna
Štefan Rusnák /* 1974/  –  7. júna
Magdaléna Fógelová /* 1936/  –  8. júna
Marta Hóborová /* 1938/  –  14. júna
Rozália Krekáčová /* 1950/  –  16. júna
Anna Šiketová /* 1926/  –  18. júna
Anna Stopková /* 1917/  –  21. júna

Turistickoinformačná kancelária v Šahách
Námestie Bélu Bartóka

/v budove Literárnej kaviarne
vedľa obnovenej synagógy/

Info: 036/7411313

Otváracia doba Mestskej knižnice v Šahách
v mesiacoch júl–august 2006

Utorok 13.00 – 16.00
Streda 8.30 – 11.30 13.00 – 16.00
Štvrtok 8.30 – 11.30 13.00 – 16.00
Piatok 13.00 – 16.00

Závodná dovolenka: od 17. júla do 30. júla 2006

Udalosti, stretnutia a aktivity
radnice

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta poskytol rozhovor pre den-
ník Pravda. V ten istý deň rokoval so svojím kolegom vo Váci o
vystúpení vacovských umelcov v rámci tohtoročných Dní kultúry
v Honte /1. júna/.

– Primátor mesta a prednosta úradu rokovali s predstavite-
ľom Slovenskej správy ciest o pripravovanej investícii okružnej
križovatky v Šahách. V tomto roku sa predpokladá, že sa vyhotoví
projektová dokumentácia tejto stavby /2. júna/.

– Ing. Ján Lőwy otvoril mestský Deň detí, ktorý sa uskutočnil
v Areáli zdravia /3. júna/.

– Primátor mesta sa zúčastnil na kolaudácii rekonštruovanej
pobočky VÚB a. s. Šahy /5. júna/.

– Za účasti ministra životného prostredia Lászlóa Miklósa,
generálneho riaditeľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
Tibora Pogánya, ako aj ďalších hostí sa uskutočnilo slávnostné
položenie základného kameňa rozšírenia kanalizácie a ČOV
v Šahách /6. júna/.

– Ján Lőwy rokoval s predstaviteľmi poisťovne Kooperatíva
o možnosti otvorenia pobočky v našom meste /8. júna/.

– Primátor náško mesta poskytol interview pre Slovenskú
televíziu STV2.

– Predstavitelia mesta sa zúčastnili na slávnosti spevokolu
Gymnázia s vyuč. jazykom maďarským v Šahách /9. júna/.

– Na futbalovom štadióne sa uskutočnil 1. ročník Mestskej
olympiády detí z materských škôl. Podujatie otvoril primátor
mesta /14. júna/.

– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na seminári v Banskej Bystrici
s tematikou zdravotníckych zariadení /16. júna/.

– Primátor mesta v obradnej sieni radnice prijal delegáciu
Maďarského olympijského výboru /17. júna/.

– V bratislavskom štúdiu Slovenského rozhlasu vystúpil v ži-
vom vysielaní primátor mesta Šahy a odpovedal na otázky poslu-
cháčov a redaktorky /19. júna/.

– Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na rokovaní komisie pre územné
plánovanie VÚC Nitra ako člen tejto komisie /20. júna/.

– Primátor mesta ako člen Regionálnej rozvojovej rady „Du-
nakanyar” sa zúčastnil na rokovaní rady, ktoré sa uskutočnilo vo
Váci /21. júna/.

– Na pozvanie primátora mesta Szob sa Ing. Ján Lőwy zúčast-
nil na oslavách Dní mesta Szob /23. júna/.

– Primátor mesta Ing. Ján Lőwy, prednosta mestského úradu
Ing. Štefan Lendvay a Gyula Mándli, riaditeľ Mestskej knižni-
ce Lajosa Katonu vo Váci rokovali s Ing. Mariánom Lichne-
rom, primátorom mesta Banská Štiavnice o možnosti spolupráce
v cestovnom ruchu, ako aj o navrátení exponátov z múzea v B.
Štiavnici pre Hontianske múzeum v Šahách /27. júna/. -ly-



4 júl 2006         HONTIANSKE  LISTY

Nad našou krajinou
započalo svitať,
bračekovci, poďme
slobodu si pýtať.
Poďme pýtať, poďme!
sami nám núkajú,
vtedy si ju berme,
keď nám ju dávajú.

(Janko Kráľ:
Krajinská pieseň)

Týmito povzbudivými ver-
šami Janka Kráľa sme 21. má-
ja 1996 započali súťaž v pred-
nese poézie Janka Kráľa pod
názvom Kráľove Šahy. Roz-
hýbali sme – trochu symbo-
licky a nadnesene povedané –
takmer  celé Slovensko a
v ňom poéziu milujúcich žia-
kov, študentov, pedagógov i
spisovateľov a matičiarov,
ktorí poznali alebo len pozná-
vajú, čo v sebe skrýva poézia
Janka Kráľa, neskôr aj ostat-
ných štúrovcov.

Dodnes sa jubilujúce Krá-
ľove Šahy uskutočnili päť-
krát, takže je čas na malú re-
kapituláciu i reminiscenciu.

Už prvý ročník bol započa-
tý veľkolepo, podobne, ako
ho organizovali naši kolego-
via /František Zborovjan,
Juraj Pertzian, Jozef Pokorný
a iní/ z čias, keď sa organizo-
val tzv. Mesiac Janka Kráľa.
Jeden z vtedajších organizáto-
rov /Juraj Pertzian/ píše: „Dňa
24. apríla 1953 prednášal
v Šahách o Jankovi Kráľovi
Dr. Karol Rosenbaum... Aj
keď sa tento literárny večer
vydaril, nikto netušil, že sa
tým otvorila cesta prekrásnej
myšlienke. V období medzi vý-
ročiami dátumov básnikových
narodenín (24. apríl 1822) a
básnikovej smrti (22. máj
1876) organizujú sa počnúc
týmto rokom každoročne rôz-
ne podujatia, ktorými si hlav-
ne mladá generácia pripomí-
na svojho obľúbeného básni-
ka...”

Teda 24. apríl a 22. máj bo-
li hraničnými dňami Mesiaca
JK. Nuž i my sme našu spo-
mienkovú akciu zaradili do
tohto obdobia a tak, ako to bý-
va aj na iných literárnych a
kultúrnych akciách, napláno-
vali sme si popri súťaži recitá-
torov aj sprievodné akcie, ako
bolo premietanie filmu Prí-
beľská vzbura Janka Kráľa,
besedu o filme, promóciu kni-
hy spisovateľa a vysokoškol-
ského pedagóga Jozefa Meli-
chera Hontianske povesti
(v ďalšom roku to bola opäť
jeho kniha Literárne stopy
pod Slovenskou bránou) ,
slávnostnú akadémiu, na kto-
rej vystupovali víťazi Kráľo-
vých Šiah, pozvaní hostia –
herci, speváci, ale i naši ša-
hanskí umelci – hudobné tele-
sá, spevácky súbor i sólisti,
ktorí nezaostávali vo svojom
umení za pozvanými profesio-
nálnymi umelcami.

A tieto akcie sa opakovali
aj v rokoch 1998, 2001 aj
2003, a, samozrejme, aj v
tomto roku. Hlavnou náplňou
však vždy bola samotná súťaž
v prednese poézie a prózy štú-
rovských básnikov a prozai-
kov. Potešil nás záujem recitá-
torov už v prvom ročníku. Za-
ujímavou „perličkou” práve
v prihlasovaní sa na účasť bol
list pani Anny Plecitej – 70-
ročnej učiteľky na dôchodku
z Piešťan, ona sa prvá prihlá-
sila hneď na druhý deň, ako
v rozhlase odznela krátka re-
portáž o pripravovanej súťaži.
Odvtedy dnes už 80-ročná pa-
ni učiteľka, spisovateľka a pre
nás hlavne recitátorka nechý-
bala ani raz na súťaži a každý
rok odchádzala s trofejou.

Za každým dielom, za kaž-
dou akciou sú ľudia. Každá
akcia, každé podujatie si vy-
žaduje entuziazmus, odda-
nosť veci, snahu o dokona-

losť, o maximum. A v organi-
zovaní Kráľových Šiah sme
počas piatich ročníkov nara-
zili na takýchto ľudí. Takýto
bol predovšetkým pedagogic-
ký kolektív I. základnej školy
na Mládežníckej ulici, ktorá
práve od konania prvého roč-
níka KŠ nesie meno Janka
Kráľa. A na tejto škole sa na-
šiel pedagogický kolektív,
ktorý sa takpovediac chytil
šance dokázať svoje organi-
začné schopnosti, chuť odo-
vzdať deťom, škole a verej-
nosti viac ako každodenné
školské povinnosti.

Škola by však sama osebe
nebola schopná zabezpečiť
všetko, čo si organizovanie ta-
kýchto podujatí vyžaduje. A
naším šťastím bolo, že vtedy
ešte existovali a aj sa činili ok-
resné školské orgány. A bolo
to jedno, či to bol odbor škol-
stva alebo školská správa,
hlavné bolo, že tam boli ľudia,
ktorí nám chceli pomôcť,
chceli dokázať, že Levický
okres je schopný so Šahanmi
zorganizovať akciu celoslo-
venského významu. A tu už
musíme spomenúť aj mená ta-
kých ochotných a oddaných
spolutvorcov Kráľových Šiah,
akými boli PaedDr. Štefan A-
dam, Mgr. Helena Bónová a-
lebo RNDr. František Lim-
berg.

A čo naši? Šahania mimo
školy? Myslím, že nemusíme
mať obavy, pretože v našom
meste máme dostatok aktív-
nych pomocichtivých funkci-
onárov na mestskom úrade (
z minulých rokov JUDr. Er-
nest Zsolnay, Csaba Pásztor,
Ing. Štefan Lendvay, Ing. Pa-
vel Zachar, zo súčasných Ing.
Ján Lőwy, Mgr. György Bélik,
PhDr. Adriana Kolevová), ale
aj vzácnych a ochotných dô-
chodcov, akými sú Ľudovít
Pokorný (autor loga Kráľo-
vých Šiah, organizátor výsta-

viek, literárnej učebne a iných
výtvarných súčastí), Ing. Fran-
tišek Danis, Štefan Čerba (+),
Mgr. Tibor Pálinkás, Ján Ple-
va a mnohí ďalší, sponzori,
podnikatelia, dobrovoľní a o-
chotní rodičia našich žiakov.

V priebehu desiatich rokov
sa na mnohých miestach vy-
striedajú zamestnanci, funkci-
onári, činitelia, ale ich práca,
ochota, zásluhy ostanú. Práve
preto, ak chceme skutočne re-
kapitulovať, musíme zvlášť
spomenúť aj bývalé vedenie
našej školy – Mgr. Helgu Iwan-
czukovú, bývalú riaditeľku, a
jej zástupkyňu Mgr. Vieru Nem-
čokovú, ktoré sa nemalou mie-
rou zaslúžili o zdarný priebeh
prvých ročníkov KŠ.

Spolutvorcami boli v mno-
hých činnostiach aj ostatné
šahanské základné a stredné
školy. Tu si prvenstvo zaslúži
Základná umelecká škola v Ša-
hách /ZUŠ/ a jej pedagógovia,
najmä tí, ktorí tvoria Trio A-
madeus: Mgr. Ján Rédli, Mgr.
Viera Rédliová a Mgr. Hedvi-
ga Makovínyiová, ale pomoh-
li aj SOUP, Základná škola na
Ul. E. B. Lukáča, Odborné u-
čilište, Stredné odborné uči-
lište textilné a Gymnázium
Šahy.

Do kroniky predchádzajú-
cich štyroch ročníkov patrí aj
účasť hostí a recitátorov na
našich podujatiach. Jozefa
Melichera sme už spomenuli
ako spisovateľa, ale boli tu i
ďalší: predseda MS Jozef
Markuš, spisovatelia Andrej
Chudoba – obaja boli prítom-
ní na všetkých piatich roční-
koch KŠ –, Ladislav Ťažký,
Miroslav Pius, Ladislav Bal-
lek, Marína Čeretková-Gallo-
vá, režisér filmu Príbeľská
vzbura Janka Kráľa Marián
Grečner, vysokoškolskí peda-
gógovia – profesori Peter Li-
ba, Tibor Žilka, Viliam Obert,
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herci – Michal Dočoloman-
ský, Jozef Šimonovič, speváč-
ka Darinka Laščiaková, hu-
dobní skladatelia, hudobníci a
mnohí ďalší.

Kto sa našich súťaži zú-
častňuje? Prvý ročník sme za-
počali štyrmi kategóriami, v
ktorých súťažili žiaci ZŠ a o-
semročných gymnázií, stredo-
školáci, dospelí a štvrtú kate-
góriu tvorili súťažiaci zhu-
dobnenými pásmami poézie.
V druhom ročníku sme k tým-
to štyrom kategóriám pridali
i piatu, v ktorej súťažia žiaci
základných a stredných škôl
s iným ako slovenským vyu-
čovacím jazykom, čo, samo-
zrejme, na našom teritóriu je
kategória pre žiakov zo škôl
s vyučovacím jazykom ma-
ďarským. Najbohatšia je vždy
účasť v kategórii ZŠ a OG,
kde každoročne počet recitá-
torov presahuje 30. V ostat-
ných kategóriách býva menej
recitátorov, ale čo do počtu
členov – po zavedení dramati-
zovaných pásiem – najviac
detí býva v tejto kategórii. Ak

by sme sčítali všetkých zú-
častnených recitátorov počas
piatich ročníkov KŠ, ich počet
by bez zveličovania prekročil
číslo 400. A uznajte, milí či-
tatelia, dosiahnuť, aby toľko
ľudí recitovalo poéziu Janka
Kráľa a ostatných štúrovcov,
je nad všetky očakávania.

Šahania majú v propozí-
ciách Kráľových Šiah doda-
tok, že sa nemusia zúčastňo-
vať nižších súťažných kôl –
teda okresných a krajských
kôl, môžu priamo postúpiť do
celoslovenského kola. Využili
toho mnohí recitátori a veru
neboli bez úspechov.

V 1. ročníku vyhrali Šaha-
nia dve kategórie – kategóriu
zhudobnených pásem vyhrala
v 1. i v 2. ročníku žiačka našej
školy Jana Parajová, ktorú
pripravoval Mgr. Peter Belá-
gyi aj vlastnými hudobnými
skladbami, a kategóriu dospe-
lých vyhrala v 1. ročníku uči-
teľka ZŠ na Ul. E. B. Lukáča
Mária Vargová, ktorá svoj
úspech zopakovala aj v 2. roč-
níku a to 2. miestom, 3. bola

učiteľka MŠ Homok Marian-
na Kollárová, ktorá sa aktív-
ne zapájala aj do organizova-
nia a uvádzania slávnostných
akadémií. V 3. ročníku KŠ
obsadila 3. miesto študentka
Gymnázia  Šahy Michala
Jankovičová, v kategórii ZŠ
s iným ako slovenským vyu-
čovacím jazykom získali dip-
lom Csilla Köpönczeiová
z OCG s VJM a Tamás Oszoli
z CZŠ s VJM Plášťovce, ale
ocenenie vo veľmi náročnej
kategórii zborových recitácií
a divadielok poézie si získal
aj súbor Mládežníček zo ZŠ
JK pod vedením Mgr. Karola
Kondela, ktorý v každom roku
pripravil so svojimi žiakmi
veľmi hodnotný či už súťažný
alebo akademický program.

Mená šahanských žiakov
nájdeme aj v galérii tohoroč-
ných víťazov jubilejného 5.
ročníka KŠ:

Kategória A – žiaci ZŠ a
OG: 1. Daniela Skačanová
/Gymnázium Vráble/, 2. Len-
ka Sakalošová /ZŠ Želiezov-
ce/,  3. Lucia Šuľová /ZŠ
sv.Vincenta Levice/.

Cenu poroty získali: Filip
Jakubec /ZŠ Krupina/ a Lu-
cia Kramárová /Gymnázium
pre mimoriadne nadané deti
Bratislava/.

Kategória B  –  str edné
školy: 1. Sidónia Semanová
/ZUŠ Strážske/, 2. Kristína Šu-
gárová /Gymnázium Šahy/, 3.
Jana Mrázová /SZŠ Micha-
lovce/.

Kategória C – inojazyčné
školy: 1. Csilla Köpönczei
/OCG FF s VJM Šahy/, 2. Gá-
bor Valentíni /ZŠ LP s VJM
Šahy/, 3. Nikolas Tóth /ZŠ
LP s VJM Šahy/.

Cena poroty :  Eszter
Polyák /ZŠ LP s VJM Šahy/.

Kategória D – dospelí: 1.
Anna Plecitá /Piešťany/, 2.
Melánia Hájiková /Pezi-
nok/.

Kategória E – súbory: 1.
Divadielko poézie Pradeno
/ZŠ Topoľovka, okr. Humen-
né/, 2. Detský recitačný ko-
lektív Ševelinky /ZUŠ Le-
vice/, 3. Dramatický súbor
Jazyčnice /IV. ZŠ Levice/.

Cena poroty: ZŠ Sv. Vin-
centa Levice.

Rozvite sa v horách,
po poli, kvetiny,
spievajte slovensky,
slovenské dievčiny.
Z Kláštora,
z Mošoviec,
zo Sučian,
z Martina
schádza sa nám drahá
slovenská rodina...

(Janko Kráľ: Duma
slovenská)

Týmto mottom, ktoré naj-
viac vystihuje akcie KŠ, sme
započali 22. mája 2006 jubilej-
ný 5. ročník, ktorý bol o to sláv-
nostnejší, že sa konal v Roku
Ľudovíta Štúra. (Matica slo-
venská vyhlásila rok 2006 za
Rok Ľudovíta Štúra z príleži-
tosti 150. výročia úmrtia tohto
básnika, jazykovedca a politi-

ka.) Zároveň sme si slávnostný-
mi prejavmi dvoch hlavných

rečníkov – riaditeľa ZŠ Janka
Kráľa a predsedu organizačné-
ho výboru Mgr. Milana Kali-
nu a predsedu Matice sloven-
skej Jozefa Markuša pripome-
nuli 130. výročie úmrtia Janka
Kráľa i výročie Ľudovíta Štúra.

Pred budovou MsÚ v Ša-

hách pod bustou nášho básnika
Janka Kráľa sa po prijatí u vice-

primátora Mgr. Györgya Bé-
lika zhromaždili hostia, aby si
slávnostnými piesňami, básňa-
mi a príhovormi uctili pamiatku
dvoch velikánov slovenskej li-
terárnej i národnej histórie.

Už tradične pozývame na-
šich hostí aj do Galérie Ľudoví-

ta Simonyiho, kde sme v tomto
roku pripravili výstavku prác
žiakov našej školy z hodín pra-
covného vyučovania, výtvarnej
výchovy a zo záujmových krúž-
kov. Malú slávnosť pri otváraní
expozície oživili svojím vystú-
pením hudobné telesá Trio
Amadeus a ľudová hudba Hont
v zložení Mgr. Peter Belágyi,
Jozef Klobučník, Csaba Pász-
tor a Alexander Szőllősy, ktorí
Kráľove Šahy sprevádzajú ne-
zištne každý rok od otvorenia
až do záverečných taktov.

V popoludňajších hodinách
sa v priestoroch Združenej
strednej školy v Šahách (bývalé
SOUP) konala konferencia u-
čiteľov základných a stredných
škôl Levického okresu na tému
Význam a poslanie recitačných
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súťaží v súčasnom školstve, na
ktorej prednášala Mgr. Jaro-
slava Čajková z Národného
osvetového centra Bratislava.

V podvečer na slávnostnej
akadémii vystúpili žiaci miest-
nych základných a stredných
škôl, už spomínané Trio Ama-
deus a spevácky zbor Musica
Aurea pod taktovkou Gábora
Béresa a Gabriely Tömöl z Bu-
dapešti.

Druhý deň vyplnil vlastný
súťažný program v piatich kate-
góriách za účasti takmer 90 re-
citátorov s výsledkami, ktoré
sme už uviedli. Všetci ocenení
dostali hodnotné upomienkové
predmety, trofeje, knihy z Vy-
davateľstva Matice slovenskej,
ktoré každoročne venuje na
Kráľove Šahy cca sto kníh pre
všetkých účastníkov súťaže,
takže celkove sme ako sponzor-
ský dar dostali z Vydavateľstva
MS už viac ako 500 kníh, za čo
sme tejto našej národnej inšti-
túcii nesmierne vďační. Osobi-
tou zvláštnosťou Kráľových
Šiah v porovnaní s ostatnými
podobnými akciami je, že kniž-
né dary, upomienkové predme-
ty a ročenku KŠ dostávajú aj
ostatní hostia a sprievodcovia-
učitelia súťažiacich žiakov.

Samozrejme, vysoko si cení-
me aj sponzorské dary a pomoc
ostatných podnikateľov a inšti-
túcií, ktoré každoročne podpo-
rujú Kráľove Šahy.

*
Z roka na rok sa Kráľových

Šiah zúčastňujú vzácni hostia –
spisovatelia, jazykovedci, u-
melci i politici a funkcionári
rôznych kultúrnych inštitúcií.
Aj v tomto roku nás svojou ú-

časťou poctil predseda MS Ing.
Jozef Markuš, hostia z Minis-
terstva školstva SR PaedDr.
Viera Rosinová a PhDr. Fran-
tišek Švába, z Krajského škol-
ského úradu prednosta RNDr.
Štefan Prónay a metodik Eu-
gen Jelínek, z UKF v Nitre
Prof. PhDr. Tibor Žilka,
DrSc., z NOC z Bratislavy
Mgr. Jaroslava Čajková a
spisovatelia Andrej Chudoba
a Miroslav Pius.

Žiaľ, ale do radu vzácnych
hostí nemôžeme zapísať ani
jedného novinára, nebodaj do-
pisovateľa okresných či iných
periodík, rozhlasu či televízie,
pretože ich záujem o kultúrne
akcie, ktoré sú mimo Bratisla-
vy, mimo okresného mesta, je
maximálne telefonický so sna-
hou „trochu oklamať posluchá-
ča a čitateľa”. Ale smutné je,
že k tomu sa uchyľujú už aj ok-

resné periodiká, ktorých máme
niekoľko, a maximálne sa po
súťaži telefonicky informujú,
kto vyhral súťaž. To, aká bola
atmosféra, akí boli súťažiaci, čo
sa v Šahách udialo, to vedia
prefotiť z pozvánky a verejnosť
je informovaná. Bravo!

Nesmieme však zabudnúť
na tých – učiteľov i nepedago-
gických kultúrnych pracovní-
kov –, ktorí na súťaž pripravujú

svojich žiakov a študentov, či
už jednotlivcov alebo súbory.
Aj oni boli našimi vítanými
hosťami, vzácnymi hosťami,
veď bez nich by Kráľove Šahy
neboli, nemali by tú najdôleži-
tejšiu náplň – krásu a pôvab po-
ézie, výchovu dieťaťa k úcte
k nej a k nim – k jej tvorcom,
k našim velikánom, akých slo-
venská literatúra od doby štú-
rovcov nemala. Predovšetkým
im patrí naše uznanie a naše po-
ďakovanie, aj im posielame na-

še ďakovné listy, v ktorých zdô-
razňujeme, že Kráľove Šahy sú
„prekrásnou príležitosťou uká-
zať celej našej spoločnosti, ale
najmä našej mládeži, akým ne-
vyčerpateľným zdrojom krásy,
čistoty, pravdy a múdrosti je
naša literárna tvorba a história
a v nej osobitne tvorba Janka
Kráľa a ostatných štúrovcov.”

Kráľove Šahy 2006 sa skon-
čili. Skončili sa opäť s úspe-

chom. (Pochváľme sa aspoň my
sami.) Vyprevadili sme hostí
z Topoľovky z okr. Humenné,
z Piešťan, Bratislavy, Krupiny,
Pezinka, z Vrábľov i Michalo-
viec a z ostatných kútov Slo-
venska a tešili sme sa, že boli
nadšení, že im bolo ľúto odísť,
ale že sa lúčili so slovami Dovi-
denia v roku 2008! Nuž – dovi-
denia, priatelia poézie, dovi-
denia, Kráľove Šahy 2008!

Autor projektu
Mgr. Imrich Belluš
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Na začiatku bola veľká výzva. Vytvoriť
časopis o slniečku a poistení. Súťaž pre ško-
ly vyhlásila Česká poisťovňa a vzbudiť veľký
záujem škôl sa jej podarilo i lákavými cenami.

Moji druháci sa k tejto úlohe postavili
zodpovedne. Namaľovali, vymodelovali, z pa-
piera vytvorili krásne slniečka. Tie vytvorili
strany nášho slnečného časopisu. Trochu ná-
ročnejšou úlohou bolo s druhákmi písať tex-
ty o poistení. Preto sme zvolili cestu krát-
kych vtipných viet súvisiacich s poistením:
deti nakreslili, kedy sa poistenie zíde, na-
kreslili, čo by poistili oni. Medzi ich kresbič-
kami nechýbali bábiky, bicykle, mačky či i-
né veci – také potrebné v ich detskom svete.
Pomohli i rodičia a so svojimi deťmi vymys-
leli básničky o slniečku, napísali malú anketu.

Hotový časopis sa deťom veľmi páčil a
verili v jeho víťazstvo. A mali pravdu! Náš
slnečný časopis získal 1. miesto a priniesol
nám výhru. Tou bol výlet do Tatralandie pre
všetky deti 2.A triedy a jedného rodiča kaž-
dého dieťaťa a finančný grant pre našu školu
100 000 Sk.

No komu by takáto radostná správa nevy-
čarila slnečný úsmev na tvári?

Mgr. Eva Jamborová

Príroda je nevyčerpateľným zdrojom
ponaučenia, poznania a tajomstiev. Jej po-
znávanie je neobyčajnou cestou, na ktorú
som sa vydala s mojimi druhákmi. Podarilo
sa nám to vďaka grantového programu
Školy pre budúcnosť.

Môj projekt Malí prírodovedci získal
finančnú podporu v maximálnej výške
30 000 Sk. Získané prostriedky pokryli ma-
teriálne požiadavky projektu, umožnili vy-
tvoriť triedu, ktorá deťom ponúka vzdela-
nie i zábavu. Projekt previedol deti svetom
zvierat. Umožnil im hľadať nové poznatky,
spoznávať prírodu vlastnou tvorivou činnos-
ťou. Vyučovanie sa obohatilo o prvok zá-
žitkového učenia. Projekt vtiahol do vzde-
lávacieho procesu rodičov, ktorí v mno-
hých činnostiach pomáhali svojim deťom
a takto im vštepovali pocit, že učenie je
dôležité.

Trieda sa počas trvania projektu menila
na džungľu, svet ľadového medveďa, les.
Menila svoju podobu podľa témy, ktorú de-
ti každý týždeň netrpezlivo očakávali. Deti
sa naučili hľadať poznatky v encyklopé-

diách, znázornili svet zvierat rôznymi spô-
sobmi, vybrali sa na výpravu do ZOO či
do Prírodopisného múzea v Bratislave. Aj
za pomoci rodičov urobili pre prírodu zopár
užitočných vecí. Putovanie svetom zvierat
ukončila vedecká konferencia, na ktorej vy-
stúpili deti a ich rodičia a prežili poobedie
plné poznatkov a tvorivých nápadov. Taká-
to pestrá paleta činnosti mala za cieľ všte-
piť deťom vzťah k prírode.

Spoznávanie tajomnej ríše zvierat nad-
viazalo na projekt Malí pátrači, ktorý som
vypracovala a ktorý bol podporený v rámci
programu Školy pre budúcnosť v minulom
školskom roku. Obidva vznikli v snahe roz-
víjať tvorivé schopnosti detí, ich osobnosť.
Mali za cieľ formovať ich postoj k svetu a
k prírode.

Chcem poďakovať spoločnosti Orange,
ktorá vyhlasuje program Školy pre budúc-
nosť, že takouto formou vytvára priestor
nám, učiteľom obohacovať cestu za vzde-
lávaním.

Mgr. Eva Jamborová

Je to veľký zdroj radosti,
keď sa v malom meste realizuje
stomiliónová investícia: 6. júna
na Hlavnom námestí v Šahách
bol položený základný kameň
takmer úplnej kanalizácie mes-
ta Šahy a mestských častí Prese-
ľany nad Ipľom a Tešmak. Fi-
nančné prostriedky potrebné na
realizáciu tejto stavby vo výške
257 mil. Sk sú zabezpečené for-
mou spolufinancovania zo Štruk-
turálnych fondov Európskej ú-
nie, štátneho rozpočtu Sloven-
skej republiky a Západosloven-

Po položení základného kameňa – kanalizácia

skej vodárenskej spoločnosti a.
s. Nitra. Podľa predbežných
plánov by sa stavba mala do-
končiť v roku 2008.

Na Hlavnom námestí uspo-
riadanom slávnostnom akte pri-
mátor Šiah Ing. Ján Lőwy
privítal Lászlóa Miklósa, mi-
nistra životného prostredia SR,
Zsolta Lukácsa, štátneho ta-
jomníka ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja, Tibora
Pogánya, generálneho riadite-
ľa vodárenskej spoločnosti, ako
aj členov všetkých prítomných

delegácií, resp. zúčastnených
Šahanov. Primátor vo svojom
pejave zdôraznil ďalekosiahly
význam tejto investície pre o-
byvateľov mesta a okolia. Po-
ďakoval sa orgánom, organizá-
ciám a predošlej samospráve a
vedeniu mesta za snahu, vý-
sledkom ktorej vznikol tento
veľkolepý projekt.

László Miklós pripomenul,
že kanalizácia a obnova čistič-
ky odpadových vôd umožní Ša-
hanom a obyvateľom regiónu

skvalitniť životné podmienky.
Ostatní rečníci sa venovali pre-
dovšetkým odborným aspek-
tom stavby. Po prejavoch vedú-
ci delegácií a primátor poklepa-
li špeciálnym kladivom základ-
ný kameň.

Slávnostný akt na námestí
spestrila ľudová kapela Hont a
spev Moniky Jámborovej.

Miestom slávnostnej večere
bol ranč Kolomana Németha
vo Veľkých Túrovciach.

/korpás/

Zo života Základnej školy Janka Kráľa v Šahách
Učili sme sa zaujímavo Vyhrali sme!
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Výsledky volieb do Národnej rady SR –
17. júna 2006, Šahy



3. júna aj mestská knižnica dostala
miesto na prezentáciu svojej činnosti
v rámci šahanského Dňa detí 2006. Túto
možnosť využívala na predstavenie krás-
nych nových publikácií pre deti a na pre-
zentáciu knižničných služieb. Stánok kniž-
nice bol pestrý: okrem kníh boli vystavené
aj najkrajšie detské výtvarné práce na té-
mu bosorka. Knižnica totiž v marci vyhlá-
sila súťaž detských výtvarných prác na vy-
tvorenie loga úseku detskej literatúry kniž-
nice.

Dostali sme 74 krásne vypracovaných
prác, ktoré boli dva mesiace vystavené
v knižnici. Školské triedy a čitatelia, ktorí
navštívili knižnicu, mohli vidieť a hodno-
tiť vystavené práce. Výsledok a poradie
sme vyhlásili práve na tomto podujatí a
piatim autorom najlepších prác sme odo-
vzdali aj odmeny: 1. Martina Cicáková
/ZŠ na Ul. E. B. Lukáča; jej práca bude
logom, symbolom úseku detskej literatúry
Mestskej knižnice v Šahách/, 2. Ramona
Tauber /Cirkevná ZŠ F. Fegyvernekiho/,

3. Dominika Klukonová /ZŠ na Ul. E.
B. Lukáča/, 4. Gabriela Ozsvald /CZŠ
FF/, 5. Viktória Vargová /CZŠ FF/.

Mnoho detí sa zastavilo pri stánku, aby
mohli nakresliť a vymaľovať literárne pos-
tavy, figúrky, aby prelistovali knihy. Boli
pripravené aj propagačné brožúrky o kniž-
nici, vyzdobené novým logom úseku.

Tieto aktivity – dúfam – vzbudili záu-
jem detí o čítanie, lebo viaceré nám sľúbi-
li, že navštívia aj knižnicu.

Marta Solmošiová

Knižnica na Deň detí 2006
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Mestské oslavy Dňa detí v Šahách
3. júna sa v Areáli zdravia

/na Šóderoši/ v Šahách konali
mestské oslavy Dňa detí, do
ktorých sa zapojili všetky mest-
ské inštitúcie zaoberajúce sa
s deťmi a mládežou.

Organizátori /pracovníci
Mestského úradu v Šahách/ ce-
lý areál rozdelili na tzv. dedi-
ny, v ktorých sa prezentovali
mestské školy a školské za-
riadenia, ako aj rôzne organi-
zácie a inštitúcie, ktoré majú
vo svojej činnosti prácu s deť-
mi a mládežou. Deti a ich ro-
dičia sa mohli prechádzať
nielen školskou, historickou
alebo športovou dedinou, ale
i dedinou hier a knihy. Súbež-
ne s rôznymi zamestnaniami
v týchto dedinách prebiehal
aj skoro štvorhodinový kul-
túrny program, v rámci ktoré-
ho vystúpili deti a študenti

Sponzori, vďaka ktorým sa toto
veľkolepé podujatie mohlo uskutočniť

Roman Dobos – MEDIA TEC, Mária Tanaiová – Sprint MÓDA
21, 101 Drogérie, Farby-Laky – Duchoňová a Duchoň, Ing. Július
Antalfi, D. L. H., DISK Industrial Engineering, Energo-Bytos,
Imperial Club – PARIS, Ing. Katarína Párisová – PARIS, Zoltán
Oros – OPTIKA, Anton Šťastný – EXPORT-IMPORT, Anton Var-
ga – SATELIT, Valéria Kardosová – ORCHIDEA, Mlyn a pekár-
ne u Sleziakov, FRASCH - bytové zariadenia, ELMONT PLUS,
COOP Jednota Krupina – Margaréta, COOP Jednota Krupina –
Hlavné nám., Kaderníctvo ILIKE, Gabriel Rados L+G, Róbert
Huszár – EUROPE CAFÉ, Potraviny PANORÁMA, Drogéria
VICTORY 3, Ondrej Hajdú – HPH ELECTRONIC, Čidalka –
rybárske potreby, FIBRA, HÖRNLEIN Slovensko, Jasenský –
KERAMIK ŠTÚDIO, Regionálne osvetové stredisko, N. Zámky

všetkých šahanských škôl i
školských zariadení. A veru
bolo aj dosť divákov, počas
celého programu skoro vždy
boli obsadené všetky stoličky
i lavičky na sedenie.

V úvode programu prítom-
ných privítal a celé podujatie
otvoril primátor mesta Ing.

Ján Lőwy. Na záver Ing. Šte-
fan Gregor odovzdal trom ša-
hanským školám dar firmy T-
mobil.

Samozrejme všetky deti,
ktoré sa zapojili do rôznych
zamestnaní alebo súťaží, ob-
držali sladkosti, ktoré pre
nich venovali sponzori. Všet-
ci vystupujúci boli „odmene-
ní” gulášom a kofolou, ktoré
pre ne zabezpečili pracovnící
mestského úradu väčšinou
tiež zo sponzorských darov.

-š-



14. júna na futbalovom šta-
dióne v Šahách sa uskutočnil 1.
ročník Mestskej športovej o-
lympiády materských škôl, kto-
rej sa zúčastnili 6-členné súťaž-
né družstvá všetkých šahan-
ských materských škôl, a to:
MŠ na Hviezdoslavovej č. 30,
MŠ s vých. jaz. maď. na Hviez-
doslavovej č. 32, MŠ na Nám.

Mestská knižnica v Šahách a Mestská
knižnica Lajosa Katonu vo Váci /Maďar-
ská republika/ už tretí rok organizujú od-
borné podujatia pre knihovníkov zo Slo-
venska i z Maďarska. Cezhraničná spolu-
práca pokračuje aj v tomto roku.

19. a 20. apríla knihovníci zo Šiah, Le-
víc, Želiezoviec, Štúrova, Nových Zám-
kov a knihovníci z Maď. rep. /Vác, Nagy-
maros, Szentendre, Szob, Érd, Dunakeszi,
Veresegyház/ sa zúčastnili dvojdňovej ex-
kurzie, v rámci ktorej navštívili knižnice
zo spomínaných slovenských miest, ako
aj Krajskú knižnicu Karola Kmeťka v Nit-
re, Diecéznu knižnicu v Nitre a knižnice

M. R. Štefánika, MŠ na Hon-
tianskej ceste a MŠ s vjm v Pre-
seľanoch nad Ipľom.

Olympiádu po vztýčení „o-
lympijskej” vlajky otvoril pri-
mátor mesta Ing. Ján Lőwy,
ktorý po súťaži víťazom odo-
vzdal diplomy a vecné ceny.
Škôlkari súťažili v štyroch dis-
ciplínach, samozrejme v kate-

v maďarských mestách Komárom, Tata,
Esztergom.

8. júna Mestská knižnica v Šahách or-
ganizovala autorskú besedu na Gymnáziu
Imricha Madácha vo Váci, kde vedúca
knižnice, Marta Solmošiová predstavila
vacovským gymnazistom básnika, kritika
a spisovateľa Zoltána Németha, ktorý je
známym mladým predstaviteľom maďar-
skej literatúry na Slovensku.

Po tejto úspešnej autorskej besede 9.
júna v Mestskej knižnici v Šahách sa usku-
točnilo odborné stretnutie, na ktorom sa
zúčastnilo 35 knihovníkov zo Slovenska
i Maďarska. Cieľom stretnutia bolo vy-

Mestská športová olympiáda materských škôl v Šahách

hodnotiť doterajšiu spoluprácu a navzá-
jom sa oboznámiť s novými smermi diania
v oblasti knihovníctva. Stretnutie pozdra-
vil aj Ing. Štefan Lendvay, prednosta
mestského úradu. Zdôraznil význam tejto
spolupráce, spojenej s menom riaditeľa
vacovskej knižnice Gyulu Mándliho, kto-
rý bol iniciátorom spolupráce medzi kni-
hovníkmi a knižnicami.

Prítomní sa oboznámili aj s novými
publikáciami o Šahách /predstavil ich Ing.
František Danis/ a zúčastnili sa exkurzie
v Drégelypalánku.

Marta Solmošiová

Knihovnícky odborný seminár v Šahách

górii chlapcov i dievčat.
Skok do diaľky
Dievčatá: 1. Patrícia Ágoš-

tonová /Hviezd. 30/, 2. Domi-
nika Rádi /Hviezd. 32/, 3. Ale-
na Liliová /Hont. cesta/.

Chlapci: 1. Gábor Guglis
/Hviezd. 32/, 2. Kamil Husá-
rik /Hviezd. 30/, 3. Marek

Hrabský /M. R. Štefánika/.
Hod kriketovou loptičkou
Dievčatá: 1. Anikó Hencze

/Hviezd. 32/, 2. Lucia Liptá-
ková /Hviezd. 30/, 3. Erika
Herdová /M. R. Štefánika/.

Chlapci: 1. Patrik Andréka
/Preseľany nad Ipľom/, 2. Ro-
man Brada /Hont. cesta/, 3.
Dominik Čengel /Hviezd. 30/.

Beh na 40 m
Dievčatá: 1. Daniela Dola

/Hviezd. 32/, 2. Alena Liliová
/Hont. cesta/, 3. Karmen Žig-
mundová /Hviezd. 30/.

Chlapci: 1. Ladislav Már-
ton /M. R. Štefánika/, 2. Péter
Bučko /Hviezd. 32/, 3. Bence
Záhorský /Preseľany n. I./.

Prekážková dráha
Dievčatá: 1. Barbara Mu-

rínová /Hviezd. 32/, 2. Karo-
lina Šaróková /Hviezd. 30/, 3.
Alena Liliová /Hont. cesta/.

Chlapci: 1. Marko Bole-
mant /Hviezd. 30/, 2. Adam
Berkula /M. R. Štefánika/, 3.
Kevin Rostás /Hviezd. 32/.

Putovný pohár primátora
mesta Šahy získala Materská
škola s vých. jaz. maďarským
na Hviezdoslavovej ul. č. 32.

-š-Škôlkarov pozdravili aj mažoretky zo ZŠ na Ul. E. B. Lukáča
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26. mája – už druhýkrát –
usporiadali poradkyne švéd-
skej prírodnej kozmetiky Ori-
flame výstavu výrobkov pod
názvom Oriflame pod modrou
oblohou. V parku na Hlavnom
námestí v Šahách /pred mest-
ským úradom/ mal každý záu-
jemca možnosť pozrieť si a

vyskúšať výrobky. Poradkyne
poskytli prítomným dámam u-
žitočné rady a bezplatné koz-
metické poradenstvo.

Po líčení a úprave nechtov
mohli pekné dámy odchádzať

ešte krajšie a spokojné. Kým
mamičky so záujmom testova-
li kozmetické prípravky, ne-
nudili sa ani detičky. Maľova-
li na chodník, vyfarbovali o-
maľovánky, ale najväčší záži-
tok im poskytli dievčatá far-
bením na tvár. Bola radosť vi-

dieť ich šťastné vyfarbené
tváričky a žiariace očká.

Podujatie spestrila módna
prehliadka dievčenskej školy
z Hrkoviec, žirafový tanec
škôlkarov z MŠ Stred a mo-
derný tanec gymnazistiek.
Medzi prítomnými sme vy-
losovali vône Oriflame a jed-

na dáma bola obdarovaná
„zmenárňou”. Určite ste zve-
davé tak na výherkyňu, ako aj
na výsledok zmenárne. V naj-
bližšom vydaní Hontianskych
listov zverejníme fotografiu

víťazky pred a po zmenárni a
/možno/ tiež zábery z jej prie-
behu. Môžete sa presvedčiť o
šikovnosti a odbornosti kader-
níčky Henriety Hrinčárovej a
kozmetičky Ildikó Bazsóovej.
V mladistvej módnej zostave
z butiku Margo na kvalitných

fotkách Artfoto je zmenáreň
skutočne dokonalá a pôsobi-
vá. Ženy a dievčatá milujúce

kozmetiku alebo túžiace si
privyrobiť môžu výrobky po-
zrieť a vyskúšať každý štvrtok

od 13. do 17. hod. v priesto-
roch Oriflame (vedľa Sloven-
skej sporiteľne na poschodí).

Každého srdečne očakávame.
Lea Boháčová

direktor Oriflame

Oriflame pod modrou oblohou



Často chodím cez miesto,
kde sú rozložené stoly a predá-
va sa skoro ako na trhovisku.
Občas nie je uzavretá cesta, vte-
dy sa nezdvorilo predieram cez
kupujúcich, inokedy uzavretá je
a vtedy sa nahnevane otáčam a
obchádzam Nám. B. Bartóka.
Zakaždým mi to pripomenie, a-
ko každý kandidát na primátora
a poslanca sme zahrnuli do svo-
jich volebných sľubov hlavne
kanalizáciu na Homoku, detské
ihriská a, samozrejme, „trhovis-
ko na úrovni”. Kanalizácia sa
začala, ihriská sa obnovili, ale
čo ma prekvapilo, šancu na vy-

tvorenie uzavretého pekného
trhoviska uprostred námestia sa
akosi nevieme využiť.

Ing. Štefan Gregor (Perga-
men, s. r. o., Šahy) podal žia-
dosť na odpredaj pozemkov a
druhej polovice budovy Adle-
rovho dvora a príslušných po-
zemkov, nakoľko je už vlastní-
kom polovice budovy. Ponúkol
cenu – dvojnásobok znalecké-
ho posudku. Priložil projekt re-
konštrukcie hlavnej budovy a
budov vnútri dvora, vrátane plo-
chy na konci dvora, kde by ma-
la vzniknúť pešia zóna s ob-
chodmi a na konci s vysníva-
ným trhoviskom. Ak si pozriete
projekty, do obrázkov sa musíte
hneď zamilovať. Veď o tomto
v Šahách snívame desaťročia a
zrazu príde podnikateľ, ktorý to
chce urobiť na vlastné náklady,

na vlastné riziko a má ucelenú
predstavu o celku. Konečne by
sme mali architektonicky rieše-
né priestory pre obchodíky na
rozdiel od živelne postavených
búd, ktoré dodnes nepridávajú
na kráse nášho mestečka, mali
by sme pešiu zónu s lavičkami,
fontánkou a v neposlednom ra-
de uzavreté trhovisko s prístu-
pom aj zozadu pre tovar a bez
potreby uzatvárať ulice s mož-
nosťou udržovať poriadok a
čistotu. Dôstojné miesto hodné
malého mestečka s dôstojnou
minulosťou.

Čo viac si priať, myslel som
si, ale s mojím nadšením pre u-
celené moderné riešenie dvora
uprostred námestia som ostal
takmer sám. Najskôr prípad od-
ložili pre nevyjasnené majetko-
vé pomery a po „vyjasnení” sa

Uskutočnime svoje sny

znovu odložil pre tie isté príči-
ny. Tak sa nerozvinula ani príliš
živá diskusia o konkrétnych al-
ternatívach riešenia Adlerovho
dvora a trhoviska.

Mrzí ma to, že sú takéto ne-
zhody, veď doterajšie skúsenos-
ti nám ukazujú, že pri predaji
pozemkov a nehnuteľností do-
mácim podnikateľom je lepšie
zaručené to, že sa bude využí-
vať na to, na čo si ju kúpili, kdež-
to cudzí často využívanie odkú-
peného majetku odkladajú alebo
tento ďalej predávajú so ziskom.

Mrzí ma to aj preto, lebo te-
rajší stav, v akom Adlerov dvor
je, nepridáva na príťažlivosti
Hlavného námestia. A mrzí ma
to o to viac, že práve nezhoda
vo vysvetľovaní právneho sta-
vu nám bráni uskutočňovať

dávny sen mnohých Šahanov.
Možno aj vášho sna. A čo bude
takto s našimi ďalšími snami?

Ing. Pavol Srna
poslanec MsZ

Predám jednoizbový byt v osobnom vlastníctve na
Vajanského ul. v Šahách. Prípadne vymením za dvoj-
izbový v Šahách + doplatím. Mobil: 0905-622832.

*
Predám odstavčatá vietnamky. Hokovce č. d. 35.

D r o g é r i a    V I C T O R Y  3

Každý zákazník obdrží v predajni darček:
– za nákup tovaru v hodnote 300 Sk – šľapky
– za nákup tovaru v hodnote 500 Sk –

tričko Fruit of the Loom
Akcia trvá až do vyčerpania zásob.

Šahy, Nám. B. Bartóka 11
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Ako spravovať veci verej-
né? Kto spravuje veci verej-
né? Vedenie mesta, mestské
zastupiteľstvo, odborné ko-
misie ako poradcovia mest-
ského zastupiteľstva... Kto
ešte môže či mal by rozho-
dovať o smerovaní mesta, o
prijateľných víziách? Vízie
mladých premietnuté do re-
álnych plánov sú tým, čo to-
muto mestu chýbajú!

Každý človek má svoju
vlastnú predstavu o tom, ako
by malo mesto vyzerať, aké
služby by malo mesto posky-
tovať, aby sa obyvatelia všet-
kých vekových skupín cítili
v Šahách dobre. Hovoríme o
tom medzi sebou denne, čo je
pozitívne, nehovoríme však
so „správnymi” ľuďmi na
„správnom” mieste... Je chy-
bou nás, občanov, že sa nezú-
častňujeme na zasadnutiach
mestského zastupiteľstva, že
svoje predstavy oficiálne ne-
formulujeme, že nie sme pri
tom, keď sa rozhoduje... Tu
vznikajú ďalšie otázky: neza-
ujíma nás prítomnosť a bu-
dúcnosť života v meste? Ne-
chceme sa aktívne podieľať
na jeho skrášľovaní, plánova-
ní jeho rozvoja?

A kde je v tomto kolobehu
mládež? Aká je jej sila, jej
ambície, ciele? Pýtal sa už
niekedy niekto tých, ktorí sú
budúcnosťou tohto mesta,
ako vnímajú Šahy a čo by sa
malo zmeniť? Ako vidia svo-
je mesto? Vedenie mesta á-
no.

Z podnetu mestského úra-
du sa zrodila iniciatíva zapo-
jiť sa prostredníctvom nadá-
cie Intenda a Ministerstva
školstva SR do myšlienky
participácie, ktorá sa šíri po
celom Slovensku. Patronát
nad týmto projektom prevzal
primátor mesta Ing. Ján Lő-
wy.

Cieľom úspešného projek-
tu je zapojiť mládež do účasti
na rozvoji mesta, sprístupniť

mladým veci verejné, utvoriť
priestor na realizáciu ich pot-
rieb. Projekt s názvom „Ša-
hanská mládež – partner ria-
denia vecí verejných” bol ús-

pešný, mesto získalo viac ako
124 000 Sk pre mládež. Bude
v záujme mladých ľudí vy-
čerpať tieto prostriedky na
realizáciu ich potrieb v súla-

de s cieľmi projektu. Projekt
nájdete na www stránke mes-
ta Šahy, hľadajte pod ikonkou
„mládež”.

Dňa 27. júna sa uskutočni-
lo druhé stretnutie mládeže
mesta Šahy za účasti primá-
tora mesta Ing. Jána Lőwy-
ho, prednostu úradu Ing. Šte-
fana Lendvayho, koordinač-
ného tímu projektu, na ktoré
boli pozvaní hostia z Rady
mládeže Slovenska – Ján
Gombala /predseda/, Emil
Mucha /výkonný riaditeľ/,
Janete Kadliečková /pred-
sedníčka z Regionálnej rady
Nitrianskeho kraja/. Zástup-
covia Rady mládeže predsta-
vili prítomným možnosti,
ktoré v rámci spoločnej orga-
nizácie majú – získavanie
prostriedkov z fondov, spolu-
pracovať s mestom na jeho
rozvoji, výmenné pobyty a
pod. Na základe krátkeho
brainstormingu /burza nápa-
dov/ boli mladí ľudia dotazo-
vaní na ich ciele. Odpovede
boli viac než zaujímavé. Od-
zrkadľovali to, čo našu mlá-
dež trápi. Prítomným neušlo,
že šahanská mládež má svoje
predstavy, túžby, vízie... A to
je základ: mať predstavu,
plán a chuť niečo robiť, me-
niť, zlepšovať – v tom je sila.
Zárukou úspechu je ochota
vedenia mesta spolupracovať
a podať pomocnú ruku.

Bolo by úžasné, keby bu-
dúci rozvoj mesta stál na ak-
tívnej spolupráci vedenia mes-
ta s mládežou a obyvateľmi.
Ale k tomu je potrebný stret
záujmov oboch strán.

Tak ako, mládež, ideme do
toho spoločnými silami, spo-
ločnou cestou? Čo bude pr-
vé? Klubovňa, divadelný krú-
žok, športové centrum, skate-
park, ihriská, politika mláde-
že, študentský parlament, no-
vé projekty... Hovoríte, že
mesto treba oživiť, tak je tu
čas a priestor pre vás.

Iveta Majerčíková, Ing.

Šanca pre šahanskú mládež: čas na zmeny dozrel
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Celulitída
Zdravý životný štýl

Asi niet jedného ženského magazínu,
ktorý by sa neustále nezaoberal témami
ako diéta, chudnutie a celulitída. Každá
z nás chce byť pekná a páčiť sa svojim
polovičkám, no veľakrát práve takéto
problémy ako je celulitída nám ženám
znepríjemňujú život.

Celulitída je ženským fenoménom a po-
stihuje viac ako 90 % žien. Celulitída na po-
hľad pripomína kôru pomaranča, preto sa
o nej hovorí aj ako o pomarančovej koži.

Viete, čo je to vlastne celulitída?
– Nadbytok tukových buniek, ktoré sú-

visia s nadváhou a celulitídy sa teda môže-
me zbaviť diétou a cvičením.

– Poškodené podkožné tkanivo v dô-
sledku poruchy lymfatického obehu, ktoré
nesúvisí s nadváhou, ale so životným štý-
lom.

Ako to funguje v našom tele?
Celulitída naozaj nesúvisí s nadváhou.

Dôvodom vzniku celulitídy je ženské tka-
nivo. Je voľnejšie a poddanejšie ako muž-
ské, pretože je prispôsobené na rozťaho-
vanie, najmä počas tehotenstva. Väzivové
vlákna v podkožnom tukovom tkanive sú
uložené paralelne, na rozdiel od muž-
ských, ktoré sa sieťovito križujú. Paralelné
uloženie tkanív umožňuje ľahšie prenika-
nie tukových buniek, ktoré majú guľovitý
tvar, nestráviteľných zvyškov rastlinnej pot-
ravy a vody a ich následné zhlukovanie.
Rôsolovitá hmota, ktorá takto vznikne, sa
nepravidelne ukladá pod kožu a vytvára

známe hrbolčeky, ktoré sa črtajú pod ko-
žou.

Celulitída postupuje pomaly. Najmä
vtedy, ak jej k tomu vlastným pričinením
pomôžeme. Spočiatku malé tukové náno-
sy sa zväčšujú a tlačia na podvrchnú vrstvu
kože. Pritom stláčajú tenké cievy, čím sa
zhoršuje prekrvenie kože. To bráni nor-
málnemu zásobovaniu buniek dôležitými
výživnými látkami.

Zázračný liek na celulitídu nexistuje.
Reklamy sú plné zázračných krémov, kto-
ré zaručene odstránia celulitídu. Je to len
čiastočná pravda. K reklame by trebalo
pridať aj vyváženú stravu bohatú na ba-
lastné látky, najmä chudobnú na tuky, čo
spolu s krémami a masážami pomôže po-
stupne celulitídu zmierniť a časom odstrá-
niť.

Samozrejme, aj tu je veľmi dôležitý
pravidelný a cieľavedomý pohyb v kombi-
nácii s celkovou starostlivosťou o postih-
nutú pokožku.

Ponuka zázračných krémov na celulití-
du je nekonečná. Sú drahšie i cenovo viac
dostupné. Stačí si len vybrať.

No nezabúdajte! Samotný krém celuli-
tídu neodstráni, v každom prípade v kom-
binácii s racionálnym stravovaním, pravi-
delným pohybom a masážmi môžeme
zlepšiť vzhľad postihnutej pokožky.

Téma na budúce: Cvičenie v tehoten-
stve, alebo ako som to zvládla ja.

-jsz-

Ako blesk z jasného neba za-
siahla 29. mája Demandice ne-
uveriteľne krutá správa o doprav-
nej nehode neďaleko Dvorov nad
Žitavou, v ktorej vyhasol život 37-
ročnej Agáty Prommerovej a jej
štvorročného synčeka Dominika
z Demandíc. Spolu s nimi zahy-
nula aj jej rovesníčka Elena Ko-
reneková z Demandíc, ako aj ich
ďalšie dve spolujazdkyne – 27-
ročné dvojčatá Annamária a Es-
tera z Tekovských Lužian. Ťažko
sa dajú vysvetliť okolnosti tragé-
die, veď pani Agáta bola vynika-
júca vodička, ktorá mala najazde-
ných niekoľko tisíc kilometrov
bez nehody.

Demandické zvony smutne vy-
zváňali od utorka do piatku. Dva
dni prebiehala smútočná rozlúčka.
Aj demandický duchovný Mgr.
Dušan Dúbravický bol pri smú-
točných obradoch veľmi skľúče-
ný. Veď pani Agáta Prommerová
zanechala na tomto svete okrem
manžela Stanislava aj dvoch sy-
nov – 15- a 18-ročného –, a do
hrobu si so sebou vzala aj synčeka
Dominika. Ešte nikdy v Demandi-
ciach nepochovávali do jedného
hrobu mamičku s dieťatom, nikdy
sa tam ani v Tekovských Luža-
noch nekonali pohreby dva dni.

Na zádušných omšiach a na po-
hreboch sa napriek hustému daž-
ďu popri rodine a priateľoch zo-
snulých sa zúčastnili stovky z ce-
lého regiónu. Nechýbal ani celý
káder FK Demendice. Manžel zo-
snulej je jedným z hlavných spon-
zorov futbalového klubu, preto
pred otváracím výkopom na šta-
dióne Spartaka Tlmače spolu
s 500 divákmi si uctili pamiatku
zosnulých. Aj predstavitelia obec-
ného úradu vyjadrili ľútosť a smú-
tok zosnulým v Demandiciach a
Tekovských Lužanoch.

Česť ich pamiatke!
Mgr. Ján Belányi

So srdcom
plným žiaľu

Hlavné námestie Šiah bolo 14. júna
miestom veľkého predvolebného zhro-
maždenia Strany maďarskej koalície
/SMK/. Na zhromaždení sa zúčastnili
voliči /asi 2500-3000/ a sympatizanti
SMK predovšetkým z Levického a Veľ-
kokrtíšskeho okresu.

Po krátkom prejave predsedu SMK
Bélu Bugára sa predstavilo vyše 30
kandidátov SMK vo voľbách do Národ-
nej rady Slovenskej republiky. Zo ša-
hanských rodákov to boli: Marianna Me-

licherová, Pál Zachar, Zsolt Király a Ti-
bor Bastrnák. Spomedzi známych osob-
ností vymenujem aspoň niekoľkých: Pál
Csáky, Miklós Duray, Zsolt Simon, Lász-
ló Nagy, László Szigeti atď.

Bohatý a pestrý hudobný program za-
bezpečili: sláčiková skupina Jenőa Bo-
tosa z Bratislavy, spevák János Koós a
skupina Bon-Bon z Maďarskej republi-
ky. O pohostenie sa postarala Základná
organizácia SMK zo Šiah.

/korpás/

Predvolebné zhromaždenie
SMK na šahanskom námestí



HONTIANSKE  LISTY júl 2006      15

Normálne?

R e c e p t y  n a  j ú l
Predjedlo: miešaný zeleninový šalát
Potrebujeme: 2 zelené papriky, 1 cibu-

ľu, 1 šalátovú uhorku, hlávkovú kapustu,
2 paradajky, 1 uhorku, jogurtový dressing
a petržlenovú vňať.

Ako na to. Zeleninu nastrúhame na re-
zance, vložíme do misy, zalejeme dressin-
gom, ktorý si pripravíme vymiešaním oli-
vového oleja, citrónovej šťavy, soli, biele-
ho korenia a pridaním bieleho jogurtu. Po-
dávame vychladené a ozdobené petržleno-
vou vňaťou.

Polievka: hrášková
Potrebujeme: 0,5 kg zeleného hrášku,

1 viazaničku mrkvy, 1 viazaničku petržle-
nu, 1 cibuľu, 2 lyžice oleja, 1 lyžicu hlad-
kej múky, olej, mletú červenú papriku, soľ,
mrveničku.

Ako na to. Očistenú cibuľu nakrájame
nadrobno a opražíme na oleji. Mrkvu, pe-
tržlen nakrájame na kolieska, pridáme
k cibuli spolu aj s hráškom a krátko restu-
jeme. Posypeme múkou a mletou papri-

kou, pomiešame a zalejeme studenou vo-
dou. Krátko povaríme, pridáme mrveničku
a dovaríme. Podávame posypanú petržle-
novou vňaťou.

Hlavné jedlo: sviečková na smotane
Potrebujeme: 1 kg hovädzieho stehna,

koreňovú zeleninu /mrkvu, petržlen, zeler/,
1 cibuľu, 3 dl kyslej smotany, polievkovú
lyžicu kryštálového cukru, soľ, hladkú mú-
ku, bobkový list, celé čierne korenie.

Ako na to. Umyté mäso, očistenú zele-
ninu, cibuľu vložíme do primerane veľké-
ho hrnca, zalejeme dostatočným množ-
stvom vody, pridáme korenie, bobkový list
a osolíme. Prikryté varíme, kým mäso nie
je uvarené. Potom mäso vyberieme a odlo-
žíme. Z vývaru vyberieme aj zeleninu a
cibuľu, precedíme a vložíme späť uvarenú
zeleninu, ktorú rozmixujeme tyčovým mi-
xérom. V kastróle skaramelizujeme cukor,
zalejeme rozmixovaným vývarom a za stá-
leho miešania zahustíme smotanou, v kto-
rej sme rozmiešali múku. Mäso nakrájame

na plátky, podávame s knedľou.
Dezert: taštičky z lístkového cesta
Potrebujeme: lístkové cesto, 2 vaječné

žĺtka a 2 lyžice smotany na sľahanie. Pln-
ka: 250 g tvarohu, 1 vajce, 40 g cukru, 1 po-
lievk. lyžicu rumu, 2 polievkové lyžice na-
jemno nasekaného kandizovaného ovocia.

Ako na to. Lístkové cesto rozvaľkáme
na 0,5 cm hrubé pláty, radielkom pokrá-
jame na 10 x 10 cm. Do stredu každého
štvorca dáme 1 pol. lyžicu plnky, rohy pre-
hneme dovnútra. Žĺtok zmiešame so šľa-
hačkou a potrieme ním celé taštičky. Po-
ukladáme na mierne vymastený plech a
upečieme v horúcej rúre. Podávame posy-
pané vanilkovým cukrom.

Ivan Kolev

Nájdu sa ľudia, ktorí si myslia, že za svo-
je peniaze môžu dostať všetko, čo chcú.
Je to fatálny omyl! Existuje veľa vecí, za
ktoré platíme, a predsa ich nedostaneme.

Prevažná väčšina domácností mesta
/predovšetkým na sídliskách/ je zapojená
na káblovú televíziu. Prevádzkovateľ siete
koncom vlaňajšieho roka ponúkal rozší-
renie svojej ponuky o nové stanice. Samo-
zrejme za finančnú protihodnotu. Kto ne-
mal o túto ponuku záujem, tomu garanto-
vali doterjšie stanice za pôvodnú cenu.
Vravím, garantovali. A čo sa teraz stalo?
Milovníci futbalu sa už dávno tešili na zá-
pasy majstrovstiev sveta, a teraz, v čase
začatia vysielania zápasov pravidelne vy-
pínajú stanicu RTL Klubu. Toto je tá ga-
rancia? Hlavná vec, že aj za tú stanicu pla-
tíme. No nie, že by stanica nevysielala,
lebo inde s inou anténou je možno chytať,
ale na káblovke nie. Prečo musíme napriek
zaplateniu pozerať zápasy na svojej obľú-
benej stanici u známych či kamarátov ma-
júcich satelit? Kto rozhoduje o tom, čo
nám za naše peniaze prináleží?

Sledoval som vysielanie mestskej tele-
vízie /zvyknem i to/ a pravdu povediac
som sa trošku vzrušil. No nie tak, ale na
obsahu. Sledovanosť televíznej stanice
podmieňuje jej aktuálnosť, o čom je v tom-
to prípade je ťažko hovoriť. Blok predsta-
vujúci činnosť mestskej knižnice ilustrujú

fotozábery staršie viac ako rok. Odvtedy
sa viac podujatí nekonalo? Výsledky na-
šich karatistov /i keď je to radostné/ sú
niekedy viactýždňové. Vyžadovalo by ve-
ľa námahy zaktualizovať tieto veci, alebo
ich nahradiť niečím iným? Človeka to ča-
som prestane baviť a radšej na stanicu ani
neprepne. Aký to má potom zmysel?

Z mestského rozhlasu sme sa dozvede-
li, že mestská polícia bude v budúcnosti
pokutovať vodičov parkujúcich na trávna-
tých miestach. Je tu nenávratná príležitosť
niečo spraviť aj s vodičmi, ktorí parkujú
pri obrubníkoch alebo v križovatkách
/hlavne na sídliskách/, ktorí týmto vážne
ohrozujú aj bezpečnosť cestnej premávky.
Ľudský život je predsa o niečo drahší než
vysadený trávnik.

Skončila škola, začínajú sa letné prázd-
niny. Žiaci sú na „dovolenke”, doma sa
nudia, teda vyhľadávajú vyhovujúce príle-
žitosti k využitiu svojich záujmov. Horú-
čavy ich nútia k vode, schladiť sa v chlad-
ných vlnách rieky. Na brehu sa potom po
čase – zo samej nudy – vyhecujú ku všeli-
jakým frajerstvám, k vyťahovaniam sa
pred ostatnými, čo už dodnes priniesol ne-
jednu tragédiu. Takéto hlúpe dokazovanie
schopností je priveľmi veľká cena za chvíľ-
kovú nerozvážnosť. Veľmi veľa rodičov
by o tom vedel čoto rozprávať. Žiaľ.

Július Belányi

Aj veľký rozprávkar by niekedy zá-
videl námet, čo sa týka toho, čo sa
deje v Šahách.

Dennodenne cestujeme zo Šiah a-
lebo do Šiah. Ráno nevnívame, lebo
sme ešte ospalí, po obede sme už una-
vení z celodenného zhonu. Ale tí, ktorí
by to mali vidieť, asi nevidia, alebo
chodia iným smerom.

Veľkou slávou sa začali vytyčova-
cie a výkopové práce na okraji Šiah,
no akým zápalom začali, tak to aj
zhaslo. Ako keby padli do večného
spánku, aj Šípková Ruženka by mohla
závidieť, ale namiesto kvitnúcich ší-
pok /otázka času/ pomaly tam bude
nepriechodná džungľa burín. Pred
benzínkou od Levíc, keď rozkvitne
pichliač a následne začne svoj let o-
krídlené oplodie, veľa alergikov bude
volať o pomoc. Biele vločky zakryjú
mesto, a my túžobne môžeme očaká-
vať princa na bielom koni, aby nás
zachránil.

Ale nemusíme čakať, mali by vy-
tasiť zákony a nájsť potrebný parag-
raf (napr. 543/2002) a robiť poriadok,
a nečakať na princa, ktorý len náho-
dou zablúdi do našich končín a po-
hrozí svojím mečom.

Ale pevne verím, že nemusíme ča-
kať na toho princa, a preto potichu
skúsim: Ruženka, Šípková Ruženka,
budíček!

Ing. Jozef Vida

Šípková Ruženka,
alebo čo len chcete



Mesačník hontiansko-poipeľského regiónu.             Zodpovedný redaktor: Peter Štrba.
Redakčná rada: Marta Bendíková, Ing. Pavel Kajtor, Pavel Korpás a Tibor Lendvay.
Tlač:  Cicero Levice.          www.sahy.sk
Vydavateľ:  Samospráva mesta Šahy, Hlavné nám. č. 1,  93601 Šahy;  tel.:  036/7411054.
Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si
právo na úpravu rukopisov. Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.

HONTIANSKE
LISTY

16 júl 2006         HONTIANSKE  LISTY

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

/Peter Štrba/

Úspechy karatistov
v zahraničí

Historicky najväčší úspech
futbalového klubu FC Deman-
dice oslávili 18. júna futbalisti
a vyše 500 nadšených divákov
najprv na ihrisku po poslednom
hvizde hlavného rozhodcu. Os-
lavy boli veľkolepé, veď už dve
kolá pred ukončením sezóny
boli istými postupujúcimi do V.
ligy. Funkcionári obecného úra-
du na čele so starostom Júliu-
som Štutikom sa poďakovali
všetkým hráčom a v krátkom
príhovore zablahoželali celému
tímu. Potom Pavol Hlavatý,
predseda Oblastného futbalové
zväzu v Leviciach a Stanislav
Kyseľ /podpredseda/ odovzda-
li pre víťazné mužstvo pohár
ObFZ a medaily. Hráči dvíhali
do výšky Dušana Szabóa, vy-
nikajúceho trénera z Levíc,

Ospravedlnenie
Ospravedlňujem sa čitateľom a karatistom, nakoľko v minu-

lom čísle vypadlo prvé meno pod fotkou, a tým došlo k pomieša-
niu osôb.

Správny text pod fotkou znie:

Zľava: Norbert Heimlich, Ľudovít Dudáš a Richard Kanala

Z poslednej tohoročnej jarnej súťaže v rumunskom meste Ora-
dea, kde sa 23. až 25. júna konal medzinárodný turnaj DIAMANT
ACTÍV,  sa naši karatisti opäť vrátili domov s medailami.

V kategórii žiakov Norbert Heimlich vybojoval 1. miesto,
v kat. dorastencov Richard Kanala sa umiestnil na 3. mieste,
kým u mužov Ľudovít Dudáš získal tiež 3. miesto.

Blahoželáme. -ok-

ktorý od 1. januára viedol druž-
stvo k najväčším métam v his-
tórii Demandíc, veď pod jeho
vedením hráči z 15 zápasov jar-
nej sezóny 15-krát odišli z ihris-
ka ako víťazi, nastrieľali 68 gó-
lov, pričom dostali len 8. Sku-
točne mimoriadne pekná bilan-
cia.

Eufória v Demandiciach: postup do V. ligy

Po tejto oslave sa všetci pre-
sunuli do pohostinstva, kde ich
na nádvorí čakali pozvaní hos-
tia, zaslúžilí funkcionári a fanú-
šikovia na slávnostnej večeri
v doprovode hudobnej skupiny.
Vedenie klubu a obecný úrad
pripravili bohaté občerstvenie
a tieklo aj šampanské do nesko-

rých nočných hodín. K veľké-
mu úspechu demandického fut-
balu v značnej miere prispeli
hlavní sponzori: bratia Stani-
slav a Ján Prommer, Ing. Ladi-
slav Kollár mladší i starší, Ing.
Juraj Lalík, Ľudovít Mikle, Ró-
bert Šaróka, Ladislav Kopani-
ca, Ladislav Janček ako i ďalší.

Okrem postupu do V. ligy
demandický futbalista Róbert
Benca v jarnej sezóne nastrie-
ľal 33 gólov a stal sa najlepším
strelcom oblastných majstrov-
stiev Levického okresu

Po skončení osláv všetci od-
chádzali v presvedčení, že v ús-
pechoch demandických futba-
listov sa bude pokračovať aj
v V. lige.

Mgr. Ján Belányi
/text a foto/

http://www.sahy.sk

