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Dni Ipľa – 11.–13. august
Už tradičné, tohto roku 4. Dni Ipľa sa

postupne stávajú významnou kultúrnou
udalosťou Šiah a vlastne aj celého regiónu.
Organizátormi podujatia sú: Pečať mesta
Šahy, mesto Šahy a Kruh priateľov Hon-
tianskeho múzea a galérie. Väčšina prog-
ramov sa uskutočnila v priestoroch Meno-
ra Saag Centrum Artis /obnovená synagó-
ga/, ďalšie v umeleckej škole, v rímskoka-
tolíckom kostole a v Areáli zdravia na Ho-
moku.

Dr. Angelika Révész, správkyňa nadá-
cie Pečať mesta Šahy vo svojich úvodných
slovách privítala domáciach a zahranič-
ných hostí a zdôraznila: „Meniny Ipľa /I-
poly/ oslavujeme už štvrtýkrát. Namiesto
pôvodného prívlastku /hraničná rieka/
v poslednom období kľudne môžeme pou-
žívať výraz: rieka, ktorá nás spája. A spája
nielen jednotlivých ľudí, žijúcich na obi-
dvoch brehoch rieky, ale i národ, ba aj
národy.”

Potom nasledovali pozdravné príhovo-

ry Františka Danisa, iniciátora tohto po-

dujatia, Jána Lőwyho, primátora Šiah,

Pétera Hunčíka, zakladateľa nadácie

Pečať mesta Šahy a sociológa Fedora Gá-
la, významnej osobnosti nežnej revolúcie,
ktorý momentálne žije v Prahe. Tento
v závere svojho pozdravu konštatoval, že
ho potešuje nádherný a bohatý program
tohto podujatia, čo potvrdzuje: nielen vo
veľkých centrách, ale aj na „periférii” sa
realizujú významné kultúrne udalosti.

Potom na nádvorí synagógy odhalili

pamätnú tabuľu Józsefa Zanolettiho,

významnej osobnosti Šiah v medzivoj-
novom období.

Z piatkového programu treba ešte vy-

zdvihnúť koncert Kataryny Kolcovej,
ktorá na vysokej úrovni interpretovala ži-
dovské piesne, besedu s Fedorom Gá-
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14. sept. /štvrtok/

Obradná sieň MsÚ

9.00 – Konferencia: Bicentenárium preloženia župného
sídla do Šiah /Mgr. Tibor Pálinkás, MUDr. László
Kiss, František Révész, PhDr. Mária Čelková/
Výstava: História župného domu – radnice

Galéria Ľudovíta Simonyiho

14.30 – Kladenie vencov k pamätníku šahanských obetí
prvej a druhej svetovej vojny, prenasledovaných a
vysídlených po roku 1945

15.00 – Vernisáž výstavy plastík Lajosa Zimana

Menora Saag Centrum Artis

16.00 – Otvorenie XXV. DKH, otvorenie výstavy (His-
tória DKH a z prác keramičky Adriany Kutakovej)
a odovzdávanie vyznamenaní s vystúpením formá-
cie „Kicsi Hang”

Literárna kaviareň

17.00 – MUDr. László Kiss: Hornozemské miestne názvy
v dejinách medicíny
– Jubilejná publikácia o 25 rokoch DKH

Divadelná sála MsÚ

19.00 – Hello, Majda! – stretnutie s Magdou Pavelekovou
a jej hosťami

15. sept. /piatok/

Hlavné námestie
Jarmok, remeselnícke trhy

10.00 – Baba Jaga – detské predstavenie divadla Maska
11.30 – Hókusz-pókusz – hudobný program pre deti
12.30 – Merry Poppins – akrobatické tanečné divadlo

z Vácu
13.30 – Mažoretky zo ZŠ na Ul. E. B. Lukáča
13.45 – Módna prehliadka – SOU odevné
14.30 – Cigánska muzika Alexandra Szőllősyho

Program XXV. Dní kultúry v Honte
15.30 – Tanečná šou
16.30 – Dychový orchester z mesta Veresegyház
17.30 – Express – country skupina
19.00 – Opereta – musical – Jesenszky produkcia Vác
21.00 – Veselica – hrá skupina Sunset

Sídliská a mestské časti

13.00 – Hrá dychový orchester
15.00 – Prehliadka mesta omnibusom /z tržnice/

16. sept. /sobota/

Hlavné námestie
Jarmok, remeselnícke trhy

9.00 – Vystúpenie folklórnych skupín z hontianskeho
   regiónu, hostia: Ifjú Szivek

17.00 – Magnet camp – koncert amatérskych hudobných
   skupín

19.00 – Nádas György /kabaret/
20.00 – Magnet camp – koncert amatérskych hudobných

   skupín
21.00 – Charlie

Telocvičňa T–18

13.00 – XIII. Hontiansky pohár v karate družstiev a
    VII. Memoriál Ivany Péterovej

Menora Saag Centrum Artis

15.00 – Popoludnie pri vážnej hudbe
    Dévényi Judit Anna – operné árie
    Dominik Frčka – akordeónový koncert

17. sept. /nedeľa/

Kalvária

9.30 – Slávnostná svätá omša v jaz. slov.

Divadelná sála MsÚ

19.00 – Gül Baba – divadelné predstavenie /Teátrum
    Komárno/

Knižnica v prvom polroku 2006 zara-
dila do svojho knižného fondu 1000 no-
vých kníh v hodnote 228 362 Sk a z da-
rovanej literatúry 500 knižných titulov.

Od 1. septembra 2006 si deti aj s ro-
dičmi môžu pozrieť hrané i kreslené
filmy v knižnici, a to každú sobotu od
10. hodiny na úseku detskej literatúry.

Mestská knižnica v Šahách, Ul. Janka Kráľa č. 52
tel.: 036/7410940, e-mail: kniznica.sahy@post.sk

14. septembra /štvrtok/ o 17.00 hod.
sa uskutoční autorská beseda s MUDr.
Ladislavom Kissom v Literárnej ka-
viarni v synagóge. Predstavíme vám no-
vú knihu autora s názvom: Hornozemské
miestne názvy v dejinách medicíny. Po-
dujatie sa uskutoční v rámci Dní kultúry
v Honte.

Na úseku detskej literatúry môžete vi-
dieť výstavu z detských výtvarných prác
na tému Jeseň očami detí.

Oznamujeme Vám, že v knižnici mô-
žete využívať internetovú aj kopírovaciu
službu.

Marta Solmošiová

mailto:kniznica.sahy@post.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

V roku  2006
Uzavreli manželstvo

19. aug.  –  Anna Ondruszová a Ľudovít Pokorný
26. aug.  –  Silvia Belányiová a Patric Röman
26. aug.  –  Lucia Fodorová a František Antal

       Narodili sa
Málna Zsolnay  –  9. augusta 2006
Marlen Moys  –  16. augusta 2006

        Opustili nás
Anita Agárdiová /* 1965/  –  13. augusta
Mária Hronecová /*1923/  –  16. augusta
Margita Szógelová /1920/  –  20. augusta
Štefan Molnár /* 1944/  –  21. augusta
Ladislav Turczi /* 1943/  –  26. augusta

Poslancov čakal bohatý
program

Dňa 23. augusta  sa konalo
43. riadne zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva v Šahách za
účasti všetkých poslancov.
Schôdzu viedol Ing. Ján Lő-
wy, primátor mesta.

Poslancov čakal bohatý
program. Po jeho odsúhlasení
a kontrole zročných uznesení
boli zodpovedané interpelačné
otázky z minulého zasadnutia.
Do interpelácie sa prihlásilo 5
poslancov s nasledovnými pod-
netmi: burina v meste – výskyt
vysokoalergicej paliny, postup
asfaltovania ulíc, poškodená
vozovka na moste, znížená vi-
diteľnosť pri odbočovaní doľa-
va z Kapitulskej ulice na hlavnú
cestu. Ďalej bola spomenutá
možnosť zriadenia strediska
pre technickú a emisnú kontrolu
pri Technických službách Šahy
/TS/.

Poslanci zobrali na vedomie
správu o činnosti Energo-Byto-
su, informáciu o príprave škôl
a školských zariadení na otvo-
renie školského roka 2006/07,
o Dňoch kultúry v Honte, o za-
mestnanosti v meste a o organi-
zovaní aktivačnej činnosti, in-
formáciu o daňových úľavách,
správu o hospodárení nemocni-
ce a informáciu o aktivitách pri-
mátora mesta za mesiac august.

Poslanci schválili správu o
činnosti TS za prvý polrok, roz-
bor hospodárenia mesta za prvý
polrok, ako aj správu o výsled-
koch kontrolnej činnosti.

V rámci organizačných opat-
rení bol schválený dlhodobý
prenájom parkoviska pre ob-

chodný dom BILLA, prenájom
pre poisťovňu Kooperatíva a
prenájom pozemku v Tešmaku.

Firma Hörnlein Slovensko
prezentovala svoj zámer rozši-
rovať výrobu. K splneniu tohto
investičného zámeru žiadala
mesto o vydanie pozitívneho
záväzné stanoviska. Za účelom
zabezpečenia výstavby je pot-
rebné zmeniť aj územný plán
mesta. Poslanci po názornej ar-
gumentácii firmy schválili za-
bezpečenie doplnku č. 2 územ-
ného plánu mesta Šahy.

Poslanci súhlasili s prenáj-
mom budovy pre spoločnosť
COR na zriadenie CT pracovis-
ka v areáli nemocnice, s prenáj-
mom budovy kotolne v nemoc-
nici pre firmu Energetické za-
riadenia, ktorá počas doby pre-
nájmu /15 rokov/ zrekonštruuje
kotolňu nemocnice, vrátane
rozvodov s tým, že na zabezpe-
čenie investície sa založí budo-
va kotolne. Súhlasili aj s prenáj-
mom priestorov v lekárni Alba
za účelom zriadenia internej
ambulancie.

Poslanci v zmysle štatútu
Všeobecnej nemocnice s poli-
klinikou v Šahách volili nové-
ho člena správnej rady ne-
mocnice. Na obsadenie postu
bol navrhnutý jeden kandidát,
a to Ing. Ladislav Danis, kto-
rého poslanci jednomyselne
schválili.

Nakoľko sa do všeobecnej
diskusie neprihlásil ani jeden
poslanec, primátor mesta ukon-
čil zasadnutie.

Ing. Ildikó Sťahulová

Do 2. sept. – Výstava výtvarníkov z Tvrdošoviec na pa-
miatku Ľudovíta Simonyiho v galérii.

5. sept., 10.00 – Na kolesách proti rakovine – Hlavné
námestie

6. sept., 9.30 – Stretnutie dôchodcov s Ing. Štefanom
Lendvaym, prednostom MsÚ Šahy v Maďarskom
komunitnom dome na Rotaridesovej ulici

8. sept. – Juvenis: Summer bye party
14.–17. sept. – XXV. Dni kultúry v Honte

Turistickoinformačná kancelária v Šahách
Námestie Bélu Bartóka

/v budove Literárnej kaviarne
vedľa obnovenej synagógy/

Info: 036/7411313

Otváracia doba Mestskej knižnice v Šahách
od 1. septembra 2006

Utorok 13.00 – 17.00
Streda 9.30 – 11.30 13.00 – 17.00
Štvrtok 9.30 – 11.30 13.00 – 17.00
Piatok 13.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 12.00

Mesto Šahy
usporiada v dňoch

15.–16. septembra 2006
na Hlavnom námestí

a na Ulici Janka Kráľa v Šahách
TR AD IČN Ý

Š AH AN S K Ý  J AR M O K
so začiatkom dňa 15. sept. o 8.00 hodine,
na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.
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Dni Ipľa – 11.–13. august
/Dokončenie z 1. strany/

lom, Martinom Šimečkom,
šéfredaktorom denníka Sme a
Norbertom Molnárom, šéfre-
daktorom denníka Új Szó. Títo
hovorili o politickej situácii v Če-

Sobotňajší program sa začal
divadelným predstavením pre
deti v prednese divadla SZE-
VASZ z Dunajskej Stredy. Na-
sledovala beseda s redaktormi
Új Nő pod názvom Salón krásy

a beseda o spolupráci redak-
cií literárnych časopisov z Ru-
munska, Čiech, Slovenska a
Maďarska. František Danis
predstavil svoju knihu o Ša-
hách, besedovalo sa o sakrál-
nych symboloch a pamätných
miestach južného Slovenska,
o identitách v Karpatskej
kotline. Svojou pestrosťou za-

chách, na Slovensku a v Ma-
ďarsku. Divákov zaujalo aj
predstavenie Divadla Play
Back z mesta Pécs a hudobný
program Tria Bélu Szakcsiho
Lakatosa.

Sobota – pestrosť programov
ujal koncert Árpáda Bakosa
zo srbskej Vojvodiny a klavír-
ny koncert Balázsa Szoko-
layho, respektíve hudobný re-
pertoár vacovského Anavim
Kletzmer Band,  ktorí

predniesli kyticu židovských
piesní. Pozoruhodný bol aj do-
kumentárny film Cérnaszá-
lon /Na nitke/ režiséra Jánosa
Litauszkého, ktorý hovorí o o-
sudoch maďarských žien, ži-
júcich v Zakarpatskej Ukrajine
a pracujúcich v Maďarskej re-
publike.

Návštevníkov vítala hudob-
nou produkciou dvojica Ján
Rédli – Ladislav Danis. Sláv-
nostný príhovor predniesol Pál

Csáky, poslanec Národnej rady
SR. Svoju obec a jej prírodné
zaujímavosti predstavil starosta
Tibor Szabó z Ipolytarnócu.
Po recitácii Ota Vasa a Doroty

Jámborovej odhalili pamätný
kameň.

V závere: sprievod k Ipľu
pod taktovkou Andrása Bodo-
nyiho. Ipeľ pozdravil primátor
Šiah a starosta obce Ipolytar-
nóc. Účastníci si potom pochut-

nali na rybacej polievke, ktorú
pripravil rybársky zväz.

Záujemcovia si večer mohli
vypočuť nádherný koncert Re-
naisance Consortu v rímsko-
katolíckom kostole a zúčastniť

sa na večere humoristu Mila-
na Lasicu /dolná fotka/ v syna-
góge.

O jednotlivých programoch
môžete čítať – podrobnejšie –
v Honti Lapok.

/korpás/

Nedeľa – v Areáli zdravia

Ipeľ pozdravil Tibor Szabó
/zľava/ a Ján Lőwy

Odhalenie pamätného kameňa /zľava/: Ján Lőwy,
Pál Csáky a František Danis
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Navštívili ste už Hontiansko-
novohradský BUSINESS CENTER?

V priebehu mesiaca september sa do
rúk malých a stredných podnikateľov do-
stane Katalóg podnikaní a na internete
bude vytvorená nová webová stránka
www.businesscenter.sk. Obsahom tejto
internetovej stránky bude zoznam podni-
kateľských subjektov pôsobiacich v cieľo-

Realizácia projektu s názvom Vyrovnávanie ekonomických
rozdielov v rámci prihraničných regiónov Hont, Poiplie, Peštian-
ska a Nógradská župa sa nachádza v poslednej fáze.

Podnikateľské inkubátory v Šahách, vo Veľkom Krtíši a
internetové miesta v Plášťovciach, Sazdiciach, vo Vinici, Prí-
belciach a Dolnej Strehovej sú kompletne vybavené kancelárskou
a počítačovou technikou, pripravené slúžiť potrebám malých a
stredných podnikateľov prihraničných regiónov.

Ing. Iveta Majerčíková
mobil: 0918-036880
e-mail:
   project.sahy@wsystem.sk

Vedeli ste?
– Registrácia podnikateľských subjektov je poskytovaná

zdarma.
– Registrované subjekty majú právo na bezplatnú reklamu

s fotodokumentáciou.
– Registrovaní podnikatelia obdržia prístup k špeciálnemu

licencovanému softvéru.

Kde sa môžete registrovať?

Združenie obcí a miest hontiansko-poipeľského regiónu, Hlav-
né nám. 1, 93601 Šahy; tel.: 036/7412284.
Ing. Agnesa Gubišová
mobil: 0918-036888
e-mail:
     project.msu@sahy.sk

vých regiónoch. Špeciálna časť softvéru,
tzv. investičný kataster bude zahŕňať
údaje o voľných plochách, objektoch a po-
zemkoch vhodných na podnikanie. Inzer-
cia v katastri je bezplatná. Koncom mesia-
ca pripravujeme dva semináre pre pod-
nikateľov, jeden v Maďarku a jeden na
Slovensku.

Cieľom pripravovaných seminárov je:
– informovať podnikateľov o možnos-

tiach získania finančných prostriedkov
z externých zdrojov,

– predstavenie licencovaného softvéru
a webovej stránky,

– zorganizovať stretnutie podnikateľov
s cieľom podporiť myšlienku cezhraničnej
spolupráce.

Vďaka podpore mesta Šahy, ako aj
aktívnemu prístupu mladých ľudí moh-
la vzniknúť mládežnícka organizácia
Juvenis. Juvenis je nezávislé, nezisko-
vé hnutie mladých ľudí z mesta Šahy a
okolia. Náš vznik výrazne urýchlil pro-
jekt mestského úradu pod názvom Par-
ticipácia, šahanská mládež – partner
riadenia vecí verejných. Juvenis teda
má prispieť k zapojeniu miestnej komu-

nity mladých ľudí vo veku od 14 do 35
rokov do verejného života, aby sa neroz-
hodovalo o nich bez nich.

Medzi naše priority patrí zobudiť už dl-
ho spiaci mládežnícky život. V prvom rade
zmapujeme potreby mladých pomocou
dotazníkov, ale už aj teraz organizujeme
podujatia. Boli sme spoluorganizátormi
koncertu skupiny z Izraela, spolu s anglic-
kými archeológmi sme vyčistili bývalý
dopravný park, kde zriadime mládežnícky
park.

8. septembra sa uskutoční naša prvá
väčšia akcia Summer bye party, kde plá-
nujeme osloviť širokú verejnosť. Takisto

od septembra organizujeme moderné
vedomostné súťaže, cyklistické túry,
výlety, otvoríme klubovňu. Do decem-
bra chceme otvoriť filmový klub a zalo-
žiť divadelný krúžok.

Tieto plány sú dostatočne ambicióz-
ne, ale realizovateľné. Treba mať len
chuť robiť niečo užitočné pre seba aj
pre mesto. Sme otvorení pre každého,
na každý dobrý nápad, hocikto sa môže
podieľať na našom pláne. Budeme radi,
ak navštívite aj našu webovú stránku
(www.juvenis.eu).

Kristián Boldiš
predseda Juvenisu

http://www.businesscenter.sk
mailto:project.sahy@wsystem.sk
mailto:project.msu@sahy.sk
http://www.juvenis.eu
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17. jún 2006 bol pre Slo-
venskú republiku významným
dátumom, lebo sa konali oča-
kávané parlamentné voľby.
Avšak okrem toho sa v Šahách
udiala aj jedna významná náv-
števa delegácie Maďarského
olympijského výboru. Výbor
má jednu podorganizáciu –
Pamiatkový výbor pre zacho-
vanie športových zvyklostí a
tradícií, ktorý má v cieľoch u-
držiavať a upevňovať športo-
vé tradície a spomínať na vý-
znamných športových pred-
kov našich dejín.

Celodennú návštevu v Slo-

venskej republike začali vo
Vyšnej pri Morave, kde po-
ložili veniec na pamätník Zol-
tána Halmayho, významného
olimpionika, plavca z roku
1904 /St. Luis/. Z príležitosti
125 rokov jeho narodenia a 50
rokov úmrtia Slovenský a Ma-
ďarský olympijský výbor uspo-
riadal oslavy, na ktorých spo-
ločne spomínali na tohoto vý-
znamného športovca. Z Vyš-
nej pri Morave sa presunuli do
Senca, kde navštívili pamätnú
tabuľu Jozefa Csermáka, vý-
znamného olympionika, kla-
divára /1948, Helsinky/, ktorý
sa v tomto meste narodil.

V poobednajších hodinách
dorazili do Šiah. Ing. Ján Lő-

wy, primátor mesta spolu s ma-
lou skupinkou nadšencov ich
privítal, odovzdal im infor-
mačné materiály o meste a po-
zval ich na malé občerstvenie.
Delegáciu viedla Dr. Mária
Jakabházy, ktorá je tajom-
níčkou Maďarskej olympij-
skej akadémie. Členom dele-
gácie bol aj János Varga, o-
lympionik, ktorý získal zlatú
medailu v zápasení v roku
1968. Ostatní členovia dva-
násťčlennej skupiny boli vý-
znamní aktéri športového ži-
vota. V priateľskej atmosfére
sme spomínali našu, už 104-

ročnú organizovanú športovú
históriu, našu súčasnosť a plá-
ny do budúcna. Neskoršie sme
sa presunuli do areálu Menory
Saag Centrum Artis, kde čle-
novia výboru poctili stenu vý-
znamných osobností mesta
Šahy a položili veniec k pa-
mätnej tabuli Alojza Szoko-
lyiho, ktorý bol prvým olym-
pionikom na prvých novo-
dobých olympijských hrách
v roku 1896 v Aténach. Mali
možnosť vypočuť si aj krátku
históriu vzniku Centra a Eu-
rópskeho dvora v podaní Ing.
Františka Danisa, ktorý ich
oboznámil aj s krátkou histó-
riou mesta. Záverečným prog-
ramom návštevy bolo krátke

pohostenie v našej záhrade,
odkiaľ mali nádherný výhľad
na pohorie Börzsöny a vôbec
na severnú časť Maďarska.

Počas tejto netradičnej
návštevy v záhrade sme im u-
možnili ochutnať viac typov
vín šahanského regiónu, k čo-
mu Ing. Tibor Petrezsél
poskytol odborný výklad. Cí-
tili sme sa veľmi dobre, až na-
toľko, že tajomníčka MOA a
náš známy spevák šahanského
spevokolu Imrich Gál si aj
zaspievali.

Naše spoločné spolubytie
malo rodinnú, priateľskú at-
mosféru. Bolo úžasným poci-
tom znovu byť s ľuďmi, ktorí

sú nadšení športom, ktorí s úc-
tou spomínajú našu športovú
históriu. Bolo pre mňa obrov-
ským zážitkom znovu byť s Já-
nosom Vargom, ktorému som
ako 20-ročný /vtedy už repre-
zentačný desaťbojár/ fandil
s plným elánom, aby vyhral
zlato. A teraz v roku 2006 po
našich stretnutiach môžem
povedať, že sme veľmi dobrí
priatelia.

Viacerí členovia delegácie
sľúbili, že sa tu zastavia viac-
krát, dokonca sme sa dohodli,
že o rok pozvú niekoľko ši-
kovných mladých športovcov
do letného olympijského tá-
bora v Csopaku.

František Révész

Delegácia Maďarského olympijského výboru
v Šahách
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V rámci výstavy výrobkov prírodnej
švédskej kozmetiky Oriflame usporiada-
nej 26. mája v Šahách jedna z prítom-
ných dám – ako ste sa už v júlovom vy-
daní dozvedeli – vyhrala Oriflame-zme-
náreň. Šťastnou výherkyňou sa stala pa-
ni Margita Sliacka.

Šikovné ruky kaderníčky Henriety
Hrinčárovej vyčarili skutočne štýlový ú-
čes. Pekný strih a moderný vzhľad pre-
konali naše očakávania.

Po úprave účesu sa začala práca koz-
metičky Ildikó Bazsóovej. Jej odbornosť
po nalíčení výherkyne bola skutočne
presvedčivá.

Pani Margita po úprave účesu a nalí-
čeni navštívila Margo butik. Bolo tažké
vybrať zo širokej ponuky pekného oble-
čenia, ale dobrý vkus majiteľky pomo-

hol pri výbere najvhodnejšieho a najslu-
šivejšieho.

Na kvalitných fotkách ARTFOTO
zmenu môžete posúdiť sami.

Ildikó Bazsóova pri líčení podľa najnovších trendov Hrinčárová vyčarila nádherný moderný účes

Zmenáreň Oriflame

Pred zmenou Po zmene

Fotka pred zmenou /zľava/
a po zmene /sprava/

Ženy a dievčatá, ktoré chcú
spoznať a vyskúšať kozmetiku
ORIFLAME, srdečne očakáva-
me v priestoroch ORIFLAME kaž-
dý štvrtok medzi 13. a 17. hodi-
nou v priestoroch ORIFLAME
(vedľa Slovenskej sporiteľne na
poschodí), tel.: 0915-849328.

Boháčová Lea
Direktor Oriflame
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 1. Každý z opýtaných pokladá za najlepšiu loka-
litu na bývanie práve lokalitu svojho bydliska.

 2. Prostredie svojho zamestnania si hlavne pod-
nikatelia tvoria sami – k svojej spokojnosti.

 3. Ako centrum mesta uvádzali takmer jednomy-
selne len Hlavné námestie, v jednom prípade
chápal opýtaný centrum mesta až po poštu.

 4. Mesto delí len rieka Ipeľ a medzinárodná ces-
ta, toto delenie nevnímajú opýtaní ako výraz-
né.

 5.  Dôležitými časťami mesta sú centrum, Sever,
Stred, z hľadiska voľného času Kalvária, ško-
ly, hlavne gymnázium, bývalá poľnohospo-
dárska škola.

 6. Identitu mesta tvoria galéria a múzeum, ob-
novená synagóga, OTP, gymnázium, Areál
zdravia, poľnohospodárska škola, pohorie
Börzsöny, Kalvária, kostoly, Tabán, Homok.

 7.  Pešia zóna je potrebná, ale len v prípade, ak
bude cestný obchvat mesta.

 8. Je dobré, že máme VNsP /nemocnicu/.
 9. Personál na oddeleniach nemocnice – predo-

všetkým na internom oddelení – je veľmi mi-
lý. (Zhodou okolností ostatné oddelenia do-
tyčný nenavštevoval.)

10. Spokojní boli len so službami súkromných
lekárov a s prostredím len niektorých súkrom-
ných lekárov.

11. U nás v krajine sú dobré daňové podmienky.
12. Niektorí si myslia, že je dobré, že v meste sú

investori, bolo by ich treba viac.
13. Zahraniční investori poskytujú lepšie mož-

nosti osobnostného rastu pre personál.
14. Niektorým občanom vyhovuje cestovať za

prácou do Maďarska, iným nie – je to náročné
na čas.

15. Riadením rozvoja mesta sa v centre podarilo
zachovať pôvodný ráz námestia – čo je veľmi
dobré; pešia zóna by mesto skrášlila.

16. Doprava je základom cestovného ruchu, pre
ktorý sa tu turisti zastavia.

Základ koncepcie rozvoja mesta Šahy

SWOT analýza sociologického prieskumu
na základe interview v mesiaci júl 2006

1.   Len jeden z opýtaných poznal nástrahy lokality, v ktorej býva,
podrobne, z hľadiska riešenia vedenia infraštruktúr. Tiež bol
nespokojný, ako sa mesto na Psom vrchu stará o zeleň – kosenie
trávy je len dvakrát do roka.

2.   Autá sa úplne nedajú vylúčiť z mesta.
3.   Najakútnejší problém dopravy je pred nemocnicou, kde jazdia

kamióny.
4.   Stav miestnych a štátnych komunikácií je zlý, až katastrofálny.
5.   Niektorí opýtaní pokladali retardéry za zlé – spôsobujú znečis-

ťovanie ovzdušia a neriešia problém dopravy.
6.   Webovú stránku ako nástroj mesta na komunikáciu s občanmi

pokladali za neaktualizovanú a nemodernú formu. V jednom
prípade sa nepáčila znelka k mestskému rozhlasu. Občania sú
málo upozorňovaní na možnosť zúčastniť sa zasadnutia mestské-
ho zastupiteľstva.

7.  Na webovej stránke mesta chýbajú filtre na jednotlivé služby
podnikateľov.

8.  Dôležitým konštatovaním bolo, že podnikatelia vôbec nie sú
spojení, spájali by sa iba ťažko, a existujú skôr len kuloárne
spolky.

9.   Podmienky pacientov na internom oddelení sú katastrofálne.
V nemocnici by bolo vhodné vybudovať ekumenickú miestnosť
pre chorých. Priestory nemocnice boli posudzované ako nemo-
derné a nevyhovujúce, je zlý systém objednávania pacientov
na vyšetrenia a do ambulancií: pacienti čakajú celé dni v zlých
podmienkach.

10. Cestný obchvat nie je dobrým riešením z hľadiska rozvoja
podnikateľských aktivít priamo v meste.

11. Tzv. VPP pracovníci sú neefektívne využívaní. V rozvoji miest-
nych hospodárskych síl sa samospráva snaží, ale je málo aktívna,
nespája podnikateľov.

12. Mestu uškodila strata pozície okresného mesta.
13. Naše mesto nerobí dobrý dojem ako prvé mesto pri vstupe do

krajiny.
14. Mesto nemá pripravené pozemky a infraštruktúru pre ďalších

investorov.
15. Mzdové podmienky v zahraničných firmách v meste sú horšie

ako v susednom Maďarsku. Ak sú porovnateľné, sú oveľa nároč-
nejšie pracovné podmienky.

16. Komunikácie a zeleň sú v zlom stave, cintorín je v dezolátnom
stave. Tiež by takéto mesto malo mať hlavného projektanta.
Stav radnice je katastrofálny.

17. Starostlivosť o majetok mesta je nekoordinovaná.
18. Kultúrne a športové podujatia pre mladých chýbajú.

V tejto etape rozhovorov sa nám
v dovolenkovej sezóne podarilo za-
stihnúť len malú časť z plánovaných o-
pýtaných.

Tieto interview sme uskutočnili zväčša
podľa vopred pripravených otázok.

Bolo však zaujímavé sledovať, ako si
opýtaní aj sami volili témy, alebo ich roz-

SLABÉ STRÁNKYSILNÉ STRÁNKY

víjali podľa vlastných predstáv.
Všetci opýtaní svojimi rozhovormi

potvrdili, že majú záujem o rozvoj mes-
ta a jeho problémy poznajú dôverne.
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1. Koncep-
cie súvisiace
s rozvojom mes-
ta opýtaní tak-
mer vôbec nepo-
znali a nevedeli,
že sú.

2. Zahranič-
ní investori sú
tu len dočasne,
v niektorých
prípadoch tu po-
užívajú starú
techniku a tech-
nológiu. Ich ďal-
šiemu príchodu
najviac bráni
chýbajúca diaľ-
nica a málo
funkčná želez-
nica.

3. Ľ u d i a
v tomto meste sú
smutní a depre-
sívni, podliehajú
al kohol izm u.
Často sa sťažu-
jú, chýbajú im
spoločné ciele a
ideály – toto si
myslí jeden z o-
pýtaných.

1. Na riešenie vnútromestskej dopravy by
v jednom prípade použili návrhy z júlového re-
gionálneho mesačníka Honti Lapok. Na prepra-
vu MHD stačí používať len malé autobusy, resp.
riešiť len dopravu pre dôchodcov a školské auto-
busy. Tento si tiež myslí, že kruhové objazdy
neriešia premávku. Potrebné by bolo vybudovať
semafory.

2. Cestný obchvat je potrebný.
3. So zmenou polohy autobusovej zastávky

na železničnú stanicu súhlasia iba v prípade, ak
bude tu konečná zastávka autobusov prímestskej
i diaľkovej dopravy.

4. V jednom prípade by si vedel predstaviť
vybudovanie cyklotrasy v rámci mesta, ináč by
mala slúžiť len na spojenie s obcami /mestskými
časťami/, a to najlepšie na hrádzi pri Ipli.

5. Poradným orgánom mestského zastupi-
teľstva by mali byť aj zástupcovia cirkví a pred-
stavitelia spoločenských a hospodárskych orga-
nizácií a inštitúcií.

6. Lepšia forma ako mestský rozhlas sú letá-
ky. Bolo by dobré využiť na propagáciu a distri-
búciu mladých.

7. Dôležitými otázkami rozvoja pre každé-
ho z nich bola tvorba nových pracovných príleži-
tostí a príchod nových investorov, hoci ich pôso-
benie u nás pokladal jeden z opýtaných za krát-
kodobé a dočasné. Je potrebné vybudovať Areál
zdravia, kamerový systém ochrany bezpečnosti
občanov, zmeniť estetický vzhľad mesta a vybu-
dovať kultúrne stredisko.

8. Kapacity mesta by bolo potrebné odbor-
ne preskúmať a zhodnotiť.

9. Všetky ambulancie by nemali byť v jed-
nom areáli.

10. A zasa opačne: všetky ambulancie by
mali byť v jednom areáli.

11. Nemocnicu si vedia predstaviť aj v re-
dukovanej forme, ktorej základom je urgentný
príjem, geriatria a lôžková časť pre krátkodobé
a nenáročné ochorenia.

12. Nemocnicu doporučujú sprivatizovať,
resp. čiastočne sprivatizovať s majoritným po-
dielom mesta.

13. Opýtaní pozitívne hodnotili budovanie
priemyselného parku.

Nákupné centrum by bolo vhodné a výhodné,
dokonca by to mohlo pomôcť riešiť esteticky
mesto – nákupné centrá majú pekne vybudovanú
okolitú infraštruktúru.

14. Ďalší opýtaný si myslí, že predať treba
majetok mesta (budovy na námestí) len v nevy-
hnutnom prípade, z peňazí je potrebné iné zre-
konštruovať.

15. Pri starostlivosti o niektoré kultúrne pa-
miatky mesta – kláštorná sýpka – je potrebná
iniciatíva mesta, aj keď to nie je jej majetok.

16. Prihraničný cestovný ruch by bolo mož-
né rozvíjať aj zriadením autobusovej linky Šahy
– Hont.

17.    Služby obyvateľstvu sú dosť dobré, chý-
ba kancelária Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
ľudia musia cestovať pre potvrdenia do Levíc.

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA

Poslanecký klub /6 pos-
lancov/ Strany maďarskej
koalície /SMK/ zorganizo-
val 27. júla v budove Cse-
madoku stretnutie s občan-
mi. Asi 50 účastníkov si vy-
počulo referát predsedu ZO
SMK a zástupcu primátora
Juraja Bélika o štruktúre
mestskej samosprávy, o jej
funkcii a činnosti zastupi-
teľstva, respektíve posla-
neckého klubu SMK.

Aj v referáte, aj v pripo-
mienkach účastníkov do-
minovali otázky súvisiace
s nemocnicou, čistotou a
poriadkom v meste, so sta-

Členská schôdza Základnej
organizácie Strany maďarskej
koalície /SMK/ sa konala 7.
júla 2006. Schôdzu viedol
podpredseda Ing. Milan Gál.

Predseda, Juraj Bélik re-
feroval o úspešnom predvo-
lebnom zhromaždení kona-
nom v Šahách 14. júna, na
ktorom sa zišlo okolo 2500-
3000 voličov SMK z Veľko-
krtíšskeho a Levického okre-
su. Poďakoval sa všetkým,
ktorí svojou aktivitou prispeli
k úspešnému priebehu tejto
významnej politickej akcie.
Konkrétnu prácu vykonali
najmä členovia ZO SMK
v Šahách a pomohli aj organi-
zácie z obcí regiónu. Volebný

výsledok SMK v Šahách a re-
gióne pokladá za dobrý, lebo
väčšina voličov odovzdala
svoj hlas kandidátom tejto
strany.

Pál Zachar, kandidát na
poslanca NR SR pripomenul,
že k organizovaniu zhromaž-
denia prispel aj Okresný vý-
bor SMK v Leviciach.

V ďalšej časti – v rámci
diskusie – hovorili prítomní o
prípravách na decembrové
komunálne voľby a o mož-
ných kandidátoch na posty
poslancov a post primátora.
Konečné rozhodnutie sa ešte
neudialo.

/korpás/

vom miestnych komuniká-
cií a stavbou obchodného
centra a textilného závo-
du.

Na otázky a poznámky
prítomných odpovedali
poslanci klubu a zástupca
primátora J. Bélik, ktorý
zdôraznil, že riešenie sú-
časných problémov nie je
v rukách poslancov za SMK,
keďže sú v zastupiteľstve
v menšine.

O stretnutí ste mohli pod-
robnejšie čítať v augusto-
vom čísle v Honti Lapok.

/korpás/

Členská schôdza SMK v Šahách Stretnutie s občanmi-voličmi
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Dňa 1. októbra čaká evanjelický cirkev-
ný zbor augsburského vyznania veľká uda-
losť: 100. výročie posvätenia chrámu bo-
žieho v Šahách. Vysvätenie vykonal 4.
októbra 1906 vtedajší biskup Dr. Frid-
rich Baltík.

Tak ako pred 100 rokmi bola táto uda-
losť významným medzníkom v histórii e-
vanjelických veriacich, tak je tomu aj
dnes. Naši horliví predkovia vo veciach
viery, ktorá sa pretavila do stavby chrámu,
nám zanechali krásne dielo. My, ktorým
božia milosť dovolila dožiť sa tohto krás-
neho jubilea, chceme ho spolu s vami oslá-
viť.

Preto vás, milí naši priatelia, spoluob-
čania, srdečne pozývame na slávnostné
bohoslužby, ktoré sa budú konať dňa
1. októbra 2006 o 9.30 hod. v evanjelic-

Spevácky zbor Zvončeky pôsobí se-
dem rokov pri Základnej umeleckej škole
v Modrom Kameni pod vedením Izabely
Mišiakovej-Bayerovej.

Repertoár zboru je rôznorodý. Tvoria
ho prevažne chrámové skladby, spirituály,
hudba svetových klasikov, ale aj vianočné
skladby, koledy, židovské piesne, sloven-
ské ľudové spevy, etnická hudba či gos-
pely.

kom chráme božom. Slávnostným kaza-
teľom bude novozvolený generálny bis-
kup ECAV na Slovensku Mgr. Miloš
Klátik, PhD.

Zároveň sa uskutoční aj inštalácia
Mgr. Hany Ševečkovej, ktorú si veriaci
zvolili za svoju zborovú farárku. Inštaláciu
vykoná Mgr. Miroslav Dubek, senior
Hontianskeho seniorátu ECAV z Kru-
piny. Bohoslužby svojím spevom obohatí
spevácky zbor Zvončeky zo Základnej u-
meleckej školy v Modrom Kameni. So sa-
mostatným programom vystúpi pre obe-
censtvo vo sviatočnom popoludní o 14.30
hod. v jubilujúcom chráme.

Všetci ste srdečne vítaní.

Dr. Pavel Makovíny a
Mgr. Hana Ševečková

Zbor sa zúčastnil už rôznych kultúrno-
spoločenských podujatí nielen v okrese,
ale i v rámci Slovenska. Doposiaľ najväč-
ším úspechom zboru je účasť na 28. festi-
vale zborového spevu Viliama Figuša Bys-
trého v Banskej Bystrici, kde sa zbor u-
miestnil v bronzovom pásme. Tiež sa o-
pakovane zúčastnil regionálnych a nadre-
gionálnych prehliadok speváckych zborov
„Chrámová pieseň”, kde bol zbor Zvonče-
ky zaradený medzi najlepšie zbory.

Príďte sa s nami radovať!

31. augusta 2006 aj úradne
otvorili v Šahách novú predaj-
ňu firmy T-Mobile.

Na slávnostnom akte sa ok-

rem niekoľkých zákazníkov fir-
my zúčastnil aj Peter Daxner,
regionálny zástupca firmy pre
južné Slovensko.

Nové služby v Šahách

Ing. Štefan Gregor, majiteľ
predajne pri tejto príležitosti
odovzdal primátorovi mesta
Šahy Ing. Jánovi Lőwymu a
Jurajovi Bélikovi, zástupcovi
primátora dar pre oddelenie
kultúry Mestského úradu v Ša-
hách, a to kopírovací stroj v hod-

note 20 000 Sk.
V predajni na Hlavnom ná-

mestí v Šahách očakávajú zá-
kazníkov traja zamestnanci:
Erika Bagonyová /vedúca pre-
dajne/, Štefan Zobek /predaj-
ca/ a Marián Hajdú /SMAR
reprezentant/. -š-

Sprava: Peter Daxner, Erika Bagonyová, Štefan Zobek a
Marián Hajdú
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Normálne?

R e c e p t y  n a  s e p t e m b e r
Predjedlo: krevetový kokteil

Potrebujeme: 100 g lúpaných predvare-
ných koktailových kreviet, 1/2 hlávky listo-
vého šalátu, 1 jablko, 1 paradajku.

Na dressing: 4 pol. lyžice olivového
oleja, 2 pol. lyžice šťavy z citróna, 1 pol. ly-
žicu dijonskej horčice, nadrobno pokrájanú
cibuľu, petržlenovú  a zelerovú vňať, soľ,
čierne a biele korenie.

Ako na to. Šalát umyjeme, rozoberieme
na listy a vystelieme nimi šalátové misky.
Paradajku a jablko ošúpeme a nakrájame na
kocky, pridáme krevety, premiešame a rozlo-
žíme do misiek. Z ostatných surovín si pri-
pravíme dresing, ktorým zalejeme šalát.
Podávame vychladený s čiernym chlebom.

Polievka: pórková krémová

Potrebujeme: 250 g póru, 2 cibule, 2 dl
smotany na šľahanie, 1dl kyslej smotany,
500 ml kuracieho vývaru /z kocky bujónu/,
0,5 dl suchého bieleho vína, 2 vaječné žĺtky,
3 dkg masla, 1 pol. lyžicu citrónovej šťavy,
1 pol. lyžicu hladkej múky, strúhaný mušká-
tový orech, worchestrovú omáčku, soľ, mle-
té čierne korenie.

Ako na to. Nadrobno pokrájanú cibuľu
udusíme na masle do sklovita, posypeme
múkou a zalejeme vývarom pripraveným
podľa návodu. Pod pokrievkou varíme asi
10 minút, potom pridáme smotanu a na ko-
lieska pokrájaný pór. Ochutíme soľou, kore-
ním, citrónovou šťavou, muškátovým orieš-
kom a niekoľkými kvapkami worchestrovej
omáčky. Vaječné žĺtky rozmiešame s vínom
a za stáleho miešania vlejeme do polievky.
Krátko povaríme, aby polievka zhustla. Po-
dávame ozdobenú smotanou a posypanú
korením.

Hlavné jedlo: plnené baklažány

Potrebujeme: 4 ks stredne veľkých bakla-
žánov, 200 g kuracích pečienok, 2 cibule, o-
lej, soľ, mleté čierne korenie, 2 vajcia, 50 g
tvrdého syra.

Ako na to. Baklažány pozdĺžne rozreže-
me na polovice, polievkovou lyžicou vydla-
beme. Na oleji opražíme nadrobno pokrája-
nú cibuľu. Pridáme pokrájanú dužinu bakla-
žánov, osolíme, okoreníme a krátko podusí-
me. Pridáme nadrobno pokrájané kuracie
pečienky. Orestujeme a necháme vychlad-

núť. Primiešame vajcia a touto plnkou napl-
níme vydlabané baklažány, uložíme na pa-
pierom na pečenie vyložený plech a pečieme
vo vopred vyhriatej rúre. Na záver posypeme
strúhaným syrom a dopečieme. Podávame
s opekanými zemiakmi a zeleninovým šalá-
tom.

Dezert: ovocný tvarohový pohár

Potrebujeme: 250 g termizovaného tva-
rohu, 1 biely jogurt, 1 vanilkový cukor, 4
broskyne /sezónne ovocie/, šľahačku, čoko-
ládovú polevu.

Ako na to. Tvaroh s jogurtom a vanilko-
vým cukrom vymiešame na jemný krém.
Krém rozdelíme do 4 dezertových pohárov,
pridáme ošúpané a pokrájané ovocie. Podá-
vame ozdobené šľahačkou a čokoládovou
polevou.

Prajeme Vám dobrú chuť.
Ivan Kolev

Obyvateľom Šiah z inej časti mesta je
to jednoduchá odpoveď. Pre nás, ktorí tam
bývame, je to trošku zamotané. Niekedy
si myslím, že hodnostári mesta ani neve-
dia, že takáto ulica v Šahách existuje. Po-
tom príde Pamiatka zosnulých, nastúpi
rýchla rota a... Kovács Pista bácsi, keď
mu zdravie dovolí, ide na cintorín a zvyk-
ne sa pri nás zastaviť. Dlho sa spolu roz-
právame o tejto našej ulici. Od neho viem,
že chodníky v tejto ulici vybudovali ešte
v roku 1936 a bývali tu veľmi srdeční ľu-
dia. Navzájom si pomáhali, ale dnes...

Viem, za vzťahy môžeme len my ľudia,
ale nie o tom chcem, ale o ulici. Písali sme
už aj petíciu, ale ani sám primátor nám
neodpovedal. Boli prijaté nariadenia, ale
či sa aj dodržujú, to už nikto nekontroluje.
Napríklad je zákaz parkovať na trávniku.
A čo sa deje pri bývalom sklade Urpín –
burina až k nebesiam, koľaje v tráve, voľ-
ne pobehajúce psy skoro ráno atď., o asfal-
te a o dávno nefungujúcom rozhlase ani
nehovorím, je to zbytočne. Ale predsa nie-
čo. V mojej rodnej dedine ešte v rokoch
1800 bolo vydané nasledovné nariadenie:
„Na konci tých ulíc, kde nie je možnosť
kočmi ďalej pokračovať, richtár je povin-
ný miesto na otočenie vyznačiť.”

Teraz si myslím – možno zle: asi zato
dali zavrieť brány cintorína, aby tadiaľ ne-
chodili na cintorín ľudia, aby nevideli, aká
je starostlivosť o túto ulicu. Teraz ma na-
padlo: nemali dať názov ulici Petőfiho, ale
o niekom alebo niečom inom, aby aj hod-
nostári z radnice navštívili ulicu. Čo by
ste hovorili na názov Vacovská ulica?

Ing. Jozef Vida

Jednou z hlavných úloh každej doby
je aj zachovanie tradícií. Napriek tomu
sa v dnešnej dobe rad-radom zrúcajú staré
ľudové múdrosti a porekadlá, ktorými sa
naši predkovia riadili.

Kdeže je už idea tohto starého „Pomaly
ďalej zájdeš”. Dnes, keď si pomalý, nikto
sa s tebou baviť nebude. Alebo „Kto do te-
ba kameňom, ty doňho chlebom” je tiež
neaktuálne už vzhľadom na cenu chleba.
Podľa starých dobrá vec hovorí za seba, a
čo je dnes? Médiá sú plné reklám na všeli-
jaké užitočné i menej užitočné veci. Naj-
viac sa však rozčuľujem pri takých, ktoré
apelujú na ľudské city. A čím to dokážu
najlepšie dosiahnuť? Nešťastím detí! „V
Gruzínsku 150 korún vyrieši týždennú
stravu pre dieťa”, „ V Togu sa môže dať
dieťa za 100 korún úplne zaočkovať”,
atď., atď. Nech mi to prepáčia, ale je to
veľmi neférová vec voči občanovi. Vzbu-
dzujú v nás ľútosť voči deťom cudzích
krajín, kým naše vlastné deti musia neraz
postrádať. Tým kto pomôže? A kto nám
garantuje, že prípadné príspevky by sa aj
dostali na potrebné miesta? Iba doma nám
dvorí toľko strán a inštitúcií za 1 % nášho
zárobku, že by sme im všetkým ani neve-
deli vyhovieť, nie ešte podporovať deti
zbedačené politickým omylom. Nie som

nesúcitný, ba veľmi ľutujem tieto deti
/preto ich aj využívajú na takéto ciele/, ale
počul už niekto o tom, že naše firmy za-
oberajúce sa predajom benzínu z výťaž-
kov zo zvýšenia ceny prispeli na takéto
ciele? Z toľkých peňazí by mohli vyriešiť
týždenné stravovanie nie pre jedno dieťa,
ale pre deti celého okresu. Dokonca i u
nás. Oni si však radšej vyberú niekoľkomi-
liónovú pokutu za nezákonné predražova-
nie benzínu. Ponúkol už niektorý vládny
poslanec 1 % svojho zárobku ta takéto ú-
čely? Veď to jeho 1 % by stálo za niekoľko
našich. Aj my by sme mohli žiadať naprík-
lad 500 korún na mesačné stravné pre die-
ťa v škôlke, desaťtisíc za stredoškolský rok
a niekoľkokrát viac na syna či dcéru na
vysokej škole, ako aj 7-8 tisíc na režijné
náklady na družstevný byt, aby aj nám
ostalo niečo.

Od nás každý vymáha peniaze, ale že
z čoho máme vyžiť sa nás nikto neopýta.
Nech nás teda radšej s takýmito reklamami
a výzvami nechajú na pokoji, a nech sa
obracajú na takých, ktorí by boli schopní
s úsmevom prispieť. Problém je však v tom,
že na takých miestach na pozdrav Dobrý
deň odpoveď väčšinou býva Dovidenia!

Július Belányi

Čia je Petőfiho ulica?
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IV. liga – juhovýchod

6. k. Šahy – Topoľníky 6. kolo: 3. sept., 16.00
7. k. Pata – Šahy 7. kolo: 10. sept., 16.00
8. k. Šahy – Kolárovo 8. kolo: 17. sept., 15.30
9. k. Močenok – Šahy 9. kolo: 24. sept., 15.30
10. k. Hurbanovo – Šahy 10. kolo: 1. okt.. 15.00

IV. liga – dorast Krajská súťaž – žiaci

6. k. Janíkovce – Šahy Palárikovo – Šahy   /2. sept./
7. k. Šahy – Nesvady Šahy – Tlmače   /9. sept./
8. k. Veľký Meder – Šahy Sokolce – Šahy   /16. sept./
9. k. Šahy – Štúrovo Šahy – Svätý Peter   /23. sept./
10. k. Močenok – Šahy Tvrdošovce – Šahy   /30. sept./

V. liga – východ

6. k. Dvory n. Ž. – Demandice 6. kolo: 3. sept., 16.00
7. k. Demandice – Bánov 7. kolo: 10. sept., 16.00
8. k. Okoličná – Demandice 8. kolo: 17. sept., 15.30
9. k. Demandice – Veľký Kýr 9. kolo: 24. sept., 15.30
10. k. Čajkov – Demandice 10. kolo: 1. okt.. 15.00

Oblastné majstrovstvá

6. k. Plášťovce – Tlmače              6. kolo: 3. sept., 16.00
7. k. Čaka – Plášťovce 7. kolo: 10. sept., 16.00
8. k. Plášťovce – Podlužany 8. kolo: 17. sept., 15.30
9. k. Pl. Vozokany – Plášťovce 9. kolo: 24. sept., 15.30
10. k. Plášťovce – Žemberovce 10. kolo: 1. okt.. 15.00

Oblastné majstrovstvá – II. trieda

6. k. Bátovce – Vyškovce n. I. Lok – Tešmak
7. k. Vyškovce n. I. – Lok Tešmak – P. Ruskov
8. k. P. Ruskov – Vyškovce n. I. Santovka – Tešmak
9. k. Vyškovce n. I. – Santovka Tešmak – Hr. Kosihy
10. k. Hr. Kosihy – Vyškovce n. I. H. Turovce – Tešmak

6. k. Ip. Úľany – Rybník n. Hr. Pohr. Ruskov – V. Turovce
7. k. Čata – Ipeľské Úľany Veľké Turovce – Santovka
8. k. Ipeľské Úľany – Keť Hr. Kosihy – V. Turovce
9. k. Bory – Ipeľské Úľany V. Turovce – H. Turovce
10. k. Ip. Úľany – N. Tekov Farná – Veľké Turovce

6. k. Horné Turovce – Keť 6. kolo: 3. sept., 16.00
7. k. Bory – Horné Turovce 7. kolo: 10. sept., 16.00
8. k. H. Turovce – N. Tekov 8. kolo: 17. sept., 15.30
9. k. V. Turovce – H. Turovce 9. kolo: 24. sept., 15.30
10. k. Horné Turovce – Tešmak 10. kolo: 1. okt., 15.00

Oblastné majstrovstvá – III. trieda – juhovýchod

6. k. Pastovce – Sikenica Lontov – Malé Ludince
7. k. Hokovce – Pastovce Tupá – Lontov
8. k. H. Semerovce – Pastovce Lontov – Hronovce
9. k. Pastovce – T. Lužany Ip. Sokolec – Lontov
10. k. Málaš – Pastovce Lontov – Sikenice

6. k. H. Semerovce – Hokovce Hrkovce – Tupá
7. k. M. Ludince – H. Semerovce Hronovce – Hrkovce
8. k. H. Semerovce – Pastovce Hrkovce – Ip. Sokolec
9. k. Tupá – H. Semerovce Sikenice – Hrkovce
10. k. H. Semerovce – T. Lužany Hrkovce – Hokovce

6. k. H. Semerovce – Hokovce Hrkovce – Tupá
7. k. Hokovce – Pastovce Tupá – Lontov
8. k. T. Lužany – Hokovce M. Ludince – Tupá
9. k. Hokovce – Nálaš Tupá – H. Semerovce
10. k. Hrkovce – Hokovce Tupá – Hronovce

6. k. T. Lužany – Ip. Sokolec 6. kolo: 3. sept., 13.00
7. k. Ipeľský Sokolec – Málaš 7. kolo: 10. sept., 13.00
8. k. Hrkovce – Ip. Sokolec 8. kolo: 17. sept., 12.30
9. k. Ip. Sokolec – Lontov 9. kolo: 24. sept., 12.30
10. k. M. Ludince – Ip. Sokolec 10. kolo: 1. okt., 12.00

Mgr. Gabriel Szikora

Kto s kým v septembri

V Šahách predám obnovený  trojizbový byt na prvom
poschodí. Tel.: 0905-747359.

*
Predám rodinný dom typu Okál v Šahách na Agátovej

ulici. Cena dohodou. Tel: 0907-225116.

Furni Finish, spol. s r . o.
hľadá zamestnacov na nasledovné voľné pracovné
miesta vo svojej prevádzke v Tupej:

– administratívny pracovník

Požiadavky: znalosť anglického jazyka, nemecký
jazyk výhodou, znalosť základov účtovníctva, talent
pre obchod;

– čalúnnik

Požiadavky: dobrý zdravotný st av, práca vhodná
pre mužov. Záujemcovia nemusia byť v odbore
vyučení, všetkých zaučíme.

Kontakt:    furni@furni.sk;    036/7420460;
0908-414910.
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