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SPOLOČENSKÁ KRONIKA - JÚN 2006

N

aše ratolesti

Barbora Boháčová, Fatima Krankušová,
Roman Runák, Daniel Stelo, Lucia
Malchová, Samuel Vojtela, Samuel Tóth,
Sylvia Paštéková, Eszter Tok, Alex
Kolesík, Adam Tóth, Pavlína Zomboryová, Sára Štrublíková, Hana a Petra
Gubové, Ladislav Haspra

B

ozk novomaželov

Milan Stojka a Daniela Lászlová, Ing. Szikora a
Katarína Botková, Ľuboš Jelínek a Terézia Pándová,
Milan Vrzúk a Jana Beláková, Jaroslav Szabo a
Marta Benkovičová, Ing. Peter Szabó a Mgr. Martina
Kušnírová, Ing. Tibor Kováč a Ing. Renáta Sabová,
Branislav Veselovský a Anna Bolgáčová, Ľuboš Takács
a Andrea Černá, Miloš Hamar a Zuzana Jánošíková,
Michal Farkaš a Zdenka Pénzesová, Tomáš Braun
a Ildikó Horváthová, Mgr. Tibor Lelovics a Timea
Takácsová

N

aši jubilanti

Šišák Jozef (85), Ferenceiová Mária (85), Nemcová Zuzana (85), Karkuš Ján (85), Talajková
Anna (80), Čibriková Júlia (80), Máhr Ladislav
(80), Krnácsová Anna (80), Balík Ján (75), Reháková Anna (75), Kelemenová Magdaléna (75),
Hučková Mária (75), Takáč Jozef (75), Tóth Ján
(75), Mengyan Ondrej (75), Pleidel Imrich Ing.
(75), Betíková Pavla (75), Molnárová Jolana (75),
Polák Michal (75)

R

ozlúčili sme sa

Anna Ilčíková 77 ročná, Anna Miškovičová 66
ročná, Mária Cicáková 71 ročná, Helena Botková
75 ročná, Ing. Ján Pollák 63 ročný, Ing. Ladislav
Gyurovszky 73 ročný, Edita Paličková 77 ročná,
Štefan Oravec 53 ročný, Mária Suletyová 65 ročná,
Mária Kelemenová 75 ročná, Alžbeta Beszédesová
74 ročná, Ján Bečko 70 ročný, Imrich Tanka 82
ročný, Štefan Gúzik 77 ročný
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graﬁcká úprava: M.Fabián., tlač: RplusM, združenie podnikateľov, registračné číslo OÚ v Šali: 6/1998/X/2/2001/1-2003.
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Z ROKOVANIA KOMISIÍ A VÝBOROV MSZ
Komisia dopravy

dňa 31. mája 2006 na svojom zasadnutí prerokovala viacero
žiadostí o riešenie dopravného značenia a státia vozidiel na uliciach Okružnej, Hlavnej, Letnej, SNP. Komisia riešila i problém zjednosmernenia Pionierskej ulice. V zjednosmerňovaní ulíc
sa bude pokračovať podľa vypracovanej odbornej koncepcie.
Komisia odporučila kooptáciu za člena komisie Ing. Stredanského,
riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali. Komisia požiadala oddelenie komunálnych činností
MsÚ o spracovanie informácie o priebehu a stave opráv miestnych
komunikácií po zimnom období, pretože sa neustále vyskytujú nespevnené úseky komunikácií a tiež poškodené zvislé dopravné značenia.

Komisia ﬁnančná a pre správu majetku mesta

dňa 1. júna 2006 sa zaoberala úpravou rozpočtu mesta na rok 2006
a odporučila návrh schváliť. Komisia odporučila schváliť Koncepciu rozvoje sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste Šaľa
a odporúča odpredaj budovy verejných WC na Nešporovej ulici pre
Katolícku jednotu Slovenska v cene 1,- Sk za účelom zriadenia hygienickej stanice pre zabezpečenie osobnej hygieny pre ľudí bez domova v meste Šaľa. Komisia prerokovala viacero žiadostí o kúpu i
prenájom pozemkov, niektoré odporučila schváliť, k viacerým zaujala zamietavé stanovisko. Z viacerých žiadostí uvádzame zamietnutie
predaja časti objektu Polyfunkčnej tržnice, t. j. trhovej plochy a dvoch
nebytových priestorov za cenu 1,5 milióna Sk vrátane pozemku.
Komisia odporúčala nepredávať časť objektu, ale predať objekt celý.

Komisia sociálna, zdravotná a pre bytové otázky

na svojich zasadnutiach 17. mája 2006 a 14. júna 2006 riešila problematiku centra výchovnej a psychologickej prevencie s krízovým
oddelením, viacero žiadostí o prenájmy bytov a prerokovala koncepciu rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste Šaľa.

Komisia zobrala koncepciu na vedomie, na zriadenie hygienickej stanice pre bezdomovcov odporúča nájsť vhodnejšiu lokalitu než budovu
na Nešporovej ulici. Centrum výchovnej a psychologickej prevencie s
krízovým oddelením pre nedostatok ﬁnancií prevádzkuje najzákladnejší
servis. Prevádzka krízového oddelenie je pozastavená a bude obnovená
po doriešení problému s ﬁnancovaním. Pracovná komisia, ktorá sa problémami centra zaoberá, predložila svoje návrhy na možnosti podielového
ﬁnancovania centra na Krajský školský úrad, tento však návrhy neprijal. Treba preto hľadať nové riešenia pre zachovanie krízového centra.

Komisia mládeže a športu

na svojom zasadnutí 8. júna 2006 sa zaoberala viacerými žiadosťami
o poskytnutie ﬁnančných prostriedkov na ceny pre rôzne športové
súťaže. Odsúhlasila poskytnúť ﬁnančné prostriedky pre futbalový turnaj
rómskej mládeže vo Veči vo výške 3 000,- Sk, na streetbalový turnaj
vo výške 3 500,- Sk. Financie budú poskytnuté z kapitoly mládeže a
športu. Komisia odporučila obnovu basketbalového ihriska v Šali-Veči,
posúdila žiadosť o svojpomocné vybudovanie cyklistickej dráhy a
odporúča preveriť možnosti zriadenia dráhy na majetkovom oddelení
mestského úradu. Komisia sa oboznámila aj s projektom integrovaného
systému organizovania pravidelnej záujmovej činnosti detí a mládeže
prostredníctvom Centra voľného času v Šali, odporučila jeho realizáciu.

Výbor mestskej časti č. 1

sa na svojom rokovaní 5. júna 2006 zaoberal viacerými žiadosťami
o prenájom či kúpu pozemkov, žiadosťou o vyznačenie spôsobu parkovania a osadenia bezpečnostného zariadenia. Prerokoval aj koncepciu rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova,
odporúča ju prijať, nesúhlasí však s odpredajom budovy verejných
WC na Nešporovej ulici za účelom zriadenia hygienickej stanice.

Výbor mestskej časti č. 2

dňa 31. mája 2006 posúdil niekoľko žiadostí o odkúpenie pozemkov,
žiadosť o vyriešenie parkovania na Hlavnej ulici, nesúhlasí s odpredajom časti Polyfunkčnej tržnice pre nízku cenu. VMČ podporuje koncepciu rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova. Členovia komisie
upozorňujú na nedoriešenie koncepcie prepojovacej komunikácie (Feketeházyho ulica), predovšetkým prechod cez súkromné pozemky a prístup
na pozemky, zásobovanie a parkovanie. VMČ žiada zriadenie základného parkoviska pre nákladné autá a autobusy, pretože tieto dlhodobo
parkujú na verejnom priestranstve. Požadujú od MsÚ informáciu
o konkrétnom riešení.
MK

SAMOSPRÁVA A VOĽBY
Voľby do NR SR zabezpečovali
príslušné orgány štátnej správy i
samosprávy.
V súvislosti s prípravou i priebehom volieb nás zaujímalo
viacero vecí. Preto sme sa ešte v
priebehu volebného dňa obrátili
s niekoľkými otázkami na Ing. Annu
Sedlákovú, vedúcu organizačnovnútorného
oddelenia
MsÚ.
Dozvedeli sme sa, že v osemnástich okrskových volebných
komisiách pracovalo spolu 193
členov, k nim treba pripočítať 18
zapisovateliek – všetko zamestnankyne mesta Šaľa, Mestského
úradu, ktoré členmi komisií neboli,
zabezpečovali však agendu komisie.

Pred voľbami bolo vydaných pre
občanov Šale 282 voličských
preukazov, na možnosť voliť
z cudziny bolo podaných 10 žiadostí,
žiadateľom bola zaslaná potrebná
dokumentácia, 10 hlasovacích
obálok z cudziny sa vrátilo. Šaľania
volili takýmto spôsobom z Rakúska,
Anglicka, Čiech, Írska a Austrálie.
Stravovanie členov okrskových
volebných komisií bolo zabezpečené
v štyroch reštauráciách. Okrem toho
zásobovanie minerálnymi vodami i
kávou zabezpečoval Mestský úrad.
Zaujímavé sú aj údaje o ﬁnančnom
zabezpečení volieb. Celkové náklady predstavujú približne 450
tisíc Sk, čo zahŕňa náklady na
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stravu a občerstvenie, odmeny pre
členov komisií. Pôvodný návrh
bolo potrebné zvýšiť pre vysoký
počet členov komisií, pretože
niektoré komisie mali 10-11-12
členov. V priebehu celého volebného dňa veľmi dobre fungoval
dopravný a administratívny servis
i technické zabezpečenie. Bez
efektívnej práce tohto štábu v
deň volieb, no aj ďalšieho pred
voľbami a niekoľko dní aj po
nich si voľby nevieme predstaviť.
O týchto ľuďoch sa menej hovorí,
tvoria však súčasť celej organizácie
volieb, pracovali s nasadením, bez
výkyvov, profesionálne zdatne.

Po uzavretí volebných miestností
začalo sčítanie hlasov a spracovanie
zápisnice. Ako prvá skončila okrsková volebná komisia č. 17, ktorá
bola hotová okolo polnoci, najdlhšie
pracovala okrsková volebná komisia
č. 6, temer do piatej hodiny rannej.
Podľa vyjadrenia Ing. Sedlákovej
podstatné problémy neboli. Opakovali sa problémy s trvalým pobytom zapísanom v občianskom
preukaze a miestom skutočného
pobytu. Rozhodujúci zo zákona je trvalý pobyt v preukaze.
Samospráva svoje úlohy v súvislosti s voľbami zvládla veľmi dobre. A za to verejne ďakujeme.
MK

AKO VOLILA ŠAĽA
Parlamentné voľby sa skončili.
Nás zaujímalo, ako volili Šaľania.
Z organizačno - vnútorného oddelenia mestského úradu sme veľmi
ochotne dostali požadované údaje,
ktoré poskytujeme čitateľom.
Z celkového počtu 19 379
voličov sa volieb zúčastnilo 9
686, 10 obálok prišlo z cudziny,
odovzdaných bolo 9 672 obálok,
platných hlasov bolo 9 591. Na
voľbách sa zúčastnilo 49,98%
oprávnených voličov, čo je menej
ako bol celoštátny priemer i priemer zúčastnených v obvode Šaľa.

V meste Šaľa najviac hlasov - 2
483 bolo odovzdaných pre SDKÚDS, čo predstavuje 25,9%, na
druhom mieste sa umiestnila strana
Smer-SD s počtom hlasov 2 366,
čo percentuálne znamená 24,7%.
Tretie miesto v Šali získala SMK s
počtom hlasov 2 124, v percentuálnom vyjadrení 22,1%. Najmenej
hlasov s Šali obdržali Strana
demokratickej ľavice (1), Strana
občianskej solidarity (4) a Misia 21
– Nová kresťanská demokracia (4).
V ďalšej časti uvádzame tabuľkovú
časť výsledkov volieb v meste Šaľa.

Názov strany
Ľavicový blok

MK

Spolu
26

Strana občianskej solidarity

4

Misia 21 - Nová kresťanská demokracia

4

Strana demokratickej ľavice

1

Združenie robotníkov Slovenska

14

Kresťanskodemokratické hnutie

384

Slovenská národná koalícia - Slovenská
vzájomnosť

8

Aliancia nového občana

89

Hnutie za demokraciu

60

Strana maďarskej koalície
Slobodné fórum

2124
343

Občianska konzervatívna strana

40

Prosperita Slovenska

16

ĽS - Hnutie za demokratické Slovensko
Agrárna strana vidieka
Komunistická strana Slovenska
Slovenská ľudová strana

547
19
219
12

Slov.demok. a kresť. únia - Demokratická
strana

2483

SMER - sociálna demokracia

2366

Slovenská národná strana
NÁDEJ

815
27

Počet platných hlasov odovzdaných pre
každú politickú stranu
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AKO PRACOVALI KOMISIE MsZ
V tomto volebnom období mestské zastupiteľstvo ustanovilo ako svoje poradné a pomocné orgány 11 odborných komisií, v ktorých pôsobí spolu 113
členov. Predsedom jednotlivých komisií sme položili nasledovné otázky:
1. Ako hodnotíte prácu Vami riadenej komisie MsZ v tomto volebnom období?
2. Ktoré hlavné problémy sa podarilo Vašej komisii vyriešiť v prospech
občanov, ako boli Vaše odporúčania prijímané na zasadnutiach mestského
zastupiteľstva?
3. Ktoré problémy sa vyriešiť nepodarilo?
4. Ako hodnotíte konštruktívnosť a aktivitu členov komisií? Ako často komisia
zasadala?
5. Ako vnímate budúcnosť samosprávy a život občanov v meste? Ktoré problémy by mala samospráva riešiť?
Zaujímali nás odpovede a stanoviská, aby si občania mohli urobiť predstavu
o činnosti komisií, aby mali možnosť získať informácie o práci poslancov
zastupiteľstva, ako presadzujú záujmy a potreby občanov. Prinášame stanoviská a odpovede komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky, ktorej
predsedá MUDr. Jozef Grell, s počtom členov 10 a komisie pre informovanosť
verejnosti s predsedníčkou Gabrielou Talajkovou a počtom členov 6.
Tu sú ich stanoviská:

Komisia sociálna, zdravotná a pre bytové otázky

1. neodpovedali
2. komisia podporila projekt Slovenského Červeného kríža „Prevencia
osteoporózy – cyklus cvičení pre obyvateľov staršieho veku“
• prerokovala projekt Bratislavsko-trnavskej arcidiecéznej charity
„Výdaj polievok pre bezdomovcov“
• prerokovala návrh poplatkov za zaopatrenie v detských jasliach a bývanie
v domove dôchodcov, kde odporučila schváliť sociálny variant A – schválený
MsZ
• prerokovala návrh VZN č. 1/2005 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady
za opatrovateľskú službu – schválený v MsZ
• zaoberala sa návrhom k materiálu zníženia nájomného v bytoch v DOS
– schválený v MsZ
• prerokovala a odporučila schváliť internú smernicu primátora mesta o
poskytovaní jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre občanov v hmotnej
núdzi
• odporúčala poskytnúť mikulášske balíčky pre zdravotne postihnuté deti
v meste Šaľa, vianočné balíčky pre dôchodcov umiestnených v DOS,
DD a 90-ročným a starším občanom nášho mesta
• zaoberala sa pripomienkovaním „Programu sociálneho rozvoja
mesta Šaľa“ – schválený MsZ
• odporúčala nájomné byty po neplatičoch obsadiť cestou verejnej dražby
• odporúčala na schválenie dohody o výmene bytov medzi občanmi,
zostavovala aktuálny poradovník, odsúhlasila zoznam uchádzačov o prenájom bytu do novostavby na ul. Hlavná
• zaoberala sa Zámerom spoločnosti NISAK, a. s. Nitra
3. Komisia sa zaoberala problematikou bývania rodín, ktoré sa ocitli na
ulici, odporúčala hľadať možnosti vytvorenia náhradného bývania pre sociálne
odkázaných občanov, ale nepodarilo sa vyriešiť vznik zariadenia azylového
typu, ich rozšírenie a vytvorenie podmienok bývania s nižším štandardom pre
sociálne slabé skupiny, nájsť vhodnú lokalitu (výstavba holo-bytov, buniek).
4. Členovia komisie boli aktívni, komisia zasadala raz do mesiaca.
5. neodpovedali

Komisia pre informovanosť verejnosti

1. Práca komisie bola spočiatku dobrá. Komisia rýchlo pripravila návrh
uznesenia o automatickom zverejňovaní informácií. Keďže tento návrh bol
MsZ odmietnutý, členovia komisie nevideli ďalej dôvod aktívne sa zapájať
do jej práce.
2. Náš nosný návrh bol odmietnutý. Ďalšie dôležité stanoviská komisie
boli odignorované. Nie je to však len problém našej komisie – mestské
zastupiteľstvo vo všeobecnosti nebralo komisie vážne.
3. Nebol vyriešený problém nedostatočného informovania verejnosti.
4. Spočiatku komisia zasadala každý mesiac a jej rokovania boli
konštruktívne. Keď práca komisie stratila zmysel, stretnutia sa konali
minimálne a posledný rok vôbec.
5. Veľmi rozsiahla otázka, na ktorú by mali odpovedať kandidáti na volené
funkcie v tohtoročných voľbách.

redakcia
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14.07.2006 (piatok), 16.07.2006 (nedeľa), 21.30 h
MP 15
HOOLIGANS
Po veľkom úspechu českého ﬁlmu “Proč?” prichádzajú Hooligans - ﬁlm, ktorý kladie otázky...
Film: USA, VB, 109 min, ČT, dráma
Vstupné 55,- Sk
18. 07.2006 (utorok), 21.30 h
MP 15
NEPOHODLNÝ
Špionážny thriller z exotického prostredia africkej Kene. Vražda manželky ho prinúti vrátiť...
Film: USA, VB, 119 min, ČT, špionážny thriller
Vstupné 55,- Sk
19.07.2006 (streda), 21.30 h
MP 12
MŔTVA NEVESTA TIMA BURTONA
Stará rusko-židovská rozprávka, v ktorej sa hrdina omylom zasnúbi s mŕtvym dievčaťom.
Film: VB, USA, 77 min, animovaná fantasy komédia
Vstupné 50,- Sk
20.-21.07.2006 (štvrtok,piatok), 21.30 h
MP 12
SCARY MOVIE 4
Švrtá a konečne posledná časť trilógie.... Poračovanie úspešnej komediálnej série.
Film: USA, 83 min, ST, bláznivá komédia/paródia
Vstupné 55,- Sk
22.-23.07.2006 (sobota,nedeľa), 21.30 h
MP 12
LEMRA LEMRAVÁ
Niekomu stačí naznačiť. Niekoho musíte postrčiť. Keď sa ani po tridsiatke nechystáte opustiť...
Film: USA, 98 min, ČT, komédia
Vstupné 55,- Sk
25.07.2006 (utorok), 21.30 h
MP 15
TRISTAN A IZOLDA
Nestarnúci príbeh večnej lásky, spaľujúcej vášne, bezmedznej oddanosti a krutej zrady...
Film: VB, USA, 126 min, ČT, romantická dráma
Vstupné 55,- Sk
26.07.2006 (streda), 21.30 h
MP 12
TRÁVA
“Prehúlená” ironická adaptácia muzikálovej paródie dnes už klasického osvetového ﬁlmu...
Film: USA,Nemecko, 109 min, ČT, komédia
Vstupné 55,- Sk
27.-28.07.2006 (štvrtok,piatok), 21.30 h
MP 15
SATAN PRICHÁDZA
Proroctvo je jasné. Znamenia sú nespochybniteľné. 6.dňa, 6.mesiaca, roku 2006 príde jeho deň.
Film: USA, 108 min, ST, horor
Vstupné 55,- Sk
29.-30.07.2006 (sobota,nedeľa), 21.30 h
MP 12
ANTARCTICA
Príbeh o lojalite a priateľstve odohrávajúci sa na najchladnejšom, najveternejšom mieste Zeme.
Film: USA, 120 min, ST, dobrodružný
Vstupné 55,- Sk
1.08.2006 (utorok), 21.00 h
MP
HRANICE ŽIVOTA
Film je napínavým príbehom o newyorskom psychiatrovi Samovi Fosterovi (Ewan McGregor)..
Film: USA, 99 min, ČT, thriller / dráma
Vstupné: 50,-Sk
2.-3.08.2006 (streda, štvrtok), 21.00 h
MP
ZA PLOTOM
A dokonca všetky ich posledné animáky (SHREK, SHREK 2, PRÍBEH ŽRALOKA, MADAGASCAR) kraľovali rebríčkom návštěvnosti vo všetkých krajinách vrátane Slovenska.
Film: USA, 83 min, slovenský dabing, animovaná komédia
Vstupné: 50,-Sk
4. a 6.08.2006 (piatok a nedeľa), 21.00 h
MP 12
POSEIDON
Luxusná zaoceánska loď Poseidon je jedinečná – je vyššia ako dvadsaťposchodový dom...
Film: USA, 98 min, ST, dobrodružná dráma
Vstupné: 50,-Sk
8.08.2006 (utorok), 21.00 h
MP
PÝCHA A PREDSUDOK
Klasický príbeh lásky a nenávisti hovorí o osudoch piatich krásnych sestier Bennetových...
Film: UK, 127 min, romantický
Vstupné: 50,-Sk
9.-10.08.2006 (streda, štvrtok), 21.00 h
MP 15
ČAS, KTORÝ ZOSTÁVA
Francois Ozon, tvorca ﬁlmov ako 8 žien, Bazén alebo 5x2 nás neprestáva fascinovať.
Film: Francúzsko, 85 min, ČT, dráma
Vstupné:50,-Sk
11.08.2006 (piatok), 21.00 h
MP 12
STRAŠNÁ HALUZ
Hlavnou postavou príbehu je Julia Jones, ktorej priezvisko je kombináciou mien hereckej...
Film: USA, 82 min, ST, komédia
Vstupné: 50,-Sk
12.-13.08.2006 (sobota, nedeľa), 21.00 h
MP
HRA OSUDU
Woody Allen natočil ﬁlm, ktorý sa stane v jeho ﬁlmograﬁi absolútne výnimočným.
Film: UK, 124 min, ČT, dráma/thriller
Vstupné: 55,-Sk
15.-16.08.2006 (utorok, streda), 21.00 h
MP 15
LIBERTIN
Príbeh, ktorý sa odohráva v dobe osvietenstva, keď rýchly vývoj v oblastiach vedy...
Film: UK, 114 min, ČT, dráma
Vstupné: 50,-Sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !!!

Stretnutie s príjemnými ľuďmi
Možno to niekoho prekvapí: všade „vládne“
poriadok a čistota. Nik by nepovedal, že sa
nachádza v opravovni obuvi. Usmiata pani za
dreveným pracovným pultom si všetko eviduje
v počítači. Oprava obuvi nie je ľahká práca a
„vec“ na podnikanie. Vyžaduje úsilie, množstvo
„obety“ a zručnosti. O to viac prekvapí veľmi
príjemné prostredie, ochotní ľudia a usmiate
tváre, ktoré sa snažia uspokojiť každého zákazníka kvalitnou a zodpovednou prácou od septembra 2005 na novom mieste, vedľa nemocnice. Zákazník si tiež môže zakúpiť prostriedky
na údržbu topánok, sedačiek a kožených búnd.

Prajem manželom Osvaldovým, aby im elán
a ochota slúžiť nám Šaľanom vydržala čo
najdlhšie.
Dr. Roman Králik

Prečo nie všade?

Počas debaty v obradnej sieni pri prijatí malých futbalistov po víťaznom turnaji v Klagenfurte mi jeden z členov
výpravy rozprával o svojich dojmoch z Rakúska. Okrem
iného sa zmienil aj o poriadku, čistote, pokosených
trávnatých plochách, kvetoch. Veľmi sa mu to páčilo.
Na otázku, prečo tomu nie je tak aj u nás, už konkrétna
odpoveď nebola. Ak sa človek pohybuje po našom mesta,
nájde značné rozdiely. Sú časti mesta, ktoré sú v poriadku,
dokonca denne čistené, sledované, kontrolované. No sú
miesta, ktoré akoby svojho pána, gazdu nemali. Napríklad
vysokou burinou zarastené plochy pri futbalovom štadióne
vo Veči, dakedy to kosilo Duslo, tento rok ešte nikto. Alebo plocha pri bývalej výmenníkovej stanici na Ul. 8. mája,
taktiež burina vyše metra. Ak sa poprechádzate po novej
komunikácii pomenovanej po Jánovi Feketeházym, určite
neujdú vašej pozornosti burinou zarastené pozemky, porozhadzovaný rôzny odpad, či neustále narastajúca divoká
skládka. A to všetko vlastne uprostred mesta! Ničiteľom
nových vecí sa nevyhlo ani nové oplotenie areálu nemocnice, na viacerých miestach je už poškodené, svoje „majstrovstvo“ preukázali už aj sprejeri. Takto by bolo možné
spomenúť aj iné lokality. Čo na to vlastníci pozemkov,
objektov? Či postoj kontrolórov poriadku a čistoty?!
Radi zverejníme ich stanoviská, najradšej však
očakávame skorú nápravu. Životné prostredie je
záležitosť všetkých, poriadok tiež, slovná deklarácia
o poriadku a čistote nestačí.
Mk

PROGRAM KINA
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Kultúrne leto JÚL - AUGUST
1.7.2006 Živá voda H2O
miesto: SD Veča, čas: 16.00-22.00 h.

miesto: farma Humanita, čas: 14.00-3.00 h.

7.7.2006 Španielska hudba- gitarové duo
miesto: dvor CVČ pri čajovni, čas: 20.00 h.

11.8.2006 Hudobný večer so Slávkou, Evou
a Peťom, miesto: dvor CVČ pri čajovni, čas:
19.00 h.

10.-14.7.2006 Letná tanečná škola
miesto: SD Veča, čas: od 9.00-14.00 h.

12.8.2006 Hľadanie pokladu
miesto: pláž Veča, čas: 14.00 h.

15.7.2006 N-Radio Oldies party /Dj. Kuko/
18.8.2006 Zbor Caecilia chorus
miesto: Amﬁteáter Šaľa, čas: od 20.00-3.00 h. miesto: kostol Šaľa, čas: 18.00 h.
17.-21.7.2006 Týždeň detskej radosti
miesto: SD Veča, čas: od 9.00-12.00 a od
14.00-16.00 h.
21.-22.7.2006 Letné dni Kreativity
miesto: dvor CVČ pri čajovni.

19.8.2006 SiTy Oldies party /Dj. Robertko/
miesto: amﬁteáter Šaľa, čas: od 20.00-3.00 h
21.-25.8.2006 Týždeň detskej radosti
miesto: SD Veča, čas: od 9.00-12.00 a od
14.00-16.00 h.

29.7.2006 Vystúpenie divadelného hosťa
23.-26.8.2006 Bažant Kinematograf
z GM Močenok DDS Gašparko Lendak Skřítek, Román pre ženy, Slnečný štát, Jedna
Hľadanie, miesto: pred DK Šaľa, čas: 20.00 h. ruka netleská, miesto: Nešporová ulica /
trhovisko v Šali/, čas: 20.30 h.
1.-31.8.2006 Mesiac detskej radosti
miesto: KS Večierka, čas: 13.30-17.00 h.
31.8.2006 Koncert žiakov Rity Záležákovej
čas: 19.00 h.
5.8.2006 Hip-hop party
miesto: amﬁteáter Šaľa
1.9.2006 Rozlúčka s letom
miesto: všade okolo DK Šaľa,
5.8.2006 Western show and country bál
čas: 14.00-22.00 h.

GLONČÁK, ALOJZ
25. výročie úmrtia
7.
september
1940
Veľké
Borové – 23. júl 1981 Sereď
Metalurg,
stredoškolský
učiteľ.
Študoval na gymnáziu v Seredi, 1957
– 1963 na Strojníckej fakulte Vysokej
školy technickej v Košiciach. V rokoch
1963 – 1977 vysokoškolský pedagóg
v Bratislave, od roku 1977 profesor
Strednej priemyselnej školy chemickej v Šali. Autor štúdií o fyzikálnej metalurgii a medzných stavov materiálov.
MK

PREZENTUJTE VAŠU
SPOLOČNOSŤ
noviny@sala.sk
0903 296 392

www.sala.sk
denné informácie o dianí v
našom meste
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Pešia zóna Šaľa
V súčasnosti ﬁnišuje príprava realizácie stavby „Pešia zóna Šaľa, centrum 1. etapa“, riešenie ktorej sa týka
úpravy časti ulice Hlavnej po ul.
Budovateľskú a úpravy Námestia Sv.
Trojice v priestore pred Kostolom sv.
Margity a budovou Mestského úradu.
Projekt je momentálne v štádiu prebiehajúceho stavebného konania a
výberu dodávateľa, pričom začiatok
realizácie je od augusta a plánované ukončenie v novembri 2006.
Súčasťou riešenia je vytvorenie pešej
zóny uzatvorením ulice Hlavná od Námestia Sv. Trojice po ul. Budovateľskú
s prístupom vozidiel len na parkovacie
miesta, ktoré budú pred budovou Okresného úradu v Šali kapacitne rozšírené.
Zároveň bude uzatvorené Námestie Sv.
Trojice – súčasný park pred MsÚ Šaľa,
s možnosťou prejazdu z ul. Štúrovej
po komunikácii vedľa objektu Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským. V priestore pred budovou
MsÚ a pri nákupnom stredisku Centrál
bude rozšírené parkovisko. V celom
území budú zrekonštruované a obnovené
dláždené spevnené plochy. Pri realizácii
diela dôjde k rekonštrukcii časti podzemných vedení, najmä slaboprúdových
telekomunikačných rozvodov a vedení
verejného osvetlenia vrátane výmeny
stožiarov a osvetľovacích telies. Zásadná úprava sa dotýka parku a priestoru
pred MsÚ Šaľa, kde budú vytvorené
spevnené plochy doplnené sadovými
úpravy a mobiliárom, lavičkami pre oddych občanov, pitnou fontánkou a pod.
Doplňujúcim prvkom celého projektu
bude mestský mobiliár zameraný najmä
na rozšírenie počtu lavičiek, odpadkových košov na ul. Hlavnej a na Námestí
Sv. Trojice, či pylóny pripomínajúce históriu, ale aj súčasnosť mesta.
Zrealizovaním tohto projektu sa postupne naplní zámer úpravy centrálnej
mestskej zóny v súlade so schváleným
územným plánom s cieľom skvalitnenia a spríjemnenia centra mesta.
Ing. E. Matajsová

Rokovania mesta s Duslom, a. s. Šaľa
Začiatkom júna sa uskutočnilo v
rehabilitačnom
stredisku
Dusla,
a. s. neďaleko Šoporne rokovanie
predstaviteľov samosprávy mesta s
vedením akciovej spoločnosti. Na rokovaní delegáciu mesta tvorili primátor
mesta Ing. T. Baran, zástupca primátora Ing. F. Botka, prednosta úradu Mgr.
J. Belický a päť členov mestskej rady.
Za Duslo, a. s. Šaľa sa rokovania
zúčastnili poverený generálny riaditeľ
Ing. T. Lysák, MBA, riaditeľ úseku
riadenia ľudských zdrojov JUDr. Ľ.
Tencer, výrobný riaditeľ Ing. K. Ember,
ﬁnančný riaditeľ Mgr. Ing. M. Štrpka
a technický riaditeľ Ing. Ľ. Kukučka.
Rokovanie predstaviteľov mesta a Dusla
bolo zamerané predovšetkým na spoluprácu
v oblasti športu, kultúry a bola posúdená aj
rekonštrukcia spaľovne v priestoroch akciovej spoločnosti. Pri téme rekonštrukcie
spaľovne vyslovili fun-kcionári Dusla názor, že po rekonštrukcii bude
spaľovňa spĺňať normy Európskej únie,
že sa zlepší vplyv na životné prostredie.
Projekt rekonštrukcie spaľovne je zameraný na zneškodňovanie nebezpečného
odpadu produkovaného v závode.
Zástupcovia akciovej spoločnosti v oblasti
športu potvrdili svoj zámer podieľať sa na
ﬁnančnom zabezpečení hádzanej, futbalu
i ďalších menších športov. Bola vznesená

požiadavka na ďalšie prevádzkovanie krytého plaveckého bazénu mestom a ďalšími
subjektami. Konzultované boli i možnosti
oživenia, či novej výstavby letného kúpaliska. Vedenie spoločnosti prisľúbilo, že
terajší areál kúpaliska Duslo v horizonte
dvoch rokov nepredá, v prípade možnosti
predaja osloví najprv mesto s možnosťou
odplatného prevodu do majetku mesta.
Táto problematika zostala otvorená s
možnosťou prerokovania v budúcnosti.
Boli posúdené aj možnosti riešenia
prevodu vlastníctva kolkárne do majetku mesta i riešenie zvyšného majetku
na zimnom štadióne. Predstavitelia Dusla informovali aj o aktuálnej situácii v
spoločnosti, o prebiehajúcom personálnom audite i o perspektívach rozvoja a
modernizácie podniku. Súčasne načrtli
aj možnosti podporovať regionálne aktivity v oblasti sociálnej, v športe i kultúre.
Funkcionári mesta prijali spôsob prevádzkovania krytej plavárne, súhlasili s ďalšími
možnosťami spolupráce odborných útvarov mesta a Dusla najmä so zameraním
na zlepšenie kvality životného prostredia.
Predstavitelia mesta informovali o variantoch obchvatu mesta, ktorý by bol výhodou
aj
pre dopravu Dusla, zvlášť nákladnú.
Obidve strany vyjadrili ochotu pokračovať
v pravidelných pracovných stretnutiach.
MK

PREHĽAD OBYVATEĽSTVA V MESTE ŠAĽA - jún 2006
Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

20

28

12

24

24695
Iveta Nikodémová, OVO

Vydané záväzné stanoviská k novým prevádzkam jún 2006
SZUTEP s.r.o. Slovakia

Hollého 9, Šaľa – predaj kobercov, PVC, parkiet a byt.
textilu

Attila Máhr

Hollého 9, Šaľa – prevádzkovanie kancelárie

Helena Székháziová

Hollého 9, Šaľa – prevádzkovanie ekonomickej
kancelárie

Peter Tóth

Kukučínova 534/42, Šaľa – prevádzkovanie DVD
požičovne

Iveta Lokšenicová

Kukučínova 534/42, Šaľa – predaj textilných výrobkov
a odevov

Éva Futó

P. Pázmaňa 49/3, Šaľa – sprostredkovateľská agentúra
práce

reQuest spol. s r.o.

P. Pázmaňa 49/3, Šaľa – sprostredkovateľská agentúra
práce
Ing. Zuzana Horváthová, OSPaRM

SAMOSPRÁVA

Aktuálne k projektu
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ŠKOLSTVO

ČINNOSŤ SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU V ŠALI

Spoločný školský úrad v Šali
realizuje v rámci odbornej a poradenskej činnosti rôznorodé
aktivity, metodické podujatia a
školenia pre učiteľov základných
škôl a školských zariadení celého
okresu.
Odborno-poradenská
a metodická činnosť je poskytovaná vo vytvorených sekciách
pre materské a základné školy.
Riaditeľky
materských
škôl
(MŠ) sa pravidelne stretávajú na
pracovných zasadnutiach sekcie riadenia. Stretnutia sú zamerané predovšetkým na riešenie
problematiky riadiacej, kontrolnej a plánovacej činnosti.
V tomto školskom roku boli
uskutočnené viaceré okresné
zasadnutia, jedna spoločná pracovná porada s riaditeľmi základných škôl a informatívna porada so školskou inšpektorkou.
Účasť riaditeliek je takmer 100%ná. Každoročnou tradíciou sú
okresné metodické stretnutia
učiteliek MŠ na otvorených výchovno-vyučovacích
blokoch.
Pre učiteľov 1.stupňa zorganizoval školský úrad v spolupráci s Metodicko-pedagogickým
centrom v Bratislave a s Krajským školským úradom v Nitre
priebežné vzdelávanie etickej
výchovy (ETV).
Vzdelávanie

ukončilo 43 pedagógov z celého
okresu záverečnými pohovormi. Do základného výcviku
Integrovaného
tematického
vyučovania (ITV) sa zapojilo
11 učiteľov 1.-4. ročníka. Lektorka oboznamovala pedagógov
s
modernými
vyučovacími
metódami a pracovnými postupmi, ktoré môžu využiť
vo
výchovno-vzdelávacom procese.
Na základe ponúk vzdelávacieho
programu
Metodicko-pedagogického centra na Tomášikovej
ul. v Bratislave sa učitelia zo
ZŠ a ZUŠ zúčastnili viacerých
vzdelávacích podujatí, školení a
seminárov. V rámci spolupráce
s Pedagogicko-psychologickou
poradňou v Šali boli zrealizované
dve odborné prednášky so zameraním na poruchy učenia a
správania žiakov. Regionálna energetická agentúra Šaľa-Galanta
zabezpečila pre učiteľov 2.stupňa
seminár s environmentálnou tematikou a kurz výchovy k tolerancii.
Vytvorené sekcie učiteľov jednotlivých predmetov pravidelne
zasadajú, pripravujú odborné
prednášky, semináre a otvorené
vyučovacie hodiny, oboznamujú
učiteľov s poznatkami z celoslovenských školení, realizujú
obvodné i okresné kolá predme-

tových olympiád a súťaží. Pre
učiteľov prírodovedných predmetov bola zrealizovaná vzdelávacia
exkurzia do Jadrovej elektrárne
v Mochovciach. Na zasadnutiach
učiteľov maďarského jazyka sa
rozoberali otázky dodržiavania
vzdelávacích štandardov a spôsoby využívania exempliﬁkačných
úloh. Učitelia hudobnej výchovy s vyučovacím jazykom
maďarským riešia problémy
zosúladenia učebných osnov s
učebnicami. V rámci ďalšieho
vzdelávania a výmeny skúseností
sa uskutočnili otvorené hodiny
z dejepisu a hudobnej výchovy.
Realizujú sa spoločné stretnutia
pedagógov slovenských základných škôl a škôl s vyučovacím
jazykom maďarským (VJM).
Žiaci ZŠ s VJM sa pravidelne
zapájajú do súťaží poriadaných
v spolupráci s CSEMADOKom, ako Jazyková kvízová súťaž,
Festival v prednese rozprávok,
Prednes poézie a prózy TMVPV.
Sekcie svojou činnosťou rozširujú
odbornú
úroveň
pedagógov
škôl za účelom skvalitnenia
úrovne
výchovno-vzdelávacieho procesu ako celku. Účasť
učiteľov na sekciách a podujatiach je z viacerých škôl pravidelná, z niektorých
sporadická.

Nové občianske združenie ZA ZDRAVÝ ŽIVOT
Na území mesta a okolitých obcí už
niekoľko mesiacov
pôsobí občianske
združenie ZA ZDRAVÝ ŽIVOT.
Občianske združenie (ďalej OZ) bolo registrované Ministerstvom vnútra SR v decembri 2005. Združenie začalo vznikať
spontánne na základe protestov občanov
proti vybudovaniu nadregionálneho centra
zneškodňovania nebezpečného odpadu, čo
sme vnímali ako ďalšie ohrozenie životného
prostredia, najmä zdravia občanov. O vznik
občianskeho združenia sa pričinili členovia
petičného výboru a signatári vyhlásenia.
Členmi prípravného výboru boli:
1. Andrej Csillag
2. PaedDr. Kristína Csillagová
3. Tibor Belovič
4. Katarína Kleštincová
5. Daniela Pribišová
6. Mgr. Július Morávek
Cieľom činnosti OZ sú aktivity vedúce k
tvorbe zdravého životného prostredia a rozvoj

aktivít pre zachovanie kultúrneho dedičstva.
Podľa schválených stanov OZ je činnosť
združenia zameraná na tieto oblasti:
1. Tvorba zdravého životného prostredia
(monitoring, ochrana, posudzovanie)
2. Propagácia ekologických technológií
3. Zachovanie kultúrneho dedičstva
4. Environmentálna osveta
5. Zapájanie do národných i medzinárodných
štruktúr
V súčasnosti má OZ registrovaných 271
členov a privíta každého, kto má o danú
problematiku záujem a je ochotný pomáhať
pri zlepšovaní kvality životného prostredia.
OZ je dobrovoľnou záujmovou organizáciou, je apolitická a otvorená pre
každého, kto sa chce podieľať na dosahovaní jeho cieľov a predmetu činnosti.
Sídlo OZ je v Šali, Hlavná ulica č. 45.
Bližšie informácie poskytnú členovia
prípravného výboru.

MK

Na seminároch a pracovných
stretnutiach riaditeľov všetkých
základných škôl a školských zariadení okresu Šaľa prezentovali
svoje odborné poznatky zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie z
Nových Zámkov, psychologička
z Pedagogicko-psychologickej poradne v Šali a odborní zamestnanci
Krajského školského úradu z Nitry
a Školského úradu v Šali. Pre mestské základné školy a školské zariadenia boli zrealizované osobitné
pracovné stretnutia so zamestnancami školského úradu. Poznatky
zo seminárov a pracovných porád
riaditelia škôl využívajú na skvalitnenie školského manažmentu.
Účasť riaditeľov je veľmi dobrá.
Zamestnanci školských úradov a riaditelia mestských základných škôl z Galanty, Serede,
Sládkovičova a Šale deklarovali
na regionálnych pracovných stretnutiach pozitívne i negatívne dopady ﬁškálnej decentralizácie na
školstvo. Zvyšovanie odbornej
činnosti zamestnancov spoločného
školského úradu
sa realizuje
priebežne formou pravidelných
školení a vzdelávacích seminárov.
V rámci spolupráce s inými
organizáciami a inštitúciami
boli uskutočnené podujatia s
predstaviteľmi samosprávy nášho
mesta a starostami okolitých
obcí ako aj s podnikateľskými
subjektmi. Sú to pravidelné
novoročné stretnutia riaditeľov
škôl a školských zariadení, stretnutia bývalých riaditeľov škôl a
školských zariadení, oceňovanie
pedagogickej práce učiteľov pri
príležitosti Dňa učiteľov ako aj pri
odchode do dôchodku. Tradične
sa realizuje septembrové vítanie
prváčikov, Mikuláš pre deti z mestských MŠ
a na záver školského
roka oceňovanie najúspešnejších
žiakov škôl nášho okresu.
Okrem
uvedených
aktivít
spoločný školský úrad vykonáva v
rámci preneseného výkonu štátnej
správy v školstve aj výkon štátnej
správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhodol riaditeľ základnej školy;
kontroluje dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov v
oblasti výchovy a vzdelávania a
v oblasti školského stravovania;
vydáva organizačné pokyny pre
riaditeľov škôl a školských zariadení na príslušný školský rok.
PaedDr. Michal Vrbovský

HISTÓRIA ŠALE NA POHĽADNICIACH

Križovatka na Námestí A. Dubčeka spred vyše polstoročia

PREDSTAVUJEME

KRONIKÁRA MESTA

Zaznamenávať tok udalostí, faktov, zaujímavých a
dôležitých dejov je určite činnosť pútavá a príťažlivá.
Najmä tá, ktorá je určená pre budúce generácie.
Veľmi rád som vždy siahol po takých dielach, ktoré
mi na faktoch a skutočnostiach ozrejmili určitú dobu.
K takým dielam určite vždy patrili a patria i teraz
kroniky. Na mnohých dobových kresbách som videl
tváre i postavy autorov kroník, či v životopisoch ľudí
som čítal, že ten ktorý spisovateľ, novinár, či učiteľ
bol aj kronikárom. I naše mesto má svojho kronikára. Je ním pán Mgr. František Adam. Dlhoročný
pedagóg, riaditeľ školy, poslanec mestského
zastupiteľstva, celé roky žil na tepe mesta, desaťročia
vnímal jeho charakter i dobu. Dnes pretavuje dnešok
na budúcu históriu. Požiadal som ho o vyjadrenie
názorov, stanovísk, jeho odpovede predkladám.

1. Kronikár od najstarších čias zaznamenával
vždy udalosti prítomnosti, aby ju budúcnosť
vnímala ako svoju minulosť. Ako ste prijali
možnosť písať históriu Šale?

Písať históriu mesta, v ktorom pulzuje život tak intenzívne, že sa každodenne zaznamená niekoľko udalostí
a rozhodnutí rôzneho stupňa, významu a závažností,
je úloha náročná a zodpovedná. Každá zdokumentovaná udalosť, zapísané slovo či veta zostáva
trvalým, nezmazateľným svedectvom súčasného
diania, súčasnej doby a toto svedectvo musí byť
presné, pravdivé, overené a podložené faktami.
Keďže s ponukou plniť túto úlohu bola vyslovené i určitá dôvera, rozhodol som sa ju prijať.

2. Práca kronikára je náročná na zbieranie
a zhromažďovanie faktov, potom triedenie a
spracovanie. Akým spôsobom zbierate fakty o
našom meste?

Zdrojom faktov a informácií sú predovšetkým funkcionári samosprávnych orgánov mesta, vedúci odborov
a oddelení, predsedovia komisií, funkcionári obvodného úradu, podnikov, roľníckeho družstva, zariadení
a inštitúcií pôsobiacich v meste. Veľmi dobrým zdrojom sú výstupné hodnotiace správy a analýzy plnenia
prijatých úloh. Ďalším neodmysliteľným zdrojom
sú miestne, krajské i celoslovenské tlačové médiá,
informačné letáky, oznamy, ako aj osobné poznatky
získané priamou účasťou na mnohých podujatiach.
Táto činnosť si vyžaduje celoročnú, každodennú
zainteresovanosť. Priebežné a ﬁnálne triedenie faktov, ich spracovanie, opätovné posúdenie dôležitosti
je významnou fázou činnosti pred záverečným
krokom, ktorým je napísanie textu kroniky.

I táto pohľadnica súvisí s priestorom nedávno
otvorenej okružnej križovatky a priestorov
Vlčianskej ulice. Dnešná podoba tohto
priestoru je zastavaná budovou Olympie, bytového domu, nákupného strediska „U-čko“ a
ďalej smerom k Večierke.To na jednej strane,
na druhej je dnes budova mestskej knižnice,
parku a bytových domov, budovy kvetinárstva
a cestovnej kancelárie SATUR. Z pôvodných
stavieb na fotograﬁi sa nezachovalo nič. Historická fotograﬁa zobrazuje vľavo v popredí
hasičskú zbrojnicu, mestskú váhu, židovský
kúpeľ, školu a kostol - synagógu. Na pravej
strane je rad rodinných domov, v niektorých sa
neskôr nachádzali aj obchody. Je zaujímavé,
že na pohľadnici nie je zobrazená neskoršia
reštaurácia Galvan, fotograﬁa vznikla pravdepodobne ešte pred postavením reštaurácie.
Fotografujúci človek stál na mieste dnešnej
budovy ZUŠ. Pohľad na cesty nám prezrádza, že ide o nedláždené cesty, vpravo vidieť
aj priekopu. Pri zbrojnici stojí socha sv. Juraja. Zobrazený priestor sa vyznačuje kľudom,
pokojom, bez ruchu a náhlenia. Dnes je
tento priestor úplne iný funkčne, architektonicky, plný dynamiky. Fotograﬁa vznikla
pravdepodobne začiatkom minulého storočia.
MK
možné považovať učiteľské povolanie v tvorbe kroniky za rovnako výhodné, ako povolanie novinára,
literáta, umelca či kňaza. Ale popri všetkom pri tvorbe
kroniky je nevyhnutná vytrvalosť a trpezlivosť.

5. Desaťročie žijete v Šali, pôsobili ste ako
učiteľ i riaditeľ školy, boli ste poslancom
mestského zastupiteľstva, poznáte mentalitu
ľudí. Čo je podľa Vás osobité pre Šaľanov
ako etnikum, aby aj budúce generácie z Vašej
kroniky si mohli ozrejmiť osobitosti teraz
žitej doby?

Každé obdobie má svoje osobitosti, svoje charakteristické prvky. I súčasná doba dostáva istý ráz, vtláča
si svoje znaky, svoju pečať, ktorá bude charakteristickou črtou práve len pre toto obdobie. Osobitným
znakom súčasnosti je celková premena nášho mesta,
ktoré sa zmenilo z poľnohospodárskeho malého
mestského sídla na moderné mesto s rozvinutým
priemyslom, poľnohospodárstvom, s mnohými
3. Čo je na písaní kroniky pútavé a zaujíprosperujúcimi podnikateľskými spoločnosťami a
mavé?
aktivitami, modernou architektúrou, širokou obchodKronikár sa svojou činnosťou stáva súčasťou
nou sieťou, rozvinutým školstvom, zdravotníctvom,
všeobecného, politického, kultúrno-spoločenského
kultúrnou činnosťou na vysokej úrovni, družobnými
diania. Je spätý s pulzujúcim životom mesta, je
vzťahmi, úspechmi v športe, ale i s citlivou ochrav neustálom očakávaní, napätí, strehu, aby niečo
nou kultúrneho dedičstva, ako sú ľudové zvyky,
nepremeškal. Nuž a to je zaujímavé, pútavé a krásne!
ľudové bývanie a remeslá. Mojou snahou je, aby
Žiť plne s mestom, jeho obyvateľmi, s ich radosťami
sa kronika v takomto duchu prihovárala i budúcim
i starosťami.
Šaľanom - rodákom, ale i tým, ktorým sa mesto Šaľa
stalo novým domovom a svojím životným štýlom,
4. Ako učiteľ pokračujete v práci predchodjazykovou kultúrou, zvykmi obohacujú život mesta.

cov, tiež kronikárov – učiteľov. Je profesia
učiteľa výhodou, či nevýhodou v tvorbe
kroniky?

Ďakujem pánovi Adamovi za rozhovor. Mal som
možnosť prezrieť si kroniku mesta ním zhotovenú.
Patril som medzi učiteľov, ktorí i vo vlastnom pra- Rok 2005 je spracovaný na vyše 60-tich stranách.
covnom prostredí žili a pracovali s kronikami. To by Kronika má svoje fakty, skutočnosti, kvalitu. Každú
hádam mohla byť jedna z výhod pri tvorbe kroniky. stranu som obdivoval za presnosť a dokonalosť.
Druhou výhodou môže byť samotná učiteľská proMK
fesia, ktorá si vyžaduje čo najširší záber v získavaní
informácií a zhromažďovaní faktov. V tomto smere je

KULTÚRA
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ZAMESTNANIE

Prehľad VPM okresu Šaľa k 30.6.2006
1. ASISTENT CNC-STROJOV
REQUEST,PERS.AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087

23. POMOCNÝ PRACOVNÍK - INVEST
S.R.O.
tel.: 031/7752811 kl. 0905823966

2. ASISTENTKA PRAVNICKEJ
KANCELÁRIE - REQUEST,PERS.
AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087

24. POMOCNÝ PRACOVNÍK DO
ČREVÁRNE - CHAMELEON
S.R.O.BITÚNOK
tel.: 0915726191

3. ČAŠNÍČKA - CSIMMA ŠTEFAN
tel.: 0908751524

25. POMOCNÝ ROBOTNÍK - KOVO-IN
S.R.O.
tel.: 0907607733 kl. 0317014782

4.ČAŠNIK/ČAŠNÍČKA - AMA GASTRO
S.R.O
tel.: 0903213957 kl. 7707510
5. DIZAJNER-ka/NAVRHAR-ka - POLY
AKT A.S.
tel.: 031/7011811
6. ELEKTRIKÁR - ELEKTROFRANTA
tel.: 0905565567
7. ELEKTRIKÁR - INVEST S.R.O.
tel.: 031/7752811 kl. 0905823966
8. FINANČNÁ ÚČTOVNÍČKA REQUEST,PERS.AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
9. KVALITÁR - REQUEST,PERS.
AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
10. LAKÝRNIK - MENERT S.R.O.
tel.: 7806891-2
11. MAJSTER STAVEBNEJ VYROBY
- INVEST S.R.O.
tel.: 031/7752811 kl. 0905823966
12. MANAŽER ĽUDSKÉ ZDROJE
- REQUEST,PERS.AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
13. MÄSIAR - CHAMELEON
S.R.O.BITÚNOK
tel.: 0915726191
14. MONTÁŽNA PRACOVNÍČKA
- MÁHRMONT
tel.: 7702703
15. MURAR - LAKATOŠ ZOLTAN
tel.: 0908812602
16. MURÁR - VANKÓ CSABA
tel.: 0907782329
17. OBRABAČ KOVOV - MENERT
S.R.O.
tel.: 7806891-2
18. PALIČ - EISEN S.R.O.
tel.: 7701981
19. PERSONALISTKA REQUEST,PERS.AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
20. POMOCNÁ KUCHARKA REŠTAURÁCIA AMAZONA
tel.: 0910965063
21. POMOCNÁ KUCHÁRKA - POLÁK
PATRIK PATRIA
tel.: 0905401954
22.POMOCNÁ KUCHÁRKA - AMA
GASTRO S.R.O.
tel.: 0903213957 kl. 7707510

26. POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK
- DAN-STAV
tel.: 0905467195
27. PRACOVNIK NA FARME - KATY,
FÉLIXOVÁ
28. PRACOVNÍK NA SPRACOVANIE
DREVA - G TRANS S.R.O.
tel.: 0317795529
29. PREDAVAČ NF NEPOTR.TOVAR
- HM TESCO ŠAĽA
tel.: 0317733309,312 kl. 555
30. PREDAVAČ PODLAHOVÝCH KRYTÍN - IVAN BLAŽO-IBEX
tel.: 0377781105
31. PREDAVAČ POTRAVIN.TOVARU
- HM TESCO ŠAĽA
tel.: 0317733309,312 kl. 555

- VERON - DUŠAN BABÓS
tel.: 0903889896
45. TAMPOTLAČIAR - REQUEST,PERS.
AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
46. TEAM LÍDER - SMENOVÝ MAJSTER - REQUEST,PERS.AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087

tel.: 7712636
54. VODIČ C - ERVIN-CUKR.VÝROBA
tel.: 0905824166
55. VODIČ C, E - LK TRANS,S.R.O.
tel.: 0905259834
56. VODIČ MKD - MOTOSLUŽBY S.R.O.
tel.: 0317754124 kl. 0908617864

47. ÚČTOVNÍČKA - REQUEST,PERS.
AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087

57. VRÁTNIK - STRÁŽNIK - SIGMATECH A.S.
tel.: 7706666kl.220

48. UPRATOVAČKA - POLÁK PATRIK
PATRIA
tel.: 0905401954

58. VÝROBNÁ PRACOVNIČKA
PEČIVÁRNE SEREĎ - YUTEX S.R.O.
tel.: 0317715612 kl. 0902930460

49. VEDÚCI MONTÉR - MENERT
S.R.O.
tel.: 7806891-2
50. VODAR - MENERT S.R.O.
tel.: 7806891-2
51. VODIČ C - PEKÁREŇ TEPEK
tel.: 7708198
52. VODIČ C - VODOMONT-VS A.S.
tel.: 7704951-3 kl. kl.206
53.VODIČ C - MIK S.R.O.

59. VÝROBNY PRACOVNIK PRE JASPLASTIK - REQUEST,PERS.AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
60. ZÁMOČNÍK - ATON, S.R.O.
tel.: 0905214634
61. ZÁMOČNÍK - KOVO-IN S.R.O.
tel.: 0907607733 kl. 0317014782
62. ZVÁRAČ - KOVO-IN S.R.O.
tel.: 0907607733 kl. 0317014782

ÚP ŠAĽA

Oxford University Press
daroval žiakom knihy

32. PREDAVAČKA - BAKO TIBOR
tel.: 0905554241
33. PROJEKT MANAGER - INVEST
S.R.O.
tel.: 031/7752811 kl. 0905823966
34. PROJEKTOVÝ MANAŽER - OPEN
DOOR, O.Z.
tel.: 0903784642
35.ROBOTNIK V DREVOVÝROBE
- GARAI VILIAM GTMZ
tel.: 0905609124
36. SKLADNÍK - SIGMATECH A.S.
tel.: 7706666kl.220
37. SKLADNÍK - REQUEST,PERS.
AGENT.
tel.: 0905929087 kl. 0911929087
38. STAVBYVEDUCI - INŽINIERSKE
STAVBY,A.S.
tel.: 031/7711346 kl. 031/7711368
39. STAVBYVEDUCI - INVEST S.R.O.
tel.: 031/7752811 kl. 0905823966
40. STAVEBNY INŽINIER INŽINIERSKE STAVBY,A.S.
tel.: 031/7711346 kl. 031/7711368
41. STAVEBNÝ ROBOTNÍK - KOVACS
VILIAM
tel.: 0903111843
42. STOLAR - ATIPIC L.JAROŠ
tel.: 031/7722430 kl. 0905 342681
43. STROJAR/ZVARAČ - MENERT
S.R.O.
tel.: 7806891-2
44. STROJNÍK RÝPADLO - NAKLADAČ

Žiaci ZŠ s darovanými knihami
V máji sa niektorí žiaci ZŠ vo voľnom čase venovali angličtine a
pripravili projekt na tému: Môj obľúbený predmet. Išlo o dobrovoľnú aktivitu, za ktorú boli odmenení nielen známkou výborný v žiackej knižke.
Účasť na projektoch a nový prístup k vyučovaniu anglického jazyka
(CLIL) totiž zaujalo vydavateľstvo Oxford University Press v Bratislave.
Riaditeľka vydavateľstva Mgr. Darina Marčeková s vedením spoločnosti
sa rozhodli zaslať knižnú odmenu (44 rôznych kníh – anglických poviedok) pre žiakov ZŠ v Močenku. Žiaci sa veľmi potešili darčeku. Som
si istý, že týmto rozhodnutím dostali motiváciu do ďalšieho štúdia. Toto
však nebol prvý úspech v mesiaci máj. Ďalšou aktivitou, ktorá priniesla
svoje ovocie, bolo schválenie projektu DIGITÁLNI ŠTÚROVCI od
Ministerstva školstva. Túto aktivitu iniciovala riaditeľka školy ZŠ Mgr.
Gabriela Lovásová a za projekt zodpovedá Dr. Roman Králik. Navyše
sa môžeme tešiť na návštevu pani riaditeľky Oxford University Press,
ktorá prisľúbila osobnú návštevu ZŠ Močenok, pána starostu, aby
vyjadrila uznanie žiakom a učiteľom anglického jazyka zapojených
do aktivít organizovaných spoločnosťou Oxford University Press.
Dr. Roman Králik
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Chcú riešiť problém

V tomto volebnom období pôsobí ako súčasť Mestského zastupiteľstva v Šali 11 komisií, členmi sú
poslanci zastupiteľstva a ďalší členovia sú neposlanci – občania schválení zastupiteľstvom. Pretože
sa blíži koniec volebného obdobia, oslovili sme
všetkých predsedov so zámerom poskytnúť občanom
informácie o ich činnosti a kvalite práce. Ako
obdržíme ich stanoviská, predložíme ich verejnosti.
Oslovili sme tieto komisie:
1. Komisia sociálna, zdravotná a pre bytové otázky
predseda: MUDr. Jozef Grell
počet členov: 10

2. Komisia podnikateľská a pre strategický rozvoj
predseda: Tibor Dubis
počet členov: 15

3. Komisia ﬁnančná a pre správu majetku mesta
predseda: Ing. Ferdinand Chromek
počet členov: 13

4. Komisia školstva

predseda: Ing. Helena Psotová
počet členov: 11

5. Komisia mládeže a športu

ľudí bez domova

Pred niekoľkými mesiacmi vypracovali PhDr. Martin Vereš a Roman
Csikós Koncepciu rozvoja sociálnej pomoci pre ľudí bez domova v meste
Šaľa. Dokument prerokovali aj viaceré komisie mestského zastupiteľstva a
výbory mestských častí.
Spracovaná koncepcia uceleným spôsobom reaguje na pretrvávajúci
problém bezdomovcov, ktorých je v meste podstatne viac ako uvádzajú
oﬁciálne údaje.
Problematike ľudí bez domova sa venuje Organizácia sociálnej starostlivosti, príslušné oddelenie mestského úradu. To je však málo a iba
jedna strana mince.
V súčasnosti sa úspešne realizuje projekt výdaja teplej polievky
pre bezdomovcov – približne pre 20 osôb. Mesto tak reagovalo na iniciatívu pobočky Slovenskej katolíckej jednoty (SKJ).
Pobočka Slovenskej katolíckej jednoty už od roku 1993 sa okrem
iného venuje i charitatívno-sociálnej činnosti, robí zber šatstva a
iných predmetov, ktoré poskytuje bezplatne sociálne odkázaným, organizuje mikulášske a vianočné posedenie s ľuďmi bez domova.
Obdobnú činnosť vykonáva aj Slovenská katolícka charita (SKCH),
poskytuje pomoc ľuďom v núdzi, starým a chorým ľuďom
poskytuje opatrovateľskú pomoc.
Charitatívnej pomoci sa venuje aj rímsko-katolícky farský úrad, a to dlhodobo a so značným zanietením.
Autori projektu však idú ďalej. Terajšie formy sú iba „špičkou
ľadovca,“ zdôrazňujú najmä absenciu priamej sociálnej práce.

Za dôležité potreby považujú:

predseda: Ladislav Jaroš
počet členov: 10

-

6. Komisia kultúry

predseda: Ladislav Košičár
počet členov: 11

zabezpečenie hygieny
zabezpečenie bývania
poradenstvo.

Rozširujú tým koncepciu pomoci o nové faktory. Preto vo svojej koncepcii
v rámci programu resocializácie vychádzajú zo 4 základných pilierov:
1. zriadenie hygienickej stanice, miestom na zabezpečenie osobnej
hygieny
2. zriadenie nízkoprahového centra, ktoré zahŕňa ubytovňu, priestor pre
výdaj stravy i priestor pre poskytovanie poradenstva
3. zabezpečenie terénnej sociálnej práce ako nástroj vytvárania kontaktov,
získavania si dôvery a samotnej resocializácie bezdomovcov
4. zriadenie chránenej dielne ako prostriedku pre obnovu pracovných
zručností.

7. Komisia výstavby a územného plánovania
predseda: Ing. Jozef Husárik
počet členov: 11

8. Komisia dopravy

predseda: Ing. Karol Mikloš
počet členov: 9

9. Komisia životného prostredia
predseda: Andrej Csillag
počet členov: 10

10. Komisia pre informovanosť verejnosti
predseda: Gabriela Talajková
počet členov: 6

11. Komisia Zboru pre občianske záležitosti
predseda: Ing. Helena Psotová
počet členov: 7

Veríme, že o svojej činnosti poskytnú zaujímavé informácie. Prvé stanoviská uvádzame na inom mieste.
Mk

Problémom sú a budú zdroje podpory – ﬁnančnej aj neﬁnančnej. Sú isté
možnosti – pomoc ﬁriem, fond sociálneho rozvoja, nadácie, viaceré projekty. Gestorom projektu koncepcie pomoci by bola pobočka Katolíckej
jednoty Slovenska spolu s ďalšími subjektami a s participáciou mesta.
Koncepcia je navrhovaná v realizačnej podobe v rokoch 2006 – 2008.
Navrhnutá koncepcia je dôkazom toho, že aj iné subjekty okrem organizácie sociálnej starostlivosti sa dlhodobo a systematicky venujú bezdomovcom, sociálne a zdravotne postihnutým ľuďom. Väčšina z nich to robí
na báze dobrovoľníkov, mnohí bezplatne, z vnútornej potreby pomáhať
ľuďom. Uvedené organizácie ako súčasť tretieho sektoru sa usilujú
pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.
Želáme autorom projektu veľa pevnej vôle pri presadzovaní a realizácii
koncepcie. Je to náročné, zložité, no pre istú skupinu občanov veľmi
potrebné.
Mk

SAMOSPRÁVA

Ktoré komisie sú súčasťou
mestského zastupiteľstva
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ŠKOLSTVO

SPOJENÁ ŠKOLA V ŠALI
Od začiatku júla pre tri stredné školy v
Šali nastáva nová právna situácia. Rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj, zo Strednej
priemyselnej školy chemickej, Stredného odborného učilišťa chemického
a Strednej priemyselnej školy vznikla
Spojená škola, ktorej organizačnými
zložkami sú uvedené stredné školy.
Pretože prichádza k podstatným zmenám,
obrátili sme sa na poverenú riaditeľku
Spojenej
školy
PaedDr. Alžbetu
Botorčeovú o poskytnutie informácií.
Pani riaditeľka, k akým zmenám
prichádza v živote troch škôl?
S účinnosťou od 1. júla 2006 ako samostatný právny subjekt je do siete škôl
zaradená Spojená škola Šaľa, ktorej
organizačnou zložkou sa stali SPŠ, SPŠCH
a SOUCH Šaľa. Nová škola bude mať
približne 860 žiakov, z tohto počtu na SPŠ
340, SPŠCH 290 a SOUCH 230 žiakov.
Aká bude organizačná štruktúra novej
školy?
Pedagogický úsek tvoria spomínané tri
stredné školy, ekonomicko-hospodárskoorganizačný úsek tvoria samostatné úseky
ekonomickej časti, organizačnej zložky
a úsek služieb a podnikania. Oceňujem
najmä
novovytvorený
organizačný
úsek, v ktorom by malo pôsobiť 5 pracovníkov /projektový manažér, správca
informačnej siete, knižnično-aktivačný
pracovník, výchovno-poradenský pracovník, bezpečnostný technik/. Tento úsek je
predpokladom skvalitnenia samotného
vzdelávacieho procesu, ale môže prispieť
aj k skvalitneniu servisných služieb pre
študentov i pedagógov všetkých troch škôl.
Zjednocuje sa aj ekonomická činnosť
škôl. Ekonomický chod škôl, ﬁnančné
a mzdové účtovníctvo i starostlivosť o
majetok budú riadené z jedného centra,
čo značne môže skvalitniť činnosť škôl.
Areál školy je rozsiahly, ako bude
zabezpečená starostlivosť o jeho
priestory?
Pretože nová škola bude pôsobiť ako
rozpočtová organizácia s podnikateľskou
činnosťou, úsek služieb a poskytovania
bude zabezpečovať ubytovacie i stravovacie služby, upratovanie a údržbu objektov, starostlivosť o zeleň a športoviská.
Mnohé
priestory
bude
potrebné
rekonštruovať, prípadne vykonať rozsiahle opravy, aby priestory spĺňali prísne

bezpečnostné a hygienické predpisy. Treba
opraviť najmä strechu a odstrániť zatekanie stien vo viacerých miestnostiach.
Súčasťou školy bude aj domov mládeže,
ubytovaných žiakov má zatiaľ SPŠCH,
počítame však s možnosťou poskytovať
ubytovanie aj pre ďalších študentov,
v prípade potreby aj iným subjektom.
Aké sú Vaše zámery v ďalšom rozvoji
školy?
Od 1. septembra tohto roku, teda
v školskom roku 2006/2007 bude
zabezpečená príprava študentov podľa
doterajších študijných a učebných odborov. Máme však ambície o aktualizáciu
odborov podľa záujmu žiakov a potrieb
spoločnosti. Nová koncepcia školy vytvára
možnosti na ﬂexibilitu štúdia s možnosťou
vertikálneho i horizontálneho prestupu
študentov. Takýto typ školy tu už bol
približne pred 15-mi rokmi, keď tu pôsobil
Inštitút vzdelávania, potom sa koncepcia
pre nepochopenie zrušila, súčasný systém
školy dáva predpoklad pre lepšie využitie
kapacít školy, zvýši efektivitu štúdia.
Ako novinku môžem uviesť, že od 1.
septembra 2007 otvoríme v odbore
technik PHARE triedu s rozšíreným
vyučovaním telesnej výchovy so zameraním na špecializáciu futbal. Trieda má zabezpečiť prípravu budúcich
mladých futbalistov pre šaliansky klub.
Sme ochotní aj o rovnaký postup pri rozvoji ženskej hádzanej zriadením obdobnej triedy napríklad v štúdiu obchodnej akadémie. Viacej angažovanosti v
tomto smere by mal prejaviť hádzanársky klub garantovaním požadovaných
záruk, aby žiačky hádzanej mali možnosť
pokračovať v štúdiu i v hádzanej naďalej
v Šali. Podľa prieskumu až 40 % absolventov ZŠ odchádza študovať mimo
mesta. Máme záujem, aby integrovaná
škola toto percento podstatne znížila.
Aké interné poradné orgány budú v
novej škole pôsobiť?
Zákonnou povinnosťou je kreovať
radu školy, žiacku školskú radu i
rodičovské združenia. Rada školy i
žiacka školská rada bude jedna, pre
všetky tri školy, o počte rodičovských
združení ešte nie je deﬁnitívne rozhodnuté, buď bude jedno spoločné, prípadne každá škola bude mať vlastné.
V ktorých priestoroch sa bude
vyučovať?

Vzdelávací proces bude od septembra
zabezpečený v doterajších priestoroch, v
tých budovách čo doteraz. Budúci vývin
ukáže, či bude potrebný nejaký presun škôl,
či odborov. Podstatne viac budeme vedieť
po určitom čase, keď nový model úspešne
naštartuje. V budúcnosti by sme mali záujem o zriadenie aj formy vysokoškolského
štúdia formou detašovaného pracoviska. Možnosti na to Šaľa má,
pred rokmi tu táto možnosť už bola.
Ďakujem pani riaditeľke za poskytnuté informácie a chcem novej integrovanej škole
popriať všetko najlepšie, veľa dobrých a
tvorivých pedagógov, veľa zvedavých a
po vedomostiach túžiacich žiakov. Aby
sa spojená škola stala dominantou nielen
Šale, ale aj celého regiónu. Som rád, že
po mnohých rokoch sa predstava takejto školy stala realitou. A pani riaditeľke
aj splnenia jej sna o takejto škole. Pred
rokmi sa spolu s ďalšími o toto usilovala.
Mk

MESTO ŠAĽA
Námestie Sv. Trojice č. 7
zastúpené štatutárnym orgánom,
primátorom mesta vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície

vedúci Mestského kultúrneho
strediska v Šali
Požiadavky:

1) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne I.
stupňa
2) odborná spôsobilosť v oblasti kultúry vítaná
3) predloženie „Koncepcie zabezpečovania kultúry
v meste“
4) manažérske a osobnostné predpoklady, originalita
5) užívateľská znalosť v oblasti výpočtovej techniky
6) znalosť cudzieho jazyka vítaná
7) bezúhonnosť /odpis registra trestov/

Predpokladaný nástup do zamestnania:
september 2006
Termín uzávierky prihlášok:
31. júla 2006 do 14.00 h
Podať žiadosť o účasť na výberovom konaní
spolu s vypracovanou koncepciou, so stručným
profesným životopisom, dokladmi o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, bezúhonnosti možno v
podateľni MsÚ, prípadne poslať poštou na adresu:
Zn. Výberové konanie MsKS
Adresa podávateľa
Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice č. 7
927 15 Šaľa

Info: t. č.: 031/ 7705981 – 4, kl. 121
e-mail: csupraiova@sala.sk
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Dovolenky končia, začína sa príprava na novú sezónu. Zraz družstva
je 12. júla, od pondelka 17. júla začína
kondičné a herné sústredenie v Bojniciach, kde aj v minulosti našli Šalianky
veľmi príjemné prostredia na prípravu.
Aké zmeny sa udiali po skončení sezóny?
Z kádra odišla opora a slovenská reprezentantka M. Halásová do Nemecka, s aktívnou činnosťou v Šali skončila dlhoročná
hráčka M. Flašková, do kádra nebola
zaradená vlani tretia brankárka I. Kútna.
Do družstva sa opätovne vracia po materskej dovolenke Marcela Martináková,
známa ako Kuťková, z hosťovania v
Močenku sa do brány postaví Martina
Túrociová, na spojku mladšia zo sestier Weibelových Lucia. Z odchovankýň
prichádza do prvoligového družstva
Beata Korytárová, s ktorou sa počíta
na pravé krídlo. Zo zahraničia z Győru
talentovaná Orsolya Rózsová a z Rumunska Melinda Erdősová, prvá na post
pravého krídla a druhá ako spojka.
Ostatné hráčky zostali a tešia sa na novú
sezónu. Zaujímavosťou je úsilie z Andrey Šalatovej „urobiť “ pivota, pretože
tento post odchodom Caltíkovej vlani a
teraz Halásovej značne utrpel. Verme,

že sa Šalatová na novom poste uplatní.
Realizačný tím zostáva nezmenený.
A aká bude zápasová príprava?
Na to nám odpovedal sekretár klubu Ladislav Kováč: „ Začiatkom augusta odchádzame na turnaj do Banskej Bystrice, v Šali
sa predstavíme 20. augusta v prípravnom
zápase s nórskym Levangerom, o tri
dni neskôr 23. augusta v športovej hale
privítame družstvo Sulzbach z Nemecka,
kam
prestúpila
práve
Halásová.
Koncom augusta nás čaká domáci turnaj o Pohár generálneho riaditeľa Duslo,
a. s. a začiatkom septembra posledná
previerka – turnaj v Michalovciach.“
Veríme,
že
táto
príprava
bude kvalitná a súperi preveria pripravenosť na ligovú súťaž.
Nám už len treba dodať, že nová
ligová sezóna sa začne 9. septembra,
Šaľa sa v 1. kole stretne s majstrom
z Michaloviec na jeho palubovke.
V Šali sa naše družstvo predstaví až
16. septembra, keď v 2 kole privítame
v športovej hale Sláviu Praha.
Vylosovanie a rozpis zápasov s
ďalšími
novinkami
prinesieme
v
budúcom
čísle
mesačníka.
MK

Primátor mesta s mladými šampiónmi na oﬁciálnom privítaní

Mladí futbalisti zo Šale priviezli víťazný pohár
Nadnárodná spoločnosť HOBAS, ktorá realizuje svoje aktivity na území viacerých
štátov strednej a juhovýchodnej Európy zorganizovala v dňoch 23. 6. - 25. 6. 2006 3dňové stretnutie predstaviteľov miest z týchto

štátov vo Veldene pri Klagenfurte v Rakúsku.
Súčasťou stretnutia bol futbalový turnaj 9ročných futbalistov z 5-tich krajín. Slovensko
a mesto Šaľa reprezentovali hráči z prípravky
FK Slovan Duslo Šaľa, Kubík Norbert, Ďuriš

Naše hádzanárky v plnom nasadení

Vítazný futbalový tím
Samuel, Kudry Miroslav, Tóth Denis, Goldberger Peter, Šalata Tomáš, Porubský Jozef, Franko
René, Kochan Patrik, Salay Denis pod vedením
trénera Zoltána Mojzeša a vedúceho mužstva
Marcela Ďuriša. Členmi realizačného tímu boli
Michal Vrbovský a Roland Franko. Turnaj sa hral
24. júna 2006. Mužstvá boli rozdelené do dvoch
skupín. V skupine s našimi hráčmi bolo domáce
mužstvo Veldenu, s ktorým sme zvíťazili 4:0,
gólmi Kochana 2, Šalatu 1 a Kudryho 1. Ďalším
súperom bolo mužstvo Bledu zo Slovinska. Znovu sme zvíťazili 5:0 gólmi Szalaya 3, Ďuriša 1
a Kudryho 1. Postúpili sme do semiﬁnále, kde
sme pokračovali
vo víťaznom ťažení s Klagenfurtom z Rakúska s výsledkom 3:0 gólmi Kochana, Ďuriša a Szalaya. Nasledovalo očakávané
ﬁnále s mužstvom z Uherského Brodu z Česka,
ktoré prešlo do ﬁnále bez prehry a bolo miernym favoritom. Naši mladí futbalisti však podali veľmi dobrý výkon a zaslúžene zvíťazili 2:1
gólmi Ďuriša a Kochana a obsadili 1. miesto. Z
rúk majiteľa ﬁrmy HOBAS a primátora mesta
Veldenu prevzali na slávnostnom vyhodnotení
pohár a zlaté medaily. Chlapci vzorne reprezentovali mesto nielen po futbalovej, ale aj
po spoločenskej stránke, čo potvrdili aj zástupcovia nášho mesta, ktorí sa zúčastnili podujatia,
Ladislav Jaroš a Gabriela Fülöpová. Od zástupcu
ﬁrmy HOBAS na Slovensku Petra Juhása si
zaslúžili nielen pochvalu, ale aj sladkú odmenu.
S rovesníkmi z Česka, Rakúska, Slovinska, Rumunska nadviazali nové kontakty, priateľstvá
a získali nové poznatky. Víťazstvo by ich malo
motivovať v ďalšom úsilí v športovej kariére.
Michal Vrbovský

ŠPORT

Hádzanárky v príprave na novú sezónu
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Slávnostný
príhovor
povedala Ing. Psotová.
Zdôraznila jednu z podstát práce učiteľa – „žiť
pekne znamená žiť pre
iných, batôžtek školy si
nesie každý so sebou.“
Slávnostnú
atmosféru
stretnutia obohatil aj Mgr.
Zoltán Miko ukážkou zo
svojho piesňového repertoáru. Slová songu „žili
sme správne, žiť za to
stálo“ ocenili dlhoročnú
pedagogickú
prácu
prítomných
učiteliek.

Veľmi milú a pôsobivú
slávnostnú chvíľu v prítomnosti primátora mesta
Ing. T. Barana, vedúceho
Spoločného
školského
úradu PaedDr. M. Vrbovského a vedúcej oddelenia školstva a kultúry
p. G. Fülöpovej prežívali

Pani učiteľky pri slávnostnom prípitku
učiteľky
základnej
školy
Jozefa
Murgaša
PaedDr. Eva Peleczová, Mgr. Mária Hikkelová, Mgr. Albína Trubačová, p. Oľga Szarková z MŠ J. Palárika.
Primátor mesta okrem slov poďakovania za dlhoročnú prácu venoval pedagogičkám ďakovný list mesta, ako výraz vďaky a uznania.

Víťazní futbalisti v obradnej sieni

Kto boli malí víťazi?

Mladí futbalisti pri podpise do pamätnej knihy mesta Šaľa
Obradná sieň mestského úradu pamätá prijatia mnohých
športovcov, majstrov, víťazov domácich, no i zahraničných.
Mnohí reprezentanti, družstvá i jednotlivci mali možnosť
vychutnať si chvíle príjemnej atmosféry, slová uznania.
Nebolo tomu inak ani v stredu 28.júna, pravda s tým rozdielom, že
hosťami takejto slávnosti boli 9-roční chlapci, víťazi medzinárodného futbalového turnaja prípravkárov v rakúskom Klagenfurte.
V obradnej sieni ich očakával primátor mesta Ing. Baran, vedúci Spoločného školského úradu PaedDr. Vrbovský, predseda
komisie mládeže a športu MsZ pán Jaroš, i vedúca oddelenia
kultúry a športu MsÚ pani Fülöpová. Prítomní boli aj rodičia
malých futbalistov, zvedavá kamera televízie i zástupcovia médií.
Na stole krásny pohár, ktorý si víťazi priniesli domov, sladká torta i
občerstvenie.

Predstavme si ich: Kubík Norbert,
Ďuriš Samuel, Kudry Miroslav, Tóth
Denis, Goldberger Peter, Šalata Tomáš,
Porubský Jozef, Franko René, Kochan
Patrik a Salay Denis. Spolu so svojím trénerom Zoltánom Mojzešom a
vedúcim družstva Marcelom Ďurišom
vstúpili do obradnej siene v športovom
drese a po príchode sa predstavili
športovým bojovým pokrikom, ktorým
pred zápasmi povzbudzovali seba.
A úspešne, lebo premožiteľa nenašli.
Malým futbalistom poďakoval za
úspešnú reprezentáciu klubu a mesta zástupca ﬁrmy HOBAS p. Juhás,
pretože práve táto ﬁrma bola garantom a spoluorganizátorom turnaja.
Chlapci obdržali od primátora mesta
upomienkové predmety a všetci sa
zapísali do pamätnej knihy mesta. Potom nasledovali rozhovory pre televíziu, fotografovanie.
Nuž a nakoniec bol malý slávnostný
ohňostroj a krájanie torty. Príjemná atmosféra pokračovala debatou najmä o
športe a spomienkami na úspešný turnaj.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave a organizovaní turnaja, malým futbalistom želáme veľa
ďalších športových úspechov, no
a samozrejme príjemné prázdniny.
Mk

Do ďalších rokov života
želáme i my pani učiteľkám
veľa zdravia, spokojnosti
a radosti, aby školské
roky boli pre ne trvalou peknou spomienkou.
MK

V máji 2006 začal svoju činnosť “Klub psoriatikov a atopikov pre Šaľu a blízke okolie”. Kto má záujem stať sa jeho členom
resp. dozvedieť sa niečo bližšie, prosím kontaktujte jeho predsedu:
Ing Śtefan Packa, Družstevná 24, č.t: 7717119, mobil: 0907769749

Týmito slovami sa prihovorila Ing. Helena Psotová,
vedúca odboru školstva a
kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja a vedúca komisie školstva mestského zastupiteľstva v Šali
v obradnej sieni mestského
úradu učiteľkám, ktoré v
školskom roku 2005/2006
ukončili svoje pôsobenie
v školských službách a
odchádzajú do dôchodku.

“Klub psoriatikov a atopikov pre Šaľu a blízke okolie”

KULTÚRA

Piesočné hodiny odmeriavajú čas
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Divadelná sála domu kultúry patrila v utorok 27. júna najlepším
žiakom a študentom základných a stredných škôl okresu Šaľa.
V sále sa zišli víťazi predmetových olympiád, autori projektov,
stredoškolskej odbornej činnosti, vynikajúci študenti, športovci,
budúci umelci, víťazi mnohých súťaží, proste tí, ktorí v priebehu školského roku 2005/2006 dosiahli prenikavé výsledky
od školských súťaží až
po úspešnú prezentáciu na národných
i medzinárodných súťažiach.
Na slávnosti sa zúčastnili primátor mesta Ing. Baran, starostovia
obcí PaedDr. Čiernik z Vlčian, Ing. Jancso z Nededu a pán Bukovský z Diakoviec. Prítomná bola aj Ing. Psotová, pani Fülöpová,
PaedDr. Vrbovský, riaditelia základných a stredných škôl.
Ocenení žiaci z rúk predstaviteľov samosprávy a vedenia
škôl prevzali za svoje výsledky diplomy a ﬁnančnú odmenu.
V príhovore vedúca odboru školstva a kultúry NSK Ing. Psotová
Vystúpenie žiakov ZŠ Krátka
zdôraznila význam kvalitnej práce učiteľov i žiakov škôl, pretože
školstvo potrebuje obetavých učiteľov a zvedavé deti. Citovala príbeh zo života Alberta Einsteina, ktorý na otázku, koľko má
nadania a talentu, tento svetoznámy vedec stručne odpovedal: „Nemám nadanie,
som iba zvedavý.“ Slávnostnú atmosféru
obohatili kultúrnym programom žiaci základných škôl. Vo vystúpení žiakov ZŠ
Krátka dominovali ľudové tance a spev.
Vystúpenie žiakov ZŠ s VJM P. Pázmaňa
bolo orientované na moderný tanec a hudbu
ako aj na modernú choreograﬁu športovotanečnej scénky. Vystúpenia boli ocenené
spontánnym potleskom.
Oceneným žiakom, ale aj všetkým ostatným
želáme vynikajúce prázdniny, aktívny oddych, pedagogickým a výchovným pracovníkom škôl príjemné dovolenkové obdobie.
Ďakujeme všetkým oceneným za námahu, úsilie i dosiahnuté výsledky. Prajeme všetkým školám, aby aj v budúcom školskom roku mohli prezentovať
úspechy svojich učiteľov a žiakov.
Primátor mesta pri gratulácii oceneným študentom

Ocenení žiaci škôl okresu Šaľa

Hájske: Maroš Trubač, Juraj Franta
Horná Kráľová: Miloš Kopiary
Tešedíkovo: Veronika Adamkovičová, Monika Mlacáková
ZŠ s MŠ Trnovec n. Váhom: Monika Szabová, Nikola Mesárošová
Diakovce VJM: Kitti Jakócsová, Eva Némethová, Krisztína
Némethová
Neded VJM: Krisztína Szenicseková
Tešedíkovo VJM: Enikő Darázsová, Natália Szádocká, Róbert
Németh
Vlčany VJM: Klaudia Karaszová, Mário Szekereš
Žihárec VJM: Ibolya Palágyiová, Dániel Baranyay, Adrián Baranyay
ZŠ s MŠ Selice s VJM: František Koller, Kristína Kulinová, Bálint
Czanik, Patrik Balogh
Neded 1.- 4. roč.: Samuel Petrina, úspešný riešiteľ pytagoriády,
HMZ – družstvo 3

Diakovce 1.- 4. roč.: Veronika Czadiová, za družstvo Hliadky
mladých zdravotníkov

Ocenení žiaci škôl mesta Šaľa

Špeciálna ZŠ: Michaela Hanáková, Veronika Packová
SOUCH: Marek Hanus, Tomáš Foltinovič
SPŠCH: Annamária Poláková
SOUP: Karolína Rybová, Erika Slobodová
Gymnázium: Petra Kohútová, Milan Jaroš, Tímea Poláková
SPŠ, Nivy 2: Martin Fülöp
Družstvá
– ZŠ Bernolákova: Patrik Lauko, kapitán futbalového družstva
– ZŠ Hollého: Klaudia Darážová, kapitánka družstva vo vybíjanej
Kristína Očenášová, kapitánka futbalového družstva
MK

ŠKOLSTVO

NAJLEPŠÍ ŽIACI A ŠTUDENTI ŠKÔL

MESTSKÁ POLÍCIA

10

Mesačník samosprávy mesta Šaľa / Júl 2006

Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac jún - počet priestupkov
Priestupok

Názov priestupku

Počet

VZN 3

Obchodná a podnikateľská činnosť

5

VZN 3/03

O ochrane ovzd. pred zneč. lát. a o popl. za zneč. ovzdušia

1

VZN 6

O používaní zábavnej pyrotechniky

1

VZN 8

O udrž. všeobecnej čistote a tvorbe, ochrane a údržbe
zelene

19

VZN 16

O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy

1

VZN 35

O podmienkach a podrobnostiach držania psov

17

PCO výjazd

Pult centralizovanej ochrany

68

§ 47

Verejný poriadok

47

§ 49

Občianske spolunažívanie

26

§ 50

Proti majetku

30

Zák. značenia

Dopravné značky

28

Dop. nehody

9

Trestné činy

13

Iné prípady

48

Spolu:

354

Blok. pokuty:

25 pokút v celkovej sume

5200 .- Sk

čl. 3

Povinnosti držiteľa psov

4

čl. 5

Vodenie psov

1

Túlavý pes
Pokuty:

12
pokuta v celkovej sume

0 .- Sk

por. Ján Komjáthy, vel. odd. štatistiky a evid. MP

Mestská polícia Šaľa uskutočnila v mesiaci jún prednášku v MŠ
Budovateľská. Na prednáške sa zúčastnili všetky deti a hlavnou
témou bola práca mestskej polície. Deti si mohli vyskúšať putá,
nepriestrelnú vestu a auto.

Z policajného zápisníka
Dňa 5.6.2006 o 19.40 h bolo stálej službe MP
telefonicky oznámené, že na ulici Nivy za areálom SOUCH pri regulačnej stanici plynu neznáme
deti podpálili suchú trávu. Na mieste sa už nikto
nenachádzal a oheň bol hliadkou MP uhasený.
Dňa 13.6.2006 o 15.35 h nám majiteľka záhradky v čerešňovom sade oznámila, že pri záhradkách je vo vreci nejaká zdochlina. Hliadka na
mieste zistila, že sa jedná o usmrtenú srnu. Na
miesto bol privolaný poľovník a hliadka OO PZ.
Dňa 15.6.2006 o 12.35 h nás obyvateľ rodinného domu
na Pionierskej ulici požiadal o pomoc, nakoľko mu v
záhrade na strom zasadol roj včiel. Na miesto bol privolaný včelár, ktorý roj preniesol na bezpečné miesto.
Dňa 16.6.2006 o 19.08 h sa neznámi páchatelia v
HM TESCO pokúsili odcudziť tovar v hodnote cca
2100 Sk. Pred príchodom hliadky sa im podarilo z
miesta ujsť a tovar sa vrátil do predaja nepoškodený.
Dňa 16.6.2006 o 20.55 h obyvateľ mesta Šaľa na
ulici Nivy znečisťoval verejné priestranstvo tým,
že vyhadzoval osobné veci z okna bytu. Za prítomnosti hliadky tieto veci pozbieral a bol na
mieste vyriešený blokovou pokutou 500,- Sk.
Dňa 20.6.2006 o 13.25 h nás stála služba OO
PZ požiadala o pomoc pri pátraní po neznámom
mladíkovi, ktorý zaplatil v novinovom stánku na
ulici SNP falošnými 500- korunovými bankovkami. Hliadka MP podľa popisu zadržala mladíka B.
G. zo Šoporne a odovzdala ho kriminálnej polícii.
Dňa 29. 6. 2006 v čase o 23.55 h bolo telefonicky oznámené rušenie nočného kľudu na Budovateľskej ulici.
Hliadka MP na mieste zistila, že sa jedná o fyzické napadnutie mladíka T. B. iným mladíkom E.Š. Na miesto
bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá prípad prevzala.
por. Ján Komjáthy, vel. odd. štatistiky a evid. MP

Mestská polícia Šaľa v spolupráci s kynologickým klubom uskutočnila 28. júna ukážku výcviku služobných psov pre deti materských
škôl. Ukážka sa konala na Váhu pri pláži za prístavom .Na ukážke
sa zo svojimi psami zúčastnili Ján Komjáthy – boxer, Alexandra
Porubská –veľký bradáč a Henrieta Okruhlicová - veľký bradáč.

NOVINKA Z PARTNERSKÉHO MESTA – OROSZLÁNY
V miestnom priemyselnom parku postaví svetoznáma
japonská ﬁrma Musashi ešte v tomto roku na ploche
3 000 m2 výrobnú halu. Japonská ﬁrma sa zaoberá výro-

bou farieb a pripravila investíciu vo výške 1,5 miliardy forintov. Po dokončení projektu zamestná približne 50 ľudí.
Plánovaná kapacita výroby je vo výške 8 miliárd forintov.
MK
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...Medzi najkrajšie cnosti vyspelých národov sveta sa zaraďuje aj
znalosť vlastných dejín a národná hrdosť.

„Poznávajme i my svetielka našej minulosti a vyzdvihujme vzácne skvosty prítomnosti. Pripomeňme si i
my v túto chvíľu či neskôr na hodinách fyziky, prírodopisu, náboženskej alebo výtvarnej výchovy osobnosť
Jozefa Murgaša, ktorého meno nesie naša škola.“

Jozef Murgaš

Narodil sa 17. 2. 1864 na strednom Slovensku, v
Kremnických vrchoch, v dedinke Jabíková – dnes
Tajov v okrese Banská Bystrica.
Zomrel 11. 05. 1929 vo Wilkes Barre, v štáte Pensylvánia v USA.
Kňaz, vynálezca, národovec, maliar a botanik.
Priekopník bezdrôtovej telegraﬁe. Prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova.
V USA získal trinásť svetových patentov. K popularizácii jeho objavov prispel svojou návštevou
v jeho laboratóriu vtedajší prezident USA Theodor Roosewelt (1905). Angažoval sa za vznik
prvej Československej republiky (Pittsburská do-

hoda, milióndolárová zbierka pre nový štát Čechov a Slovákov).
K pamiatkam Jozefa Murgaša patrí:
•
rodinný dom Jozefa Murgaša v Tajove
•
pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove
•
symbolický hrob s náhrobným pomníkom
Jozefa Murgaša v cintoríne v Tajove
•
pomník Jozefa Murgaša v Bratislave – TKB Jarošova
•
pomník Jozefa Murgaša vo Wilkes Barre v Pensylvánii
•
obrazy v kostole vo Wilkes Barre v Pensylvánii
•
obrazy v pamätnej izbe Jozefa Murgaša v Tajove,
v kostole v Lopeji, v B. Bystrici
•
maketa Murgašovej vysielačky vo Wilkes Barre
•
zbierka motýľov (9000 exemplárov) z rôznych
častí sveta
•
pomenovanie vojnovej lode „Reverend Jozef Murgaš“
v štáte Georgia v r. 1944
•
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
v Banskej Bystrici
Od 20. 2. 2004 k pamiatkam na Jozefa Murgaša patrí aj
•
Základná škola Jozefa Murgaša Šaľa
Zároveň sa zaradila medzi čestných členov klubu Reverenda
Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského v Bratislave.
Mgr. M. Oravcová

Materská škola 8. mája sa nemusí báť o svoju budúcnosť
Aktivity MŠ 8. mája
Deti s rodičmi sa mali možnosť
opäť stretnúť a zabaviť sa pri
opekačke organizovanej MŠ 8.
mája. Tento rok sa toto stretnutie uskutočnilo 16. júna a prilákala
množstvo rodičov s deťmi. Súčasťou
programu boli tiež hry pre deti.

Učiteľky, rodičia a deti sa cítili naozaj skvelo.

Rodičia sa mohli porozprávať s pani
učiteľkami, sledovať svoje dieťa
v „akcii“ a v kolektíve detí. Celé
stretnutie trvalo tri hodiny a opäť
potvrdilo, že spoločné stretávanie
búra bariéry a pomáha vo vzájomnej
komunikácii. Ďakujeme našej MŠ
za zorganizovanie podujatia a tešíme
sa na ďalšie stretnutie. Jednoduchotradičná „opekačka“ mala úspech.
redakcia

ŠKOLSTVO

11. 5. 2006 si v základnej škole na Hornej ulici
pripomenuli 77. výročie ú-mrtia Jozefa Murgaša.
V školskom rozhlase v závere príhovoru Mgr.
Márie Oravcovej, riaditeľky školy, zaznelo:
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ZA PÁNOM IMRICHOM TANKOM
SPOMIENKA

úsilí, pracovitosti, vzťahu k človeku.
Nikdy som ho nestretol namosúreného,
vždy rozdával úsmevy a dobrú náladu.
I preto mal veľa priateľov a známych.
Nie iba v Tešedíkove, v Šali, no i
ďaleko v regióne i za hranicami krajiny.
Začal s podnikaním v dobe, keď to
vôbec nebolo ľahké. Ľahké to nie je ani
dnes, no mal svoju prácu rád, to bolo
rozhodujúce. Pomoc vždy našiel v rodine, svojich blízkych. Keď mu choroba
už nedovoľovala intenzívne pracovať,
znášal to ťažko. Neľahko sa odlučoval
od toho, čo mal celý život rád.
Pomáhal, keď bolo treba, pomohol,
pretože pomáhal rád. Svojim najbližším,
no i priateľom a známym. Chápal pozemský svet, no i svet ducha, večnosti.Práve
preto ho mnohí mali radi a obdivovali.
Dlhé zástupy smútočných hostí,
kytice, vence, atmosféra poslednej rozlúčky, katafalk, v pozadí
usmiata tvár na fotograﬁi v typickom oblečení a v typickej póze.
Tak nám zostáva v pamäti, takého sme
ho po celé desaťročia poznali, v podstate bolo jedno, či bolo skoré ráno,
popoludnie, či neskorý večer, či zima
mrazivá, daždivá jeseň, či horúce leto.

Práca mu bola zároveň zábavou, hobby,
relaxom, potešenie nachádzal v svojej
cukrárskej dielni, medzi svojimi, pretože
rodina i ostatní zamestnanci boli jeho.
Pamätám sa na jeho prvú malú
predajňu zákuskov i zmrzliny, na
jeho denné rozvážanie sladkých dobrôt, na príjemné rozhovory s ním,
ktoré boli nielen poučením, ale aj
zážitkom, dojmom o ľudskej odvahe,

„Žiť za to stálo,“ napadli mi slová songu,
keď som ho v horúce sobotné odpoludnie
spolu s ďalšími odprevádzal na poslednej ceste alejou tešedíkovského cintorína
na miesto jeho posledného odpočinku.
Zostane s nami aj naďalej, lebo určite
si to tak prial. Odišiel ticho, nebadane, bez návratu. Bude nám chýbať.
Mk

Ďalšia charitatívna aktivita primátora Šale začala písať svoju históriu
Aukcia výtvarných diel a fotograﬁí postihnutých šalianskych detí
Nedávno skončené oslavy mesta, známe ktorej sme sa potešili a nielen preto, že si na
ako „Jarmok tradičných remesiel“, sa po nás samospráva spomenula. Poďakovanie
prvýkrát niesli i v duchu charitatívnom. patrí nielen primátorovi Baranovi, ale aj
Niekoľko desiatok tisíc korún, za ktoré podnikateľom, ktorí sa zúčastnili. Máme
boli šalianskym autistickým deťom a aj snahu sa naďalej zviditeľňovať, do budúcich rovesníkom z podobnými postihnu- nosti plánujeme vytvorenie chránených
tiami zakúpené digitálne fotoaparáty, dielní na vyplnenie voľnočasových aktivít
počítačová súprava, farebná tlačiareň pre naše deti. V budúcnosti by sa práve
s kopírkou a skenerom, televízor, prenosný tieto aktivity mohli pretransformovať na
CD a MC prehrávač, či DVD prehrávač, zamestnanie pre šalianskych autistov.
je výsledok aktivity primátora Šale Tibora Počítač, skener, tlačiareň, či kopírka,
Barana. Ten sa rozhodol zorganizovať auk- ktoré nám mesto zakúpilo, pomôže deťom
ciu diel, obrazov a fotograﬁí, ktoré vyšli pri učení,“ konštatovala po aukcii Anz dielne práve spomínaných detí. Pozva- namária Hakszerová, ktorá už šesť rokov
niu primátora sa „nie“ nehovorí, a tak sa vedie krúžok autistických detí. „Chcem
v podvečer 21. júna zišlo v Reštaurácii sa i touto cestou poďakovať všetkým
LUKAS niekoľko podnikateľov nielen zo zúčastneným, ktorí ma naozaj veľmi milo
Šale, ale i z celého regiónu, ktorí štedro prekvapili svojou štedrosťou a som rád,
ocenili umelecké schopnosti týchto detí. že sami prišli s iniciatívou stretávať sa pri
„Myslím, že to bola veľmi pekná akcia, tejto charitatívnej akcii aj po iné roky,“

nešetril slovami chváli, primátor mesta
Tibor Baran. Práve snahu primátora však
ocenili i prítomní podnikatelia. „Myslím,
že poďakovanie viac ako nám, ktorí sme
nejakou tou korunou prispeli, patrí osobe
primátora Tibora Barana. Je to správny
muž na správnom mieste. Jeho aktivity
sledujem už dlhšie, ale prvýkrát som sa
s ním osobne stretol práve na tejto aukcii,“
nechal sa počuť Norbert Bödör, ktorý si
v stredu z Lukasu odnášal až trojicu obrazov. Najvyššiu čiastku za obraz na aukcii
ponúkol Ladislav Vráblik: „Bola to jedna
z veľmi dobrých akcií mesta, ktorá dokonca pomohla pri realizácii najhumánnejšej
myšlienky a to pomoci postihnutým
deťom. Je dobre, že si primátor našiel čas
aj na takúto aktivitu a dokázal dať dokopy
ľudí, ktorí prispeli na podporu týchto detí.“
M. Strápek

PREVENTÍVNY PROJEKT „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“
Mestská polícia Šaľa začala tento preventívny projekt realizovať v školskom roku 2005/2006 na Základnej škole J. Murgaša.
Do tohto projektu boli zapojení žiaci 5. ročníka v celkovom počte 55 detí .

Filozoﬁou projektu je , že uniformovaný policajt
približuje deťom za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém.
1. „Priatelia policajti“, cieľom je predovšetkým priblížiť
činnosť polície a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne
zmýšľanie o polícii.
2. „Kto kradne, je zlodej“, cieľom je informovať o krádežiach
a o predchádzaní krádežiam.
3. „A pôjdeš v tom s nami“, cieľom je porozprávať o násilí ,o
normálnom spolunažívaní a informovať o linke pomoci .
4. „Správaj sa normálne“
5. „To musíš vedieť“, cieľom je informovať o zásadách
bezpečného bicyklovania, o zodpovednom a slušnom
správaní v prostriedkoch hromadnej dopravy a predovšetkým
venovať pozornosť správaniu chodca v cestnej premávke.
6. „Zákerná droga“ ;
7. „ Bingo! ... za moje peniaze!“
8. „Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!“, ktorých
spoločným cieľom je informovať o škodlivosti drogovej
a alkoholovej závislosti a závislosti na výherných automatoch, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť
deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život.
9. „Odpáľ to do vzduchu!“, cieľom je informovať o zábavnej
pyrotechnike a predovšetkým poukázať na trvalé následky na
zdraví ako dôsledku neodbornej manipulácie s výbušninami.

Základná škola Jozefa Murgaša v Šali má
nového riaditeľa.
Podľa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve je funkčné obdobie riaditeľov škôl
5- ročné. Pani riaditeľke na ZŠ Jozefa Murgaša Mgr. Márii
Oravcovej uplynulo toto obdobie k 30.6.2006. Primátor mesta,
v súlade s platnou legislatívou, vypísal výberové konanie na
funkciu riaditeľa uvedenej školy s nástupom k 1.7.2006. Do
výberového konania, ktoré sa konalo 8. júna 2006, sa prihlásilo 6 uchádzačov. Výberová komisia, ktorou zo zákona je rada
školy, vybrala a primátorovi mesta navrhla na funkciu riaditeľa
školy Mgr. Eduarda Lacka. Za účasti predsedníčky rady školy
Ing. Dáši Danadovej, vedúcej OŠKaSV Gabriely Fülöpovej,
vedúceho SŠÚ PaedDr. Michal Vrbovského odovzdal primátor mesta Ing. Tibor Baran na spoločnom stretnutí menovací
dekrét Mgr. Eduardovi Lackovi. V rozhovore novovymenovaný riaditeľ v krátkosti prezentoval priority v riadení školy.
Dňa 30. 6. 2006 na pracovnom stretnutí zamestnancov ZŠ Jozefa
Murgaša uviedol Dr. Vrbovský z poverenia primátora mesta do
funkcie riaditeľa školy Mgr. Eduarda Lacka. Poprial mu dobrú
spoluprácu s kolektívom školy a veľa spoločných úspechov.
Zároveň
poďakoval
doterajšej
riaditeľke
Mgr.
Márii Oravcovej za vykonanú prácu v riadení školy.
PaedDr. M. Vrbovský

por. Ján Komjáthy pri odovzdávaní pracovného listu
10. „Každý je iný!“, ktorej cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní, podporovať
a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť
všetkých ľudí pred zákonom.
Vyhodnotenie projektu a odovzdanie osvedčení o absolvovaní
projektu „Správaj sa normálne“ bolo 27.
júna 2006, kde boli žiaci ocenení aj vecnými cenami.
por. Ján Komjáthy, vel. odd. štatistiky a evid. MP

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU KRESBU

Mestská polícia Šaľa uskutočnila pri príležitosti 15. výročia
založenia mestskej polície 7. ročník súťaže o najkrajšiu kresbu.
Súťaž prebehla v mesiaci máj na ktorej sa zúčastnili žiaci 1. až 6. ročníka.
Téma: Mestská polícia očami detí - žiaci 1. až 3. ročníka
Téma: Drogy a drogová závislosť - žiaci 4. až 6. ročníka
Výstava odovzdaných prác bola vo vestibule Domu kultúry v Šali v termíne od
6.6. – 16.6.2006. Najkrajšie práce boli 12.6.2006 ohodnotené vecnými cenami.

por. Ján Komjáthy, vel. odd. štatistiky a evid. MP
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V. Jarmok tradičných remesiel v Šali
V dňoch 23. a 24. júna bolo v Šali veselo. Už od rána bol
na pešej zóne čulý ruch a množstvo ľudí. Mesto Šaľa oslavovalo a v rámci týchto slávností sa uskutočnil už spomenutý
jarmok tradičných remesiel s bohatým kultúrnym programom.
Piatok program už tradične otvorila dychová hudba Duslanka pod
odborným vedením p. Šormana. Po nich nasledovalo vystúpenie
Petra Cmoríka – víťaza 2. série Slovensko hľadá Superstar. Jeho
vystúpenie naplnilo priestor pred pódiom deťmi i dospelými, však
kto by ho už nepoznal. Rozdávanie autogramov nemalo konca
– kraja, ale čas bol neúprosný a spevák musel odísť na ďalšie vystúpenia. Keďže naše mesto oslavovalo, tak sme sa preniesli do
roku 1536, kedy boli mestu udelené rozsiahle súdne kompetencie
samotným kráľom Ferdinandom I. Na jarmoku tieto kompetencie
Šaľania sa skvelo zabávali počas celých slávností
symbolicky prevzal primátor mesta
Šaľa – Ing. Tibor Baran. Následne
nášmu mestu naši priatelia z miest
Telč, Oroszlány, Konskie, Kuhmo
a Mogiľov-Podoľskij popriali veľa
šťastných a úrodných rokov. Po tejto
historickej udalosti sme pokračovali
ďalšími vystúpeniami, kde sa nám
predstavili dobová hudba Musicantica, speváci a balalajkári z družobného
mesta Mogiľov Podoľskij /Ukrajina/ a
hudobná pop-rock skupina z Konskie
/Poľsko/ Panaceum. Hudobná skupina Gladiátor začala svoje vystúpenie
o 21,00 h. V ich podaní zazneli viaceré známe piesne a veru ťažko sa im
odchádzalo z pódia. Piatkový program ukončilo vystúpenie hard rock
kapely z Konskie BoysForNoise.
V sobotu začali vystúpenia na
hlavnom pódiu už ráno od 9.00
Primátor mesta s predstaviteľmi družobných miest
dynamickými vystúpeniami DFS
Važinka, DFS Čečinka a FS Csallóköz. Program pokračoval vystúpeniami detskej dychovky z Oroszlánu, divadla Maska s hrou pre deti Abrak a drak, šermiarskej skupiny Cassanova a dobovej hudby Galiard. Skladby v podaní nestarnúcich pánov z Komárňanského
dixielandu začali znieť o 17,00 h. Túto obľúbenú skupinu nám vystriedala mladá slovenská skupina s názvom Cliché. Koncertným vyvrcholením tohto večera bola speváčka
Misha. Nakoniec sme mali možnosť vypočuť si aj domácu skupinu Z času na čas.
Atrakciou slávností bol i ohňostroj
Svojím vystúpením už tradične uzatvárajú veľké podujatia organizované v meste.
Okrem programu na hlavnom pódiu bola možnosť ísť sa pozrieť na vystúpenia na vedľajšom pódiu, na ktorom účinkovali domáci umelci a deti. V piatok sa pódium zaplnilo detským folklórnym súborom, ktorý pôsobí pri ZŠ
Krátka, Mažoretkami zo ZUŠ v Šali, tanečné umenie reprezentoval domáci klub Jumping Šaľa a spev bol zastúpený deťmi zo skupiny Hviezdičky.
V sobotu spievali deti zo ZŠ Pionierska, z CVČ Tip-Top, Tomáš Kuman,
účastníci Šalianskej Popstar a speváckej školy Di Voce. Okrem týchto detí
sa prezentoval i detský rómsky folklórny súbor Khamoro a tanečníčky zo
skupiny Rebelky. Všetkým domácim vystupujúcim ďakujeme za ich vystúpenia a prajeme im veľa úspechov pri reprezentovaní mesta v budúcnosti.
A tak sa skončil V. Jarmok tradičných remesiel v Šali. Kto prišiel, neoľutoval.
Bolo z čoho vyberať, či už z tradičných remesiel alebo z programu.
Martin Hipp

Jeden z remeselníkov, ktorí zdobili šaliansky jarmok

Spevácka súťaž „Šalianska POP STAR“

Slávnosti obohatil aj spev Petra Cmoríka

Ľudové tance v podaní skupiny Čečinka

Dňa 22.júna sa v bábkovej sále kultúrneho domu konalo ﬁnálové kolo speváckej súťaže
„Šalianska POP STAR“. Do súťaže sa zapojili deti vo veku od deväť do dvanásť rokov.
Výber detí do súťaže prebiehal v máji vo všetkých troch kultúrnych zariadeniach Mestského kultúrneho strediska. Vo výberovom kole mali deti za úlohu zaspievať dve piesne
podľa vlastného výberu. Porota v zložení Kristína Strešňáková (spevácka škola „Di
Voce“), Eva Bogárová („Caecilia chorus“) a Robert Miko (hud. skupina „Z času na čas“)
hodnotila intonačnú presnosť, rytmické cítenie, vokálny i celkový prejav uchádzačov.
Všetci súťažiaci, ktorí postúpili do druhého kola, dostali úlohu naštudovať pieseň „Najkrajšia sms-ka“, ktorú
spievali účastníci súťaže „Slovensko hľadá Superstar“.
Túto pieseň si všetci súťažiaci naštudovali sami, na rozdiel od piesní odspievaných v treťom kole súťaže. Tie
študovali dva týždne pred ﬁnálovým kolom s členkou poroty Evou Bogárovou. Na lekciách spevu sa kládol dôraz
na čistú intonáciu skladieb, správne vyslovovaný text
skladieb a osobnostný prejav. Uvedené aspekty hodnotila
popri odbornej porote aj tá najprísnejšia komisia - deti.
Tie napokon určili víťaza, druhé a tretie miesto.
Na treťom mieste sa umiestnila Dominika Horváthová,
druhé miesto obsadila Kristínka Oláhová a víťazom sa
stal Peter Šrámek.
Vďaka súťaže našla Šaľa nové mladé talenty, ktoré by
sa pravidelným a dlhodobým usmerňovaním mohli
vypracovať na kvalitných a úspešných
reprezentantov Šale
v
oblasti
spevu.
E. Bogárová

Skupina Cliché trúbila na celú Šaľu

Pre deti bolo pripravené divadelné predstavenie

Naši ukrajinský partneri zahrali tiež

Dixieland svojou hudbou skvelo zabával

Líder skupiny GLADIÁTOR
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