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N

aše ratolesti

Jakub Porubský, Csilla Annamária
Bergendi, Saša Félixová, Andrej
Bodor, Martin Molnár, Samuel Palka,
Roman Putnoky, Karolína Bužíková,
Vivien Czaniková, Lukáš Száz,
Natália Peťovská, Lenka Eršeková,
Adam Bozsaky.

B

ozk novomaželov

Vladimír Šmejkal a Iveta Kollárová, Jozef Tanka a Daniela
Dojčanová, Ing. Ivan Páldy a PharmDr. Denisa Stoklasová, Ján
Szlamka a Ľuba Šimková, Juraj Babos a Anita Babósová, Marán
Bujko a Beáta Horváthová, Peter Sabo a Nina Kolenčíková,
Martin Ťapaj a Veronika Eremiašová, Ing. Angel Kútny a Jana
Čerešníková, Peter Kromel a Zuzana Jašíková, Roman Jáno a
Andrea Bazsová, Jaroslav Novelinka a Zuzana Barancová, Jozef
Ludas a Ľubomíra Keszeliová, Ing. Marek Selnekovič a Mgr.
Timea Vašková, Igor Rudický a Erika Juhásová, Radovan Kusý
a Zuzana Tušková, Jozef Mészáros a Martina Poláková.

R

ozlúčili sme sa

Irena Antalová (76), Emília Bárányová (77),
Ernest Gáll (51), Alžbeta Hatašová (67), Ján
Káčer (64), Anna Kučerová (55), Ľudovít Lovaš
(51), Daniel Melicher (67), Miloslav
Mokrý
(61), Anna Prešinská (52), Milan Rácz (67),
Jozef Rehák (66), Alžbeta Szabová (77), Jozef
Šinkovič (83), Ján Zubo (76).
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Z ROKOVANIA KOMISIÍ A VÝBOROV MSZ
Komisia kultúry na svojom zasadnutí 25. apríla 2006 preroko-

vala informácie o prípravách slávností vo Veči, schválila deﬁnitívny
program slávností a miesto konania. Prerokovala aj program májových osláv v znamení Mediawave, program spomienkovej slávnosti
k 61. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe. Komisia zobrala na vedomie aj informáciu o príprave kultúrneho programu
na Šalianske slávnosti v mesiaci jún. Oddelenie kultúry MsÚ sa
cestou Ministerstva kultúry usiluje získať štátne ﬁnančné prostriedky formou kultúrnych poukazov pre dom kultúry a knižnicu.

Komisia mládeže a športu dňa 2. mája 2006 prerokovala účasť

atlétov mesta Šaľa na atletických pretekoch v poľskom meste Konskie a odporučilo zakúpiť účastníkom občerstvenie i prezenty
pre súperov. Komisia na základe predložených žiadostí schválila
ﬁnančné príspevky na ceny pre ZŠ j. Hollého na 12. ročník hádzanárskeho turnaja dievčat vo výške 5 000,-- Sk, na ﬂoorbalový turnaj o pohár primátora mesta vo výške 6 000,-- Sk a pre poľovnícke
združenie Agačáreň Veča na streleckú súťaž o pohár primátora
mesta vo výške 20 000,-- Sk. Všetky ﬁnančné príspevky budú
použité na nákup cien a budú čerpané z kapitoly mládeže a športu.

Komisia ﬁnančná a pre správu majetku mesta dňa 24. apríla

Smerom k lepšej informovanosti
4 NOVÉ INFOKIOSKY UŽ AJ V ŠALI

Na uliciach Mesta Šaľa pribudli 4 informačné terminály, tzv. infokiosky,
ktoré počnúc od 30.mája 2006 umožňujú 24 hodín denne prístup občanov a
návštevníkov mesta k informáciám prostredníctvom internetovej siete. Šaľa,
ako jedna z 8 partnerských samospráv v Nitrianskom regióne, ktoré spolu
pod záštitou Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja spoločne podali projekt pod názvom „Implementácia informačných a internetových terminálov
v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja“ ešte koncom roka 2004, dnes
ponúka ďalšiu možnosť nájsť si potrebné informácie z rôznych oblastí života.
Terminály sú rozmiestnené pri budove Mestskej knižnice (pod strieškou), pri
vchode do Domu kultúry (v podobe zabudovaného terminálu), pri budove
mestského úradu na Hlavnej ulici a pri budove Centrálnej občianskej
vybavenosti tzv. COV vo Veči.
Projekt je ﬁnancovaný prostredníctvom Operačného programu Základná
infraštruktúra, priorita č. 3. Lokálna infraštruktúra, opatrenie č. 3.2. Budovanie
a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, blok B: Použitie internetu
na podporu regionálnej politiky a rozvoj regionálneho digitálneho obsahu.
Šaľa spoločne s mestami a obcami Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce,
Kolárovo, Hurbanovo, Nesvady, Diakovce získalo na tento projekt 95 %
prostriedkov, 5 % tvorí vlastné spoluﬁnancovanie. Celkové náklady projektu
inštalácie internetových terminálov v meste Šaľa boli vo výške 24 000 EUR.
Okrem 5%-ného spoluﬁnancovania obce zabezpečili stavebnú
pripravenosť pre osadenie a montáž terminálov vrátane prístreškov
(základy, spevnená plocha, prípojka elektrickej energie a prípojka pre
internet). V našom prípade to predstavovalo sumu cca 200 tis. Sk.
Užívatelia si prostredníctvom infokioskov môžu prezerať informácie nielen na stránkach mesta Šaľa, VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja,
vlády, prezidenta, parlamentu, ale aj v živnostenskom a obchodnom registri. Rovnako je možné si prezerať a vyhľadávať ponuky práce, zistiť
spoje v cestovných poriadkoch, či nájsť telefónne čísla v zozname atď.
Terminály ponúkajú aj možnosť na zaslanie textových e-mailových
správ a keďže súčasťou týchto zariadení sú aj minikamery, je možné
vytvárať a posielať prílohy e-mailu vo forme videoodkazu v max.
dĺžke 10 sekúnd, audioodkazu v dĺžke max. 30 sekúnd, resp. fotograﬁe.
Celkové ovládanie terminálov je veľmi jednoduché
prostredníctvom
tlačidiel na obrazovke,
klávesnice a trackball-u
– teda guličkového ovládača,
okrem kiosku v DK, kde
je namiesto neho touchpad ako u notebookov .
Súčasná ponuka stránok
je v skúšobnej prevádzke.
V prvých mesiacoch by
sme mali vychytať všetky
nedostatky
a
upraviť
ponuku stránok o ďalšie.
Dolaďujú sa konkrétne
detaily, a preto uvítame
konštruktívne podnety a
pripomienky od užívateľov.
Veríme, že Šaľania budú
využívať
túto
bezplatnú možnosť dostať sa
rýchlo a kedykoľvek k
užitočným
informáciám.

2006 prerokovala žiadosť o kúpu časti objektu polyfunkčnej tržnice
(trhová plocha a dva nebytové priestory, vrátane pozemku), komisia s odpredajom nesúhlasila a odporúča hľadať nového kupca a
odpredať nehnuteľnosť za vyššiu cenu než ponúkanú sumu 1 300
000,-- Sk. Komisia prerokovala aj návrh na vyplatenie odmeny
pre primátora mesta za rok 2005, uznesenie nebolo prijaté žiadne,
pretože sa členovia komisie nezhodli na žiadnom spoločnom uznesení. Komisia prerokovala aj návrh mesačnej odmeny hlavnému
kontrolórovi mesta Šaľa. Predseda komisie navrhol mesačnú odmenu
vo výške 20 % z mesačného platu. S týmto návrhom súhlasili 3 Ing. Eliška Vargová
referát marketingu
členovia komisie, 1 nesúhlasil a 3 sa zdržali hlasovania.
OSPaRM, MsÚ Šaľa
MK

Terminál pri mestskom úrade
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SAMOSPRÁVA

POĎAKOVANIE
Kolektív KD Rozkvet na
Kráľovskej ulici touto cestou ďakuje pánovi primátorovi
Ing. Baranovi za jeho dobrý
prístup k ľuďom v dôchodkovom veku, ktorý vidno na
každom kroku. My dôchodcovia sme to pocítili pri rôznych
príležitostiach. Nedávno to boli
pri oslavách Dňa matiek
4. 5. 2006, keď nám organizátori pripravili pekný program s odovzdávaním karaﬁátov. Pán primátor mal k nám
veľmi srdečný príhovor a po
jeho ukončení prišiel osobne
ku každej, ku každému stolu
a prehodil pár milých slov.
Tiež nemožno s vďakou
nespomenúť na ochotu prísť do
nášho klubu so svojimi žiakmi 1.
a 3. ročníka zo Základnej školy
s vyučovacím jazykom slovenským z Tešedíkova, krúžku
„Lipka“ s pani učiteľkou Mgr.
Alžbetou Bosákovou , ktorej
rodičia pán a pani Žemlovci sú
členmi klubu, aby nás pobavili
svojím spevom, tancom a recitovaním. Sme im za to vďační a
dúfame, že to nebolo naposledy.
Toto všetko my „skôr narodení“ považujeme za dôkaz
toho, že nie len a „len“ peniaze
môžu všetko spraviť. Úcta k
starobe, ku ktorej v podstate spejeme všetci, je nemenej dôležitá.
Tak ešte raz veľká vďaka Vám
všetkým, ktorým nie je staroba
ľahostajná, a preto aj niečo
robíte. Jeden z tých karaﬁátov,
čo sme dostali my, patrí aj vám.
členka klubu Jarmila Kučerová

Otázka pre Ing. A. Sedlákovú:

Ako sú zabezpečené voľby do NR SR na území mesta?
Právo voliť do Národnej
rady Slovenskej republiky
má každý občan, ktorý v deň
volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Voľby sa budú konať na celom
území SR v jeden deň v sobotu
17. júna 2006 v čase od
07.00 h - 22.00 h.
V termíne do 23. mája
2006 Mestský úrad v Šali
zabezpečil každému voličovi
zapísanému
v
zozname
voličov doručenie zoznamu
zaregistrovaných kandidátov
a oznámenie o čase a mieste
konania volieb. Z doručeného
zoznamu má volič možnosť
vybrať si jednu politickú
stranu alebo hnutie, ktorému

dá vo voľbách svoj hlas a
zároveň zo zoznamu kandidátov tejto strany si môže vybrať
najviac štyroch, ktorým dá vo
voľbách svoj prednostný hlas.
Volič si môže na Mestskom úrade v Šali, na evidencii obyvateľov overiť,
či je zapísaný v stálom
zozname voličov a môže
požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.
V prípade, ak sa volič v
čase konania volieb nebude
zdržiavať v mieste svojho
trvalého pobytu a chce sa
volieb zúčastniť, požiada o
vydanie voličského preu-

kazu, s ktorým môže voliť
v ktoromkoľvek okrsku na
území SR. Voličský preukaz
bude voličovi vydaný najneskôr dva dni (t.j. 15.6.2006)
predo
dňom
volieb.
Žiadosť o vydanie voličského
preukazu podáva volič osobne alebo prostredníctvom
ním splnomocnenej osoby
na MsÚ v Šali, na evidencii obyvateľov v úradných
hodinách mestského úradu.
Na odovzdanie hlasovacích
lístkov a na sčítavanie hlasov
mesto Šaľa utvorilo 18 volebných okrskov a určilo nasledovné volebné miestnosti:

ZOZNAM VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ
Okrsok č. 1:
Okrsok č. 2:
Okrsok č. 3:
Okrsok č. 4:
Okrsok č. 5:
Okrsok č. 6:
Okrsok č. 7:
Okrsok č. 8:
Okrsok č. 9:
Okrsok č.10:
Okrsok č.11:
Okrsok č.12:
Okrsok č.13:
Okrsok č.14:
Okrsok č.15:
Okrsok č.16:
Okrsok č.17:
Okrsok č.18:

Centrum voľného času, M. R. Štefánika, 1998/72, Šaľa
Klub dôchodcov č.I, Horná 1952/ 11, Šaľa
MET, Partizánska 1031/20, Šaľa
Základná škola Jozefa Murgaša, Horná 917/22 miestnosť„A“, Šaľa
Základná škola Jozefa Murgaša, Horná 917/22 miestnosť„B“, Šaľa
Klub dôchodcov č.II., Kráľovská 792/35, Šaľa
Základná škola , Krátka 646/2, miestnosť „A“ Šaľa
Základná škola, Krátka 646/2, miestnosť „B“ Šaľa
Základná umelecká škola, Hlavná 32/38, Šaľa
Kultúrne stredisko Večierka, P.J.Šafárika 374/4, Šaľa
Základná škola Pionierska, Školská 349/4, Šaľa
Základná škola s VJM Péter Pázmany, P. Pázmaňa 48/1, Šaľa
Gymnázium J.Fándlyho, Školská 371/3, Šaľa
Spoločenský dom Veča, Pribinovo nám. 6, Šaľa-Veča
Základná škola, Komenského 1665/1, Šaľa-Veča
SOUCH Veča, Nivy 1487/10, miestnosť„A“, Šaľa-Veča
SOUCH Veča, Nivy 1487/10, miestnosť„B“, Šaľa-Veča
Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa-Veča

Pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií je v meste Šaľa vyhradených 10 plagátovacích plôch. Plochy sú k dispozícií od 26. mája 2006, sú v správe Mestského
kultúrneho strediska v Šali.
Ing. Anna Sedláková, vedúca OVO

JAR MOK 23.-24.6

V.

tradičných remesiel

VERNISÁŽ OBRAZOV
LADISLAVA TÓTHA

V predvečer Večianskych slávností v
Spoločenskom dome vo Veči sa uskutočnila
vernisáž obrazov pána Ladislava Tótha. Kurátorka výstavy Mgr. arch. E. Bogárová vo svojom
príhovore priblížila prítomným dielo i osobnosť
autora. Rodák z Bratislavy detstvo prežil vo Veči,
v rokoch II. svetovej vojny prežil deportáciu,
neskôr pracoval v Ostrave ako tesár, od roku 1960
pracoval ako písmomaliar na propagačnom
oddelení
v
Dusle,
neskôr v bytovom podniku, v dome kultúry.
Celý život ho sprevádzala láska k maliarstvu.
Zvečňoval zátišia, krajinky, ovocie. Stvárňoval
prírodu v rôznom ročnom
období, kreslil najprv
miniatúry, od roku 1957 aj ucelenejšie diela. Jeho
obľúbenou technikou bolo maľovanie temperovými farbami . Z obrazov dýcha radosť, pozitívny
životný postoj, hľadanie harmónie a farebnosti.
Vernisáže sa zúčastnili aj vdova a syn
Laci-báčiho, ako ho mnohí volali. Obrazy na výstavu poskytla práve rodina autora.
Vdove i synovi poďakoval zástupca primátora Ing. Botka, ktorý vyjadril potešenie,
že sa táto výstava uskutočnila práve
pri
príležitosti
Večianskych
slávností.
MK

SVOBODA FRAŇO
105. výročie narodenia

21. jún 1901 Trnava – 6. november 1969 Šaľa

Pedagóg, spisovateľ pre deti a mládež. Po
absolvovaní Učiteľského ústavu v Modre
učil na viacerých ľudových školách, bol
redaktorom Orlíka, pracoval vo Výskumnom ústave pedagogickom, v rokoch 1950 –
61 pôsobil ako učiteľ osobitnej školy v Šali.
V knižných dielach pre deti spracúval
náboženskú a prírodnú tematiku. Autor
čítaniek, praktických príručiek pre učiteľov,
metodicko-didaktických a pedagogických článkov, recenzent krásnej literatúry.
redakcia

PROGRAM KINA
JÚN - JÚL 2006

15.-16.06.2006 (štvrtok,piatok)

MP 15 r.
OBCHODNÍK SO SMRŤOU
Štatistiky ukazujú, že na každých dvanásť ľudí na svete pripadá jedna strelná zbraň. Ale čo tých
ostatných jedenásť?
Film: USA, 122 min, ČT, akčný thriller, premietame o 20.00 h
vstupné 59,- Sk
17.-18.06.2006 (sobota,nedeľa)
MP 15 r.
MISSION IMPOSSIBLE III
Pokračovanie ďalších misií agenta Ethana. Teraz ale pod dohladom J.J.Abramsa.
Film: USA, 90min, ST, akčný thriller, premietame o 20.00 h
vstupné 59,- Sk
22. 06.2006 (štvrtok)
MP 15 r.
SPOJENEC
Dokonalý zločin neexistuje. Aj zločin spáchaný v dnešnom svete sa dá využiť vo svoj prospech.
Neveríte?
Film: USA, 100 min, ST, thriller, premietame o 20.00 h
vstupné 59,- Sk
23.24.25.06.2006 (piatok,sobota,nedeľa)
MP 12 r.
DA VINCIHO KÓD
Hľadajte pravdu. Príbeh začína v Paríži. Roberta Langdona, uznávaného profesora náboženskej
symbológie, prekvapí v hotelovej izbe naliehavý telefonický rozhovor.Správca umeleckých
zbierok v Louvri, Saunier, bol zavraždený.
Film: USA, 152 min, ST, thriller, premietame 23. a 25 o 20.00 h
vstupné 69,- Sk
28.06.2006 (streda)
MP 12 r.
STRAŠNÁ HALUZ
Je to o láske, romantike a podobných kravinách. Film, ktorý poteší všetkých ľudí, ktorí milujú
romantické komédie a tiež všetkých, ktorí ich nenávidia..
Film: USA, 82 min, ČT, komédia, letné kino o 21.30 hod
vstupné 49,- Sk
29.-30.06.2006 (štvrtok,piatok)
MP 12 r.
X-MEN: POSLEDNÝ VZDOR
Rozhodujúci boj. Záverečná kapitola ﬁlmovej trilógie. Liek, ktorý dokáže premeniť mutantov
na obyčajné ľudské bytosti začína ohrozovať vývoj svetových dejín...
Film: USA, 90 min, ST, akčný sci-ﬁ, letné kino o 21.30 hod
vstupné 49,- Sk
01.-02.07.2006 (sobota,nedeľa)
MP 15 r.
PRIME
Keď aj terapeut potrebuje terapiu...Pomoc pacientke ju pomaly pripravila o rozum a tak sama
musí vyhladať pomoc svojich kolegov...
Film: USA, 105 min, ČT, komédia, letné kino o 21.30 hod
vstupné 55,- Sk
04.-05.07.2006 (utorok,streda)
MP
RAFŤÁCI
Hľadám roštenku. ZN: na pokusy. Letná teenagerovská komédia režiséra Karla Janáka.
Film: ČR, 104 min., rodinná komédia, letné kino o 21.30 hod
vstupné ,- Sk
06.-07.07.2006 (štvrtok,piatok)
MP 15 r.
UNDERWORLD:EVOLUTION
Voľné pokračovanie úspešného ﬁlmového hitu o odvekom boji medzi upírmi a lykanmi, v
ktorom jeden druh usiluje o deﬁnitívne vyhladenie toho druhého v tajnej vojne odorávajúcej sa
mimo zrak ľudí...
Film:USA, 106 min., ČT, akčný fantasy horor, letné kino o 21.30 hod
vstupné 50,- Sk
08.-09.07.2006 (sobota,nedeľa)
MP 15 r.
V AKO VENDETA
Futuristický príbeh V ako Vendeta sa odohráva v totalitnej Británii. Aj pomsta a láska majú
svoke miesto medzi ľudmi a nikdy neviete, kedy sa tieto dve veci spoja.....
Film: USA, 132 min., ST, akčný, dráma, sci-ﬁ, thriller , letné kino o 21.30 hod vstupné 50,- Sk
1�
KISS KISS, BANG BANG
Harry je v podstate slušný chlap, síce bezvýznamný zlodejíček, no chce konať správne...
Film: USA, 103 min, ST, krimi, komédia, thriller, letné kino o 21.30 hod
vstupné 50,- Sk
12�
12 r.
EXPERTI
Teenagerská komédia o počítačovom expertovi a jeho milostných dobrodružstvách. Že by sa
dalo všetko zariadiť pomocou počítača? A čo pravá láska?....
Film: ČR, 90 min., komédia , letné kino o 21.30 hod
vstupné 50,- Sk
1�
SYRIANA
Adaptácia knihy bývalého agenta CIA. Politika , ropa a terorizmus môžu svoju rolu rozohrať
len na strednom východe, mieste, ktoré je na to priam stvorené. Čo je koho po obyčajných
ľuďoch?.......... Film: USA, 90 min, ST, dráma, thriller, letné kino o 21.30 hod vstupné 50,- Sk
1�
15 r.
HOOLIGANS
Po veľkom úspechu českého ﬁlmu „Proč?“ prichádzajú Hooligans – ﬁlm, ktorý kladie otázky o
príčinách brutality extrémnych fanúšikov.
Film: USA, VB, 109 min, ČT, dráma, letné kino o 21.30 hod
vstupné 55,- Sk
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HISTÓRIA ŠALE NA POHĽADNICIACH

Križovatka na Námestí A. Dubčeka spred vyše polstoročia

Pred niekoľkými týždňami bola odovzdaná do
užívania nová okružná križovatka na Námestí
A. Dubčeka.
V terajšom čísle mesačníka samosprávy
zverejňujeme pohľadnicu, ktorá zobrazuje tento
priestor spred vyše polstoročím. Zo zobrazených budov dnes existuje iba budova vpravo,
dokonca i prízemné priestory sú i dnes obchodmi, na poschodí teraz sú obchody, strecha má
inú podobu, pôvodnú zničila víchrica. Všetky
ostatné budovy boli zbúrané. Budova vľavo je
bývalá reštaurácia Galvan, na pohľadnici je iba
časť budovy, vidieť je vchod do bufetu, lahôdkárstva. Pohľad priamo oproti zobrazuje budovu, v ktorej bola predajňa potravín, v ktorej
„vládol“ pán Batyka s manželkou, bola tam
predajňa mäsa, v ktorej bol dlhé roky „šéfom“
pán Hučko. Budova bola v Šali známa ako
Batyka šarok (Batyka roh), ďalšie nízke budovy
boli obytné domčeky s vnútornými dvormi,
ulica sa vinula k cintorínu a ďalej k železničnej
rampe. Záber je zaujímavý i tým, že jediným
zobrazeným dopravným prostriedkom je bicykel, ani jedno auto. Dnešná dopravná situácia
je podstatne iná. Cesta odbočovala aj vpravo
smerom k bývalému mlynu, na obidvoch
stranách boli rodinné domy, ktoré boli tiež
zbúrané. Pozoruhodná je i dlažba ulice. Hlavná
ulica smerom k stanici i opačným smerom ku
kostolu bola urobená z kamenných dlaždíc.
redakcia

VIKTÓRIA BOROVSKÁ
ŠIESTA V EURÓPE

Žiačka 5. ročníka ZŠ s VJM v Šali
Viktória Borovská, členka tanečného
klubu Jumping Šaľa pri MsKS sa v
dňoch 27.-28. mája zúčastnila majstrovstiev Európy v moderných
tancoch vo Fínsku. V kategórii hiphop obsadila 6. miesto. O týždeň
neskôr na majstrovstvách sveta
v českom Prostějove v sólovom
disco tanci získala 8. miesto a
v dvojiciach spolu s Charlotte
Valentovou obsadili 9. miesto.
Ku krásnemu umiestneniu
blahoželáme.

MK

12. ROČNÍK HÁDZANÁRSKEHO TURNAJA DIEVČAT
Prvoligové
hádzanárky
na
MDD
mohli na palubovke športovej haly
sledovať zápolenie mladších i starších
žiačok . Hoci pre ne už súťaž skončila,
naďalej väčšina z nich ešte „zarezáva“.
Jednou z nich – Marcelou Vlčkovou sme
sa však stretli ako s organizátorkou turnaja,
trénerkou i členkou riadiaceho tímu súťaže.
V mestskej športovej hale i v hale SOUCH
sa stretli mladšie i staršie žiačky zo Šurian,
Kolárova, Močenku, Serede, Šale (ZŠ Pionierska, ZŠ Hollého) no i z maďarského
Györu, aby súťažili o Putovný pohár ZŠ Jána
Hollého. Riaditeľom turnaja bol riaditeľ
školy PhDr. Rudolf Kuklovský, medzi organizátormi a rozhodcami sme našli bývalé
kvalitné hráčky i hráčov (Čemanová, Hlavatá, Kostka). V hľadisku pozoro-vala hru
dievčat aj trénerka prvoligo-vého družstva
žien Šale D. Braunová, rovnako aj dlhoročný
sekretár hádzanárskeho klubu L. Kováč.
Koučom družstva ZŠ Hollého bol asistent
trénerky Šale R. Petrikovič. Dôkaz toho,
že záujem o mladé hráčky je, mnohé z nich
aj preukázali vysokú výkonnosť a výrazný
talent. Družstvá boli rozdelené do skupín,
víťazi skupín sa prebojovali do ﬁnále,
druhé v poradí bojovali o tretie miesto.
V kategórii mladších žiačok sa vo ﬁnále
stretli ZŠ Hollého „A“ a Šurany s výsledkom
19:1, v zápase o 3. miesto Györ porazil Sereď
18:6.
V kategórii starších žiačok v boji o tretie

miesto dievčatá zo Serede porazili Györ 23:17
a vo ﬁnále zvíťazili Šurany nad ZŠ Hollého
„A“ – 15:10. Najlepšie družstvá v každej
kategórii boli odmenené vecnými cenami.
Súčasne boli vyhlásené aj najlepšie hráčky
turnaja.
V kategórii mladších žiačok to boli:
najlepšia strelkyňa – Kováčová Stanislava,
ZŠ J. Hollého Šaľa najtechnickejšia hráčka
– Simoneta Planeta, Györ najlepšia brankárka
– Báriová Renata, ZŠ J. Hollého Šaľa
V kategórii starších žiačok to boli:
najlepšia strelkyňa – Szárková, Šurany
najtechnickejšia hráčka – Goronová Eliška, ZŠ
J. Hollého Šaľa najlepšia brankárka – Šúryová
Alexandra, Sereď
Celý turnaj bol organizačne veľmi dobre
pripravený, mal veľmi dobrú atmosféru.
Časomiera fungovala bez chyby, svetelné tabule ako na medzinárodnom zápase, kva-litní rozhodcovia, spokojní diváci, skandovanie, povzbudzovanie, neodmysliteľný bubon bol v stálej
permanencii. Organizátori nezabudli ani na fakt,
že 1. jún je MDD. Na svetelnej tabuli všetkých
vítal bežiaci text: „Srdečne vítame všetky
deti na turnaji o Putovný pohár ZŠ Jána Hollého. Prajeme Vám príjemné športové zážitky
a hlavne skvelú zábavu. MDD sa začína.“
My pridávame všetkým aktérom – hráčkam,
rozhodcom, organizátorom i sponzorom veľkú
jednotku s hviezdičkou. Kiež by podobných zanietených ľudí bolo stále veľa, o budúcnosť hádzanej v Šali a na okolí netreba mať potom obavy.
MK
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PREDSTAVITELIA MESTA S PARTNERMI

Predstavitelia miest pri výmene podpísaných zmlúv
V dňoch 9. – 11. mája 2006 navštívila delegácia
mesta partnerov na Ukrajine. Členmi delegácie
boli primátor mesta Ing. Tibor Baran, prednosta úradu Mgr. Jozef Belický a náčelník
mestskej polície por. Peter Krokavec. Mesto
Mogiľov – Podoľskij je zo Šale vzdialené 1 150
km, členovia delegácie absolvovali cestu osobným autom, pričom sa za volantom pravidelne
striedali. Po návrate sme zastihli prednostu
Mgr. Jozefa Belického, zaujímal nás cieľ
návštevy a jeho prínos pre rozvoj
ďalších vzťahov. Preto sme sa pýtali :

Aký cieľ mala návšteva delegácie v partnerskom meste?

„Hlavným dôvodom bolo podpísanie protokolu o spolupráci na rok 2006 s platnosťou
až do februára 2007 medzi mestami Šaľa
a Mogiľov – Podoľskij. Text protokolu
bol pripravovaný už dávnejšie, bolo dohodnuté, že k podpisu príde na Ukrajine.
Počas návštevy sme zároveň zablahoželali
novému starostovi partnerského mesta,

pretože sa uskutočnili komunálne voľby
a bol zvolený nový starosta mesta.“
Ktoré konkrétne kontakty možno očakávať v
krátkej dobe?
„Už v mesiaci jún na Šalianske slávnosti
pricestuje 19 účinkujúcich, ktorí tvoria pre
Šaľanov už známy mandolínový súbor so
spevákmi. V Šali už vystupovali a mali veľký
úspech. Zároveň pricestujú viacerí predstavitelia inštitúcií, ktorí majú záujem o nadviazanie
kontaktov. Pricestuje riaditeľ strednej zdravotnej školy, ktorú navštevuje 700 dievčat. Škola
má záujem o partnerstvo so strednou školou,
najlepšie odbornou. Ďalej príde riaditeľ miestnej nemocnice, pretože na Ukrajine stoja
pred podobnými problémami ako boli a sú
aj problémy u nás. Zaujíma ich transformácia nemocnice na neziskové organizácie
a taktiež činnosť zdravotných poisťovní a
vytváranie siete neštátnych lekárov a lekární.
S delegáciou nepricestuje nový starosta mesta,
ale jeho zástupca, ktorý túto funkciu vykonával

DETSKÉ IHRISKO VO VEČI

V prvý júnový deň slávnostne odovzdali deťom vo Veči nové detské
ihrisko. Nová kĺzačka, húpačka i pieskovisko v hodnote 50 tis. Sk na Rímskej ulici prinieslo radosť najmä prítomným žiačikom z materskej školy. Tí
si totiž hneď všetky časti s radosťou vyskúšali, hoci pre studené počasie hry
v piesku neboli veľmi vyhľadávané, no ostatné časti boli v plnej permanencii. Iniciátormi súťaže vo Veči boli prednosta Msú Jozef Belický a zástupca
prímátora František Botka. ,, Nové ihrisko je umiestnené v novej časti
sídliska, kde ihrisko ešte nie je, ale deti sú. Z prvestva máme veľkú radosť,
je to dar deťom.“ prezradil jeden z dvojice iniciátorov - Jozef Belický.
MK

Niekedy sa aj medzi poslancami a občanmi
ozývajú hlasy, prečo práve Ukrajina, veď je
to ďaleko, aký to má pre nás význam?
„Je pravda, že je to ďaleko, je pravda, že na
Ukrajine sa žije ťažko. Ukrajina je však náš
sused na východnej hranici, má záujem o rozvoj vzájomných vzťahov. Je to národ slovanský, s úctou k národným tradíciám, majúci úctu
k vlastnému národu, k sebe. Máme záujem o
spoluprácu s nimi, aj my chceme aspoň trochu
potiahnuť Ukrajinu k nám, k strednej Európe. Je
ich 50 miliónov, ohromný priestor a možnosti
na prienik slovenských podnikateľov smerom
na východ, rozvíjať kontakty. Chceme, aby
ľudia z partnerského mesta poznali náš svet,
našu mentalitu a kultúru, ktorá je viacej multikultúrna. Ukrajina je viac monotypom, tešia
sa z kontaktov s nami. V minulosti mohli snáď
Fíni ako partneri, či iné krajiny, urobiť viac
pre priblíženie Slovenska k Európskej únii.
Kontakty sú už medzi mladými. Budú
pokračovať?
„Áno, na Donovaloch sme už privítali na
lyžovačke mladých z Mogilova. Krajiny V 4
poriadajú mnohé spoločné podujatia, takou
je aj zimná lyžovačka, my si prajeme, aby
k mladým Poliakom, Maďarom, Čechom a
Slovákom sa pridali aj Ukrajinci. Svet speje
k vzájomnému približovaniu, k svetu bez
hraníc, vzájomné poznávanie je predpokladom
takéhoto sveta. S Ukrajincami sa aj ľahko dohovoríme, netreba tlmočiť, o to je to ľahšie.“
Aké sú teda perspektívy vzťahov?
„Veľmi široké a myslím, že obojstranne
potrebné. Rozvíjajú sa vzťahy kultúrne,
pripravujeme väzby v školstve, zdravotníctve, v športe, tu sú široké možnosti, Ukrajina má kvalitný šport, ktorý stále napreduje.
Široké pole sa otvára pre podnikateľskú sféru.
Perspektívne sa podmienky na Ukrajine budú
vylepšovať a prinášať výhody nám i našim partnerom. Vzťahy s Mogiľovom – Podoľským, s
Ukrajinou chápeme na princípe solidarity.“
Chceme iba vysloviť presvedčenie, že
partnerské vzťahy budú obohatením pre
obe mestá, lepšie sa poznať znamená aj
zvyšovanie dôvery a pochopenia. Dnešný
svet to potrebuje na každú svetovú stranu.
MK

SAMOSPRÁVA

už v predchádzajúcom volebnom období.“

Podpísanie dohody na Ukrajine
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ŠAĽAN NA ČELE MINISTERSTVA
INFORMÁCIE

Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR, László Gyurovszky je spokojný s dosiahnutými výsledkami svojho rezortu

Minister výstavby a regionálneho
rozvoja
SR,
László
Gyurovszky je spokojný s dosiahnutými výsledkami svojho rezortu
V
uplynulých
rokoch
azda
najdôležitejšou úlohou spomedzi
činností rezortu výstavby a regionálneho rozvoja bola koordinácia čerpania
nenávratných ﬁnančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov Európskej
únie. Na čele ministerstva je už štvrtý
rok Šaľan, Ing. László Gyurovszky
za Stranu maďarskej koalície, ktorý
poskytol rozhovor nášmu mesačníku.
Pán minister, ktorá úloha bola
za ostatné roky najväčšou výzvou
pre Vami riadené ministerstvo?
„Vstupom Slovenska do Európskej
únie sa vyskytla príležitosť na to, aby
sme zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu
SR ﬁnancovali také projekty, prostredníctvom ktorých môžeme podporovať
zaostalé regióny, marginalizované
skupiny obyvateľstva, vybudovanie
základnej infraštruktúry – v konečnom
dôsledku postupne znižovať regionálne
rozdiely. Táto úloha bola veľkou výzvou nielen pre autorov projektov ale
aj pre mnou vedené ministerstvo.
Čo sa Vám podarilo uskutočniť

z cieľov, ktoré ste si predsavzali
na začiatku volebného obdobia?
„V prvom rade by som spomenul
čerpanie z prostriedkov Únie, pretože
– napriek tomu, že nám chýbali skúsenosti, ktoré mali pôvodné členské krajiny EÚ – sa nám podarilo dosiahnúť
také úspechy, ktoré môžu slúžiť základom pre našu ďalšiu prácu. Ešte pred
niekoľkými rokmi kritizovali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zato, že pre nedostatok projektov
Slovensko nebude môcť využiť prostriedky Európskej únie. V súčasnosti
sa situácia obrátila. Prirodzene, kritika
prichádza ešte stále na našu adresu,
ale s opačným znamienkom: teraz
vyjadrujú niektorí nespokojnosť s
tým, že sme neboli schopní poskytnúť
dostatok peňazí na realizáciu zámerov
uchádzačov o ﬁnančné príspevky.
Pravdupovediac, z takejto kritiky ja
mám osobne radosť, pretože evidujeme také množstvo kvalitných projektov, že v niektorých opatreniach
sa nám naozaj podarilo minúť všetky
dostupné peniaze. A to je dôkazom
toho, že samosprávy a obce úspešne
zvládajú náročný proces prípravy
projektov. Tento fakt nás napĺňa optimizmom do nasledujúceho obdobia,
keď budeme mať asi desaťnásobne
viac peňazí na uspokojenie žiadateľov.
Využitím týchto možností dokážeme
dať šancu regiónom na rast.“
Pozrime
si
na
ilustráciu
niekoľko
konkrétnych
údajov.
„Celková hodnota prijatých žiadostí
o nenávratný ﬁnančný príspevok zo
štrukturálnych fondov Európskej únie
sa vyšplhala na 192 miliardy korún,
naše ministerstvo spolu eviduje 11
662 projektov. Zmluvy sme podpísali na 2951 projektov za celkovo
49,39 miliardy. Najviac peňazí pôjde
na Operačný program Základná
infraštruktúra, kde sme schválili 1163
projektov za vyše 26 miliardy korún.“

MILÍ
ŠAĽANIA!
Návšteva klientov v Organizácii sociálnej

starostlivosti mesta Šaľa ma neustále presviedča
o tom, že naši občania majú chabé informácie
o práci sociálnych pracovníkov a o poskytovaní sociálnych služieb v našom meste.
Sociálna práca je odbor, ktorý špeciálnymi metódami zabezpeču-je sociálnu starostlivosť o človeka na
profesionálnom základe. Každý sociálny pracovník
pri hodnotení sociálnej situácie klienta potrebuje byť
spoľahlivo zorientovaný v širokej štruktúre problematiky, možností opatrení, motivácií. Musí sa vedieť
pohotovo a správne orientovať v zložitej sociálnej oblasti a využiť ľudský potenciál tak pre spoločenský,
ako aj individuálny rozvoj občana. Jeho schopnosti
dokázať analyzovať svoje sociálne pocity a pocity a city klienta sú pre jeho prácu veľmi dôležité.
Sociálne služby sú špecializo-vané činnosti na
riešenie hmotnej núdze, alebo riešenie sociálnej
núdze. Každá spoločnosť musí riešiť základné otázky, ktoré sa dotýkajú bytia, vzťahov človeka voči

Na čo všetko môžu žiadať a
dostať
peniaze
uchádzači?
„Spektrum podporovateľných projektov je veľmi široké, najväčší záujem
však bol o obnovu školských budov.
Som rád, že sme mohli prispieť k
rekonštrukčným nákladom vyše 260ich škôl, v celkovej hodnote vyše
4 miliardy korún. Podarilo sa nám
sprostredkovať peniaze na obnovu
21 nemocníc., využili sme tak 100
percent alokácie na toto opatrenie.“
Slovensku teda už nehrozí, že by
muselo vrátiť nevyužité ﬁnančné
prostriedky do rozpočtu EÚ?
„Našťastie sa toho naozaj nemusíme
obávať. Platí praviodlo rok plus dva,
teda peniaze viazané na rok 2004
môžeme míňať do konca roka 2006.
Ešte máme niekoľko mesiacov na to,
aby smer ich využili. Len v dokreslenie
by som dodal, že spomedzi členov Visehradskej štvorky sme na prvom mieste
čo do čerpania európskych peňazí.“
Pozrime sa teraz do budúcnosti. Aké úlohy čakajú na ministerstvo v najbližšom období?
„Pred niekoľkými týždňami sa nám vo
vláde poradilo dosiahnuť kompromis
o tom, ktoré budú priority Národného
strategického referenčného rámca na
roky 2007-20013. Boli rozpracované
operačné programy, v rámci ktorých
boli stanovené dve základné priority – dobudovanie infraštruktúry a
znalostná ekonomika. Nemáme dobudovanú základnú sieť diaľnic,
rýchlostných komunikácií a ciest I.
triedy. V žalostnom stave je aj miestna
infraštruktúra, sociálne zariadenia a
nemocnice. Náš prvý hlavný cieľ je
dobudovať dopravnú infraštruktúru do
roku 2015, čiže do konca roku, keď je
možné preplácať peniaze z budúceho
programovacieho obdobia 2007-2013.
Druhý veľký cieľ je znalostná ekonomika. Ide hlavne o zvíšenie výdavkov
na vedu a výskum, inovačné postupy

človeka a zodpovednosti, ktorú ľudia voči sebe navzájom prežívajú. V živote človeka sa často vyskytujú také
udalosti, ktoré robia človeka omnoho zraniteľnejším
voči okolitému svetu, situácie, keď tento človek
potrebuje systematickú pomoc a dlhodobú pomoc a
podporu, bez ktorej by len ťažko dokázal prekonať toto
životné obdobie bez ďalších negatívnych dôsledkov.
Sociálna dimenzia kvality života je jednou z východiskových kategórií sociálnej politiky a sociálnej práce. Pod kvalitou chápeme súhrn objektívnych
i subjektívnych posúditeľných stránok činností a
vnemov človeka v jeho každodennom živote. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa má v
predmete činností poskytovanie sociálny služieb
obyvateľom mesta. Klientela organizácie je mimoriadne rôznorodá. Stretávame sa s klientmi,
ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc a mnohokrát
sa nachádzajú v krízových a kritických stavoch.
Podstatnou stránkou života občanov mesta sú
ich komplexné sociálne služby, a preto zmyslom
doterajšej existencie je pomoc občanom mesta pri
ich spoločenskom uplatnení a sebarealizácii, pomôcť

a i-novácie. Ešte raz podotýkam, že
Slovensko v tomto období dostane omnoho väčší objem peňazí ako zaplatí v
podobe rozpočtových príspevkov, ktoré
každý štát platí podľa svojej ekonomickej sily. Len zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu môže na Slovensko príjsť viac ako 11 miliárd eur,
čiže asi 420 miliárd korún. Konečná
suma samozrejme bude závisieť
od množstva a kvality projektov.“
Vami riadený rezort sa však nezaoberá len rozdelením europeňazí. Aké
výsledky ste dosiahli v oblasti výstavby?
„V prvom rade by som chcel
vyzdvihnúť prácu Štátneho fondu
rozvoja bývania. Je to účelový fond
na ﬁnancovanie štátnej podpory pri
rozširovaní a zveľaďovaní bytového
fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej
miere formou poskytovania výhodných
dlhodobých úverov. ŠFRB za 10 rokov
svojej existencie poskytol ﬁnančnú
podporu v celkovom objeme takmer
30 miliárd korún, spolupodieľal sa
tak na ﬁnancovaní výstavby približne
45 percent bytov dokončených na
Slovensku v rokoch 1996 až 2005.
Ku koncu roka 2005 ŠFRB poskytol
ﬁnančnú podporu 35 536 fyzickým a
1014 právnickým osobám. Pokiaľ ide
o štátnu podporu bývania, za svoju prioritu naďalej pokladáme ﬁnancovanie
bývania pre sociálne slabšie vrstvy
obyvateľstva. Podarilo sa nám vydobyť
aj to, že v budúcom období bude
možné spoluﬁnancovať z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja aj obnovu panelových sídlisk.
Počas sedemročného obdobia budeme
môcť využiť sumu približne 4,2 miliardy korún. Z tejto čiastky je možné
podporiť obnovu asi 42 000 bytov,
čo by mohlo naštartovať rozsiahlejšiu
obnovu
slovenských
sídlisk.“
redakcia

im preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu,
udržať a zvýšiť kvalitu života. V tom vidíme
poslanie i pre budúcnosť. Veríme, že sa nám
darí dať ľuďom, ktorí sú na organizáciu sociálnej starostlivosti odkázaní, pocit sebadôvery
vo vlastné schopnosti a podporiť ich úsilie
meniť prostredie a život okolo seba k lepšiemu.
Úroveň každej spoločnosti sa hodnotí podľa
toho, ako sa stará o svojich najslabších členov.
Subjektom, ktorý dokáže vecne mapovať sociálne
problémy a zachovať pritom objektívnosť a rovnosť
prístupu, poznať reálne potreby a uskutočňovať
záujmy obyvateľstva regiónu, sú samosprávy.
Mesto Šaľa súčasne disponuje veľkou mierou aktivity a prostriedkov. Naším cieľom je pravidelne
sériou článkov Vás informovať v mesačníku
samosprávy mesta a vytvoriť pre občanov čo
najkomplexnejší obraz o sociálnej práci a o práci
v zariadeniach sociálnych služieb v našom meste.
Mgr. Vlasta Vargová, OSS Šaľa
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KARATISTI ZNOVU ÚSPEŠNÍ

ŠPORT

V Martine sa 29.apríla 2006 uskutočnili
Majstrovstvá Slovenska detí a mládeže
v karate, ktoré boli najvýznamnejším
podujatím
tohtoročnej
sezóny.
Z oddielu TJ Slovan Duslo Šaľa sa
kvaliﬁkovalo 10
mladých športovcov,
ktorí dostali príležitosť zmerať si sily
s najlepšími karatistami Slovenska.
Naši reprezentanti, ktorí sa pripravujú pod
vedením trénerov Ing.Alexandra Magyara
a Mariana Slabeciusa, obstáli úspešne, hoci
družstvo bolo citeľne oslabené zranením
skúsenej pretekárky Laury Slabeciusovej.
Titul majstra Slovenska si vybojoval Martin Mačák, v kateg. KATA
družstvá chlapci získali 1.miesto: Samuel
Abrahám,Norbert Runák a Martin Mačák .
Veľmi dobrú výkonnosť potvrdili svojou účasťou aj Marcel Roszival, Lucia
Packová a Kristián Hakszer. Touto cestou ďakujeme trénerom a súťažiacim za
úspešnú reprezentáciu oddielu i mesta Šaľa
a prajeme im mnoho ďalších úspechov.
K.Mačáková

Majstrovstvá Slovenska detí a mládeže v Martine, šaliansky tím
Medailové umiestnenie vo svojich kategóriách ďalej získali:
v kateg.6-8r. 8-5 KYU
Róbert Runák
2.miesto
v kateg.9-11r. 8-5 KYU
Norbert Runák
3.miesto
v kateg.9-11.r. 4 KYUa viac
Boris Bleho
3.miesto
v kateg.6-8r. 8-5 KYU
Paulínka Móriová
4.miesto

SVETOVÝ VOLTÍŽNY POHÁR V ŠALI
V dňoch 3.- 4. júna sa v priestoroch
SOUP konal za účasti skupín i jednotlivcov 16. ročník Svetového
voltížneho pohára. Preteky boli súčasne
nominačnými pretekmi na Svetové
jazdecké hry do Nemecka koncom
augusta. Družstvo TJ Slávia SOUP
Šaľa v súťaži skupín získalo 1. miesto, v kategórii jednotlivcov rovnako
1. miesto obsadil Ladislav Majdlen
zo Šale. Lonžérmi víťazov boli
Jana Majdlenová a Radoslav Psota.
Na fotograﬁi víťazné družstvo.
Mk

PREZENTUJTE VAŠU
SPOLOČNOSŤ
Svetový voltížny šampionát, šaliansky vítazný tím

noviny@sala.sk
0903 296 392

KULTÚRA, HISTÓRIA
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SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA KU DŇU MATIEK
Po vstupe do divadelnej sály najviac
prekvapila plná sála, dlho pred začiatkom
nebolo voľné miesto, ba ľudia stáli
popri sediacich. Miesta zaujali žiaci,
rodičia, starí rodičia, terajší i bývalí
učitelia, hostia, väčšinou v slávnostnom oblečení, mnohí s kvetom v ruke.
Na obrazovke premietané zábery zo života
školy, žiaci v triedach, v krúžkoch, na
výletoch, pohľad na budovu školy, ktorá
má už 100 rokov a je najstaršou z existujúcich školských budov v meste. Na horizonte javiska číslica 55 vyložená z kvetov.
Medzi prítomnými hosťami sme spoznali
primátora mesta Ing. Barana, ministra
výstavby a regionálneho rozvoja Ing.
Gyurovszkého, predsedu obvodného
úradu Ing. Rusznáka, zástupcu primátora Ing. Botku, vedúceho Spoločného
školského úradu PaedDr. Vrbovského,
vedúcu komisie školstva MsZ Ing. Psotovú, delegáciu partnerskej školy z
Orosláňu, tí všetci sa stretli pri príležitosti
slávnostnej akadémie, ktorú žiaci školy
pripravili ako každoročne ku Dňu matiek.

Bola to slávnosť ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským, ktorá si v roku 2006
pripomína tri významné jubileá. Tento
rok uplynulo 55 rokov od znovuotvorenia
tejto školy, uplynulo 5 rokov od udelenia
čestného názvu – mena Petra Pázmaňa, popredného teológa, organizátora školstva,
spisovateľa, kazateľa, ktorého činnosť
je spätá aj so Šaľou, tretím výročím
je
100 rokov existencie budovy školy.
Ako zdôraznila vo svojom príhovore
riaditeľka školy Katalin Dohányos,
škola napriek mnohým problémom
priestorovým, prevádzkovým sa stala domovom mnohých generácií žiakov, ktorí
sa chceli učiť v jazyku Adyho, Petőﬁho,
Aranya, ktorí chceli a chcú rozvíjať svojho ducha, no aj pospolitosti, ku ktorej patria. Žiaci školy vždy túžili po vzdelaní,
po poznaní, pracovali náročne v náročných
podmienkach, rozvíjali tvorivosť myslenia. Škola nielen vzdeláva, ale aj vychováva, učí formovať vlastný názor.
Riaditeľka poďakovala všetkým sponzorom, bez pomoci ktorých by škola nemohla

ZAUJÍMAVÝ POHĽAD DO HISTÓRIE

Tvorili kolorit mesta

Rozprávanie o zaujímavých
ľuďoch, ktorí sa zapísali
do oﬁciálnej i neoﬁciálnej
histórie nášho mesta . Tými
slovami pozývali primátor
mesta, riaditeľka Štátneho
archívu i cestovná kancelária
Z-Travel s.r.o. návštevníkov
reštaurácie Švéda.
Stretli sa desiatky väčšinou
Šaľanov, ktorí sa zaujímajú
o minulosť svojho mesta.
Na priateľskom stretnutí
sa prítomní rozprávali o
Michalovi Petrovi. nevidomom kolportérovi novín,
opravárovi a zberateľovi
hodín, optimistovi celý
život, o Karolovi Šmidovi,

technikovi, s prírodou spojeného človeka, ktorého sme
stretávali kúpajúceho sa vo
Váhu od marca do októbra, o
Ladislavovi Košičárovi, st.,
ktorého záľubou bol šport,
najmä futbal, vtipnom a vždy
usmiatom človeku, ktorého
život nešetril, no silou vôle
dokázal mnohé prekonať.
Zaujímavé bolo rozprávanie
o niekoľkých generáciách
rodiny Ajtics Horvátha, o
ich zemianskej kúrii vo Veči,
o vzniku prvého mosta cez
Váh, o založení peňažného
ústavu i hasičského zboru.
Prítomní sa dozvedeli aj
mnohé nové fakty o Jánosovi
Feketekázym, o vzniku rodinnej hrobky a kaplnky nad
ňou, o jeho konštrukčných
a staviteľských aktivitách.
Nemenej zaujímavé bolo i
rozprávanie p. Novákovej
o dôstojníkovi šalianskej
posádky z čias tureckého
obliehania, ktorý sa narodil
pravdepodobne v roku 1643
a zomrel v roku 1708. Mladé

roky prežil v Šali, pochádzal z protestantskej rodiny, neskôr konvertoval na
vieru katolícku, ktorého otec
vydedil. János Bottyány,
ktorý úspešne bojoval proti
presile Turkov, podieľal sa
na bojoch okolo Štúrova i
Nových Zámkoch, v bojoch
prišiel o oko, neskôr získal
rozsiahle majetky z obchodu
s hovädzím dobytkom, sám
ﬁnancoval vojenské oddiely. Má postavené viaceré pamätníky, napríklad
v Ostrihome i v Budapešti.
Atmosféru
stretnutia
spríjemňovala i hudobná
skupina p. Patkolóa cigánskymi melódiami.
Stretnutie moderovala p.
Gabriela A. Alföldiová,
slovo bolo doprevádzané
premietaním
dobových
fotograﬁí a dokumentov.
Ak k tomu pridáme vkusné a výborné pohostenie
šalianskymi koláčmi, spokojní odchádzali určite všetci.
MK

55 rokov od znovuotvorenia
ZŠ s VJM

dosiahnuť tak výrazné pozitívne výsledky.
Na
slávnostnom
stretnutí
boli
odovzdané desiatkam žiakov diplomy
a knihy za úspechy v prírodovedných,
spoločenskovedných,
športových
i
iných súťažiach, ktorí reprezentovali
školu i seba na okresných, krajských i
celonárodných úrovniach. Osobitné ceny
riaditeľky školy si prevzali Szarka Margaréta, Václav Kristína a Havran Katalin.
Potleskom boli prijaté slová primátora mesta Ing. Barana, ktorý ocenil prínos školy pri rozvoji vzdelania
a národnej kultúry a odovzdal škole
ďakovný list pri príležitosti jubilea školy.
Po tejto slávnostnej časti sa pred očami
divákov rozbehla paleta piesní, tancov, recitácie, scénok. Boli výrazom
šikovnosti, usilovnosti, ochoty pedagógov i žiakov, či to boli mažoretky,
dievčatá v krojoch, či recitujúci chlapci
i dievčatá s výberom poézie od 17. storočia po dnešok, či nápaditá choreograﬁa skupiny malých športovcov, či moderný tanec Viktórie Borovskej, ktorá sa
zberala predviesť svoje športové umenie
na Majstrovstvách Európy do Fínska.
V príjemnej atmosfére sa čas míňal veľmi
rýchlo. Moderátori kultúrneho programu
Ádam Rusznák i Tünde Zsák sa rozlúčili
s prítomnými, poďakovali a akadémia
sa skončila. Zostal však dobrý pocit z
práce školy, z jej výsledkov a úspešnej
prezentácie. Rozhovory učiteľov, rodičov,
hostí i sponzorov pokračovali ešte dlho.
Mk

ČERVENÝ KRÍŽ BILANCOVAL
Život je láska človeka k človeku

Snáď týmto mottom by bolo
výstižné charakterizovať činnosť
Slovenského červeného kríža.
Začiatkom mesiaca máj sa členovia
pobočky SČK v Šali zišli v kongresovej sále MsÚ na spoločenskom
stretnutí darcov krvi, pretože 8.
máj je svetovým dňom Červeného
kríža i Červeného polmesiaca,
na počesť narodenia zakladateľa
humanitnej organizácie Henryho
Dunanta. Jeho život bol spätý so
zachovaním najhlbších hodnôt
každého človeka- pomáhať ľuďom,
ktorí sú na pomoc odkázaní.
Celé
stretnutie
moderovala
Ing. Sedliačiková a zúčastnili
sa ho predstavitelia mesta a
mestského úradu – Ing. Botka,

Ing. Psotová, pani Fülöpová.
So slávnostným príhovorom vystúpil zástupca miestneho spolku
ČK v Šali MUDr. Bachratý.
Zmienil sa o hostórii ČK v Šali i o
jeho bohatej činnosti. V Šali sa ČK
zorganizoval v roku 1952. Postupne
plnil úlohy pri zabezpečovaní darcovstva krvi, školení prvej pomoci,
školení a výcviku dobrovoľných
sestier Červeného kríža, zdravotných družín a opatrovateliek. Aktívne pracoval na úseku boja proti
infekčným chorobám, dodržiavaní
hygieny, správnej výživy i vytvárania zdravšieho životného prostredia.
V rokoch 1990 – 1996 poklesol
počet členov, bolo treba hľadať
nové formy práce. V meste dnes

GLADIÁTOR V ŠALI
Jedna z najúspešnejších slovenských skupín posledných rokov sa
počas letných osláv mesta predstaví na pódiu v Šali. Takmer však
k tomu neprišlo. “Program skupiny je skutočne nabitý, už to takmer vyzeralo, že koncert v Šali prijať nebudú môcť,” prezradil nám jeden z organizátorov koncertu. Nakoniec však všetko dopadlo v najlepšom poriadku a Gladiátor sa už o niekoľko dní predstaví šalianskym divákom.
,,S pánom primátorom Tiborom Baranom sa osobne veľmi dobre
poznám, a tak isto Mesto Šaľa je pre nás mestom, kde máme veľa
priateľov, nehovoriac o tom, že vždy pri našom koncertovaní je toto
krásne miesto navštevované zriedka, snažili sme sa zo všetkých síl, aby
sme vyhoveli žiadosti pána primátora a za pomoci organizátorov koncertu odohrali koncert pri príležitosti osláv mesta Šaľa. Týmto chceme
tiež samozrejme zapriať Šali a všetkym veselé oslavy a krásne prežité
blížiace sa leto. Váš primátor je človek na správnom mieste a a sme
radi, že môžeme práve v jeho meste prispieť naším koncertom k lepšej
nálade občanov počas osláv.” prezradil gitarista skupiny Tomáš Vereš.
M. Strápek

Predstavitelia mesta spolu so skupinou Gladiátor

pôsobí 120 členov ČK. Aktívne
pracujú dva miestne spolky SČK.
Svoju pozornosť obracajú na základné i stredné školy, pripravujú
deti zo zdravotnej problematiky,
učia o liečivých rastlinách, na
stredných školách sa venujú problematike bola proti drogám, AIDS,
učia poskytovať prvú pomoc.
Červený kríž spolupracuje s Dopravným inšpektorátom polície,
ktorý spolu s dobrovoľnými pracovníkmi ČK vykonáva kontroly
na cestách. Kontrolujú vybavenie
lekárničiek a vedomosti o poskytovaní prvej pomoci pri havárii.
V spolupráci so Slovenskou úniou
proti osteoporóze opakovane organizuje ČK merania hustoty kostnej hmoty, meranie krvného tlaku,
následne prednášky i cvičenia
ako prevenciu proti osteoporóze.
Významná je činnosť medzi
dobrovoľnými darcami krvi. V Šali
je 1 060 nositeľov plakiet Jana Janského, z toho 622 bronzových plakiet, 323 strieborných, 97 zlatých a
18 diamantových plakiet. 14. júna
si budeme pripomínať Svetový deň
darcovstva krvi. Poďakovanie patrí

všetkým, ktorí darujú dobrovoľne
svoju krv bez nároku na odmenu.
Už z týchto faktov možno posúdiť
kvalitu i rozsah tak potrebnej
činnosti všetkých aktivít členov ČK
v Šali, dobrovoľných pracovníkov
ČK, ktorí pomáhajú pri školeniach,
pri práci s deťmi, pri súťažiach ako
rozhodcovia, pri prednáškach i
pri cvičeniach proti osteoporóze.
Plne sa možno stotožniť so slovami MUDr. Bachratého, ktorý
vo svojom príhovore povedal
: „V dnešnej dobe z mnohých
ľudí sa vytráca postupne cit pre
záchranu človeka, výchova k
ľudskosti, verejnoprospešný záujem. Preto aj my v SČK musíme
oveľa viac pozornosti venovať
aj týmto hodnotám, bez ktorých
by SČK nemohol existovať.“
V mene všetkých občanov
ďakujeme
ČK
i
všetkým
dobrovoľným darcom krvi za
všetko, čo pre nás a naše životy robia.
Slávnostnú atmosféru stretnutia
svojím vystúpením umocnili speváci K. Stresnyáková, bratia Zoltán
i Róbert Mikóovci a žiačka ZŠ
Pionierska Kristína Venczelová.
MK

Formula na autosalóne v Šali-Veči
Počas Jarmoku tradičných remesiel v Šali, ktorý po roku bude
opäť 23. - 24. júna, nebudú o minimálne jednu
atrakciu ukrátení ani obyvatelia Veče. V sobotu
24. júna sa totiž od 9.00 hod. v priestoroch
hromadných garáži vo Veči uskutoční
prvý šaliansky autosalón. Okrem množstva
vystavených automobilov značiek Mercedes,
Mitsubishi, Volkswagen, Seat, Kia, Hyundai, Škoda ,
či motocyklov alebo štvorkoliek budú môcť návštevníci
vzhliadnuť aj vozidlo najrýchlejšieho slovenského pretekára
formule Juraja Sládečku. Takže ešte raz:

ČO? Autosalón v Šali-Veči. KEDY? 24. jún 2006 od 9.00 – 17.00 hod.
KDE? Priestory hromadných garáží vo Veči. VSTUPNÉ? Vstup voľný

TROJČATÁ V
OBRADNEJ SIENI
K rozmanitým a zaujímavým podujatiam pri príležitosti MDD rozhodne patrilo i prijatie šalianskych trojčiat u primátora mesta
Ing. Tibora Barana v obradnej sieni mestského úradu. Tri ratolesti
manželov Ďuricovcov Michaela, Adam a Miloš všetkých prítomných
upútali svojou hravosťou, pohyblivosťou, pozornosťou k svojmu okoliu.
So zvedavými očičkami sa veľmi rýchlo zoznámili s hračkami
–
húpačkou i kĺzačkou, neprekvapili ich rozprávkové
postavičky – tri prasiatka, šašo i vĺčik. Točlenovia divadelného krúžku
CVČ Tip–Top pod vedením A. Demkovej pripravili pre trojčatá
veselú a vtipnú scénku. Páčili sa im i darčeky, ktoré dostali nielen
trojčatá, ale aj ďalšie prítomné deti. K slávnosti patrila aj slávnostná torta k MDD, zápis do pamätnej knihy mesta. Primátor
mesta Ing. T. Baran prisľúbil, že Michaela, Adam i Miloš budú vždy
v pozornosti mesta, že im mesto bude pomáhať. Výrazom vďaky
bola i kytica kvetov, ktorú pán primátor odovzdal rodičom detí.
Mgr. Július Morávek

INFORMÁCIE, KULTÚRA
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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PRE CHOVATEĽOV PSOV

Mestský úrad v Šali – oddelenie životného prostredia a stavebný úrad plánujú
v tomto roku pokračovať v zlepšovaní stavu čistoty verejných priestranstiev na území
mesta, ktoré sú znečisťované aj vďaka nie vždy seriózneho prístupu majiteľov psov.
V minulom roku bolo v meste rozmiestnených celkom 21 košov na psie exkrementy,
na ktorých sú osadené zásobníky na jednorázové sáčky. Okrem toho boli na vstupoch
všetkých areálov predškolských a školských zariadení ako aj na najnavštevovanejších
ihriskách umiestnené zákazové tabule. Nakoľko boli zaregistrované zo strany verejnosti prevažne pozitívne ohlasy na tieto kroky, Oddelenie ŽP a SÚ MsÚ sa rozhodlo v tomto smere pokračovať a to rozmiestnením ďalších zákazových tabúľ ako aj
košov na psie exkrementy. Z tohto dôvodu sa obraciame na verejnosť s výzvou, aby
svoje konkrétne podnety – návrhy umiestnenia košov oznámili (písomne, osobne)
v termíne najneskôr do 30. júna 2006 na adresu : Mestský úrad, Odd. ŽP a SÚ,
č. dverí 306, III. poschodie, prípadne mailom na adresu: minarechova@sala.sk.
Ing. Minárechová K. OŽP a SÚ MsÚ

Zberový kalendár separovaného zberu II časť
V minulom čísle sme pre občanov priniesli
informácie o separovanom zbere. V tomto
čísle mesačníka chceme poskytnúť ďalšie, aby
separovaný zber bol prínosom pre občanov
a pomáhal skvalitňovať životné prostredie.

1. Pre aké druhy separátov prídeme až k
Vám?
P A P I E R (do zberových vriec)
Zbierame : noviny, časopisy, brožúry, katalógy,
cenníky letáky, prospekty, knihy bez dosiek,
neznečistené papierové obaly od potravín a iné
Medzi zberový papier nepatrí: vrstvové materiály – obaly na mlieko a nápoje, kopírovacie
a prieklepové papiere, asfaltový a dechtový
papier, papier s textilnou, alebo kovovou fóliou,
lakovaný a voskový papier a iné.
S K L O (v rodinných domoch do zberových
vriec, na sídliskách do upravených kontajnerov)
Zbierame: farebné a biele sklo, fľaše od nápojov
bez uzáverov a zátok, poháre od zaváranín, sklené črepy, tabuľové sklo (všetko vypláchnuté a
nezamastené). Medzi zberové sklo nepatrí: nevypláchnuté a zamastené sklo, porcelán, drôtené
sklo, obrazovky z elektronických zariadení, plasty, plechové a hliníkové uzávery a iné odpady.
P L A S T Y (do zberových vriec)
Do vreca na plasty sa môžu zbierať všetky
druhy plastov spoločne. Zbierame: nápojové
fľaše rôznej veľkosti s označením PET (aj
od jedlých olejov), čisté plastové kelímky od
potravín, rôzne výrobky z pevných plastov :
kvetináče, ramienka, koše na odpadky, na prádlo, rôzne misky, cukorničky, odkvapkávače, police, zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky,
hadice na polievanie – (nie pretkávané) a pod.
Medzi zbierané plasty nepatria: plastové obaly
od nebezpečných chemikálií a iné odpady.

!!! NESPAĽUJTE PLASTY – škodíte vlastnému zdraviu a zdraviu Vašich potomkov.
Pri spaľovaní plastov v domácich kotloch aj
na ohnisku vznikajú veľmi nebezpečné karcinogénne (rakovinotvorné) látky, ktoré škodia
nielen pri vdychovaní, ale sa ukladajú aj v
najbližšom okolí. Takto sa skôr, alebo neskôr
dostávajú do ľudského tela (zelenia, ovocie) !!!

POZOR!

Mesto Šaľa organizuje
LETNÝ TÁBOR
do Poľska.
MIEDZYWODZIE
(pri baltickom mori)

Termín: 22.7 - 2.8
super cena: 4800.- Sk

Kontakt: Keszelyová Anita
7705981, 0908132024
alebo na č.t. 771 6653 SITA Slovensko, a.s.

3. Zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu

Čo zbierame ? staré autobatérie, staré žiarivky a
výbojky, nádoby od náterových hmôt, chemikálií
a pesticídov, motorové oleje, staré chemikálie
a pesticídy, tlačiarenské farby, elektronický
odpad obsahujúci nebezpečné zložky (televíBIOLOGICKÝ ODPAD ZO ZÁHRAD
zory, obrazovky od počítačov, chladničky)
!!! Od 1. 1. 23006 sa biologický odpad zo záhrad a iný odpad s nebezpečnými vlastnosťami.
nesmie ukladať na skládky, t.j. ani do smet- Termín zberu: Zber sa uskutočňuje 2x do
ných nádob. Je zakázané aj jeho spaľovanie!!! roka v čase jarného a jesenného upratovania.
Zbierame : lístie, tráva, buriny, kôra – uložené
vo vreciach alebo košoch,
4. Jarné a jesenné upratovanie
konáre – popílení a zviazané vo zväzkoch
Čo zbierame ? veľkorozmerné odpady z
produkty zo záhrad – uložené vo vreciach,
domácnosti, ktoré nie je možné zneškodniť
nádobách, alebo košoch
prostredníctvom bežného cyklického vývozu
!!! Biologický odpad nesmie obsahovať
prímes iného odpadu !!!

2. Kde dostanete nové vrecia na separáty?
!!! Plastové vrecia nie sú určené na zber biologického odpadu !!!

komunálneho odpadu. Termín zberu : na jar
a na jeseň, termíny sú každoročne aktualizované a oznámené prostredníctvom letákov,
miestnych médií a internetom
Čo do kontajnerov nepatri?
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
- odpad s nebezpečnými vlastnosťami

5. Čo nám prináša separovanie?

- zníženie množstva odpadov ukladaných
na skládku a tým zníženie nákladov na jeho
uloženie
- šetrenie primárnych zdrojov surovín
- ﬁnančný prínos za vyseparované komodity
- aj pri zvýšených nákladoch na odpadové
hospodárstvo neboli poplatky za komunálne
V bytových domoch
odpady v r. 2006 oproti r. 2005 zvýšené len
Nové vrecia majú k dispozícii predsedovia vďaka predpokladu, že sa zvýši množstvo
spoločenstiev, vchodoví dôverníci, prípadne separátov.
sú k dispozícii na MsÚ, referáte ŽP, u vývozcu
SITA Slovensko, a.s., na ul. Dolnej č. 5 (bývalé
Výška poplatkov v budúcnosti bude
SYKO). V prípade, že si pre vrecia neviete
prísť, doručíme Vám ich, ak zavoláte na tel. závisieť aj od Vášho separovania.
č. 770 5981, kl. 127 (MsÚ Šaľa, OŽP a SÚ),
Ing. Edita Haládiková
V rodinných domoch
Nové vrecia dostanete od pracovníkov
pri zbere separátov, prípadne kontaktujte
MsÚ, č.t. 770 5981, kl. 127, alebo vývozcu
: SITA Slovensko, a.s. tel. č. 771 6653.
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Prečo dáva kresťanské spoločenstvo taký veľký
význam zvonu? Nie je to len preto, že je zvon
utvorený zo vzácneho materiálu, ani preto, že
je umeleckým dielom, ktoré skúsené ruky tavili podľa starých tradícií minulých generácií,
aby toto ušľachtilé dielo vydávalo čisté, strieborné prenikavé zvuky, ktoré pretrvávajú čas.
„Zvony nás volajú k modlitbe, oznamujú nám, že začína sv. omša, prebúdzajú
nás z ochabnutosti, aby sme sa poponáhľali
a znova pri oltári prežili obetu Kristovu. I
keď to, že sa máme začať pripravovať na sv.
omšu, nám dnes pripomínajú skôr hodinky
než hlahol zvonov (najmä v mestách, kde
ich dostatočne nepočuť), ich symbolický
význam zostáva naďalej. Vnímame aspoň
ich posledné zvonenie pred sv. omšou, ktoré
navodzuje zvláštnu, posvätnú atmosféru.“
Týmito slovami sa prítomným veriacim prihovoril 22. mája dekan miestnej farnosti
Mgr. Andrej Šottník počas bohoslužby vo svojej kázni. Bohoslužba sa konala pri príležitosti
o-sadenia zvona na cintorínskej kaplnke.
Stalo sa tak zásluhou p. Ivana
Wanáka, ktorý zvon po rokoch našiel, očistil
a po posvätení pred niekoľkými týždňami
znova umiestnil do vežičky kaplnky.
História zvonov na kaplnke Feketeházyovcov a Feketeovcov je zaujímavá.
Terajší zvon bol vyrobený v Trnave bratmi
Fischerovcami v roku 1928. Dala ho zhotoviť
na pamiatku svojho muža vdova Júlia pri
príležitosti 1. výročia úmrtia Jána Feketeházyho, konštruktéra a staviteľa. Práve tento
zvon bol teraz znovu umiestnený vo vežičke.
Nie je to však prvý a jediný zvon.

KULTÚRA

OSADENIE ZVONA NA CINTORÍNSKEJ KAPLNKE

Slávnostná omša pri príležitosti vysvätenia zvona
Zo zriaďovacej listiny zriadenia kaplnky zo
septembra 1892 sa dozvedáme, že vo vežičke
kaplnky bol umiestnený malý zvon. Aký
bol jeho neskorší osud, to nevieme. Dokedy
bol vo vežičke, kedy a kam sa podel, aký
bol jeho osud, to dnes nevieme. Pokúsime
sa to postupne zistiť. Snáď sa to podarí.
„Zvuk zvonov sa nesie vzduchom,
dolieha do našich uší a vstupuje do našich
sŕdc. Dáva nám istotu, že nikdy nie sme sami,
ale, že sme spojení v jednom spoločenstve,
ktoré pracuje, trpí a miluje. Zvuk zvonov
potešuje našu samotu, smútok, ustaranosť a

prichádza tiež zavŕšiť naše radosti. Volá nás
k tomu, aby sme správne pochopili jeho hlas,
pozastavili sa a s lás-kou pomysleli na svojho
Otca v nebi. Veža je zase smerovníkom, ktorý
nás „donúti“ pozdvihnúť k nemu svoj zrak a
usmiať sa na neho pohľadom plným lásky. A
keď svoje oči skloníme späť k zemi, aby sme
jas Božej tváre postrehli v očiach našich bratov a sestier a milovali ich tou istou láskou.“
Slová pána dekana sprevádzali hlas zvona. Rozliehal sa po priestore
cintorína a do jeho okolia. Pripomínal
prítomným zmysel a poslanie života.

5 ROKOV SKAUTSKÝCH ZAHRANIČNÝCH EXPEDÍCIÍ

Je to už 5 rokov, čo skupina skautov v Šali začala rozvíjať myšlienku
rozšírenia skautských aktivít aj na zahraničie. Myšlienka padla na
úrodnú pôdu, od slov nebolo ďaleko k činom, skautský zbor si
vypracoval rámcový program a nová etapa skautského života v Šali
mohla začať. Za 5 rokov týchto aktivít sme precestovali 25 000 km,
navštívili 14 európskych štátov (Taliansko, Rakúsko, Francúzsko,
Španielsko, Andorru, San Marino, Nórsko, Nemecko, Švédsko,
Belgicko, Česko, Dánsko, Anglicko, Škótsko.) Plavili sme sa na
lodiach v Severnom a Tyrhénskom mori a v kanáli La Manche,
navštívili zaujímavé ostrovné útvary (Liparské ostrovy, Korzika).
Na prvú expedíciu v roku 2001 sme sa vybrali na Liparské ostrovy.
Zoznámili sme sa so sopečným pôvodom ostrovov, na živo sme pozorovali sopečné erupcie na ostrove Stromboli. Cestou po Taliansku sme si prehliadli Florenciu, Pisu, Neapol, Asissi a San Marino.
Naša druhá expedícia viedla na Korziku. Tento ostrov si
plným právom zaslúži príťažlivý epiteton, ktorým sa často
označuje – ostrov krásy. Videli sme vysoké hory, plné
nepredstaviteľne hlbokých roklín, lesy plné zveriny (najmä divokých prasiat), vyliezli sme na najvyšší kopec ostrova – 2700
metrov vysoký Monte Cinto, navštívili rodisko Napoleona.
V roku 2003 sme zamierili do juhozápadnej Európy. Atraktívnu
expedíciu sme začali prehliadkou mesta Lurdy s jeho slávnou ba-

zilikou sv. Bernadetty, pokračovali sme do horského štátu Andorra, vychutnali jedinečnosť Pyrenejských hôr a tajomnosť starobylých andorských stavieb. Expedíciu sme ukončili návštevou
slávneho dovolenkového miesta v Španielsku – Costa Brava.
Expedíciu v roku 2004 sme nasmerovali na sever – do Nórska.
Vraj nám tam bude chladno – predpovedali nám skeptici. Nebola to pravda. Noci v stanoch boli vcelku príjemné. Uchvátení sme
boli ohromnou čistotou, ktorá v Nórsku panuje. Odpočívadlá pri
cestách sú vybavené čistučkými a hlavne funkčnými sociálnymi
zariadeniami. V pamäti nám najviac utkvela rozmanitosť nórskej
prírody – na úpätí kopca dozrievali jahody – po hodinovom výstupe
na jeho vrchol (autobusom) sme zažili lyžovačku v plnom prúde.
Zatiaľ poslednou expedičnou výpravou bola cesta do Škótska. Bola
to cesta zaujímavá. Zažili sme atmosféru pravých škótskych festivalov gajdovej hudby, navštívili najstaršie pálenice whisky, vyliezli na najvyšší kopec Škótska – 1350 vysoký Ben Nevis, prezreli
hlavné mesto Škótska Edinburg (vraj najkrajšie mesto na svete
– tvrdia Škóti). Videli sme ešte veľa zaujímavých vecí. A utvrdili
sme sa v našom predsavzatí: Pokračovať v našom poznávaní sveta.
Ing. Aurel Kubolka, Slovenský skauting
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KULTÚRA

MESTSKÉ
TÁBORY
V CVČ TIP – TOP ŠAĽA
03.07. – 07.07. 2006 SPOZNÁVAME HISTÓRIU SVOJHO MESTA
Tábor sa uskutoční v CVČ Šaľa, v okolí mesta. Návšteva archeologického múzea v CVČ,
návšteva Farmy Humanita, návšteva jezuitského kaštieľa v Šali, kostola Sv. Margity v
Šali, spoločenské hry, hry na pláži, v medzihrádzovom priestore, stolný tenis, video, šach...
Poplatok : 100 .- Sk na deň / desiata, obed, olovrant , pitný režim./
Vedúci tábora : Mgr. Milan Kleštinec tel.: 031 770 3320
03.07. – 07.07. 2006 SUPERSTÁROVSKÝ TÝŽDEŇ
Tábor sa uskutoční v CVČ
Šaľa . Miniplayback – spev, výtvarné a Divadelné dielne, superstárovské popoludnie, ﬁlmové dopoludnia, počítačové popoludnia,
športové aktivity v prírode, popoludnie – súťaž o najlepšieho speváka, diskotéka.../
Poplatok : 100 .- Sk na deň / desiata, obed, olovrant, pitný režim./
Vedúca tábora : Zita Šípková
tel.: 031 770 3320
10.07. – 14.07. 2006 SPOZNÁVAME HISTÓRIU SVOJHO MESTA
Tábor sa uskutoční v CVČ Šaľa – program ako v termíne 03.07.- 07.07. 2006 ./
Poplatok : 100.- Sk na deň / desiata, obed, olovrant, pitný režim./
Vedúci tábora : Mgr. Milan Kleštinec tel.: 031 770 33 20 0907 734843
10.07. – 14.07. 2006 SÚŤAŽNÝ TÝŽDEŇ
Tábor sa uskutoční v CVČ Šaľa. Súťaž o najlepšieho speváka a moderátora, súťaž o
najlepšieho herca a spravodajcu, športové súťaže, tanečné súťaže. Hry v prírode, počítačové
hry, stolný tenis, video.
Poplatok : 100 .- Sk na deň / desiata, obed, olovrant, pitný režim./
Vedúca tábora : Zita Šípková tel.: 031 770 3320
17.07.- 21. 07. 2006 ROZŠANTENÉ LETO ALEBO Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA
Tábor sa uskutoční v CVČ Šaľa. Turistické vychádzky, návšteva počítačového kútika, pesničky Superstar, rozprávkový svet , video, spoločenské a vedomostné hry,
športové aktivity –
minifutbal, vybíjaná, stolný tenis, švihadlová škôlka,
badminton, hľadanie sladkého pokladu – hra v prírode, súťaž v kreslení, literárne práce...
Poplatok : 100.- Sk na deň / Desiata, obed, olovrant, pitný režim./
Vedúca tábora : Mgr. Daniela Lomenová tel.: 031 770 3320
24. 07. – 28. 07. 2006 VEĽKÁ HRA – PEVNOSŤ TIP – TOP
Tábor sa uskutoční v CVČ Šaľa. Hľadanie záhadných slov k dobytiu „Pevnosti Tip
– Top“. Športovo-turistické putovanie za pirátskym pokladom, súťaž v skladaní Puzzle, šantenie v prírode so žonglérmi, výtvarné aktivity – výstava, diskotéka „ šibaloviny.“
Poplatok : 100.- Sk na deň / Desiata, obed, olovrant, pitný režim./
Vedúca tábora : Mgr. Daniela Lomenová
31. 07. – 04. 08. 2006 TÝŽDEŇ v TVORIVEJ DIELNI
Tábor sa uskutoční v CVČ Šaľa . Tvorivá dielňa – výtvarné techniky, divadelná tvorivá
dielňa, tvorivá hudobná dieňa, počítačové, športové a ﬁlmové rána, spoločenské
hry, vedomostné súťaže, športové popoludnia na pláži, vychádzky, aerobick...
Poplatok : 100 .- Sk na deň. / Desiata, obed, olovrant, pitný režim./
Vedúca tábora : Monika Bugár tel.: 031 770 3320
07. 08. – 11.08. 2006 VESELO I VÁŽNE
Tábor sa uskutoční v CVČ Šaľa. Hry, súťaže, karaoke, turistické vychádzky , prechádzky do
prírody, výtvarná súťaž s výstavou prác, diskotéka, hráme sa na divadlo, športové aktivity a
súťaže...
Poplatok : 100.- Sk na deň / Desiata, obed, olovrant, pitný režim./
Vedúca tábora : Mária Kučelatová tel.: 031 770 3320
14.08. – 18. 08. 2006 TÝŽDEŇ POHYBU
Tábor sa uskutoční v CVČ Šaľa. Aktivity na športovom ihrisku, vedomostné súťaže, spoločenské
hry, športové popoludnia v prírode, loptové hry, športové popoludnie na pláži – fubalový zápas, badminton ,dobrodružné dopoludnie pri Váhu – hľadanie pokladu, tvorivé dielne, bábkové divadlo...
Poplatok : 100.- Sk na deň / Desiata, obed, olovrant, pitný režim./
Vedúca tábora : Monika Bugár, tel.: 031 770 3320, Príslužba : M. Kučelatová
14. 08. – 27. 08. 2006 MESTSKÝ MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR SKAUTSKÝ TÁBOR
Tábor sa uskutoční v priestoroch bývalého kúpaliska v Šali. Bude to stanový tábor, je potrebné
priniesť si do tábora spacák, deku, ešus.Vlastná príprava stravy. Skautské aktivity. Súťaže,
vychádzky, hry...
Poplatok : 150 .- Sk na deň
Vedúci tábora : Tibor Kováč, tel.: 031 770 3320
21. 08. – 25. 08. 2006 ZAHRAJME SI DIVADLO
Tábor sa uskutoční v CVČ. Cieľom bude spracovanie a naštudovanie vlastnej divadelnej hry. Deti si sami vyrobia aj kostýmy a scénu. Vlastné výtvarné dekorácie, vlastná hudba. Záver tábora bude patriť slávnostnej premiére pre rodičov, známych a rodiny detí.
Súčasťou tábora budú aj rôzne športové aktivity, turistické prechádzky, vedomostné súťaže...
Poplatok : 100 .- Sk na deň / desiata, obed, olovrant, pitný režim./
Vedúca tábora : Bc. Gabriela Krajčírová tel.: 031 770 3320
Bližšie informácie o jednotlivých mestských táboroch vám podajú pracovníci CVČ Tip- Top
Šaľa na tel. čísle : 770 3320, 0911 236 047

Rómska skupina - Romana Jíla sa predstavila
na večianskych slávnostiach

RÓMSKY TANEC I SPEV
Na rôznych kultúrnych podujatiach ste si
mohli všimnúť temperamentné vystúpenie
detského rómskeho folklórneho súboru
KHAMORO pri KS Večierka v Šali. Svoj talent s úsmevom v srdci i na tvári predvádzajú
všetkým ľuďom, ktorí sa na nich pozerajú.
Súbor bol založený v októbri v roku 2004
pod vedením sympatického Rolanda Kumana,
ktorý s obdivuhodným pedagogickým pokojom
odovzdáva mladším svoje skúsenosti- tvorivý
rómsky tanec. Mnohí vedia tiež pekne spievať,
majú nadanie na tanec, ale ten je potrebné v
nich objaviť a k tomu je potrebné prekonať
strach z verejného vystúpenia. Tento strach
im pomohol prekonať práve on so svojím bezprostredným správaním a svojím prejavom.
Po ročnej prestávke Rolanda viedla súbor
Brigita Bergerová, ktorá s nimi pracovala na
nových tancoch. Po návrate bývalého vedúceho nastal zlom, kedy okrem tanca začali niektoré deti i spievať. Súbor pripravuje pásmo
tanca a spevu na tradičný šaliansky jarmok.

Verím, že členom súboru vydrží potrebný
tréning a láska k umeniu, lebo aj pre nich
je potrebná neustála motivácia a inšpirácia,
aby bol život veselší a krajší ako ten okolo
nich, alebo ten, ktorý často pozorujú v televíznych ﬁlmoch plných násilia.
Katka Gáborová
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Vysoký obsah toxických látok vo
vajíčkach v okolí mesta Šaľa
17. mája 2006 vydalo združenie Priatelia Zeme
– SPZ tlačovú správu, v ktorej sa okrem iného hovorí: „V slepačích vajíčkach z okolia Šale sú viac ako
2-násobne vyššie hodnoty toxických karcinogénnych
dioxínov, ako povoľuje platný limit SR a EÚ. Analýza, ktorú si nechali vypracovať Priatelia Zeme – SPZ,
navyše ukazuje aj dvojnásobné prekročenie limitu pre
súčet koncentrácií dioxínov a PCB (polychlórované
byfenyly), ktorý bude platný od novembra 2006.“
V mesiaci apríl odobrali členovia združenia Priatelia
Zeme - SPZ slepačie vajcia od piatich domácností zo
Šale, Veče a Trnovca n/Váhom, spolu bolo odobratých
17 slepačích vajec, z toho 10 bolo odovzdaných
na analýzu POP látok (dioxíny, PCB podobné dioxínom a HCB) a 7 na analýzu obsahu ťažkých
kovov(ortuť, olovo, kadmium).Odber sa dokumentoval štandardným spôsobom, s domácimi sa spísali
dotazníky a zabezpečila sa fotograﬁcká dokumentácia.
Konzultujúci
odborníci
uviedli,
že
k
najpravdepodobnejším zdrojom dioxínov v skúmaných vajíčkach patria spaľovňa nebezpečných odpadov
v areáli Dusla Šaľa a skládka nebezpečných odpadov.
Nemožno vylúčiť ani podiel chlórových prevádzok v
Dusle Šaľa, prípadne nelegálneho spaľovania odpadov
v domácich peciach. Monitoring znečistenia potravín
toxickými látkami je prvým zo série krokov, ktorými
sa Priatelia Zeme – SPZ budú usilovať pomôcť Šali
a okoliu znižovať zaťaženie životného prostredia
a zdravia ľudí. Organizácia nasledujúce mesiace
pripravuje informačnú kampaň proti nelegálnemu
spaľovaniu odpadov v domácnostiach, ﬁrmách a na
záhradách. Bude poskytovať poradenstvo pri zlepšení
triedeného zberu odpadov. Zúčastnia sa pripomienkovania projektu rekonštrukcie spaľovne NO Duslo Šaľa.
Riešením problému rozhodne nie je prestať
jesť vajíčka, ale zastaviť znečisťovanie prostredia
jedovatými
karcinogénnymi
látkami.
Monitoring potravín v Šali je súčasťou celosvetového monitorovacieho projektu, ktorý
sa uskutočnil napr. aj v USA, Bielorusku,
Českej republike, Filipínach, Egypte, Tanzánii.
Analýza toxických látok bola vykonaná v akreditovanom laboratóriu Národného referenčného centra pre dioxíny a podobné zlúčeniny pri Slovenskej
zdravotníckej univerzite v Bratislave v máji 2006.
Výsledky analýzy sú ďalším argumentom
proti vybudovaniu veľkokapacitnej spaľovne
nebezpečného odpadu v Šali, pretože Šaľa
a okolie už v súčasnosti trpia znečistením.
„Namiesto snáh o stavbu novej spaľovne by sa mal
Nitriansky kraj, ale aj Duslo Šaľa usilovať eliminovať
zdroje uvoľňovania dioxínov do prostredia“,
uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme –SPZ.
Úplná správa „Zhodnotenie výsledkov analýzy
obsahu dioxínov vo vajciach z okolia areálu Dusla Šaľa, a.s.“ sa nachádza v redakcii mesačníka.
Správa uvádza množstvo faktov z celosvetového monitoringu, grafy a porovnávacie údaje,
poukazujúc na zdroje a toxicitu, na negatívny
vplyv dioxínov na zdravotný stav obyvateľstva.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v Ženeve
už v máji 1998 zhodnotila riziká vplyvu dioxínov
na
ľudské
zdravie,
40
zdravotníkov
z
15
krajín
požadovalo
zníženie
výskytu
dioxínov „....na najnižšiu možnú úroveň“.
A práve preto upozorňujeme, varujeme a žiadame v
mene dnešnej populácie, no i budúcich generácií.
MK

AKO DOPADLO JARNÉ UPRATOVANIE?
V ŠALI - VEČI, V HETMÍNE a V KILIČI ?

Po Šali je za nami i prvá etapa jarného upratovania aj v
Šali – Veči, v Hetmíne a v Kiliči, ktoré sa konalo v termíne
5. - 6. mája. Upratovanie bolo zorganizované v spolupráci
MsÚ v Šali a ﬁrmou SITA Slovensko a.s., prevádzka Šaľa (
bývalá ﬁrma Syko Šaľa s.r.o. ). Na území Šaľa – Veča bolo
rozmiestnených po 8 VOK na nasledovných lokalitách:

1. Rozhranie Trnoveckej a Hliníka
2. Komenského – pri kotolni
3. Cintorínska
4. Slnečná
5. Jilemnického
6. Bernolákova
7. Nivy – pri SOUCH
8. Rozhranie Lúčnej a Nitrianskej
9. Kilič
10. Hetmín
SPOLU

Počet vývozov
5
6
5
4
7
5
7
4
2
2
47

Množstvo v t
14,18
16,32
6,98
4,92
16,04
8,88
15,87
4,08
3,03
3,14
93,44

Celkovo sa na základe tejto bilancie vyzbieralo 93,44 ton odpadu, čo vo
ﬁnančnom vyjadrení predstavuje 161.564,- Sk ( suma pozostáva z nákladov
na vývoz VOK a nákladov na odvoz a uloženie odpadu na skládke). V porovnaní s minulým rokom došlo k nárastu množstva vyzbieraného odpadu.
Ing. Braníková – vedúca OKČ MsÚ

Vydané záväzné stanoviská k novým
prevádzkam za mesiac máj 2006
Ladislav Jaroš - ATIPIC

Dóžova 1603/27, Šaľa – výroba interiérových doplnkov

Anna Balážová

Komenského 1678, Šaľa – prevádzkovanie kaderníctva

Alžbeta Blehová

Hollého 9, Šaľa – prevádzkovanie biliard baru

LARGO Šaľa s.r.o.

Jesenského 28, Šaľa – prevádzkovanie dielne na opravy
vozidiel

Andej Tóth

Hlavná 45, Šaľa – prevádzkovanie kaderníctva

ZHONG KE s.r.o.

Nitrianska 2006, Šaľa – veľkosklad odevov, textilu a
obuvi

LPK s.r.o.

Štúrova 42, Šaľa – zriadenie predajne so zázemím a
skladov spoločnosti

Anna Srňanová

Slnečná 10, Šaľa – prevádzkovanie pohostinských služieb

Bohuš Bleho

P. Pázmaňa 915/9, Šaľa – prevádzkovanie pivárne

Žaneta Trautenbergerová

Nešporova 26, Šaľa – prevádzkovanie parochňového
štúdia

YUTEX spol. s r.o.

Komenského 1717, Šaľa – prevádzkovanie kaviarne

Jozef Boženík

Hlavná 44, Šaľa – predaj domácich potrieb, elektrobazár

František Kovács

Hlavná 8, Šaľa – telekomunikačná a audiovizuálna
technika

Mgr. Jana Hornáková

Hlavná 14, Šaľa – prevádzkovanie solária

Ing. Zuzana Horváthová, OSPaRM

SAMOSPRÁVA

Priatelia Zeme - SPZ monitorovali
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Počítač a internet – pomoc pre každý vek

INFORMÁCIE

DIGITÁLNI ŠTÚROVCI
Počas nedávnej návštevy ministra Vlády SR p. Prokopoviča
sa tento zaujímal aj o realizáciu projektu DIGITÁLNI
ŠTÚROVCI, ktorý zastrešuje
i ﬁnančne dotuje MDPaT.
V Šali tento projekt realizuje SPŠ chemická, preto bola
súčasťou programu v Šali aj
návšteva tejto školy. Pán minister vyslovil s úrovňou a
realizáciou projektu spokojnosť.
Prečo ten zvláštny názov? Zaujímalo nás to, zistili sme, že digitálni preto, lebo sa týka počítačovej
gramotnosti a používania internetu. Štúrovci preto, lebo títo v 19.
storočí sa usilovali o povznesenie
ducha národa aj rozvoj vzdelanosti, šírením osvety a kultúry.
Dnešná generácia má k šíreniu
vzdelanosti k dispozícii široké
možnosti
práve
prostredníctvom počítačov a internetu.
Projekt Digitálni štúrovci pre
občanov mesta a okolia pripravuje nasledovné školenia :
1. Ako správne písomne
komunikovať s úradmi
Toto školenie bude určené pre
všetkých, ktorým záleží na tom,
aby ich písomná korešpondencia
s úradmi bola na dobrej úrovni.
Rozsah školenia je 5 hod., a náplň
bude: správne písanie žiadostí,

sťažností, reklamácií..., písanie
podľa STN, e-mailová komunikácia s úradmi, pripájanie
príloh k e-mailovým správam,
vypĺňanie tlačív na internete,
sťahovanie tlačív z internetu...
Účastníci
školenia
zároveň
dostanú príručku, ktorá bude
obsahovať
vzory
rôznych
tlačív, potrebných pre občanov.
2. Základy práce s PC
Školenia pre občanov Šale a okolia s rozsahom 5 hod. a náplňou:
popis počítača, charakteristika
operačného systému, zapnutie a
vypnutie počítača, najčastejšie
problémy a ich odstránenie,
spustenie aplikácie, práca so
súbormi a adresármi, práca s
prídavnými zariadeniami (disketa, tlačiareň, skener,...), komunikácia prostredníctvom miestnej siete, spracovanie zvuku,...
Toto školenie bude určené aj pre
úplných začiatočníkov práce s PC.
3. Práca s internetom
Školenia pre občanov Šale a
okolia s rozsahom 5 hod. a
náplňou: charakteristika internetu, prístup na internet, poskytovatelia prístupu, e-mail-u,
web priestoru, ďalšie služby,
práca s elektronickou poštou,
internet ako zdroj informácií,
vyhľadávače,
vyhľadávacie
servre, slovenské vyhľadávače,

vyhľadávanie informácií, ponuky
práce, dovolenky, cestovné poriadky, nakupovanie cez internet,...
Toto
školenie
vyžaduje
základnú znalosť práce s
PC, v rozsahu školenia 2.
4. Práca s Wordom I
Školenia pre občanov Šale a okolia s rozsahom 5 hod. a náplňou:
vytvorenie, úprava, kopírovanie,
uchovanie, zobrazovanie textov,
vkladanie obrázkov a ďalších
objektov do textu, posielanie
textov elektronickou poštou...
Toto
školenie
vyžaduje
základnú znalosť práce s
PC, v rozsahu školenia 2.
5. Práca s Wordom II
Školenia pre občanov Šale a okolia s rozsahom 5 hod. a náplňou:
rozšírená správa dokumentov,
ďalšie možnosti textového editora, práca so šablónami, vytváranie
vlastných
štýlov,
hromadná
korešpondencia, tvorba záložiek
obsahov,... Toto školenie vyžaduje
základnú znalosť práce s PC a základnú znalosť práce s textovým
editorom, v rozsahu školenia 4.
6. Práca s Excelom I
Školenia pre občanov Šale a oko-

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY V ŠALI PRIBUDLO 3,4 mil. Sk

V súlade so zákonom č.
597/2003 o ﬁnancovaní základných a stredných škôl a
Smernicou MŠ SR prebehlo v

mesiacoch marec a apríl 2006
tzv. dohodovacie konanie, v
rámci ktorého obce a mestá
ako zriaďovatelia základných škôl môžu rozporovať
výšku rozpočtu na rok 2006
na prenesené kompetencie.
Je potrebná precízna ekonomická analýza a presvedčivé
argumentovanie, ktoré dokáže
presvedčiť MŠ SR o nároku
na navýšenie rozpočtu. Mesto Šaľa bolo v tomto roku
úspešné. Pre základné školy
bol na rok 2006 navýšený
rozpočet na mzdové náklady
o 3,4 mil. Sk . Znamená to,
že celkový rozpočet na prenesené kompetencie je 70,7

mil. Sk, z toho 57,2 mil. na
mzdové náklady. Základné
školy majú vykryté nárokové
zložky platu a nenárokové
zložky vo forme osobných príplatkov a odmien vo výške 6
% z tarifných platov, čo činí
2,2 mil. Sk. Časť prostriedkov, v súlade s prijatými zásadami, bude adresne použitá
na odmeny pedagogických
zamestnancov a riaditeľov
škôl za dosiahnuté výsledky
vo výchove a vzdelávaní,
úspešnosť v súťažiach, aktivitu, reprezentáciu mesta, zapojenie do projektov a grantov.
PaedDr. Michal Vrbovský

lia s rozsahom 5 hod. a náplňou:
vytvorenie, úprava kopírovanie,
uchovanie, zobrazovanie tabuliek,
vkladanie jednoduchých vzorcov a funkcií, tvorba grafov,...
Toto
školenie
vyžaduje
základnú
znalosť
práce
s
PC, v rozsahu školenia 2.
7. Práca s Excelom II
Školenia pre občanov Šale a okolia s rozsahom 5 hod. a náplňou:
rozšírená práca s tabuľkami,
vkladanie zložitejších výrazov
a funkcií, práca s databázami
v tabuľkách, práca s rozsiahlymi tabuľkami, práca s grafmi,...
Toto školenie vyžaduje základnú
znalosť práce s PC a základnú
znalosť práce s tabuľkovým
procesorom, v rozsahu školenia 6.
8. Prezentácie a ich tvorba
Školenia pre občanov Šale a okolia s rozsahom 5 hod. a náplňou:
vytvorenie a úprava správnej
prezentácie, vkladanie obrázkov,
zvukov a videí do prezentácie,
animácie, ... Toto školenie
vyžaduje základnú znalosť práce
s PC, v rozsahu školenia 2.
9. Tvorba a úprava digitálnej
fotograﬁe
Školenia pre občanov Šale a okolia s rozsahom 5 hod. a náplňou:
vytvorenie digitálnej fotograﬁe,
jej úprava pomocou vhodného
softwaru, uchovávanie na CD.
Toto
školenie
vyžaduje
základnú
znalosť
práce
s
PC, v rozsahu školenia 2.
Školenia sa uskutočnia v prípade dostatočného záujmu (min.
8 účastníkov). Výška príspevku na spoluﬁnancovanie nákladov školení je nasledovná:
školenia 2, 3, 4, 6
školenia 1, 5, 7, 8, 9
nezamestnaní: zdarma
(potvrdenie z ÚP)
školstvo: 50,- SK
školstvo: 100,- SK
ostatní: 100,- SK
ostatní: 200,- SK
O presných termínoch školení
budeme
informovať
neskôr.
Prihlášky
na
jednotlivé
školenia zasielajte na adresu:
SPŠCH Šaľa
P. Pázmaňa 23
927 01 Šaľa

MK

www.sala.sk
denné informácie o dianí v
našom meste
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V dňoch 30. mája – 2. júna 2006 sa mesto Šaľa premenilo na dejisko 35.
ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
„ZLATÁ PRIADKA – ŠAĽA 2006“. Počas štyroch dní sa predstavilo
145 účinkujúcich a spolu s ostatnými zúčastnenými sa v Šali zišlo 230
ľudí. Súťažilo sa v kategórii detských divadelných súborov (DK Za
plotom - Bratislava, DDS Modré traky - Vráble, DDS Rámus - Vinodol, DDŠ Ochotníček – Púchov, DDS Solitér – Krásno nad Kysucou, DDS Regetka - Ruskov, DDS Zrkadlo - Kremnica, DDS Budíček
– Utekáč a DDS Gašparko - Lendak) a v kategórii scénické miniatúry
(DDS Zádrapky - Senica, DO Stružielka - Čadca, DDŠ DMS – Spišská
Nová Ves, DDS ATĎ – Žiar nad Hronom a DDS ZUŠ – Kežmarok)
Tak ako po minulé roky sa tu opäť stretli skvelí mladí divadelníci,
ktorí ukázali svoje nadanie a výsledky tvrdej práce nielen odbornej
porote, ale aj svojim rovesníkom. Členovia jednotlivých súborov mali
možnosť prediskutovať divadelné predstavenia s členmi Fóra Zlatej
priadky a tým spoznať aj detský pohľad na svoje vystúpenia. O jednotlivé inscenácie bol veľký záujem aj zo strany základných škôl v Šali.
Okrem samotných vystúpení čakalo na deti zo súborov aj niekoľko
sprievodných podujatí, prekvapení a nekonečné množstvo nielen di-

KULTÚRA

ZLATÁ PRIADKA – ŠAĽA 2006

DDS ZRKADLO, Kremnica: Bajaja
Počas záverečného happeningu, ktorý sa konal v posledný súťažný deň,
nám členovia súborov predviedli krátke prezentácie trojdňovej práce v
tvorivých dielňach a spolu s lektormi mali pripravené veľmi milé a zaujímavé etudy. Ako odmenu za svoje úsilie si mohli pozrieť divadlo Cirkus
obrov, ktoré vyvolalo dobrú náladu u všetkých okolo stojacich divákov.
Predstavenia spríjemňovala svojim nápaditým konferovaním
moderátorská dvojica Soňa Košťáliková a Matúško Hučko,
ktorí sa úlohy Gašparka a bábkarky zhostili s veľkým elánom.
Tri dni plné bohatého programu ubehli ako voda a posledný nesúťažný
deň ZLATEJ PRIADKY – ŠAĽA 2006 bol venovaný hosťovi prehliadky, ktorým bol Divadelný súbor M z Púchova a slávnostnému vyhláseniu výsledkov. Odborná porota rozhodla udeliť v kategórii súborov
1. miesto Detskému divadelnému štúdiu Ochotníček pri Dome kultúry
v Púchove za insenáciu „Deň Atalaka“. V kategórii scénických miniatúr
1.miesto získal Divadelný odbor Stružielka pri Kysuckom osvetovom
stredisku v Čadci za hru na motívy M. Rázusovej – Martákovej „Zas
pôjdeme do kúta“. Víťazi sú zároveň nominovaní na celoštátnu súťažnú
prehliadku SCÉNICKÁ ŽATVA 2006. DO Stružielka si zároveň odniesla aj Cenu primátora mesta Šaľa udelenú na návrh Fóra Zlatej priadky.
Denisa Miklášová

„OBRAZY JEDNEJ VÝSTAVY“

DDS OCHOTNÍČEK, Púchov: Deň Atalaka
vadelných zážitkov. Každý ročník ZLATEJ PRIADKY prináša vždy
niečo nové. Tohtoročná prehliadka sa niesla v duchu bábok a bábkového divadla. Poobedňajšie hodiny boli každý deň venované
tvorivým dielňam, ktoré prebiehali pod vedením skúsených lektorov.
V prvý deň prehliadky, počas úvodného happeningu deti zo súborov
presvedčili mnohých Šaľanov, že zabávať sa naozaj vedia. Centrum mesta sa premenilo na záplavu radujúcich sa „malých divadelníkov“ oblečených ako v tradičných, tak aj v originálnych maskách.

(Musorgskij)

Koncom mája, 27. 5. 2006 bolo slávnostné otvorenie výstavy maliarky
Gizely Takácsovej. Skvosty jej tvorby sú k nahliadnutiu ešte do 30. júna
2006. Vďaka vysokej úrovni ideovo-technickej spolupráce organizátorov,
priestory „Maďarského domu J. Feketeházyho“ sa inštaláciou obrazov premenili na ozajstnú galériu. Na galériu, kde so svojimi vyše 50-timi obrazmi sa
maliarka snaží vyjadriť a priblížiť svoje umelecké krédo. V galérii tíško znejúca
vážna hudba v nemalej miere ovplyvňuje estetické cítenie a zmyslové dojmy.
Symbióza zrakom a sluchom vnímavých žánrov určite nenecháva chápavých
návštevníkov chladnými. „Obrazne“ povedané: Hudba je aj pre maliarku
akýmsi „čarovným prútikom“. Pre ňu to „ominózne“ tvorivé ticho nahradzuje
práve klasická hudba, diela Mozarta a Bizeta. Rodáčka zo Žihárca žije v Šali
už 28 rokov. Tvorba Gizely Takácsovej od roku 1986 sa považuje za kontinuálnu. Jej umelecká vedúca - akademická maliarka Katarína Kuzmová časť
tvorby svojej zverenkyne hodnotí takto: „Téma krajiny sa v jej tvorbe prezentuje už dvadsať rokov. Technikou olejomaľby sa snaží priblížiť romantickým
maliarom. Všetko, čo v prírode prežíva a preciťuje, chce transformovať do
svojich prác.“ Výstava však dokumentuje aj to, že maliarka „nezakotvila“ pri
jedinej téme. Značnú časť venuje aj kvetinovému motívu. Pôsobí na zmysly
veľmi silno a emotívne, hlavne ak je spojený krehkými ﬁgurálnymi prvkami.
Raritou jej tvorby je maľovanie na zamat, pohľad na kyticu ruží je priam fascinujúci. Pani Takácsová prezentovala už svoje diela na výstavách v Berlíne,
Bratislave a Budapešti. V roku 1992 svoje obrazy predstavila s nemalým úspechom aj na I. Európskom stretnutí amatérskych maliarov v Berne. Ak nemáte
schopnosť majstrovsky narábať so štetcom, plátnom a paletou, nesmúťte;
žijú medzi nami ľudia, ktorí netrpezlivo čakajú na to, aby mohli rozdávať
krásu, láskavosť a radosť. Také je aj umelecké „vyznanie“ Gizely Takácsovej.
Irena Kocsisová
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KULTÚRA

VEČIANSKE
SLÁVNOSTI

V dňoch 12. a 13. mája bolo v mestskej časti Šale vo
Veči veselo. Veča totiž oslavovala, a aby to boli oslavy ako sa patrí, tak sa Mestské kultúrne stredisko
Šaľa rozhodlo i tento rok usporiadať 2. ročník Hudobného a pivného festivalu. Program bol pestrý.
Začal už v piatok 12. mája o 16.00 h vystúpením
detskej dychovej hudby pri ZUŠ v Šali. Romane
Jíle je názov rómskej skupiny, ktorá hrá autentickú
rómsku hudbu, a ktorá sa predstavila po dychovke.
Chris Barber, Acker Bilk, Luis Armstrong - piesne
týchto velikánov zazneli na Večianskych slávnostiach prostredníctvom Seredského Dixieland Bandu.
Ľudia pribúdali a pribúdali. Na večerné vystúpenie
speváčky Jadranky so skupinou Hugo už tancovali
pred pódiom. Piatkový večer sa ukončil ľudovou
zábavou. Do tanca hrala domáca skupina TOP.
V sobotu od 13.00 do 17.00 h bol pre všetky deti
prichystaný detský blok. Deti si mohli zasúťažiť,
pozrieť si vystúpenia detského folklórneho súboru,
ktorý pôsobí pri ZŠ Krátka a MsKS Šaľa a rómskeho folklórneho súboru Khamoro pri KS Večierka.
Detské vystúpenia pokračovali speváckym blokom.
Predstavili sa speváci z Di Voce, Hviezdičky, deti
zo ZŠ Pionierska a deti z CVČ Tip Top v Šali. Svojou prezentáciou zaujal i rómsky klub zo Zlatých
Klasov, po ktorom nasledovali tanečníci z Jumpingu
Šaľa. Detský blok ukončila známa dvojica Kaka-

Večerné vystúpenie skupiny Z času na čas
ovníci s programom plným kúziel.
Večerné koncerty začala skupina
Ska2tonics, po ktorej nasledovalo
vystúpenie známej skupiny P.S. .
Fajčenie škodí zdraviu, Ó Maňo,
Vidiečan, Nechajte si ju – toto je len
pár hitov v podaní slovenskej nestarnúcej skupiny Vidiek, ktorá bola
hlavným vystupujúcim večera, a

ktorá rozprúdila zábavu v plnom prúde.
Záverečným hosťom Večianskych
slávností bola domáca skupina Z času
na čas, ktorej vystúpenie bolo bodkou
za programom celých osláv. Pevne
verím, že kto prišiel ten sa zabavil a
spokojný s programom odchádzal domov. Dúfam že sa spolu stretneme na
Večianskych slávnostiach v roku 2007.
Martin Hipp

Líder skupiny VIDIEK Janko Kuric sa skvelo zabával

ZÁZRAKY SA DEJÚ
Počas posledného májového víkendu,
27. a 28. mája 2006 usporiadalo Mestské
kultúrne stredisko v Šali pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí podujatie
pod názvom „ZÁZRAKY SA DEJÚ“.
Na našich najmenších a ich rodičov
čakalo veľa súťaží, hier, divadelných predstavení a prekvapení.
Napriek nie príliš letnému počasiu
sa prišlo zabávať veľa detí, ktoré
prichádzali v priebehu celého dňa.
Na všetky súťaženia chtivé deti čakala
Cesta rozprávkovou krajinou, počas

Pre deti bolo pripravené aj takéto bludisko

ktorej sa aspoň
na chvíľu preniesli
do sveta rozprávok a svoju šikovnosť
ukázali rôznym rozprávkovým bytostiam. V hrách obrov si chlapci aj
dievčatá vyskúšali, ako sa chodí na
chodúľoch, ako hádže polená Valibuk, ako sa skáče v dvojitých nohaviciach, ako treba správne hodiť
ježibabu do pece, ako prejsť rozprávkovým labyrintom a mnoho ďalších.
Keďže všetky deti majú radi zvieratká, nemohla chýbať ani jazda na
koníkoch, a detský svet zvieratiek,

za ktoré vďačíme Farme Humanita.
Všetkých prítomných zaujali ukážky
psovodov a ukážky dravcov, počas
ktorých sa dozvedeli aj mnohé zaujímavosti o sokoloch a sokoliaroch. Veľký
úspech malo maľovanie na tvár. Okolie Domu kultúry sa premenilo
na
záplavu pomaľovaných detí s tvárami
motýľov, kvetiniek, tigrov i mačiek.
Pre všetky deti, ktoré majú rady divadielka, vystúpil bábkový súbor
Materinky s hrou Čerti a Kačena.
Okrem toho si mohli pozrieť aj di-

vadelné predstavenie Rébus a Rámus.
Deň plný zábavy a šantenia by sa
nezaobišiel ani bez Šašoparády v podaní dvoch veselých klaunov, ktorí
si pre deti pripravili rôzne tradičné
aj netradičné súťaže a pesničky.
Víkend plný detskej radosti sa zavŕšil
v nedeľu divadielkom Medovníková rozprávka, ktorú v modernom
prevedení uviedlo Divadlo Dunajka.
Denisa Miklášová
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Projektová štúdia je už hotová

Už niekoľko mesiacov sa hovorí o prípravách
na výstavbu pastoračného centra. Pretože sme
o danú problematiku prejavili záujem, cesta
viedla na farský úrad k dekanovi farnosti Mgr.
Andrejovi Šottníkovi, aby sme sa dozvedeli,
ako to je so samotnou prípravou. V prítomnosti pánov kaplánov Dp. Martina Paška a Dp.
Ladislava Dobrého som sa dozvedel veľa zaujímavých faktov, ktoré čitateľom predkladáme.
Prečo práve pastoračné centrum?
Predovšetkým preto, lebo pastoračné centrum
sa stane miestom stretávania sa ľudí. Dnes pôsobí vo farnosti viacero spoločenstiev, ako sú
spoločenstvo detí a mládeže, pôsobí 15 skupín
birmovancov, stretávajú sa animátori, miništranti,
spevokoly, rodiny. Svoj priestor potrebuje aj
Katolícka jednota, poriadajú sa katechézy,
pripravujú sa mnohé podujatia, púte, cirkevné a
spoločenské akcie. Je to niekoľko stoviek farníkov. V súčasnosti nie sú vytvorené podmienky
na pravidelné stretávanie sa farníkov, chýbajú
miestnosti na pravidelnú činnosť, pre farskú
knižnicu. Veď napríklad v Senci sa pravidelne
po svätej omši stretávajú mamičky s deťmi i v
dopoludňajších hodinách. Priestor potrebujú i
kresťanskí dôchodcovia, priestory treba aj na
evanjelizačné kurzy. Menovať by bolo možné
aj ďalšie príležitosti, to boli dôvody, ktoré viedli
k rozhodnutiu vybudovať pastoračné centrum.
Kde by malo byť centrum umiestnené?
Centrum by malo byť umiestnené v záhrade vedľa
budovy fary. Umiestnenie budovy centra je v súlade s územným plánom mesta. Máme vypracovanú architektonickú štúdiu, ktorú vypracoval
Ing. arch. Pleidel a svoju štúdiu, ktorá má hodnotu vyše 100 tis. Sk venoval ako dar farskému
úradu, za čo mu aj touto cestou chcem poďakovať.
Ako by teda malo mať podobu pastoračné
centrum?
Pastoračné centrum by mala byť 1,5 až 2podlažná budova. Na prízemí sa nachádza
vstupná hala, polyfunkčná rokovacia miestnosť,
kuchynka i sociálne zariadenie pre bezdomovcov a sociálne odkázaných a väčšia miestnosť na
činnosť. Na poschodí sú situované priestory pre
farskú knižnicu a čitáreň, ďalšie dve miestnosti
pre činnosť. Štúdia je v súčasnosti posudzovaná
odborníkmi a po pripomienkovaní sa obrátime
na Biskupský úrad v Trnave a požiadame o
vydanie súhlasu k realizácii. Projekt by mal
potom prejsť územným a stavebným konaním.
Akým spôsobom bude realizovaná a ﬁnančne
zabezpečená výstavba centra?
Realizácia bude závislá od ﬁnančných možností.
Celkové náklady predstavujú podľa dnešných
cien približne 10 mil. Sk. Financovanie predpokladáme viaczdrojové. Financie chceme získať
prenájmom i predajom cirkevného majetku,
zbierkami, darmi, máme záujem získať pomocníkov a podporovateľov v Šali i na okolí. Už dnes
organizujeme viaceré akcie a podujatia, ktorých
výťažok ide na účet výstavby centra. Prispeli aj

akcionári Dusla, z ktorých viacerí časť výnosov z akcií venovali na výstavbu centra. Bola
to myšlienka dnes už nebohého p. Mariána Bujdáka. Centrum by malo vykonávať rozmanitú
duchovnú, spoločenskú a sociálnu činnosť.
Ako sa pripravuje farnosť na toto svoje
pôsobenie?
Podstatnú časť tej činnosti už aj vykonávame. Pre tieto skutočnosti sme už založili
občianske združenie RABBUNI, čo znamená učiteľ, ktoré má za úlohu duchovný
rast najmä mladých, podporuje využívanie
voľného času, zaoberá sa problémami detí a

mládeže, poriada výlety, tábory, organizuje
prednášky, kurzy, venuje sa vzdelávaniu,
výchove, sociálnej starostlivosti, spolupracuje s detskými a mládežníckymi organizáciami. Pripravuje vydávanie bulletinov,
brožúrok, príručiek najmä pre mladých.
Pastoračné centrum nám umožní túto
činnosť robiť kvalitnejšie a v lepších
podmienkach. Toľko slová pána dekana. Želajme si, aby pastoračné centrum sa čím skôr stalo skutočnosťou.
MK

PREHĽAD OBYVATEĽSTVA V MESTE ŠAĽA - máj 2006
Prírastok

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

17

22

26

58

24683
Iveta Nikodémová, OVO

Energeticky efektívne komunity
Zakladanie pilotných komunít pre sektor budov
Trvanie projektu: Január 2006 – Jún 2008

1. Zhrnutie

Tento projekt demonštruje rozsiahle využitie potenciálu energetických
úspor vo verejných budovách na príkladoch pilotných komunít Talgau(A),
Eggesin(D), Šaľa(SK) a Jesenice (SL). Tu sa enviromentálna ochrana
stretáva s rastúcou regionálnou zamestnanosťou, zvyšujúcou sa životnou
úrovňou a pohodlím. Nakoniec bude v každej komunite implementovaný
konkrétny projekt, ktorý vykreslí úspory energie
aplikované v praxi.

2. Ciele

Cieľom projektu je prekonať existujúce bariéry vo využívaní potenciálu energetických úspor na komunálnej úrovni. Dosiahnuť udržateľný energetický manažment
neznamená iba využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale tiež znižovanie spotreby energie zlepšením energetickej efektívnosti budov. Pozornosť je venovaná
špeciﬁckým štruktúram starých aj nových členov EÚ, ktoré si vyžadujú odlišný
prístup a to umožňuje aktívnu výmenu poznatkov o inovatívnych riešeniach.

3. Súvislosti

Vybrané komunity prijali výzvu vidieckej aj post-industriálnej štruktúry. Takto
sa vezme do úvahy reprezentatívne množstvo rozdielnych sídelných štruktúr a
kategórií stavieb.

4. Metodológia

Spolu so zástupcami komunít a odborníkmi sa vyvinie koncept opatrení smerujúcich k energetickej efektívnosti. Vybrané opatrenia sa použijú
ako pilotné projekty. Bude vytvorené virtuálne „zariadenia energetických úspor“ na ilustráciu získanej energie pochádzajúcej z konceptu opatrení.

5. Očakávané výsledky

koncept opatrení, brožúra 10- tich najlepších praktických príkladov, prispôsobené
komunitné ciele smerujúce k úspore energie, implementácia pilotných projektov,
zvýšená zamestnanosť na regionálnej úrovni, povedomie o energetickej efektívnosti
redakcia

INFORMÁCIE

BUDE V ŠALI PASTORAČNÉ CENTRUM?

MESTSKÁ POLÍCIA
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Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
za mesiac máj - počet priestupkov
Priestupok

Názov priestupku

Počet

VZN 3

Obchodná a podnikateľská činnosť

3

VZN 3/03

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

2

VZN 7

O podm. predaja výrobkov a poskyt. služ. na trhoviskách

4

VZN 8

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

53

VZN 14

O státí voz. na park., odťah. voz. a odstraň. opustených
voz.

16

VZN 35

O podmienkach a podrobnostiach držania psov

24

PCO výjazd

Pult centralizovanej ochrany

75

§ 47

Verejný poriadok

87

§ 49

Občianske spolunažívanie

26

§ 50

Proti majetku

36

Zák. značenia

Dopravné značky

23

§ 24

Na úseku podnikania

1

315/96

O premávke na pozemných komunikáciách

1

Dop. nehody

6

Trestné činy

13

Iné prípady

71

Spolu:

336

Blok. pokuty:

25 pokút v celkovej sume

9400 .- Sk

čl. 3

Povinnosti držiteľa psov

8

čl. 5

Vodenie psov

3

Túlavý pes
Pokuty:

13
pokuta v celkovej sume

0 .- Sk

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

Mestská polícia Šaľa uskutočnila v mesiaci máj 5 plánovaných prednášok na Gymnáziu Juraja Fándlyho. Na prednáškach sa zúčastnilo 128 žiakov rôznych vekových
kategórií. Témy prednášok boli zamerané na tri okruhy:
o Mestská polícia, o Trestná zodpovednosť o Drogy, alkohol a závislosti

Z policajného zápisníka
9. 5. 2006 o 18,40 h
35-ročná Ž. P. oznámila, že ju muž 36- ročný
J.B. fyzicky napadol. Po príchode hliadky na
miesto menovaný muž zaútočil nožom
na
príslušníkov MP. Prípad prevzalo OO PZ Šaľa.
10. 5. 2006 o 0,35 h
51-ročný P. G. v podnapitom stave vyzváňal na zvonček
vo vedľajšom vchode svojho trvalého bydliska. Hliadka MP menovaného odviedla do správneho vchodu
domov. Hliadkou MP bol vyriešený dohovorom.
13. 5. 2006 o 22,00 h
v spolupráci z OO PZ Šaľa bolo preverené oznámenie,
že v jednom byte sa nachádzajú utečenci. Po príchode na miesto sa zistilo, že v danom byte je štrnásť
utečencov z Iraku . Prípad prevzalo OO PZ Šaľa.
21. 5. 2006 o 2,00 h
na Ul. F. Kráľa boli zadržaní 24-ročný M. H. a 26-ročný
D.Š., ktorí sa vlámali do osobného motorového vozidla
za účelom odcudziť autorádio a ďalšie veci. Hliadkou
MP boli na mieste zadržaní a odovzdaní OO PZ Šaľa.
25. 5. 2006 o 12,00 h
na Ul. Nivy boli zadržaní 54-ročný J.B. a 33-ročný
J.B., ktorí predávali tovar bez povolenia. Hliadkou MP boli vyriešení blokovou pokutou po 500,-Sk.
28. 5. 2006 o 22,45 h
na Ul. Staničná 21-ročný R.P. a 21-ročný P.S. lepili
plagáty bez povolenia, pri spozorovaní hliadky menovaní začali pred ňou utekať. Nakoľko neuposlúchli ani
na výzvu, boli hliadkou MP zadržaní. Za neuposlúchnutie výzvy bol každý vyriešený pokutou 1000,-Sk.
por. Ján Komjáthy, vel. odd. štatistiky a evid. MP

V máji sme slávili Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí matkám. V ten deň si viac
ako inokedy spomíname i slávime matky, darkyne
života, vzdávame úctu, želáme, ďakujeme. I mesto
prostredníctvom oddelenia mestského úradu a organizácii si pripomenulo tento sviatok. V kongresovej sále
domu kultúry sa 4. mája zišli členky i členovia Klubov
dôchodcov, v slávnostnej atmosfére si pripomenuli
tento deň. Prítomným mamám, babičkám, krstným
mamám sa prihovoril primátor mesta Ing. Baran.
Vo svojom príhovore poďakoval za výchovu, prácu,
obetavosť, námahu i úsilie vytvárať rodinné prostredie
plné lásky a porozumenia. Primátor mesta predniesol i
slávnostný prípitok. Všetkým prítomným dobrú náladu
priniesli svojím spevom sólista opery SND I. Ožvát a
absolventka VŠMU, ako prezradil I. Ožvát, už budúca
sólistka opery Štátneho divadla v Banskej Bystrici,
šalianska rodáčka Erika Tegén Čambálová. V ich podaní zazneli operné árie z tvorby J. W. Mozarta, G.
Pucciniho, B. Smetanu, no aj nežné operetné melódie
G. Dusíka, F. Lehára i E. Kálmana. Svoje piesne zaspievali slovensky, maďarsky i nemecky. Oslávenkyne
odmenili ich vystúpenie spontánnym a úprimným
potleskom. Príjemnú atmosféru celého popoludnia
dotvárala hudobná skupina Klubovianka, ktorá hrala
do tanca i na počúvanie. Naše mamy sa rozchádzali
spokojné, okrem pekných dojmov si odnášali kvet od
organizátorov, ako prejav lásky, úcty a vďaky. Oslavy Dňa matiek sa uskutočnili aj v osadách Hetméň
a Kilič. I na týchto miestach vládla príjemná atmosféra, dobrá nálada. Medzi oslávenkyne prišiel zástupca
primátora Ing. Botka, ktorý sa prihovoril prítomným a
poďakoval za všetko dobré, čo mamy pre svoje rodiny urobili i robia. V osade Kilič bol sviatok Dňa matiek spojený aj s oslavami Medzinárodného dňa detí.
MK
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Nedeľný večer 28. mája v rímsko-katolíckom kostole patril bratom Júliusovi a Ladislavovi Patkolóovcom a ich
hosťom – členom speváckeho zboru Caecilie chorus. Pri
príležitosti vydania CD nosiča bratov Patkolóovcov bol poriadaný slávnostný koncert, v ktorom bratia predviedli ukážky z diela
P. de Sarasata, N. Paganiniho, H. Wieniawského a Chopina. Július
Patkoló v súčasnosti je študentom VŠMU v triede ruského husľového
virtuóza A. Jablokova, koncertoval v mnohých krajinách Európy,
v USA i na Kanárskych ostrovoch. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných súťaží, získal viacero prestížnych ocenení. Ladislav Patkoló sa
klavírnej hre venuje od siedmich rokov. Bol mimoradnym študentom
bratislavského konzervatória. Momentálne sa jeho hre venuje profesor VŠMU C. Dianovský. Už osem rokov sprevádza svojho brata
na domácich i zahraničných koncertoch. Ako sólista sa najčastejšie
prezentuje skladbami F. Liszta a F. Chopina. Obecenstvo v nedeľný
večer odmenilo bratov dlhotrvajúcim a spontánnym potleskom.
Prezentáciu CD – nosiča bratov Patkolóovcov urobila moderátorka
večera Ing. Sedliačiková. Do života prvý CD nosič bratov uviedol
primátor mesta Ing. Baran. Zaželal umelcom veľa tvorivosti, invencie, domácich a zahraničných úspechov. Slávnostný koncert v miestnom kostole znamenal pre návštevníkov nevšedný umelecký zážitok.
MK

Jarmok tradičných
remesiel
Hlavné pódium – program

konferujú: Lenka Varsányiová a
Slávka Tóthová
23.6. piatok
13.00 Ľudové potešenie – piesne,
fujara, gajdy
14.00 Duslanka – dychová hudba
15.00 Peter Cmorík - koncert
15.30 Slávnostné otvorenie
jarmoku
16.00 Spevácky a balalajkový
súbor, Mogiľov - Podoľskij
(Ukrajina)
17.30 Dychová hudba z Telča
(Česko)
19.00 Panaceum, pop-rock hudobná skupina z Konskie (Poľsko)
21.00 Koncert hudobnej skupiny
GLADIÁTOR
(Slovensko)
22.30 Koncert BoysForNoise
- hard rock skupina (Poľsko)
23.30 Koniec
24.6. sobota
09.00 Detský folklórny súbor
10.00 Detský folklórny súbor
11:00 Folklórny súbor
12.00 Spevácky a balalajkový
súbor, Mogiľov - Podoľskij
(Ukrajina)
13.00 Detská dychovka, Oroszlány (Maďarsko)
14.00 Divadlo Maska – divadlo
pre deti (Čarodejník Abrak a
drak)
15.00 Šermiari Cassanova I.
15.20 Dobová hudba
15.40 Šermiari Cassanova II.
16.00 Ľudová hudba
17.00 Koncert Komárňanský
Dixieland
19.30 Koncert skupiny Cliché
21.00 Koncert speváčky Misha

22.30 Ohňostroj
22.45 Koncert Z Času na Čas
24.00 Koniec

Vedľajšie pódium

23.6. piatok
15.30 – 17.00 Vystúpenie speváckych súborov zo Šale
24.6. sobota
13.00 – 16.00 Vystúpenie
speváckych súborov zo Šale a
okolia

Sprievodné podujatia

21.6.2006
13.00 h – záverečná konferencia
k projektu „ Piliere demokracie
2005“ – RRA Šaľa – kongresová
sála MsÚ
24.6. sobota
09.00 – 17.00 Autosalón /hromadné garáže Veča/
10.00 – 14.00 Žonglérsky
maratón – kuželky, loptičky,
jednokolky (vedľajšie pódium)
10.00 – vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže žiakov
základných škôl na tému „Moje
mesto oslavuje“ alebo „Šaľa, ako
ju vidím ja“.
15.30 - Vodný futbal (Hlavná
ulica)- zúčastnia sa ho hostia
– hokejisti zo zámoria a Európy,
Stümpel, Lašák, Zálešák, Mezei,
Milo, Kolník, Majeský, Malec
a ďalší.., po odohratí zápasu
autogramiáda
16.00 – 17.00 Čapujeme na
dobročinnosť - čapovanie Kofoly
známymi osobnosťami – M.
Trubač, hovorca prezidenta SR
a R. Beňo, hovorca ministra
hospodárstva SR

KULTÚRA

SLÁVNOSTNÝ KONCERT BRATOV PATKOLÓOVCOV

Ing. Tibor Baran a bratia Patkolóovci pri krste nového CD nosiča

Kytica pre storočnú pani Krutákovú

Stretnúť sa so storočným človekom je nevšedná udalosť. Stretnúť
storočného človeka v plnej duševnej sviežosti, v dobrej fyzickej pohode, usmiateho, veľavravného i vtipného, to je dar. Dar života, pochopenia človeka. Takýto pocit som mal, keď 17. mája privítal primátor
mesta i jeho zástupca v obradnej sieni mestského úradu pani Auréliu
Krutákovú pri príležitosti jej stých narodenín. Do obradnej siene prišla
v sprievode p Fülöpovej, vedúcej oddelenia kultúry MsÚ, vítali ju
rodinní príslušníci, no i verše v podaní Ing. Sedliačikovej i slová piesne
v podaní I. Bečára, pamätná kniha mesta a slávnostne vyzdobený stôl. I
kaderníčku stihla navštíviť, sama, bez ohlásenia, veď k takejto slávnosti
sa treba nachystať. Útla pani s veselými očami, ktorá neberie žiadne
lieky, ktorá si sama varí, pečie, operie i uprace, ktorá si sama nakupuje i vo veľkých obchodoch, ktorá čulo komunikuje, ktorá prežila
dve svetové vojny, dnes v kruhu najbližších sa teší každému dňu. Na
otázku, čomu vďačí za svoje roky, odpovedala: „Už ako mladá som sa
chcela dožiť vysokého veku, veľa som pracovala a nebrala lieky. Ako
jej už 81-ročný syn povedal, zdravotnú kartu má temer prázdnu, televíziu nepozerá, pretože na „staré kolená si nechce kaziť oči“, počúva
rádio, zaujíma sa o všetko. Bez okuliarov sa zapísala do pamätnej knihy
mesta, rozkrojila tortu, poďakovala za prijatie, preveľmi sa tešila najmä
kvetom, no a prítomnosti svojich detí, vnukov, pravnukov. Predstavitelia mesta ju pozdravili v mene mesta, v mene svojom v slovenčine i
v maďarčine, odovzdali jubilantke
darčekový kôš, ďakovný list a krásnu kyticu kvetov. Kyticu kvetov do
jej storočných rúk som odovzdal aj
ja so želaním ešte dlhého zdravia,
hrejivých dní, ľudského šťastia. Po
oﬁciálnej časti ešte dlho, dlho sa rozprávala s prítomnými. Veľmi rada
sa totiž rozpráva, je medzi ľuďmi.
Kiež by to takto bolo ešte veľmi
dlho. Šťastná to žena, napadli
mi slová B. Nemcovej. Nuž veľa
krásnych, šťastných a zdravím naplnených rokov v ďalšej storočnici
želáme Vám všetci, pani Krutáková.
MK

