Starosta
Hornej
Kráľovej
Emil Rábek
a Marta
Lovásová
z obecného
úradu
v aktuálnom
rozhovore
o svojej obci...,

V GALANTE VLÁDA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY SÚŤAŽILA SO SLOVENSKÝM
PARLAMENTOM... str.6.
Máte
„nenažratého“
potomka?

str.5.

- Advokát Vám
poradí... str.9.

NEMUSÍTE VIAC ČAKAŤ!
NOVOROČNÉ CENY UŽ DNES!

ŠkodaFabia*
už od 93 300,- Sk / 3 096,99 2

Sčítaná,
decentná
dáma,
Ing. Marta
WÖLLNEROVÁ
je naozaj
zaujímavou
osobnosťou
nášho
regiónu...,

ŠkodaOctavia*
už od 139 997,- Sk / 4 647,05 2

str.13.

ŠkodaRoomster*
už od 114 997,- Sk / 3 817,20 2

+
+
+

ŠkodaOctavia Tour*
už od 126 663,- Sk / 4 204,45 2

FINANCOVANIE NA TRETINY S 0 % ÚROKOM POČAS CELEJ DOBY
*PRVÚ TRETINU ZAPLATÍTE TERAZ, DRUHÚ O ROK A TRETIU O DVA
ZIMNÉ PNEUMATIKY S DISKAMI PRE BEZPEČNEJŠIU JAZDU ZDARMA
POISTENIE FINANČNEJ STRATY AŽ DO VÝŠKY 100 % HODNOTY VOZIDLA
PRI ODCUDZENÍ A TOTÁLNEJ ŠKODE POČAS FINANCOVANIA

Využite fantastickú europonuku, ktorá platí pre všetky modely Škoda.
Vybrať si môžete aj modely ŠKODA
s bohatou výbavou
a cenovým zvýhodnením až do 94 400 Sk / 3 120,22 2, len do 31. 12. 2008.
Súčasné ceny v euro sú rovnaké ako ceny v euro na rok 2009. Výhodné financovanie na tretiny, zimné kolesá a poistenie finančnej straty platia
do 31. 12. 2008. Viac informácií získate u predajcov Škoda. Neplatí pre modely ŠkodaSuperb.
Konverzný kurz: 1 2 = 30,1260 Sk

Váš predajca vozidiel Škoda

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 týchto modelov vozidiel Škoda: 4,6-10,5 l/100 km, 120-253 g/km. Ilustračné foto.

www.skoda-auto.sk

Zuzka
Czibulová
z Vlčian
si so svojim
salónom
krásy
splnila
osobný
sen..., str.13.
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ŠINTAVA SA STÁLE VIAC A VIAC „EURÓPSKY“ ZVIDITEĽŇUJE
V roku 2005 sa naša škola, ZŠ s MŠ Šintava, zapojila
do projektu e-Twinning, prostredníctvom ktorého
školy v Európe navzájom komunikovali pomocou
elektronických médií, vymieňali si svoje skúsenosti
a zároveň usporadúvali spoločné akcie. Vtedy ešte
nikto z nás netušil, do akej veľkosti sa môže takýto
projekt rozrásť.

Oslovil nás Paulino Iglesias, riaditeľ školy v Španielsku,
či by sme s ním nešli do spoločného projektu. A potom
sa to všetko tak rýchlo zomlelo, až sa zdá, že to bolo
len prednedávnom, čo sa môj kolega Elvis Angelmaier
vrátil z prípravného stretnutia v Španielsku, kde sa
spolupráca dohodla. A zrazu prišla Európa priamo
k nám, do našej malej „nenápadnej“ školy.
V týždni od 5.10. do 11.10.2008 sa u nás stretli 24
učitelia a 2 žiaci zo 7 základných škôl Európy, aby
sme mohli pokračovať už svojím tretím, záverečným,
rokom vo vzájomnej spolupráci a výmene mnohých
skúseností v oblasti školstva a vzdelávania.
Koordinátorom celého projektu je škola Belesar
v španielskej Baione, kde pôsobí Paulino, tvorca celej
myšlienky. Partnerskými školami sú okrem našej školy
aj základné školy v Munkebu (Dánsko), Tworógu
(Poľsko), Bari (Taliansko), Raahe (Fínsko), Ranue
(Fínsko) a Bratislave na Riazanskej ulici.
Hlavnou témou je „Discover the European Regions“ –
„Objav európske regióny“, komunikačným jazykom
je angličtina a výsledným produktom je vytvorenie
spoločnej webovej stránky:
http://centros.edu.xunta.es/ceipdebelesar/
webantiga/discover/index.htm.
Naším spoločným cieľom je získanie poznatkov
o kultúre a zvykoch škôl v európskych regiónoch;
vykonávať so žiakmi aktivity, prostredníctvom ktorých
spoznávajú a porovnávajú svoj región, svoju krajinu
s inými európskymi krajinami a regiónmi; zlepšenie
kvality vyučovania používaním rôznych informačnokomunikačných technológií a zlepšenie kvality výučby

anglického jazyka.
V každom školskom roku máme zadanú „podtému“,
ktorú so žiakmi spracúvame a výsledok publikujeme
na spoločnej webstránke. Žiaci absolvujú exkurzie,
navštevujú múzeá, výchovné koncerty, študujú rôzne
materiály v súlade s témou, potom o tom píšu články
a tvoria rôzne doplňujúce materiály, projekty, ktoré
hneď prekladajú do angličtiny.
Každoročne sa konajú 2 projektové
stretnutia učiteľov (v Dánsku,
Poľsku a na Slovensku aj žiakov
starších ročníkov). Na projektových
stretnutiach si učitelia navzájom
vymieňajú skúsenosti z práce so
žiakmi na danú tému, zároveň
každá škola pripraví prezentácie,
v ktorých prezentuje národnú
a regionálnu kultúru.
V
školskom
roku
2006/2007
s
podtémami:
„Škola, tradície, umenie, školské
výlety a exkurzie“ mali naši žiaci
svojim kamarátom predstaviť Trnavský kraj. Bolo
potrebné, aby ho sami poriadne spoznali. Pomocou
prostriedkov tohto projektu sa nám podarilo urobiť
pre našich žiakov zaujímavé a rôznorodé exkurzie
v rámci kraja, mnohí boli prekvapení, koľko tajomstiev
sa tu skrýva: Trnava (návšteva TSK so sprievodom
pána Ľudovíta Dauča, prehliadka historického centra),
Smolenický zámok, Dobrá Voda (pamätná izba J.
Hollého, cintorín), Dolná Krupá (klasicistický kaštieľ,
ktorý navštívil aj Beethoven), jaskyňa Driny, Galanta,
Sereď (mestské múzeum – maketa Šintavského
hradu).
S kolegyňou Mgr. Silviou Kriváčkovou sme sa zúčastnili

Vyrábame rôzny kovový nábytok do šatní, kancelárii, dielní a spoločných priestorov...
Spracovávanie plechu vysekávaním a ohýbaním na CNC strojoch,
lisovanie, zváranie a farbenie práškovou technológiou.
Naše výrobky nájdete na stránke : www.kovo-malow.sk

Prijmeme pracovníka na obsadenie funkcie
vedúceho výroby
Požiadavky - prax v riadení kolektívu
Prijmeme konštruktéra do technickej kancelárie
Požiadavky - VŠ, znalosť kreslenia v PC
Môže byť aj absolvent, zabezpečíme školenie
Prijmeme pracovníkov na obsluhu CNC tvárniacich
strojov vo výrobe plechových výrobkov
Požiadavky - znalosť práce s PC
môže byť aj absolvent bez praxe, zaškolíme

Info: KOVO-MALOW, s.r.o.
924 01 Galanta, ul. Z.Kodálya 767
Tel.:031 780 1904, 031 780 6720,
fax.: 031 780 4623; e-mail: sekretariat@kovo-malow.sk

na jeseň projektového stretnutia v Poľsku. Na jar, na
dobrodružnú cestu za Santa Clausom do ďalekého
Fínska, s nami vycestoval aj náš pán riaditeľ, PaedDr.
Martin Bodis.
Hudba rôznych národov a regiónov nám znela v ušiach
v školskom roku 2007/2008. Na jeseň sme so 6 žiakmi
vycestovali po stopách Andersena do Dánska, v máji
nám svoje hudobné nadanie predviedli talianski žiaci.
A prišiel šk. rok 2008/2009
s
podtémou
„Environment“. Keďže naša škola zastupuje v tomto
projekte Trnavský kraj, záštitu nad týmto podujatím
prevzal predseda VÚC Ing. Mikuš.
Pracovať sme začali hneď prvý septembrový týždeň,
aby sme našich priateľov privítali tak, ako sa na
správnych Slovákov patrí! A teraz už môžem povedať,

že vďaka maximálnemu nasadeniu našich učiteľov a
žiakov sa nám to úspešne podarilo.
Počas 3 dní, ktoré strávili s nami v trnavskom
a nitrianskom regióne, absolvovali nabitý program:
prehliadka Trnavy a Nitry, návšteva VÚC Trnava, náučný
ekologický chodník v Suchej nad Parnou, Smolenický
zámok, návšteva KŠÚ v Trnave, kde nám umožnili
pracovať na projekte.
A v neposlednom rade, návšteva našej školy, ktorá
vyzdobená v duchu spojenej Európy na jednej strane
a slovenských tradícií na strane druhej, očarila našich
priateľov už z diaľky. Privítanie chlebom a soľou,
dvojhlasným spevom slovenskej hymny našich žiakov
v ľudových krojoch tomu celému pridalo tú správnu
atmosféru.
Po privítaní, sme sa všetci presunuli do školy, kde už
čakali žiaci 9. ročníka s prezentáciou o škole a Slovensku
v angličtine. Ďalej nasledovali eko-aktivity – námety na
tvorivé inovatívne činnosti v rámci environmentálnej
výchovy, ktoré pripravili pracovníci Katedry ekológie a
environmentalistiky UKF Nitra – Mgr. Imrich Jakab, PhD
a Mgr. Lukáš Zorád a rôzne tvorivé dielne a workshopy,
ktoré si pre žiakov pripravili naše pani učiteľky. Bodku
za príjemne stráveným dopoludním dal náš pán
starosta Václav Jurčaga na spoločnom slávnostnom
obede.
Aj napriek vynaloženému úsiliu, energii a času som
rada, že som tohto projektu mohla zúčastniť. Bola to
pre mňa veľká škola a úžasná skúsenosť.
Mgr. Nina Kubačková, koordinátorka projektu
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... aby sme si nemuseli
vykupovať naše svedomie
vždy len na Vianoce...

Dnešný svet je strašne rýchly.
Beží deň za dňom, mesiac za
mesiacom, rok za rokom...
Všetci akosi rýchlo žijeme.
Až tak rýchlo, že nemáme
čas jeden na druhého. Že
zabúdame na slovíčka úcty
a lásky voči sebe. Zlé veci,
nepekné slová, nadávky - o
to nemáme núdzu. Ale, ak
máme povedať niekomu
niečo pekné, povzbudiť
ho, potešiť, či príjemne s
úsmevom odzdraviť, to už
je problém. Prečo? Veď, ak
dokážeme byť protivní a
neústupčiví, skúsme to aj z
druhej strany. Buďme láskaví,
tolerantnejší a prístupní.
Počúvajme druhého, čo
hovorí, vysvetľujme, ak treba,
buďme ticho, ak je to nutné a
hovorme, ak to vyžaduje situácia.
Vždy, keď prichádzajú Vianoce, počúvame z
každej strany o pomoci a láske k blížnemu.
Rôzne občianske nadácie a združenia sa idú
“pretrhnúť”, aby vytvárali “kontá pomoci”.
Ja hovorím, že v mnohých prípadoch je to
“vyumelkovaná” pomoc, naprogramovaná,
ktorá slúži len na popularitu aktérom. Nemá

nič spoločné so skutočným
chápaním toho druhého,
ani neznamená pomoc, či
ústretovost.
Pomáhať si máme celý rok.
Slušní a pozorní máme
byť každý deň. Nezabúdať
na iných - je úplne
normálna vec po celý rok!
Samozrejme tomu, kto si to
naozaj zaslúži, nie každému
lajdákovi, ktorý otrčí dlaň
a sústavne niečo pýta...
Človek je tvor spoločenský
a tak by obdarovanie
niekoho nemalo byť iba pod
stromčekom. Obdarujme
iného, ak máme také
nutkanie, ak “to” ide
skutočne zo srdca. Uvidíte,
sami budete prekvapení,
aký Vás obleje dobrý pocit...
Všetko, čo je naprogramované, ...” lebo je to
na Vianoce...”, nie je úprimné, a už vôbec to
nie je čestné. Starosť a láska sa nekupuje za
darčeky na Vianoce. Ten, kto sa chová slušne a
dobrosrdečne celý rok, si nemusí “vykupovať”
dušu a svedomie na Vianoce...
Alena JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka

Galantský a Šaliansky Žurnál
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VIETE, KDE SA MÔŽETE VÝBORNE A KVALITNE, NA EURÓPSKEJ ÚROVNI,
ALE AJ ZA DOBRÉ CENY, NAJESŤ V GALANTSKO ŠALIANSKOM REGIÓNE?
Denne varíme dva druhy polievok, tri
druhy jedál z mäsa, múčne a vegeteriánske chuťovky, minútky a rôzne špeciality,
podľa Vašich želaní. Kvalitné pokrmy Vám
ponúkame v klimatizovaných priestoroch,
s kapacitou do 120 osôb.
Svadby u nás = bezkonkurenčná cena!

TAVERNA T & J, spol., s.r.o. Pizzeria Claudia
Oslavujete životné jubileum, chystáte svadbu,
promóciu, pripravujete pracovné stretnutie,
či priateľskú oslavu?
Svadobné menu u nás - 299,-Sk
aperitív, predjedlo, polievka a dve hlavné jedlá,
podľa výberu z jedálneho lístka
Objednávky na číslach:

Alkohol si môžete priniesť vlastný!
informácie a rezervácia stolov na tel. číslach:

0915 755 085
031/773 4127
Otvorené:
Nedeľa - Štvrtok:
Piatok, Sobota:

08,00 - 23,00
10,30 - 24,00

Tešíme sa na Vás, želáme dobrú chuť!

0905 545 957
0905 168 612
Využite naše služby, moderné klimatizované
priestory, širokú ponuku chutných jedál.
Veľká kapacita miest - podľa individuálnych
potrieb zákazníka.

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Pripravujete promócie, svadby, pracovné
stretnutia, rodinné
oslavy, alebo sa chcete iba dobre, chutne a
kvalitne najesť?

Potom je tu pre Vás

Nitrianska 34, Šaľa

Tel.: 031/ 771 2418, 0908 723 216
Tá najlepšia PIZZA!!!
Rozvoz zdarma!!!

Denné menu: môžete si vybrať

z 5 druhov polievok a 7 druhov jedál!
NOVINKA! - ZAPEKANÁ BROKOLICA
Kapacita 140 miest. Otváracie hodiny:
každý deň od 10.00 - 24.00 hod.

Ak si vyberiete nás, budete odchádzať spokojní!

REŠTAURÁCIA
KOMLÓŠ

PIVNICA TOLDI
Poriadame spoločenské posedenia,
svadby, firemné stretnutia,
s kapacitou 50-60 miest.
Využite aj naše ubytovacie možnosti,
určite budete spokojní!

Tel.: 0903/ 419 103
www.penzionmlyn.sk
Dolná Streda 211

Srdečne Vás pozývame!

PENZIÓN
KOMLÓŠ

* štýlové prostredie
* špeciality dolnozemskej kuchyne
* veľká krytá terasa
* spoločenské, firemné, rodinné akcie
* jesenné poľovnícke špeciality
Objednajte si už teraz vstupenky
na Silvester 2008 - živá hudba,
2 večere, kapustnica pod holým nebom

* klimatizované izby, bezbariérový apartmán
* termálna voda blahodárne pôsobiaca
na pohybové ústrojenstvo
* vonkajšie bazény a kryté
relaxačno - rehabilitačné centrum
* ideálne prostredie pre spojenie oddychu,
wellness a dobrej kuchyne
* silvestrovské pobyty

Otvorené denne od 8.00 - 23.00
031 7852002 www.kupaliskohs.sk
0905 177294 komlos@atlas.sk
0903 110799

Otvorené denne od 8.00 - 23.00
031 7852009 www.kupaliskohs.sk
0905 177294 komlos@atlas.sk
0903 110799

v penzióne, aj v chatkách

Hlavná 521, Matúškovo

Atmosféru pivnice spríjemňuje jedinečný interiér a zaujímavé doplnky. Hostí tu čaká široká ponuka tradičných
jedál a špecialít, v letných mesiacoch krásne upravená
záhradná reštaurácia.

Kapacita: Pivnica - 25, Záhrada - 56 osôb.

Tel: 031 782 6349 - kancelária,
031 782 6345 - kuchyňa, 031 701 5692 - fax
Mobil: 0908 977 707, 0918 402 242
www.restauraciatoldi.sk, e-mail: ipdesign@ipdesign.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok - Štvrtok: 10.00 - 22.00 hod.
Piatok: 			
10.00 - 23.00 hod.
Sobota:			
12.00 - 23.00 hod.
Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás!

Adresa: ul. Hodská 1596/50,
924 01 Galanta
Tel.: 031/780 22 08,
Fax: 031/780 54 34
e-mail: taverna@taverna.sk
Internet: www.taverna.sk

Pizzeria SEVER

Adresa: Sídlisko SEVER,
ul. Česká 1452/28, 924 01 Galanta
Tel.: 031/782 21 64
Mobil: 0903 806 617, 0903 806 618

Využite naše služby!
Pre tých, ktorí navštívia Galantu a okolie,
a ktorí majú radi

luxusné a štýlové bývanie,
ponúka svoje služby

PENZIÓN – RESTAURANT TOLDI
Matúškovo.

Mobil: 0908 977 707, 0918 402 242
www.restauraciatoldi.sk, e-mail: ipdesign@ipdesign.sk

Prídite vyskúšať
výbornú
kuchyňu
rôznych národov, ale
aj chutné
domáce špeciality
v útulnom prostredí,
s príjemnou
obsluhou!
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“Budem rád, ak v našej obci povestná súdržnosť občanov a ľudská
spolupatričnosť bude naďalej v dobrom prekvitať,- hovorí Emil Rábek, starosta obce Horná Kráľová
Po dlhšej odmlke náš
Galantský a Šaliansky
Žurnál navštívil jednu z
obcí Nitrianskeho kraja
a šalianskeho okresu Hornú Kráľovú.
So starostom Emilom
Rábekom a Martou
Lovásovou pracovníčkou
obecného úradu sme
sa trošku porozprávali o
rokoch minulých v obci,
ale aj o tom, čo obec čaká
v budúcnosti.
Emil Rábek sa stal
starostom obce v r. 2006,
keď vystriedal vo funkcii
Dr. Jána Veresa, ktorý
pracoval ako starosta od
roku 1990.
Z dôležitých investičných
akcií,
ktoré
obecné
zastupiteľstvo schválilo už pri začatí nového volebného obdobia (2006 2010) bolo napríklad schválenie plánu - vybudovať vykrývač na verejné
internetové spojenie domácností firmou REJK - NET zo Šoporne, ďalej
Štatút obce, ale aj úprava VZN č.2/05 o komunálnom odpade, samozrejme
obecný rozpočet na rok 2007, ale aj návrh finančného rozpočtu na obdobie
rokov 2007 - 2009. Začiatok roku 2008 sa niesol v znamení prijatia jednej
z dôležitých investičných akcií obce - a to výstavby verejného detského
ihriska. Starosta - Emil Rábek - sa k tomuto zámeru vyjadril, ako k veľmi
potrebnej a občanmi žiadanej akcii. “Deti sa môžu stretávať, hrať spolu,
zároveň sa stretnú rodičia, upevňujú sa susedské, aj priateľské vzťahy. Dnes
sa občania uzatvárajú do seba, sused nepozná suseda..., takéto aktivity
preto môžu len a len napomôcť dobrým medziľudským vzťahom”.
V ďalšom rozhovore starosta Rábek poukázal na fakt, že v obci sa sociálny
program v minulosti nerozvíjal práve najlepšie, čo ho mrzí spolu s ďalšími
občanmi. Preto sa prikročilo k posilneniu práve tohoto aspektu.
“Aj spomínané ihrisko je súčasťou týchto aktivít a môžem povedať, že je
plné detí od rána do večera,”- hovorí starosta.
Obec sa otvára tiež mladým rodinám a rada by zvýšila počet obyvateľov
práve normálnym prirodzeným nárastom. Aj preto sa uvažuje o výstavbe
nájomných bytov (asi 20) a o investičnej bytovej výstavbe - približne 16
domov. Základná škola s materskou má vyše 200 detí, o ktoré sa stará 18
pedagógov.
• Pán starosta, aký stav je v zamestnanosti obce?
- Myslím, že je v rámci normy. Volkswagen, Pegueot, či Samsung obyvateľstvu pomohli, ďalší zasa dochádzajú za zárobkami do Nitry, do
zahraničia... Tak Vám poviem, kto chce - prácu si nájde a lajdák sa stále
bude na niečo vyhovárať.
• V obci vraj na slušnej úrovni pracuje viac spoločenských organizácií
a dobre aj vzájomne spolupracujú...
- Viete, keď máme akciu, tak každý prispeje nejakou formou participácie,
snaží sa podať pomocnú ruku, aby všetko dopadlo dobre.
• Raritou obce Horná Kráľová sú divadlá. Máte až tri ochotnícke
divadlá, ktoré sa tešia mimoriadnej priazni občanov a zároveň obec
dobre reprezentujú aj v iných regiónoch Slovenska...
- Maďarské divadlo oslavuje 80 rokov, úcinkuje pod vedením Csemadoku,
ten má okolo 200 členov. Treba povedať, že naša obec divadlom doslova
žije. A samotné deti majú veľký záujem o úcinkovanie v divadle a neustále
sa zdokonaľujú,”- hovorí Emil Rábek.
Horná Kráľová má aj dobre vybavenú telocvičňu, saunu, futbalové ihriská
- tieto priestory sú od rána do večera otvorené pre verejnosť a verejnosť
ich aj hojne využíva.
Ako sme sa ďalej dozvedeli, obyvateľstvo v obci celkom súdržne žije,
napríklad každá organizácia robí vlastný ples, cez leto sa robia spoločné
opekačky a zábavy. Na “Obecných dňoch” sa varí guláš a to spôsobom, že
každá organizácia uvarí ten “svoj”, podľa “svojho” receptu.
“Je to vlastne súťaž, v ktorej však nikto neprehrá, pretože nie sú vyhlásení
víťazi, či porazení. Ale napríklad udeľuje sa cena za farbu, za pikantnosť, za
rôznorodosť surovín. Guláš napokon občania skonzumujú a celá akcia v
podstate slúži na upevnenie medziľudských vzťahov, priateľstva, pomoci,
medzi nami navzájom,- hovorí Marta Lovásová, pracovníčka obecného
úradu a pokračuje: “V obci si vážime aj našich starých občanov - v Klube
dôchodcov sa môžu stretávať podľa potreby a aj si organizujú svoj voľný
čas, ako oni uznajú za vhodné”.
Napríklad v lete si dôchodcovia dobre oddýchli v Podhájskej a urobili si
aj výlet na Moravu. Dôchodcom obec zabezpečuje aj stravu, obedy im
prinesú - ak treba - až domov. Október je už tradične mesiacom Úcty k
starším - samozrejme, že obec na to nezabúda a deti zo školy vystúpia s
programom. “Inak, vo všeobecnosti treba povedať, že naša škola a škôlka
sú vždy ochotné pripraviť program na akékoľvek podujatie obce,” - hovorí
pani Lovásová.
Za uplynulé obdobie sa obci podarilo urobiť napríklad pódium na ihrisku,
pripravuje sa rekonštrukcia Domu smútku, dokončuje sa územný plán
obce. Zrekonštruovali sa priestory samotného obecného úradu v Hornej
Kráľovej, kancelárske miestnosti s čakacím priestorom pre občanov,
pracovňa starostu, ale zariadil sa aj interiér týchto priestorov.
Vráťme sa však ešte k už spomínaným nájomným bytom. Obec začiatkom
mája tohto roku slávnostne položila základný kameň bytoviek za
prítomnosti viacerých významných osobností miestneho, regionálneho a
celoslovenského významu. Bytovky by mali byť ukončené do decembra
2009.
• Je záujem - pán starosta - o tieto byty?
- Je - a veľký. Preto bola ustanovená 7 členná komisia poslancov, ktorá
bude v rámci výberového konania a na základe odsúhlasených kritérií
posudzovať žiadosti a schvaľovať, či neschvaľovať ich.
Ako už povedala pani Marta Lovásová, vedúca MKS v Hornej Kráľovej
- obec žije vskutku bohatým kultúrnym životom. Okrem spomínanej
činnosti divadiel, v obci pracuje spevácky súbor Plamienok. Obec
organizuje Mikulášske slávnosti, fašiangové posedenia, tradičné koštovky
vína. Významný je Turnaj o pohár Kráľovského tenisového klubu. V tomto
roku to bol už jeho ôsmy ročník. Kultúrne akcie vo veľkej miere organizujú
hlavne miestne kultúrne organizácie Matice slovenskej a Csemadoku. Obec
sa zapojila do Projektu zlepšenia sociálnej situácie, v ktorej spolupracuje
celkom 11 obcí v občianskom združení “Občania za zlepšenie života”, so
sídlom v Alekšinciach. V Hornej Kráľovej má túto činnosť na starosti p.
Mariana Zabáková. Marta Lovásová sa pri rozhovore so starostom Rábekom
naozaj dobre dopĺňali a ja som sa nestačila čudovať, že táto obec skutočne
žije veľmi bohatým pracovným, ale aj mimopracovným životom.
“Aj našim deťom venuje obec pozornosť,- hovorí starosta Rábek,- poľovníci
pripravujú deťom k MDD guláš, rôzne hry a zábavu, 24. júna sme napríklad
zorganizovali slávnostnú rozlúčku našim deviatakom a 28. júna to boli zasa
naši hasiči, ktorí usporiadali miestny Juniáles a nezabudli ani na bohaté
občerstvenie a tombolu, občania boli veľmi spokojní,” - dopĺňa Marta
Lovásová. V Hornej Kráľovej dobre pracuje tiež Červený kríž a prakticky
päťkrát do roka zorganizuje odber tejto najvzácnejšej tekutiny. Patrí im
úprimná vďaka za takýto čin!
• A ako vám vyšli tohtoročné Obecné dni, pán starosta?
- Myslím, že môžeme byť spokojní. Uskutočnili sa v prírodnom amfiteátri
na futbalovom štadióne a program bol bohatý a veľmi pestrý. Na Dňoch
nikdy nechýbajú slávnostné bohoslužby a majstrovský futbalový zápas IV.
ligy. Športové popoludnie zastrešuje a garantuje FK KFC TIBI, no a deti - tie
sa mohli celé dni zabávať na kolotočoch a v lunaparku.
* Vaša obec však má aj veľmi dobre rozbehnuté priateľské vzťahy s
družobnou obcou Kesztölc, to som sa dozvedela...
- Áno, je to pravda a táto spolupráca trvá 10 rokov, spolupracujú občania,

školy,
kultúrne
súbory, organizácie,
športovci.
Skrátka
- všetci! A osobne
som rád, že to takto
výborne funguje hovorí starosta Emil
Rábek.
“Obyvatelia Kesztölcu
sa hrdo hlásia k
Slovákom. Pripravia
nám vždy pekný
program a viete,
ževšetko hovoria po
slovensky? - pridáva
Marta Lovásová.
“Naši partneri nás
chcú pohostiť a
chutnáte také jedlo,
potom zasa iné, jeden
nápoj taký, druhý inší, ak ochutnáte u
jedného, iný by sa urazil, keby ste ho obišli..., tak si viete predstaviť, ako
sa môže človek “unaviť” z takejto koštovky - smeje sa starosta Rábek “pod
fúz”...
“Skrátka zážitky máme nezabudnuteľné a vždy sa znova a znova radi
vraciame. Ako my, tak aj oni k nám - dopĺňa opäť pani Marta Lovásová.
Z posledných rozhodnutí obecného úradu Horná Kráľová ma zaujalo, že
obľúbený pedagóg Dr. Roman Urbaník, bol opäť menovaný do funkcie
riaditeľa školských zariadení obce na dobu 5 rokov. Osobne ho poznám a
myslím si, že naše školstvo by takýchto pedagógov malo mať viac. A iste
sa potešili aj deti, lebo sa odsúhlasilo navýšenie rozpočtu pre školský klub
detí, MŠ a ŠJ a FK KFC TIBI!
- Ešte, aby sme nezabudli na náš populárny a obľúbený“Turnaj partnerských
obcí”. Tvoria ho obce Horná Kráľová, Búč a Kesztölc. Ide o futbalový turnaj
týchto obcí, dejisko sa každý rok obmieňa. V tomto roku bola na rade
Horná Kráľová. Turnaj sa uskutočnil 21.júna. A ako inak, Horná Kráľová
vyhrala, druhé miesto obsadili intrenacionáli z Búču a potom Kesztölc.
No, nie je to krásny príklad priateľstva medzi národmi a národnosťami?hovoria Emil Rábek a Marta Lovásová.
Myslím, že sme informácie o obci horná Kráľová nateraz vyčerpali a že
sme nezabudli na nikoho, kto si to zaslúži.
Obec s 1900 obyvateľmi sa teda úspešne zhosťuje svojich
každodenných starostí, problémov, a teší sa zároveň z úspechov,
ktoré dosiahne. Sami vidíte, že život tu pulzuje naplno a obec sa
skutočne má čím pochváliť. Nech sa jej teda darí a aj v tom rozvíjaní
sociálneho programu pre svojich občanov, lebo táto oblasť leží
súčasnému starostovi obce zvlášť na srdci. Emil Rábek išiel do volieb
v roku 2006 vlastne aj s takým krédom - “Niečo robme pre občanov!”
No a malo to a má dobrú odozvu.
“Viete, toto heslo musí človek úprimne vnútorne prežiť a presne to tak aj
cítiť. Ak niečo robím, tak to robím úprimne - aby sa občan cítil dobre, a
aby mu to slúžilo. Niektorí ľudia za všetkým vidia vždy a všade iba vlastný
zisk. Myslím, že už tu je niečo choré. Ak robím, tak robím pre to, že je to
potrebné a bude to prinášať úžitok ďalším a teda aj mne. Chcem v týchto
dimenziách žiť a pracovať aj naďalej. A dúfam, že to aj občania a moji
voliči tak cítia. Budem rád, ak sa nám všetkým bude v Hornej Kráľovej žiť
spokojne a plnohodnotne. Aby mal človek prácu, ktorá ho živí a teší, ale,
aby sa mohol aj kultúrne, športovo, či spoločensky odreagovať v kruhu
ďalších, s ktorými zdieľa rovnaké názory. Aby tá naša povestná obecná
súdržnosť a spolupráca - naďalej prekvitali,”- dokončil svoje osobné
vyznanie Emil Rábek, starosta obce Horná Kráľová.
spracovala: Alena Jaššová
foto: archív obce

Galantský a Šaliansky Žurnál

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

-6-

V GALANTE VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SÚŤAŽILA SO SLOVENSKÝM PARLAMENTOM
Výkonná moc zvíťazila nad zákonodarnou... Táto veta rozhodne nehovorí o ďalšom politickom
škandále. Je to suché konštatovanie výsledku futbalového stretnutia „parlament verzus vláda“, ktoré
sa hralo X. novembra 2008 v Galante. Futbalové mužstvo vlády, ktoré hralo (ako aj ináč) pod taktovkou
premiéra Róberta Fica, to mužstvu Národnej rady Slovenska „naložilo“ 3:0. Premiér síce v krátkom
rozhovore pred zápasom avizoval, že takýto výsledok by bol v rozpore s ústavou, lebo výkonná moc
podlieha legislatívnej. V športe však platia iné pravidlá a podľa tých tentoraz jednoznačne zvíťazili
reprezentanti vlády. Prvý gól strelil sám dravo útočiaci premiér a skórovali aj razantne hrajúci minister
Kaliňák a Peter Árendárik.
Za vládu nastúpili: predseda Róbert Fico, ministri Róbert Kaliňák, Ľubomír Vážny, Jaroslav Baška,
splnomocnenec vlády Dušan Galis, predseda Úradu pre verejné obstarávanie Béla Angyal, Peter
Žiga, Pavol Tarina, Vladimír Kocourek, Peter Lukáč, Miroslav Kováč, Ján Kubík, Peter Árendárik, Peter
Adamec, Jakub Čech, Ján Sihelský, Jaroslav Rybanský a zo striedačky mužstvo výrazne podporoval
minister Harabín.
Národnú radu reprezentovali poslanci: Branislav Bačík (Smer), Pavol Goga (Smer), V ladimír
Matejička (Smer), Jozef Ďuračka (SNS), Milan Urbáni (HZDS), T ibor Cabaj (HZDS), Gábor Gál (SMK)
a ďalší: Miroslav Radič, Róbert K rampl, Tibor Varga, Pavol Taška, Roman Urmín, Norbert Szabo,

Týždeň celoživotného
učenia na Slovensku
V termíne od 24. do 28. novembra 2008 Akadémia vzdelávania opätovne
pripravila Týždeň celoživotného učenia na Slovensku. Nadväzuje tak na
celoeurópsku tradíciu Lifelong Learning Week, ktorý sa každoročne v rôznych
podobách a rozsahu uskutočňuje v 22 krajinách Európy.
Cieľom Týždňa celoživotného učenia je prostredníctvom rôznych popularizačných
aktivít upozorniť širokú verejnosť na nevyhnutnosť celoživotného vzdelávania a
prezentovať nové možnosti a príležitosti, ktoré sa v tejto oblasti otvárajú.
26. novembra 2008 sa uskutočnil v Akadémii vzdelávania, pobočka Galanta.
Pre účastníkov bolo pripravené:
- bezplatné testovanie jazykových vedomostí
- účasť na otvorených hodinách
- 5% zľava na jazykové kurzy
- možnosť zúčastniť sa internetovej súťaže
AKADÉMIA VZDELÁVANIA® Pobočka Galanta
Hodská 790/4 Galanta 924 01
Tel./fax: +421 31 780 2417,
Mobil : 0902 930 216, 0902 930 217
E-mail: akademia.ga@stonlinesk; Web: www.aveducation.sk

František Juhoš a zo striedačky dirigoval predseda parlamento Pavol Paška.
Na novom umelom trávniku predviedli naši politici, že futbal je ich srdciam veľmi blízky. Hoci okrem
Dušana Galisa, splnomocnenca vlády pre šport a bývalého dlhoročného trénera našej reprezentácie,
boli všetci iba futbaloví amatéri, zápasu nechýbalo športová nasadenie a zaujímavé futbalové
momenty. Veď ako je všeobecne známe: „Futbalu a politike rozumie každý chlap.“
Divákov aj futbalistov potešili aj kultúrne vystúpenia dychovej hudby Galanťan a tanečníkov zo
skupiny Clis.
Toto futbalové stretnutie samozrejme nebolo iba „povyrazením“ pre členov vlády a parlamentu, ale
aj ďalším správnym krokom veľmi úspešnej lobistickej politiky primátora Galanty, Ing. Alexandra
Mézeša, ktorému sa mimoriadne darí prilákať politikov do Galanty na zaujímavé podujatia. Ak
sa potom kdekoľvek prejednávajú záležitosti týkajúce sa tohto rozvíjajúceho sa mesta, mnohí
zainteresovaní sú vďaka svojim návštevám v Galante, mimoriadne dobre informovaní a rozhodujú sa
vždy kvalifikovane. V prípade okresného mesta, v ktorom sa neustále stavia, investuje, buduje..., sú
potom tieto rozhodnutia takmer vždy pozitívne. Na otázku, prečo radi navštevujú Galantu odpovedali
politici veľmi jednoducho: „Dobre sa tu cítime.“ a to je obrovská devíza, lebo Galatna má ešte veľa
plánov a na ich realizáciu bude potrebná aj podpora politikov.

Betka Kelecsényiová z Galanty ponúka
opäť nádherné a zaujímavé knihy
Opäť klopú Vianoce na dvere a zasa rozmýšľate, aký
darček poteší priateľa, kamarátku, manželku, dcéru, či
vnuka?
Knihou nič nepokazíš..., to platí stále, i keď dnes viac ako inokedy predtým, žijeme v materiálnom svete a
mnohí majú radšej počítačovú, či internetovú “kultúru”.
Knihy však ostanú vždy bohatstvom národa a zrkadlom
človeka. Tí, čo čítajú - sú citlivejší,
empatickejší, lepšie chápu a majú
oveľa významnejšie kombinačné
a psychologické myslenie, logiku.
Sú zábavnejší, lepšie reagujú
na stresové skutočnosti života a
lepšie sa vyjadrujú. Poďte všetci
viac čítať!
Andrewbook v Galante majiteľky
Betky Kelecsényiovej, je predajňa
kníh a učebných pomôcok. Sídli
v priestoroch mestského Domu
kultúry. Nechajme však pani
majiteľku, aby vám pár knižných
zaujímavostí ponúkla.
- Veľmi pekná knižka - aj čo sa týka
dizajnu je - Kurz Egyptológov.
Autorka nesmierne milovala túto
krajinu a vďaka jej postrehom
a poznatkom o Egypte si
aj vy vychutnáte nádherné
pamätihodnosti Egypta.Kto má rád
slovenské povesti, tak sa iste poteší doslova darčekovému
dizajnu tejto knihy v modrej koži od Pavla Dobšinského Slovenské národné povesti.
* Máte niečo aj pre tých, ktorí majú radi troška
tajomnosti, čítanie zo snárov, či horoskopy?
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- Áno, Horoskopy pre každého na rok 2009 od Oľgy
Krumlovskej, alebo Zlatý snár a symbolika snov od Dagmar
Kludskej. Je to naozaj pekne vyzerajúca knižka, ktorá už tým
- ako vyzerá - poteší oko.
Tí, čo veria snom, by si mohli zadovážiť Snár 1000 klasických
snov, určite sa pobavia...
A samozrejme v predajni ponúkame aj veľa druhov zaujímavo
výtvarne zhotovených kariet:
Taroty, anjelské karty, cigánske,
karty bohýň. Sú to doslova malé
umelecké dielka, v darčekovom
balení. Tí, ktorí sa tomuto koníčku
venujú, sa takémuto darčeku iste
potešia.
Obľúbený Murphy tiež u nás
nechýba - “Moc nášho podvedomia”
- to je kniha o celkovom rozvíjaní
našej osobnosti. Ďalej encyklopédie
Slovenska, slovníky cudzích slov,
náučné slovníky, učebnice cudzích
jazykov - to všetko máme a určite by
ste tým potešili seba, aj blízkych.
Nuž, je len na Vás, pre aký
darček sa rozhodnete, ale kniha
pod vianočným stromčekom
by rozhodne nemala chýbať
v žiadnej rodine. Ak máte na
cigarety, či pravidelné chladené
pivo, skúste si v roku - pár krát - tieto zlozvyky odpustiť
a kúpiť si knihu, z ktorej vám mozog určite neoťažie, tak
ako z “kalfasov” piva.
-pripravila: Alena Jaššová-

mesačník pre okresy Šaľa a Galanta.

w w w. z u r n a l y. s k
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Halloween v SUPERMARKETOCH COOP JEDNOTA Galanta!

Aj v tomto roku COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo organizovalo pri príležitosti sviatku Halloween
v piatich mestách, v ktorých má svoje predajne už 4. ročník súťaže „O najkrajšiu Halloweenskú tekvicu“. Súťaž sa
konala v najväčšom Supermarkete v danom meste a to v termíne od 30.10. do 2.11.2008. Tejto akcie sa mohla
zúčastniť každá základná alebo materská škola, v ktorej obci má COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo svoju
predajňu.
Do akcie sa celkovo zapojilo 44 základných a materských škôl, z ktorých každá mohla do súťaže nominovať až dve
tekvice. Táto akcia prebiehala v mestách Galanta, Šaľa, Senec, Sládkovičovo, Sereď a podľa toho, v ktorom regióne
daná škola sídli, v tom Supermarkete súťažila. Najoriginálnejšie tekvice mohli pre svoju ZŠ vyhrať zaujímavý darček
od COOP Jednota Galanta:
1. miesto: Nákup športových potrieb alebo hračiek pre školu podľa vlastného výberu v hodnote 3.000 Sk
2. miesto: Nákup športových potrieb alebo hračiek pre školu podľa vlastného výberu v hodnote 2.000 Sk
3. miesto: Nákup športových potrieb alebo hračiek pre školu podľa vlastného výberu v hodnote 1.000 Sk
Okrem toho, každá prihlásená škola do súťaže dostala ako darček futbalovú loptu.
To, že detská fantázia nepozná hraníc sme vedeli už z predchádzajúcich ročníkov, ale tento rok deti pripravili
naozaj veľmi zaujímavé a originálne tekvice. Celkovo v tomto roku súťažilo 81 „hrôzostrašných“ Halloweenských
tekvíc a pre zákazníkov Supermarketu, ktorí mohli hlasovať o najkrajšiu tekvicu bol naozaj problém vybrať tú
najkrajšiu a najoriginálnejšiu.
Bolo vidieť, že deti si dávajú z roka na rok viac záležať na originalite a tak sme v tomto roku v našich Supermarketoch
mohli vidieť napríklad halloweenského slimáka, strašidelný hrad, rybu, Číňana, lienku, tekvicového mužíčka v košeli
a nohaviciach a množstvo iných naozaj originálnych tekvíc. Skrátka fantázia pracovala na najvyššie obrátky a naše
deti zase dokázali svoju šikovnosť.
Všetky tekvice boli krásne a „hrôzostrašné“, ale nakoľko išlo o súťaž, vyhrať mohli len niektoré. Víťazné tekvice
zvolili samotní zákazníci Supermarketov a to tak, že ako hlasovací lístok im slúžil pokladničný blok z daného
Supermarketu v akejkoľvek v hodnote, na ktorý napísa li číslo tekvice. Hlasovanie zákazníkov bolo nekompromisné
a určilo týchto víťazov.

Strašidelný hrad od detí zo ZŠ Fándlyho Senec

SUPERMARKET v Galante:
1.miesto

ZŠ sídl. SNP Galanta

SNP 1415/49, 924 01 Galanta

tekvica mala štart.č.

2.miesto

ZŠ sídl. SNP Galanta

SNP 1415/49, 924 01 Galanta

tekvica mala štart.č.

10
9

3.miesto

MŠ Košúty

Hlavná 202, 925 09 Košúty

tekvica mala štart.č.

28
19

SUPERMARKET v Šali:

Tekvice, ktoré súťažili v Supermarkete v Šali

1.miesto

ZŠ s MŠ Trnovec n/Váhom

Školská 302, 925 71 Trnovec n/V

tekvica mala štart.č

2.miesto

ZŠ Petra Pázmánya Šaľa

P. Pazmánya 48, 927 01 Šaľa

tekvica mala štart.č

2

3.miesto

MŠ P.J.Šafárika Šaľa

P.J.Šafárika 394/2, 927 01 Šaľa

tekvica mala štart.č

4

SUPERMARKET v Senci:
1.miesto

MŠ Fándlyho Senec

Fándlyho 20, 903 01 Senec

tekvica mala štart.č

9

2.miesto

MŠ Reca

Hlavná 24, 925 26 Reca

tekvica mala štart.č

6

3.miesto

ZŠ Tajovského Senec

Tajovského 1, 903 01 Senec

tekvica mala štart.č

1

SUPERMARKET v Seredi:

fondy a
projekty

ZŠ Veľká Mača

Hlavná 888, 925 32 Veľká Mača

tekvica mala štart.č

1

2.miesto

MŠ D.Štúra Sereď

D.Štúra 2116, 926 01 Sereď

tekvica mala štart.č

2

3.miesto

MŠ Váhovce

Váhovce 116, 925 62 Váhovce

tekvica mala štart.č

5

SUPERMARKET v Sládkovičove:

Halloweenské tekvice v Supermarkete v Galante

I n g. A l e x a n d e r

1.miesto

B e l o v i è

finanèný poradca / konzultant

Tel.: 031/770 5517 mobil: 0918 376 935
E-mail: beloviaa@stonline.sk
Smetanova 27, 927 01 Ša¾a

Pre živnostníkov, mikro, malé a stredné podniky poskytujem služby:
- posúdenie stavu a nastavenie podniku pre investièný zámer
- celkový manažment analýzy, prípravy, realizovania, sledovania a vyhodnotenia
investièného projektu
- výber financovania investièného projektu úverovaním, leasingom, eurofondmi
pomocou, schémami finanèného inžinierstva, grantmi...
- riešenie finanènej nestability
- vyjednávanie v zastúpení klienta

1. konzultácia zadarmo
Doporuèujem využi mikropožièkový program, ktorý je urèený na zaèatie, stabilizovanie
a rozvoj podnikate¾skej aktivity a na preklenutie doèasných problémov pri financovaní podnikate¾skej
èinnosti. Výška mikropôžièky od 50 000 do 1 500 000,-Sk (od 1 659,70€ do 49 790,90€), doba splatnosti
od 6 mesiacov do 4 rokov, úroková sadzba 6,25 % p. a.!
Použitie : nákup HIM a NHIM, rekonštrukcia, úpravy a opravy prevádzkových priestorov, nákup zásob
materiálu,

1.miesto

ZŠ Sládkovičovo

Školská 1087, 925 21 Sládkovičovo

tekvica mala štart.č

4

2.miesto

MŠ Veľká Mača

Hlavná 888, 925 32 Veľká Mača

tekvica mala štart.č

1

3.miesto

MŠ Budovateľská Sládkovičovo

Budovateľská, 925 21 Sládkovičovo

tekvica mala štart.č

5

Všetkým základným a materským školám ďakujeme
za účasť v súťaži a výhercom srdečne blahoželáme!

RNDr. Adriana ÁČOVÁ
certifikované účtovníctvo
podnikateľské poradenstvo
komplexné vedenie agendy
miezd a personalistiky
Fučíkova 721/286; Sládkovičovo
Tel.: 0905/213 710; e-mail: adriana.acova@stonline.sk

Galantský a Šaliansky Žurnál

Telegraficky... čo nového, Močenok?
Budovanie prírodného klziska v
Močenku - V Močenku sa v lokalite pri miest-

nom potoku začalo koncom októbra s budovaním
prírodného klziska s rozmermi 100 x 36 metrov.
„Táto investičná akcia bola zaradená do rozpočtu
obce pre tento rok. Cieľom bolo vybudovať plochu
tak, aby sme využili vhodné prírodné podmienky
a naši mladí ľudia sa mohli športovo vyžiť vtedy,
keď táto plocha zamrzne,“ oboznámil nás s témou
starosta obce Močenok Ing. Marián Borza. Prírodné
klzisko bude napúšťané vodou z Dlhého kanála
prostredníctvom prívodného kanála s vybudovanou haťou. Ornica z realizovaných zemných prác bude použitá na vytvorenie
prírodných mantinelov a v rámci prác bude vybudovaný aj prístup na klzisko.
„Teraz vybudujeme len príslušnú plochu s tým, že v ďalšom období máme zámer doplniť túto plochu o osvetlenie a nejaké lavičky, tak aby sa mohla ľadová
plocha využívať aj vo večerných hodinách,“ doplnil informácie starosta obce. V
tomto roku sa na realizáciu prírodného klziska v Močenku preinvestuje 100 000
korún, zostáva zariadiť už iba poslednú drobnosť – zabezpečiť pre korčuliarov
počas zimných mesiacov teploty pod nulou!

Lan párty - Počas ostatného víkendu sa v Močenku uskutočnila takzvaná
lan párty. Ide o organizované stretnutie niekoľkých mladých ľudí, ktorí si naň
prinesú vlastné počítače alebo notebooky s cieľom po sieti si spoločne zahrať
počítačové hry a zabaviť sa. Názov lan párty je odvodený práve od spôsobu zosieťovania počítačov, ktoré sa realizuje tzv. sieťou lan. Obyčajne sa počas párty
vytvoria 2 tímy, každý s piatimi hráčmi, ak je však účastníkov viac, priebežne
sa v hre striedajú. „Striedame sa tu 12 alebo13, každý si zahrá,“ –konštatoval
organizátor stretnutia Martin Gálik – „Sú tu aj lepší hráči, ktorí hry hrávajú
pravidelne, hrávajú dokonca ligy, iní sú tu začiatočníci.“ Nadšenci počítačových
hier sa po dohode s vedením stolnotenisového klubu stretli v stolnotenisovej
herni, aby si hrou najmä strategických hier precvičili svoje logické myslenie,
schopnosť plánovať, ale aj presnosť a rýchlosť. Celé stretnutie trvá obyčajne
niekoľko hodín, ak je hra pre zúčastnených zaujímavá, dokonca celý deň. „Som
tu prvý raz,“ – povedal nám jeden z účastníkov, Marek – „prišiel som sa zabaviť
s priateľmi, je to tu fajn.“ Zaujímavé hráčske stretnutie sa konalo už tretíkrát a
na každé ďalšie stretnutie prichádzajú noví záujemcovia. Zmysluplné trávenie
voľného času mladých tak nadobúda nový, veľmi moderný rozmer.
Insita 2008 v Humennom hostila aj Močenčana - Koncom

júla 2008 sa v Humennom konal už 4. ročník medzinárodného výtvarného
plenéra pod názvom Insita 2008. Týždňové podujatie pripravilo pre 12 účastníkov zo Slovenska a zahraničia Vihorlatské osvetové stredisko a Vihorlatské
múzeum. Jedným z pozvaných umelcov bol aj močenský rezbár Tibor Lešš.
Organizátori chceli v prvom rade umožniť insitným ľudovým umelcom
prezentovať svoju tvorbu a stretnúť sa s ľuďmi s podobnými záujmami. „Každý
musel počas jedného týždňa vytvoriť jednu sochu, ktorá tu aj zostala. Na
tom diele bude každého meno a miesto odkiaľ pochádza,“ – zaspomínal si na
podujatie Tibor Lešš – „Rezbárov nás bolo päť – z Poľska, Maďarska, Francúzska
a Slovenska, ostatní boli maliari.“ Všetky diela rezbárov, vrátane drevorezby
Vodníka Tibora Lešša, boli nainštalované v expozícii Galérie pod holým nebom
nachádzajúcej sa v skanzene ľudovej architektúry a bývania v Humennom,
diela maliarov našli svoje miesto v expozícii kaštieľa Vihorlatského múzea v Humennom. Umelci tvorili denne takmer 8 hodín, vymieňali si skúsenosti, zážitky,
vzájomne sa inšpirovali, pomáhali si a nadväzovali pevné priateľstvá založené
na spoločných záujmoch a láske k umeniu. „Veľmi veľa som sa naučil, dá sa povedať, že som skočil 20 rokov dopredu,“ - pochvaľoval si Tibor Lešš – „Zistil som
síce, že mám slabé náradie, ale už som si objednal kvalitnejšie. Nástroje mojich
kolegov mi urýchlili zhotovenie sochy, najmä píly ktorými si pomáhajú, ja som
doteraz všetko sekal.“ Tibor Lešš má svoj zabehaný štýl rezbárčenia, ktorý veľmi
nechce meniť, napriek tomu si pochvaľuje poznatky, ktoré počas týždňového
stretnutia nadobudol a mieni ich zúročiť vo svojej ďalšej tvorbe: „Viac budem
robiť, získal som inšpiráciu. Nikdy som nemal chuť prestať, ale takéto veci ma
ešte ženú dopredu.“

Močenská svadobná parta najkrajšia v kraji - V Mestskom

parku v Nitre sa ako záverečná bodka za bohatou ponukou letných kultúrnych podujatí konalo v septembri podujatie pod názvom Podzoborské
vinobranie. Hlavný program sa začal požehnaním plodov jesene a vzápätí
pokračoval vystúpením folklórnych súborov a skupín z celého kraja. Úspešne
sa tu prezentoval aj Močenok zastúpený v súťaži. Diváci si mohli počas tohto
podujatia vychutnať okrem hudby aj krásu svadobných krojov zo všetkých
okresov Nitrianskeho kraja, ktoré v súťaži o najkrajšiu ozdobu hlavy - svadobný
čepiec a svadobnú partu, prezentovali kroje typické pre daný región. Súťaž
bola spojená aj s ukážkami svadobných zvykov a odčepčovaním nevesty. Do
súťaže boli zapojené obce z okresu Levice, Komárno, Topoľčany, Nové Zámky,
Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa, ktorú reprezentoval Močenok. „Ďakujem všetkým
tým, ktorí nám pomohli túto akciu zorganizovať, hlavne tým, ktorí sa zapojili
aj do súťaže o najkrajšiu partu a najkrajší čepiec,“ – vyjadrila vďačnosť jedna
z organizátoriek Oľga Csákayová – „účastníci predviedli nielen krásne piesne,
ale aj krásne zvyky a tak pripomenuli obyvateľom tohto regiónu jedno z
najkrajších zvykosloví, ktoré sa u nás zachovali.“ Pre súťaž o najkrajší svadobný
čepiec a partu bola zostavená osobitná porota, ktorá hodnotila všetky aspekty
krojov. Svojská nádhera každého z krojov rozhodovanie poroty veľmi sťažila.
Konečný verdikt poroty nakoniec znel, najmä pre súťažiacich z Močenku, veľmi
lichotivo. Cenu za najkrajší čepiec si odniesli Čajkovčania z Levického okresu
a najkrajšiu svadobnú partu mal kroj z Močenku. „Som veľmi poctená, že som
mohla na tejto súťaži o najkrajšiu partu a najkrajší čepiec reprezentovať Šaliansky okres a predovšetkým obec Močenok,“ – neskrývala potešenie močenská
„nevesta“ Mária Vörösová – „o to viac ma teší, že krásny močenský kroj konečne
dostal uznanie a všimli si ho aj odborníci na slovo vzatí a vyhral túto súťaž.“
Z víťazstva sa nesmierne radovala aj vedúca Folklórnej skupiny Močenčanka
Mária Sabová, ktorá účinkovala spolu s niekoľkými členmi skupiny na tomto
podujatí: „Veľmi si vážim, že nás pozvali na vinobranie do Nitry a že sme mohli
ukázať nielen naše krásne pesničky, ale aj tieto kroje a mladú nevestu s partou.
Je to pre nás veľmi veľká pocta.“ Návštevníci podujatia tiež vyjadrili spokojnosť
s celým podujatím a v prevažnej väčšine sa stotožnili s verdiktom poroty o
najkrajší čepiec a partu.
Akciu podporilo aj mesto Nitra a zúčastnil sa jej aj primátor mesta Jozef Dvonč:
„Je to pekný záver leta. Každý okres, ktorý sa tu predstavil má niečo do seba,
ale určite ten Čajkov a ten Močenok, to bolo asi najkrajšie čo sme videli.“

Úspešný projekt na rekonštrukciu základnej školy

-Začiatkom roka 2008 spracovala obec projekt na rekonštrukciu základnej
školy. Projekt bol na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja podaný
takmer v polovici roka a v týchto dňoch je už známe rozhodnutie riadiaceho
orgánu. „Naša žiadosť bola úspešná a bola nám schválená dotácia vo výške
32,8 milióna korún. Súčasťou pravidiel tejto dotácie je aj spoluúčasť obce vo
výške 5%,“ informoval starosta obce Močenok Ing. Marián Borza. Spoluúčasť
5% predstavuje čiastku približne 1,7 milióna korún a obec ju v uplynulých
týždňoch do rekonštrukcie školy už investovala. Tieto investície budú pri realizácii vlastnej akcie zohľadnené. „Škola, ktorá má päť pavilónov ako naša, určite
tieto peniaze veľmi rýchlo pohltí,“ – skonštatovala riaditeľka školy Mgr. Gabriela
Lovásová – „Nesmierne nás však tento úspech teší, pretože z médií verejnosť
určite vie, že nie každému sa to podarí, respektíve veľmi málo komu sa podarí
získať financovanie takéhoto projektu. Chcem sa srdečne poďakovať všetkým
na čele s pánom starostom, ktorí sa o úspešnosť projektu zaslúžili.“ Úspešný
projekt ošetruje celkovú obnovu exteriérov a interiérov budov školy, ktorá
má v ďalšom období zabezpečiť podstatnú úsporu energií a modernizáciu
vyučovacieho procesu. „Plánujeme komplexnú výmenu okien, zateplenie všetkých objektov školy, dokončenie rekonštrukcie kotolne a ostatných zariadení,“
– spomenul niektoré z plánovaných prác starosta obce Ing. Borza – „bude sa
meniť aj interiér v objektoch a najmä v učebniach školy.“ Obec sa v nasledujúcom období bude pri realizácii projektu riadiť podmienkami vyhlasovateľa
programu na modernizáciu škôl, ktorým je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Zabezpečí verejné obstarávanie na dodávateľa prác, s ktorým
následne uzatvorí zmluvu, na základe ktorej bude možné začať so samotnou
realizáciou. Prvé práce by sa mohli podľa slov starostu začať realizovať v
prvom štvrťroku budúceho roku: „Podstatnú časť prác chceme realizovať v letných mesiacoch, počas letných prázdnin tak, aby sme v čo najmenšom rozsahu
ovplyvnili vyučovací proces.“ Predpokladané ukončenie prác je naplánované
na záver augusta 2009 tak, aby sa školský rok 2009/2010 začínal už v kompletne zrekonštruovaných priestoroch.
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Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Spolok Slovákov z Maďarska jubiluje
Záver Dní zahraničných Slovákov v Galante
Po skončení druhej svetovej vojny v rámci tzv.
výmeny obyvateľstva medzi Československom
a Maďarskom sa presídlilo na Slovensko viac
ako sedemdesiat tisíc Slovákov z Maďarska,
ktorí sa usídlili v juhozápadnej časti Slovenska.
Pred desiatimi rokmi, pri príležitosti 50. výročia
hromadného presídlenia do vlasti svojich
predkov si rozhodli založiť Spolok Slovákov
z Maďarska (SSM). Ako na to spomína jeho
predsedníčka PaedDr. Anna Piláriková, ktorá
stojí na čele spolku od jeho vzniku, v roku 1998
sa vďaka hŕstke nadšencov mohlo
uskutočniť zakladajúce valné
zhromaždenie. Spolok má sídlo v
Dome Matice slovenskej v Galante a
jeho hlavným cieľom je kultúrnymi
a
spoločenskými
aktivitami
posilňovať spolupatričnosť a
sebavedomie presídlencov v úzkej
symbióze s celou verejnosťou.
Medzi jeho ďalšie úlohy patrí aj
vzájomná spolupráca a návštevy
u Slovákov žijúcich v mestách a
dedinách v Maďarsku, odkadiaľ
pochádza
najviac
Slovákovpresídlencov. Spolok Slovákov z
Maďarska vyvíja svoju činnosť ako
občianske združenie a má vyše
štyristo členov, ktorých sa rodiny
alebo ich potomkovia presídlili
na Slovensko z rôznych oblastí
Maďarska. Najväčší počet členov
tohto spolku sa viaže na príchod zo Slovenského
Komlóša, Békešskej Čaby, Pitvaroša, Albertu a
Bánhedeša. Spolok je kolektívnym členom
Matice slovenskej a aktívnym členom Združenia
spolkov dolnozemských Slovákov, spomedzi
ktorých je Spolok Slovákov z Maďarska
najpočetnejším a aj jeho činnosť patrí medzi
najaktívnejšie a najvšestrannejšie. Okrem
bohatého celoročného programu každoročne
v októbri usporadúva v spolupráci s Domom
Matice slovenskej v Galante tradičné výročné
stretnutie svojich členov Tohoročné však bolo
zvláštne tým, že oslavy 10. narodenín spolku boli
zároveň záverečným dňom Dní zahraničných
Slovákov, ktoré usporiadal Úrad pre Slovákov
žijúcich v zahraničí a boli – zrejme nie náhodou
- venované Dolnozemským Slovákom. Oslavy
v Galante sa začali pred Domom Matice slovenskej
kladením vencov k žule presídlencov a buste

Milana Rastislava Štefánika za účasti predsedu
Celoštátnej slovenskej samosprávy Jána
Fuzika, Ľubice Bartalskej z Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí (USŽZ) a predsedníčky
SSM a prednostky Obvodného úradu v Galante
PaedDr. Anny Pilárikovej. Program pokračoval
otvorením výstavy „Srdcom vyšité“ z prác Krúžku
ručných prác Rozmarín, ktorý pôsobí pod
vedením Anny Illéšovej Boťánskej pri Dome
slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. PaedDr.
Anna Piláriková otvorila podujatie slovami, že

už dlho plánovali podobné podujatie, vyjadrila
svoju radosť, že sa mohli uskutočniť a svoje
presvedčenie, že kultúra Slovákov z Maďarska
má svoje zaslúžené miesto v programe Dní
zahraničných Slovákov. Výstavu otvorila
riaditeľka DSK Anna Ištvánová, ktorá na príklade
keramiky z Dolnej zeme ukázala, ako vzniká
z vedľa seba žijúcich kultúr - z gemerského
tvaru spred vic ako 200 rokov, vásárhelyskej
glazúry a čabianskych motívov - nová
kvalita. Študentka Akademie umení v Banskej
Bystrici, Komlóšanka Edita Šutová zaspievala
dolnozemskú pesničku, ktorou vyčarila slzy
z očí prítomných. Rovnako pôsobivé bolo
vystúpenie Natálky Kóšovej zo Serede, ktorá
svojou hrou na klarinete upútala prítomných.
Klobása a pálenka z Dolnej zeme navodila
v preplnených priestoroch domu domácku
atmosféru a pomohla účastníkom preniesť

Základná škola Jozefa Murgaša
Šaľa bola úspešná !
Základná škola Jozefa Murgaša v Šali bola v roku 2008 úspešná so svojim projektom „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2008“, ktorého cieľom bola podpora aktivít zameraných na skvalitnenie činnosti a prevádzky zariadení školského stravovania, zdravej
výživy a aplikácie informačných technológií aj do tejto časti školstva.
Škola získala prostredníctvom uvedeného projektu 270 000,- Sk (8
962,36 €) a z rozpočtových prostriedkov, pridelených zriaďovateľom
Mestom Šaľa v rámci originálnych kompetencií sa škola spolupodieľala výškou 13 500 Sk (448,12 €). Za uvedené finančné prostriedky bola
školská jedáleň vybavená novým hardvérom i softvérom , ktoré budú
slúžiť ako technická podpora novému systému evidencie stravníkov,
prihlasovania a odhlasovania stravníkov zo stravovania prostredníctvom čipových kľúčov, kontrolu pri vydávanie obedov pomocou čítacieho zariadenia, vedenia evidencie skladových zásob v školskej jedálni,
normovania potravín, mesačného vyúčtovania platieb stravníkov a na
ostatné úkony, spojené s prevádzkou školského stravovania. Boli tiež
preškolené i zamestnankyne školskej jedálne, ktoré budú pracovať s
novým vybavením, čo do istej miery prispelo i k ich osobnému profesionálnemu rastu.
Ďalším veľkým pozitívom, ktorý tento projekt škole priniesol je i vybavenie školskej kuchyne pracovnými strojmi ako ohrievací výdajný pult,
ohrievacia elektrická stolička a ďalším vybavením ako nerezové drezy,
nerezový pracovný stôl či gastro nádoby. Vybavenie kuchyne má totiž
viac ako 30 rokov a i pri maximálne šetrnom dennom používaní je značne opotrebované a je nutná jeho postupná výmena a modernizácia.
Toto výrazne prispeje jednak k zlepšeniu pracovných podmienok, ako i
k zvýšeniu kvality podávaných jedál v školskej jedálni.
Všetky spomínané zlepšenia boli financované z dotácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, za čo škola – jej vedenie, zamestnanci, ale hlavne žiaci a ich rodičia úprimne ďakujú.

Mestský úrad Galanta oznamuje vodičom motorových vozidiel, že sa vybudovala I. etapa
obchvatu mesta Galanty. Trasa pre motorové
vozidlá je otvorená od ulice Hviezdoslavovej,
ktorá vedie pri spoločnosti Samsung Electronics Slovakia s.r.o., s pokračovaním na nový
kruhový objazd na ceste I/75, z ktorého je možné pokračovať na smery Šaľa, Nové Zámky a
späť. Odporúčame vodičom motorových vozidiel, ktorí cestujú do Šale, Nových Zámkov a späť,
aby používali uvedenú trasu, čím majú možnosť
vyhnúť sa dvom kruhovým križovatkám v meste a tým si výrazne skrátiť čas.

sa v mysli na vzdialenú Dolnú zem. Hostia si
mohli prezrieť aj výstavu pripravenú z fotografií
zachytávajúcich momenty z desaťročnej
činnosti Spolku. Slávnostný galaprogram
pri príležitosti 10. výročia Spolku s názvom
„Žijeme pod jedným slnkom“ sa uskutočnil
v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante. Po
hymne sa ujali slova žiačky základnej školy na
ulici M.R.Štefánika s modlitbou za Slovensko
a na scénu pozvala predsedníčka spolku
vzácnych hostí a predstaviteľov inštitúcií, medzi
ktorými nemohli chýbať Matica
Slovenská, Mesto Galanta, Dom
Matice Slovenskej v Galante,
Trnavský samosprávny kraj, MsKs
v Galante,
Mesto Slovenský
Komlóš, Stredná odborná škola
obchodu a služieb v Galante,
Volksbank Slovensko , a.s., Spolky
Slovákov z Bulharska , Juhoslávie
a Rumunska. Medzi ocenenými
boli zakladajúci členovia spolku
– Dr. Štefan Major, Ing. Michal
Hronec, Doc. Alžbeta Mrázová,
Ing. Štefan Karkuš, p. Štefan Urban,
PaedDr. Anna Piláriková a Peter
Fahn, ktorý svojimi aktivitami
stál verne v priebehu 10-tich
rokov pri spolku. Nasledovalo
odovzdanie pamätných listov
a ocenení, medzi nimi aj Jurajovi
Dolnozemskému, ktorý obdržal
pri príležitosti životného jubilea medailu Matice
slovenskej . Z jeho básnickej zbierky zaznel
výber v podaní Zuzky Zelinkovej.
Veľkolepý galaprogram za účasti Folklórneho
súboru Krajan v Vojvodiny (Srbsko), Citarová
skupina Boleráz z Békešskej Čaby, Speváckej
skupiny Harmónia zo Slovenského Komlóša
a Folklórny súbor Lipa zo Slovenska zanechal na
každom výrazný dojem.
Záver programu patril spoločnej piesni ,, Daj
boh šťastia tejto zemi“ v podaní všetkých
účinkujúcich, ale aj nadšených návštevníkov
programu, ktorí odchádzali s pocitom
spokojnosti a pocitu, že prežili krásne chvíle pri
jedinečnom programe.
Anna Ištvánová a
Alžbeta Racsková
za Slovákov z Maďarska

Elektronická aukcia
znížila náklady
mesta ŠaĽa
o osem miliónov
korún ročne
Systém elektronického obstarávania
znižuje náklady verejnej správy a znižuje priestor na neférové obstarávanie. Elektronická aukcia na zabezpečenie služieb - zber, odvoz a likvidácia
komunálneho odpadu znížila cenu z
25 miliónov Sk na 17mil. Sk ročne.
Mesto Šaľa vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb - zber,
odvoz a likvidácia komunálneho odpadu. Elektronické obstarávanie prebehlo dvojkolovo. Prvé kolo, „obálkové“, sa konalo presne podľa
doterajších bežných postupov. Záujemcovia (v tomto prípade
3 spoločnosti) odovzdali svoje ponuky, ktoré obsahovali aj orientačné ceny za výkon služieb. Výberová komisia skontrolovala
splnenie všetkých formálnych kritérií. Obstarávanie pokračovalo druhým „elektronickým“ kolom. Do systému boli vložené
3 súťažiace spoločnosti, ktoré vložili do systému svoje cenové
ponuky. Ponuky začali na úrovni 24 mil. Sk ročne. Súťažiaci a
členovia výberovej komisie dostali prihlasovacie údaje do systému a mohli na internete sledovať priebeh elektronickej aukcie. Pripomeňme, že do tejto chvíle súťažiaci nevedeli, akú majú
konkurenciu a aké sú konkurenčné ponuky. Až v elektronickom
systéme jednotliví súťažiaci vidia, aká je najvýhodnejšia ponuka - nič viac, ani počet súťažiacich ani ich identitu. Elektronické
kolo má pevne stanovenú dobu trvania (v tomto prípade 20
minút). Po uplynutí tejto lehoty je známy víťaz - najvýhodnejšia
ponuka. V prípade, že by niektorý súťažiaci zmenil svoju ponuku v poslednej minúte, systém automaticky aukciu predĺži
o 1 minútu, aby mala konkurencia možnosť reagovať. V tomto
konkrétnom prípade sa elektronické obstarávanie ukázalo ako
veľmi efektívne. Pri postupnom znižovaní, sa cena zastavila pri
čísle 188,5 mil. Sk pri zmluve na 11 rokov, čiže 17,1 mil. Sk ročne.
Zopakujme, že doteraz malo mesto zmluvu na 25 mil. Sk/rok ale
od budúceho roku bude mať mesto zmluvu na 17,1 mil. Sk za
rok. Treba pripomenúť, že výkon prác sa nezmení, ale naopak.
Od budúceho roka budeme separovať na sídliskách už aj papier
a zber odpadu sa bude robiť 3 krát do týždňa (doteraz 2).
Ing. Jozef Mečiar
zástupca primátora, Šaľa
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Autop ro f i t ra s t i e , z á s l u h o u j e kvalitný personál
Spoločnosť Autoprofit za posledné obdobie prešla veľkými zmenami. Posledný rok pocítila firma ako veľký krok vpred. Po dokončení a skolaudovaní
novostavieb v areály na Šaľskej ulici sa zrealizovalo veľké sťahovanie administratívnych priestorov, montážnej dielne, otvorenie novej autoumyvárne,
skladu pneumatík. Bodkou za celým koncoročným sťahovaním sa „do nového“ bolo presťahovanie mechanickej dielne, lakovne a klampiarskej dielne.
Autoprofit tak vyštartoval do nového roku 2008 s rozšírenou prevádzkou
a vynovenou ponukou svojich služieb. Výrazným prírastkom tohto roku je
neprehliadnuteľný obrovský autosalón Volkswagen, ktorý dopĺňa vstup do
mesta Galanta. Rozšírením areálu prevádzky Autoprofitu sme vytvorili nový
priestor i pre naše jazdené vozidlá. Naše bilancovanie na sklonku roka 2008
je pozitívne a poháňa nás ďalej.
Rast a úspechy spoločnosti Autoprofit sú výsledkom dlhodobého snaženia
konateľa spoločnosti Ing. Milana Ščasného.
„Spoločnosť Autoprofit - Milan Ščasný vznikla v roku 1991. Od tohto času
prešla výraznými zmenami a rozvojom. Na svojom začiatku firma sídlila v
Galante na ulici Zoltána Kodálya a začínala len s malým počtom zamestnancov. Začínali sme vybudovaním mechanickej, klampiarskej a lakovníckej dielne, venovali sme sa servisným prácam a predaju vozidiel Škoda. Postupné rozširovanie našich služieb si vyžiadalo nové priestory a priberanie
ďalších zamestnancov. Počas nášho pôsobenia sa kolektív značne rozrástol
a v súčasnosti ho tvorí až 91 „autoprofitákov“. Práve vďaka pracovitému
a dobre zohratému personálu, ktorý odvádza kvalitnú prácu a robí dobré
meno spoločnosti, sme dosiahli takéto úspechy a napredovanie.“ tvrdí konateľ spoločnosti Autoprofit.
Touto cestou by sme sa radi poďakovali našim šikovným zamestnancom,
ktorí už dlhé roky odvádzajú výbornú prácu a prispievajú k úspechom firmy. Ich snaženie a pôsobenie si vysoko vážime a veríme, že ešte dlhé roky

budeme spoločne pracovať na neustálom zvyšovaní úrovne našej spoločnosti a poskytovaní prvotriednych služieb
našim zákazníkom.
Širšia ponuka našich služieb a vybudovanie nových priestorov si i naďalej vyžaduje rozšírenie našich radov a preto i
v súčasnej dobe hľadáme šikovných a pracovitých uchádzačov o zamestnanie. Uplatnenie u nás nájde či už zodpovedný vedúci skladu náhradných dielcov a príslušenstva,
servisný poradca, predajca nových vozidiel Volkswagen i
predajca vozidiel jazdených. K posilneniu administratívy a
fakturácie obsadzujeme pozíciu disponenta, ktorého hlavnou pracovnou náplňou bude fakturácia nových vozidiel.
Novú autoumývareň by sme radi posilnili o ďalšieho pracovitého umývača... Všetci záujemcovia o voľné pracovné
pozície sa môžu prihlásiť či informovať na personálnom
oddelení spoločnosti Autoprofit. Možností a príležitostí je v
našej spoločnosti mnoho a šikovného, pracovitého a cieľavedomého človeka u nás čaká istý úspech.

Zamestnanci
fi. Autoprofit
pôsobiaci vo firme
viac ako 10 rokov
1. Róbert Pápai
2. Jozef Csizmadia
3. Štefan Iván
4. Milan Szabo
5. Vladimír Kelemen
6. Michael Valentín
7. Andrea Takácsová
8. Peter Hrotko
9. Tibor Kováč, lakovňa
10. Tibor Czafík
11. Jozef Szabo
12. Róbert Horváth
13. Daniel Kovács

Radi by sme sa v čase koncoročnej rekapitulácie zároveň
poďakovali i všetkým našim zákazníkom i obchodným
partnerom za ich prejavenú priazeň a spoluprácu a popriali
príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatočných dní. Zároveň v novom roku prajeme všetkým čitateľom veľa zdravia,
šťastia, pracovných i osobných úspechov.
Kolektív spoločnosti Autoprofit, s.r.o.
Pripravila: Ing. Viera Dudášová

§ Ako sa zbaviť „nenažratého“ potomka?

OTÁZKA: Mám dcéru, ktorá
neustále chodí ku mne a vypytuje peniaze. Je pritom riadne
zamestnaná, ale nevie hospodáriť. Tvrdí, že jej mám ako rodič
pomáhať, keď nevie s financiami
vyjsť. Nemyslím si to iste, avšak
neustále na seba narážame v
hádkach. Začala aj vynášať veci

z domu a predávať, skrátka
–
psychický
aj fyzický teror. Ako by sa
dala zastaviť,
lebo nechcem
veci riešiť cez
políciu a zároveň otvorene
poviem, že sa
jej vyčíňania
bojím. Tvrdí o
mne dokonca,
že mi šibe – a
to aj pred ľuďmi. Požičiava
si od iných
peniaze a oni
potom chodia
pýtať peniaze
odo mňa. Som
zúfalá, prosím,

čo mám robiť?
ODPOVEĎ: List našej čitateľky ma
neprekvapil, v mojej advokátskej
praxi sa pomerne často stretávam s podobnou nevďačnosťou
detí voči svojim rodičom za to, že
ich správne a poctivo vychovali a
temer všetko im dopriali. Riešenie

takéhoto problému býva potom
bolestivé, nakoľko sa jedná o vzťahy medzi najbližšími rodinnýmí
príslušníkmi.
V zmysle ust. § 62, odst. 1 zák.
č. 36/2005 Z. z. o rodine o zmene
a doplnení niektorých zákonov v
jeho platnom znení plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k
deťom je ich zákonná povinnosť,
ktorá trvá do času, kým deti nie
sú schopné samé sa živiť. Tým je
určené, že vyživovacia povinnosť
našej čitateľky voči jej zrejme už
dospelej dcére trvala do času, kedy
táto dcéra nastúpila do zamestnania, začala pracovať a zarábať si na
seba.
V intenciách toho, čo uviedla naša
čitateľka, je potom veľmi nezodpovedné konanie jej dcéry, teda
všetky jej nároky na poskytovanie
peňazí zo strany matky. Na poskytovanie peňazí vo forme akéhosi
prilepšenia si k svojmu zárobku,
pretože z neho nevie vyjsť, dcéra
čitateľky nemá právny nárok.
Rovnako je protiprávne, ak táto
dcéra vynáša z bytu matky hnuteľné veci, ktoré následne speňažuje s cieľom opäť získať peňažné

prostriedky pre svoju potrebu.
Pokiaľ tieto veci dcéra zobrala od
matky bez jej súhlasu a matka to
vie hodnoverným spôsobom preukázať, jedná sa prečin krádeže, a
je možné v tejto veci podať na dotyčnú osobu trestné oznámenie.
V prípade platenie dlhov dcéry matkou je až zarážajúce, čoho
je matka schopná, keď sa jedná
o jej dcéru. Naša čitateľka, ale aj
ktokoľvek v prípade, že sám nie je
dlžníkom, by nemal platiť dlhy za
iných, aj keď je to tá najbližšia rodiny. Oprávnených veriteľ by mali
odmietnuť s tým, aby dlh vymáhali
od tej osoby, ktorá peniaze pre
seba prevzala a potom ich nevrátila.
Vychádzajúc zo všetkých uvedených skutočností odpovedám na
otázky našej čitateľky nasledovne.
Naša čitateľka zo zákona nie je
povinná dávať svojej plnoletej a
riadne zamestnanej dcére žiadne
peniaze, jej vyživovacia povinnosť
skončila v deň vzniku pracovného
pomeru dcéry u prvého zamestnávateľa.
V prípade, že dcéra našej čitateľky bez jej súhlasu a preukázateľne

berie veci z jej domácnosti a speňažuje ich pre svoje potreby, je
potrebné takejto dcére v prvom
rade dohovoriť, aby tak nerobila.
Ak osobný dohovor nepomôže,
musí naša čitateľka zvážiť všetky
okolnosti a v prípade, ak už nebude možné ináč postupovať, musí
podať na svoju dcéru na príslušnom policajnom útvare trestné
oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu krádeže.
Som presvedčený, že pohovor
s dcérou bude nutný aj v prípade
jej vyhlásení pred tretími osobami, že naša čitateľka má psychické
problémy. Je potrebné ju opätovne upozorniť na to, že nemá takto
konať, že sa jedná o konanie minimálne neetické, ak nie už protiprávne.
Pokiaľ ide o platenie dlhov za
svoju dcéru, doporučujem našej
čitateľke rovnako dohovoriť tejto
dcére, aby si peniaze viacej nepožičiavala a vrátila tie, ktoré má požičané. Z hľadiska právneho nie je
povinnosťou našej čitateľky takéto
dlhy platiť, a preto by som na jej
mieste odkázal všetkých oprávnených veriteľov na dcéru, ktorá

peniaze prevzala a minula.
Ako vyplýva z mojej odpovede,
naša čitateľka v jej životnom príbehu rozhodne nezastáva rolu porazenej, prípadne poníženej strany.
Ja zrejme veľmi ťažké vyrovnať sa
s pozíciou matky a zároveň akejsi „policajtky“, ktorá musí strážiť
takmer všetky kroky svojej už dospelej dcéry. Som však presvedčený, že naša čitateľka túto úlohu bez
problémov zvládne a ja jej k tomu
držím palce.

JUDr. Pavol KOLENČÍK
P. J. Šafárika 15, ŠAĽA

advokátska kancelária:
Hlavná č. 56, Šaľa
(zelený dom, II. poschodie).
Telefón, fax: 031 771 3803

mobil: 0907 021 825
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Hľadáte bezproblémovú a spoľahlivú
vnútroštátnu a medzinárodnú
nákladnú cestnú dopravu?

927 05 ŠALA,
tel./fax.: 00421(0)31/7010983
Dóžova 1598/17
mobil:
00421(0)911/780819
E-mail: mmspedicion@centrum.sk		
00421(0)918/895426
IMK - Ing. Ivan Kováč
Šaľa - Veča
vás srdečne pozýva
do priestorov svojej

reštaurácie LUCIA

na Nitrianskej ulici 1021 v Šali - Veči,
kde si môžete denne posedieť v
príjemnom prostredí, aj vonku, pri dobre
chladenom pive, alko, či nealko nápojoch.
Reštaurácia vám zabezpečí tiež oslavu, či
stretnutia uzavretých kolektívov
pri rôznych príležitostiach.

IMK - Ing. Ivan Kováč,
ďalej zabezpečuje
kosenie, údržbu zelene, zimnú
údržbu komunikácií a ďalšie
činnosti, spojené s čistením
verejných
priestranstiev.
Tel.: 0903 748 980, 0905 401 839,
0905 411 383

T E M I S
SECURITY s.r.o.
ako akreditovaná osoba vykonáva prípravu a
skúšku odbornej
spôsobilosti pre
osoby poverené
výkonom fyzickej
ochrany a pátrania, poradenstva
a pre prevádzkovateľov SBS.

Prihlášky a informácie na
tel. č.: 031/7806033,
031/7805757 a 0903/770080

ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA
Alojz Ricker, v objekte Duslo a.s. ŠAĽA
Vám ponúka za najlacnejšie ceny kurzy zvárania:

1. Základné kurzy:
Z-G1 zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom
Z-E1 oblúkové zváranie obal. elektródou
Z-T1, Z-T2, Z-T3 volfrám. elektródou
Z-M1 taviacou sa elektródou CO2
V ochrannej atmosfére argónom
2. Preškolenie základného kurzu
3. Úradné a periodické (štátne) skúšky podľa
STN EN 281.1
141 - oblúkové zváranie volfrámové v ochrannej atmosfére /TIG/
111 - oblúkové zváranie obal. elektródou
311 - zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom
135 - CO2 /taviacou sa elektródou/
Skupina materiálov:
W01 - nelegované a nízkolegované ocele
W02 - chrómové a molybdénové alebo žiaropevné ocele
W03 - normalizačné žíhanie tepelno - mechanicky sprac. Ocele
W11 - nehrdzavejúce feritické austenitické ocele
Spájkovanie podľa smernice: VÚZ - PI SR S25 - COP -2005
a doplnkov, platných v čase skúšky norma STN EN 13133

Kontakt: 031 775 3155, 0903 697 937
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Príloha pre dámy, slečny, študentky, podnikateľky, robotníčky, učiteľky, lekárky,

mamičky, babičky, aj bezdetné. Skrátka pre naše ženy v galantskom a šalianskom regióne.
Ako dosiahnuť vrchol rozkoše - orgazmus?

Keby mal byť sexuálny styk niečím ako je banket,
potom by v ňom orgazmus mal byť dezertom. Keby
to mala byť cesta do Európy, potom by to bol Paríž. A
kedy to mal byť milostný románik z červenej knižnice,
potom je to odstavec, kde sa milenci nájdu a dôjde k
splynutiu duší.
Ako keby to bolo chybou, zhltnúť rýchlo predjedlo
aj hlavný chod, skrátiť si na minimum pobyt vo
Florencii, alebo preskočiť tie mučivé odstavce, kedy
on vysiela túžobné pohľady a ona ich vracia, tak by
bolo hrubou chybou vynechať milostnú predohru
a skrátiť všetko, čo nasleduje, iba kvôli sústredeniu
sa na orgazmus. Ak má žena sklon rýchlo dosiahnuť
orgazmus, môže prísť o všetko potešenie zo styku aj z
orgazmu samého. A naopak, ak vníma predovšetkým
radosť zo styku, potom nikdy nebude od orgazmu
príliš ďaleko.
Faktom je, že hoci väčšina žien nedosahuje orgazmus
zakaždým, nebráni im to v tom, aby prežívali sex čo
najslastnejšie. Podľa jednej z celonárodných štúdií
iba 29 percent udávalo, že dosahujú orgazmus
zakaždým, zatiaľ čo absolútnu spokojnosť v
sexuálnom živote 40 percent! Jednoduchá
matematika: veľa žien si užíva sex, či už orgazmus
majú, alebo nie. Čo však neznamená, že by orgazmus
neposkytoval významný diel rozkoše. Orgazmus
prináša jedinečné uvoľnenie po vyvrcholení rozkoše.
Pri sexuálnom vzrušení sa pohlavné ústrojenstvo
prekrvuje a stúpa dráždivosť, počas orgazmu potom
prichádza k rytmickým sťahom svalov pošvy v kŕči
vrcholnej rozkoše.
Tajomstvo ukojenia
Za predpokladu, že bola vylúčená organická príčina,
potom vlastne nič nebráni orgazmu. Psychologické
prekážky ako zábrany, nedostatky v komunikácii,
neskúsenosť, strach poddať sa situácii, stres a
depresie sa dajú odstrániť.
Ponúkame niekoľko rád:
Prehovorte samu seba. Hlavným dôvodom, prečo
niektoré ženy nemôžu dosiahnuť orgazmus, je
skutočnosť, že si to samé sebe nedovolia. A to preto,
lebo ich doma učili, že slušné dievčatá toto nerobia.
Ako sa uvoľniť, ako sama sebe dovoliť prežívať
rozkoš? Vtip spočíva v prehodnotení postojov, ktoré

máte zafixované od detstva. Pri bližšom skúmaní
väčšina z nich neobstojí. Položte si otázku: Platia
ešte tie pravidlá sexu, ktorým vás učili vaši rodičia,
teraz keď ste už dospelá? Prečo by ste teda mali mať
pôžitok zo sexu?
Poznajte samu seba. k dosiahnutiu orgazmu musíte
byť dostatočne uvoľnená a aby ste vzrušenie dosiahla,
musíte vedieť, čo vám robí dobre. Je rozumné
preskúmať si vlastné telo. Pre začiatok si zaistite
takých dvadsať minút samoty, kedy viete, že vás
nebudú rušiť. Najskôr sa musíte uvoľniť - napríklad
horúcim kúpeľom. Potom si prezrite svoje genitálie
v zrkadle. Naneste na prst trochu lubrikačného gélu
a dotknite sa ich. Dotýkajte sa pyskov, klitorisu a
pošvového vchodu. Vyskúšajte, kde ležia najcitlivejšie
zóny a aký druh dotyku vám robí dobre. Niekedy
pomáha použitie vibrátoru - aj keď začínať s ním nie
je príliš dobré. Vyskúšajte dotyky, ktoré vás vzrušujú
až k orgazmu. Pri ňom ucítite okolo vsunutého prstu
rytmické sťahy svalstva pošvového vchodu.
Hovorte s partnerom. Keď už viete, čo vám robí
dobre, čo vás vzrušuje, povedzte to partnerovi. A keď
už budete v tom, pohovorte si o všetkých aspektoch
vášho vzťahu. Nevyriešené konflikty totiž tlmia
prežívanie sexu a odďaľujú, či znemožňujú nástup
orgazmu.
Vyskúšajte pozície. Väčšina žien potrebuje k
dosiahnutiu orgazmu dráždenie klitorisu. Dovoľte
partnerovi, aby vám dráždil klitoris prstami alebo
jazykom, prípadne sa dráždite sama. (V pozícii “žena
hore” je dráždenie klitorisu intenzívnejšie).
U niektorých žien sa najcitlivejšie miesto nachádza na
zadnej strane pošvy, asi štyri centimetre od vchodu
pošvy. Dráždenie tohto miesta, nazývaného tiež
bod “G”, rovnako vyvolá orgazmus. Bod G je najviac
vystavený dráždeniu pri polohe zozadu. Vyskúšajte
viac polôh, až kým nájdete tú, ktorá vás najistejšie
privedie k orgazmu.

-pokračovanie-

RENKA STYL v Galante vie výborne
poradiť mamičkám, aj oteckom
RENKA STYL je predajnička p. Petra Kubika v
Galante na Hodskej ulici a ponúka mamičkám
veľké množstvo detského tovaru, od oblečenia
až po spotrebný tovar. V tomto roku sme vám už
priniesli aktuálne reklamné rozhovory o ponukách
a rôznych novinkách, zaujímavých najmä pre
zástupkyne nežného pohlavia a naše mamičky.
Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka, je to
zároveň čas na vianočné nákupy, či už praktických
a užitočných vecí, tak aj darčekov, ktorými chceme
potešiť nášho blízkeho človeka,
priateľa, rodinného príslušníka,
opýtali sme sa aj pána Kubíka,
čo nájdu jeho zákazníčky v
nasledujúcich dňoch v predajni,
počas
predvianočných
nákupov?
Konečne sa nám podarilo zväčšiť
predajňu zo 70m˛ na 130m˛.
Nájdete u nás obrovský výber
detských
postieľok,
kolísky,
ohrádky, stoličky na papanie,
matrace do postieľok, kočíkov,
autosedačiek, španielske deky,
hracie deky a veľa oblečenia pre
deti do 3 rokov.
Z detských postieľok tu máme
vystavených viac ako 10ks,
ktoré naše šikovné predavačky
a manželkou stále obmieňajú
pekným a kvalitným textilom. Na tieto výrobky
máme samozrejme bezkonkurenčné ceny, keďže
naša spoločnosť je aj výhradným distribútorom pre
Slovensko.
Rozšírili sme ponuku o doplnky ako sú cumlíky, fľašky a

podobne. Nájdete tu kompletný sortiment zn. AVENT a
novinku zn. LOVI, ktorú vedci vyvíjali 7 rokov. Do Vianoc
rozšírime ponuku aj o kompletný sortiment veľmi
populárnej zn. JANÉ. Na predvianočné nákupy sme
už teraz dobre pripravení. Máme veľký výber hracích
diek pre najmenšie bábätká a tiež veľmi kvalitné a
obľúbené španielske deky do kočíkov (80x110cm), do
postieľok (110x140cm) a do autosedačiek (80x90cm).
Sú to najkvalitnejšie deky na trhu, v rôznych farbách
a rôznymi vzormi, ktoré neustále doplňujeme. Veď už
teraz mám na výber okolo 100
kusov. Je to najlepší darček a
nielen na Vianoce. Samozrejme
takéto deky ponúkame aj pre
dospelých, v rozmeroch od
160x220cm, do 240x260cm za
najlepšie ceny v okolí, ktoré si
môžete vybrať podľa katalógu a
do týždňa ich vieme zabezpečiť.
Keďže
v
tomto
odbore
pracujeme už 8 rokov, snažíme
sa poradiť mamičkám a
oteckom čo najlepšie. Našou
snahou nie je predať hocičo a za
každú cenu, ale ide nám hlavne
o spokojnosť našich zákazov,
aby sa k nám radi vracali a boli
spokojní. Naše predavačky
spolu s manželkou dobre
poradia každej mamičke, veď aj
ony sú viacnásobné mamičky a svoje skúsenosti rady
odovzdávajú budúcim mamičkám.
Poďte na Vianočné nákupy do RENKA STYL-u v
Galante na Hodskej ulici!
-Žurnál-

Gynekologické poradenstvo vedie:
MUDr. Pavol Hartel
ul. Bajzova 8401/48A
ŽILINA
tel.: 041/500 78 00

• V minulom čísle som si prečítala veľmi pozorne váš rozhovor s gynekológom - MUDr. Pavlom Hartelom. Veľmi
ma zaujala odpoveď na dosť vážny
problém dneška - a síce piercing na
genitáliách. A to, že ako odborník
takéto niečo neschvaľuje. Mohol by,
prosím Vás, trochu bližšie rozobrať,
prečo piercing na pohlavných orgánoch neschvaľuje a teda je zrejme
nebezpečný - i keď pre mladých veľmi
zaujímavý a mnohými tiež vyhľadávaný?
Kvalita prežívania sexuálnej pohody alebo nepohody u ženy vyplýva z mnohých faktorov.
Fyzická kvalita organizmu, psychicka pohoda
sú medicínskym atribútom - kde sexuálna ťažkosť sa dá i objektívne definovať. Škála estetických vylepšovaní ľudského tela je v súčastnosti
neuveriteľne široká. Jednou z možností ako
zvýrazniť estetiku tela, tváre a iných časti zovňajška človeka je pearcing. Pearcing a vonkajšie
genitalie a prsníky, prsné bradavky ako u mužov tak u žien má zástancov aj odporcov. Ako
lekár – gynelóg tolerujem , alebo lepšie povedané musím tolerovať výber i takejto možnosti
kozmetickej úpravy. Samozrejme svoje klientky
upozorňujem na úskalia a negativa piercingu v
oblasti genatálii a prsníkov.V prvom rade je apelácia - dôraz na možnosti v zavedení infekcii v
oblasti ktorej je pearcing – nezávisle od druhu
a kvality materiálu pearcingu.Hojivé procesy –
ran - po zápaloch pri pearcingu môžu mať rôzny
charakter, rozsah a môžu viest až k poškodeniu a devastácii orgánu /prsník, clitoris, stydke
pysky…/.
Prsníky a genitálie sú zvlašť bohato prekrvené
a v prípade poranenia, či už pri zavádzaní, ale-

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16,
tel.: 031 - 771 69 16

Otvorené:
po - pia
8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30
Prídite si objednať okuliare k nám,
obslúžia Vás dlhoročné
pracovníčky v odbore
so špecializáciou na vyšetrenie
zrakovej ostrosti.
• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky,
utierky, lupy, mikroskopy ...

bo manipulácií pearcingu môžu končiť silným
krvácaním.
Nutne a potrebné je pripomenuť na bohaté
nervové zásobenie hore uvedených oblasti – čo
je miestom silných dotykových a ťahových pocitov u ženy ako vzrušenia tak i bolesti. V prípade, že dôjde k poškodeniu takejto oblasti /po infekcii, poranení, krvácaní, natrhnutí…/ predtým
dobré pocity sa stávajú negatívom čo znamená
bolesť, alebo otupovanie v preciťovaní v danej
oblasti. Do akej miery sa kvalita materialu, kovu
- pearcingu - môže podielať na škodlivosti v oblasti kože a podkožia tam, kde je uložený piercing , alebo na organizmus ako celok – o tom je
tiež už veľa popísané.
Samozrejme aka rada?
Predovšetkým zavádzanie, návrh materiálu ako
i vybranej oblasti tela pre tento kozmetický
model ako je pearcing – treba starostlivo prekonzultovať s odborníkom, ktorý má adekvátnu
skúsenosť, vybavenie a požadovanú licenciu
na výkon.Aj tu samozrejme plati ako v každom
obchodnom vzťahu, že výber kvality je honorovaný, ale i s možnosťou lepšej záruky vylúčenia
komplikácii.

Ing. Renáta Petrová
certifikovaná účtovníčka
daňová poradkyňa
Komenského 33
Šaľa - Veča
Tel.: 0903 103 371
e-mail: renata.petrova@post.sk

Poskytujem služby:
- vedenie jednoduchého účtovníctva
- vedenie podvojného účtovníctva
- komplexné spracovanie miezd
- vyhotovovanie daňových priznaní
* k dani z príjmov FO
* k dani z príjmov PO
* k DPH
- daňové poradenstvo

Blíži sa koniec roka, a tým aj chvíle, kedy budeme na pracoviskách bilancovať celoročnú činnosť.
Je to iste príležitosť, ako spolupracovníkom, ale aj životným partnerom poďakovať
za spoluprácu, pochopenie a toleranciu.
Kytica kvetov, alebo malý spomienkový darček, sú na tieto chvíle ako stvorené.
Kvetinárstvo ul. Nitrianska (pri reštaurácii YPS)
Pondelok - Piatok
od 09.00 hod. do 17.30 hod.
Sobota
od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Nedeľa
od 09.00 hod. do 13.30 hod.

tel.č.: 0915 412 636

Kvetinárstvo na ul. Hollého (pri predajni MIK)
Pondelok - Piatok
od 08.30 hod. do 12.00 hod. ,
od 14.00 hod. do 17.30 hod.
Sobota
od 08.00 hod. do 12.00 hod.

tel.č.: 0907 114 725

Pridite si vybrať z bohatého výberu kvetov v predajniach s kvetinami a darčekov v Šali-Veči majiteľky Dariny Karasovej.

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
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Galantský a Šaliansky Žurnál

„Neľutujem radikálne zmeny vo svojom živote, vďaka nim sa môžem
viac osobnostne a odborne realiovať“ ,- hovorí Ing. Marta WÖLLNEROVÁ zo Šale
Som rada, keď sa môžem stretnúť so
vzdelanými a veľkorysými ľuďmi, ktorí robia,
ale hlavne myslia aj na druhých. Takéto
osobnosti človeku vždy poradia, usmernia
ho, naučia niečo nové. Nevŕtajú sa v
malichernostiach, ale práve naopak, pozerajú
do budúcnosti a riešia častokrát v predstihu
veci nadčasové, z ktorých budú mať úžitok
aj ďalšie generácie. Rozhovor s osobnosťami
je napríklad pre môj vnútorný svet a názory
veľkým obohatením. Ich slová akoby pohladili
dušu a dodali novú silu. Presne takýto
pocit mám vždy, keď aspoň chvíľu môžem
byť v spoločnosti Ing. Marty Wöllnerovej a
rozprávať s ňou... S dámou, veľmi sčítanou a
ľudsky prístupnou, s veľkým spoločenským
rozhľadom, všestranným vzdelaním, vždy s
decentným vystupovaním, ale aj s príťažlivým
zovňajškom, ktorý jej môžu závidieť mnohé
mladšie ročníky žien.
Pani Ing. Marta Wöllnerová je spolumajiteľkou
úspešnej a známej firmy so sídlom v Šali,
MENERT, spol.s.r.o. Po boku svojho manžela
veľmi úspešne zvláda náročné riadiace a
manažérske úlohy spoločnosti MENERT,
s.r.o. - To je kolos, spoločnosť s vysokým
pracovným nasadením, s veľkým mozgovým
potenciálom a šikovnými pracovníkmi, ktorí
svoju prácu vykonávajú nielen v rámci celého
Slovenska, ale táto šalianska spoločnosť má pracovné zákazky aj vo
svete, pričom svoje povinnosti zamestnanci zvládajú statočne. Vráťme
sa však k naozaj výraznej osobnosti galantsko-šalianskeho regiónu, k
pani Ing. Marte Wöllnerovej.
Táto veľmi schopná dáma prešla najmä v posledných 10 rokoch veľkým
osobnostným rozkvetom, čo sa týka jej profesionálnej pracovnej
orientácie a tým určite zároveň zmenami životných priorít. Zmenil sa
aj jej pohľad na život, ľudí, hodnoty bežného, ale aj sviatočného dňa?
Hovorí Ing. Marta Wöllnerová:
■ Pani riaditeľka, Vy ste pred 20-imi rokmi robili úplne niečo iné.
To, v čom ste dnes zainteresovaná, je diametrálne odlišné. Len pre

informáciu verejnosti, prosím,
doplňte, čo ste robili pred tým a
či ste k súčasnej zmene pristúpili
dobrovoľne, alebo to bola nutnosť
celkového smerovania “rodinnej
firmy” a chceli ste aj Vy pomôcť?
- Skutočne som v minulosti robila
úplne v inej oblasti ako je tá, v ktorej
pôsobím teraz. Jednak to bolo
krátke obdobie v zdravotníctve
a dlhšie obdobie v školstve. Prvým
podnetom pre zmenu bolo zrušenie
zariadenia, v ktorom som pracovala,
ale musím priznať, že súbežne s touto
skutočnosťou sa už rozbiehala aj naša
rodinná firma.
■ Neľutujete dnes, že ste sa rozhodli
pre takého radikálne zmeny?
- Neľutujem a dnes by som už
nemenila. Tu sa cítim viac potrebná
a mám oveľa väčší priestor pre svoj
osobný rast a sebarealizáciu.
■ Byť na čele takého pracovného
tímu, aký tvorí Vašu spoločnosť, si
vyžaduje všestranne vzdelaného
intelektuála
s
nadčasovým
pohľadom
a
kombinačnými
schopnosťami, ale aj s citom
pre chápanie toho druhého.
Neustále rozširovanie si svojich vedomostí, spoznávanie nového,
moderného, čo život prináša. Aká bola a je Vaša cesta v oblasti
vzdelávania a rozširovania si poznatkov?
- Máte pravdu, človek by sa podľa môjho názoru sústavne mal
vzdelávať. Ja mám to štastie, že ma veľmi baví učiť sa, poznávať nové –
nepoznané. V podstate sa dá povedať, že som večný študent. Vzhľadom
na skutočnosť, že pôsobím v úplne odlišnej sfére ako je zdravotníctvo
a školstvo, bolo nevyhnutné doplniť si vzdelanie, takže poslednú vysokú
školu s ekonomickým zameraním som ukončila pred siedmimi rokmi.
Je pravda, že v poslednej dobe som pracovne veľmi vyťažená, ale verím
tomu, že si nájdem priestor pre ďalšie vzdelávanie, lebo v oblasti, v ktorej

teraz pôsobím, je to veľmi potrebné.
■ Ste doslova celodenne pracovne vyťažená. Napriek tomu nezabúdate na fakt, že ste v prvom rade dáma, ktorá musí byť
upravená a elegantná, ako pre okolie, tak aj pre vlastný pocit
sebavedomia a pohody. Ako máte zadelený čas pre seba, keď sa o
seba staráte? Prezradíte recept, ako to stíhate, pretože starostlivosť
o seba je u Vás viditeľná a mnohé ženy by si mohli naozaj z toho
brať príklad...
- Čo sa týka mojej upravenosti, tak tu vidím veľké medzery zo svojej
strany. Rada by som si venovala viac času. Viem si predstaviť, aké možnosti
ponúka kozmetika, vizážisti ale aj súčasná móda. Túto časť môjho života
nenapĺňam tak, ako by som mohla. Možno toto tvrdí každá žena, veď
nikdy nie sme so sebou spokojné. Poznám však oveľa dôležitejšie hodnoty
ako je táto. Napĺňajú ma štastím a som rada, že mám krásnu veľkú rodinu,
ktorej venujem svoj voľný čas naplno.
■ Určite sa aj Vy stretávate s nevďakom a neúctou ľudí, ktorým ste
pomohli. Ako sa k tomu staviate?
- Robí ma štastnou, ak môžem niekomu pomôcť. Držím sa hesla „Ak
nepomôžeš – neublíž.“
■ Ako úspešná a veľmi schopná manažérka, ale aj elegantná
dáma, iste narážate na odpor menej schopných a neúspešných,
či závistlivých jedincov. Človeka v prvom momente intrigy, či
znevažovanie osoby a práce zrania, ale musíme sa s takýmito
neresťami naučiť žiť. Iste ani Vás takéto “aktivity neúspešných”
neobchádzajú. Môžeme poznať Váš postoj a názor na ne?
- Neprajníci vždy boli a budú. Hovorí sa, že pokiaľ o človeku hovoria, je to
dobré, lebo je zaujímavý.
■ Aké sú Vaše ďalšie plány (pracovné, osobné,...)?
-Nikdy neplánujem ďaleko dopredu, snažím sa stihnúť všetko, čo
prichádza, ale zásadne neodkladám na zajtra, čo môžem urobiť dnes.
■ Človek, keď chce, stíha v živote veľa. Keď nechce, nestíha nič. Vy
patríte do prvej kategórie. Ste spokojná s tým, aký život žijete?
Napĺňali sa a napĺňajú Vaše sny, ambície, možnosti?
- Stíham toho skutočne veľa a zároveň ako hovoríte, mám pocit, že
nestíham nič. Akosi sa mi zdá, že dni, hodiny a týždne ubiehajú rýchlejšie
ako v minulosti. Je to určite spôsobené hektickou dobou, ktorú žijeme.
■ Tešíte sa zo života, aj keď je veľmi zložitý?
- Áno som spokojná, ak by som raz prestala mať pocit, že je život zložitý,
prestala by som sa tešiť z každej maličkosti a z každého úspechu, ktorý
dosiahnem. Práve takéto maličkosti vedia priniesť veľké štastie.

Zuzana Czibulová z Vlčian svoje rozhodnutie
- mať salón krásy - po roku hodnotí so spokojnosťou...

Zuzka Czibulová je veľmi pekné žieňa, ktoré si v minulom roku otvorilo
Štúdio krásy, relaxu a oddychu vo Vlčanoch. A ako - po určitom období
môže hodnotiť túto svoju snahu a aktivitu ona sama?
■ Ako prijali zákazníci a zákazníčky túto novú službu vo Vlčanoch?
- V dnešnej dobe je už samozrejmosťou, že každá žena chce byť krásna.
Kvôli tomu som si otvorila CzZ - Wellness studio, ktoré funguje vyše roka,
aby zákazníci a zákazníčky nemuseli cestovať ďaleko. Myslím si, že moji
zákazníci sú spokojní. Snažím sa, aby mali vždy najlepšie kozmetické
prípravky, služby, poradenstvo.
■ Kto sa najčastejšie skrášľuje?
- O svoju pleť sa v dnešnej dobe starajú nielen ženy, ale aj muži, ktorých
chcem aj touto cestou pozvať do môjho kozmetického štúdia na masáže
a ošetrenie pleti. Veď, ak sa o seba starajú ženy, tak prečo by nemohli aj
muži...?
■ Čo všetko teda Vaše Wellnes štúdio ponúka - aké služby?
- Základné služby, ktoré naši klienti radi využívajú sú: kozmetika - každá
pleť potrebuje starostlivosť - skrášlenie. A krása nikdy nesúvisí s vekom
a teraz myslím tú staršiu vekovú kategóriu. Pre svoje klientky ponúkam
povrchové - hĺbkové čistenie pleti, masáž tváre, peeling, skrášľujúce
masky a ampulky, farbenie obočia a mihalníc, trvalú na mihalnice, umelé
mihalnice, predlžovanie a zahusťovanie mihalníc, depiláciu rúk a nôh
parafínom, poradenstvo v oblasti krémov a vizáže. Make up - denný,
večerný, disco, extravagant, slávnostné, svadobné, na casting a na foto...
Pri ošetrení tváre používame ultrazvuk, laser, ozonizér a dermobráziu. Na
celulitídu používame tri druhy zábalov - škorica, thermo a prafango.
Ďalšou službou, ktorú ponúkame, sú masáže, ktorými vplývame na
celkový stav človeka, na psychiku, fyzikalitu, svalové napätie a na
prekrvenie - cirkuláciu krvi. Ponúkame klasickú, športovú, relaxačnú
masáž, bankovanie - vákuovú masáž, lymfatickú a anticelulitídovú masáž,
reflexnú masáž chodidiel a diagnostiku, , medovú detoxikačnú masáž,
thajskú masáž. Klientom tiež odporúčam turbo solárium, nastreľovanie
náušníc, piercing do nosa. Na odpredaj ponúkame rôzne kozmetické
prípravky, krémy, dekoratívnu kozmetiku, solárnu kozmetiku a piercing.
■ Vaše otváracie hodiny?
- Pondelok - od 14.00 - 20.00,Utorok - od 9.00 - 19.00, Streda - od 14.00
- 20.00, Štvrtok - od 9.00 - 19.00, Piatok - od 14.00 - 20.00, Sobota - od
9.00 - 16.00.
■ Ako pracujete, na systém objednávok?

- Objednávky prijímame na tel. čísle 0908 414 519, alebo osobne.
■ Aký máte pocit z Vašej práce?
- Vždy som sa snažila zrealizovať svoj sen, ktorým bolo toto štúdio.
Mám radosť z toho, že po roku mám pri sebe aj absolventku - moju
pomocníčku, Veroniku Tóthovú zo Žihárca.
■ Sú zákazníci a zákazníčky spokojní?
- V to dúfam a verím. Moje zákazníčku tu môžu oddychovať a relaxovať
a ja sa im snažím vytvoriť čo najpríjemnejšiu atmosféru, aby si v mojom
salóne naozaj oddýchli.
■ Čo sa Vám na Vašej práci najviac páči?
- Vo svojom odbore pracujem už viac rokov. Vždy som sa snažila čo
najviac dozvedieť aj o kozmetike a masážach. Páči sa mi, že mi ľudia
dôverujú a keď sa ku mne vracajú, viem, že sú spokojní.
■ Neplánujete rozšíriť sortiment služieb, ktoré verejnosti
ponúkate?
- Pre svojich zákazníkov mám vždy pripravené nejaké novinky. Snažím
sa všetkým klientom vyjsť v ústrety, vypočuť si ich želania a tieto
následne realizovať. Veľký záujem je o body piercing a o predlžovanie a
zahusťovanie mihalníc, ktoré sa čoskoro objaví v našej ponuke.
Predlžovanie a zahusťovanie mihalníc je v dnešnej dobe veľmi rozšírené
a obľúbené, pretože takto má žena krásny a zvodný pohľad po celý
mesiac a to bez toho, aby si každý deň musela maľovať mihalnice, bude
ju to stáť cca 700,-Sk.
■ Pripravujete pre svojich zákazníkov nejaké predvianočné
prekvapenie? Ako sa zvyknete Vy pripravovať, variť, piecť, aké
tradície dodržiava Vaša rodina a teda aj Vy na Vianoce?
- Pre svojich zákazníkov mám neustále pripravené rôzne akcie a
žrebovania darčekov. Novinkou budú výrazné zľavy pre verné klientky,
keďže sa snažím byť klientom vždy k dispozícii.
Varenie a pečenie na Vianoce vo veľkej miere prenechávam mojej mame
a v období sviatkov zostávame verní tradičným jedlám.
otázky: Žurnál

N&B SERVIS
Elektroopravy
- oprava automatických pračiek
a vírivých pračiek
- oprava elektrospotrebičov
(vysávače, žehličky, fény, mixéry,
el. trúby...)
- opravy mikrovlniek
- opravy umývačiek riadu
- záručný servis na automatické
pračky zn. Ardo, Electrolux, AEG
- opravy priamo u zákazníka

Marián Novelinka
Trnovec nad Váhom č. 985
tel.: 031/7703468
mobil: 0905 465 235

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Svadobný salón
„ANDREA“
Soňa Práznovská
Hornočepenská 1562/100
Sereď - Horný Čepeň
Otv.hodiny
Pondelok - Piatok: 11.00 - 18.00

Telefón: 0903416623
Ponúka:

* svadobné šaty od veľkosti 34 - 52
*svadobné a spoločenské doplnky
(korunky, čelenky, ozdoby,
závoje, vlásenky, šperky)
* ozdoby na svadobné autá
(obrúčky, srdiečka, cylindre, bábika)
* spoločenské šaty
*detské spoločenské šaty
Zabezpečíme, ak treba,
aj malé úpravy šiat

“...ak si vyberiete z ponuky
Salónu Andrea, rozkvitnete
do krásy a budete žiariť spokojnosťou...”

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Poznáte, ktoré mestá a obce patria do galantsko-šalianskeho
regiónu a kde všade nájdete aj náš Galantský a Šaliansky Žurnál?
Galanta
Šaľa
Sereď
Sládkovičovo

Ing. Alexander Mézeš - primátor
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
telefón: +421/31/788 43 01
fax:
+421/31/780 35 92
web:
http://www.galanta.sk
e-mail: info@galanta.sk

Topoľnica

Zoltán Szilvási - starosta
925 92 Topoľnica
Tel.:
031/781 1258,
031/702 02 18
Fax:
031/781 1258
E-mail:
Web:

MUDr. Martin Alföldi - primátor
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šala
tel.:
+421 031 770 2351
+421 911 362 320
fax:
+421 031/7706021
e-mail: primator@sala.sk
web:
www.sala.sk

Košúty

Zdenka Mačicová - starostka
925 09 Košúty
tel.:
031 784 9130
e-mail:
web:

ou.kosuty@stonline.sk
www.kosuty.sk

Dolný Chotár

outopolnica@stonline.sk
www.topolnica.sk

Horná Kráľová

Emil Rábak - starosta
951 32 Horná Kráľova
Hlavná č.17
tel.:
+421 37 658 02 65
fax.:
+421 37 658 02 65
e-mail:
web:

Horné Saliby

Ing. Pavol Dobosy - starosta
925 03 Horné Saliby
tel.:
00421/0/317852399
fax:
00421/0/317852412
e-mail:
web:

Mgr. Vladimír Vranovič - primátor
Námestie republiky č. 1176/10
926 01 Sereď
tel.:
031/789 2392, 031/789 2399
fax:
031/789 2447
e-mail: mu@sered.sk
web:
www.sered.sk

sekretariat@hornakralova.sk
www.hornakralova.sk

Čierna Voda

Štefan LUKOVICS - starosta
92506 Čierna Voda
tel. a fax: 031/7848297
tel.:
031/7848324
e-mail:
web:

ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
www.ciernavoda-nyek.sk

Pusté Sady

Vozokany

Ing. Anton Szabó - primátor
Fučíkova 329
925 21 Sládkovičovo
tel:
031/784 27 12
fax
031/701 60 51
e-mail: sladkovicovo@zoznam.sk

Hájske

Mgr. Anton Mandák
starosta
951 33 Hájske č. 410
tel./fax: 037/7819037
tel.:
037/7819084
037/7819189
e-mail:

Tešedíkovo

Gyula Borsányi - starosta
925 82 Tešedíkovo
tel.:
031/779 5225
e-mail:

tesedikovo@in.slovnet.sk

Váhovce

ouhajske@stonline.sk
matrika_hajske@hispa.sk
ekonom_hajske@stonline.sk

Malá Mača
František Dora - starosta
925 41 Dolný Chotár
tel.: 031/778 03 27
fax: 031/778 03 27

e-mail: ou.dolny.chotar@orangemail.sk

Tomášikovo

hornesaliby@hornesaliby.sk
www.hornesaliby.sk

PaedDr. Mikuláš Tončko
starosta
925 05 Vozokany
tel.:
031 785 5239
e-mail:
web:

ou_vozokany@stonline.sk
www.obecvozokany.sk

Tomáš Nemeček - starosta
Hlavná ul. 131
925 54 Pusté Sady
tel.:
031/7861194
fax:
031/7861194
e-mail: obecpustesady@mail.t-com.sk

Šalgočka

Pata

Matúškovo

Ferdinand Szalay - starosta
925 62 Váhovce
tel.:
031 789 8201
Ing. František Hontvári
starosta
925 21 Malá Mača č. 127
tel.:
031 / 701 8322
fax:
031 / 701 8321

e-mail:
web:

obecvahovce@stonline.sk
www.vahovce.sk

Diakovce

e-mail: obecmalamaca@mail.t-com.sk
web:
www.malamaca.sk

Kajal

Ing. Marta Mészárosová
starostka
925 01 Matúškovo
tel.:
031 782 63 92
e-mail:
web:

Zoltán Horváth - starosta
925 04 Tomášíkovo
tel./fax: 031/7855231

e-mail:
obectomasikovo@stonline.sk
web: www.tomasikovo.org

Trstice

Milan Čambálik - starosta
925 53 Pata
tel.: 031/786 0122
e-mail:
web:

obecpata@rejk-net.sk
www.obecpata.sk

Šintava

obec@obecmatuskovo.sk
www.matuskovo.sk

ocusalgocka@azet.sk

e-mail:
web:

obec@trstice.sk
www.trstice.sk

Pusté Úľany

Václav Jurčaga - starosta
Šintava 244, 925 51 Šintava
tel.:
031/ 789 23 70
fax:
031/ 789 25 11
e-mail:
web:

obec.sintava@stonline.sk
www.sintava.sk

Šoporňa

Miloš Glassa - starosta
925 28 Pusté Úľany
tel.:
031/784 5121
e-mail:

Ing. Roman Súkeník
starosta
925 54 Zemianske Sady
tel.:
031/786 1125
e-mail:
web:

ocuzemsady@stonline.sk
www.zemianskesady.sk

Abrahám

ou@pusteulany.sk

e-mail:
web:

kralov.brod@post.sk
www.kralovbrod.sk

Stanislav Kiš - starosta
925 52 Šoporňa 1179
tel.:
031/787 42 82
fax:
031/787 43 87
Mgr. Ľuboš Šúry - starosta
925 63 Dolná Streda s.č. 650
fax:
031 789 2988
e-mail:

e-mail:
web:

ciernybrod@stonline.sk
www.ciernybrod.sk

e-mail:
web:

soporna@stonline.sk
www.soporna.sk

Vinohrady nad Váhom

Marian Vrbovský - starosta
925 45 Abrahám
tel.:
031/785 72 41
fax:
031/785 72 20
e-mail:
web:

ocu.dolnastreda@stonline.sk

Vlčany

Čierny Brod

Ing. Juraj Halag - starosta
925 08 Čierny Brod
tel.:
031 7848 191

e-mail:
web:

e-mail:
web:

diakovce@nextra.sk
www.regioportal.sk

Kráľová nad Váhom

kajal@kajal.sk
www.kajal.sk

Ing. František Gőgh
starosta, 925 22 Veľké Úľany
tel.:
031/787 8108
fax:
031/787 8192
e-mail:
web:

ocuvelkeulany@stonline.sk
www.velkeulany.sk

urad@obecabraham.sk
www.obecabraham.sk

Neded

RNDr. Ladislav Andor
starosta, 925 27 Veľký Grob
tel.:
031 784 6132
fax:
031/784 61 37

e-mail:obecnyuradvelkygrob@stonline.sk
web:
www.velkygrob.sk

Močenok

Ing. Július Iván - starosta
925 84 Vlčany
tel./fax: 031/779 42 01
e-mail:
web:

obecvlcany@stonline.sk
www.vlcany.sk

RNDr. Ferenc Bergendi
starosta
925 91 Kráľová n. Váhom
tel.:
031/7713122
031/7715219
fax:
031/7715445

e-mail:
obeckralovanv@stonline.sk
web:
www.slovakregion.sk
www.miestnykanal.com/KralovanadVahom

Selice

Veľký Grob

Dolná Streda
PhDr. Pavel Racsko
starosta
925 41 Kráľov Brod č. 4
tel.:
031 7780 335
031 7020132
fax:
031 7780 364

Tibor Kosztolányi - starosta
925 92 Kajal
tel.:
031 781 1911

Veľké Úľany
JUDr. Juhos Ferenc -starosta
925 42 Trstice
tel.:
031/7782232
fax:
031/7782271

Kráľov Brod

e-mail:

Zemianske Sady

Gáň

Dušan Bucko - starosta
925 31 Gáň
tel.:
031/780 5104

Helena Mesárošová
starostka
925 54 Šalgočka 135
tel.:
031/7861105
fax:
031/7861105

Ján Bukovský - starosta
925 81 Diakovce
tel.:
031/7712022
fax:
031/7712033

Peter Adámek - starosta
Hulácka 355, 925 55 Vinohrady
nad Váhom
tel./fax: 031/789 92 53
web:

www.vinohradynadvahom.sk

Hoste

Cyril Špačinský - starosta
č. 93, 925 45 Hoste
tel.:
031/7857529
e-mail:

ouhoste@stonline.sk

Ing. Štefan Jancsó - starosta
925 85 Neded
tel.:
031/779 4133
e-mail:
web:

obecneded@stonline.sk
www.neded.sk

Žihárec

Alajos Baranyay - starosta
tel.: 031/779 8215
fax: 031/702 0758
e-mail:

Igor Mandák - starosta
Sov. armády č. 1131
925 72 Selice
tel.:
031/7792202
fax:
031/7792209
e-mail:

Veľká Mača

Ing. Štefan Lancz - starosta
Gáňska 137,
925 32 Veľká Mača
tel.:
031/785 8117
e-mail:
web:

Ing. Marián Borza - starosta
951 31 Močenok
tel.:
037/6552370
fax:
037/6552830
e-mail: kulturamocenok@mocenok.sk
web:
www.mocenok.sk

obecselice@salamon.sk

ocuvmaca@nextra.sk
www.velkamaca.sk

Dolné Saliby
Mostová
Dlhá nad Váhom
Trnovec nad Váhom
Jánovce

obecziharec@stonline.sk

Inzerujte v našom regionálnom časopise, pri
celoročnej inzercii možnosť až 50% zľavy !

Posledná šanca získať Getz

Hyundai
už od

224 900 SKK

(7 465,31 EUR*) s DPH

V ponuke aj výbava Premium: klimatizácia, 2 airbagy, ABS s EBD, rádio s CD a MP3, elektrické okná vpredu, posilňovač riadenia, centrálne zamykanie
www.hyundai.sk
Záruka
rokybez
bez obmedzenia
spotreba
4,3 4,3
- 5,9- l/100
km,km,
emisie
CO2 CO
114
- 139- g/km.
** Cenové
zvýhodnenie
až 60až
00060SKK
991,64
EUR*) platí
výbave
Premium.
Záruka
3 3roky
obmedzeniakm.
km.Kombinovaná
Kombinovaná
spotreba
5,9 l/100
emisie
2 114
139 g/km.
** Cenové
zvýhodnenie
000(1SKK
(1 991,64
EUR*)priplatí
pri výbave
Premium. Ponuka platí do vypredania zásob.
Ponuka platí do vypredania zásob. *Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

*Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

| Banská Bystrica I., 048/470 02 55 | Banská Bystrica II., 048/414 87 35 | Bardejov, 054/488 19 18 | Bratislava I., 02/3215 83 23-5 | Bratislava II., 02/536 37 037 | Dunajská Streda, 031/552 22 27 | Košice, 055/ 64 45 312 | Levice, 036/630 98 80
| Martin - Košťany nad Turcom, 043/438 84 48 | Michalovce, 056/688 77 92 | Nitra, 037/658 20 11 | Nové Zámky, 035/642 42 61 | Poprad, 052/77 30 478 | Prešov, 051/773 31 39 | Rimavská Sobota, 047/581 2273 | Ružomberok, 044/430 46 91
| Senica, 034/651 80 82 | Spišská Nová Ves, 053/429 75 16 | Topoľčany, 038/532 18 90| Tornaľa, 047/552 37 17 | Trenčín, 032/640 20 70 | Trnava, 033/553 68 42 | Veľký Krtíš, 047/483 10 90 | Zvolen, 045/540 26 68 | Žilina, 041/763 52 95

AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, 917 00 Trnava,
tel.: 033/5536 842, e-mail: info@autocomodex.sk www.autocomodex.sk

