„Je veľmi dôležité, aby slovenský
spotrebiteľ pochopil, že ak si kúpi
slovenský výrobok, podporí tým nielen
našu ekonomiku, ale aj seba a svoju
rodinu“,- hovorí Ing. Iveta Schwarzová,
prevádzková riaditeľka COOP Jednota
Galanta, s.d., str. 8

„Pusté Úľany sú mojou rodnou
obcou, mám ju rada,
aj ľudí, ktorí v nej žijú. Počas môjho
života som nepocítila nutkanie
presťahovať sa niekde inde“,
- hovorí Ing. Drahotína Šimeková,
starostka obce Pusté Úľany, str. 4

Rozvoz denného menu
za 3,60 €
až k Vám domov
objednávky:

0911 811 820

- steaky
- obedové menu
- hotové jedlá
- rozvoz jedál

Po – Štv: 10.00 – 22

.00 / Pia: 10.00 – 24

.00 / So – Ne: 12.00

– 22.00

„V Galante možno budeme
mať fakultnú nemocnicu“,
- hovorí MVDr. Gábor Pallya,
predseda dozornej rady
galantskej nemocnice, str. 6

lanta 924 01
kpt. Nálepku 738, Ga
k
www.chilli-galanta.s

7 571

l.: 0944 29
Objednávky na te

„Aj smrť patrí do života
každého z nás,“- hovorí
majiteľka Pohrebnej
služby MAJA zo Šale, Mária
Juhászová, str. 15
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Pohrebná služba MAJA
Mária Juhászová
Dolná 1, Šaľa

Vykonávame pre našich zákazníkov
na základe ich objednávky
všetky pohrebné služby:
- prevoz zosnulých
- výkopy hrobových miest
- obliekanie
- samotná organizácia
celého pohrebného aktu
- pôsobnosť v rámci regiónu
- prevozy zosnulých v rámci celej
republiky, i mimo SR

Tel.: 0905 571 985

!NONSTOP!

Salón OrchideaSalón Orchidea
Otváracie doba pre zákazníkov:

Univerzal Galanta

Salón krásy a zdravia Orchidea
KOZMETICKÝ SALÓN KITTI

Ponúka
viacero
kozmetických
služieb:
rôzne druhy
peelingov,
masáž dekoltu,
tváre a rúk,
hĺbkové
čistenie tváre
naparovaním a
parafínom, po
hĺbkovom
čistení
dezinfekcia
dezinfekčným prístrojom, ďalej masky na tvár,
ktoré sa aplikujú podľa typu pleti. Zábaly a
ampulky Vám budú aplikované pomocou
ultrazvuku.
Ďalšie služby:
lepenie umelých rias, farbenie obočia a mihalníc,
denné, slávnostné a svadobné líčenie, depilácie a
ošetrenie proti celulitíde.

Prekvapenie: darčekové poukážky.

Objednajte sa: Kitti Horváth,
Tel.: 0902 106 508

Štúdio BEMER Orchidea

Utorok – Piatok: 8.00 h. - 18.00 h.
(podľa objednávky)
Sobota: 8.00 h. - 12.00 h.
(podľa objednávky)
Nedeľa, pondelok – zatvorené

Otvá

Salón
krásy asalón
zdravia„RELAX“
Orchidea
Masážny

Masážn

Ut

Univerzal Galanta

KOZMETICKÝ
SALÓN
KITTI
Doprajte
Doprajte si relax
a pohodu!

Ponúka
Uvoľnenie tela i du
viacero
- Detoxikačná medo
Uvoľnenie tela i ducha
kozmetických
masáž
- Detoxikačná medová
služieb:
- Medová masáž
masáž
rôzne druhy
- Thajská masáž
-peelingov,
Medová masáž
- Bankovanie
-masáž
Thajská
masáž
dekoltu,
- Zoštíhľujúce zába
- Bankovanie
tváre
a rúk,
- klasická masáž
hĺbkové
- bankovanie
- Zoštíhľujúce zábaly
čistenie
tváremasáž
- medová masáž
- klasická
naparovaním
a
- thajská masáž
- bankovanie
parafínom, po
- formovanie postav
- medová masáž
hĺbkovom
- thajská masáž
čistení
- formovanie postavy
dezinfekcia
dezinfekčným prístrojom, ďalej masky na tvár,
ktoré sa aplikujú podľa typu pleti. Zábaly a
ampulky Vám budú aplikovanéObjednajte
pomocou
sa: Gitka Benedeková,
ultrazvuku.
Tel.: 0905 127 249
Ďalšie služby:
lepenie umelých rias, farbenie obočia a mihalníc,
denné, slávnostné a svadobné líčenie, depilácie a
ošetrenie proti celulitíde.

Prekvapenie: darčekové poukážky.

Objednajte sa: Kitti Horváth,
Tel.: 0902 106 508

Štúdio BEMER Orchidea
Ozdravte svoj organizmus
v našom štúdiu...

Kaderníctvo Orchidea

Terapia zlepšuje krvný obeh,
napráva imunitný systém,
zlepšuje vodivosť nervových

Kade

V našom kaderníctv
vyskúšajte:
nové metódy strihov
nové farebné odtien
vlasy,
atraktívne melíre,
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Prečo naše celebrity, či už športové, alebo spevácke, či herecké – pri svojich
miliónových zárobkoch a neustále preferujúce „západné“ kultúry, sú
„odkázané“ na naše „zaostalé“ štátne nemocnice, kde „chýbajú“ odborníci...?
Stále počujeme okolo seba „plakať“
verejnosť, v akom stave je naše
zdravotníctvo, že na nič nie sú peniaze,
je strach ochorieť a dostať sa „pod nôž“
lekárovi... Že je otrasná starostlivosť v
našich nemocniciach, čo sa týka operácií,
že skrátka všade a v každej zdravotnej
inštitúcii chýbajú peniaze – a že, aj čo sa
týka personálneho zabezpečenia, u nás
nie sú odborníci, lebo vraj odchádzajú
za lepším zárobkom, keďže nie sú u nás
docenení, ani uznaní..., atď... Na druhej
strane sa však dozvedáme o excelentnej
práci našich chirurgov, ktorí zachraňujú
životy, prinavracajú pacientom pohyblivosť,
operujú im implantáty, s perfektnou
precíznosťou darované orgány, čím
predlžujú ich život, ktorý by inak už dávno
skončil, resp. sa ukončoval... A všetky tieto
– nazvime to „zázraky života a šikovných
rúk našich lekárov, operatérov“ – sa dejú
na našich slovenských klinikách, tak
ohováraných a slovne devastovaných
ľuďmi, ktorí častokrát doslova potrebujú
zničiť dobré meno našich lekárov,
odborníkov. Aspoň ja takto vnímam
veľakrát negatívnu propagandu, namierenú
na naše nemocnice. Aj preto si docenenie
naši odborníci, operatéri, ktorí sú lekármi
telom, aj dušou, a ktorí nám zachraňujú

život a vylepšujú kvalitu nášho života –
bezpochyby zaslúžia! Trochu som odbočila,
lebo podstatou tohto zamyslenia by
mala byť myšlienka, ktorá ma napadla
už viackrát, keď sa dozvedám z médií o
tom, koľkí naši umelci, športovci, či herci,
ktorí „do neba“ vychvaľujú štýl života v
Amerike, a cestujú tam za prácou, ale aj
za dovolenkami, veľmi rýchlo „spoznajú“
Slovensko – svoju krajinu, ak im ide o
život a potrebujú ošetrenie, operáciu, či
iný odborný zásah na klinike, v nemocnici.
Mne sa doslova nechce veriť, že celebrity,
či už športové, alebo spevácke, či herecké
– pri svojich miliónových zárobkoch a
neustále preferujúcich „západné“ kultúry,
sú „odkázané“ na naše „zaostalé“ štátne
nemocnice, kde „chýbajú“ odborníci...?
Že sa neboja tieto celebrity – dať sa u nás
operovať, a vôbec odovzdať sa do rúk
našich lekárov, keď tu je u nás všetko také
nanič, a všade chýbajú peniaze, že pomaly
nie je za čo operovať...! Mnohí naši umelci,
moderátori, speváci, žijúci v zahraničí, ak
sa im prihodí úraz, alebo sa objaví vážne
ochorenie, okamžite vedia nájsť cestu
domov, či už do Česka, alebo na Slovensko
– a operujú ich a liečia tu! Prečo neostávajú
v ospevovanom zahraničí? Prečo tam
nevyhľadávajú pomoc a ošetrenie?

Nehanbia
sa takto sa
„znížiť“ a ísť
sa dať ošetriť
do našej
nemocnice,
ktorá
„melie“ z
posledného?
Inak – ja,
keby som
bola na ich
mieste, by
som sa určite
hanbila takto sa „znížiť“. Na jednej strane
sa budem predvádzať v médiách, aký
vlastním dom, haciendu, jachtu v zahraničí,
či oblečenie, drahé šperky a značkové autá
– a na druhej strane – nemám v zahraničí
na poriadne lekárske ošetrenie? To, aký je
paradox? Kto sa tu potom vlastne iba hrá
na „celebrity“? A kto osobnosťou skutočne
je? Nech žijú naše „nekvalitné“ nemocnice,
lebo vďaka nim ešte stále môžu „dýchať“
mnohí naši vysťahovaní, či odídení
„celebritní vyžierači“ nášho zdravotného
systému!
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Hasičská technika dnes a v minulosti v Galante
Pod touto témou bol vyhlásený IX. ročník výtvarno – umeleckej
súťaže pre deti základných škôl a centier voľného času okresu
Galanta. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky vekové kategórie detí.
Hlavná téma súťaže s názvom „Hasičská technika dnes a v minulosti“
mala zobrazovať pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných
pohromách pomocou rôznej hasičskej techniky v súčasnosti alebo v
minulosti.
Dňa 23.04.2012 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Galante zorganizovalo slávnostné vyhodnotenie IX. ročníka
výtvarno – umeleckej súťaže. Do súťaže sa zapojilo celkom 14 škôl s
celkovým počtom 137 prác. Hodnotenie prebehlo v troch kategóriách: kategória do 9 rokov, kategória od 10 do 12 rokov a kategória
od 13 do 15 rokov. Náročným rozhodovaním prešli všetky práce.
Autori troch najlepších prác v každej kategórii boli odmenení vecnými darmi.
Víťazné práce a ich autori:

I. kategória
1. Alexandra SZULÁNYIOVÁ – ZŠ Dolná Streda,
2. Kolektív Školského klubu detí Horné Saliby,
3. Simona VADÍKOVÁ – ZŠ P.O. Hviezdoslava Sereď.

II. kategória
1. Romana BÚŠOVÁ – ŠZŠ Sereď,
2. Erika SZUTÁNYIOVÁ – ZŠ a MŠ Horné Saliby,
3. Daniel ZUZKOVIČ – ŠZŠ Sereď.
III.
kategória
1. Patrik VIZVÁRY – ZŠ SNP Galanta,
2. Milan ZÁRECKÝ – ZŠ SNP Galanta,
3. Karolína HIRKOVÁ – ZŠ a MŠ Horné Saliby.
Do súťaže sa zapojili základné školy: Dolná Streda, M.R. Štefánika
Galanta, SNP Galanta, Lipóta Gregovitsa s VJM Jelka, Horné Saliby,
J.A. Komenského Sereď, P.O. Hviezdoslava Sereď, J. Fándlyho Sereď,
Šintava, Vinohrady nad Váhom, ďalej Spojená škola Sládkovičovo,
Špeciálne základne školy Jelka, Sereď a Špeciálna základná škola s
VJM Tomášikovo.
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„Pusté Úľany sú mojou rodnou obcou, mám ju rada,
aj ľudí, ktorí v nej žijú. Počas môjho života som
nepocítila nutkanie presťahovať sa niekde inde“,
- hovorí Ing. Drahotína Šimeková, starostka obce Pusté Úľany.

Pusté Úľany sú obcou galantského okresu, ktorá sa v minulom
období prezentovala v našom regionálnom časopise pomenej,
preto som veľmi rada, že sa táto situácia stáva minulosťou aj
vďaka novozvolenej starostke obce, Ing. Drahotíne Šimekovej,
ktorá sa ujala svojej funkcie po komunálnych voľbách v roku
2010. Uplynul prakticky rok a pol z nového volebného obdobia
a je na mieste opýtať sa jej – čo to znamenalo pre ňu – ako
človeka – vykonávať túto verejnú funkciu a v akom pracovnom
duchu sa niesli uplynulé mesiace v obci Pusté Úľany?
- Predovšetkým to znamenalo prevzatie veľkej zodpovednosti,
množstvo novej práce, pracovná doba bez obmedzenia, to
znamená práca cez víkendy, večery a tiež úplné preorganizovanie
chodu domácnosti. Prestávate mať absolútne svoje súkromie, občan
sa na Vás obráti aj s úplne bežnými rodinnými problémami a Vy ho
musíte vypočuť. A keď nič iné, aspoň morálne podporiť.
o Po prvej otázke, by som sa však predsa len, vzhľadom k tomu,
že v minulom roku ste v Galantskom a Šalianskom Žurnále ako
starostka neprezentovali svoju prácu a motív kandidatúry –
opýtala práve na tieto skutočnosti..., z akej pracovnej pozície
ste kandidovali na starostku a prečo?
- Po skončení VŠP v Nitre som pracovala v dvoch
poľnohospodárskych podnikoch, kde mojou pracovnou náplňou
bola správa majetku a nehnuteľností, ochrana životného prostredia,
vodohospodárstvo, hygiena a správa bytového fondu. Od roku 2001
až do nástupu do funkcie starostky som pracovala na Slovenskom
pozemkovom fonde ako vedúci odborný referent. Od roku 1998
do 2002 som vykonávala funkciu zástupkyne starostu v obci a od
roku 2007 do 2010 som bola členkou obecného zastupiteľstva. Ako
vidíte z uvedeného, počas mojej profesionálnej praxe som získala
množstvo odborných a praktických skúseností, ktoré chcem zúročiť
a využiť v prospech našej obce a dúfam, že sa mi to aj podarí.
o Vy ste však aj mamou, a tak skĺbiť pracovné a materské
povinnosti, je naozaj psychicky, ale aj fyzicky veľmi
vyčerpávajúce. Vám sa to však celkom darí, ako zvyknete
„dobýjať baterky“?
- Som vo veku, kedy už mám dospelé deti a teda aj domácich
povinností je pomenej a môžem sa venovať preto práci naplno.
Teším sa, že som sa nedávno zaradila do „klubu babičiek“ a verím, že
vnúčik bude tým, pri kom budem naplno relaxovať.
o Pusté Úľany naši čitatelia v minulosti poznali z časopisu najmä
z niekoľkých článkov o Vašej základnej škole, ktorá dosahuje
vskutku zaujímavé úspechy, čím šíri dobré meno obci, ale aj
regiónu, Slovensku. Ste iste hrdá na takéto úspechy...
- Samozrejme som patrične hrdá na úspechy našich detí, lebo
tak, ako ste povedala, reprezentujú našu obec v rámci Slovenska,
ale aj vo svete. Napríklad v rámci súťaže robotov – RoboCup sa
žiaci ZŠ sedemkrát zúčastnili celosvetovej kvalifikácie. Súťažili

napr. v Číne, Japonsku, USA,
Rakúsku, Taliansku, Japonsku.
Našim žiakom sa darilo, čoho
výsledkom boli výborné
umiestnenia. Je ťažko hovoriť
o úspechoch pustoúľanských
detí a na nikoho nezabudnúť,
veď okrem spomínaných
„roboťákov“ máme výherkyne
celoslovenského kola
recitátorských súťaží ako
Šaliansky Maťko, Rozprávkové
vretienko a pod. Družstvo
mladých záchranárov
pravidelne vyhráva okresnú
súťaž, reprezentuje okres
Galanta na krajskej súťaži, kde
sa naposledy umiestnili na 3. mieste. To som ešte nespomenula
úspešných riešiteľov rôznych olympiád a tiež športovcov, ktorí
taktiež šíria dobré meno našej obce a školy. V súčasnosti máme
„horúce želiezko“ v televíznej súťaži Hlas Česko – Slovenska.
o Ktoré boli Vaše volebné priority, pani starostka a ako ste
predvolebné plány aj ostatných poslancov a na základe
potrieb občanov – skĺbili do pracovného plánu obce v minulom
a v tomto roku?
- Volebnými prioritami bola a stále je snaha o zlepšenie kvality
života občanov našej obce a riešenie súčasných nedostatkov,
ale aj príprava podkladov na rozvoj obce v budúcnosti. Spolu
s poslancami obecného zastupiteľstva pristupujeme k riešeniu
problémov obce s plnou zodpovednosťou a riešenia problémov
konzultujeme s odborníkmi v tom, ktorom odvetví. Nakoľko
sme sa v roku 2011 museli vyrovnať s vysporiadaním finančných
záväzkov z roku 2010 vo výške necelých 56 tisíc EUR, odzrkadlilo
sa to v investičnej činnosti obce. Z tohto dôvodu sme sa zamerali
na riešenie nasledovných najpotrebnejších investícií napr.
Rekonštrukcia hygienických zariadení obidvoch tried materskej
školy, ktoré to už skutočne potrebovali, oprava strechy na MŠ,
zakúpenie vlečky na zabezpečenie zberu biologického odpadu
v obci, inštalácia oxymetra na ušetrenie nákladov na čističke
odpadových vôd, výstavba prvej etapy obecnej kanalizácie, úprava
sobášnej siene na obecnom úrade a pod., pričom sme zároveň
pracovali na projektovej a technickej dokumentácii na budúcu
investičnú výstavbu v obci. Nie málo času sme venovali spracovaniu
projektu ROP-u, (Registra obnovenej evidencie pozemkov), konanie
ktorého v obci v súčasnosti prebieha. Ďalšou prioritou je schvaľovací
proces rozpracovaného územného plánu obce, ktorý je zásadným
dokumentom obce dôležitým pre jej ďalšie smerovanie a rozvoj. V
roku 2012 v započatej činnosti pokračujeme.
o Ktoré sú tzv. rarity, tradície Vašej obce, ktoré sú typické len
pre ňu a robí ju to tak výnimočnou oproti iným obciam?
- V našej obci sa nachádzajú aj historické objekty, ako napr.
Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava bol postavený v 18. storočí,
Kaplnka Navštívenia Panny Márie pochádza z roku 1742.
Najstaršou sakrálnou stavbou v obci je Evanjelický a.v. Kostol, ktorý
pochádza zo 17. storočia. Bohužiaľ, pôvodná stavba artikulárneho
evanjelického kostola a.v. sa do súčasnosti nezachovala.
Zaujímavosťou sú aj prícestné sochy Sv. Floriána a Sv. Jána
Nepomuckého, pochádzajúce z roku 1781 a ďalšie malé sakrálne
pamiatky. V obci sa nachádza aj budova Zichyho kaštieľa, ktorá
však viacerými prestavbami stratila pôvodný charakter stavby. Z
novších stavieb musím spomenúť Obecný dom, ktorý pôvodne
slúžil ako Orlovna – telocvičňa a zároveň ako kultúrny stánok, v čase
komunizmu slúžila ako kino a po rekonštrukcii slúži ako kultúrny
stánok obce. Okrem pamiatok vytvorených ľudskou rukou ponúkajú
Pusté Úľany aj prírodné zaujímavosti, krásnu prírodu nížinného
charakteru, s možnosťou vychádzok a cyklistických túr, ako aj
rybárstva. Nesmiem zabudnúť na 500 ročnú lipu rastúcu v blízkosti
už spomínanej kaplnky, ktorá je najstarším stromom v obci. V našej
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obci je raritou aj dodržiavanie tradície, ktorú nazývame „Maškary“,
keď na poslednú fašiangovú sobotu po obci chodia Maškary, veselo
vyhrávajú, spievajú, sem tam si aj zatancujú, a samozrejme od
občanov dostanú aké také podarúnky. V žiadnej z okolitých obcí sa
táto tradícia nedodržiava.
o Vaša obec sa môže pochváliť aj skutočne nádhernou knižnou
publikáciou, ktorú vydala... Priblížte ju trochu čitateľom, tiež
kolektív autorov, obsah, ocenenie...
- Máte pravdu, autorom sa podarila nádherná knižná publikácia,
ktorá prezentuje dejiny a život obce od mladšej doby kamennej po
súčasnosť. Kniha pod názvom: „PUSTÉ ÚĽANY - príbeh obce“ vyšla
v roku 2006 vo vydavateľstve Edition Ryba, Legenda Trnava. Na jej
zrode sa podieľal kolektív autorov pod vedením Doc. Mgr. Andreja
Démutha, PhD., za spolupráce obyvateľov a rodákov obce, ktorí boli
ochotní poskytnúť historické fotografie a dokumenty. Kniha bola
zaradená do kolekcie najkrajších kníh Slovenska za rok 2006 ako
víťaz v kategórii vedeckej a odbornej literatúry, ďalej do kolekcie
Najkrajších kníh SVETA za rok 2006 a bola vystavovaná na viacerých
medzinárodných knižných veľtrhoch - Leipziger Buchmesse v Lipsku,
Frankfurter Buchmesse vo Frankfurte nad Mohanom, Svet knihy
v Prahe a Salon du Livre v Paríži. Kniha získala aj výročnú cenu MK
udeľovanú revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá za rok
2006. Ak máte o ňu záujem, je ju možné kúpiť na Obecnom úrade
Pusté Úľany.
o Obec žije aj kultúrnym a spoločenským, ale tiež športovým
životom. Ako vyzerá taký kultúrno-spoločenský rok v Pustých
Úľanoch?
- Pustých Úľanoch to na rozdiel od názvu obce žije. Máme bohatý
kultúrny a spoločenský život, na organizácii ktorého sa okrem
vedenia obce podieľajú všetky spoločenské organizácie, materská
a základná škola. Vo februári nás potešili poľovníci z poľovného
združenia Prútnik obecnou zabíjačkou, následne obec zorganizovala
putovnú akciu pod názvom „Ochutnávka jedál starých materí“,
ktorej sa zúčastnili zástupcovia 8 obcí. Podľa referencií hostí sa toto
podujatie vskutku vydarilo. Vo fašiangovom období nesmie chýbať
maškarný ples detí rôzneho veku, ale aj hokejisti zorganizovali
už tradičný ples, a samozrejme každoročne organizujú naše
spoločenské organizácie rôzne akcie. Tiež Obecné slávnosti
sa každoročne konajú v mesiaci jún, obec ich poriada spolu so
spoločenskými organizáciami.
o A ako to vyzerá so športom vo Vašej obci, pani starostka? Je sa
čím pochváliť?
- Mimo futbalového klubu sa cvičí 2x týždenne zumba a ženy v
najlepších rokoch si chodia 2x týždenne zacvičiť cviky pomáhajúce
udržať primeranú kondíciu a predchádzať tak civilizačným
chorobám. V roku 2010 bol založený klub „FC 2010 Pusté Úľany“
ako občianske združenie, zamerané na futbalovú podporu detí a
mládeže. Cieľom a poslaním FCPU 2010 je vytvárať podľa svojich
možností podmienky na reprezentovanie obce Pusté Úľany,
uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, najmä vo futbale,
ale aj vo verejnom a spoločenskom živote. Dvakrát týždenne si muži
poriadajú zápasy pozemného hokeja. V obci máme tenisové kurty,
ktoré prenajímame záujemcom.
o A teraz inakšie, ako sa Vy pozeráte na svoju obec, aká je
perspektíva života u Vás?
- Obec Pusté Úľany je moja rodná obec, počas celého života som
nepocítila nutkanie presťahovať sa, hoci z mojich rovesníkov
sa v mladosti mnohí odsťahovali. V Pustých Úľanoch žije 1700
obyvateľov, nachádzame sa cca 50 km od Bratislavy, približne
rovnakú vzdialenosť máme do Galanty, Trnavy, alebo do Senca. Už
len poloha obce určuje jej potenciál. Od roku 2007 sa postupne
rozbehla výstavba rodinných domov, čo znamená nárast nových
občanov.
o Čo si od života želáte Vy – ako človek, pani starostka?
- Od života si predovšetkým želám zdravie, šťastie, rodinnú pohodu,
nesmiem zabudnúť na zmysluplnú prácu, ktorá ma napĺňa a zároveň
má zmysel a význam pre tých, pre ktorých ju vykonávam, ďalej na
dobrých priateľov a aj božské požehnanie, a to všetko si želám nielen
pre seba, ale aj pre všetkých občanov mojej obce.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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„V Galante možno budeme mať fakultnú nemocnicu“,
- hovorí MVDr. Gábor Pallya, predseda dozornej rady galantskej nemocnice.
MVDr. Gábor Pallya je nielen hlavným
kontrolórom mesta Galanta, ale aj
predsedom dozornej rady Nemocnice
Galanta, a.s., a keďže ide o dôležité posty
– povinností má neúrekom. Aj preto
som ho poprosila o rozhovor pre náš
Žurnál, aby sme sa o týchto dôležitých
činnostiach, ktoré zastáva, a sú neustále
pod drobnohľadom verejnosti, bližšie
porozprávali. Koniec koncov, ešte
sme tohto významného predstaviteľa
galantskej samosprávy našim čitateľom
nepredstavovali. Takže nasledujúci
rozhovor je viac než aktuálny.
o V Galante ste hlavným kontrolórom
už viac rokov. Čo táto práca obnáša, čo
v sebe skrýva a čo častokrát občan – laik
– nevidí?
- Kontrolórom som od roku 2002, je to
hlavne o kontrole dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, dodržiavania
rozpočtových pravidiel a podľa potreby
poslancov preverujem ad-hoc nimi zadané
oblasti činnosti Msú ,alebo mestských
organizácií, patriacich pod správu mesta.
o Ktoré najvypuklejšie problémy
v Galante v poslednom období riešite?
Myslím tým samozrejme okruh
problémov, ktoré spadajú do Vašej
kompetencie z titulu funkcie hlavného
kontrolóra mesta Galanta? A aký je stav
ich riešenia?
- Teraz rezonujú hlavne problémy okolo
stavebného úradu a samozrejme, ako všade,
ekonomické suchoty....
o Keďže ste kontrolórom viac rokov,
resp. viac volebných období, ako by ste
mohli porovnať tieto roky, myslíte si, že
má Galanta v súčasnosti viac problémov
ako v minulosti, ktoré treba riešiť, alebo
je to približne rovnaké v porovnaní
s minulosťou..., a ak je týchto problémov
viac v súčasnosti, čo myslíte, prečo, aký je
pôvod, príčina?
- Problémov je trochu viac, súvisí to s ťažším
sociálnym postavením občanov a tým
aj rastúcou nespokojnosťou a častejšími
sťažnosťami.
o S akými aktuálnymi podnetmi sa na
Vás obracajú občania, že treba niečo
skontrolovať? Ozaj – ako bol doriešený
fakt, že mesto Galanta v minulom
roku vyplatilo peniaze, týkajúce sa
vybudovania kompostárne, na iný
účet? A aká je aktuálna situácia okolo
nedostavaného hotela Arli v Galante?
- Platbu, resp. jej vrátenie, ktorú
omylom poslali zamestnanci na zlý účet,
momentálne rieši súd a čo sa týka „kauzy
Arli“, táto sa doriešila tak, že rozostavanú

stavbu odkúpil miestny investor,
ktorý by ju mal dokončiť
a sfunkčniť pre verejnosť.
o Aké ľudské priority uznávate
vo svojej práci, pán Pallya..., čo
má prednosť pred čím? A aké
životné krédo je pre Vás tým,
ktorým sa riadite – ako človek?
- Určite zodpovednosť, presnosť
a úprimnosť.... Krédo? Asi čo ma
nezabije, to ma posilní...
o Vy ste však aj predsedom
dozornej rady Galantskej
nemocnice Sv. Lukáša. Čo
znamená výkon tejto funkcie,
akú máte v tejto súvislosti
zodpovednosť za chod
nemocnice?
- Predsedu dozornej rady
vykonávam od založenia akciovej
spoločnosti v nemocnici, od roku
2009. Je to v podstate kontrolná
činnosť nad fungovaním tejto
spoločnosti ako takej.
o Ktorými aktuálnymi
problémami sa v súčasnosti
zaoberajú kompetentné orgány
galantskej nemocnice – a v akom
štádiu riešenia sú dnes najviac
debatované a pretraktované oblasti,
ako je oceňovanie lekárov a sestier,
keďže táto téma veľmi rezonuje vo
verejnosti a chceme našim čitateľom
poskytnúť serióznu informáciu z úst
najpovolanejších..., aj preto, že náš
regionálny časopis už veľa rokov
bezprostredne a aktívne spolupracuje
s obecnými a mestskými samosprávami
galantského a šalianskeho regiónu, takže
táto informácia od Vás pôjde priamo tam,
kde je očakávaná – teda k obyvateľom
regiónu, ktorí využívajú služby tejto
zdravotníckej inštitúcie.
- Galantská nemocnica vyplatila sestrám
aj doktorom mzdu v súlade s platnými
zákonnými úpravami, aj tak, že sme
neodviedli odvod do sociálnej poisťovne
v plnej výške a dohodli sme splátkový
kalendár, ale samozrejme čakáme na zdroje,
ktoré avizovala vláda uvoľniť.
o Aké perspektívy má podľa Vás
galantská nemocnica, pretože treba
naozaj zodpovedne zdôrazniť, že
patrí k tým slovenským nemocniciam,
ktoré pre pacientov robia naozaj čo
je v ich silách a pracujú tu vynikajúci
odborníci, kvalitný ošetrujúci personál,
ale aj organizácia práce je na slušnej
úrovni, hovorím to na základe získaných
informácií od pacientov, ale aj ďalších

občanov. Iste však je čo zlepšovať – aj
čo sa týka materiálnej a prístrojovej
vybavenosti, modernizácie jednotlivých
oddelení, ale aj celkovej rekonštrukcie
budovy. Takže, ako to vyzerá do
budúcnosti?
- Máme plány samozrejme, ale teraz je
prvoradé, aby sme zabezpečili financie na
upravené platy zamestnancov a verte, že
nezostáva veľa na obnovu materiálneho
vybavenia... Galantská nemocnica má
potenciál na to, že keď sa skonsolidujú
financie v zdravotníctve, tak bude
prosperovať pre obyvateľov celej spádovej
oblasti, ktorá je teraz približne 150.000
ľudí, taktiež máme sľubne rozpracovanú
spoluprácu s Vysokou školou v Sládkovičove,
v oblasti štúdia ošetrovateľstva, keď sa
to dotiahne do konca, tak sa budeme
môcť v Galante hrdiť tým, že máme
fakultnú nemocnicu pre učebný odbor
ošetrovateľstvo... Pokiaľ ide o modernizáciu
oddelení nemocnice, ich dovybavenie
prístrojmi, tak tu postupne rekonštruujeme
to, na čo máme, odstraňujeme havarijné
stavy, kupujeme nevyhnutné prístroje...
Na rekonštrukciu budovy určite vlastné
zdroje nemáme. V prípade, že by sa
našiel strategický partner, ktorý by
vstúpil do nemocnice s kapitálom, by sa
o rekonštrukcii určite dalo uvažovať.
pripravila: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš

Prenajmem 2- izbový byt v Šali, podľa potreby
aj zariadený, po rekonštrukcii.
70 m² + pivnica, balkón + špajza.

Tel.č.: 0918 788 037
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Sportstyle v Šali od marca tohto
roku predáva už aj športové
zariadenia exkluzívnych značiek
Sportstyle, s.r.o. je predajňa v Šali-Veči, so špeciálnym
značkovým oblečením a tovarom, športovými potrebami a
športovým oblečením. A ešte niečo je tu špecifické, a síce, že má
otváracie hodiny sedem dní v týždni – teda aj v nedeľu. Hovoríme
s konateľom spoločnosti Sportstyle s.r.o., ktorá predajňu
prevádzkuje, Mgr. Jozefom Belickým (na snímke vľavo).
o Ide leto, čas oddychu, prázdnin a dovoleniek. Vaša predajňa je
ako stvorená na nákup ako odmena na konci školského roku – za
vysvedčenie. Čo tu môžu rodičia nájsť pre svoje deti?
- Ponúkame značkový športový textil, obuv a aj doplnky značiek
Adidas, Nike, Puma a Reebok, teda to najlepšie, čo v športe značí
kvalitu. Okrem základného sortimentu ponúkame zákazníkom
aj športové spodné prádlo, ponožky, športové tašky a bagy, ako aj
značkové tašky na nosenie do školy. V našom sortimente sú aj plavky,
uteráky a kúpacie plášte, bez ktorých si letnú dovolenku nevieme
predstaviť a tiež slnečné okuliare, športové hodinky, lopty, kopačky
a dresy, ktoré určite potešia najmä deti. A čo sa týka vysvedčenia, tak
každé dieťa, ktoré bude mať v deň vysvedčenia vysvedčenie u seba,
dostane pri nákupe v našej predajni zľavu alebo darček. Robíme to
každý rok a myslím si, že mládež takúto akciu víta.
o Labužníci športu a vyznávači športových aktivít, tréneri,
športovci si prídu u Vás na svoje, pretože ste rozšírili sortiment aj
o športové potreby a náčinie... Čo všetko ponúkate?
- Od marca sme vytvorili priestor pre predaj fitnesových potrieb,
činiek, strojov na cvičenie, trampolín a zostáv na cvičenie tzv. veží.

O tento sortiment je obrovský záujem rovnako ako o výbavu na vodné
športy na letné dovolenky teda, plutvy, potápačské okuliare a pod.,
tak sme sa rozhodli rozšíriť predajňu o ďalších takmer 100 m² kde
presunieme kompletný fitnes, vodné a raketové športy kolieskové
korčule a ďalšie lahôdky pre športovcov a v zime budeme ponúkať
tiež korčule a lyže, aj s kompletnou výstrojou pre tieto športy. Na
nové priestory sa zákazníci môžu tešiť už v týchto dňoch.
o Môžu sa zákazníci tešiť aj z nejakých pripravovaných nákupných
akcií, „dobrých cien“, či výpredajov kvalitného značkového
tovaru?
- Samozrejme. Niekoľko krát ročne robíme akcie na podporu predaja,
ktoré zákazníci hojne využívajú, či už sú to akcie, keď druhý pár
obuvi ponúkame zákazníkom za 50 % ceny alebo súťažné akcie
s hodnotnými cenami, darčeky pri nákupoch nad niektoré limity
a pod. Určite potešíme akciami zákazníkov aj v tomto roku. Ešte
by som chcel zdôrazniť, že naša spoločnosť prevádzkuje aj ďalšie
športové predajne. Sme partnerom spoločnosti Intersport Austria,
ktorá je najväčšou sieťou v našom regióne. Produkty tejto siete
ponúkame aj našim zákazníkom v Šali a keďže máme v sortimente
aj drahšie športové zariadenia ako sú: bežecké pásy, ergometre,
elyptické trenažéry a fitnesové veže od exkluzívnej značky Intersportu
– Energetics, ale aj značku Kettler, tak sprostredkovávame aj predaj
na splátky cez spoločnosť CETELEM. Zákazník si všetky náležitosti
dokáže vybaviť priamo v predajni a tovar si hneď vziať so sebou.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová; foto: Milan Pospiš
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„Je veľmi dôležité, aby slovenský spotrebiteľ pochopil, že ak si kúpi
slovenský výrobok, podporí tým nielen našu ekonomiku, ale aj seba
a svoju rodinu“,- hovorí Ing. Iveta Schwarzová, prevádzková riaditeľka COOP Jednota Galanta, s.d.
Ing. Iveta Schwarzová
– je prevádzkovou
riaditeľkou COOP Jednota
Galanta, spotrebné
družstvo a naposledy
sme ju v našom časopise
„spovedali“ v decembri
2011. Keďže nám ubehlo
vyše 5 mesiacov, je opäť
načase poohliadnuť sa –
ako tento náš obchodný
domáci reťazec beží. Takže,
pani riaditeľka, aké boli
mesiace január až apríl
tohto roka, z pohľadu
galantskej COOP Jednoty,
s.d.?
- V uplynulom roku
sme sa venovali najmä
modernizácii prevádzok
a rozširovaniu ponuky
čerstvého sortimentu.
V tomto trende sa snažíme
pokračovať aj v roku 2012.
Za 5 uplynulých mesiacov
sa nám podarilo zrealizovať
rekonštrukčné práce na
viacerých predajniach.
Rozšírili sme predajnú
plochu v potravinách
v Kráľovom Brode
a Abraháme. V supermarkete
v Sládkovičove a v supermarkete v Obchodnom dome Centrál
v Šali sme zmenili dispozičné riešenie a rozšírili sortiment zeleniny,
zákuskov, čerstvého mäsa a mäsových výrobkov. Premenou tiež
prešiel supermarket v Šali-Veči, zariadenie a ponuku tovarov sme čo
najviac prispôsobili požiadavkám zákazníkov. Rozšírili sme ponuku
čerstvo vypečeného pečiva, sendvičov a pridali automat na kávu.
Cieľom týchto zmien v rozmiestnení zariadenia je prehľadnejšie
usporiadanie regálov, prehľadnejšie vyloženie tovaru a hlavne
zjednodušenie a spríjemnenie pobytu nášho zákazníka priamo na
predajni. Pre našich zákazníkov sme tiež pripravili veľmi atraktívnu
marketingovú akciu s názvom „S bicyklom a eko taškou nákupy sú
u nás hračkou.“ Táto akcia prebieha od polovice marca a bude trvať
až do konca septembra.
o Veselo u nás prekvitá tzv. nákupná turistika, čo znamená,
že občania vycestovávajú za nákupmi do Maďarska, Česka,
Poľska, čo predstavuje samozrejme straty vo Vašej, ale aj v našej
štátnej pokladni. Na druhej strane náš štát akoby zabudol na
ochranu domácich predajcov – tých „bombarduje“ a penalizuje
za každú maličkosť, ale z iných štátov, najmä z Poľska, nám tu
„veselo“ podnikajú mäsiari na autách, zeleninári, a vo veľkom
už aj predajcovia kvetov a okrasných rastlín, stromkov..., ktorí
doslova cenami likvidujú našich obchodníkov, avšak bez toho,
žeby nášmu štátu platili dane za svoje podnikanie. Kvalita
ponúkaného tovaru sa veľakrát nedá ani zďaleka zrovnať
s našou. Vykonávate – ako slovenský pôvodný reťazec – nejaké
ráznejšie kroky smerom k vláde a k prijatiu zákonov, aby sa
viac chránilo naše slovenské obchodné zázemie – pred cudzími,
ktorí tu len predávajú, ale dane, či zisky ostávajú v pôvodnej
krajine...?
- V spolupráci so Zväzom obchodu a cestovného ruchu sa COOP
Jednota Slovensko aktívne zapája do legislatívneho procesu a to
najmä formou pripomienkovania návrhov zákonov, predkladaných
do parlamentu. Informovanie poslancov o situácii v slovenskom
maloobchode je taktiež jednou z ciest, ako dosiahnuť zlepšenie
legislatívneho prostredia. Potravinové škandály v Poľsku, výsledky
prieskumov o podiely predaja slovenských výrobkov, v ktorom
mimochodom najvyšší predaj slovenských výrobkov bol zistený
práve u COOP Jednoty, ako aj zvyšovanie nezamestnanosti
a hospodárska kríza akoby trochu zobudila našich politikov
a v ich prejavoch sa častejšie objavujú slová o potrebe podpory
slovenských poľnohospodárov a prvovýrobcov – aj keď väčšinou
formou ochrany pred obchodnými reťazcami. Napriek tomu sme
tomuto trendu radi. Podpora slovenského poľnohospodárstva
ako aj prvovýroby by mohla priniesť na Slovensko až 40 000
pracovných miest. Tieto by určite významne prispeli k zlepšeniu
ekonomickej situácie a tým aj k zvýšeniu kúpyschopného dopytu
našich zákazníkov. Je však dôležité, aby aj spotrebiteľ pochopil,

že ak si kúpi slovenský
výrobok, podporí tým nielen
slovenskú ekonomiku, ale
aj seba. Kúpou slovenských
výrobkov podporujeme
poľnohospodárstvo,
výrobu potravín, ale najmä
podporujeme ľudí, ktorí
v týchto odvetviach pracujú.
Preto sme sa aj my zapojili do iniciatívy na podporu slovenských
mliečnych výrobkov a podporujeme tiež kampaň „Kvalita z našich
regiónov“. Možno ste si už všimli, že aj v našom regionálnom
akciovom letáku označujeme výrobky pochádzajúce od slovenských
výrobcov. Snažíme sa robiť osvetu medzi našimi zákazníkmi
a veríme, že slovenské produkty postupne získajú svoje stále miesto
v košíkoch spotrebiteľa. Samozrejme veľa v danej oblasti môžu
urobiť aj štátne orgány a to najmä aktívnym vyjednávaním v oblasti
dotačnej politiky tak, aby podmienky našich poľnohospodárov
boli porovnateľné s ich kolegami v zahraničí a tak produkty, ktoré
vyrábajú boli cenovo konkurencieschopné.
o COOP Jednota, s.d. v našom regióne sa dosť angažuje
v pomoci a podpore škôl, športu, či rôznych sociálnych
a zdravotníckych organizácií. Ako je tomu v tomto roku?
- Ako aj predchádzajúce roky, aj teraz COOP Jednota spolu
s Nadáciou Jednota, organizujú projekt „Nech sa nám netúlajú“.
Hlavnou myšlienkou tohto projektu je snaha zabezpečiť zmysluplné
využitie voľného času. Materské a základné školy, organizácie
a občianske združenia, dostali možnosť zapojiť sa a získať finančný
grant vo výške 1500 €. Dostali sme 7 projektov, z ktorých sme
vybrali dva najlepšie a jeden z nich získa spomínaný grant. Finančne
tiež podporujeme organizácie a školy pri rôznych príležitostiach.
V tomto roku sme prispeli materskému centru Bambuľkovo,
Špeciálnej základnej škole v Galante, Klubu telesne postihnutých
v Seredi a mnohým ďalším. Tradične tiež organizujeme na vybraných
predajniach „Maľovanie na chodník“, pre žiakov MŠ a ZŠ pri
príležitosti Medzinárodného dňa detí. Každé dieťa, ktoré sa tejto
akcie zúčastní, bude odmenené. Na konci roka tiež odmeňujeme
deti, ktoré k nám prinesú svoje vysvedčenia. Za dobré výsledky ich
u nás čaká drobné prekvapenie.
o Čo chystáte pre spotrebiteľov, zákazníkov v nadchádzajúcich
mesiacoch, budú to opäť nejaké súťaže, novinky, zľavy... Čomu
sa môžeme potešiť s príchodom leta a dovoleniek?
- V súčasnosti na našich prevádzkach prebieha marketingová akcia
„S bicyklom a EKO taškou, nákupy sú u nás hračkou.“. Zákazníci za
každých 10 € nákupu, získavajú jeden vernostný bod. Po nazbieraní
určitého počtu bodov, si môžu výhodne zakúpiť niektorý z našej
širokej ponuky tovarov. Momentálne máme v ponuke 8 bicyklov
značky Neuzer pre všetky vekové kategórie, nákupné tašky Be
Happy a Envirosax, poukážku na nákup outdoorového oblečenia od
spoločnosti Zajo, bedmintonový set, ktorý obsahuje dve rakety, sieť,
košíky a pásky na vyznačenie ihriska, kolobežku značky Nils, vhodnú
pre deti aj dospelých a keďže sa blíži letné obdobie, ponúkame
tiež silikónové potápačské okuliare a šnorchle. Ponuku a vzory
tašiek sa snažíme neustále obmieňať a dopĺňať podľa dopytu zo
strany zákazníkov. Na záver pripravujeme pre našich zákazníkov
prekvapenie, o ktorom budú včas informovaní.
V júni sa opäť pripravuje spotrebiteľská súťaž „Kolesománia“, v ktorej
majú naši zákazníci možnosť vyhrať automobily, skútre aj bicykle.
Zákazníci, ktorí sa zapoja do sms hlasovania, budú tiež zaradení do
žrebovania o denné výhry. Veríme, že aj tento rok, bude mať táto
súťaž medzi zákazníkmi úspech. Ako počas celého roka, aj v lete
pripravujeme mnoho letákových akcií. Súčasne prebiehajú vždy
tri akcie, dve celoslovenské a naša vlastná. Ponúkame teda naozaj
veľké množstvo produktov za výhodné ceny. V nadchádzajúcich
mesiacoch sa pripravujeme na otvorenie našej 74-tej prevádzky.
Naše pôsobenie rozšírime do obce, v ktorej sme doteraz nemali ani
jednu prevádzku, do Vinohradov nad Váhom. Aj sem prinesieme
obyvateľom možnosť nákupu kvalitného tovaru, za rozumnú cenu.
o Ako celkovo hodnotíte sortiment, kvalitu výrobkov, tovarov,
ktoré ponúka Vaša galantská COOP Jednota, s.d.?
- Nakoľko predajne zásobujeme z nášho vlastného veľkoskladu,
vieme zabezpečiť rozvoz tovaru každý deň a tak aj jeho čerstvosť na
predajniach. Tiež dbáme na to, aby dodávatelia, ktorí robia priame
dodávky, dodržiavali podmienky a tovary, ktoré k nám distribuujú,
boli vždy čerstvé. Uprednostňujeme regionálnych dodávateľov
čerstvých výrobkov hlavne pekárov, výrobu lahôdok, výrobu
zákuskov, ktorí sú skutočne regionálni a ich každodenným rozvozom
zákazníkovi zabezpečíme perfektnú kvalitu za prijateľnú cenu.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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len za 5 € nákup!

Názov produktu

V ponuke sú tieto farebné vzory.

Curly red

Flowers orange

Jungle black

Bližšie informácie o tejto akcii Vám radi poskytneme v každej predajni COOP Jednota Galanta

Tašky BE HAPPY

Ka

Bežná cena

Cena pre zákazníka

Body

1.

FOLDABLE SHOPPER

1 2 ,95 €

7,90 €

+6

2.

SHOPPER

1 9,95 €

1 1 ,90 €

+8

3.

WEEKENDER

2 9,95 €

1 5,9 0 €

+ 10

4.

SHOPPING BASKET

2 9,95 €

1 5,9 0 €

+ 10

www.bagabaga.sk

- Poistenie je istota do budúcnosti -

ČSOB poisťovňa a.s. obchodné miesto
Nám. Slobody 1196/19
Sereď
Otvorené: utorok 9:00 – 12:00
Streda 9:00 – 17:00
Štvrtok 9:00 – 16:00
A podľa potreby po dohode s klientom.
Tel./fax : 031/7893061
Mobil: 0905397116
0910812916

mail: monika.backarova@gmail.com

Galantský a Šaliansky Žurnál

Salón ÚSMEV,
Horné Saliby
Marcela Bedecsová
Tel.: 0908 165 964

Nedeľa - Pondelok: zatvorené
Utorok – Štvrtok: 10:00–17:30 h.
Piatok: 10:00–18:00 h.
Sobota: 8:30–13:00 h.

Marcelke pri
vytváraní účesov
naozaj nechýbajú
tvorivé nápady,
posúďte sami...
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Zdravotnícke potreby
Clementisove sady 1614 /v OC-SHOPING CITY/
Otvorené:
92401 Galanta
Po-Pia:
Tel.:031/780 41 50
So:
J. Dalloša 1354
925 21 Sládkovičovo
Tel.: 031/784 23 20

8.30 – 16.30
8.00 – 12.00

Otvorené :
Po-Pia:
8.00 – 16.00

Sortiment:
• ortopedické pomôcky /obuv, barly, invalidné vozíky, chodítka,
trojkolesové bicykle/
• kolostomické pomôcky
• diabetické pomôcky /glukometre, prúžky do glukometrov/
• špeciálny zdravotnícky materiál pre lekárov
• odevy pre zdravotnícky personál
• dojčenské potreby , mliečne výrobky, široký sortiment značiek
CHICCO a DEMA, kočíky, ohrádky, autosedačky
• potreby pre inkontinentných pacientov
• parochne
• tlakomery - OMRON
• antialergické paplóny
• kozmetika a dezinfekčné prostriedky
• liečivá kozmetika
NÁJDETE TU AJ
ILCO KLUB STOMIKOV GALANTA /poradenstvo/

www.heba.sk
zdravotnickepotreby@stonline. sk

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Kozmetický salón RENA
Bc. Renáta Straňáková
Sv. Gorazda 621

Močenok

Tel.: 0905 614 730

E-mail: renatka65@gmail.com
Vyskúšajte jedinečnú
Orientálnu epiláciu!

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
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teda spájať. Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie svojich
myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, organizácii. Každý
prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou občianskoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou za následky, ktoré by
mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, či skupine osôb, organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie
dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom
prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.

Galantský a Šaliansky Žurnál

POZVÁNKA
na Galantské
trhy
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Mesto Galanta srdečne pozýva širokú verejnosť, návštevníkov,
predajcov, umeleckých remeselníkov na tradičné podujatie
nášho mesta, ktoré sa tento rok uskutoční

v dňoch 9.-10.-11.-12.
augusta 2012,

s miestom konania v centre mesta na ulici Hlavnej.
V rámci širokej ponuky si môžete nakúpiť, občerstviť sa chutnými jedlami a nápojmi.
Zavítajte do Vínnej uličky, ktorá sa opäť vrátila na nádvorie kaštieľa v mestskom
parku k posedeniu s priateľmi pri poháriku kvalitných vín a
jarmočných špecialitách. Nebude chýbať Gastroakcia
s prezentáciou a ochutnávkou pikantného gulášu. Milovanú
osobu môžete potešiť perníkovým srdiečkom, cukrovinkami
a inými dobrotami. Svoju zručnosť Vám predvedú aj umeleckí
remeselníci s ukážkami mnohokrát i zabudnutých remesiel.
No a o pravú jarmočnú atmosféru sa postarajú
prevádzkovatelia zábavných atrakcií – kolotočov.
Neodmysliteľne k akcii patrí pestrý kultúrny program,
sprievodné podujatia, výstavy. Srdečne Vás pozývame a pevne
veríme, že sa budete cítiť príjemne a na Galantu Vám zostanú
len tie najlepšie spomienky.

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Keď nás strašia chlamýdie...

Partner sa mi priznal, že mu pri preventívnej prehliadke zistili chlamýdie. Okamžite som si „naštudovala“, o čo ide a som
pohoršená, aj zhrozená, pretože ja som partnera nemohla týmto nakaziť, keďže mám sex iba s ním. Prosím, vysvetlite mi,
ako sa k nim „dopracoval“, aké liečenie musím absolvovať, a samozrejme aj on. Som nielen zhrozená, ale cítim sa veľmi
oklamaná a podvedená, i keď mi partner tvrdí, že on už 3 roky nemá inú ženu, len mňa. Ja som žiadne príznaky nezbadala,
takže mi vychádza, že ak ma sexuálne podviedol, musí to byť naozaj len nedávno – inak by som aj ja bola nakazená už
dávnejšie. Ďakujem za odpoveď.
Infekcie spôsobené Chlamydia trachomatis sa stávajú najrozšírenejším lokálnej zápalovej reakcie chlamýdiovej
sú ďalekosiahle a často
sexuálne prenosným ochorením súčasnosti, premorenosť populácie dosahuje infekcie
až cez 10%. Chlamýdie prvotne osídľujú sliznicu kanála krčka maternice u ženy nezvratné u žien vznikom chronickej
panvovej bolesti, neplodnosti u žien,
a parauretrálných, prípadne Bartoliniho žliaz.
GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
Významnú úlohu pri prenose infekcie môžu mať infikované spermie. Klinický ako aj opakovaných potratov do 12. MUDr. Pavol Hartel
obraz ochorenia, vyvolaný týmto mikroorganizmom, môže byť veľmi pestrý. U týždňa gravidity u infikovaných žien. Bajzova 8401/48A; Žilina;
ženy najčastejším sprievodným znakom pri postihnutí kanálu krčka maternice Chlamýdiova infekcia je sexuálne prenosné Tel.: 041/500 7800
pri akútnych infekciách - býva krémovitý, hnedastý, prípadne nazelenalý ochorenie s inkubačnou dobou 1-3 Objednajte sa na:
výtok. Neliečené onemocnenie chlamýdiovou infekciou z krčka maternice týždne, s priebehom od akútnej infekcie Odbornú poradňu, konzultáciu,
môžu prechádzať kanalikulárnou cestou do dutiny maternice a cez vajcovody a pri neliečení prechodom do chronickej
až do malej panvy u ženy - prípadne až do brušnej dutiny a spôsobovať v infekcie s hore uvedenými následkami. U vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
extrémnom prípade i zápal pobrušnice. Akútne ochorenie u ženy sa môže našej čitateľky je samozrejme potrebné stanovenie diagnózy, liečbu...
prejavovať mierne zvýšenou teplotou, až vysokou teplotou, hnisavým výtokom gynekologické vyšetrenie so zameraním
a až hnedastým výtokom sfarbeným krvou po súloži - ako aj bolestivosťou pri sa na detekciu chlamýdiovej infekcie – v prípade, že u partnera bola zistená
súloži u ženy. Uvedené príznaky môžu rýchlo odoznieť a u takmer polovice táto infekcia. A samozrejme zahájenie adekvátnej liečby, čo i len okamžitej
infikovaných sa nevyskytujú vôbec. Časté močenie spojené s bolesťami u muža, preventívnej. Podľa výsledkov získaných z odberov ako u ženy- tak u muža,
s pálením pri močení, sú najčastejším príznakom akútnej infekcie močovej rúry možno analyzovať procesy akútne získaných infekcií a chronických exacerbácií
u muža. Časté nútenie na močenie a sťažený odtok moču - u mužov spolu s /vzplanutí “nových zo starých”/ infekcií. Ku analýze možno využiť konziliárne
bolesťami v oblasti perinea /oblasť i lokalizácie prostaty/, bývajú prejavom infektologické a imunologické vyšetrenie. Až po kompletnej diagnostike a
zápalu prostaty. Neliečená chlamýdiová infekcia močovej rúry u mužov analýze výsledkov a konziliárnych vyšetreniach priebehu ochorenia u partnera
má tendenciu prejsť do spontánnej remisie. Následky dlhodobej aktivácie – “zahájiť desivé rozmýšľanie o vernosti partnera”.

Mojej dcére sa
nechce pracovať...
Moja dcéra je stredoškolsky vzdelaná, ale je nezamestnaná. Vraj nie je pre ňu adekvátna práca a ona „hocičo“ robiť nebude. Vraj som povinná – ako matka sa o ňu postarať.
Bola som si veci preveriť a práca pre ňu by sa našla, mohla by robiť v predajni, alebo ako
prevádzkarka v reštaurácii, aj ako recepčná..., nevyhovovala jej však výška mzdy a tak
si radšej „zohnala“ potvrdenia od zamestnávateľov, že nemajú pre ňu prácu, a tým bola
vec pre ňu vybavená. Nechápem, prečo v tomto smere aj štát – teda úrad práce – nie je
prísnejší a nedonucuje ľudí nastúpiť do práce, keď navyše práca pre nich je k dispozícii,
a radšej ich eviduje v evidencii a platí odvody za takýchto ľudí. Priznám sa, vôbec sa mi
to nepáči, je to jednak nefér voči rodičom, ktorí živia zdravého, ale lenivého potomka,
lebo „musia“. Ako sa môžem voči takémuto novodobému príživníctvu vlastného dieťaťa
brániť? Veď takto podporujeme – vrátane štátu – lajdačenie a lenivosť mladého človeka,
ktorý takto stráca pracovné návyky, ale vyžiera a zároveň deptá pracujúceho rodiča...
Toto nikomu zodpovednému nevadí? A ten, kto takýto „múdry“ zákon navrhol, nebolo
by načase ho prehodnotiť?

Odpoveď:
Podľa ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine je rodič dieťaťa povinný
prispievať na jeho výživu až do času, kým dieťa nebude schopné
sa samé živiť. O tom, či je dieťa schopné samo sa živiť, ako aj o
rozsahu výživného, rozhodne súd. Posúdenie toho, či je dieťa
schopné samo sa živiť je relatívne individuálne, pričom závisí od
konkrétneho prípadu. Vo všeobecnosti sa ale považuje doba,
od kedy dieťa je schopné samo sa živiť - skončenie prípravy
na povolanie. t.j. skončenie povinnej školskej dochádzky, ak
nepokračuje ďalej, skončenie strednej školy, ak nepokračuje ďalej,
ukončenie VŠ dennej formy. Pokiaľ dieťa ukončilo jeho prípravu
na ďalšie povolanie a pokiaľ mu v jeho povolaní nebránia žiadne
závažné okolnosti (napr. zdravotný stav, schopnosť zamestnať
sa, schopnosť vykonávať prácu), čo je prípad Vašej dcéry, možno
konštatovať, že dieťa je schopné sa samo živiť. V takomto prípade
dochádza k zániku vyživovacej povinnosti zo zákona. Podľa môjho názoru už nemáte povinnosť dcéru živiť a hlavne za takýchto
okolností. Tiež by som Vám odporučila obrátiť sa na príslušný
úrad práce s písomným podnetom, aby tento prešetril, či je z
jeho strany riadne zaisťovaná spolupráca pri hľadaní zamestnania
pre Vašu nezamestnanú dcéru. I výsledok z takéhoto prešetrenia
a najmä ďalšie odmietanie ponúk zo strany úradu práce Vašou
dcérou, by mohlo zavážiť vo Váš prospech v prípadnom súdnom
konaní. Teoreticky by sa Vaša dcéra mohla obrátiť s návrhom na
súd a dokázať, že nie je schopná sama sa živiť (to znamená i to,
že nie je schopná sa zamestnať, resp. schopná vykonávať prácu).
Ak by sa dcéra rozhodla nastúpiť na denné štúdium na VŠ, tento
nárok na výživné by jej opäť od Vás vznikol. V tejto súvislosti
treba rozlišovať, či vznik vyživovacej povinnosti nastal na základe

rozhodnutia súdu alebo
nie. V prvom prípade,
teda, ak bola Vaša
vyživovacia povinnosť
určená súdnym rozhodnutím, treba podať
návrh na zrušenie Vašej
vyživovacej povinnosti
voči dieťaťu. V následnom konaní pred súdom bude predmetom posudzovanie otázky,
či je Vaša dcéra schopná sama sa živiť alebo nie. K návrhu by
bolo treba pripojiť i dôkazy preukazujúce skutočnosť, že dieťa
je schopné samo sa živiť a že mu nebránia v tom žiadne závažné
okolnosti. Vyživovacia povinnosť zaniká až rozhodnutím súdu
a do tej doby ste povinná platiť dieťaťu stanovené výživné. V
druhom prípade nastáva zánik vyživovacej povinnosti zo zákona.
Nie je preto potrebné podávať návrh na jej zrušenie.

Advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina

tel./fax: 041 564 3548
mobil: 0908 929 559, 0907 252 238
e-mail: veronikaj@stonline.sk
jakubikova.veronika@gmail.com

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Aj smrť patrí do života každého z nás, a aby bola
dôstojná, o to sa Vám so všetkou zodpovednosťou
postará spoľahlivá „Pohrebná služba MAJA“ zo Šale
Tak, ako normálny človek potrebuje k životu jedlo, vodu,
hygienické potreby a potrebu sa vzdelávať, rozvíjať
rozumovo, ale aj duchovne, prídu tiež chvíle, obdobia, roky,
kedy musí navštíviť lekára a absolvovať rôzne zdravotnícke
zásahy. A na konci toho všetkého, keď zlyhá – či už zdravie,
technika, alebo jednoducho prišiel „náš čas“ – je smrť,
ktorá ukončuje životnú púť, púť tu na zemi každého z nás,
aby potom naša duša, ako hovoria veriaci, či duchovne
orientovaní, išla do inej dimenzie, na ďalšiu cestu. Ale reálne
- tu v normálnom živote – to znamená úmrtie a smútok
za niekým, koho sme milovali, či vážili si. A vtedy sa
automaticky pozostalí obracajú na tých, ktorí zabezpečujú
pohrebné služby, aby ten, kto nás navždy opustil, bol
odprevadený na poslednej ceste dôstojne. Áno, aj smrť
je súčasťou života, a teda aj pohrebné ústavy, pohrebné
služby, či salóny poslednej rozlúčky – patria k životu ľudí
a rodín, tak ako chlieb náš
každodenný, či voda. Služby
pohrebníctva počas života
určite využije každý z nás.
Navštívili sme preto Pohrebnú
službu MAJA v Šali, ktorú
vlastní pani Mária Juhászová,
aby sme sa trochu bližšie
porozprávali o jej práci a o tom,
čo verejnosti vie zabezpečiť.
o Pani Marika, keď už nastane
tá smutná chvíľa a rodina
potrebuje Vaše služby, aký je
postup, čo má robiť, keď sa
rozhodla využiť práve Vaše
pohrebné služby MAJA?
- Keď už nastala tá smutná chvíľa
a rodina potrebuje našu pomoc,
stačí zavolať a my sa postaráme
o všetko potrebné. Aj tu sú však
dve možnosti. Ak je zosnulý
v nemocnici, príbuzní prídu k nám
do kancelárie, kde prinesú šaty na
oblečenie pre zosnulého, vyberú
si rakvu, aká im vyhovuje po
materiálovej a finančnej stránke.
S každým sa porozprávame
individuálne, lebo každý má iné
nároky. Príbuzní nás splnomocnia
na vybavenie úmrtných dokladov
a vlastne všetko ostatné vybavíme
za nich. Druhá možnosť je tá,
že keď nastane úmrtie doma
a zavolajú nám, vždy čakáme na
príchod obhliadajúceho lekára
a potom nastane chvíľa, že prídeme pre zosnulého domov
a zavezieme do chladiaceho zariadenia na cintoríne, kde bude
zosnulý pochovaný. Zabezpečíme kňaza a dátum uskutočnenia
pohrebu.
o Keď si dohodnete stretnutie so zákazníkom, tam
ponúknete služby, preto si teraz rozoberme podrobnejšie,
čo viete ponúknuť rodine menej solventnej, resp. až priveľmi
chudobnej, alebo zákazníkovi, ktorý chce mať len čo
najjednoduchšiu rozlúčku...?
- Pri stretnutí s rodinou vždy vychádzame z ich požiadaviek.
Pokiaľ je rodina sociálne odkázaná, v mnohých prípadoch
im pomáha príslušný obecný, či mestský úrad. Ak je rodina
chudobnejšia, vieme ponúknuť lacnejšiu rakvu. Ak je rodina
solventná, zabezpečíme rakvu podľa ich požiadaviek do pár
hodín. Vieme zabezpečiť aj vyslovene luxusnú rakvu.
o Ak niekto chce zorganizovať pre verejnosť, priateľov,
známych, aby sa rozlúčili s nebožtíkom, čo to znamená pre
Vás, ako to viete zabezpečiť napr. v Šali, ale keď to je niekde
v inej obci, ako to prebieha vtedy a samozrejme od čoho sa
odvíjajú Vaše ceny?
- Sú rodiny, ktoré chcú mať úplne jednoduchú rozlúčku, vtedy sa
to rieši rozlúčkou nad hrobom, prípadne kremáciou bez rozlúčky.

Stretávame sa s prípadmi, keď si rodina praje honosnú rozlúčku.
Vieme zabezpečiť hudobnú produkciu, či už živú hudbu alebo
reprodukovanú. Zabezpečujeme kvetinovú výzdobu, príhovor,
poprípade rozlúčku v mene zosnulého. Čo sa týka pohrebov
v Šali, príbuzní majú možnosť sa samostatne rozlúčiť so svojim
zosnulým jednu hodinu pred pohrebom, kedy je vystavený
v obradnej sieni. V ostatných obciach sa to odvíja rovnako ako
v Šali, len s tým rozdielom, že príbuzní majú kľúče od domu
smútku a môžu si svojho zosnulého navštíviť kedy chcú.
o Čo všetko robíte, ako pohrebníctvo, od chvíle, keď Vás
rodina ohlási, že má v nemocnici, alebo doma mŕtveho
príbuzného?
- Snažíme sa príbuzných odbremeniť od všetkých vybavovačiek
spojených s pohrebom. Zabezpečíme prevoz zosnulého z miesta
úmrtia do miesta pochovania. Prevezmeme ho v nemocnici,
oblečieme, vybavíme úmrtný list, výkop hrobu, pochovanie,
kvetinovú výzdobu, hudobný
doprovod pri pohrebe, kňaza
alebo aktéra na občiansky pohreb.
Vlastne stačí, keď príde príbuzný
za nami a všetko ostatné za neho
vybavíme.
o Aké druhy pohrebných
rozlúčok viete zabezpečiť?
- Zabezpečujeme pohreby
cirkevné a občianske, ako
aj pochovanie do zeme, do
krypty, alebo kremáciu. Veľakrát
zabezpečujeme rozlúčku
s urnou, ktorá sa uloží na miesto
posledného odpočinku. Cenové
relácie sú závislé od výberu rakvy
(od 80 do 1000 Eur) a miesta
pohrebu.
Takže podľa tohto od 300 do
1200 Eur, k tomu treba pripočítať
kvetinovú výzdobu podľa želania
a taktiež cintorínsky poplatok
za obradnú miestnosť (cca 100
Eur), plus chladiace zariadenie na
cintoríne.
o Niekto chce uložiť truhlu do
zeme, iný spopolniť mŕtveho
– ako tu postupujete a aké sú
cenové relácie?
- V dnešnej dobe sa začína
presadzovať spopolnenie.
Cenovo to je takmer rovnaké ako
klasický pohreb, ale je omnoho
lacnejšie hrobové miesto, pomník
a samotná údržba tohto miesta.
o Čo máte vo Vašej práci ako nespochybniteľnú prioritu
a dôležitý fakt?
- Ale čo je najhlavnejšie v našej práci, to je citlivý prístup ku
každému zákazníkovi. Treba sa vžiť do jeho situácie, keď práve
stratil človeka, ktorý mu bol veľmi blízky. Treba ho vypočuť,
keď má práve chuť sa vyrozprávať, treba ho povzbudiť do
budúcna a hlavne mu pomôcť uľahčiť tú ťažkú chvíľu, lebo
ani my nevieme, kedy budeme takúto pomoc potrebovať.
Spraviť všetko preto, aby bol príbuzný s našou prácou spokojný.
Niet väčšieho zadosťučinenia, ako keď Vám na druhý deň
prídu povedať: „Ďakujem, boli sme spokojní“. Za tie roky,
čo túto činnosť vykonávam, sa stalo už viackrát, že komu
naše pohrebníctvo niekoho pochovalo, zabezpečilo pohreb,
v budúcnosti sa opäť vrátil k nám, ak potreboval znovu naše
služby, lebo bol naozaj s výkonom služieb spokojný. Naše služby
zabezpečujeme všade tam, kam nás príbuzní zavolajú, t.j. v Šali,
ale aj v okolitých obciach.

Stačí zavolať na naše telefónne číslo: 0905 571 985,
alebo nás nájdete na adrese Dolná 1, Šaľa v budove
Tropicany (oproti kostolu).

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš
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„Naším cieľom je ukázať ľuďom, že živá viera v Boha nepatrí
iba za múry cirkevných budov, ale do každodenného života“,hovorí Tibor Starý, pastor kresťanského spoločenstva Živá Viera v Šali.

Už dvakrát sa v našom časopise objavil reklamný materiál,
v ktorom je verejnosť pozývaná na liečenie vážnych chorôb
pomocou pozitívnej energie, skutočnej moci viery a z toho
plynúcej sily v každej podobe. Pretože to zaujalo viacerých
čitateľov a obrátili sa na nás s tým, aby sme zistili podrobnejšie
informácie o tejto aktivite. Nasledujúci rozhovor je s Tiborom
Starým, pastorom kresťanského spoločenstva Živá Viera v Šali.
Predstavte prosím bližšie, kedy Vaše združenie, či spoločenstvo
vzniklo, čo bolo motívom tohto vzniku a ako fungujete – či
má Vaše združenie oficiálne povolenú činnosť a či je riadne
registrované...
- Naše spoločenstvo funguje od roku 1999 ako združenie občanov,
ktorí chcú autentickým spôsobom praktizovať svoju vieru a
komunikovať o nej s verejnosťou. Sme presvedčení a zažívame,
že kresťanstvo nie je iba tradícia, ktorú sme zdedili po predkoch,
ale môže byť prežívané rovnako reálne a živo ako tomu bolo v
biblických dobách. Boh je skutočný milujúci Otec, ktorý má záujem
o ľudské životy a chce sa dať poznať tým, ktorí sa s ním ešte nestretli.
Nejde nám o žiadne obrady ani rituály, ale o živý vzťah s Bohom,
ktorý pozitívne vplýva na ľudí okrem iného aj skrze uzdravovanie
Božou mocou, ktoré
nazývame liečením a
pozývame na ne širokú
verejnosť. Naša práca
spočíva v organizovaní
bohoslužobných podujatí,
osvetových kampaní a
špeciálnych stretnutí
zameraných na modlitby
za chorých ľudí, ktoré
majú veľmi zaujímavé
výsledky.
o Dnes sa veľa hovorí
o rôznych neznámych
náboženských
spoločenstvách, až
sektách, či dokonca
zakázaných sektách,
ktoré však napriek
tomu majú veľký vplyv
najmä na nevyrovnané
osobnosti, deti...,
aký je Váš názor
a postoj k takýmto
združeniam a nemôže
sa stať, že by si Vás
ľudia mohli „pomýliť“
práve s takýmito
spoločenstvami?
- Rôzne náboženské hnutia (a nielen náboženské), ktoré majú
deštruktívny vplyv na životy ľudí, ktorých ovládnu, sú problémom
predovšetkým vo svete. Na Slovensku ide o takmer neexistujúci
jav. Javy ako radikálny islamský fundamentalizmus alebo skupiny,
u ktorých by v masovej miere dochádzalo k vymývaniu mozgov v
našej krajine nemajú úspech. Čo sa týka nášho združenia, môžem
prehlásiť, že si nadovšetko ctíme slobodu jednotlivca, ktorá je
podstatou biblického kresťanstva. Jednou z vecí, ktorú Pán Ježiš
najviac kritizoval bolo náboženské pokrytectvo farizejov, ktorí sa
iba na niečo hrali, no ich srdcia boli ďaleko od Boha. Keď sa človek
rozhodne nasledovať Ježiša, musí to urobiť ako slobodná bytosť.
Boh nikdy nikoho do ničoho nenúti, dáva ľuďom možnosť slobodnej
voľby. Naše pôsobenie spočíva v tom, že na základe kázania
biblických posolstiev, dávame ľuďom možnosť na ne zareagovať
a vyskúšať si, že život podľa Písma má veľmi pozitívny dopad na
osobnosť človeka. Preto z nášho pôsobenie nikto nemusí mať
strach.
o Aký je rozdiel čo sa týka Vášho pôsobenie? Ktorými životnými
pravdami sa riadite vo svojom učení a ako oslovujete verejnosť,
samozrejme okrem bežných tlačovín, či takýchto článkov...?
- Sme kresťania, čo znamená, že nasledujeme učenie Ježiša Krista a
našou vieroučnou základňou je Biblia. Spolu so všetkými ostatnými
kresťanmi veríme, že ľudia sú hriešni a na to, aby mohli mať
odpustené hriechy a boli spasení, potrebujú uveriť v Spasiteľa Ježiša
Krista a nasledovať ho. Čo nás odlišuje od ostatných tradičných
cirkví je neformálnosť našich stretnutí. Nevykonávame žiadne
obrady, naše bohoslužby sú moderné, založené na hovorenom

biblickom posolstve, uctievaní Boha modernými duchovnými
piesňami a na spontánnych modlitbách. Všetky naše stretnutia
sú otvorené pre širokú verejnosť, takže sa o tom každý môže
presvedčiť. Verejnosť oslovujeme prostredníctvom osobných
kontaktov, koncertov na uliciach, verejnými prednáškami. Je naším
cieľom ukázať ľuďom, že živá viera v Boha nepatrí iba za múry
cirkevných budov, ale do každodenného života.
o Vo svojom prvom reklamnom produkte vo februári t.r.
v našom časopise ste pozývali občanov – záujemcov na
stretnutie, kde sa liečite pomocou pozitívnej terapie. Môžete
prosím vysvetliť bližšie, o čo ide?
- V dnešnej dobe sa ľuďom núka popri odbornej medicíne množstvo
rôznych liečiteľov a alternatívnych liečebných postupov. Uvedomili
sme si, že ako kresťania máme k dispozícii osvedčenú 2000 rokov
starú metódu a tou je modlitba za uzdravenie. Málokto to vie, ale
Ježiš Kristus v Biblii vyzýva svojich nasledovníkov, aby robili presne
to, o čo sa snažíme my: aby sa modlili za chorých. Keď sme to začali
robiť, zistili sme, že to má zaujímavé a veľmi povzbudivé výsledky.
Modlíme sa za chorých, kladieme na nich ruky a ich sa dotýka Božia
uzdravujúca sila, ktorá je tou najpozitívnejšou energiou na svete.

o „SPIRIT BUILDING“ bolo heslo ďalšieho PR – reklamného
produktu s podtitulkom – Zahoď tradície a spoznaj silu a moc
viery. Opäť sa Vás spýtam – čo tieto heslá znamenajú?
- V dnešnej dobe je moderný pojem „body building“ - „budovanie
tela“. Ľudia navštevujú fitness centrá a snažia sa získať telesnú
krásu a zdravie. Moderná, materialistická doba tak trocha zabúda
na duchovné hodnoty. Chceme pomôcť ľuďom, a predovšetkým
mladej generácii, objaviť duchovný život a venovať sa nie iba telu,
ale tiež duchu. Živá viera v Boha, môže veľmi pozitívne zmeniť život
človeka.
o Ak sa záujemca rozhodne navštíviť Vaše stretnutie
a prednášky, kde Vás nájde? Ozaj, koľkých máte členov, aké
vekové kategórie, odkiaľ sú?
- V Šali sa na našich podujatiach stretáva niekoľko desiatok veriacich
všetkých generácií. Pravidelne sa stretávame v stredu o 18.00 hod.
a v nedeľu o 9.30 hod., na ulici Vlčanská 6A – v budove železiarstva.
Od 1.júla.2012 budú naše stretnutia už na novej adrese v Šali,
Štúrova ul. 1 (budova bývalých telekomunikácií).
o Vaše slová na záver – pre čitateľov, verejnosť, prípadne
pozvanie k Vám – na spoločné stretnutie, čím sa napríklad
budete (akými témami) zaoberať na najbližších stretnutiach?
- Srdečne všetkých pozývame na naše stretnutia. Zakúsite, že aj v
dnešnej dobe je možné mať nádej, vieru a zažívať, že Boh miluje
človeka a dokáže konať v jeho živote. Na bohoslužbách sa venujeme
tomu, ako je možné prežiť naplnený život vo vzťahu s Bohom.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

S úctou,

Ing. Marián Borza
starosta obce Močenok

Budem Vám vďačný, ak svojou prítomnosťou poctíte toto
významné podujatie.
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Dovoľte mi, aby som Vás prostredníctvom tohto
časopisu srdečne pozval na festivalový program
XX. ročníka festivalu Gorazdov Močenok.

V dňoch od 26. do 29. júla 2012 bude naša obec
dejiskom už XX. ročníka celonárodného festivalu
kresťanského divadla
Gorazdov Močenok, ktorý poctia svojou prítomnosťou mnohé
významné osobnosti občianskeho
i náboženského života.

naša obec, ako rodisko sv. Gorazda, ktorý bol nástupcom sv. Metoda na jeho arcibiskupskom stolci, si počas celého roka rôznymi spôsobmi pripomína život a dielo tohto apoštola a pokračovateľa
misie solúnskych bratov. Zvláštnym a slávnostným spôsobom však tak koná v dňoch jeho liturgickej
spomienky, keď otvára svoje brány pre návštevníkov celonárodných osláv sv. Gorazda, jeho ctiteľov,
či účastníkov festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok.

Vážení priatelia, milí čitatelia,

GORAZDOV MOČENOK

POZVANIE NA CELOSLOVENSKÝ FESTIVAL
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S PhDr. Baničovou, PhD., riaditeľkou DSS Košúty, aktuálne hovoríme...

V DSS Košúty majú neuveriteľne bohatý kultúrno-spoločenský život
o Pani riaditeľka,
od nášho
posledného
stretnutia ubehli
štyri mesiace, čo
všetko sa odvtedy
udialo u Vás
v Košútoch?
- V januári sme
napríklad mali
príjemné čajové
popoludnie
s rozprávkami,
naši veriaci sa
mohli stretnúť
s kňazom na omši,
zorganizovali sme
putovnú výstavu
z tvorivých dielní
našich klientov.
Zatancovali sme
si na fašiangovom plese. Vo februári sme napríklad
mali muzikoterapiu, biblioterapiu, urobili sme si
kvízové popoludnie „Poznaj a chráň liečivé rastliny“,
tiež Valentínsky ples. Samozrejme, že každý mesiac
máme Deň otvorených dverí, oslavy menín a narodenín
našich klientov, prechádzky po prírode, či tréning
pamäti so seniormi, samozrejme omše. Marec sa niesol
v znamení predveľkonočných modlitieb, navštívili sme
tiež knižnicu v Galante, Jaspark v Galante, zúčastnili
sme sa „Štrkoveckej barónky Galanta“. S klientami sme
si vyšli na Veľkonočné trhy, organizované TTSK Trnava.
No a v apríli sme mali napríklad besedu o zdraví,
alebo spevavých vtákoch, nacvičovali sme program
na „Košútsky hudobný kľúč“, zúčastnili sme sa zbierky
„Deň narcisov“ a navštívili sme obchodné centrum MAX
v Dunajskej Strede.
o Ako máte zabezpečený tento rok z hľadiska
rozpočtu a či nové legislatívne zmeny, resp. nové
pripravované ceny pre klientelu nespôsobili, resp.
nespôsobia existenčné problémy, či vôbec budú mať

klienti na to, aby mohli byť umiestnení v Domove?
- Zriaďovateľ pripravuje všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré bude platné od II. polroku 2012,
nechcem to zatiaľ komentovať, neskôr sa k tomu
vyjadríme.
o Aké kultúrno-spoločenské akcie plánujete
zrealizovať v tomto roku pre svojich klientov,
ako to je so spoluprácou s inými obdobnými
zariadeniami?
- Začiatkom októbra pripravujeme V. ročník KHK,
ktorý bude financovaný z Višegradského fondu.
Akciu pripravujeme pre krajiny V4, z Čiech nás
poctí svojou účasťou Brno, Olomouc, Habrovany
a Cvrčovice, Poľsko zastúpi Oswiecim a Krakov,
z Maďarska Tatabánya a Táplánypuszta. Zo Slovenska
budú prítomné zariadenia z Trnavského kraja,
z Bratislavského a Nitrianskeho kraja.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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Predám
stavebné
pozemky
v atraktívnom
horskom
prostredí,
7 kilometrov
od Žiliny.
Informácie v redakcií:
0903/516 499

Cukráreň Kataríny Filovej
v Horných Salibách
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 10.00 – 20.00 hod.
Sobota: 8.00 – 21.00 hod.
Nedeľa: 10.00 – 21.00 hod.
Objednávky:
kedykoľvek osobne
v cukrárni, alebo telefonicky:

031/785 2473

„...sladko a chutne...“

Dám do prenájmu
priestory 110 m2
na Dolnej ul. v Šali.
tel. 0908 735 180

