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časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa

Ing. Artur Bergendi a
MVDr. Pavol Bartaloš
sú majiteľmi Senior Centrum
Antonius v Sládkovičove, str. 4-5.

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

0911 811 820

Predstavujeme filozofiu a prácu
galantských
Templárov, str. 8. - Poistenie je istota do budúcnosti -

„Rozpočet mesta Šaľa
je v dosť nelichotivej
situácii, čo nebude mať
priaznivý dopad ani na život
samotných obyvateľov“,
hovorí Ing. Tibor Baran,
bývalý primátor Šale., str. 7.

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
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Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

Tel.: 031/780 29 37
www.nabytokczafik.sk; predajna@nabytokczafik.sk

Krása, kvalita, štýlovosť, elegancia a bezkonkurenčné ceny.
To je už 23 ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA
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Mužnosť a dospelosť sa nedokazuje
brutalitou za volantom, či nevychovaným
hulákaním, ale napr. aj tým, že syn odnesie
matke plné tašky s nákupom a dá prednosť
starej susedke, keď nastupuje do výťahu...
Dnešným mladým chlapcom po 18-tke
„vojna“ chýba, s takýmito názormi sa
často stretávame vo verejnosti a nedávno,
keď som sedela pri tvorbe článku s
jedným mladým 30 ročným mužom,
sám sa rozčuľoval nad tým, ako sa dnes
„chalaniská správajú“, nemajú úctu k
starším, ale nevedia človeka mnohí ani
slušne osloviť. Musela som mu dať za
pravdu, pretože veľa mladých chlapcov si
„mužnosť“, či dospelosť, dokazuje akurát
hrubými výrazmi, surovosťou, neslušnými
výpadmi na adresu starých ľudí, žien,
susedov, alebo tiež aroganciou a doslova
brutalitou za volantom, keď nezmyselne
predbiehajú, obiehajú, vytrubujú, dorážajú
na autá zozadu a mnohokrát riadia opití,
či sfetovaní, lebo vtedy svet vyzerá – „ako
gombička“. Nedávno som zažila príhodu
na pošte, keď škatuľa s tovarom bola taká
objemná, že ju museli niesť dve ženy,
pretože bola ťažká, neforemná a nijako
sa nedala uchopiť. Pri dverách pošty
stál asi 20 ročný vysoký mladík. Myslíte
si, že pomohol? A pritom vyzeral vcelku
kultivovane, myslíte si, že výchovu určite
má. Ale, kdeže... Nepomohol, práve naopak,
ešte sa aj otočil doslova zadkom a „akože“ –
strašne dôležito začal čítať nápisy na stene
pošty. Nič iné ma nenapadlo ako - „lenivá
voš“, to by povedal aj môj starý otec a
určite by neostalo len pri tom, minimálne
by mu krabicu natlačil do rúk. Aj keď dnes
hovoríme o vysokom stupni civilizácie a
informačnej revolúcii, mládež je dnes v
mnohom oveľa zaostalejšia ako kedysi (a
pritom by si slovo slušnosť a empatia mohli
kľudne vygúgliť na internete a poučiť sa).
Namiesto toho akurát perfektne ovládajú,
čo sú značky, do ktorých sa obliekajú

„celebrity“ a hrajkajú sa na facebooku,
alebo neuroticky telefonujú počas chôdze,
ešte aj cez priechod pre chodcov. Nemajú
v podstate úctu ani k sebe samým a
k svojim rodinám. Matka ťahá tašku a
syn vedľa nej vykračuje so slúchatkami
na ušiach. Je pravdou, že aj matka by
mala inak syna zapriahnuť do práce, na
druhej strane hneď tu máme desiatky
ochranárov ľudských a detských práv,
ktorí z buchnátu do chrbta, a podotýkam
oprávneného, rodičovského, urobia týranie
dieťaťa. Mnohé zákony, ale aj filozofia
súčasného chápania života je postavená
„hore nohami“. To, čo je normálne – je
mnohým na smiech a choré atraktivity sú
chápané za kreativitu. Prirodzenosť človeka
je zatlačovaná do úzadia, preferovaním
umelej krásy, získanej plastickými
operáciami, ktoré síce zakryjú chybičky
fyzickej krásy, nezakryjú však „choré“
myšlienky, prihlúply slepačí mozoček a
osobnostnú zaostalosť človeka. Vplývajme
na naše deti, kým nie je neskoro, lebo sa
budeme čudovať, ak o pár desiatok rokov
budú naše deti vyhadzovať starých rodičov
rovno do smetiakov – ako nepotrebné veci!
K tomu dnešný spoločenský trend a neúcta
k našim mamám, otcom, babičkám a
dedom – smeruje. Čo je staré, je zbytočné?
Načo otvoriť dvere dôchodkyni a dať jej
prednosť? Ako sa bude nevychovaný a drzý
dvadsiatnik chovať k vlastnej žene a deťom,
keď nemá cit k tomu, čo je s ním bytostne
späté, k šedinám vlastnej mamy a vydiera ju
napríklad kvôli peniazom na žúrky? Pritom
jemu samému sa robiť „za pár šupov“
nechce! Prečo je radšej „na sociálke“ a robí
nekalé obchody, akoby mal pracovať? A
práce je dosť, ak sa hľadá. Prečo takéto

postoje
nezaujímajú
tých, ktorí
môžu sprísniť
zákony a
doslova „prikázať“ pracovať, keď to inak
nejde, pretože dotyčný prácu účelovo
odmieta – a sociálku mu zobrať? Niekedy
je veľa demokracie na škodu, zvlášť
tým, ktorí na povinnosti radi zabúdajú a
mnohým ľuďom práca doslova „smrdí“.
Tak by sa malo v zákonoch pritvrdiť, a
nie sa stále odvolávať na nezmyselné
„ľudomilné“ nariadenia, ktoré vyhovujú
lajdákom, ale škodia pracovitým a čestným
ľuďom a vlastne celej spoločnosti. Ak sa
dokáže zákon rýchlo odhlasovať, keď je
potrebný, dokáže sa aj rýchlo zmeniť,
ak je zlý, keby sa chcelo! Keby to naši
zákonodarci v slovenskom parlamente
chceli! S lajdáckosťou, nechuťou k práci,
ide ruka v ruke drzosť, debilita a kriminalita
drzých, debilných a kriminálnych živlov
voči okoliu. A keď sa na lajdákov a lenivcov
vo všeobecnosti „nepritvrdia“ spoločenské
pravidlá, aj z tých málo slušných a čestných
ľudí čo ešte na Slovensku zostalo, sa stanú
radšej nič nevidiace osoby, pretože – hoci
bojujú proti nešvárom a arogancii ľudí,
spoločnosť im to nijako naspäť v dobrom
nevracia a niekedy si ešte musia doslova
chrániť vlastné životy pred monštrami v
ľudskej podobe, ktoré veselo prežívajú,
z ničoho nemajú strach a pred nikým
rešpekt.
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Produkt s visačkou kvality

Slováci si zo stavebného sporenia v Prvej stavebnej
sporiteľni (PSS, a. s.) kúpili vyše 100 tisíc bytov,
postavili 150 tisíc rodinných domov a čiastočne alebo
úplne obnovili vyše 700 tisíc bytov. O tom, že stavebné
sporenie je v súčasnosti ešte dostupnejšie, ale aj
o jeho tradičných výhodách, hovoríme s Mgr. Mariom
Olachom, regionálnym riaditeľom Prvej stavebnej
sporiteľne.
Čo to znamená ,,dostupnejšie“?
Od 1. júla 2012 ponúkame sporenie v nových tarifách
štandardná extra a junior extra, pri ktorých sme znížili
– iba na 20 eur – poplatok za uzatvorenie zmluvy.
Pri zmluvách vo všetkých tarifách, ktoré ponúkala
PSS, a. s., aj pred 1. júlom, predstavoval poplatok za
ich uzatvorenie 0,9 % z cieľovej sumy. Pri priemernej cieľovej
sume na zmluve o stavebnom sporení v PSS, a. s., ktorá je
približne 15 tisíc eur, dosahuje výška tohto poplatku 135 eur. Pri
uzatvorení zmluvy s rovnakou výškou cieľovej sumy v nových
extra tarifách zaplatíte poplatok len 20 €. Nízky poplatok dáva
občanom reálnu šancu zapojiť sa v ešte väčšej miere do systému
stavebného sporenia.
Ako sú úročené vklady na účtoch stavebného sporenia?
Vklady klientov sa zhodnocujú jednak vďaka štátnej prémii,

ktorá v tomto roku predstavuje 10 % z vkladov
v kalendárnom roku, maximálne 66,39 €, ale aj vďaka
ročnej úrokovej sadzbe vo výške až 2 % z vkladov a
štátnej prémie.
Za akých podmienok môžem získať úver zo
stavebnej sporiteľne?
Pri stavebných úveroch garantujeme výhodné úrokové
sadzby už od 2,9 % ročne. Pri úveroch od 3 tisíc € do
25 tisíc € stačí zabezpečiť úver ručiteľom. Dokonca
stavebný úver až do 40 tisíc € získate bez skúmania
príjmu a bez zabezpečenia nehnuteľnosťou.
Tento rok oslávi Prvá stavebná sporiteľňa
20. výročie svojho vzniku. Aké sú perspektívy
stavebného sporenia na Slovensku?
PSS, a. s., patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie banky na
Slovensku. Pozíciu stavebného sporenia výrazne neoslabili
ani hospodárske problémy, ktoré v minulosti zasiahli a dodnes
ovplyvňujú ekonomiky mnohých krajín. O kvalitách Prvej
stavebnej sporiteľne a o výhodách stavebného sporenia sa nedá
pochybovať, netreba mať obavy o jeho budúcnosť.
Viac informácií získate na telefónnych číslach 0915 892 002,
0915 740 165, prípadne na e-mailových adresách
msantai@fo.pss.sk a aj bbednarova@fo.pss.sk.
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V Sládkovičove nezabúdajú
na to, aby starí ľudia prežívali
starobu na úrovni a dôstojne.

Ing. Milena Poláková
Majitelia Senior Centrum Antonius,
MVDr. Pavol Bartaloš
Ing. Artur Bergendi

6. septembra tohto roku sa
slávnostne otvorilo Súkromné
seniorské centrum sociálnych služieb
v Sládkovičove s názvom „Senior
centrum Antonius“, ktoré si dalo
do vlastného motta myšlienku:
„Stárnite s radosťou a prežite zlatý
vek v novom“ a v tomto duchu chcú
všetci zamestnanci aj pracovať pre
spokojnosť svojich klientov. Keď
som sa dozvedela, že výkonnou
riaditeľkou je Ing. Milena Poláková,
bývalá dlhoročná prednostka
MsÚ v Sládkovičove – viem, že
je zariadenie v dobrých rukách.
Nakoľko náš regionálny časopis
mapuje už vyše 16 rokov život
našich obcí a miest, tak za túto
dlhú dobu má aj prehľad o tom, ako
ktoré mesto, či obec pracuje, kde
to ide rýchlejšie, kde pomalšie, kde
sú kreatívni starostovia, šéfovia,
prednostovia, poslanci, kde menej...
Za pani Polákovou v Sládkovičove
ostalo kusisko dobre vykonanej
práce, spokojnosť obyvateľstva
a taktiež pravidelná informovanosť
verejnosti prostredníctvom vlastných
možností v meste, ale aj v našom
časopise. Je radosť pracovať,
spolupracovať s človekom, ktorý
si stojí za slovom, ktorý dodržiava
termíny, podmienky, ktorý
rešpektuje a ktorý hľadá cestičky,
ako veci zvládnuť a nie odkladať.
A takáto Ing. Milena Poláková je. Aj
preto je Senior centrum Antonius
v dobrých a spoľahlivých rukách. Ako
ma pani riaditeľka ďalej informovala,
k dispozícii je 73 lôžok (teda, toľko
klientov vedia uspokojiť) v 37 izbách,
o ktorých sa bude starať 33 členný
kolektív odborných pracovníkov
a pomocného personálu: lekár,
vrchná sestra, zdravotné sestry,
opatrovateľky, liečebný pedagóg,
sociálna pracovníčka, terapeuti,
masér, pracovníci kuchyne,
upratovačky, hospodár, správcovia

budovy, ekonómovia.
Sociálne centrum je
vybavené kuchyňou s vysoko
efektívnymi modernými
technológiami, jedálňou,
táto slúži aj na spoločenské
účely, kaplnkou, ošetrovňou,
fyzioterapeutickým centrom
a nádvorným altánkom.
Treba zdôrazniť, že všetky
lôžka sú polohovateľné
a antidekubitové.
Antonius senior centrum
v Sládkovičove ponúka služby
v zariadení pre seniorov,
v domove sociálnych služieb
v špecializovanom zariadení,
aj v dennom stacionári, do
15. októbra 2012 navyše
platí pri rezervácii miesta
10% zľava z ceny služieb na 3
mesiace!
o Ako vlastne bude
starostlivosť o klienta
vyzerať?
Hovorí Ing. Milena Poláková,
riaditeľka:
- V senior centre vytvárame
priestory pre sebarealizáciu
klientov, život v zariadení
prispôsobujeme domácim
podmienkam, spolupracujeme s
klientovou rodinou...
Zariadenie podporuje integráciu
klientov v prirodzenom prostredí
v prepojení na otvorenú komunitu
mesta. Starostlivosť o klienta je
cielene individuálna, zameraná na
podporu jedinca, jeho rodiny a širšieho
sociálneho zázemia. Súčasťou
starostlivosti je duchovná, spirituálna
a psychoterapeutická podpora. Okrem
toho poskytujeme služby pre klientov
so špecifickými potrebami aplikovaním
nových terapeuticko-rehabilitačných
postupov – reminiscencia, validačný
postoj, bazálna stimulácia,
preterapia. Klienti senior centra
budú môcť využívať tiež služby
kaderníka a pedikéra. Na spríjemnenie
voľného času ponúkame individuálne
masáže, kreatívne činnosti, kyslíkovú

terapiu. Možné sú aj činnosti mimo
zariadenia, ako kultúrne podujatia,
výlety, kúpanie v bazénoch s termálnou
vodou, kde garantujeme dopravu
a sprievod.
o Ako sa podarilo vôbec takéto
exkluzívne zariadenie vybudovať?
- Novovybudované Senior centrum
Antonius v Sládkovičove, ktoré
bolo vybudované pomocou fondov
Európskej únie, Vám ponúka svoje
sociálne služby na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, zložitého
zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku, v
zariadení pre seniorov, domove
sociálnych služieb, špecializovanom
zariadení a dennom stacionári.
Dodávateľom stavby bola v zmysle
výsledkov verejného obstarávania firma
AVA-stav s.r.o. Galanta.
Sociálne centrum Antonius je
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pripravené aj na ťažké stavy pacientov,
ale na druhej strane si každý záujemca
musí uvedomiť, že toto zariadenie nie
je zdravotnícke, ale sociálne zariadenie.
„My chceme, aby naši klienti tu
dôstojne a zaujímavo žili a nie dožívali,
či zabudnuto dožili svoju starobu – ako
nepotrební „odhodení“ ľudia. Dôstojné
žitie v starobe by malo byť prirodzenou
súčasťou života každého štátu
a spoločnosti, a ja urobím všetko pre
to, aby to u nás aj tak bolo! Veľmi sa na
túto prácu teším, mám veľa nápadov,
skvelý tím ľudí, tak verme, že všetko
vyjde k spokojnosti tých, pre ktorých

to robíme. Ale dobre vykonaná práca
napĺňa aj tých, ktorí ju vykonávajú. Ak
chodíme do práce radi a s nápadmi, ako
čo zlepšiť, je to tá najlepšia vizitka toho,
že naša práca má zmysel, je ocenená
okolím“,- dokončuje Ing. Poláková.
Majiteľmi zariadenia sú MVDr. Pavol
Bartaloš a Ing. Artur Bergendi, ktorým
naozaj patrí uznanie, že sa „dali“ do
takéhoto projektu a nezabúdajú, že
každý z nás raz bude starý, (ak dožije), a
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personál sa už teší na svojich klientov...

preto treba myslieť aj na túto časť
obyvateľstva, aby žila dôstojne a nie,
aby na konci života dožívala v utrpení.
Ak sa podarí urobiť zo Seniorského
centra Antonius špičkové zariadenie
starostlivosti o starých ľudí, bude
to vynikajúcou vizitkou nielen pre
Sládkovičovo, ale pre celý galantskošaliansky región!
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš

Kontakt:
Sereďská 16, Sládkovičovo
Tel.: 0910 911 360
info@ antoniuscentrum.sk
www. antoniuscentrum.sk

Všetky stredné školy v Šali sú na nový školský rok pripravené
Nitriansky samosprávny kraj zastrešuje v okrese Šaľa 3 stredné
školy – Gymnázium J. Fándlyho, Strednú
Spojenú školu v Šali – Nivy a Stredné
poľnohospodárske učilište. V tejto
súvislosti nás zaujímalo – pre informáciu
čitateľov, ako sú uvedené školské
zariadenia pripravené na tento školský rok
2012/2013. Veľa sa totiž hovorí o kolapse
v školách, nedostatku učebných pomôcok,
či dokonca prostriedkov na chod škôl. Ing.
Helena Psotová (vedúca kancelárie
riaditeľa
úradu
Nitrianskeho
samosprávneho kraja a členka
Rady školy všetkých stredných škôl
v Šali, ale aj predsedníčka komisie
školstva pri MsZ v Šali), nám
poskytla nasledujúce vyjadrenie:
- Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
v Šali a zasadnutie komisie školstva
28. augusta 2012 sa zaoberalo
pripravenosťou škôl a školských
zariadení na nový školský rok v oblasti personálnej a prevádzkovej.
Optimalizácia siete ZŠ nebola schválená zastupiteľstvom v mesiaci
jún, a preto riaditelia škôl boli vyzvaní k racionalizácii a k realizácii
opatrení smerujúcich k zníženiu nákladov. Všetci riaditelia škôl
a školských zariadení konštatovali pripravenosť, vykonali sa opravy
a údržby v rámci finančných možností škôl. Personálne zmeny viedli
k racionalizácii a k zabezpečeniu kvality vyučovania a výchovného
procesu.
Problémy sú s učebnicami reformných ročníkov, najmä deviatakov.
Všeobecne pretrváva nedostatok finančných prostriedkov
a neúmerná administratíva. V materských školách je zapísaných

o 30 detí viac ako v minulom školskom roku. Podmienky sú dobré
a napriek naplnenosti MŠ je výchovno-vzdelávací proces veľmi
pozitívne hodnotený aj zo strany štátnej školskej inšpekcie. SŠ (3)
na území nášho mesta sa dôkladne pripravili na nový školský rok.
Gymnázium J. Fándlyho privítalo žiakov v novom šate, čo je možné
vidieť už na pohľad. Veľa práce bolo urobenej aj vo vnútorných
priestoroch. V rámci svojich možností úpravy boli urobené aj na SOŠ
a na Spojenej škole, kde si v rámci projektov pripravili novú odbornú
učebňu pre VT. Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca stredných
škôl s firmami a spoločnosťami mesta a okolia, pre ktoré sa stávajú
pilotnými školami. Pokles žiakov je daný demografickou krivkou
nášho regiónu.
o 13. septembra 2012 bol vyhlásený štrajk učiteľov. Ako dopadol,
čo vyriešil, resp. nevyriešil a aký je Váš pohľad na takéto iniciatívy
– z pohľadu zriaďovateľov, ale aj z pohľadu terajšej neutešenej
finančnej situácie štátu, krajov, obcí...?
- Štrajk je vždy krajné riešenie. Z jednej strany je pochopiteľné, že
učitelia chcú poukázať na dlhodobú nepriaznivú finančnú situáciu
v školstve, ktorá prináša problémy, a tie ovplyvňujú úroveň a kvalitu
výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto problémy sa nahromadili
počas predchádzajúcich rokov, preto je pochopiteľná aj žiadosť
o posilnenie kapitoly školstva v štátnom rozpočte. V súčasnej
ekonomickej situácii hľadať a nájsť zdroje navýšenia finančných
prostriedkov v tejto kapitole je však veľmi ťažké. Preto je dôležité
rokovanie a hľadanie kompromisov. Kvalitné vzdelávanie nie je
možné bez finančného ocenenia a materiálneho zabezpečenia
učiteľov a škôl. Budovanie vedomostnej spoločnosti bez kvalitného
vzdelávania a bez finančného ocenenia a materiálneho zabezpečenia
učiteľov a škôl nie je možné. Učiteľ musí mať dôstojné postavenie
v spoločnosti a ja pevne verím, že aj v tejto neľahkej situácii sa nájde
riešenie.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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„Deň dediny“ v Čiernej Vode
Vďaka finančným prostriedkom získaným
z fondov EÚ sme občanom obce 25. augusta
2012 odovzdali do užívania priestory tržnice
a Centrum voľného času. Som rada, že
slávnostného odovzdania sa zúčastnili aj
poslanci slovenského parlamentu Béla Bugár
a Zsolt Simon. V podvečer bol pre účastníkov
pripravený atraktívny program: okrem
výborného jedla a pitia mohli milovníci vína
ochutnať lahodné, chutné a exkluzívne vína, ktoré zabezpečila spoločnosť
Pannon Food Slovakia s.r.o . Gáň, deti mali radosť z obrovského tobogánu,
skákacieho hradu a z maľovania na tvár. Prvú cenu do tomboly- výlet
loďou do Egypta – venoval p. Imrich Tóth, zástupca LIGHTHOUSE
Dive Center Dahab. Vzácnymi hosťami „Dňa dediny“ boli hviezdy Nóta
TV, ktoré vykúzlili búrlivú atmosféru a prítomní sa fantasticky bavili.
Prvým vystupujúcim bol DAAVID, ktorý sa okamžite stal
favoritom divákov, po ňom obsadili javisko Jolly a Suzy,
ktoré vyburcovali už aj tak skvelú atmosféru, panujúcu medzi
ľuďmi. Po zvyšok večera až do skorého rána sa o zábavu
tancachtivých ľudí staral DJ Peller, keď hral hudbu pre všetky
vekové kategórie účastníkov. Ďakujem členom zastupiteľstva
za odvedenú prácu, podporu, ďakujem i zamestnancom
Obecného úradu, sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave tohtoročného „Dňa dediny“.
Dúfam, že na tento deň zostanú všetkým zúčastneným iba
pekné spomienky.
informovala: Mgr. Zuzana Csadyová
starostka obce Čierna Voda

Čo nového, pán starosta, vo Vašej obci?
Odpovedá: Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce Pusté Sady.
V tomto roku sme sa v obci hlavne zamerali na rekonštrukciu kultúrneho
domu a obecného úradu, sídliaceho v spoločnej budove. V minulých
rokoch sme postupne vymenili okná a dvere, vymenili strešnú krytinu

a zrekonštruovali ústredné kúrenie a kotolňu. V
prvej polovici tohto roku sme urobili tiež celkovú
rekonštrukciu sály kultúrneho domu: výmena
elektroinštalácie, zníženie a zateplenie stropu, nové
maľovky a obklad, nová podlaha a pódium, nová
kuchyňa. Nová sála spĺňa požiadavky dnešnej
doby a môže sa využívať na obecné akcie, rodinné
oslavy, svadby, kary..., no skrátka na všetko, čo
obec a občania potrebujú. Momentálne začala 2.
fáza rekonštrukcie v tomto roku, a to zateplenie
a nová fasáda na kultúrnom dome. Po ukončení
prác bude mať obec reprezentačnú budovu v
strede obce. Do konca roka ešte pracujeme na
projekte na chodník na Hlavnej ulici a budúci rok
pripravujeme celkovú rekonštrukciu materskej
školy. Tak ako vo všetkých školách, aj v tej našej,
krásne zrekonštruovanej, sa 3. septembra otvorila
brána do nového školského roka. Do lavíc zasadlo
19 detí (pod krídlami) dvoch pani učiteliek, Mgr. Ivany Zacharovej a Mgr.
Mariany Šmátralovej. Hneď počas prvých dvoch týždňov sa stalo mnoho
pozitívnych udalostí. Deti zažili turistický deň s batohom na pleciach,
konal sa zber papiera a z jeho zisku sa zakúpia nové pomôcky do školy. Ale
najväčšou udalosťou
bola výhra v súťaži
„Zbieram baterky“,
organizovanej
spoločnosťou
INSA s.r.o. v Seredi.
Naša škola získala
pekné 3. miesto
a pracovníci
firmy INSA nám
slávnostne
odovzdali a
nainštalovali
stolnotenisový stôl
s vybavením a sadu
lôpt. Všetky deti sa z
výhry veľmi tešia.

Galantský a Šaliansky Žurnál

-7-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

„Rozpočet mesta Šaľa je v dosť nelichotivej situácii,
čo nebude mať priaznivý dopad ani na život
samotných obyvateľov“,
hovorí Ing. Tibor Baran, bývalý primátor Šale.

Šéfom finančnej komisie šalianskych poslancov je Ing. Tibor Baran, ktorý
je samozrejme zároveň poslancom MsZ v Šali, v rokoch 2002 – 2006
bol tiež primátorom Šale. Myslím si, že je vhodné trochu si pripomenúť
tohto veľmi príjemného pána, na ktorého občania spomínajú v súvislosti
s jeho prácou a prístupom k ľuďom, obyvateľom mesta – naozaj
pozitívne! Keďže v súčasnosti, z hľadiska svojej odbornosti, prijíma so
svojou komisiou vážne a dôležité stanoviská k mestským financiám,
rozpočtu, hospodáreniu v Šali, pýtame sa ho, ako Šaľa hospodárila za
uplynulé dva roky (volebného obdobia 2010 – 2014), keďže tu máme
polčas práce poslaneckého zboru, aké záväzky sa preniesli z minulého
volebného obdobia do súčasného, aký bude rozpočet na rok 2013 a aké
budú rozhodujúce priority na nasledujúce obdobie...?
- Bez nadsadenia môžem konštatovať, že rozpočet je určite základným
ekonomickým zákonom mesta. Na úvod musím povedať, že rok 2011, ako aj
pomaly končiaci sa rok 2012, neboli pre naše mesto bezproblémové. Všeobecne
je potrebné uviesť, že pod dnešné problémy sa podpísala hospodárska kríza
na strane jednej a následná reakcia, ( alebo skôr nereakcia ), zodpovedných
predstaviteľov mesta k vzniknutej situácii. Dôsledkom tohto stavu, ktorý sa
začal v roku 2008 a naplno sa prejavil v rokoch 2009, 2010 a trvá až dodnes, bol
vysoký výpadok v príjmovej časti rozpočtu. Toto je žiaľ krutá realita, ale pred
tento problém bolo postavené takmer každé mesto a každá obec na Slovensku.
Dôležitejší je však pohľad, ako sa k tejto situácii dokázalo mesto a jeho
predstavitelia postaviť a pri evidentnom znížení príjmov dokázalo regulovať
svoje výdavky. V tejto súvislosti musím kriticky poukázať na niektoré zásadné
skutočnosti, ktoré sa jednoducho nemali stať. V prevažnej miere išlo o: neskorú
reakciu zo strany predstaviteľov mesta, možno z presvedčenia, že Šaľu kríza so
všetkými dôsledkami obíde - ( toto sa ukázalo ako hlboký omyl ) a včasné,
alebo okamžité neprijatie zásadných opatrení na zmiernenie dôsledkov. Je na
mieste otázka: „Aké opatrenia mali byť včas prijaté?“ Občanovi ponúkam
nasledovnú odpoveď: V podstate tie, ktoré sa postupne prejavujú už v rozpočte
schválenom na rok 2012. Konkrétne ide o tzv. nepopulárne opatrenia, a to:
zvýšenie poplatkov za komunálny odpad a daní, úspory osobných nákladov, ostatné úspory všetkých výdavkov. Konkrétnym prejavom
tohto, žiaľ oneskoreného konania, dopad ktorého odhadujem na viac ako milión €, je dnešná nelichotivá situácia v bežnej časti rozpočtu.
Podľa predbežných analýz do budúceho roku mesto prejde s neuhradenými faktúrami v hodnote cca 900 tis. € ,čo je veľmi vážna
situácia. Ešte snáď jedna poznámka ku kapitálovej časti rozpočtu. Mesto už pravdepodobne premárnilo čas predať v roku 2009 pozemky
na Kráľovskej ulici s následným príjmom cca 500 tis. €! Toto sú žiaľ, fakty. Čo sa týka rozpočtu 2013, zatiaľ zo strany spracovateľov nebol
predložený konkrétny návrh. Z pohľadu zásadných priorít rozpočtu mesta ponúkam čitateľovi tieto: obnoviť kondíciu bežného rozpočtu,
aj potrebného prebytku, vrátane postupného znižovania záväzkov z minulého roku, zabezpečenie financovania investícií, bezproblémové
riešenie dlhovej služby.
o Čo sa týka finančnej disciplíny a jej rešpektovania vo vedení mesta Šaľa, ako sa dá hodnotiť?
- Čo sa týka súčasného volebného obdobia, nemám zásadné pripomienky. Čo ma však veľmi znepokojuje a k čomu som mal, aj mám veľmi
kritické stanovisko, je spôsob prípravy už spomínaného základného ekonomického zákona mesta – rozpočtu. Musím konštatovať, že bol
dosť chaotický aj napriek internej smernici mesta, ktorá stanovuje postup, termíny a zodpovednosť jednotlivých funkcionárov. Pri príprave
rozpočtu na prebiehajúci rok 2012 sa aj vďaka účasti viacerých poslancov dosiahla vyššia kvalita, ale aj tak sa nepodarilo odstrániť nakopené
problémy.
o Pod hlavičkou Mesta Šaľa pracuje viacero inštitúcií, škôl, ktorých je mesto zriaďovateľom. Ako sú tieto zabezpečené po finančnej
stránke? Sú niekde zvlášť vypuklé problémy? Bude sa šetriť ešte viac, resp. znižovať stavy, pretože, ak raz nestačia peniaze,
pristupuje sa aj k nepopulárnym krokom...? Ako to teda vyzerá v rozpočte do budúceho roka?
- Pokiaľ ide o samotné školstvo, snáď niekoľko poznámok na tému základných škôl. Problémy v tejto oblasti sú všeobecne známe. Mesto
je v tejto oblasti okrem iného distribútorom tzv. transféru prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktorý má veľmi jednoznačné pravidlá. Tieto
prostriedky musia jednoznačne skončiť v základných školách podľa počtu žiakov a limitu ( finančného ) na žiaka s určitou prerozdeľovacou
možnosťou zo strany mesta, ktorá je tiež jednoznačne definovaná. Toľko k systému financovania prevádzky ZŠ, ako aj miezd pedagogických
a nepedagogických pracovníkov. Investíciám sa teraz nebudem venovať. V súvislosti s budúcnosťou stojí mesto pred veľmi náročnou
úlohou, ktorá sa zatiaľ nepodarila a tou je optimalizácia siete škôl. Samotná optimalizácia síce problém nevyrieši. V tejto situácii musí ďaleko
razantnejšie pristúpiť štát a jeho orgány. Takže, čo k tejto oblasti povedať na záver? Verím, že školy v Šali prežijú. Držím palce pedagógom,
ako aj ostatným zamestnancom a dúfam, že vydržia.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš
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Templári z Galanty majú radi život, pomáhajú, keď treba,
spájajú ľudí, vytvárajú priateľstvá, šíria dobrú náladu
a mnoho ľudí, práve vďaka nim, dostáva nový zmysel života.
potom rád robím prieky a provokujem.“,- hovorí Tomáš Horváth.
Koncom septembra organizujú Templári „PIVNÝ POCHOD“
v Galante, výťažok z neho by mal ísť na ďalšiu dobročinnú akciu
– pomôcť ťažko chorému dievčaťu. Počas pochodu sa urobí
zároveň reklama 9-im reštauráciám v Galante, účastníci zaplatia
20 EUR, v čom je zároveň konzumácia piva, jedla, prejde sa
v rovnakých tričkách celým mestom Galanta. Templári takto
na seba opäť upozornia, verejnosť bude mať zaujímavú akciu
a vyzbierané peniažky pomôžu chorej Alexandre, ktorá je ťažko
zdravotne postihnutá a potrebuje špeciálne rehabilitácie, ktoré
neprepláca zdravotná poisťovňa a sú v hodnote okolo 2200 €.
„My si radi robíme aj zo samých seba srandu, veď o tom ten život
vlastne je, lebo najhorší sú tí, ktorí nič neurobia, nepomôžu, ale
len posudzujú, odsudzujú, znevažujú. Ľuďom dnes veľmi chýba
empatia. Načo veci komplikovať, keď sa dajú robiť jednoducho
a pritom oveľa účinnejšie??? Prečo v našom štáte každá dobrá
myšlienka okamžite naráža na odpor úradov? Závisť ľudí? Sťaží
sa jej začiatok a človek je hneď znechutený a radšej odchádza...
Občianske združenie TEMPLARS Slovakia v Galante vzniklo
v roku 2007, v tomto roku v podstate oslavujú svoje 5.
narodeniny – ako sa hovorí – „dieťa sa vypiplalo“ z plienok
a ide ďalej. Ale toto združenie sa nechovalo ako nesvojprávne
dieťa, pretože za uplynulých 5 rokov ostalo za ním veľa
užitočnej práce, ktorou pomohli občanom Galanty a ktorej
výsledky tu navyše ostanú aj pre ďalšie generácie. Štatutármi
tohto občianskeho zoskupenia sú Tomáš Horváth, Anton
Varga a Alexander Szolga (na hornej snímke). Šťastie som
mala na Tomáša Horvátha, ktorý sa so mnou stretol a bez
okolkov a úprimne sa so mnou porozprával o zámeroch, ale
aj o myšlienke – prečo vlastne takéto združenie v Galante
založili... „Chcel som takéto niečo urobiť, založiť, ešte v 17-ich“,smeje sa dnes už 31 ročný Tomáš. Veľmi sympatické sú jeho
myšlienky, ktorými sa vo svojej práci v podstate Templári
riadia a priznám sa, že oslovili aj mňa, preto som sa rozhodla
spracovať o nich a ich práci aj tento článok, aby sme ich
prezentovali aj v širšom okolí nášho galantsko-šalianskeho
regiónu, ktorý vlastne náš Galantský a Šaliansky Žurnál celý
už vyše 16 rokov prostredníctvom článkov spája, propaguje
a zabezpečuje tak informovanosť v každej jeho obci, či meste.
„Ak nám chce – nášmu združeniu a tým vlastne mestu Galanta
a teda aj sám sebe niekto pomôcť, vítame to s otvorenou náručou.
A môže byť od hocikadiaľ, môže to byť hockto, nás nezaujímajú
jeho názory, politické, či občianske postoje, pohlavie, rasa... Ľudia
sa nemusia milovať, dokonca nemusia mať ani osobné sympatie,
ale určite sa vedia dohodnúť, ak chcú niečo dobré a užitočné pre
spoločnú vec vykonať. A v tom je aj naše hlavné motto“,- hovorí
Tomáš Horváth. „Spojme ľudí, spojme silu – zoznámme sa, pomôžme
sebe, aj druhým a aj sa zabavme!“ Aj toto je ďalšia ústredná
myšlienka galantských Templárov, ktorí vlastne vznikli v r. 2007
kvôli galantskému festivalu, keďže niekto takúto kultúrnospoločenskú akciu musel zastrešiť. Už vtedy spoznali ako (ne)
funguje naša štátna byrokracia, ktorá v podstate znechutí
človeka a jeho zanietenosť za dobré veci hneď na začiatku. „My
si skrátka všímame život okolo seba a čo ľudia potrebujú, každý
z našich členov môže prísť s vlastným podnetom a vlastne si to
potom aj sám – ako jeho tvorca – realizuje spolu s ostatnými. To nie
je tak, že v našom hnutí je niekto na čele a ten – jediný, či pár ľudí
niečomu velí a organizuje. Máš nápad – okej – poď do toho, urob
čo sa dá, my ostatní Ti pomôžeme a dotiahneme celú myšlienku,
aby splnila účel. Podporujeme tiež prezentáciu rockových skupín,
aby sa dostali viac do povedomia verejnosti, na takéto akcie prídu
starí, mladí, zdraví, aj handicapovaní, bohatší, chudobnejší...,
peniaze, ktoré sa vyzbierajú idú následne pre účel, ktorý sa vyhlásil.
Takto sa nám podarilo zakúpiť prístroje pre nemocnicu, pomôcť
deťom v ťažkých chorobách, alebo podporiť niečo, čo je zaujímavé.
Ľudia vás však hneď oslovia aj vetou: Koľko z toho máš? Určite
všetko dávate na zbierku? Prečo človek vidí za všetkým najprv to
zlé, až potom dobré...? Ja nemám rád, keď sa na niečo, či niekoho
ľudia hrajú, buďme prirodzení. Na našich akciách sa ľudia cítia
dobre, zabavia sa, aj si vypijú – prečo nie? V rámci dobrej zábavy
a slušnosti, neosočujeme sa, nesledujeme – čo to je za zábava, keď
na druhý deň sa ľudia ohovárajú – ako sa tam kto bavil? Kto koľko
vypil? Alebo, že sa opil? No a čo? O tom je zábava, ak tým nikomu
neublížil. Toto malomeštiacke myslenie ma častokrát tak nasrdí, že

Alebo aj neadresnosť pomoci. Prečo my posielame peniaze napr.
do Ugandy? Samozrejme, že to neodsudzujem, len sa zamýšľam.
Potrebujeme podporiť napr. našu galantskú nemocnicu, veď tu
žijeme, tu sa chodíme liečiť, tu sa rodia naše deti, tu nás operujú, tu
je potreba prístrojov, ktoré našim ľuďom, nášmu regiónu, pomôžu.
Namiesto občianskej podpory svojho zdravotníckeho zariadenia
radšej pošlem peniaze do neznáma? A končia naozaj tam, kde majú?
Toto tiež treba neustále ľuďom vysvetľovať. Preto budeme v našom
združení Templars radi, ak sa nám veci podaria, aby sme tak boli
vzorom aj pre iných takýchto dobrovoľníkov na Slovensku. Aby sa
skrátka naša forma pomoci verejnosti a princípy chápania našej
práce rozširovali ďalej“,- hovorí sympatický Tomáš.
Templars Slovakia má za 5 rokov svojej existencie za sebou už
slušné výsledky. Veď posúďte sami, čo sa im všetko podarilo
urobiť:
rok 2008 - Darovanie krvi NsP sv. Lukáša, Galantafest, Ochutnávka
vína v MsKS, Mikuláš v spolupráci s MsKS- zbierka na vozík do
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Štrkovca a do Matúškova, Odovzdanie infúznej pumpy na JIS
(NsP sv. Lukáša Galanta). rok 2009 - Darovanie krvi, Zbierka na
Kristínku – polícia GA, Súťaž v Písaní básne v ZŠ SNP 1. stupeň
(Templars junior), Zájazd do Čejkovíc, Zraz motorkárov –
zbierka – predaj vína – varenie guláša a kapustnice, Galantafest,
Mikuláš v spolupráci s Café Hollywood, Zájazd do Čejkovíc,
Odovzdanie vozíkov handicapovaným – Štrkovec a Matúškovo.
rok 2010 - Odovzdanie infúznej pumpy na detské oddelenie
NsP sv. Lukáša Galanta,
Galantafest, Zbierka pre Romanka,
Templars Cup pre základné školy, Zbierka pre škôlky na
predvolebnej zabíjačke (Peter Paška), Odovzdanie 12
postieľok a 2 prebaľovacích pultov pre detské oddelenie,
Ochutnávka vína v MsKS. rok 2011 - Odovzdanie
Ponúka
hrnčekov
pre nemocnicu- 170 ks, Zájazd do Čejkovíc,
viacero
Zbierka
na hematológiu, Galantafest, Mikuláš v kaštieli, Účasť
kozmetických
na „Súťaži
vo varení v kotlíku – Ranč“, Odovzdanie hrnčekov do
služieb:
nemocnice
– 218 ks, Odovzdanie kníh do knižnice – 230 €
rôzne–druhy
rok 2012
19. marca a 2. júna Templar Rock, 7. júla Galantafest..
o Akpeelingov,
sa chcem stať Templárom, čo mám robiť?
Hovorí
Tomáš
Horváth:
masáž
dekoltu,
- Máme
asia30
– 40 stálych členov, ale aj veľa sympatizantov
tváre
rúk,
a spolupracovníkov,
vekovo neohraničujeme, členské je 3 € na
hĺbkové
mesiac
a samozrejme
ďalšia pomoc a angažovanie sa v prospech
čistenie
tváre
dobrých
myšlienokapre Galantu – je v rukách každého, kto chce
naparovaním
byť uparafínom,
nás užitočný!
po
A ešte
číslo účtu galantských Templárov, ktoré
hĺbkovom
čistení
slúži
pre verejnosť, ak aj vy chcete pomôcť
dezinfekcia
dobrým
myšlienkam:
dezinfekčným
prístrojom,2487639154/0200.
ďalej masky na tvár,
o A komu
Templars
Slovakia
zvlášť,
ktoré sachcú
aplikujú
podľa typu
pleti. poďakovať
Zábaly a
pretože
podporujú
ichaplikované
projekty pomocou
a pomáhajú im?
ampulky
Vám budú
- Je to
kolektív MsKS Galanta, od samotného začiatku
ultrazvuku.
fungovania
Templárov poslanec NRSR JUDr. Gábor Gáll,
Ďalšie služby:
lepenie
umelých
rias, farbenie
obočia
a mihalníc,
Mesto
Galanta
– vedenie,
Ing. Peter
Paška
– podnikateľ
denné,Ďakujeme!
slávnostné a svadobné líčenie, depilácie a
z Galanty.
ošetrenie proti celulitíde.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová

Univerzal Galanta

Salón krásy a zdravia Orchidea

KOZMETICKÝ SALÓN KITTI

Prekvapenie: darčekové poukážky.

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

Štúdio BEMER Orchidea
Ozdravte svoj organizmus
v našom štúdiu...
Terapia zlepšuje krvný obeh,
napráva imunitný systém,
zlepšuje vodivosť nervových
buniek, napomáha pri
zabudovaní minerálnych látok
a vitamínov do buniek a takto
pomáha opätovne dosiahnuť
ich riadnu energetickú hladinu.
Lieči tak hlavnú príčinu
ochorení. BEMER stimuluje
samoliečiace mechanizmy
ľudského organizmu a
viditeľne urýchľuje jeho uzdravenie. Poskytuje pomoc pri liečení
ochorení prirodzeným spôsobom, bez vedľajších účinkov.
Je to účinné pri ochorení pohybového aparátu, reume, poruchách krvného
obehu, pri zúžení ciev, pri poruchách metabolizmu, cukrovke,
osteoporóze, zlomeninách, bolesti hlavy, únave, depresii, strese, alergii,
astme, pri úrazoch a zraneniach pri športe, pri liečení rán, kožných
ochoreniach (akné, ekzém, psoriáza). Vyskúšajte Ceragem –
termoakupresúrne lôžko s jádekameňmi (masíruje, pri akupresúrnych
bodoch stimuluje organizmus), zepterové výrobky: Biotron, Therap...

Otváracie doba pre zákazníkov:
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
-hĺbkovom
medová masáž
- 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

Kade

V našom kaderníctv
vyskúšajte:
nové metódy striho
nové farebné odtien
vlasy,
atraktívne melíre,
zaujímavé sú tiež no
trendy spoločenský
účesov.

Terapia zlepšuje krvný obeh,
napráva imunitný systém,
zlepšuje vodivosť nervových
bV
u nnašom
i e k , n kaderníctve
a p o m á h a p rsi
i
zabudovaní minerálnych látok
vyskúšajte:
a vitamínov do buniek a takto
nové metódy
pomáha
opätovnestrihov,
dosiahnuť
ich
riadnu
energetickú
hladinu.
Požičiavame vlasov
nové
farebné
odtiene
na
Lieči tak hlavnú príčinu
výplne do účesov...
vlasy,
ochorení. BEMER stimuluje
atraktívne
melíre,
samoliečiace mechanizmy
ľzaujímavé
u d s k é h o osú
r g atiež
nizm
u a
nové
viditeľne urýchľuje jeho uzdravenie. Poskytuje pomoc pri liečení
trendy
spoločenských
ochorení prirodzeným spôsobom, bez vedľajších účinkov.
účesov.
Je
to účinné pri ochorení pohybového aparátu, reume, poruchách krvného
Otvorené:cukrovke,
obehu, pri zúžení ciev, pri poruchách metabolizmu,
osteoporóze, zlomeninách, bolesti hlavy, únave, depresii,
alergii,
Po-Pia:strese, 8.30
– 16.30
Požičiavame
vlasové
astme, pri úrazoch a zraneniach pri športe, pri liečení
rán, kožných
So:
8.00
– 12.00
výplne do (akné,
účesov...
ochoreniach
ekzém, psoriáza). Vyskúšajte Ceragem –
termoakupresúrne lôžko s jádekameňmi (masíruje, pri akupresúrnych
bodoch stimuluje organizmus), zepterové výrobky: Biotron, Therap...

Zdravotnícke potreby
Clementisove sady 1614 /v OC-SHOPING CITY/
92401 Galanta
Tel.:031/780 41 50
J. Dalloša 1354

Objednajte
sa: Alžbeta Šimková, Tel.: 0902 606 459
925 21 Sládkovičovo
Otvorené :

Tel.:
031/784a23
20
Po-Pia: upravené
8.00 – 16.00
Nádherne
moderne
učesané, kozmeticky
a skrášlené, zrelax

novými silami v rekondičnom štúdiu BEMER ..., takto sa musíte cítiť,

Sortiment:
skrášľovacieho salónu ORCHIDEA v Galante, na Hlavnej ulici 918/2 (
• ortopedické pomôcky /obuv, barly, invalidné vozíky, chodítka,
trojkolesové bicykle/
Objednávajte sa:
• kolostomické pomôcky
Bernadeta Czinegeová
• diabetické pomôcky /glukometre, prúžky do glukometrov/
• špeciálny zdravotnícky materiál pre0948
lekárov005 802
• odevy pre zdravotnícky personál 0903 263 902
Objednajte sa: Alžbeta Šimková, Tel.: 0902 606 459
• dojčenské potreby , mliečne výrobky, široký sortiment značiek
CHICCO a DEMA,
kočíky, ohrádky,
Nádherne a moderne učesané, kozmeticky upravené a skrášlené,
zrelaxované
po autosedačky
kvalitnej masáži a nabité
pre inkontinentných
pacientov
novými silami v rekondičnom štúdiu BEMER ..., takto• potreby
sa musíte
cítiť, keď odchádzate
z relaxačného a
• parochne
skrášľovacieho salónu ORCHIDEA v Galante, na Hlavnej
ulici
918/2
(budova
Univerzálu,
na poschodí).
• tlakomery - OMRON
• antialergické paplóny
• kozmetika a dezinfekčné prostriedky
• liečivá kozmetika
NÁJDETE TU AJ
ILCO KLUB STOMIKOV GALANTA /poradenstvo/

www.heba.sk
zdravotnickepotreby@stonline. sk
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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.

Doslova
majstrovské
účesy pre každú
príležitosť.
Prídite vyskúšať!

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
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PaedDr. Alžbeta Botorčeová, riaditeľka Spojenej školy v Šali,
hovorí, ako je jej škola pripravená na nový učebný rok.
„Je Vaša škola pripravená na
nový školský rok?“, je najčastejšia a najťažšia otázka, ktorú
od polovičky augusta, ako
riaditeľka školy, dostávam. Ak
odpoviem krátko- „áno“ alebo
„viac menej“, zvykne prejsť
pýtajúci sa na inú tému a obaja
sme spokojní. Horšie dopadnem, ak chcem skonkretizovať, na ktorú oblasť prípravy
sa pýta, vtedy sa dozviem
„hocičo“, alebo sa prejde aj
bez odpovedi na inú tému. A
preto rada píšem o škole - a
ten, koho to naozaj zaujíma, si
prečíta všetko. Takže na Vašu
otázku: Ako je pripravená
Spojená škola v Šali na nový
školský rok odpovedám:
Vrátnica, chodby, triedy, kabinety, odborné učebne, kuchyňa, jedáleň, bufety,
- to všetko je vyumývané, očistené, upratané aj s drobnou údržbou pripravené na 10-mesačný nápor 550 žiakov a 55 pedagogických zamestnancov
(učiteľov, majstrov odbornej výchovy). Vybavenie mnohých učební sme posledné tri roky v rámci plnenia projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ
vynovili. Podarilo sa nám ešte v rámci projektu „S kvalitnou prípravou do budúcnosti“, ITMS kód projektu: 26110130355 dokúpiť posledné počítačové a
technické vybavenie, aby sme svoju pedagogickú
prácu na počítačoch a programoch odpilotovali.
Jednoznačne je viditeľný podiel pridanej hodnoty
intervencie EÚ - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Okrem tohto „štandardného“
vybavenia vrcholí naša práca na projekte tvorbou
e-learningového systému vzdelávania, čo bude
pre žiakov ďalší zdroj informácií, priestor na iné
formy vzdelávania, učenia sa.
I napriek problémom - neproblémom v školstve
budeme spoločne získavať podniky, spoločnosti,
pre ktoré budeme pilotnou školou a naši žiaci v
nich získajú uplatnenie počas odborného výcviku
i budúceho povolania. Ťažšie sa dnes „vybavujú“
materiálom a pomôckami učebne odbornej výchovy, odborného výcviku, ktoré síce nevyžadujú
až takú modernizáciu, ale majú veľkú spotrebu.
Našťastie máme šikovných majstrov odbornej
výchovy, ktorí si dokážu vyrobiť, požičať alebo cez
sponzorov zakúpiť potrebné vybavenie.
Dôležitou súčasťou prípravy školy je jej učebnicový a knižničný fond. A tu musíme pochváliť všetkých našich pedagógov, ktorí si v rámci horeuvedeného projektu pripravili množstvo
skrípt - učebných, študijných materiálov, ktoré budú, predpokladáme minimálne 5 -6 rokov, aktívne používať.
Ako sú pripravení žiaci a učitelia?
Po dvoch mesiacoch „odlúčenia“ sú si chvíľu vzácni a majú snahu si
dať kvalitnejšie predsavzatia. Nanešťastie väčšina z nich si pomerne
rýchlo nájde primeranú cestu k obojstranne spokojným, priemerným
výsledkom. A tá zvyšná menšina je super ! Majú pripravené, okrem
vzdelávacích procesov i krásne projekty -. „S kvalitnou prípravou do
budúcnosti“,
COMENIUS - „Zelená cesta na dvoch kolesách“,
CVIČNÉ FIRMY, 56 záujmových útvarov, v ktorých hľadajú správne
cesty, robia to, o čo sa zaujímajú (aspoň trošku), pracujú s kým chcú,
ako chcú, hrajú sa, vytvárajú si vzťahy a majú pred očami zmysel
svojho snaženia.
Ako sú pripravení rodičia?
Oni si myslia, že škola už nie je o nich, ale o ich deťoch, takže žiadnu
prípravu nepotrebujú! My sme sa však naučili, že je nesmierne dôležité pri práci s ľuďmi komunikovať s každým, ktorého sa týka naša
práca. A nakoľko tých útokov žiakov a rodičov na nás, prácu pedagógov je stále viac a sú stále častejšie, budeme si rodičov pripravovať
celý rok. Dáme im priestor, aby prišli priamo na hodiny, odsedieť
si ich alebo i odučiť, vidieť nás priamo pri práci, pri projektoch. Ak
nám pripravia konštruktívne kritiky, radi si necháme poradiť. My sme
totiž prví, ktorí nechceme, aby bola naša škola odtrhnutá od života, kde sa
nedeje nič iné iba učenie!
A aké sú spoločné ciele učiteľov, žiakov a rodičov, skrátka celej školy,

Kód ITMS projektu: 2611013055
Názov projektu: S kvalitnou prípravou do budúcnosti
Projekt nám spolufinancuje Európsky sociálny fond

na tento školský rok?
Máme stanovených na škole deväť základných cieľov, v ktorých dominuje
kvalita procesu učenia sa, vzdelávania - tak pre žiakov ako i pedagógov. A
spoločný cieľ pre všetky tri kategórie? Sú dva. Buďme hrdí na žiakov, deti, z
ktorých vychovávame každý rok o čosi múdrejších a slušnejších ľudí, ktorí sa
už toľko naučili pre svoj život a nehanbíme sa za to, že ich učíme byť za svoje
vedomosti hrdí.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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Po pohlavnom styku mám pálenie pošvy...

Neustále ma po kúpaní pália pohlavné orgány. Je pravda, že používam vonné oleje, soľ do kúpeľa, peny,
atď... Ale aj keď som to nepoužívala, bolo to to isté. Žiadne pohlavné choroby nemám, ani infekciu – bola
som na prehliadke. Je pravdou tiež to, že toto pálenie mám aj po pohlavnom styku s partnerom. Je možné,
žeby ma vnútorne zranil? Krv nikdy nemám, ale používame dosť „tvrdý“ sex a on je „urastený“, mohlo by
to byť spôsobené aj tým? Pri sexe nepociťujem žiadnu bolesť, práve naopak – vyhovuje mi to, ale možno
po... tom – je to akási daň, alebo sa mýlim?

V prípade našej čitateľky, ak gynekologické kontrolné vyšetrenie - kompletné, vylučuje zápalové
procesy na vonkajších rodidlách a pošve, prichádza
do úvahy posúdenie kvality sliznice pošvy a pošvového vchodu, /ktorá značne závisí od dostatočnej
hladiny ženských hormónov/.U žien s už začínajúcou hormonálnou nedostatočnosťou, sa začínajú
objavovať prvé príznaky suchosti pošvy, ako aj
problémy neistých pálení vonkajších rodidiel. V
značnej miere, uvedomujúc si používanie rôznych
prípravkov a olejov do kúpeľov, pálenie pošvy môže
byť i alergickým prejavom. Kvalita pohlavného styku
vo variáciách rôznych aktivít a používania rôznych
techník určite ovplyvňuje i citlivosť kože a slizníc

pošvového vchodu a pošvy, a takýto stav vyžaduje i adekvátne následné ošetrovanie prípravkami
s úlohou lepšenia regenerácie slizníc a majúc
aj antibakteriálny efekt – krémy /Actigel, Aquitox
gel.../ výplachy pošvy tantum rosalgin, ako i správne používanie lubrikačných gélov a samozrejme,
dodržujúc pravidlá sexuálnej hygieny. Ťažkosti našej
čitateľky sú samozrejme predmetom precízneho
a detailného gynekologického vyšetrenia, ako aj
spolupráce s imunológom – alergológom, ako
aj kožným lekárom. Všetko ale predchádza veľmi
diskrétnym zhodnotením stavu a doporučeniami v
následnej diagnostike stavu a liečbe - primárne na
gynekologickej ambulancii.

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A; Žilina;
Tel.: 041/500 7800

Objednajte sa na:

Odbornú poradňu, konzultáciu,
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
stanovenie diagnózy, liečbu...

Upozornenie

Upozorňujeme ctených návštevníkov Nemocnice s poliklinikou
Sv. Lukáša Galanta, a.s., že brána do nemocničného parku je
od 01.09.2012 uzatváraná v čase od 19.00 h do 05.00 h
každý deň. Opatrenie slúži k zabezpečeniu kľudu chorým
pacientom, ako aj k bezpečnosti návštevníkov.
MUDr. Ján Stratinský - výkonný riaditeľ NsP Galanta
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SOŠOaS v Galante si pripomenula obete holokaustu a rasového násilia
Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia – 9. september,
nám pripomína veľmi smutné výročie prijatia „Židovského
kódexu“ vládou vojnovej Slovenskej republiky v roku 1941.
270 paragrafov vytvorilo legislatívnu normu, ktorá zosumarizovala
predošlé protižidovské nariadenia podľa vzoru Norimberských zákonov, ktoré platili v nacistickom Nemecku. V ich dôsledku sa vlastní
občania vojnového slovenského štátu stali menejcennými a diskriminovanými. Desiatky tisíc slovenských občanov bolo prenasledovaných a deportovaných do koncentračných táborov – najmä do
Osvienčimu v Poľsku a do českého Terezína. Veľká väčšina z nich
sa už domov nikdy nevrátila. Aj študenti SOŠ obchodu a služieb
v Galante si pripomenuli tento pamätný deň, ktorého hlavným
cieľom je nezabudnúť a nedopustiť, aby sa dejiny opakovali.
Pod vedením Mgr. Márie Haraštovej a PaedDr. Jarmily Mikovej,
vyučujúcich spoločenskovedných predmetov a slovenského
jazyka, pripravili študenti II. AN triedy súťažné prezentácie s
témou holokaustu. Víťazný projekt bol počas celého nasledujú-

ceho týždňa prezentovaný postupne ostatným žiakom školy v rámci
vyučovania v multimediálnej učebni slovenského jazyka. Študenti
tak získali nové informácie o hrôzostrašných udalostiach spojených s
holokaustom a mali tiež priestor diskutovať o stále aktuálnej problematike diskriminácie, rasovej a národnostnej neznášanlivosti. Sami
študenti privítali netradičnú aktivitu a ocenili silne emotívnu víťaznú
prezentáciu pochvalnými slovami.
pripravila: Mgr. Mária Haraštová

Stavebné bytové družstvo v Šali neovplyvňuje
cenu tepla, jej tvorcom je MESTO Šaľa.
Stavebné bytové družstvo v Šali od minulého roka opäť pokročilo
v prácach na skvalitňovaní fasád, ale aj interiérov budov, činžiakov,
ktoré spravuje. Iste to môže obyvateľov panelových bytov len tešiť, veď
sa skultúrňuje prostredie, zatepľujú ich príbytky, čo im ušetrí nemálo
finančných prostriedkov – navyše v súčasnej, nie práve dobre situovanej
dobe. Aká je teda aktuálna situácia okolo zatepľovania, koľko bytov,
domov je v Šali kompletne ukončených, koľko „rozrobených“, a ktoré
sa dokončujú, či pripravujú do kompletnej opravy a zateplenia, to sú
už viaceré otázky „naraz“ pre riaditeľa SBD v Šali, Ing. Dušana Sokola
a technického námestníka tejto inštitúcie, pána Ľudovíta Hatvaniho.
- V Šali máme tzv. fyzicky rozrobené domy na zateplenie na ulici Fr. Kráľa
1863/6 - 48 bytových jednotiek (ďalej len bj), na ulici Fr. Kráľa 1802/4 - 48
bj, na ulici L. Svobodu 1937- 64 bj, na ulici Slnečná 1940 - 64 bj a na ulici
Nitrianska 1933 - 64 bj. Zároveň, ďalší vlastníci bytov požiadali o zateplenie
svojich domov, a to na ulici Narcisova 1942 - 64 bj, na ulici Narcisova 1944
- 64 bj, na ulici Narcisova 1946 - 64 bj, a na ulici L. Svobodu 1935 - 64 bj.

zatepľovanie fasády na bytovom dome na Slnečnej ulici v Šali-Veči

o Ako sa na takéto opravy hľadajú peniaze, resp. ako sú
financované? Používajú bytové domy aj pôžičky, či úvery
z bankových inštitúcií?
- Samozrejme, bytové domy využívajú k svojim opravám, resp.
„zateplovačkám“ aj bankové inštitúcie: Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s., ŠFRB a Volksbank, a.s.
o Aká je celková situácia v samosprávach, čo sa týka
nákladovosti, keďže bolo vyúčtovanie nákladov za uplynulé
obdobie? Stretli ste sa s nejakými výraznejšími nezrovnalosťami,
či nedorozumeniami?
- Každý dom je viazaný na svoje potreby, najväčší podiel (až 70%
- 80%) tvoria náklady na spotrebu energií (teplo, voda, elektrina,
plyn...), v ktorých sa odrážajú ceny, stanovené cenovým regulačným
úradom a ktoré, mimochodom u tepla, patria k jedným z najvyšších
na Slovensku. V Šali je ich priamym tvorcom MESTO Šaľa, a preto
tieto ceny SBD Šaľa zo zákona nevie ovplyvniť. Nezrovnalosti vo
vyúčtovaní sme nejako zvlášť nezaznamenali, nedorozumenia
riešime s vlastníkmi bytov cestou podaných reklamácií.
- redakcia -
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Združenie miest a obcí GA-ŠA regiónu darovalo galantským
hasičom nové čerpadlo
9. augusta 2012 o 10:00 hod. sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie prívesného kalového čerpadla hasičom z Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Galante. Prívesné kalové čerpadlo
Varisco odovzdal predseda Združenia miest a obcí galantsko-šalianského regiónu (ZMO GA-ŠA) Ing. František Gőgh riaditeľovi Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante mjr. Ing.
Zoltánovi Tánczosovi. Akt odovzdávania bol symbolicky ukončený
krstom čerpadla. Slávnostnej udalosti sa zúčastnili, riaditeľ Krajského
riaditeľstva HaZZ v Trnave mjr. JUDR. Vojtech Valkovič, primátor mesta
Galanta Mgr. Ladislav Maťašovský, prednostka obvodného úradu Mgr.
Júlia Gállová a primátori a starostovia obcí galanstko – šalianského
regiónu. Predmetné čerpadlo je zapožičané a bude slúžiť hlavne pri
zmierňovaní následkov povodní a prívalových dažďov, pri dopĺňaní
cisternových automobilov pri veľkých požiaroch a pri rôznych iných
udalostiach. Samonasávacie kalové čerpadlo Varisco JD3-140 poháňa
jednovalcový vznetový motor Lombardini 6LD. Výkon čerpadla je za
optimálnych podmienok 2020 l/min. Celé čerpadlo je umiestnené na
homologizovanom prívesnom podvozku, čím sa zabezpečuje jeho
rýchly presun a nasadenie. Za veľkého úsilia predsedu ZMO GA-ŠA
p. Ing. Františka Gőgha sa podarilo v rámci programu eurofondov z
environmentálnej oblasti zakúpiť toto kalové čerpadlo na prívesnom
podvozku. Za
vynaložené
úsilie mu mjr.
Ing. Zoltán
Tánczos vyslovil úprimné poďakovanie a na znak
vďaky mu
bola podarovaná hasičská
sekerka.

Starosta Pustých Sadov – Ing. Tomáš Nemeček
je nielen schopným starostom, ale za uplynulých 5 rokov stihol aj
štúdium na vysokej škole, oženiť sa a urobiť syna! Gratulujeme!
Náš regionálny Galantský a Šaliansky Žurnál už vyše 10 rokov pravidelne spolupracuje s
mestami a obcami galantského a šalianskeho regiónu a nadviazal aj oficiálnu spoluprácu
so ZMO- GAŠA, a tak redakcia „žije“ úspechmi a problémami obcí a miest nielen oficiálne,
ale aj v súkromí. Veľmi dobré vzťahy má redakcia napr. s Pustými Sadmi, kde je starostom
obce už druhé obdobie sympatický Ing. Tomáš Nemeček. Sledovala som jeho pracovnú,
ale aj súkromnú „cestu“ životom, pretože by mohol
slúžiť ako vzor mnohým mladým ľuďom v dnešnej
dobe, ktorí sa nevedia „zaradiť“ do života, ani práce
a namiesto užitočnosti pre seba a okolie sa radšej
povaľujú. Tomáš nastúpil za starostu v r. 2006, vtedy
ako najmladší starosta ga-ša regiónu a za volebné
obdobie sa mu podarilo urobiť v obci toľko práce,
ako inde v obciach za oveľa dlhšie obdobie... Je veľmi
skromný a preto nikdy nezabudne zdôrazniť, že je to
najmä preto, že má v obci dobre zohratý tím občanov, ktorí mu pomáhajú, keď treba, za čo im je veľmi
vďačný. Dobré vzťahy sú obojstranné, veď aj preto
dostal pán starosta od občanov pri voľbách opätovnú dôveru na ďalšie obdobie (2010-2014). Tomáš
nezaháľa ani v súkromí, dokončil štúdium na vysokej
škole, počas ktorej sa zoznámil so svojou životnou
láskou, oženil sa a pred pár týždňami sa stal aj otcom
nádherného syna. Skrátka: postav dom, zasaď strom
a urob syna. „A to všetko sa podarilo“,- ako hovorí
sám Tomáš. Navyše sa stará o obec – a je aj podľa
občanov – dobrým gazdom. My mu želáme za celú
redakciu veľa zdravia a spokojnosti v rodine, radosť
zo syna a z manželky a veľa užitočných vecí, ktoré
ešte v obci urobí – pre seba, aj svojich spoluobčanov!
Mgr. Alena Jaššová
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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...“
Pohrebná služba MAJA
Mária Juhászová

KAMENÁRSTVO-ANDRÁSSY

Dolná 1, Šaľa

Výroba všetkých druhov pomníkov.
Veľký výber tvarov a farieb.

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!

www.kamenarstvo-andrassy.sk

Jednohrob so zakrytím
z pravého kameňa

Dvojhrob so zakrytím
z pravého kameňa

od 1200,- €

od 1600,- €

Jednohrob so zakrytím z umelého kameňa - 400€
Dvojhrob so zakrytím z umelého kameňa - 570€
Len zakrytie dvojhrobu z pravého kameňa od 800€
Len zakrytie dvojhrobu z umelého kameňa - 180€
ZDARMA: Doplnky do 70€, doprava do 100km,
60 zlatých písmen, zaguľatenie hrán.

AKCIA!! Zľava 15%, pre dôchodcov 20%

Privát: Matúškovo 819; Dielňa: Topoľnica 265
Predajňa: Bratislava, ul. Šancová 112
Tel/Fax: 031/780 42 40, Mobil: 0905/320 476

