Gymnázium J. Fándlyho v Šali pod novým vedením
výrazne zmodernizovalo nielen svoje priestory,
vďaka úspešnej rekonštrukcii, ale naštartovalo aj
nové učebné metódy, str. 6.

Pamätnú medailu predsedu TTSK Tibora Mikuša
„Za humánny prístup a dobročinnú činnosť“, získal
v tomto roku predseda COOP Jednota Galanta, s.d.,
Ing. Július Belovič, str. 10.

Škola v Šoporni je jednou z najmodernejších
v Trnavskom kraji, str. 8.

Reštaurácia DOMINO
ul. SNP č. 16 (Dom kultúry)
927 01 Šaľa
544 124
kontakt: 0905 835 102, 0918 am.s
k
e-mail: dominosala@zozn
- denné menu
eľmi
- rodinné oslavy, posedenia s priat
- svadby, promócie, kary

Naše DOMINANTY: kvalitné jedlo a nápoje,
hyňa
príjemné posedenie, rýchla obsluha, dobrá kuc

h osláv a na rodinné oslavy Vám
Zabezpečíme kvalitný catering Vašic
Vašich súkromných príbytkov –
do
až
donesieme vybraný okruh jedál
poznáte!
ť radšej v prostredí, ktoré najlepšie
v ohrievačoch, ak si želáte oslavova
OSLAVY!
VÉ
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me
Zabezpečuje

0
Otvorené každý deň od 10,00 – 22,0

h., kapacita: 70 miest.

„Náš zákazník, náš pán“ – to je zák

ladné krédo, ktoré máme každý deň

na zreteli!

teraz:
Objednajte si u nás hneďem
, spoločností a kolektívov!
firi
a vašich
eni
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é
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a
é
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Mama centrum v Seredi
je príkladom výborných
nápadov a zaujímavej
tvorivosti a Sereďania sú na
neho právom hrdí, str. 4.
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Ponúkame len to najlepšie

Oslávte 5. výročie s nami!
za 500 €

Veľká súťaž o lyžiarsky set
a ďalšie hodnotné ceny.
Prekvapenia a darčeky pre zákazníkov.

Lyže za najlepšie ceny.
Sportstyle, Hollého 9, Šaľa - pri HM Tesco
Otvorené 7 dní v týždni do 20 00 hod.

Prvá stavebná sporiteľňa už 20 rokov financuje naše bývanie

Užívajte si život so stavebným sporením

Prvá stavebná sporiteľňa už 20 rokov financuje naše bývanie
Užívajte si život so stavebným sporením
Pred 20 rokmi vznikla Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Špecializovaná banka, ktorá začala ako prvá na Slovensku
poskytovať občanom úvery na bývanie. Hoci stavebné
sporenie bolo a je v prvom rade zamerané na financovanie
bytových potrieb, z rozhovoru s Mgr. Mariom Olachom,
regionálnym riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne, zistíte, že
stavebné sporenie ponúka a skrýva v sebe oveľa viac.
Najdôležitejšou príčinou, prečo sa už viac ako 2,3 milióna
občanov stalo klientmi Prvej stavebnej sporiteľne, bol
asi fakt, že im stavebné sporenie ponúklo to, čo naozaj
potrebovali. Alebo sa mýlim?
Máte pravdu, stavebné sporenie sa po roku 1992 stalo
jediným a aj dnes je jedným z mála naozaj dostupných
spôsobov financovania bývania. Potvrdzujú to aj dosiahnuté
výsledky. Na bytové potreby sme poskytli už viac ako
7 miliárd €, stavební sporitelia si uzatvorili viac ako 4 milióny zmlúv
o stavebnom sporení. Ale jedným dychom dodávam, že sa na tento finančný
produkt netreba pozerať len cez čísla, počty a objemy uzatvorených zmlúv
a poskytnutých úverov.
Tak tomu veľmi nerozumiem.
Vo vyspelých západoeurópskych krajinách, kde stavebné sporenie funguje
už takmer 100 rokov, ho považujú za životný štýl. Patrí v podstate takmer
do každej rodiny. Stavební sporitelia si vďaka nemu postupne vytvárajú
rezervu, ktorú majú po ruke vždy, keď sa menia ich nároky na bývanie. A to
už nehovorím o tom, že mnohí rodičia sporia svojim deťom prakticky od
kolísky a pripravujú im prostriedky na financovanie prvého samostatného
bývania.

Ako s tým súvisí životný štýl?
Je to jednoduché. Bývať potrebuje každý z nás. Možno to vyznie
trocha pateticky, ale od toho, či máme vyriešenú túto základnú
otázku, sa odvíja prakticky všetko ostatné, čo s našou existenciou
súvisí. Od nášho zdravia, cez založenie rodiny až povedzme po
pracovné nasadenie a aj spôsob, ako sa dokážeme a môžeme
venovať svojej rodine, priateľom či koníčkom. A tu už je súvislosť
so životným štýlom veľmi úzka. Za každým klientom, za každým
úverom sa skrýva konkrétny príbeh, ktorý súčasne robí aj našu
prácu zmysluplnou a potrebnou.
Otázkou zostáva, či je naozaj pre každého také jednoduché
stať sa stavebným sporiteľom a využívať v plnej miere to, čo
tento produkt ponúka?
Počas 20 rokov neustále zlepšujeme a zjednodušujeme podmienky
pre tých, ktorí majú záujem bývať lepšie a krajšie. Veď
v súčasnosti ponúkame možnosť uzatvoriť si zmluvu o stavebnom
sporení s poplatkom iba 20 € – a to bez ohľadu na sumu, pre akú
sa klient rozhodne. Na druhej strane ponúkame na financovanie bývania
stavebné úvery s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne. A to je určite
mimoriadne atraktívna ponuka v porovnaní s trhom. Verte, že to nie je iba
samochvála, pretože kvalitu nášho úverového programu oceňujú nielen naši
klienti, ale aj odborníci. Napríklad za stavebný úver až do výšky 40 tisíc €
s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne, ktorý poskytujeme bez skúmania
príjmu žiadateľa a aj bez zábezpeky ručiteľom či nehnuteľnosťou, sme
v uplynulých dňoch v súťaži finančných produktov Zlatá minca získali 1.
miesto a Zlatú mincu 2012.
Viac informácií získate na telefónnych číslach a na e-mailových
adresách: msantai@fo.pss.sk, 0915 892 002, bbednarova@fo.pss.sk, tel.:
0915 740 165
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... ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám
Predaj, prenájom, sprostredkovanie
nehnuteľností v úspešnej realitnej sieti

Ladislav Adamec

0903 423 200

Ing. Miroslava Budayová

0905 554 369

Tomáš Dovalovský

0911 270 072

Mgr. Marta Horonyová

0911 814 886

Pre väčšinu ľudí je kúpa či predaj nehnuteľnosti životnou udalosťou, ktorú mnohí absolvujú jediný krát v živote. Keďže ide o vážny životný krok,
snažíme sa, aby Vám spolupráca s našou realitnou kanceláriou zaručila jeho korektný priebeh a bola pre Vás príjemnou skúsenosťou.
Realitná kancelária Directreal Partner Galanta ako člen skupiny Directreal Slovensko, využíva vo svojej činnosti bohaté skúsenosti tejto
dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti s obchodovaním na slovenskom realitnom trhu. Krédo, ktorým sa realitní makléri našej spoločnosti riadia
znie: Profesionalitou, spoľahlivosťou a precíznou prácou uspokojiť potreby klientov.
Veríme, že rozhodnutie spolupracovať s nami budete považovať za správnu voľbu.
2-iz.

rod.d.

45.000 EUR/1.355 tis Sk

PREDAJ - Sládkovičovo, J. Dalloša
J. Dalloša, čiastočná rekon., 52m2, 2/2,
murované jadro, zateplený.

0911 270 072

ID223556

4-iz.

73.500 EUR/2.212 tis Sk

PREDAJ - Sládkovičovo, Janka Kráľa
Janka Kráľa, 84 m2
kompl. rekonštr., garáž, vlastné kúrenie.

0905 554 369

ID223572

rod.d.

40.000 EUR/1.204 tis Sk

Obývateľný 4-izbový RD s garážou, v obci
Jelka, výborná cena, pozemok 576m2.

ID122070

poz.

38.600 EUR/1.162 tis Sk

Stavebný pozemok vo veľkosti 964 m2
so starším RD, všetky IS na pozemku.

ID318267

2-iz.

33.000 EUR/993 tis Sk

PREDAJ - Galanta, Hodská

3-izb., RD v Matúškove, skolaudovaný v roku
2000, komplet prerobený, upravený pozemok.

Garzónka, novostavba, posch.1/6, 24m2, zariadená. Moderný obklad, dlažba, sprch. kút, WC.

rod.d.

rod.d.

0903 423 200

ID123196

35.000 EUR/1.054 tis Sk

PREDAJ - Veľká Mača

4-izb. RD, pozemok 27á, udržiavaný,
suchý, voda, kanaliz. na pozemku!

0903 423 200

ID122870

37.000 EUR/1.114 tis Sk

PREDAJ - Košúty

Obývateľný 3-izbový RD 2km od Galanty,
rozloha pozemku 679m2, všetky IS.

0911 814 886

ID122954

43.700 EUR/1.315 tis Sk

Zornička, 64m2, 1/2, priestranná kuchyňa
s loggiou, zateplená bytovka.

Directreal Partner

Vajanského 2385/20, 924 01 Galanta 0905 554 369

ID223555

114.900 EUR/3.458 tis Sk

PREDAJ - Váhovce

5-izb RD, veľký, veľmi zachovalý, krb, zimná
záhrada, garáž, pozemok 414m2, podpivničený.

0903 423 200

ID120777

ID222034

88.000 EUR/2.649 tis Sk

7-izbový, zrekonštruovaný, altánok, garáž, veľa
zelene, pozemok 614m2.

ID122912

2-izb. komplet prerobený a zariadený byt, 2/3
posch. 48 m2, murované jadro!

0911 814 886

ID221518

99.400 EUR/2.992 tis Sk

PREDAJ - Kajal

3-izb.RD, nový, pozemok 538m2, pekne
upravená záhrada, vlastná studňa.

0911 814 886

ID121542

122.000 EUR/3.672 tis Sk

Pekný, čiastočne zrekonštr., zapustený
bazén, terasa, 362 m2 pozemku.

ID113901

127.000 EUR/3.823 tis Sk

5-izb. RD s krbom, z roku 2009, pozemok
801m2, výborná lokalita, bez investícií.

ID122786

0911 270 072

ID222503

110.000 EUR/3.311 tis Sk

PREDAJ - Galanta, Kapitána Uhra

3-izb. RD, pozemok 24á, dobrá lokalita, moderná
kuchyňa, garáž, okrasná záhrada, hosp. budova.

0903 423 200

ID119733

19.000 EUR/572 tis Sk

PREDAJ - Dolné Saliby

3-izb.RD, pozemok 586m2, pôvodný
stav ,štvorec z roku 1974. Výborná cena!

0905 554 369

ID123447

garz.

52.000 EUR/1.565 tis Sk

PREDAJ - Galanta, Z. Kodálya

3-izb byt, 65m2, komplet prerobený v centre,
2/3 poschodie, bez ďalších investícií.

0911 814 886

70m2, 1/2, záhrada, vlastné
kúrenie, plech. garáž. Super cena!

rod.d.

PREDAJ - Matúškovo

0911 814 886

45.500 EUR/1.370 tis Sk

PREDAJ - Sládkovičovo

rod.d.

3-iz.

PREDAJ - Galanta, Krásna

0905 554 369

40.500 EUR/1.219 tis Sk

PREDAJ - Galanta, Zornička

rod.d.

PREDAJ - Kajal

0911 270 072

3-iz.

rod.d.

rod.d.

PREDAJ - Galanta, Zornička

0911 270 072

0905 554 369

rod.d.

3-iz.

PREDAJ - Galanta, Hody

0905 554 369

88.000 EUR/2.649 tis Sk

PREDAJ - Matúškovo, Podhájska

rod.d.

PREDAJ - Jelka, Nová ulica

0911 814 886

garz.

ID221108

viac ako 3900 nehnuteľností na:

www.directreal.sk

24.490 EUR/737 tis Sk

PREDAJ - Galanta, Revolučná
24 m2,11/12, plastové okno, centrum
mesta, bezproblémové parkovanie.

0905 554 369

ID216282
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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/

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

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

www.heba.sk
zdravotnickepotreby@stonline. sk

Ochutnajte u nás pečené BRATISLAVSKÉ ROŽTEKY,
podľa tradičnej receptúry.

Materské centrum MAMA klub v Seredi uzrelo svetlo sveta v septembri 2006. Prvá herňa bola prázdna miestnosť na Garbiarskej ulici v priestoroch bývalej ZŠ. Priestory boli veľmi jednoduché, ale o
to viac sme si vážili, že máme možnosť sa s deťmi niekde stretávať
a hrať sa bez ohľadu na zmeny počasia. Vymieňali sme si skúsenosti o každodennej výchove našich ratolestí. Ale to bol iba začiatok.
Chceli sme dosiahnuť viac. Začali sme zháňať sponzorské dary, aby
sme mohli zariadiť herňu a robiť v nej mnoho aktivít pre deti, ale aj
pre rodičov. Ako každá mama na materskej dovolenke, našou ne-

ktoré mal, a tak sa nám podarilo v marci 2011 so sponzorskou pomocou seredskej stavebnej firmy zrekonštruovať a zväčšiť priestory
na Garbiarskej ulici na dve plne vybavené a detskými motívmi
krásne vymaľované herne. Ale ani to nebola naša posledná zastávka. V týchto dňoch, práve na 6. výročie založenia MC, sa tešíme
z nových, dvojnásobne väčších priestorov na Jesenského ulici v
Seredi, s krásne upraveným okolím. Za skvelej pomoci a podpory
Mesta Sereď a dobrovoľníkov z radov rodičov, sa nám podarilo
materské centrum stavebne upraviť, upratať a presťahovať. Za

Mama centrum v Seredi je príkladom výborných nápadov a zaujímavej tvorivosti

odmysliteľnou súčasťou bola prítomnosť našich detí, s ktorými sme
chodili vybavovať na úrady, zariaďovali a upratovali sme herňu a
prispôsobovali sme sebe a svojím rodinám denný harmonogram
tak, aby MC bolo súčasťou našich životov. Herňa bola vždy plná,
mamičky ponúkali svoju pomocnú ruku, organizovali sme kurzy
anglického jazyka pre deti aj rodičov, cvičili sme s batoľatami,
tancovali sme brušné tance. Keď sa nám podarilo herňu vybaviť
tak , aby bola plne funkčná , stanovili sme si ďalšiu métu, ktorou
bolo členstvo v Únii materských centier. A tak od roku 2009 sme
súčasťou tejto celonárodnej siete materských centier a zároveň aj
súčasťou medzinárodnej siete MINE. Vďaka tomu sa môžeme spolupodieľať na veľkých celoslovenských akciách ako napr. Míľa pre
mamu, či celosvetovej akcii Medzinárodný deň materských centier.
MAMA klub svojimi aktivitami od počiatku presahoval priestory,

prvé dva týždne novootvorených priestorov sa v herni vystriedalo
vyše 80 rodín. Veľkej obľube sa teší kurz : Aj pre deti od 4 rokov, telesná výchova pre predškolákov, tvorivé dielne. Pre rodičov máme
pripravený päťtýždňový kurz -Príprava na dojčenie pre tehotné
ženy, Poradenstvo dojčenia po pôrode s certifikovanou poradkyňou, Psychofyzická príprava na pôrod, Beseda so psychologičkou
na témy detský vzdor , budeme mať prváka, atď. Pripravujeme
každoročne obľúbený lampiónový sprievod, Mikuláša a ďalšie
verejné aktivity, na ktoré srdečne pozývame celé rodiny. Ďalšou
métou, ktorú by sme chceli dosiahnuť, je zmena materského centra na „Rodinné centrum“, a tým byť prístupnejší nielen rodinám
s maličkými deťmi, ale aj rodinám so školákmi. Viac info nájdete na
www. mamaklub.sk
pripravila: PhDr. Zuzana Macurová

Galantský a Šaliansky Žurnál

-5-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Zdražovanie a zasa zdražovanie...,
dokedy to občan vydrží, lebo aj to
má svoje hranice...
Niekedy mám pocit, akoby sa nejakí „mudrlanti“ EÚ v Bruseli
dohodli odskúšať na Slovenskej republike – koľko človek vlastne
vydrží, a potom tieto skúsenosti následne prenášajú do svojich
krajín. Samozrejme, veľmi opatrne, pretože „holubičie“ povahy sú
hlavne na Slovensku, inde sa obyvateľstvo správa oveľa
razantnejšie a odmietavejšie. Vynáša ma zo stoličky, keď naši
politici pri zvyšovaní cien „operujú“ s tým, že „to“ stojí viac aj v
zahraničí a následne vymenujú zopár krajín. Vždy účelovo tých,
ktoré im vyhovujú. Zabudnú však akosi vždy porovnať aj platy
obyvateľstva s našimi. Som presvedčená, že keby mali občania
iných štátov mesačne vyjsť z platov a dôchodkov našich ľudí, už
dávno by prebehla ďalšia ozdravná revolúcia, alebo by ľudstvo z
polovice vymrelo. Skúša teda niekto z prechytralých a na míle od
života vzdialených politikov v Bruseli na nás experimenty prežitia?
Alebo máme zlých gazdov priamo u nás..., v našej vláde, medzi
našimi zákonodarcami? Na tých najvyšších miestach sa totiž vždy
nájdu zdroje na platy, ich zvyšovanie, odmeny, ale tí
najzraniteľnejší – bežní občania, pracujúci, malí živnostníci, ľudia
za strojom – to odnesú inak. Ako má bežný človek veriť vládnym
garnitúram (vládnej garnitúre), že chce dobre ľuďom, keď ona na
sebe nešetrí? Pozrime sa len na poslednú doslova malú
„epizódku“ ich fungovania. Nákup drahých počítačov pre
poslancov, ktoré sa inak dajú kúpiť za tretinovú cenu! Ale to je len
malé zrniečko z toho, ako sa nešetrne narába s peniazmi (daňami)
našich ľudí, daňovníkov. Aj to nekonečné kŕmenie cudzích štátov
z „Eurovalu“..., veď to je „bohapusté“ plytvanie...! Prečo sa Poľsko
len nedávno vyjadrilo, že kým sa nevyriešia finančné problémy v
EÚ, euromenu nechcú – i keď sú – ako štát, súčasťou EÚ? Rovnaké
stanoviská už viac rokov zaujíma aj Česká republika. Naozaj sme
sa aj my museli tak veľmi do finančnej meny tohto zoskupenia
ponáhľať ešte v roku 2009? Inak, už vtedy bolo viac ako rok, či dva
jasné, že Únia má vážne finančné problémy...! Ozaj, čo robili celé
roky vysoko platení úradníci a poslanci v Bruseli, ktorí majú
predsa dozerať na hospodárenie Únie, ale aj jednotlivých štátov,
keď na obrovské finančné problémy neprišli skôr? To si tam „váľajú
šunky“? Konkrétne aj naši slovenskí europoslanci, ktorí derú
stoličky v Bruseli za mesačný plat (príjem) takmer 600.000 Sk, ak
nie viac? Koľko ľudí si vychutnáva takýto luxus? Aká je ich
pracovná morálka a zodpovednosť za takýto ohromný,
rozprávkový, plat? Kto bude stíhaný za to, že desiatky rokov
niečo zanedbával – a teraz to odskáču najmenší a najslabší? A náš
štát je toho doslovným príkladom, ako skúšať nervy pracujúceho
obyvateľstva, ako ho neustále nútiť do odriekania si pôžitkov
života, pretože to „musíme“, lebo sme v EÚ, a musí sa šetriť! V Únii
sú však aj štáty, ktoré na rozdiel od nás nešetria, alebo len veľmi
málo, za to sa vedia postaviť „na zadné“ a vypýtať si rôzne
finančné podpory, a keď nestačí jedna finančná injekcia, dá sa
druhá, tretia...! Odkiaľ bude aj náš štát stále brať peniaze na
takúto „chorú“ pomoc? A čo ma najviac dojalo, keď som si
nedávno vypočula ekonomické správy, v ktorých odznelo, ak
nebudú štáty prispievať do pokladnice EÚ (upozorňujem, že sú to
abnormálne čiastky), tak následne Brusel nevie podporovať
rozvojové programy jednotlivých členov(?) Kto tu komu vlastne
pomáha? Ja pošlem niekde svoje peniaze, aby som ich potom
dostal späť, a ešte mám byť v predklone a poďakovať, na čo je
dobrý takýto čudný kolobeh? Určite hlavne k tomu, aby sa z
peňazí štátov dotovala obrovská úradnícka a poslanecká
mašinéria ústredia EÚ, čo sú stovky pracovných miest pre
vyvolených a obrovské platy europoslancov. Niekedy sa mi zdá,
že celý systém vytvorenia EÚ, bol nejaký nepodarený projekt,
ktorý – podľa mňa – v súčasnosti už len dožíva a ožobračuje
menšie a ekonomicky slabšie krajiny a stavia do nadradenosti
silné. Že to skrátka nie je rovnocenný zväzok, aj keď nás o tom
niektorí úplatní poslanci stále vehementne presviedčajú. Stále mi
tu chýba totiž to najdôležitejšie: zodpovednosť európskych
úradníkov, poslancov a funkcionárov za výkon a výsledky svojej,
tak vysoko finančne oceňovanej práce a zároveň tvrdé represie a
tresty za nezodpovednosť a neznalosti pri výkone práce. Presne

do výšky platu. Keď je vysoký plat,
resp. abnormálne vysoký, majú byť
vysoké aj tresty za odflákanie pracovných povinností. Kto bude
potrestaný za finančné šafárenie štátov EÚ v minulých desiatkach
rokov, na základe čoho teraz nastala katastrofálna situácia? Niekto
predsa musel dozorovať, sledovať a kontrolovať kolobeh financií
v štátoch, z a do štátov EÚ, aj ako pracujú sociálne systémy
jednotlivých štátov. Zasa sa to zvrhne iba na kolektívne
rozhodnutia a vinník je tak neznámy? Na konci tohto obrovského
finančného šafárenia sú totiž, podľa mňa, konkrétni ľudia –
poslanci, politici, na nich napojení podnikatelia, ktorí si desiatky
rokov mastili bruchá, nabaľovali svoj rodinný majetok a zväčšovali
kontá v bankách. Kto im dokáže, že vlastne kradli? A dokáže im to
vôbec niekto? Lebo to, čo sa v súčasnosti deje so sociálnymi
systémami jednotlivých štátov – je toho príkladom. Ľudia
prichádzajú o prácu, mladí ľudia odmietajú pracovať, degraduje
sa zdravotníctvo, školstvo, ale úradnícke bašty sa zväčšujú, ten,
kto sa dostane ku korytu, berie aj štyri platy, kým iní nemajú z
čoho vyžiť. Je to normálne? Kde je tu spravodlivosť? Prečo sa stále
uskromňujú len tí najchudobnejší? Naozaj musí prísť k tomu
najhoršiemu, aby sa svet upratal a vyčistil od zvlčilcov,
darmožráčov, zlodejov a úplatných politikov- a k tomu sa konečne
spravodlivo upravili platy, a tým aj život každému človeku, ktorý
riadne pracuje? Bežnou praxou ako u nás – tak inde, je
nespravodlivosť v ohodnotení práce človeka. Pritom by stačilo
pár zákonmi odstrániť niektoré „abnormality“, ktoré vyžierajú
sociálny systém, aj financie zo štátnej kasy, a slúžia k tomu, že sa
vytvára skupina ľudí, ktorí si zo štátnych peňazí budujú silné
rodinné firmy, spoločenské postavenie a s tým súvisiace
bohatstvo a na druhej strane skupina ľudí, ktorá, aj keď chce
pracovať, je vyhadzovaná z práce a nemá čo dať doslova do úst
deťom. Zdražovanie musí zákonite prísť vždy, keď nenažratým
finančným pijaviciam a politickým darmožráčom sa začne máliť. A
opäť trpia tí, čo štát využívajú najmenej. Náš štát finančne
podporuje tiež rôzne akcie svetovej úrovne, na druhej strane však
našim pracujúcim ľudom nedokážeme pridať na plate, alebo len
veľmi málo. Doslova si zdierame vlastných obyvateľov. Komu a
prečo sa chceme zapáčiť? Minulá vláda začala aj s miernym
šetrením, so znížením platov poslancov... Ale už to zasa akosi
skončilo... Súčasní politici s obľubou hovoria o solidárnosti
bohatých s chudobnými. Oni sa ku ktorým radia? Lebo nevidím,
že by súcitili – či už poslanci, alebo vládni úradníci, ministerstvá s
väčšinou obyvateľstva... Navyše veľa z nich iste nežije len z
jedného platu, ale má ďalšie platené funkcie, platené členstvá v
dozorných radách a tajne cez rodiny podniká. Že to zákon
dovoľuje? A kto ho môže zmeniť? No predsa oni sami, keby chceli.
Ale asi nechcú, lebo im prvým to vyhovuje! Zákony sa naozaj dajú
ako rýchlo zmeniť, tak obnoviť. A ak má niekto väčšinu, tak by to
malo byť o to ľahšie a rýchlejšie. A najmä - v prospech väčšiny
obyvateľstva – toho bežného, ktoré žije z priemerných príjmov.
Lebo, ak hovorí niekto o solidárnosti s občanmi, a aké je to
potrebné – aby to občania chápali – a aby teda nehromžili, ak sa
im siahne v určitej miere aj na ich sociálne istoty, ale pritom sám
berie poslanecký plat, k tomu starostovský – ešte aj poslanecký za
župu – je to nielen smiešne, ale mne je z toho „na tyčku“. A pritom
aj tu by stačil zákon: jeden plat a dosť...! Ostatné povedzme
symbolické. Videli by ste, ako by odrazu „zbehol“ záujem o veci
verejné! Ale aj koľko iných ľudí by možno malo prácu, pretože
takto ušetrené peniaze by poslúžili na nové pracovné miesta.
Lenže, štátna kasa je baňa, z ktorej nenásytne doluje každý, kto sa
k nej dostane. Nuž – ako prasce, keď prídu k válovu. Len ty –
bežný človek – šetri a uskromňuj sa! V čom je tu sociálnosť a v
čom empatia, solidárnosť? Ja ju rozhodne nevidím. Asi mám zlé
dioptrie.
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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We all speak English / Wir alles sprechen Deutsch
Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali pripravilo pre svojich študentov v
jednom týždni hneď dve, takpovediac, cudzojazyčné podujatia

English Wednesday (anglická streda) bol veselý, zábavný, hravý, ale
aj poučný. Gymnázium navštívilo divadlo priamo z veľkého Londýna.
Spoločnosť s názvom Playtime Theatre, ltd. kočuje po celej Európe
a veľmi pútavým a originálnym spôsobom oboznamuje študentov
anglického jazyka s anglickou literatúrou. Pre šalianských gymnazistov
si pripravili literárne pásmo Tale O‘Two. Je to veľmi vizuálna interaktívna
hra, ktorej sa diváci nielen aktívne zúčastnia, ale môžu aj rozhodnúť
o výsledku. Hra predstavuje publiku prácu jedného z najväčších
anglických spisovateľov a niektoré z jeho najslávnejších postáv z diela
Cantenbury Tales – Bathova manželka, Mníškin farár, Harry Bailey a
Pardoner. Tri vtipné Angličanky angažovali aj študentov, a tak sa ich mini
ansábel rozrástol na 12 členný súbor, ktorý by určite zvládol už aj veľkú
sheakespearovskú drámu. Gymnazisti svoje úlohy zvládali bravúrne a
vtipne si poradili s každou postavou (a to museli hrať všetko od mníšok,
cez násilníkov až po sliepočku s kohútikom). Predstavenie malo u
študentov úspech, a to nielen pre výborné herecké výkony Angličaniek,
ale veľkým potleskom diváci ocenili i improvizované herecké výkony
svojich spolužiakov. Po divadelnom predstavení sa študenti presunuli
do tried a začali sa tvorivé dielne, zamerané na divadelné zručnosti. Tri
šarmantné herečky s typicky anglickým humorom a neuveriteľným

„drajvom“ študentov rozskackali, roztancovali a v
perfektnej atmosfére ich vyprovokovali k tomu,
aby zapojili svoju kreativitu a predviedli svoje
divadelné schopnosti. Študenti znázorňovali
rôzne pocity, situácie a okrem toho, že sa všetci
výborne zabavili, určite sa aj veľa naučili.
Ďalším, takpovediac vážnejším anglickým
podujatím, bola beseda s austrálskym lektorom
Douglasom, ktorý študentom zábavnou formou
priblížil život v Austrálii. Predviedol svoje rečnícke
majstrovstvo a jeho nielen vtipnú, ale aj poučnú
prednášku študenti počúvali veľmi pozorne.
Nakoniec si spoločne pozreli veľmi obľúbený
americký sitcom Teória veľkého tresku.
Bol to veľmi príjemný English day strávený
s tromi úžasnými Angličankami a vtipným
Austrálčanom a všetci účastníci si to perfektne
užili. Študenti dúfajú, že takéto kreatívne
akcie budú „vylepšovať“ jazykové vzdelávanie
na ich škole častejšie.Deutscher Donnerstag
(nemecký štvrtok) bol podstatne vážnejším
podujatím, lebo šalianske Gymnázium Juraja Fándlyho po prvýkrát v
histórii navštívil veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej
republike Dr. Axel Hartmann a pani Gudrun Telge, odborná poradkyňa
pre Slovensko Centrály pre DSD zahraničné školy v Kolíne. Riaditeľ
gymnázia PaedDr. Vladimír Takáč sprevádzal pána veľvyslanca po celej
škole. Študenti zvedavo „vykukovali“ z tried, ale pán Dr. Hartmann sa
ako skúsený otec štyroch detí iba pobavene usmieval. Na „šuškandovú“
otázku: „Aký je?“ znela chodbami gymnázia odpoveď: „Sympatický,
milý, šarmantný…“ Kto čakal nemeckú strohosť a odmeranosť, bol
prekvapený, lebo pán veľvyslanec je naozaj šarmantný muž, ktorý si
svojím milým vystupovaním získal sympatie všetkých. Po obhliadke
gymnázia nasledovala hlavná časť programu – odovzdávanie diplomov
stupňa B1 Deutsches Sprachdiplom, ktoré získali študenti nemeckého
jazyka. Sprachdiplom predpokladá veľmi pokročilú úroveň znalostí
jazyka a po vykonaní skúšky dokážu jeho držitelia bez námahy pochopiť
všetko, čo v nemčine čítajú a počujú, vedia zhrnúť informácie z rôznych
písomných a ústnych prameňov, zdôvodniť a vysvetliť, plynulo a presne
sa vyjadrovať. Šalianskych gymnazistov na skúšky pripravovala mimo
rámec vyučovania sympatická nemecká lektorka Katja Zimmermann
a súčasťou štúdia bol aj deväť dňový pobyt v nemeckom meste
Neumburg. Diplomy študentom odovzdal Dr. Axel Hartmann a pani
Gudrun Telge. Pán veľvyslanec v svojom príhovore zdôraznil, že získanie
nemeckého Sprachdiplom-u otvára študentom dvere na nemeckých
školách, ale aj v nemeckých firmách pôsobiacich na Slovensku, ako je
napríklad bratislavský Volkswagen. Sami študenti sa vyjadrili, že v rámci
prípravy na získanie diplomu sa ich jazykové znalosti výrazne zlepšili
a všetci sa budú usilovať získať aj vyšší stupeň tohto certifikátu. Po
oficiálnej časti pán veľvyslanec v rámci neformálnej besedy odpovedal
na otázky študentov a študenti si pre vzácnych hostí pripravili malý
kultúrny program. Bez preháňania môžeme konštatovať, že toto v
podstate veľmi oficiálne podujatie bolo vďaka šarmu pána veľvyslanca
a milým študentom šalianskeho gymnázia veľmi srdečné a potešilo
obidve strany. Pána Dr. Hartmanna potešil záujem gymnazistov o
štúdium nemeckého jazyka a študentom určite polichotilo, že diplomy
im odovzdal taký významný európsky diplomat.
pripravila: Eva Sudová

Galantský a Šaliansky Žurnál

-7-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Nie ste spokojní so svojou hmotnosťou?
V Centre zdravého chudnutia v Galante
vám ponúkajú možnosť riešenia tohto
problému.

Majiteľa centra a Mgr. Veroniky Sokolovej,
ktorá v tomto stredisku ponúka služby
verejnosti, sme sa opýtali, čo pojem zdravé
chudnutie znamená. „Je to metóda nápravy
metabolizmu a likvidácie vnútrobrušného
tuku, ktorý zhoršuje fungovanie vnútorných
orgánov,“ povedal nám majiteľ centra, ktorý
je takpovediac chodiacou reklamou zdravého chudnutia, keďže za dva mesiace schudol
17 kg. „O účinnosti metódy som sa presvedčil na vlastnej koži ako pacient MUDr.
Slavomíra Belcáka, MPH v centre MediSLIM
v Bratislave a tak som sa rozhodol ponúknuť
túto možnosť aj pacientom v regióne Galanta, Sereď, Sládkovičovo a Šaľa.“
Ako na to? Pri prvej návšteve v centre vás
Mgr. Veronika Sokolová vyšetrí na prístroji
InBody 230, ktorý metódou fotoelektrickej
pletyzmografie analyzuje pomer štyroch
základných látok v ľudskom organizme –
vody, proteínov, minerálov a tukov. Prístroj
presne vyhodnotí vašu telesnú kompozíciu
(hmotnosť, množstvo tuku, kostrového
svalstva, vody) a diagnostikuje obezitu (BMI,
% tuku v tele, pomer objemu bokov a pásu,
bazálny metabolizmus,...). Mgr. Veronika

Sokolová vám vysvetlí, čo jednotlivé hodnoty znamenajú a navrhne
vám proteínový diétny stravovací
program. Ak sa rozhodnete pre
tento veľmi účinný nutričný diétny
program, môžete očakávať výrazný
úbytok hmotnosti. V centre zdravého chudnutia vám ponúknu široký
sortiment chutných proteinových
jedál, ktoré sa veľmi jednoducho
pripravujú. V priebehu programu
budete znovu vyšetrení na prístroji
InBody230, aby ste mali presný
prehľad o tom, ako sa upravujú
vaše hodnoty, ktoré sa nápravou
metabolizmu zlepšujú. Nestačí sa
iba postaviť na váhu a konštatovať:
„Schudla som 8 kg!!!“ Táto metóda
má takpovediac vyšší cieľ – zdravý
metabolizmus, ktorý vám časom
umožní postupne sa vrátiť ku
klasickej zdravej strave bez rizika
jojo efektu.
Hoci pacientov do centra privádzajú zväčša estetické dôvody a
túžba po peknej postave, výsledky
zdravého chudnutia majú predovšetkým pozitívny vplyv na zdravie
pacientov. Obezita je príčinou
mnohých ochorení – kardiovaskulárnych, onkologických, cukrovky
2. typu, ochorení pohybového aparátu a
mnohých ďalších. Úpravou metabolizmu a
znížením hmotnosti získate peknú postavu a
zároveň sa môžete úspešne vyhnúť rizikám
mnohých chorôb.

Zaujali vás tieto informácie? Objednajte
sa telefonicky na vstupné vyšetrenie a
navštívte Centrum zdravého chudnutia
na Vajanského ulici v Galante (vedľa
Tatrabanky, nad kaviarňou LaCafe),
tel.: 0907 888 233.

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!

Objednajte si koncoročné a novoročné
posedenie so svojimi priateľmi
a spolupracovníkmi u nás!
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Piaty ročník festivalu „Košútsky hudobný kľúč“
pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša bol vynikajúci!

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty v spolupráci s OZ
ZENIT Košúty organizoval začiatkom októbra 2012 už 5. ročník festivalu „Košútsky hudobný kľúč“ pod záštitou predsedu TTSK Dr. h.
c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. Dnes azda oveľa viac ako v minulosti, narastá význam folklóru. Folklórny tanec, spev, ako i tradičný kroj, púta
nielen pre svoju malebnosť, ale aj pre svoju výpovednú hodnotu o
kultúre a spôsobe života ľudu, ktorý ich vytvoril. Košútsky hudobný kľúč má významné postavenie medzi domácimi podujatiami,
ktoré rozvíjajú ľudovú kultúru nášho národa svojou jedinečnosťou
a charakterom aj za hranicami Slovenskej republiky. Jej poslaním je
zaspievať a rozvíjať lásku k tradíciám a duchovno-kultúrnym hodnotám, upevňovať vzťahy medzi slovenskými sociálnymi zariadeniami
a klientmi ako aj nadväzovať nové kontakty z krajín V-4 Česka, Poľska
a Maďarska. Festival poctili svojou účasťou Dr. Piróth Endre Szocális
Központ Táplánypuszta, Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
Tatabánya, Zámeček Střelice príspevková organizace, Habrovanský
zámek príspevková organizace, Odborné učilište Cvrčovice, Dzienny
Dom Pomocy w Oswiecimiu,
Dom Pomocy Spolecznej
Kraków, Nitrava zariadenie
sociálnych služieb Nitra, Dafné
domov sociálnych služieb Nová
Stráž, Domov sociálnych služieb
pre dospelých Veľký Meder,
DSS a zariadenie pre seniorov
Senica, Domov dôchodcov a
DSS pre dospelých Sereď, DSS
Lehnice, Domov sociálnych
služieb pre deti a dospelých
Galanta, DD s DSS Holíč, DSS
pre deti a dospelých Pastuchov, DSS pre deti a dospelých
Skalica, DSS pre deti a dospelých Šintava, DSS pre deti a
dospelých Šoporňa – Štrkovec a
DSS pre dospelých Košúty. Piaty
ročník nášho festivalu umožnil
hendikepovaným klientom, aby
prezentovali svoje umenie, tancovali, rozdávali radosť a nadväzovali
priateľstvá. Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore International Visegrad Fund a podpore nášho zriaďovateľa Trnavského
samosprávneho kraja. Prvý deň festivalu sa zúčastnilo 250 účastníkov (klienti, doprovod, hostia a dobrovoľníci bez obecenstva). Obecenstvo tvorilo 21 klientov, nakoľko viac osôb sa nezmestilo do sály.
V ten deň sme poskytli 212 obedov. Nultý deň, čiže 3.10.2012 sme
ubytovali partnerov z Poľska v počte 17 osôb a poskytli im večeru,
nakoľko by sa nevedeli dopraviť na začiatok festivalu. Prvý deň fes-

tivalu 4.10.2012 sme poskytli ubytovanie a večeru pre zahraničných
partnerov v počte 70 osôb. Ďalší deň 5.10.2012 pokračoval festival s
autobusovým presunom do Trnavy, do Západoslovenského múzea,
kde sa konala výstava pod názvom „Čo všetko dokážeme“. Každý z
partnerov mal k dispozícii panel s veľkosťou 2 x 1 m, kde prezentovali svoje zariadenie a vystavili práce klientov. Fotodokumentácia prebiehala počas celej akcie, ktorá bude zverejnená na www.ozzenit.sk
najneskôr do 26.10.2012. Taktiež vydávame, ako výstup z celej akcie,
brožúru. Klienti zo zariadení súťažili v troch kategóriách: Folklórny
tanec, Predvádzanie ľudového kroja a Spev. Na základe súčtu bodov
sa v jednotlivých kategóriách porota určila prvé až tretie miesto.
Víťazi v jednotlivých kategóriách 1-3 obdržali vecné ceny a diplom a
každý účastník dostal za svoju odvahu a interpretáciu tričko s logom
súťaže. Festivalu sa zúčastnilo 28 dobrovoľníkov.

pripravila: PhDr. Lívia Katona, PhD.
riaditeľka DSS Košúty

Škola v Šoporni je jednou z najmodernejších v Trnavskom kraji
Ani nie päťtisícová obec Šoporňa (okres Galanta) má jednu z najmodernejších základných škôl v Trnavskom kraji. V uplynulých dňoch
totiž uzavrela projekt modernizácie školy financovaný z fondov EÚ. V
rámci projektu Moderná škola – základ života z operačného programu
Vzdelávanie obec využila nenávratný finančný príspevok vo výške
takmer 114.000 € a školu kompletne zmodernizovala. Základná škola
s MŠ v Šoporni získala nielen nové počítače, ale aj interaktívnu tabuľu,
dataprojektory a ďalšie moderné vyučovacie pomôcky, ktoré využívajú
všetci žiaci a učitelia. Podľa starostu Šoporne Milana Vlčeka bolo cieľom
modernizácie nielen zlepšiť technické vybavenie, ale tiež dotvoriť a
inovovať obsah vzdelávacieho procesu. Žiaci šopornianskej školy tak
vďaka kvalitnému vzdelaniu, za ktorým nemusia cestovať do okresného, či krajského mesta, získajú skúsenosti, ktoré využijú nielen v ďalšom
štúdiu, ale aj v živote. Do projektu sa zapojili viacerí pedagogickí
zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe a implementácii moderných
vyučovacích metód a e-learningového procesu. Organizovali aktivity,
aby čo najefektívnejšie prispeli k rozvoju kľúčových kompetencií a zručností pedagógov a žiakov. „Samotné nové pomôcky úroveň vzdelávania
nezvýšia. Na to treba aj vzdelaných pedagógov so záujmom o žiakov a
nové technológie, ktoré sú ochotní učiť sa, pripravovať nové moderné
pomôcky a formy vyučovania,“ povedal starosta Šoporne, Mgr. Milan
Vlček, a zdôraznil, že je rád, že práve takí pracujú na ZŠ a MŠ Šoporňa.
ZŠ s MŠ prešla súčasne v rokoch 2009 – 2011 kompletnou rekonštrukciou – zateplením, výmenou plastových okien, dverí, strešného plášťa,
výmenou viacerých interiérových zariadení – školských lavíc, stoličiek
vo všetkých triedach, šatňových skriniek a pod. VYDARENÉ DIELO,
KVALITNÁ REKONŠTRUKCIA, MODERNÉ VYUČOVANIE. VÝBORNE,
ŠOPORŇA!
- redakcia -
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Už po druhý krát Medzinárodný deň školských knižníc na SOŠ O a S v Galante

Keď sme sa 22. októbra 2012 prebudili do zahmleného rána
nik z nás netušil, že tak ako sa vyjasní deň rozžiaria sa aj naše
tváre a srdiečka. V tento deň sa na našej škole SOŠ obchodu
a služieb v Galante konal totiž už druhýkrát Medzinárodný deň
školských knižníc, v rámci ktorého sme sa prihlásili do súťaže
o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Na organizácii
podujatia sa podieľali školská knihovníčka Mgr. Mária Haraštová,
PaedDr. Jarmila Miková a ďalší pedagógovia školy. Na podujatie
bolo pozvaných viacero predstaviteľov miestnej komunity – vedúca
odboru školstva TTSK pani Dr. Suchánová, riaditeľ okresnej knižnice
Galanta, riaditelia stredných škôl v okrese Galanta, predseda Rady
školy a Rady rodičov, zástupcovia mestského a okresného úradu
v Galante, zástupca Matice slovenskej v Galante, predstavitelia
z regionálnych médií, prostredníctvom pozvánky na webovej
stránke školy všetci rodičia študentov školy a ostatná široká
verejnosť. Zúčastnili sa ho i študenti, ktorí sa nezapojili priamo
do aktivít – v úlohe obecenstva pri prezentácií výsledných aktivít.
Podujatie tak zohralo významnú úlohu v rámci prezentácie činnosti
školskej knižnice na verejnosti i v rámci budovania vzťahov medzi
školou, študentmi, rodičmi a verejnosťou. Témou 8. ročníka Súťaže
o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorú vyhlasuje SPK
Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Tému
sme rozdiskutovali a so študentmi sme sa dohodli, že tohtoročný
Medzinárodný deň knižníc bude prebiehať v 3 základných líniách:
1. línia: Minulosť: minulosť pre nás symbolicky predstavovali
obyvatelia Domova pre seniorov v Galante, pre ktorých študenti
pripravovali z kníh v školskej knižnici zaujímavé hudobno – literárne
pásmo.
2. línia: Prítomnosť: prítomnosť bola spracovaná ako hudobno –
dramatická prehliadka. Do prehliadky sa rôznym spôsobom zapojilo
83 žiakov, ďalší tvorili obecenstvo. Moderátormi pásma boli Anna
Šuleková a Dávid Grosman, IV. ročník hotelovej akadémie.
Pásmo bolo opäť rozdelené na tri časti:
1. Minulosť zahŕňala tieto aktivity: dramatizácia úryvku z diela Alica
v krajine zázrakov od L. Carrolla doplnená prezentáciou o knihe – R.
Kontárová II. OP, S. Csicsmanová a P. Gyóriová I. OP, kulisu vytvoril

Z. Hátas, Ako prišla kniha na svet – prezentácia N. Nagyová a P.
Patocsová I. OP, spev romantickej piesne – K. Vencelová IV. HA,
dramatizácia básne V. Mihálika Hosť – A. Jassová a K. Hakszer II.
VS, dramatizácia úryvku z drámy Bačova žena od I. Stodolu – Z.
Rimovská IV. HA a L. Szalai II. HA, dramatizované čítanie textu
inšpirovaného dielom Hájnikova žena od P. O. Hviezdoslava, ktoré
vytvorili študenti I. OP jeho transformáciou do súčasného jazyka
predniesla N. Jalecová zo IV. HA
2. Prítomnosť: predstavovala recitácia básne Sonáty ženskej duše
v podaní A. Kuruczovej s gitarovým sprievodom P. Babica – obaja
II. HA, prezentácia, ktorú spracovali študenti II. HA – I. Danielová
a L. Kurinová ako výsledok ankety medzi profesormi školy na
tému: Ktorá literárna postava je moja najobľúbenejšia?, Spev
modernej piesne – K. Vencelová IV. HA, tanečné vystúpenie A.
Lászlóovej na súčasnú tanečnú hudbu, vyhlásenie výsledkov súťaže
o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice za posledný rok – 1.
miesto získal B. Domján z V. HA, Báseň v novinách – čítanie vopred
pripravenej básne, ktorú vytvorili študenti II. HA z nadpisov článkov
v novinách a časopisoch
3. Budúcnosť smevyjadrili cez dramatizáciu úryvku absurdnej drámy
T. Rozsevica Ťuťububo – predviedli A: Jassóová a K. Hakszer z II. VS,
dramatizované čítanie krátkej prózy I. Kalaša Rozpávky z počítača –
R. Kontárová z II. OP
3. línia: Budúcnosť: práve táto línia vzbudila najväčšie pozitívne
emócie – do našej školy sme pozvali deti z Materskej školy na
sídlisku SNP v Galante s pani učiteľkami a pripravili sme pre nich
rozprávkový deň. Už pri vchode na našich malých hostí netrpezlivo
čakala Snehulienka, Popoluška, Jazmína, Kocúr v čižmách a mnoho
iných rozprávkových bytostí, za ktoré sa preobliekli študenti
II. ročníka študijného odboru animátor voľného času. Počas
dopoludnia im postupne čítali a hrali svoje rozprávkové príbehy
a hrali sa s nimi rôzne hry. Pripravili sme im aj malý workshop
– maľovali a kreslili príbehy, ktoré predtým počuli. Z prác sme
pripravili potom výstavku. Detičky nás však tiež prekvapili – pretože
s pani učiteľkou si nacvičili pre nás divadlo o Šípkovej Ruženke
a sľúbili nám, že pre nás vytvoria knihu o tom, čo u nás videli.
Sprievodné podujatia, ktoré doplnili náš Deň knižníc boli v skutku
rôznorodé - žiaci odboru kaderník a vlasová kozmetika pod vedením
vyučujúcej pomáhali upraviť vizáž účinkujúcich, žiaci učebného
odboru cukrár so svojimi majstrami odborného výcviku upiekli tortu
v tvare knihy, ktorou sme na konci slávnostného dňa ponúkli hostí
i účinkujúcich a všetkých, ktorí k zaujímavému podujatiu prispeli
a tiež pripravili rozprávkové zákusky pre malých návštevníkov
z Materskej školy a mnoho iných.
Náš Medzinárodný deň knižníc tento rok bol vzbudil veľa krásnych
emócií a pritiahol pozornosť študentov k školskej knižnici. Hostia
i pedagógovia ocenili prácu študentov a ich výkony a hoci sa deň
začal tak hmlisto, vyjasnenie bolo veľmi príjemné. Tešíme sa i na
budúci rok.
pripravila: Mgr. Mária Haraštová
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Pamätnú medailu predsedu
TTSK za humánny prístup
a dobročinnú činnosť, získal
v tomto roku predseda COOP
Jednota Galanta, s.d.,

Ing. Július Belovič
Počas osláv II. ročníka Dňa Trnavského
samosprávneho kraja, bolo v divadle
Jána Palárika v Trnave, už po siedmy krát
ocenených niekoľko najvýznamnejších
osobností spoločenského a kultúrneho
života nášho kraja. Toto ocenenie sa už
tradične odovzdáva tým, ktorí svojou
neúnavnou prácou a zanietenosťou
prispievajú k rastu našej spoločnosti,
rozvoju nášho kraja a upevňovaniu
vzťahov medzi regiónmi. Každý
z ocenených zasvätil svoj život budovaniu
niečoho väčšieho a vložil svoju dušu do
pretvárania vlastných ideí na skutočnosť.
Jedno z týchto ocenení, Pamätnú
medailu predsedu TTSK za humánny
prístup a dobročinnú činnosť, získal
predseda COOP Jednota Galanta, s.d.,
Ing. Július Belovič. Mnohí sa možno
čudujú, prečo ocenenie, ktoré nesie
v sebe slová humánny a dobročinný
dostal človek, ktorý je známy najmä
z podnikateľských kruhov. Podnikanie
sa obvykle nevyznačuje týmito dvoma
prívlastkami. Podnikanie nie je ale vždy
orientované len na dosahovanie zisku
a prospech pár jednotlivcov. Obzvlášť
to platí, ak spoločnosťou, ktorá podniká,
je spotrebné družstvo, konkrétne COOP
Jednota Galanta, na ktorého čele už od
roku 1996 stojí práve tento muž. Družstvo
má za sebou dlhoročnú tradíciu, ktorá
v roku 2013 vyvrcholí oslavami 60 – teho
výročia jeho založenia. Časy, keď Ing.
Belovič nastupoval do funkcie predsedu
Jednoty, ako sa vtedy táto spoločnosť
nazývala, neboli jednoduché. Situácia na
trhu bola veľmi zložitá, vďaka silnejúcej
konkurencii, ako aj rýchlo sa meniacemu
podnikateľskému prostrediu. V priebehu
nasledujúcich desaťročí družstvo
pracovalo na vytvorení príjemného
prostredia pre zákazníkov, vyškolení
kvalifikovaného, ochotného personálu
a rozšírení sortimentu, ktorý ulahodí aj
náročnému zákazníkovi. V posledných
rokoch dosiahlo družstvo Jednota
najvýraznejší posun vpred a napriek kríze
stále prosperuje. Radosť z toho majú najmä

členovia, ktorým
sa každoročne
vyplácajú
podiely na
zisku. Členovia sa tiež aktívne podieľajú
na rozhodovaní a fungovaní družstva,
prostredníctvom každoročných valných
zhromaždení a členských schôdzí. Možno
stojí za otázku, aká bola idea človeka,
ktorý nastúpil na čelo družstva, ktoré
už vtedy malo za sebou dlhoročné
pôsobenie a záväzok voči šiestim stovkám
zamestnancov a tisícom členov.
„Bola to myšlienka prežiť – prežiť ako
družstvo a zachovať prácu pre všetkých ,
ktorí v družstve pracujú. Je to obrovský
záväzok tak z pohľadu zodpovednosti za
životy zamestnancov a kolegov, ako aj
všetkých tých tisícok ľudí, ktorí v družstve
počas mojej existencie odpracovali
mnohokrát celé svoje životy. Prežiť sa
ale dá rôznymi spôsobmi . Cieľom COOP
Jednoty Galanta je fungovať tak, aby
konanie družstva smerovalo k slušnosti,
ľudskosti a pomoci slabším. Táto idea sa
prejavuje vo vzťahu k všetkým, s ktorými
prichádza družstvo do kontaktu. Prejavuje
sa v spôsobe spolupráce s dodávateľmi,
kde sú zachovávané vždy pravidlá
fair play a kde sú preferovaní najmä
tí dodávatelia, ktorí pôsobia v našom
regióne. Vo vzťahu k zamestnancom je
tiež snaha vytvárať najlepšie pracovné
podmienky a pokiaľ to okolnosti čo i len
trošku dovoľujú, vychádzať v ústrety ich
potrebám“,- hovorí Ing. Július Belovič, pre
ktorého je typická vlastnosť: zaujímať sa
o problémy zamestnancov a pokúsiť sa
pomôcť v ich riešení aj vtedy, keď sa tieto
netýkajú priamo práce. Ochota pomôcť
sa prejavuje aj pri spolupráci s rôznymi
záujmovými organizáciami, školskými
zariadeniami, klubmi a podobne, ktoré
COOP Jednota Galanta, s.d. podporuje tak
finančnými, ale aj vecnými darmi. Najmä
pre deti sú každoročne organizované
rôzne súťaže a podujatia, ktoré majú za
cieľ prispieť k zmysluplnému tráveniu
voľného času. Napriek mnohým ťažkým

rokom sa nikdy nezabudlo na tých,
ktorý potrebujú pomoc a vždy sa našli
prostriedky, ktoré pomáhajú školským,
zdravotníckym zariadeniam, osvete,
kultúre. COOP Jednota Galanta, s.d. na
čele so svojim predsedom Ing. Júliusom
Belovičom, sa v spolupráci s Nadáciou
Jednota COOP už dlhé roky venuje
charitatívnej a dobročinnej činnosti.
V tomto roku, venovala Nemocnici
svätého Lukáša v Galante, symbolický
šek v hodnote 10.000€ na zakúpenie
prístroja pre urologické oddelenie. Jedná
sa o ureteroskop s kamerou, ktorý uľahčí
prácu lekárom na oddelení a prispeje
k rýchlemu diagnostikovaniu chorôb
u pacientov s urologickými problémami.
Nebolo to však prvý krát, čo sa COOP
Jednota Galanta, s.d. rozhodla takto
pomôcť. V minulosti zakúpila prístroje
pre viaceré oddelenia nemocnice.
Gynekologické oddelenie získalo
videokameru s digitálnym spracovaním
v hodnote 8.000 € a urologickému
oddeleniu pribudol tiež ultrazvukový
prístroj. Finančné dary, určené na nákup
špecializovaných prístrojov pomáha
pacientom celého tohto regiónu
a zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb
v nemocnici. A verme, že tomu nebude
inak ani v budúcnosti, pretože COOP
Jednota Galanta, s.d. na občanov svojho
regiónu naozaj neustále myslí a keď môže,
vždy pomôže.
- redakcia -
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Mesto Sereď pracuje v tomto
roku doslova na plné obrátky

výstavby tam bude 24 miest
na parkovanie a štyri garáže.
Rozostavaná basketbalová
hala pripomínala viac ako
10 rokov všetko možné,
iba nie ochotu kľúčových
hráčov dohodnúť sa. V tomto
roku hovoríme - podarilo sa.
Úspešný uchádzač, firma LRL
Profitech, s.r.o., Sereď, ktorý uspel v elektronickej aukcii sumou
195 416,67 EUR bez DPH začal s prácami v polovici augusta.
Práce by mali byť ukončené do 13. decembra 2012. Basketbalisti
a ich fanúšikovia sa už môžu tešiť na prvý zápas na novej ploche.
Príznačný pre otváranie nových rekonštruovaných priestorov
bol október. Na mieste bývalej materskej školy na Jesenského
ulici máme dnes Materské centrum MAMA klub Sereď, Denné
centrum pre seniorov a Mestskú políciu. Vymenené okná, nanovo
vymaľované miestnosti, nové nátery budov, nové podlahové
krytiny, modernizovaný interiér. Spokojnosť mladých i starších. Na
nové sídlo Mestskej polície boli vynaložené náklady 39 000 EUR.
Počítame ešte s opravou strechy. Do konca roka nás ešte čaká
digitalizácia kina na 3D projekciu. Nezanedbateľnou akciou,
ktorú nemôžem vo výpočte akcií nespomenúť, je dar Nadácie
Slovenská sporiteľňa. Multifunkčné ihrisko v hodnote 5 tisíc EUR
už malo možnosť vyskúšať množstvo žiakov základných škôl P.O.
Na snímke vpravo Bc. Ľubomír Veselický, pri prevzatí 3. ceny súťaže
Hviezdoslava, J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy Cyrila a
„Strom roka 2012“, ktorú organizovala Nadácia Ekopolis, spolu
Metoda ako aj zamestnanci mesta a Mestskej polície. Tak, ako sme
s Ing. Branislavom Bírom, projektovým manažérom, ktorý celú akciu
postupne priblížili občanom investičné celky predmetom nášho
v Seredi od jej začiatku pripravoval a organizoval.
záujmu boli aj akcie kultúrno-spoločenské. Vrcholom bol tradičný
jarmok s pestrým programom a klasickými zábavnými atrakciami.
Blíži sa obdobie bilancovania. Pohľad na začiatok a priebeh roka,
zhodnotenie úspechov i ponaučení z prípadných sklamaní. Pokročili sme Voľným pokračovaním kultúrnej ponuky bolo Seredské hudobné
leto. Ani tohtoročná ponuka vystúpeniami Close Harmony Friends,
v úpravách amfiteátra, ukončenie projekčných prác by malo byť dobrým
Večerom operetných muzikálových melódií, Laca Décziho, bratov
východiskom pre jeho rekonštrukciu ako aj položenie elektrických
Karola a Norberta Danišovcov, Lucie Lužinskej s triom Borisa Čelára a
sietí. Výstavba tridsiatich dvoch bytov na Dolnomajerskej ulici po
uskutočnení výberu dodávateľa elektronickou aukciou podľa zákona
Seredského dixiland bandu nezaostala za predchádzajúcim ročníkom.
nás tiež posunula o kus dopredu. Výstavba začne v júni 2013. Celkový
Príjemným spestredím kultúrneho života bolo premietanie filmov
rozpočet po výsledku verejnej súťaže je 868 tis. EUR vrátane DPH..
kinom Bažant kinematograf. V závere prázdnin to bolo zasa Korzo II.
Realizovaná bola aj prvá časť cyklotrasy na korune hrádze pri
Neplánovanou, no nevyhnutnou bola väčšia rekoštrukcia mostu do
Váhu. Realita nás trochu vyviedla z viery v kvalitu pôvodného projektu
kempingu, ktorá si vyžiadala aj obmedzenia prejazdu. Stálou súčasťou
diela, no vzhľadom na podmienky zmluvy o dielo veríme, že dodávateľ
rozvoja mesta je budovanie a modernizácia kamerového systému,
požadovanú kvalitu dodrží i za cenu nevyhnutných opráv. Najväčším
ktorým bude MsP vykonávať dohľad nad verejným poriadkom. Aj v
investičným dielom roka bola revitalizácia Námestia slobody.
roku 2012 sme zásluhou dotácie zo štátneho rozpočtu vlády SR v
Tento zámer vyvolal pomerne širokú diskusiu o kvalite projektu a najmä
čiastke 32 000 EUR mohli pristúpiť k rozšíreniu počtu kamier. Celkové
opodstatnenosti výrubu časti stromov z územia. Štúdia a zámer podať
náklady na akciu vďaka elektronickej akcii predstavujú necelých 50
návrh projektu a uchádzať sa o príspevok na jeho vybudovanie boli
tisíc EUR. Bezpečnosti mesta určite prispeje monitorovanie verejných
schválené na mimoriadnom rokovaní MsZ ešte v roku 2009. Výstavba
priestorov ďalšími kamerami. Sledovať ich budú noví pracovníci, ktorí
trvala od 12.10.2011 do 20.6.2012. Slávnostné otvorenie sa konalo v
vďaka spolupráci s ÚPSVaR Galanta a existujúcemu projektu budú
piatok 29.6.2012. Opodstatnenosť diela, ktoré do mesta vnieslo život,
potvrdili aj úspešné akcie ako napríklad prehliadka automobilových
dianie v meste kontrolovať nepretržite. Vzhľadom na zastaralosť a
veteránov 4.8.2012, či Korzo I. Ďalšia investičná akcia, ktorá začala v
veľké opotrebenie bola vykonaná oprava vykurovacieho systému
júli, priniesla do priestorov ulice Garbiarska 39 nových pakovacích
štadióna. V záujme rozvoja mesta bolo začaté konanie na novom
miest. Nezakrývame, že aj v tomto prípade sa rozhodnutie o realizácii
územnom pláne mesta. Opravili sme sedem stanovíšť s kontajnermi
nestretlo s pochopením vlastníkov blízkych bytov. Ďalší vývoj ale
na odpad. Na ihriskách na Garbiarskej a Pažitnej sme zabezpečili
ukázal, že zaťaženie životného prostredia nie je také, ako uvádzali ich
nový asfaltový povrch. Opravené boli oplotenia a brány zámockého
počiatočné prognózy. V dvorovej časti mestského úradu máme po
parku. Bastión kaštieľa získal vďaka dotácii krajší vzhľad a jeho
vybudovaní nájazdovej rampy a spevnení povrchu 15 parkovacích
vnútorné priestory a časť nádvoria boli miestami niekoľkých
miest. Po dokončení povrchových úprav a pokračujúcej plánovanej
kultúrnych akcií. Pozornosť a finančné príspevky dostalo aj pietne
miesto posledného odpočinku. Pribudli nové chodníky, evidencia
hrobových miest je pasportizhovaná a údaje sú integrované do
informačného systému mesta tak, aby nájomné za hrobové miesta mohli
už koncom roka občania platiť aj na MsÚ alebo v banke. V roku 2012
sme zbierali bioodpad počas siedmych mesiacov. Zaviedli sme zber
opotrebovaného šatstva a obuvi. Držitelia notbookov, smartfónov a
iných zariadení s podporou WIFI majú možnosť bezlatného pripojenia
na piatich miestach v meste. Sú to Muzeálna záhrada, železničná stanica,
Námestie slobody, knižnica DK a kino NOVA. Na stránke mesta máme
k dispozícii portál e-gov. umožňujúci získavať informácie o meste a
informácie týkajúce sa vzťahu občan a mesto. Informácie k občanom
idú niekoľkými cestami: pravidelné stretnutia vedenia mesta s
občanmi vždy v prvý pondelok v mesiaci, digitalizovaná verzia
Seredských noviniek na webe a ich tlačová verzia, regionálne
televízie, samozrejme aj regionálny časopis – Galantský a Šaliansky
Žurnál.
pripravila: redakcia
v spolupráci s Bc. Ľubomírom Veselickým, viceprimátorom mesta Sereď
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Rozvoz denného menu
za 3,60 €
až k Vám domov
objednávky:

0911 811 820
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...

Festival židovskej kultúry v Šali
V dňoch 4.- 23. septembra 2012 sa konalo pod záštitou Občianskeho združenia MACEVA, niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských
podujatí, ako súčasť širšie koncipovaného Festivalu židovskej kultúry v Šali. Festival sa stal priblížením židovskej kultúry, oslavou kreativity,
spomienkou na históriu a tradície, aktívnym príspevkom k pripomenutiu si Európskeho dňa židovskej kultúry, ako aj možnosťou zdôrazniť hodnotu
umeleckých artefaktov a architektúry a vďaka tomu aj zblížením ľudí, ktorí zdieľajú záujem o spoločné európske židovské dedičstvo. Stal sa aj
oslavou židovského Nového roka, nakoľko sa podľa židovského kalendára 17.septembrom začal písať rok 5773. Na festivale sa stali ťažiskovými
viaceré prezentačné formy- prehliadka židovského cintorína, výstava fotografií o Izraeli, odborné prednášky, koncerty ako aj večer židovskej
hudby a tanca. Festival sa začal prehliadkou židovského cintorína v mestskej časti Veča, ktorý začal slúžiť potrebám židovskej náboženskej obce
v priebehu 19.storočia a dnes plní funkciu poslednej nehnuteľnej pamiatky na miestne židovské komunity (Veča a Šaľa). Momentálne sa tu nachádza
viac ako 250 náhrobníkov (macev) v rôznom stave, od neporušených, cez čiastočne poškodené, až po bezprizorné fragmenty. Festival pokračoval
exteriérovou výstavou fotografií o súčasnom Izraeli, ktoré vznikli ako pokračovanie projektu Human Family- misia založená na hodnotách života.
Výstava unikátnych fotografií Martina Črepa, zachytávala život bežných, obyčajných ľudí v Izraeli, ktorí dokážu žiť jeden vedľa druhého bez ohľadu
na vierovyznanie, sociálne postavenie alebo ekonomickú situáciu. Tento projekt chcel predstaviť Izrael ako miesto, kde sa stretávajú tri najväčšie
monoteistické náboženstvá a ukázať, ako sa spolu dá žiť. Súčasťou vernisáže bola aj projekcia sprievodného dokumentárneho filmu Human Family
od autorov Borisa Bočeva a Martina Črepa. Počas trvania festivalu sa konala aj odborná prednáška Petra Salnera, predsedu Židovskej náboženskej
obce v Bratislave, profesiou vedca-etnografa, o obnove pamätníka Chatama Sofera, svetovej osobnosti židovského duchovného života na tému
„Chatam Sofer Memorial (zánik a obnova)“. Peter Salner, stál pri zrode pamätníka Chatama Sofera, rovnako tak aj pri konštituovaní nedávno
otvoreného Židovského komunitného múzea v Bratislave. Druhá odborná prednáška Grigorija Mesežnikova, renomovaného politického analytika,
sociológa a prezidenta Inštitútu pre verejné otázky, na tému „Sociálno-politický kontext židovskej problematiky na Slovensku“ ponúkla
netradičný pohľad na súčasnú situáciu a budúcnosť slovenského židovstva. V rámci hudobnej produkcie a koncertov sa návštevníkom festivalu
predstavil hudobník Michael Szatmary, hudobná skupina Philanthropy Band, originálne bratislavské hudobné zoskupenie inšpirujúce sa emotívnou
a tanečnou hudbou zo strednej a východnej Európy známou ako „ klezmer“, Preβburger Klezmer Band s tanečnou pedagogičkou Lindou Luptákovou
a zoskupenie troch výnimočných hráčskych osobností Pacora Trio s talentovanou slovenskou sopranistkou Lindou Ballovou. Veľké poďakovanie patrí
občianskemu združeniu MACEVA, Rudkovi Kuklovskému a všetkým sponzorom tohto bezpochybne jedinečného festivalu, ktorý upriamil pozornosť
všetkých návštevníkov na spoločné židovské kultúrne dedičstvo v duchu tolerancie a dialógu a podčiarkol potreby zachovania tohto dedičstva.
Ing. Angelika Rajjová
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Šaľa
Kontakt:
0905 231 901
0905 943 125

Predaj , Prenájom , Servis kanc. techniky , Spotrebný materiál , CopyShop , Čb- Color A4 , A3 , Vizitky , Letáky
Canon MF 4410

-€

139,90

• Čiernobiela laserová tlač, far. skener, kopírka •
Rýchlosť tlače: 23 A4 / min. • Rozlíšenie tlačiarne:
1.200 x 600 dpi • Zásobník na 250 listov •

Canon
PIXMA MG 4250

Tlač, kopírovanie, skenovanie • Obojstranná tlač +
mobilná tlač • Zásobník papiera: zadný a predný na
max. 150 listov • Displej: 6,2 cm TFT farebný • Rýchlosť
tlače: 9,9 čb/min a 5,7 far/min • Systém atramentov: 4
farby, 2 ásobníky, 2 PL • Rozhranie: USB, pamäť. karta,
WiFi •

€
68,90-

68,90-

€

Canon
PIXMA MG 5150

Tlač, kopírovanie, skenovanie • Aut. obojstranná tlač •
Zásobník papiera: zadný a predný na max. 150 listov •
Displej: 6,0 cm LCD farebný • Rýchlosť tlače: 9,7
čb/min a 6,1 far/min • Systém atramentov: 5
samostatných, 1 PL • Rozhranie: USB,pamäť. karta,
fotoaparát •

Tonery - náplne - atramenty- do všetkých
tipov zariadený, teraz pri predložení
vystrihnutého kupónu z novín zlava -10%
Info :
Szaly,s.r.o.
Prevádzka:Štúrova 1,92701 Šaľa
Tel/Fax.:+421 031 7702014
Mobil: 0910 405 007

Ceny sú s DPH 20%,
akcia platí od 30.11.2012
do vypredania zásob
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Stredoeurópsky pohár
vo westernovom jazdení na Ranči
na Striebornom jazere v Galante

Padajúce farebné lístie nám nepripomenulo len začiatok krásnej farebnej jesene, ale aj výnimočné podujatie VIII. ročník Stredoeurópskeho
pohára vo westernovom jazdení, ktorý sa tento rok uskutočnil začiatkom októbra v Galante, na ktorý sa všetci fanúšikovia westernového
jazdenia z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska po celý rok tešili a jazdci
sa svedomite pripravovali. Jednotlivé zastupiteľské westernové organizácie vybrali tých najlepších jazdcov, aby čo najúspešnejšie reprezentovali svoju krajinu v drezúrnych, rýchlostných a pracovných disciplínach.
Osem členný rozhodcovský zbor, delegovaný po dvoch z každej krajiny,
mal neľahkú úlohu pri rozhodovaní v silnej konkurencii.
Úvodné drezúrne disciplíny začali už v piatok a krásne jesenné počasie
a perfektní diváci, ktorí fandili z plného hrdla z novo postavenej veľkej
tribúny, prispeli k čarovnej súťažnej atmosfére. To, že konkurencia v
týchto disciplínach bolo obrovská a boj o prvenstvo tým napínavejší,
svedčí aj počet štartov, ktorý sa vyšplhal na 68. Hviezdami drezúrnych
disciplín sa nakoniec stali Česi a Poliaci.
Po noblesných drezúrnych disciplínach nasledovala divácky veľmi
obľúbená rýchlostná disciplína : Pole bendig mládež a dospelí. Okolo
polebendingových tyčí spomedzi 10 súperov sa najrýchlejšie obracali
naše jazdkyne Lucia Tomková a Ramóna Škamlová, ktoré v kategórii
mládež obsadili 1. a 3. miesto, u dospelých si prvenstvo obhájili Maďari,
3. miesto však patrilo opäť nám.
Záver napínavého dňa ukončili štyri Reiningové disciplíny, pričom v 2
disciplínach sa pyšne hrdili Slováci striebrom Peter Šimek a bronzom
hneď dvaja jazdci Lukáčiková Sofia a Barančok Martin.
Krásne sobotňajšie ráno podčiarkli hneď na úvod 4 drezúrne disciplíny s
opäť nevídanou účasťou 64 jazdcov, v ktorých najlepšie predviedli svoj
kumšt opäť Česi a Poliaci. Po drezúrnych disciplínach sme sa nenechali
odradiť a plnou parou vpred sme sa vrhli do rýchlostných disciplín Barell Race mládež a dospelí. Pri napínavej jazde okolo sudov s rekordnou
účasťou 30 jazdcov, Slováci opäť dokázali, že rýchlostné disciplíny sú
našou silnou stránkou a domov si odniesli striebro Púchovská Soňa a
bronz Boroš Gabriel. Po zaujímavom súboji sme boli opäť pripravení
vybojovať si ďalšie medaile v pracovných disciplínach s dobytkom
Cattle penning a Team penning. Boj sa nám podarilo vyhrať, a tak sa
zlaté medaile leskli na hrudiach našich jazdcov Branislava Šablatúru a
Petra Dulu.
Aj keď v nedeľu nám už počasie neprialo, jazdci boli pripravení dobojovať posledné 3 disciplíny, a to 2 pracovné s dobytkom, kde sa kráľmi
dobytkárskych disciplín opäť stali Branislav Šablatúra a Peter Dula.
V poslednej drezúrnej disciplíne, v ktorej karty zamiešali Česi , Poliaci aj
Slováci , sme si napokon ukoristili bronz.
Tvrdý boj štyroch krajín VIII. ročníka Stredoeurópskeho pohára vyvrcholil slávnostným nástupom všetkých tímov , počas ktorého sa vyhodnotili všetky výsledky, pričom k rekordnému počtu štartov 243 a počtu
štartovných dvojíc (kôň+ jazdec) vyše100 prispeli vo veľkej miere naši
jazdci, ktorí svojou účasťou 55 dvojíc iba potvrdili, že aj na Slovensku
máme špičkových jazdcov, ktorí nás medzi veľkou konkurenciou s
hrdosťou môžu reprezentovať. Prekonať všetky rekordy v účasti a v
dôslednej organizácii bude v budúcich rokoch veľkou výzvou pre každú
krajinu.
- ranč -
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Jeseň v znamení zmien v našej poisťovni
Každoročne sa v tomto období rozbieha kampaň na poistenie motorových
vozidiel a poisťovne sa predbiehajú, ktorá dá lepšie ceny povinného
zmluvného poistenia a lepšie pripoistenia. Ani v našej poisťovni to nie je
inak. Tento rok naša poisťovňa veľmi výrazne zmenila kategórie, ktoré určujú
výpočet poistného, a samozrejme v prospech klienta. Poisťovňa vie poistiť
vozidlo už za 62,50 €. S cenami nášho poistenia sme sa dostali do TOP 3 na
trhu. Posunuli sme ceny smerom dolu pre vozidlá s výkonom motora do 92
kw. Ponúkame veľké množstvo zliav. Zľava za každé dieťa do 15 rokov až
do 30%. Túto zľavu priznáme aj klientovi, ktorý nie je biologickým otcom
dieťaťa, ale je zosobášený s matkou dieťaťa a majú spoločný trvalý pobyt.
Ďalšia zľava 5% je udelená za poistenie druhého a ďalších vozidiel v rodine
s rovnakou adresou. Klient, ktorý má u nás povinné zmluvné poistenie,
získa 10% zľavu na havarijné poistenie a teraz v rámci kampane ešte
25% obchodnú zľavu. Pre vodičov jazdiacich bez nehody je bonus 55%
bez zdokladovania bezškodového priebehu. Ak klient platí poistné ročne,
získa ďalšiu zľavu 5%. A ak je s cenou spokojný, môže si zmluvu uzavrieť na
24 mesiacov a má ďalšiu zľavu za vernosť 5%. Okrem vynikajúcej ceny klient
získava ku každému poisteniu atraktívne NONSTOP asistenčné služby ako
opravu vozidla na mieste – 80 € pri havárii a 40 € pri poruche, odtiahnutie
a úschovu vozidla v prípade jeho poruchy a havárie - 80 € pri havárii a 40
€ pri poruche, preplatenie ubytovania 2x60 €, pri strate kľúčov otvorenie
a výmenu zámku – 40 €, pomoc pri defekte pneumatiky, pomoc pri zámene
paliva, poskytnutie zálohy na opravu vozidla v zahraničí do výšky 500 €,
úrazové poistenie detí do 15 rokov zadarmo, rýchlu a efektívnu likvidáciu
poistných udalostí prostredníctvom call centra. Vaše auto je poistené na
území SR, Európy a Ruska. A kúpou povinného zmluvného poistenia klient
získava ďalšie zľavy a výhody pri kúpe produktov ČSOB poisťovne. Ako
príklad uvediem 30 ročného klienta, ktorý má Fábiu 55 kw s objemom
1500 cm, jedno dieťa, otec má u nás tiež poistené auto a dal si poistenie
na 24 mesiacov – zaplatí u nás 74,15 €. Ak by mal trebárs Octáviu
s výkonom 92 kw a objemom 1880 cm, tak by zaplatil u nás 105,20 €, čo
je vynikajúca cena.
Čo sa týka havarijného poistenia, tam sme pripravili tiež veľmi zaujímavé
novinky pre klientov. Ako úplne nové poistenie máme poistenie GAP. Je to
poistenie finančnej straty, vďaka ktorému vozidlo nestráca na svojej hodnote.
V prípade krádeže, alebo totálnej škody spôsobenej nehodou, alebo živelnou
udalosťou, poisťovňa vyplatí plnú hodnotu vozidla, ktorú mal klient v čase
poistenia. Toto poistenie je určené pre vozidlá, ktoré nie sú staršie ako 5
rokov a klient si môže toto poistenie kúpiť s novým poistením, alebo dokúpiť
k existujúcemu havarijnému poisteniu. Hodnota vozidla môže od jeho
kúpy klesnúť až o polovicu ceny, za ktorú ho klient kúpil. GAP poistenie
vyrovná finančnú stratu v rámci poistného plnenia až počas obdobia
3 rokov. Vozidlo tak bude chránené do 100% jeho hodnoty. Navyše,
v rámci kampane do konca roka 2012 má klient zľavu 25% z poistenia
a zľavu za povinné zmluvné poistenie 10%. Havarijné poistenie uhradí
škodu klientovi v prípade náhleho zničenia, alebo poškodenia v dôsledku
havárie, alebo živelnej udalosti, pri vandalizme a krádeži. Medzi doplnkové
pripoistenia patrí poistenie všetkých skiel, úrazové poistenie prepravovaných
osôb, poistenie batožiny a poistenie náhradného vozidla. Veľmi dôležitá
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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

Univerzal Galanta

Salón
krásy asalón
zdravia„RELAX“
Orchidea
Masážny

KOZMETICKÝ
SALÓN
KITTI
Doprajte si relax
a pohodu!

informácia pre klienta je tá, že
pri servisnej oprave preplatíme
všetky náklady na hodinovú
sadzbu servisu, nemáme cenové
obmedzenia. Ďalším zaujímavým
krytím je požiar, ktorý je
spôsobený vandalizmom. Toto
poistenie sme doteraz nehradili,
ale v novom havarijnom poistení
preplatíme aj takto poškodené auta.
Všetky tieto pozitívne zmeny budú
priznané aj existujúcim klientom.
A tiež nesmieme zabudnúť na široké
asistenčné služby, ktoré môže klient
využiť spolu s asistenčnými službami
pri povinnom zmluvnom poistení.
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A aby sme nepísali iba o zmenách
v poistení vozidiel, je tu jedna veľmi
zásadná zmena v životnom poistení,
ktorá sa týka hlavne žien. V marci
2011 Súdny dvor Európskej únie
rozhodol, že počnúc 21. decembrom
2012 nesmú poisťovne brať do
úvahy pri výpočte ceny svojich
produktov pohlavie klientov. Toto
ČSOB poisťovňa a.s. obchodné miesto
„unisexové pravidlo“ má zabezpečiť Nám. Slobody 1196/19
Sereď
rovnaký prístup mužov a žien k
Otvorené: utorok 9:00 – 12:00
tovarom a službám. Pre poisťovne
Streda 9:00 – 17:00
Štvrtok 9:00 – 16:00
to znamená jedno: zásadná zmena
A podľa potreby po dohode s klientom.
v spôsobe oceňovania produktov.
Tel./fax : 031/7893061
Mobil: 0905397116
Aj keď oceňovanie produktov
poistení prešlo dlhodobým vývojom 0910812916
mail: monika.backarova@gmail.com
a už niekoľko desaťročí sa riadi
štatistickými údajmi, ktoré poukazujú na rozdielnu rizikovosť mužov a
žien, Európska únia trvá na ich rovnosti. A to aj napriek faktu, že ženy sú
v rámci poisťovníctva označované nielen za osoby s vyššou priemernou
dĺžkou života, ale zároveň sú uvádzané aj ako opatrnejšie a starostlivejšie v
porovnaní s mužmi, teda sú označované za osoby opatrné a málo riskujúce
v oblasti zdravia. Ceny za životné poistenie sa ženám od 21. decembra
zvýšia o 30 až 40 a v niektorých rizikách až o 100 percent oproti dnešku.
Moja rada pre všetky ženy je, aby sa pozreli na svoje poistky a urobili
v nich zmeny týkajúce sa hlavne životného poistenia už teraz, aby
potom nemuseli platiť za to isté oveľa viac. Životné poistenie má človek
po celú dobu svojho života a bola by škoda platiť viac, ak teraz môžu
ženy využiť ešte posledné dni na úpravu svojho poistenia, alebo na
zakúpenie nového.
pripravila:
Ing. Monika Backárová, generálna reprezentantka ČSOB poisťovne
Otváracie doba pre zákazníkov:

Pohrebná služba MAJA
Mária Juhászová

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

Dolná 1, Šaľa

Masážny salón „RELAX“

Doprajte
si relax a pohodu!
Vykonávame
pre našich zákazníkov

Ponúka
Uvoľnenie tela i ducha
viacero
- Detoxikačná medová
Uvoľnenie tela i ducha
kozmetických
masáž
- Detoxikačná medová
služieb:
- Medová masáž
masáž
rôzne druhy
- Thajská masáž
-peelingov,
Medová masáž
- Bankovanie
- Thajská
masáž
masáž
dekoltu,
- Zoštíhľujúce zábaly
- Bankovanie
tváre
a rúk,
- klasická masáž
hĺbkové
- bankovanie
- Zoštíhľujúce zábaly
čistenie
tváre
- medová masáž
- klasická masáž
naparovaním
a
- thajská masáž
- bankovanie
parafínom, po
- formovanie postavy
- 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
bV
u nnašom
i e k , n kaderníctve
a p o m á h a p rsi
i

na základe ich objednávky
všetky pohrebné služby:
- prevoz zosnulých
- výkopy hrobových miest
- obliekanie
- samotná organizácia
Objednajte sa: Gitka Benedeková,
Tel.: 0905 127 249
celého pohrebného
aktu
- pôsobnosť v rámci regiónu
- prevozy zosnulých v rámci celej
republiky, i mimo SR

Tel.: 0905 571 985

!NONSTOP!

Kaderníctvo Orchidea
V našom kaderníctve si
vyskúšajte:
nové metódy strihov,
nové farebné odtiene na
vlasy,
atraktívne melíre,
zaujímavé sú tiež nové

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

Chovateľské potreby
Edita Kollerová

Fučíková 66, 925 21 Sládkovičovo

Tel.: 0905 / 162 949
Otváracia doba: Po - Pia: 9.00 - 16.00 * So: 8.00 - 12.00

KAMENÁRSTVO-ANDRÁSSY
www.kamenarstvo-andrassy.sk

Výroba všetkých druhov pomníkov.
Veľký výber tvarov a farieb.
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

• Konzervy pre mačky a psy •
Granule pre psov a mačky •
• Šampóny rôzne •
• Výstroj pre psov a mačky • •
Maškrty pre psov •
• Klietky rôzne • Krmivo pre exoty
+ výbava • Rybárske potreby •
• Krmivo pre akvarijné ryby +
výbava • Kŕmne zmesi na výkrm •
Prísady do kŕmnych zmesí

Chorvátska 54
SLOVENSKÝ GROB
tel.: 0907 509 686, 0905 777 687
e-mail: info@grobskarestauracia.sk
www.grobskarestauracia.sk

Prídite ochutnať PRAVÚ NEFALŠOVANÚ
SLOVENSKÚ POCHÚŤKU – PEČENÚ HUSACINU
S LOKŠAMI, podľa tradičných receptov!
1 porcia už od 10,- EUR
Celá pečená, šťavnatá hus od 50,- EUR
Srdečne pozývame pracovné kolektívy, firmy,
ale aj Vás a Vaše rodiny a priateľov, aby ste prišli
koniec, či začiatok roka osláviť do našej
reštaurácie a zajesť si chutnú husacinu, ktorú
zapijete výborným vínkom z nášho kraja!

TEŠÍME SA NA VÁS!
Naša kapacita je až 90 miest!
Otvorené od utorka do nedele: od 12,00 do 22,00 hod., podľa potreby zákazníkov vieme zabezpečiť aj inak...

NÁBYTOK
C zafík

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

