„Naďalej chcem
robiť užitočné
a zmysluplné veci
pre spoluobčanov
svojej obce,
rodinu, priateľov
a samozrejme – aj
pre seba“, - hovorí

Na XVI. Sládkovičovských kultúrnych
dňoch 2013 nakrájal občanom
primátor mesta Ing. Anton Szabó
25 metrový orechový koláč, str. 9.

Prvý ročník Dňa otcov v MŠ
pri ZŠ J. MURGAŠA v Šali sa vydaril, str. 17.

čerstvý päťdesiatnik,
starosta obce Veľké
Úľany a predseda
galantskošalianskeho
združenia miest
a obcí, Ing. František
Gőgh.,
str. 7.

Erik Okruhlica predstavuje
prácu kynológov zo Šale, str. 8.

COOP Jednota
Galanta
zorganizovala pre
školy regiónu
– Turnaj vo vybíjanej
„O pohár predsedu
COOP Jednota
Galanta“ 2013
str. 10-11.

60. výročie spotrebného
družstva COOP Jednota
Galanta (1953 – 2013)

Prenajmem obchodný priestor v Galante medzi kaviarňou La Café a Tatra bankou
(pri kruhovom objazde), ul. Vajanského. Telefón: 0905 605 392
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Pozvánka na Galantské trhy
Mesto Galanta pozýva všetkých
návštevníkov na tradičné každoročné podujatie, Galantské trhy. Je to
podujatie, na ktorom si každý z Vás
nájde ten svoj dôvod prečo sa ich
zúčastniť. V rámci širokej ponuky si
môžete nakúpiť, občerstviť sa chutnými jedlami a nápojmi, oboznámiť
sa s prezentáciou vinárov v rámci „
Vínnej uličky“ na nádvorí kaštieľa či
posedieť si s priateľmi v mestskom
parku. V nasledujúcich riadkoch by
sme Vás radi oboznámili s niekoľkými organizačnými informáciami.
Tohtoročné Galantské trhy sa
uskutočnia v dňoch 8. – 10. augusta, t.j. od štvrtku až do soboty.
Predajné stánky so širokou ponukou rôznorodého sortimentu
budú opäť situované na Hlavnú ulicu, pričom s potešením
musíme konštatovať, že záujem zo strany predajcov zúčastniť sa našich trhov je z roka na rok vyšší. Predajná doba bude
nasledovná:
8.8. 2013 (štvrtok) od 9,00 hod. – do 19,00 hod.
9.8.2013 (piatok) od 9,00 hod. – 19,00 hod.
10.8.2013 od 9,00 hod. – 19,00 hod.
Čo sa týka predajcov občerstvenia na ulici Hlavnej bude predajná doba povolená max. do 23,00 hod.
Vínna ulička, bude opäť umiestnená na nádvorí Neogotického
kaštieľa. Predajná doba je stanovená vo štvrtok a piatok od
10,00 hod. – do 01,00 hod. a v sobotu od 10,00 hod. do 02,00
hod. Predajná doba v amfiteátri bude zhodná s ukončením
kultúrneho a sprievodného programu.
Ani tento rok nebude chýbať obľúbená gastroakcia, súťaž vo varení gulášu, ktorá sa uskutoční 9.8.2013 v priestoroch nádvoria

neogotického kaštieľa.
Aké by to boli trhy bez obľúbených zábavných atrakcií – kolotočov, ktoré budú umiestnené v dvoch lokalitách a to na
Mierovom námestí pred budovou mestského úradu – menšie
atrakcie, väčšie atrakcie budú umiestnené za OD Mladosť, ktoré
budú v prevádzke každý deň do 23,00 hod.
Voľný čas, ktorý budete tráviť počas jarmočných dní prechádzkou v parku môžete doplniť návštevou ľudových remeselníkov,
ktorí sa tu budú prezentovať so svojou tvorbou ako i výrobkami.
Taktiež tu budú pripravené pre Vaše ratolesti rôzne zábavné a
interaktívne hry.
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Galante sa
budú počas troch jarmočných dní prezentovať miestni a okresní
záhradkári vystavením svojich produktov, ovocia, zeleniny a
kvetov.
Svoj zdravotný stav si budete môcť otestovať prostredníctvom
bezplatného preventívneho vyšetrenia realizovaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante.
Samozrejme netreba zabudnúť ani na návštevu kultúrneho
programu.
Všetci, ktorí by mali záujem ísť predávať na Galantské trhy nájdu
prihlášku aj s cenníkom poplatkov na webstránke mesta, resp.
ďalšie otázky je možné získať na tel. čísle: 031 7884372, resp.
e-mailoch:
alena.deakova@galanta.sk, zuzana.morovicova@galanta.sk

Tešíme sa na
Vašu návštevu!

DELAP CENTRUM

Hlavná 531,

Matúškovo

Tel.: 031 782 6008, Mobil: 0907 756 311

500 ODTIEŇOV V CENE ZÁKLADNÉHO MATERIÁLU

viac než 3 milióny
www.delap.sk

Thuja
zľavy na
Smaragd dekoračné
kamene
70cm
3,50€/ks až do 40%

m2 predanej omietky
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Pre každého je pojem šťastie
rozdielny, pre niekoho to je
možno práve ten mech peňazí,
ktoré si „urval“ z nášho spoločného
štátneho majetku...
Je leto, čas oddychu a dovoleniek,
tak nebudeme ani my zaťažovať v
našom časopise čitateľov „ťažkými“
ekonomickými, či spoločenskopolitickými komentármi. Zamyslime
sa skôr nad niečím, čo je bytostne
späté s mnohými ľuďmi. Je to pohľad
na vlastnú existenciu, či sme spokojní
s tým, čo máme - alebo nie, a prečo
nie – a prečo áno... V čom spočíva
spokojnosť človeka a kedy má pokoj
v duši...? Čo je to bohatstvo – a čo
je reálny stav spokojnosti? Kto je
realistický jedinec a kto nenažratý po
peniazoch a závistlivec? Kam sa radíte
Vy? Patríte k večným ufňukancom,
že nič nemáte, hoci „makáte“ celý
život, alebo ste dieťa šťasteny – a čo
chytíte do ruky sa Vám podarí? Aj
takí jedinci sú medzi nami, ktorým
sa podarí, čo si vytýčia. Sú spokojní
v každej oblasti. Je to osud? Alebo
to tak má byť, lebo boli pre to
splnené podmienky? Materiálne, ale
aj duchovné? Pretože tak to platí v
prírode. A akými „kartami“ v živote
hráte Vy? Ste čestný pred sebou, aj
druhými? Konáte naozaj tak, ako
rozmýšľate a rozprávate? Tento súlad
je totiž veľmi dôležitý. Je však dobré
– ukazovať svoju tvár a názory dnes
úplne otvorene, až naivne? Ľudia
sú dobrí, aj zlomyseľní, niektorí –
ako šelmy – len čakajú, kedy môžu
„vyštartovať“ po Vašich tepnách a
pripraviť Vás o dobrý obchod, dobré
miesto, alebo peknú manželku... A
najhoršia je chuť po moci... Zvlášť,
ak sa ku korytám dostanú zvlčilci,
ktorí dávno zabudli, kde boli
predtým – a kto im ku postaveniu, či
moci pomohol. Kedysi nenápadný
úradník, či čašníčka v zastrčenej

reštaurácii, ktorí „správne“ informovali
„správnych“ ľudí, či „ roztiahli“
nohy tam, kde to bolo žiadané – a
„odmena“ sa po rokoch dostavila.
Dnes sedia na dobre platených
štátnych funkciách, dokonca aj v
parlamente. Ak sa „odmeny“ prideľujú
zo štátnych peňazí a rozdávajú sa
pracovné pozície „za zásluhy“ – s
tým rozhodne nemôže súhlasiť
žiadny bežný smrteľník. Moc veľmi
chutí. A je nenásytná! Ak máš veľa,
chceš stále viac. A nezaujíma ťa, že
zoberieš iným. Hlavne, že máš ty. Veď
na tom je postavený vlastne princíp
bohatstva. Aby ty si bol v luxuse,
musia byť desiatky ďalších v priemere,
či v podpriemere finančného pásma.
Už dávno neplatí, že poctivosťou
najďalej zájdeš. Rozprávky už neplatia,
lebo ani život dnes nefunguje podľa
zdravého sedliackeho rozumu. Mňa
osobne nič nevie viac „rozhodiť“, ako
keď sa mnohí podnikatelia vyhlasujú
za veľkých podnikateľov, pričom to je
len preto, že sú celé roky „napojení“
na zákazky zo štátu a teda nemajú
problém so zaplatením faktúr. Takým
„podnikateľom“ sa dobre a ľahko
podniká. Ako im môže konkurovať
podnikateľ, či živnostník, ktorý si
„od piky“ musel zarobiť na všetko
sám, od nikoho nič nedostal a ani
nič „za babku“ po nežnej revolúcii
nesprivatizoval...? Pár „vyvolených“,
ktorí boli pri zdroji informácií – sa v
90-tych rokoch „nabalilo“ zo štátneho
socialistického majetku – a dnes
sa tvária ako majstri sveta, ktorí
rozumejú všetkému – a v podstate
ničomu. Sú však „vyvolenými“, ale
vegetia aj vo štátnych funkciách, a
kým bežný človek nevie – ako vyjsť

z priemerného slovenského platu,
zbohatlíci, poprepletaní s politickými
špičkami a kvalitne cicajúci prachy
zo štátneho rozpočtu, sa topia v
bohatstve – na ktorom by naivní
voliči otvárali ústa ako ryba na suchu,
lebo by neverili, že či je to vlastne
možné... A opäť sme sa dostali tam,
kde sme nechceli – ku nepríjemným
politickým debatám... Pritom sme
chceli hovoriť o pohode, či šťastí
človeka. Takže – ako to vlastne je? Je
šťastie a pokoj závislý od bohatstva?
Isteže, človek potrebuje k naplneniu
svojich plánov a k existencii peniaze,
pretože bez nich sa nedá v dnešnom
svete žiť. Ale ich množstvo a najmä
– spôsob ich získavania, je už tým,
čomu sa hovorí životný štýl a spôsob
prežitia. My sami si ho určujeme, ako
a kde patriť, a len od nášho vnútra
závisí, či sa vieme tešiť z maličkostí,
alebo nás nezasýti ani Rockefeller.
Človek niekedy potrebuje k životu
okrem peňazí, zdravia aj trochu
šťastia, aby bol spokojný. Ale to, kedy
je šťastný – a čo pre neho šťastie
znamená, to opäť vie len on sám. Iba
on sám pozná recept na svoje šťastie,
spokojnosť a pohodu v živote, i v duši.
No a pre niekoho je šťastie práve ten
mech peňazí, nakradnutý z nášho
spoločného štátneho majetku. Krásne
leto, príjemný oddych želá
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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Odišiel..., známy šaliansky folklórista, choreograf, dlhoročný šíriteľ
šalianskej kultúry, ale najmä dobrý človek – Tibor Kováč
Keď som sa prisťahovala v r.
1988 do Šale zo Žilinského
kraja, bol Tibor Kováč medzi
prvými Šaľanmi, ktorí ma v novom bydlisku privítali. A keďže
ich privítanie bolo vskutku milé
a úprimné, tak aj moje etablovanie sa v novom prostredí
bolo menej bolestivé. Tibor
Kováč bol v tej dobe šéfom Kultúrneho strediska vo Veči a tak
sme sa často stretli aj pracovne,
keďže ja som nastúpila pracovať do podnikového časopisu
Hlas Dusla ako šéfredaktorka,
ktorý vydával štátny podnik
Duslo Šaľa. Nie je to také
jednoduché presťahovať sa a
začať niekde, 250 km ďaleko
od rodiska, svoj život. Osobný,
ale aj pracovný. Preto je dobré,
keď máte v takých chvíľach vedľa seba človeka, ľudí, priateľov, ktorí
sú nadčasoví, ktorí sa povznášajú nad veci, vedia stresové a zložité
životné situácie odľahčiť, povedať vtip v pravej chvíli, uvoľniť tak napätie v okolí, ale aj v nás samotných. Tibor Kováč bol presne takým
človekom. Na nič sa nehral, nepredstieral, ani nenapodobňoval. Bol
prirodzený vždy a v každom smere. Po ľudskej stránke mu nemôžem
absolútne nič vytknúť. Jeho láskavosť, pochopenie a najmä empatia k ľudom, bola viac než príslovečná. Hovoril veci otvorene a na
rovinu. Nie každému sa však takéto spôsoby páčia. Mnohí ľudia majú
totiž radšej pretvárku a falošný úsmev. Tibor taký nebol. Úprimne sa
tešil, keď sa niečo podarilo. Doprial každému, nevedel – čo je to závisť, ohováranie. Málo ľudí je už dnes takých a s takýmito povahovými vlastnosťami ako mal Tibor. Mali ho radi starí, ale aj mladí a deti.
Kultúru mal rád, rád ju robil a šíril. Najmä tú pôvodnú. Našu, z regiónu. Najviac sa rozčuľoval, keď sa začal znižovať rozpočet na miestnu
kultúru, pretože stále hovoril, že treba deti pritiahnuť do krúžkov,
do záujmových činností a nedovoliť, aby sa len tak „povaľovali“ po
uliciach. K ničomu to nevedie a zvádza to ku kriminalite a závislostiam. Rozčuľovalo ho, že platíme umelcov z Bratislavy – pritom naši
miestni ochotníci, súbory, krúžky a kultúrne akcie trpia nedostatkom finančnej podpory. Nikdy sa nestotožňoval s tzv. novodobou
kultúrou, rýchlokvasenými umelcami, s falošnosťou umeleckých
prejavov tzv. pseudoumelcov a „vychytených“ mediálnych celebrít.
Vždy zdôrazňoval, že treba z mestského rozpočtu podporovať najmä

vlastných občanov, deti, kultúru, šport, školstvo! Jeho srdcovkou
bola vždy kultúra v tom pravom zmysle slova, ľudová hudba, folklór,
vyučoval tanec, robil choreografie. Jeho silný a zvučný hlas bolo
počuť z konca 2.poschodia, keď ste vstúpili do budovy Centra
voľného času v Šali, ktoré bolo jeho posledným pracovným miestom
predtým, ako ťažko ochorel v r. 2011. Vždy som u neho obdivovala
jeho bojovnosť, vernosť názorom a to, že ich otvorene deklaroval.
Nikdy sa „nepchal nikomu do zadnej časti tela“, ako to majú vo zvyku
pätolízači. Bol skrátka sám sebou. Aj keď to bolo iste ťažké a zložité,
ako každá pokroková myšlienka a progresívne myslenie vždy naráža
na odpor, aj on neustále „bojoval“ s tými, ktorí radšej privierali oči
nad problémami, ako by ich mali riešiť. V tomto smere si ho nesmierne vážim a vážia si ho aj ďalší občania nášho mesta. Práve pre tieto
„jeho“ povahové rysy. Bojoval statočne aj so zákernou chorobou a
skutočne chcel
veľmi žiť! Ale choroba – napokon
zvíťazila a ja, keď
som sa to dozvedela, že Tibor Kováč – zomrel (aké
to strašné slovo...!),
tak ma to skutočne
zranilo. Na duši,
ľudsky, preplakala
som snáď dve hodiny vkuse. Odišiel
mi najlepší priateľ,
ktorému som mohla hocičo povedať,
zdôveriť sa. Vždy
ma podržal a podporil, aj keď som
bola na dne, keď
mi pred rokom a
pol zomrel tragicky
manžel, a to on už
bol vážne chorý.
Napriek tomu mi
dodával energiu a
ľudsky ma neustále
„držal nad vodou“, čo sa nedá povedať o niektorých, ktorí sa predo
mnou celé roky tvárili ako priatelia. Práve v takýchto situáciách sa
odhalí skutočný charakter človeka, pretože jeho „gény nepustia“.
Nikdy takýto postoj nezabúdam opätovať. Len škoda, že niekedy je
choroba silnejšia a smrť rýchlejšia. Tibor, moc som si Ťa vážila a vždy
budem! Ja na Teba nikdy nezabudnem. Iste aj stovky ľudí a mládeže
v Šali a vo Veči. Bol si nefalšovaným vzorom ľudskosti a prirodzenosti. Ukazoval si, ako sa má človek správať, aby ostal človekom. Tvoja
ľudskosť a citlivosť bola tvojim najväčším triumfom a príkladom
pre tých, ktorí poznajú kamarátov, len keď sú pri peniazoch a pri
„korytách“. Ty si priateľa nikdy nezradil. Nezradil si ani mňa, našu
redakciu, náš časopis, moju rodinu. Nezradil si ani svoje myšlienky a
svedomie. Navždy ostaneš v mojom srdci ako človek s veľkým Č. „Len
škoda, že mu poctu za jeho prínos v oblasti kultúry v Šali nepreukázalo aj samotné mesto Šaľa, resp. vedenie mesta Šaľa, keď mu ani pri
minulých významných výročiach nedokázali verejne poďakovať za
jeho prácu a odovzdať mu aspoň symbolický darček,“ – to je názor
mnohých Šaľanov a Večanov, ktorí Tibora poznali, denne sa s jeho
prácou stretávali pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských
akcií a vedeli tak, čo všetko Tibor Kováč pre kultúru v našom meste
urobil. Tibor, odpočívaj v pokoji, pre nás si tu ostal navždy...

S úctou
Mgr. Alena Jaššová
šéfredaktorka Galantského a Šalianskeho Žurnálu

Smútočné poďakovanie
22. júna 2013 zomrel vo veku 62 rokov milovaný manžel, tatino, brat, krstný otec, švagor, zať Tibor Kováč. Ďakujeme celej
rodine, priateľom, známym, dlhoročným spolupracovníkom, bývalým kolegom, susedom, florbalistom, členom interligy,
folklóristom, divadelníkom ...za odprevadenie na poslednej ceste 26. júna 2013.
Poďakovanie patrí aj MUDr. Švecovej za príkladnú starostlivosť počas ťažkej choroby. Ďakujeme Kvetinárstvu Katka,
Pohrebným službám Maja pani Juhászovej, Janke Ondruškovej za ľudský prístup a dôstojnú rozlúčku so zosnulým.
Manželka, dcéra, sestra a celá rodina
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„Naďalej chcem robiť užitočné a zmysluplné veci pre spoluobčanov svojej
obce, rodinu, priateľov a samozrejme – aj pre seba“, - hovorí čerstvý päťdesiatnik,
starosta obce Veľké Úľany a predseda galantskošalianskeho združenia miest a obcí, Ing. František Gőgh.
Náš časopis už šestnásty rok pôsobí ako printové médium
v galantskošalianskom regióne, našimi čitateľmi a odberateľmi
sú prakticky všetky samosprávy v regióne (44), ale aj inštitúcie
štátnej správy, školské nariadenia, poisťovne, zdravotníctvo,
podnikateľské subjekty a firmy. V podstate neustále žijeme a sme
spätí so životom a fungovaním celého regiónu. Často sa stretávame
so starostami, starostkami, poslancami. V minulom roku sa náš
časopis stal oficiálnym partnerom združenia miest a obcí v GaŠa
regióne. Jeho predsedom je Ing. František Gőgh, starosta obce
Veľké Úľany – a teda článok je venovaný jemu – ako prezentačný
medailónik o ňom a jeho práci, ktorú vykonal v našom regióne
pre občanov. A keďže v tomto roku oslávil 50 narodeniny, je to
taký malý darček našej redakcie za dlhoročnú dobrú spoluprácu
a príjemné pracovné a medziľudské vzťahy. Ing. František Gőgh
je rodákom z Veľkých Úľan a v starostovskej funkcii je už 15 rokov.
Má tri deti – dve dcéry a syna. Ak chceme urobiť obraz o človeku
aj pre čitateľov, musíme sa vrátiť trochu do jeho minulosti, čo
vlastne predchádzalo dnešnému úspešnému postaveniu tohto
človeka, osobnosti z nášho galantskošalianskeho regiónu. Strednú
školu vychodil v Dunajskej Strede. Po skončení odišiel do Frýdku
Místku – kde absolvoval vojenskú službu, po ktorej nastúpil do
Policajnej akadémie v Pezinku. To bolo v r. 1984. Neskôr ukončil
aj vysokoškolské vzdelanie na vojenskej škole vo Vyškove, po jej
absolvovaní prichádza do Galanty na OR PZ SR (1991).
o A ďalej to ako pokračovalo, pán starosta?
- V roku 1995 som prešiel na pracovnú pozíciu na Krajské riaditeľstvo
PZ SR do Trnavy a tam sa pôsobil až do r. 1998.
o Ako si na tieto roky spomínate, pán starosta?
- Veľmi dobre. Mal som okolo seba ľudí, s ktorými som si rozumel,
boli sme dobrý tým, práca boľa veľmi zaujímavá. Skutočne mi ostali
krásne spomienky.
o Ale v roku 1998 ste predsa len vymenili štátnu službu za prácu
v samospráve, ako volený funkcionár, starosta. Neľutujete?
- Keďže ma oslovili aktívne pôsobiaci ľudia z miestnej politiky –
nech si rozmyslím, či by som neskúsil takúto prácu, súhlasil som
a kandidoval som za SMK, ako nezávislý kandidát. Z volieb som
vyšiel úspešne. Ako 35-ročný, s podporou viacerých politických
strán, ale najmä občanov mojej obce, ktorí mi dôverovali. A túto
dôveru mi opakovane preukazovali aj nasledujúce volebné obdobia,
až dodnes.
o Keďže práca polície je iný záber – ako ste prácu v samospráve
zvládali, ako si spomínate na začiatky práce vo funkcii starostu
obce?
- Zo začiatku mi veľmi chýbala moja prechádzajúca práca, zvlášť
prvé 4 roky boli ťažké. Musel som naštudovať veľa zákonov,
nariadení, ale aj si vytvoriť okolo seba kolektív pracovníkov, na
ktorých sa môžem spoľahnúť. Ako sa hovorí bez spoľahlivých
„parťákov“ sa nedajú riešiť spoľahlivo pracovné záväzky. Postupne
som však stále viac presviedčal okolie, že práce pre obec zvládam
a voličov pribúdalo.
o Ale medziľudské vzťahy sú vždy veľmi boľavým miestom. Aj
pre mnohých funkcionárov...
- To áno, aj pre mňa. Stále totiž narážam na ľudí, ktorí nechcú
pochopiť, že nemám čarovný prútik, aby som hneď a okamžite
urobil veci v ich prospech a potom nasleduje ohováranie, vyhrážky,
„však ti to vo voľbách spočítam“,- a podobne. Ale to pozná iste každý
starosta a asi to aj vždy takto bude...
o Takže, s čím sa môžete pochváliť, pán starosta, čo sa za Vášho
vedenia v obci podarilo urobiť?
- Vďaka Eurofondom sme zrekonštruovali Malú kalváriu. Neskôr sa
opravila ZŠ a telocvičňa, potom materské školy, obecný úrad a celé
centrum obce. (Toto je naozaj nádherné. Skutočne sa výstavba
podarila! – pozn. red.)
Starosta Gőgh ďalej pokračuje:
- Popritom sme realizovali menšie opravy, ale tiež napríklad budovu
Telovýchovnej Jednoty, Hasičskú zbrojnicu, ktorú som prevzal úplne
zničenú. Vybudovali sme ju od základov, aj tím hasičov – a dnes
máme stopercentný Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci, ktorý
má 4 vozidlá, od štátu sme získali aj vozidlo IVECO. Bolo to ocenenie
za to, že naši hasiči fungujú. Je to skutočne pýcha obce.
o A čo je Vašou srdcovkou, pán starosta?
- Je to Kalvária, hasiči a centrum obce. Ale pyšný som aj na 92
nájomných bytov, vďaka ktorým nám pribudlo do obce okolo 300
obyvateľov.
o Súčasťou Veľkých Úľan sú aj 3 osady, nemýlim sa?
- Áno, a snažíme sa aj tu zrekonštruovať budovy, zmodernizovať

prostredie a tým život našich spoluobčanov. V Sedíne sa napríklad
opravil obecný dom, detské ihrisko, pred dvoma týždňami
hasičská zbrojnica, ktorú aj vďaka poľovníkom zmenili občania na
„poľovnícky dom“. Opravilo sa verejné osvetlenie cesty, bezdrôtový
rozhlas.
Vo Veľkých Úľanoch sa pod vedením Ing. Františka Gőgha
zrekonštruoval aj katolícky a evanjelický kostol, z väčšej časti to
bolo z rozpočtu obce.
o Pán starosta, a ako vidíte budúcnosť obce?
- Najdôležitejšia priorita, ktorú potrebujeme v obci dotiahnuť do
zdarného konca, je Dom seniorov. Je to obrovská investícia, ale je
nevyhnutná, mala by byť v strede obce, projekty sú už objednané.
o Nebojíte sa, že obec finančne „neunesie“ prevádzkovanie
takéhoto kolosa?
- My to chceme pre obyčajných ľudí, nie iba pre solventných.
Pomôžeme si zo ŠFRB, odtiaľto zoberieme úver, okrem toho, štát
takéto aktivity podporuje. Domov by mal mať asi 80 miest. Občania
si žiadajú, aby to bolo vybudované čo najskôr, okrem toho tam
vznikajú aj viaceré pracovné pozície, a naši ľudia tak získajú prácu.
o Pán starosta, ste zároveň predsedom Združenia miest a obcí
GaŠa regiónu. Ako hodnotíte postavenie samospráv v našom
štáte vo všeobecnosti?
- Starostovia by sa mali viac aktivizovať, zviditeľňovať, upozorňovať
na úspechy, ale aj -nedostatky, problémy. Tvoríme veľkú a podstatnú
silu v štáte, a štát, jeho vedenie – musí takúto silu aj rešpektovať.
Alebo by mal rešpektovať. Pretože bez podpory samospráv by ani
štát ako taký nefungoval. 92% samospráv je združených v tejto
inštitúcií.
o A teraz trošku osobnejšie... Nedávno ste oslávili 50-te
narodeniny. Čo by ste si zaželali do ďalších rokov?
- Mne vlastne nič nechýba. Možno predsa len trochu viac
pochopenia od niektorých občanov, ktorí sú neprajní voči druhým.
Celkovo by som život nemenil – ako som pracoval, čo som vykonal,
ako som žil. Zažil som veľa, veľa skúsil, precestoval, aj videl. V ničom
nie som 100%-ný, ale rozumiem viacerým pracovným oblastiam,
z ktorých som získal bohaté skúsenosti, ktoré môžem odovzdať
ďalším. Rád chodím s „otvorenými očami“ a sledujem život okolo
seba, čo by bolo vhodné zmeniť, vylepšiť, zdokonaliť... A keďže som
už päťdesiatnik, musím aj trochu „ubrať“ plyn, prehodnotiť trochu
pracovné aktivity (predsa sa už trošku skôr unavím), pretože do
50-tky som skutočne išiel na plný plyn, takže je načase aj trochu
ubrať. Naďalej však chcem robiť užitočné a zmysluplné veci pre
spoluobčanov svojej obce, rodinu, priateľov a samozrejme – aj pre
seba samého.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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Pes je jediný tvor na svete, ktorý ťa má radšej ako sám seba
Naposledy sme sa v našom
časopise venovali Miestnemu
kynologickému klubu
niekoľko rokov dozadu,
preto sme sa rozhodli opäť sa
pozrieť na novinky jediného
kynologický klub v Šali.
V dnešnom rozhovore so
súčasným predsedom Erikom
Okruhlicom sa s Vami podelíme
o radosti a starosti Miestneho
kynologického klubu v Šali.
o Predstavme trošku
podrobnejšie našim čitateľom
Miestny kynologický klub v Šali.
- Miestny kynologický klub
v Šali oficiálne funguje formou
občianskeho združenia od roku
1991. Šalianski kynológovia sa
však stretávali oveľa skôr a možno
by sme ich úspechy našli aj
v starých kronikách nielen nášho
mesta. Ako isto čitatelia vedia
kynológia je veda o psoch, ktorá
má francúzsky pôvod a záujem
o psov spája aj našich členov.
V našom klube sa venujeme hromadnému výcviku psov všetkých
plemien a ich prípravu na bežné životné situácie. Taktiež sa snažíme
naprávať problémové správanie psov a skvalitňovať spolužitie
človeka a psa.
o Kto sa môže stať členom Miestneho kynologického klubu v
Šali?
- Členom nášho klubu sa môže stať každý, kto zaplatí členský
poplatok. Ročný poplatok je 20Eur pre dospelého a 10Eur pre deti.
Podmienka účasti na výcviku v klube je povinné očkovanie psov:
psinka, parvovíroza, hepatitída a besnota, čo záujemca preukáže
očkovacím preukazom. Stretávame sa každú nedeľu v letných
mesiacoch od 8.00hod. a v zimných mesiacoch od 9.00hod..
Informáciu o aktuálnom čase začiatku výcviku každý záujemca nájde
na stránkach nášho klubu.
o O aké radosti by ste sa radi podelili s našimi čitateľmi?
- Medzi naše ďalšie aktivity patrí športová kynológia, vrátane
prípravy psov na skúšky a výstavy. Každý, kto má záujem o konkrétny
typ skúšky, dostane od výcvikárov odborné poradenstvo a v prípade
záujmu aj individuálny prístup. Naši členovia sa pravidelne
zúčastňujú rôznych súťaží a skúšok či už regionálnych alebo
celoslovenských pravidelne a spravidla obsadzujú prvé miesta.
Samozrejme v úzadí nezostávajú úspechy dosahované na výstavách
aj v zahraničí. Možno si niekto povie, že úspechy môžu dosiahnuť
len dlhoroční kynológovia, ale nie je to tak. Začiatkom júla sa okrem
iných zúčastnil na kvalifikačnom preteku BVK jeden z nových a
mladších členov (14rokov), ktorý dosiahol skvelé 2. Miesto so svojím
psom. Úspech každého jedného člena je úspechom celého klubu.
o Aké starosti trápia členov Miestneho kynologického klubu
v Šali?
- Starosti máme hlavne po finančnej stránke z dôvodu zabezpečenia
pomôcok pre výcvik, ako aj bežnú údržbu priestorov v ktorých
cvičíme. V súčasnosti sa stretávame na pozemku za strelnicou
v Šali (mestská časť Veča), pozemok však nie je náš a nemáme
finančné prostriedky na odkúpenie. Máme vlastnoručne vyrobené
prekážky, ktoré sú aj napriek našej snahe nie úplne v dobrom stave

a potrebovali by sme ich vymeniť. Každoročne sa členovia po zime
stretnú a s čím si vieme poradiť opravíme si samy. Náš klub funguje
bez akejkoľvek finančnej podpory z vonka ale vzhľadom na stále
zvyšujúce nároky na vybavenie by nám pomoc zo strany priaznivcov
kynológie veľmi pomohla. Naši členovia chodia robiť ukážky do
škôlok napríklad na deň detí, avšak za tieto činnosti si klub nepýta
žiadne peniaze. Naši členovia dosahujú medzinárodné úspechy,
čím reprezentujeme aj mesto, ale aj z tejto strany sme bez finančnej
podpory.
o Napriek tomu, že existujete bez finančnej podpory, dosahujú
Vaši členovia úspechy v športovej kynológii. Ako je to možné?
- Práve pre to, že náš klub spája ľudí, ktorí majú blízko k prírode
a zvieratám, pričom nikomu tu nejde o peniaze a zárobok. Na
druhej strane sme si vedomí, že ak by sme mali lepšie podmienky
pre výcvik, napríklad mohli by sme si z času na čas zaplatiť aj
profesionálneho figuranta na výcvik obrany, zakúpiť riadne
prekážky, ktoré vyhovujú potrebným štandardom a prípadne rozšíriť
druhy prekážok aj pre výcvik agility, určite by boli výsledky ešte
lepšie.
o V prípade, ak by Vám chcela firma alebo jednotlivci pomôcť
teraz máte priestor povedať, čo by Miestnemu kynologickému
v Šali pomohlo?
- Určite nám pomôžu finančné príspevky, najmä aby sme si mohli
obnoviť prekážky, prípadne ich rozšíriť. Na druhej strane nás potešia
aj konkrétne dary k výcviku ako rukávy na obranu, pešky, plenty na
výcvik, prípadne akýkoľvek druh prekážok.
Na pozemku máme rozpadávajúcu sa unimobunku, ktorá sa už nedá
opraviť, takže ak by niekto mal nepoužívanú unimobunku, do ktorej
nezateká a ktorá nemá diery, radi ju prijmeme.
Naši členovia sa potešia aj takej drobnosti ako pokosenie trávy,
s ktorou bojujeme pravidelne.
o Čo ponúka Miestny kynologický klub v Šali verejnosti?
- Vieme ponúknuť firmám ukážky výcviku a obrany, čo je spravidla
príjemné spestrenie programu napríklad na športových firemných
dňoch, dňoch detí alebo iných akciách, kde sa organizuje program
pre ľudí. Spravidla si naši konkrétni členovia nacvičia zostavu
poslušnosti a súčasťou
programu je aj obrana,
čo zaujíma ľudí asi
najviac.
V prípade záujmu o
akúkoľvek podporu
Miestneho
kynologického klubu
v Šali alebo Vášho
záujmu o ukážky na
akcie, môžete klub
kontaktovať mailom:
mkksala@azet.sk,
alebo rostredníctvom
facebooku, kde nás
môžete vyhľadať ako
Kynologický klub Šaľa.
otázky: redakcia
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Na XVI. Sládkovičovských kultúrnych dňoch 2013 nakrájal občanom
primátor mesta Ing. Anton Szabó 25 metrový orechový koláč
Šestnásť ročná tradícia organizovania mestských kultúrnych dní
organizátorov zaväzuje k tomu, aby i v dnešných neľahkých časoch,
pripravili pre občanov pestrý program, v ktorom si každý nájde
niečo zaujímavé.
V piatok poobede divákov mohli potešil program folklórnych
súborov a vystúpenie dychovej hudby Galanťan, ktorá si pre
divákov pripravila parádny koncert, zložený z tých najobľúbenejších
skladieb. Večer sa potom diváci mohli parádne zabaviť na koncerte
košickej kapely ACDC revival. Je to určite najlepšia kapela na
Slovensku hrajúca takmer výhradne skladby kultovej skupiny ACDC,
ktorá bola založená v roku 1973 v austrálskom Sydney.
Sobotný program štartoval hneď po obede súťažou vo varení
haláslé a súťažou o najlepší orechový koláč. Haláslé varilo takmer
dvadsať manšaftov a najlepšiu tradičnú rybaciu polievku uvarili
domáci chlapi z družstva OZ Spolupráca pod vedením Bélu
Zsilleho. Spomedzi 22 úžasných orechových koláčikov a zákuskov
porote najviac chutil orechový zákusok, ktorý upiekla pani Lenka
Dittrichová z družobného českého mesta Ivančice. Na
ocenených účastníkov súťaží čakali diplomy a veľmi
hodnotné ceny od sponzorov.
Úvod večerného programu patril primátorovi mesta
Ing. Antonovi Szabóovi, ktorý srdečne privítal
domácich divákov i milých hostí z družobných obcí.
Divákom sa prihovorili i zástupcovia družobných
miest a podpredseda TTSK PhDr. Zdenko Čambál
a navštívila nás i podpredsedníčka NR SR JUDr. Renáta
Zmajkovičová (SMER – sociálna demokracia).
Ďalším obľúbeným programom bola súťaž
Sládkovičovo má talent, v ktorej však vyhrávajú všetci
účinkujúci, pretože všetci predviedli, že majú talent
na tanec, spev či hru na hudobný nástroj. V programe
vystúpilo viac ako 120 detí zo sládkovičovských
materských a základných škôl. Porotcovia – spevák
Samuel Tomeček, pani Dagmar Šajbidorová,
riaditeľka ZUŠ Sereď a pani Mária Rovenská, ktorá
sprevádza tento program už od prvého ročníka,
všetkých pochválili a povzbudili do ďalšej práce.
Samkol Tomeček si potom pre malých účinkujúcich
a samozrejme aj pre všetkých divákov spolu so svojim

gitaristom pripravil malé koncertné vystúpenie.
Primátor mesta Sládkovičovo Ing. Antona Szabó je autorom
myšlienky, aby sme na tomto podujatí vždy prezentovali najdlhší
orechový koláč, ktorý nakrájal a ponúkol divákom. Ten premiérový
koláč mal dĺžku 25 metrov a upiekli ho študenti Strednej odbornej
školy obchodu a služieb v Galante. Novinkou bola i Vínna ulička
pri hoteli Tevel, kde diváci mohli ochutnať značkové vína z rôznych
oblastí Slovenska a Maďarska.
Čerešničkou na torte dvojdňového podujatia bol fantastický
koncert populárnej maďarskej skupiny Bikini, ktorá roztancovala
a rozospievala stovky divákov a príjemná letná noc sa končila
vystúpením mladej rokenrolovej kapely The Rockefellas z Tomášova.
Horúci júnový víkend v Sládkovičove bol pestrou paletou
programov, v ktorých si každý našiel niečo, čo potešilo jeho
srdiečko, či už preferoval folklór, rock, pop, disco, hip-hop, klobásky,
vínko, orechové koláče, pekné dievčatá či rúčich chlapcov.

Mesto Sládkovičovo úspešne realizovalo projekt My, Európania 4×4
Na konci júna mesto Sládkovičovo
realizovalo zaujímavý projekt My,
Európania, 4×4, na ktorý získalo grant
Komunitárneho programu EÚ Európa pre
občanov, v rámci ktorého sú podporované
aktivity zamerané na stretnutia občanov v
rámci družobných miest. V tomto prípade
išlo o družobné mestá – Csorvás (Maďarsko),
Ivančice (Česká republika), Diosig
(Rumunsko) a Sládkovičovo.
My, Európania v názve programu
symbolizuje spoločnú európsku identitu
zúčastnených partnerov a 4×4 znamená
štyri mestá (či štyri štáty) a štyri témy,
ktorým sa účastníci projektu venovali –
udržiavanie folklórnych tradícií, ochrana
kultúrnych pamiatok, enviromentálne
projekty a situácia seniorov.
V rámci projektu sa konali
semináre a workshopy,
na ktorých odborníci
z jednotlivých miest
prezentovali svoje
skúsenosti, výsledky i
plány do budúcnosti
ku každej téme. Dôraz
bol kladený na čerpanie
grantov a dotácií EÚ
a na propagáciu už
realizovaných projektov.
Všetky prezentácie boli
veľmi zaujímavé, ale
predsa len by sme vypichli
ivančický ekologický
projekt Sromokruh Európy
(Mgr. Martina Turečková),
prezetácie Folklórne

tradície v Csorrvási (István Kasuba), Situácia
seniorov v Diosigu (Irénke Bodogai)
a Ochrana industriálnych pamiatok
Kuffnerovského hospodárskeho komplexu
v Sládkovičove (Eva Sudová).
Prezentácie boli prekladané do troch
jazykoch (slovenský, maďarský a český) a ich
stručné verzie boli vydané v publikácii, ktorú
obdržali všetci účastníci projektu a sú i na
webovej stránke projektu.
Semináre mali i zaujímavé sprievodné
programy ako napríklad návšteva Centra
pre seniorov Antonius Sládkovičovo,
prehliadka časti kuffnerovského komplexu
a najúspešnejší bol folklórny program.
Širokej verejnosti sa v ňom predstavili
folklórne súbory z partnerských miest –
súbor Szömörce z rumunského Diosigu,

citarová hudba a malí flautisti z maďarského
Csorvásu, za české Ivančice Podhorácky
folklórny súbor a slovenské Sládkovičovo
veľmi úspešne reprezentovali citarová
skupina Dióhéj, detské folklórne súbory
Zvončeky a Ágacska a folklórna skupina
Miestneho odboru Matice slovenskej.
Projektu sa zúčastnilo 140 zahraničných
hostí a prekvapivo veľký bol i záujem
domácich. Na niektorých seminároch
bolo toľko účastníkov, že to zaskočilo
i projektových manažérov. Hoci sa celý
projekt realizoval v najhorúcejší víkend
tohto roku, organizátori i hostia všetko
zvládli na 120 %. Diskusie, neformálne
rozhovory a družná zábava boli
prirodzeným pokračovaním seminárov a
workshopov. Hoci to znie ako klišé, musíme
konštatovať, že účastníci
projektu získali mnoho
nových poznatkov,
inšpirácií na prípravu
ďalších projektov, stretli
sa so starými kamarátmi
z družobných miest
a nadviazali aj nové
priateľstvá.
Všetky materiály –
videozáznamy, fotografie
a prezentácie organizátori
„zmixovali“ na DVD,
ktoré je pre účastníkov
nielen milou pamiatkou,
ale i užitočným zdrojom
informácií.
Stranu pripravila:
Eva Sudová

Galantský a Šaliansky Žurnál
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COOP Jednota Galanta – Turnaj vo vybíjanej
„O pohár predsedu COOP Jednota Galanta“ 2013

Podpredsedníčka predstavenstva
COOP Jednota Galanta
JUDr. Júlia Ančinová s kapitánom
víťazného družstva zo ZŠ J. Fándlyho v Seredi.

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo organizovalo pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku pre všetky základné
školy v mestách a obciach, v ktorých má
svoje predajne turnaj vo vybíjanej „O
pohár predsedu COOP Jednota Galanta“. Turnaj bol určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ, kde hlavnou cenou bol pohár
predsedu COOP Jednota Galanta a šek
na 400€ pre víťaznú školu. Na turnaj sa
prihlásilo 16 základných škôl z okresov
Galanta, Šaľa, Senec a boli rozdelené do
4 regionálnych skupín, z ktorých prvé
dve školy postupovali priamo do Superfinále. Každá prihlásená škola dostala

ako darček od COOP Jednota Galanta
volejbalovú loptu. Superfinále sa konalo
dňa 12.6.2013 v telocvični ZŠ ul. Štefánikova v Galante a stretlo sa tam týchto
osem ZŠ: ZŠ ul. Štefánikova Galanta; ZŠ
s MŠ Horné Saliby; ZŠ s MŠ Šintava; ZŠ
J.Fándlyho Sereď; ZŠ s MŠ s VJM Trstice;
ZŠ Košúty; ZŠ J.Hollého Šaľa-Veča; ZŠ Ľ.
Štúra Šaľa.
Pred začiatkom Superfinále boli školy
rozdelené do dvoch kvalifikačných
skupín, kde odohrali zápasy systémom
každý s každým. Najlepšie dve školy z
každej skupiny postúpili do semifinálového zápasu a stretli sa s jednou z
postupujúcich škôl z druhej skupiny v
zápase Play-off. Porazené školy, ktoré skončili na 5.-8. mieste si z turnaja
odniesli finančný darček pre svoju školu
v hodnote 50€ a diplom za účasť v
Superfinále. Víťazi semifinále, ktorými
sa stali ZŠ s MŠ Šintava a ZŠ J. Fándlyho
Sereď, postúpili
do finále a porazené školy sa
stretli v zápase
o 3. miesto. V
ňom sa stretli ZŠ
Košúty a domáca
ZŠ ul. Štefánikova Galanta. Po
dramatickom
súboji si nakoniec bronzové
medaily, pohár
za 3. miesto
a finančnú prémiu pre svoju školu v
hodnote 150€ odniesla ZŠ Košúty, ktorá
bola vôbec najmenšou školou zo všetkých, ktoré sa do tohto turnaja prihlásili.
Domáca ZŠ ul. Štefánikova Galanta si
odniesla okrem diplomu za 4. miesto
aj finančnú prémiu pre svoju školu v
hodnote 100€
A potom už nasledovalo veľké finále,
ktoré sľubovalo od začiatku veľkú

Zlaté medaily získali žiaci
ZŠ J. Fádlyho v Seredi

drámu. Postúpili doň totiž školy, ktoré
počas celého turnaja pôsobili suverénne a aj ich vzájomný zápas z kvalifikačnej skupiny bol tiež veľmi vyrovnaný.
Finálový zápas nakoniec lepšie zvládli
deti zo ZŠ J. Fándlyho zo Serede a po
záverečnom hvizde rozhodcu vypukli víťazné oslavy. Smutní nakoniec
nezostali ani porazení finalisti, lebo ako

porazený finalista si odniesli strieborné
medaily, pohár za 2. miesto a finančnú
prémiu pre svoju školu v hodnote 200€.
Hráči z každej školy, ktorá postúpila
do Superfinále, dostali tričko z logom
COOP Jednota Galanta, diplom a symbolický šek, ktorý kapitánom jednotlivých tímov odovzdala podpredsedníčka COOP Jednota Galanta, spotrebné
družstvo JUDr. Júlia Ančinová. Žiaci zo

Galantský a Šaliansky Žurnál

ZŠ J. Fándlyho zo Serede, ako víťazi celého turnaju
získali zlaté medaily, Pohár predsedu COOP Jednota Galanta a finančnú prémiu pre svoju školu v
hodnote 400€.
Konečné poradie Superfinále:
1. miesto: ZŠ J.Fándlyho Sereď - získala 400€
2. miesto: ZŠ s MŠ Šintava - získala 200€
3. miesto: ZŠ Košúty - získala 150€
4. miesto: ZŠ ul. Štefánikova Galanta - získala 100€
5. miesto: ZŠ s MŠ Horné Saliby - získala 50€
6. miesto: ZŠ s MŠ s VJM Trstice - získala 50€
7. miesto: ZŠ J.Hollého Šaľa-Veča - získala 50€
8. miesto: ZŠ Ľ. Štúra Šaľa - získala 50€
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JE AZBEST
PRE
NÁS
NEBEZPEČNÝ?
Ako správne postupovať, ak sa ho chceme zbaviť

V mnohých domácnostiach, či už v
bytových domoch, rodinných domoch
alebo iných priemyselných objektoch
je v súčasnosti ešte stále bežný výskyt
azbestu obsiahnutého v rôznych
stavebných materiáloch. Z dôvodu,
že azbest patrí medzi karcinogény,
musí sa s ním zaobchádzať v súlade s
požiadavkami, ktoré stanovujú príslušné
legislatívne opatrenia. Súčasná

MONTÁŽ ÚK,
VODA, PLYN

VANKÓ Imrich

legislatíva zabezpečuje ochranu
zdravia profesionálne exponovaných
zamestnancov, ktorí prichádzajú s
azbestom do kontaktu priamo pri svojej
pracovnej činnosti, ale aj ochranu
zdravia bežného obyvateľstva.
Problém s azbestom, ktorý je u nás a
rovnako aj v celej Európe a vo svete,
tkvie v tom, že azbest, ktorý bol
inštalovaný v budovách v podobe
stavebných prvkov, ale aj v strojoch
alebo zariadeniach naďalej zostáva
prítomný.
Chceme upozorniť na skutočnosť,
že často takéto činnosti vykonávajú
firmy alebo spoločnosti, ktoré
nemajú odbornú spôsobilosť a ani
nie sú schopné odovzdať priestory
po demontáži v stave vhodnom k
ďalšiemu užívaniu. Likvidácia azbestu
svojpomocne môže mať nebezpečné
následky. Škodlivosť azbestu je
už verejnosti pomerne známa, ale
málokto u nás vie, čím je vlastne azbest
nebezpečný.
Je dokázané, že azbest svojimi voľne
poletujúcimi respirabilnými vláknami
mikroskopických rozmerov (vlákna sú
voľným okom neviditeľné) môže pri
vdychovaní spôsobiť rakovinu pľúc

„AZC“ odpadová rúra v bytovom jadre
Izolačné dosky na vzduchotechnike

VAREMONT

Poskytované služby:
•výmena ležatých a stúpačkových rozvodov
zdravotechniky v bytových domoch
(s platným oprávnením na odstraňovanie
azbestových materiálov v interiéri budov),
• kompletná dodávka a realizácia technického zariadenia
rodinných domov, ako aj budov na priemyselné využitie,

Azbestový monolit vzduchotechniky

„AZC“ kanalizačné potrubie

• certifikovaný montážny partner spoločnosti REHAU na
výmenu stúpačkových rozvodov studenej vody, vody
ohriatej a odhlučnenej kanalizácie, spoločnosti VIEGA
montáž plynovodov, z medeného potrubia - spájané
lisovaním
Imrich VANKO - VAREMONT
č. 990 Horné Saliby; tel./fax.: 031 78 52 152; mobil: 0903 429 564
mobil: 0910 939 564; e-mail: info@varemont.sk; web: www.varemont.sk

VAREMONT - záruka kvalitných služieb...

Azbest v bočnom obložení

Galantský a Šaliansky Žurnál

a iné vážne ochorenia podporujúce
vznik nádorov.
Ak oprávnená spoločnosť pristúpi
k rekonštrukčných prácam, ktoré sa
dotýkajú odstraňovania azbestových
materiálov, musia byť tieto práce
vykonávané kvalifikovanými
zamestnancami za použitia schválených
postupov, ktoré zaručia bezpečnosť
samotných zamestnancov, ale aj
ďalších osôb pohybujúcich sa v mieste
výkonu takýchto prác, či už sa jedná
o priemyselné budovy a objekty
alebo rodinné domy a byty. Musia byť
dodržané všetky opatrenia zamerané
na životné a pracovné prostredie pred,
počas a po skončení takýchto prác.
Kde všade v objektoch (bytové domy,
rodinné domy a pod.) sa môžeme
s azbestovými materiálmi stretnúť, či
už sa jedná o interiér alebo exteriér
objektu.
V interiéroch:
• stúpačky bytových jadier /kanalizačné
rozvody/,
• vzduchotechnika /izolačné dosky/,
• bytové jednotky, ktoré majú komory,
tzv. špajze (obklady),
• vstupné brány vchodov /obklady
alebo podhľady/,
• pivnice /podhľady na stropoch a
niekde aj na ich bočných stenách ako
obklady/,
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• výťahové šachty,
• nebytové priestory vedľa výťahových
šácht /na každom podlaží nad oknom
a pod oknom obklady/.
V exteriéroch:
• eternitové strechy,
• opláštenie bytových domov,
• balkóny a pod.
Ani náš región nie je výnimkou. Aj tu
sa nachádza množstvo budov či už
občianskeho alebo priemyselného
využitia, kde sú v značnej miere
zastúpené stavebné materiáli
obsahujúci azbest. Odporúčame
obyvateľom nášho regiónu
pred rekonštrukciami preveriť
odbornú spôsobilosť a oprávnenie
realizačných firiem resp. počas
rekonštrukcie sledovať či sú dodržané
predpísané pracovné postupy. Vypýtať
si oprávnenie od realizačnej firmy
nestojí nič ale chránime si tak zdravie
a môžeme predísť zbytočným pľúcnym
ochoreniam (azbestóza, pľúcna
rakovina), resp. iným zdravotným
komplikáciám.

Spracovali:
Ing. Norbert Vanko, PhD., VAREMONT;
http://www.varemont.sk/
Ing. Mária Horváthová ENVIRO
SPEKTRUM; http://www.envirospektrum.sk/

azbestové vlákna, zachytávajú sa
v dýchacom aparáte. Rakovina pľúc
spôsobená azbestovým vláknom má dlhú
latentnú dobu (20-50rokov)
a veľmi pozvoľný priebeh

Fakultná nemocnica
z galantskej zatiaľ nebude...
Predsedu Dozornej rady NsP Svätého
pretože naša kapacita nie je adekvátna dopytu. Ešte pripomeniem,
Lukáša v Galante MVDr. Gábora
že budujeme v nemocnici informačný systém.
Pallyu sme
o Aká je situácia s odborným personálom?
poprosili o aktuálne zhodnotenie
- Personál sa stále mení, je to živý organizmus, kde robí takmer 700
situácie v galantskej nemocnici,
zamestnancov, ale spĺňame požiadavky na odborný personál podľa
keďže sa veľa medzi ľuďmi hovorí,
výnosu Ministerstva zdravotníctva SR. Potešujúce je, že veľa mladých
že má „nejaké problémy“, čo sa týka
lekárov si vybralo našu nemocnicu, lebo vidia záruku dlhodobého
existencie..
odborného rastu.
- Nemocnica nemá žiadne problémy, je
o V minulosti ste zvažovali spolu s vedením Vysokej školy
to ako vždy „ľudová tvorivosť“ . Práve
v Sládkovičove vytvoriť projekt „fakultnej nemocnice“. Ako to
naopak, môžeme sa pochváliť s tým,
vyzerá?
že sme kúpili 4 nové prístroje, ideme
- Keďže Vysokú školu Sládkovičovo pôvodný majiteľ predal a nový
rekonštruovať gynekologické oddelenie, výťahy, vykonávame
majiteľ zatiaľ neprejavil záujem, uvedený projekt je v súčastnosti v
údržbu, ktorú nikto nerobil 35 rokov......
nedohľadne.
o Ako sa ukazuje budúcnosť tohto zdravotníckeho zariadenia
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
v našom regióne?
- Nakoľko samosprávny
kraj nie je subjekt, ktorý by
mal menežovať nemocnice
a popravde, ani to nie je
jednoduché, hľadáme partnera,
ktorý by to robil lepšie. Je to
však beh na dlhé trate....O
konečnej podobe ďalšieho
smerovania musia rozhodnúť
kompetentní....
o Ako vyzerá rozpočet,
možnosti ďalších
rekonštrukcií? Budú sa
rozširovať, či zatvárať
niektoré oddelenia?
- Absolútna priorita je zachovať
všetky oddelenia, ani sme nikdy
neplánovali zatváranie. Naopak
sme všetko robili za zachovanie
aj stratových oddelení a na
tom trváme aj naďalej. Chceme
Záber z aprílového rokovania vedenia nemocnice, tretí zľava Ing. Tibor Mikuš, trnavský župan
rozširovať pôrodné oddelenie
kvôli veľkému záujmu rodičiek,

Galantský a Šaliansky Žurnál
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§ Hľadáme odpovede s advokátkou - JUDr. Lýdiou Botorče zo Šale na Vaše problémy a otázky z právnej oblasti §

§ Zamestnávateľ ma nechce..., aj keď mám platnú pracovnú zmluvu...
Som v súčasnosti na materskej dovolenke.
Išla som na ňu zo zamestnania, v ktorom som
pôsobila 10 mesiacov. Keď mi zamestnávateľ
pracovnú zmluvu upravil na dobu neurčitú,
bola som už tehotná, pravdu povediac –
nevedela som to, resp. mávam nepravidelné
„ženské veci“, tak som tomu neprikladala
význam. Keď však veci vyšli tak ako vyšli,
zamestnávateľ nebol dvakrát nadšený, a keď
som išla na materskú dovolenku, povedal, že
nech nepočítam s návratom do zamestnania,
lebo ma berie ako neseriózneho zamestnanca,
ktorý zneužil situáciu a oklamala som ho.
Takže som pre neho nevieryhodná. Aké sú teda
moje práva? Materská mi pomaly končí a ja by
som sa mala vrátiť do práce. Ale zamestnávateľ
ma nechce..., aj keď mám platnú pracovnú
zmluvu. Môže ma vyhodiť? Lebo sa nechal
počuť, že „vždy sa nájde cesta“...
Vaše práva vo vzťahu k zamestnávateľovi rieši
zákonník práce dosť jednoznačne a v prípade,
ak by ich Váš zamestnávateľ porušil, môžete
sa obrátiť nielen na súd, ale aj na príslušný
inšpektorát práce, ktorý vykonáva dozor nad
dodržiavaním aj Zákonníka práce.
Ako ste napísali, končí sa Vám materská

JUDr. Lýdia Botorče – advokátka
Sídlo: Štúrova 56/868, 927 01 Šaľa
Telefonický kontakt: 0903 920 355
e- mail: lydiabotorce@yahoo.com
dovolenka, pričom sa máte právo rozhodnúť,
či nastúpite do práce, alebo požiadate
zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku.
Rodičovskú dovolenku je podľa §166 ods.
2 zákonníka práce zamestnávateľ povinný
poskytnúť, ak o to požiadate.
§166 ods. 2 zákonníka práce, na prehĺbenie
starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný
poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú,
rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa
dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú
starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť
žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú
dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť
rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu,

o aký rodič žiada, spravidla však
najmenej na jeden mesiac.
Dovolím si Vás upozorniť, že aj
Vám, ako zamestnancovi, plynú
samozrejme nejaké povinnosti
podľa § 166 ods. 3 Zákonníka
práce, a to najmä v súvislosti
s tým, že najmenej jeden
mesiac pred predpokladaným
dňom nástupu na rodičovskú
dovolenku, predpokladaný deň
prerušenia, skončenia alebo
zmeny, čo do materskej alebo
rodičovskej dovolenky, ste
povinná zamestnávateľovi Vami
zamýšľané skutočnosti oznámiť.
V prípade, ak nechcete čerpať
rodičovskú dovolenku, tak
v zmysle ustanovení § 157 ods. 1
zákonníka práce a ustanovenia
§157 ods. 2 zákonníka práce máte právo na svoje
pracovné miesto alebo pracovisko.
§ 157 ods. 1 zákonníka práce, ak sa
zamestnankyňa vráti do práce po skončení
materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec
vráti do práce po skončení rodičovskej
dovolenky podľa § 166 ods. 1, zamestnávateľ je
povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko.
Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie
je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich
na inú prácu, zodpovedajúcu pracovnej zmluve.
Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu
a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich
nebudú menej priaznivé ako podmienky,
ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú
dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa
§ 166 ods. 1, a zamestnankyňa a zamestnanec
majú právo na prospech z každého zlepšenia
pracovných podmienok, na ktoré by mali právo,
ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo
rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1.
§157 ods. 2 zákonníka práce, ak sa zamestnankyňa
alebo zamestnanec vráti do práce po skončení
rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,
zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú
prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú
prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je
povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu
pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec
majú právo po skončení rodičovskej dovolenky
podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv,
ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na
túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu;

tieto práva sa uplatnia vrátane
zmien, ktoré vyplývajú z právnych
predpisov, kolektívnej zmluvy
alebo z obvyklých postupov u
zamestnávateľa.
Ak to zo strany zamestnávateľa
nie je možné, napríklad
z dôvodu, že sa pôvodná
práca už nevykonáva alebo
pôvodné miesto bolo zrušené,
je zamestnávateľ povinný Vám
ponúknuť inú vhodnú prácu,
ktorá zodpovedá práci podľa
pracovnej zmluvy. Samozrejme
musíte mať zachované všetky
práva vyplávajúce z pracovného
pomeru, ktoré ste mali alebo
Vám vznikli v čase nástupu na
materskú dovolenku, alebo
neskôr na rodičovskú dovolenku.
Môže nastať situácia, že zamestnávateľ takúto
prácu nemá, alebo Vy ju odmietnete prijať,
vtedy nastanú dôvody na skončenie pracovného
pomeru z organizačných dôvodov. Samozrejme,
že pokiaľ nastúpite do práce môže sa stať, že
zamestnávateľ po čase zruší Vaše pracovné
miesto aj tak, alebo nájde iný dôvod na skončenie
pracovného pomeru.
Od 01.01.2013 vstúpila do platnosti novela
Zákonníka práce, kde sa opäť zaviedol súbeh
výpovednej doby a odstupného pri skončení
pracovného pomeru podľa §63 ods. 1 písm. a), b)
a c) Zákonníka práce. To znamená, že v prípade
ak Vám dá zamestnávateľ výpoveď na základe
jeho rozhodnutia o nadbytočnosti, bude Vám
musieť poskytnúť odstupné i dodržať zákonom
stanovenú výšku výpovednej doby. Jediným
obmedzením nároku a veľkosti odstupného
je doba trvania pracovného pomeru a teda
musíte u neho pracovať minimálne 2 roky. Ak by
Vás zamestnávateľ „donútil“ podpísať dohodu
o skončení pracovného pomeru a nebude plynúť
výpovedná doba, nárok na odstupné nezaniká.
Bližšie §76 zákonníka práce.
V prípade akýkoľvek negatívnych krokov zo strany
zamestnávateľa voči Vám vyhľadajte bezodkladne
odbornú pomoc, nakoľko aj podľa zákonníka
práce plynú prekluzívne lehoty. Napríklad pre
uplatňovanie si nárokov z neplatne skončeného
pracovného pomeru pred súdom, kedy je
potrebné podať na súd žalobu do 2 mesiacov odo
dňa, keď sa pracovný pomer mal skončiť, ak by ste
predmetnú lehotu nestihli, tak Vám nárok zaniká.

Operácie mužských prsníkov sú jednými
z najčastejších plastických operácií aj u mužov

Chcel by som sa viac dozvedieť o operácii mužských
prsníkov, áno – dobre počujete, lebo mám s tým
problémy, nakoľko mám moje „prsia“ dosť výrazné.
Chcel by som ich dostať do normálu, pretože, keď
idem v lete po kúpalisku, tak kvôli tomuto hendikepu
strácam sebavedomie. Skrátka potrebujem zmeniť ich
vzhľad, aby vyzerali ako normálna mužská hruď. Čo mi
doporučujete a aká je úspešnosť operačného zákroku?
Gynekomastia je slovo odvodené od dvoch gréckych
výrazov, gyne- žena a mastos - prsník. Týmto pojmom sa
označuje zväčšenie mužského prsníka. Gynekomastia je
nezhubné zdurenie mužských prsných žliaz (zriedkavo
len jednej prsnej žľazy). Ochorenie je spôsobené
zvýšenou hladinou estrogénov počas normálneho
fyziologického vývoja. Objavuje sa často u novorodencov,
ako dôsledok zvýšenej hladiny estrogénov, ktoré
novorodenec získal cez placentu od matky. Prsná žľaza
sa u muža prechodne zväčšuje aj počas puberty a vo
vyššom veku, keď gynekomastia býva pravdepodobne
podmienená zvýšenou premenou androgénov na
estrogény v tkanivách. K zväčšeniu prsnej žľazy môže
dôjsť aj v súvislosti s užívaním steroidných anabolík, alebo
poznám aj gynekomastiu spôsobenú liekmi - napríklad
spironolaktonom, alebo psychiatrickými liekmi. Niekedy
sa jedná len o zmnoženie tukového tkaniva - vtedy
hovoríme o pseudogynekomastii. Terapeutický plán určí
plastický chirurg podľa typu gynekomastie a klinického
nálezu.

Gynekomastia má niekoľko typov, od čoho sa odvíja
aj typ operácie.
Môže byť: - žľazová (zmnoženie prsnej žľazy potreba chirurgického odstránenia žľazy)
- žľazovo - tuková
- tuková (jedná sa o tzv.
pseudogynekomastiu- vhodné riešenie je
liposukcia)
Gynekomastiu je možné v niektorých prípadoch
liečiť konzervatívne, ale vo väčšine prípadov je
nutné podstúpiť chirurgický zákrok. Niektorí
muži sa vyrovnávajú s gynekomastiou dobre, ale
pribúda tých, ktorým spôsobuje značné problémy a
komplexy a rozhodnú sa pre operačné
riešenie. Operácii predchádza osobná konzultácia
s plastickým chirurgom, ktorý vás
MUDr. Regan Belovič
bude operovať. Porozprávate sa
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
o možnostiach, spôsobe operácie
lekárskej kozmetiky
a o všetkom, čo potrebujete pred
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com
operáciou vedieť a zaujíma vás.
Lekár vás vyšetrí zhodnotí váš stav,
mobil: 0905 822 333
určí o aký typ gynekomastie ide,
Ambulancia-konzultácie:
podľa čoho sa volí typ operácie.
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Pooperačný efekt je veľmi dobrý
Štvr.: 15:00-17:00 h
a trvalý. Na našej klinike ho
Ústav lekárskej kozmetiky
vykonávame pomerne často. Je
Tematínska 3; 85105 Bratislava
to jedna z najčastejších operácií u
www.ulk.sk
mužov.
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- Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti -

Pri poistení nehnuteľnosti rozlišujeme dva pojmy: nehnuteľnosť a domácnosť

Chcela by som sa opýtať, ako to
je s poistením budovy činžiaka, v
ktorom bývame. Veľa sa dnes hovorí o
problémoch s vyplácaním škody, keď
napríklad povodeň poškodí dom, chatu.
Ako to je, ak sa poškodí celý bytový
dom? Má spoločenstvo bytov takýto dom
poistený? A ak áno, môžem si aj ja – ako
občan vlastník – ešte samostatne poistiť svoj byt, ako súčasť
domu proti takýmto pohromám? Ako sa hovorí poistiť svoj
podiel v dome?
Ako som už viac krát odpovedala na podobné otázky, zameriam
sa aj teraz na komplexné vysvetlenie problematiky poistenia bytu,
resp. domu. Pri nehnuteľnosti rozlišujeme dva pojmy: nehnuteľnosť
a domácnosť. Pod nehnuteľnosťou rozumieme stavbu, vo vašom
prípade činžiak, resp. byt a pod domácnosťou zariadenie. Ak
by sme šli ešte viac do hĺbky, tak do poistenia nehnuteľnosti
spadá všetko, čo nemôžeme len tak premiestniť, všetko, na čo
potrebujeme náradie, aby sme mohli danú vec odmontovať. Patria
sem okná, dvere, zárubne, maľovky, podlahy, svetlá, všetky rozvody
elektriny, kúrenia, vody, radiátory, zabudované skrine, kuchynská
linka, obklady, sanita a pod. Teda nehnuteľnosť tvorí z väčšej časti
naše bývanie. Toto všetko, čo som vymenovala, nájdeme aj pod
pojmom stavebné súčasti a ak nemáme poistenú aj nehnuteľnosť,
tak tieto stavebné súčasti poisťovňa prepláca pri poškodení, alebo
krádeži iba do určitého limitu – suma neprevyšuje 1000eur. A to je
veľmi málo, vzhľadom na to, že pri rekonštrukcii sa nevymieňa iba
nábytok, ale práve tieto stavebné súčasti. Ak sme vlastníkom bytu,
tak mali by sme si dať poistiť aj svoju nehnuteľnosť. Len vlastník
môže nehnuteľnosť poistiť. Nie každé spoločenstvo bytov musí
mať nehnuteľnosť poistenú tak, aby vám boli preplatené všetky
vaše škody a či je váš dom poistený to si musíte zistiť u vášho
správcu. Ak by sa poškodil celý bytový dom, tak to by iste iba vaša
poistka nevykryla, iste by mal byť poistený činžiak ako stavba. Ak
však poškodenie nastane trebárs výbuchom plynu u majiteľa bytu,
ten zodpovedá za škody spojené z držby nehnuteľnosti a mal by
mať aj poistenie zodpovednosti. Ak máme byt družstevný, alebo
bývame iba v podnájme, tak si môžeme poistiť iba domácnosť. Cena
poistenia sa odvíja od poistnej sumy a tá od hodnoty nehnuteľnosti,
ktorú poisťovňa stanoví podľa výpočtu, alebo je podľa znaleckého
posudku. Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa živelné škody,
vandalizmus, krádež, asistenčné služby a zodpovednosť z držby
nehnuteľnosti. Poistná suma nehnuteľnosti musí byť stále aktuálna,
lebo pri poistnej udalosti môže poisťovňa znížiť poistné plnenie, ak
je nehnuteľnosť poistená o 25% menej v čase poistnej udalosti. Ale

toto sa dá ošetriť indexáciou,
ktorá zabezpečí vždy aktuálnu
hodnotu nehnuteľnosti.
Domácnosť zahŕňa všetko,
čo môžeme premiestniť –
nábytok, oblečenie, taniere,
elektronika a pod. Poistnú
sumu si môže stanoviť klient
sám, lebo nie každý má
rovnaké zariadenie. Podľa výšky
poistnej sumy však musíme
urobiť potrebné zabezpečenie
proti krádeži a vandalizmu.
Ak by zabezpečenie bolo
slabšie, ako určuje poisťovňa,
tak môže obmedziť poistné
plnenie. Ak má klient drahšie
zariadenie, môže si špeciálne
poistiť iba danú konkrétnu
vec. Treba mať na pamäti,
že pri poistnej udalosti pri nehnuteľnosti sa vypláca z novej ceny,
teda je preplatená celá škoda, resp. celé náklady na opravu, a pri
domácnosti, čiže nábytku, oblečení, poisťovňa vyplatí cenu v danom
čase. Iba doplnkové poistenie je vyplatené v novej cene. V tomto
roku naša poisťovňa pripravila pre svojich klientov exkluzívne
poistenie svojich domovov, ktoré zhŕňa aj také poistenie ako
napríklad príspevok na servis elektrospotrebičov, na upratovacie
práce po poistnej udalosti, na prepravu osôb v prípade náhradného
ubytovania, na otvorenie zabuchnutých dverí, dohľad nad
nezabezpečenou budovou. Veľmi zaujímavé je aj poistenie potravín,
ktoré sa môžu znehodnotiť pri výpadku elektriny alebo živelnej
udalosti, poistenie
elektromotorov,
Odpovedá: Ing. Monika Backárová,
skla, akvárií,
generálna reprezentantka ČSOB poisťovne
uniknutej vody,
ČSOB poisťovňa a.s. obchodné miesto
príspevok navyše
Nám. Slobody 1196/19
300 eur, ak celá
Sereď
škoda presiahne
Otvorené: utorok 9:00 – 12:00
Streda 9:00 – 17:00
3000 eur a mnoho
Štvrtok 9:00 – 16:00
ďalšieho, čo tvorí
A podľa potreby po dohode s klientom.
základ celého
Tel./fax : 031/7893061
poistenia, a to
Mobil: 0905397116
všetko v základnej
0910812916
cene poistenia a bez mail: monika.backarova@gmail.com
príplatkov.

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...
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Predstavujeme Vám publikáciu od Štefana Zakuťanského:

Tradičná Slovenská samoliečebná metóda
V tejto zaujímavej knihe je
spracovaná Zakuťanského
samoliečebná metóda, ktorá
je určená na liečenie zápalov
v ľudskom tele a chorôb, ktoré
majú v týchto zápaloch pôvod.
Zápaly sa podieľajú na 80%nej chorobnosti obyvateľstva,
čo je skutočne veľmi
vysoké číslo. Princíp liečby
spočíva v hĺbkovej masáži
zápalových ložísk. Autor
metódy Štefan Zakuťanský
(1958), objavil túto liečebnú
metódu počas liečby svojich
ťažkých a neliečiteľných zdravotných
problémov. Vychádzal z doterajších
medicínskych aj alternatívnych spôsobov
liečby, ktoré začal skúmať a vylepšovať ich, čo
ho neskôr doviedlo k objaveniu jednoduchej
a originálnej metódy. Prvýkrát ju publikoval
už v roku 1992. Pán Zakuťanský objavil,
zmapoval a opísal zápalové ložiská
v ľudskom tele, o ktorých sa dosiaľ nedalo
nikde dočítať a neexistovali ani ich nákresy.
Tieto ložiská sa doteraz nepovažuje za sídla
choroby, ale iba za druhotný syndróm. V
súčastnosti používané diagnostické prístroje
(RTG, CT, Magnetická rezonancia, ultrazvuk,
…) ich nevedia lokalizovať, hoci sú pri
zápalových chorobách fyzický prítomné. Pán
Zakuťanský znovuobjavil fungujúci prírodný
zákon a zistil že: „na hojenie zápalu sú
účinky masáže prinajmenšom také, ako
od chemických liekov“. Objavil dokonca aj
to, že účinky masáže predbehujú chemické

lieky v tom, že dokážu vyliečiť aj
doteraz neliečiteľné chronické
zápaly do nuly – do čista a to bez
nákladov a vedľajších účinkov.
„Vďaka cielenej masáži sa hojí
každý zápal, bez ohľadu na to, či
je to obyčajný alebo chronický
zápal“. Zistil, že samoliečebná
metóda je zakódovaná – vrodená
v živočíchoch vo forme pudu,
ako je vrodený napr. sací pud,
čím je každý živočích, teda aj
človek, od narodenia vybavený
vlastným liekom na zápaly.
„Tým je samoliečebná metóda
každému vlastná, aj najbližšia“. Samoliečba
automasážou sa dá odpozorovať aj u
zvierat, môžeme vidieť: „ako si nohou kopú
pod bradu, do krku, ucha, dýchacej trubice,
medzi lopatky, do brušnej dutiny, masírujú
sa o výstupky na predmetoch… Taktiež malé
deti - batoľatá, ak majú problémy s hrdielkom
alebo uškom, noštekom, si tam rúčkou (hoci
nemotorne) masírujú“. Vidíme, že príroda
poznala túto prvú liečebnú metódu dávno
predtým ako vzniklo oficiálne zdravotníctvo.
Aj naši predkovia po celé generácie
využívali túto jednoduchú metódu v každej
domácnosti ako prvú pomoc, prvotné
ošetrenie, ale metóda sa akosi vytratila zo
života ľudí a až doteraz nebola dôkladne
písomne spracovaná. Prenášala sa iba ústnym
podaním z pokolenia na pokolenie. Z tejto
metódy po našich predkoch sa dochovalo
ešte masírovanie bruška dieťaťu, masírovanie
chrbtíc, hrude, krku, mandlí -„podvihovanie

mandlí“. Pán Zakuťanský ako vedúca
osobnosť samoliečebnej metódy, už vyše
20 rokov propaguje slovenskú tradičnú
liečebnú metódu v celej jej šírke - dáva ju
opäť do povedomia ľudí. Výsledkom čoho je
množstvo vyliečených prípadov, ktorý sa liečili
sami, podľa jeho knihy. V knihe sú uvedené
nové vyšetrovacie úkony, pomocou ktorých
sa dá zistiť každý zápal v ľudskom tele, návody
masírovania, nové rehabilitačné cviky na
chrbticu, návody naprávania chrbtice, obrázky
s nákresmi zápalových ložísk a fotografie
názorných ukážok. Kniha je písaná ľudovým
spôsobom pre laickú verejnosť. Neprináša len
zaujímavé čítanie, ale je aj užitočným radcom
nielen v chorobe, ale aj v rámci prevencie. To
je vlastne jej poslaním. Chorobám je potrebné
predovšetkým predchádzať – jeden gram
prevencie je určite viac ako kilogram liekov.
Masáž je prvým a najbližším liekom na zápaly,
ktorým je každý živočích od narodenia
vybavený. Aj najobyčajnejšia masáž vie
poskytnúť efektívnu pomoc pri rôznych
ochoreniach, neduhoch a ťažkostiach, ktoré sa
podieľajú na 80%-nej chorobnosti. Želám vám
veľa užitočne strávených chvíľ pri čítaní tejto
knihy. Nech je pre vás prínosom a pomôckou
pri prekonávaní vašich zdravotných ťažkostí.
Ak chcete viac informácií volajte, alebo píšte
na:
Štefan Zakuťanský,
tel.: 0905 143 804, 0949 604 596
www.samoliecba.szm.com
e-mail: tefan.zakutansky@gmail.com

Evanjelizačný projekt ENTER
odvrátili od svojho sebeckého spôsobu života a prijali Ježiša Krista.
Prijatím Ježiša Krista môže každý začať nový životný štýl vo viere
a v radosti zo spasenia.
Prijatím Ježiša Krista, môže každý smelo dôverovať Bohu a veriť
v odpustenie hriechov, v oslobodenie od hriechov a v oslobodenie
od trestu za hriech. Môže sa cítiť byť prijatí a môže smelo
prehlasovať, že Boh je jeho alebo jej Otcom.
Chceme realizovať projekt ENTER v každej obci v okolí miest
Galanta, Šaľa, Sládkovičovo a Sereď. Hlásaním evanjelia chceme
dosiahnuť čo najväčšie množstvo zachránených a zmenených ľudí
v našej generácii.

Najbližšie budeme projekt Enter
realizovať
27. júla v Sládkovičove
a 18. augusta v Seredi.
Sme kresťania z Apoštolskej cirkvi v Galante http://www.acgalanta.
sk/ a snažíme sa byť poslušní príkazu Pána Ježiša Krista, ktorý
povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému
stvoreniu. (Biblia Evanjelium Marka 16:15)
Evanjelium sa dnes takmer vôbec nehlása. Mnohí ľudia majú
náboženstvo bez viery a bez istoty spasenia. Veľa ľudí /napriek
tomu, že chodia do kostola/
vôbec nepozná Bibliu. Mnohí
ľudia žijú v hriechu a nie sú
schopní sa hriechu zbaviť
(drogy, alkohol, sex, nenávisť,
závislosť na majetku, peniazoch
a pod). Je normálne, keď
kresťania hlásajú evanjelium,
a je nenormálne, keď kresťania
evanjelium nehlásajú, ale žijú
tak, že sa ničím neodlišujú od
ľudí, ktorí žijú v hriechu.
Evanjelizačný projekt ENTER
je moderný spôsob hlásania
evanjelia. Súčasťou tohto
projektu je gospelový koncert
a výzva k ľuďom, aby sa

Podporte nás a zašlite nám finančný dar na číslo účtu
024086523/0900 s odkazom „Auto pre Enter“. Vaším finančným
darom nám prispejete na kúpu auta, ktoré je potrebné pre
presun služobníkov a hudobnej aparatúry.
Verte, že keď dáte peniaze na Božie dielo, Boh Vám nezostane
nič dlžní, ale odplatí Vám.
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Prvý ročník Dňa otcov v MŠ pri ZŠ J. MURGAŠA v Šali
Vystúpenie ku Dňu matiek,
ktoré sa koná v našej materskej
škole ako dlhoročná tradícia,
sa teší veľkej pozornosti nielen
mamičiek, babičiek a detičiek,
ale aj oteckov a deduškov. Tu
niekde vznikol nápad: „Čo keby
sme zorganizovali niečo aj pre
oteckov? Veď aj oni si zaslúžia
našu úctu, vďačnosť a uznanie
za to, čo robia pre svoju rodinu.“
Minulý rok to bol diplom
„Supertatinko- najlepší na
svete“, vlastnoručne vyrobený
deťmi. V tomto roku sme
nápad dotiahli do finálnej
podoby, aj vďaka Nitrianskemu
samosprávnemu kraju, ktorý
podporil náš projekt ku
Dňu otcov. Išlo o športové
popoludnie v areáli školy, kde si
ockovia zmerali sily so svojimi
deťúrencami a zároveň im
pomáhali pri zdolávaní Dobrodružnej pirátskej cesty. Vďaka
finančnej dotácii NSK na podporu športu sme zakúpili nové

športové náradia: kráčadlá, chodúle, udice, ryby a všeličo
ďalšie, čo poslúžilo pri jednotlivých stanovištiach.
Všetko sa začalo 14.júna, v piatok poobede pred nedeľňajším
Dňom otcov. Hlavná kapitánka Ingridka vysvetlila deťom
úlohy a rozdala im mapu pokladu, ktorý mohli hľadať, až keď
prešli všetkými pirátskymi nástrahami. Ockovia s ratolesťami,
za výdatnej podpory mamičiek a súrodencov, zdolávali
opravu sťažňa, hľadali hadie vajcia, strieľali z lodného dela,
bojovali s morskou príšerou, nezľakli sa zátoky plnej hmyzu,
prešli cestou starého piráta, ulovili dravú rybu a nakoniec ako ináč hľadali poklad. Drahokamy si každý rád zamenil za
sladkú odmenu.
Po „namáhavej“ ceste všetkým zúčastneným dobre padlo
občerstvenie od rodičov Tobiaska Dóru, minerálky, slané
drobnosti a obľúbené sušienky z telky, ktoré nahrávali
nášmu nápadu propagovaním sviatku otcov. Zlatým klincom
programu bolo odovzdávanie zlatej medaile každému zo
zúčastnených oteckov. Ďakujem od detí utvrdilo oteckov
o spolupatričnosti a nenahraditeľnosti v rodine. Čakanie na
pizzu si deti s rodičmi krátili sprievodnými aktivitami, ako
hrou v guľky, navliekaním korálikov pre pirátku, kreslením
pirátskej mapy kriedami, kreslením otecka a skákaním
na trampolíne. Pizza bola šestoraká, zjedla sa všetka do
poslednej omrvinky a ďakujeme za ňu rodičom Barborky
Buchovej, ktorí ju zasponzorovali.
Hoci sme 1. ročník Dňa otcov organizovali s malou
dušičkou, či sa stretneme s porozumením a
podporou, môžeme skonštatovať, že účasť bola
hojná a aj odozvy a spokojnosť rodičov nás veľmi
potešili a utvrdili v tom, aby sme z príjemne
stráveného popoludnia urobili tradíciu. Ďakujem
patrí všetkým rodičom, pani učiteľkám aj pani
upratovačkám, ktorí svoj voľný čas venovali
akcii, Združeniu rodičov školy za financovanie
občerstvenia, ďakujeme pani ekonómke Gabike
Nožičkovej za pomoc pri „papierovačkách“
a taktiež pánovi riaditeľovi Mgr. Eduardovi Lackovi,
že nám umožnil usporiadať akciu v priestoroch
školy a podporil našu víziu.
Ingrid Swietyová, zástupkyňa pre MŠ

Najvýhodnejšia inzercia je
v Galantskom a Šalianskom Žurnále!
Už 17 rokov sme tu pre Vás!
Tel.: 0903 516 499, email: gszurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Šaľa

Pohrebná služba MAJA
Mária Juhászová

0905 231 901
0905 943 125

Dolná 1, Šaľa

marianmagdalik@gmail.com

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!

po-pia 9:00h - 18:00h, so 9:00h - 12:00h

Reštaurácia DOMINO

ul. SNP č. 16 (Dom kultúry)
927 01 Šaľa

kontakt: 0905 835 102, 0918 544 124
e-mail: dominosala@zoznam.sk
Pracujem, ako viazaný finančný agent
pre spoločnosť Profi Credit Slovakia, s.r.o.

Otvorené
každý deň
od 10,00
– 22,00 h.,
kapacita: 70
miest.

- denné menu
- rodinné oslavy, posedenia s priateľmi
- svadby, promócie, kary

„Náš zákazník, náš pán“ – to je základné krédo, ktoré máme
každý deň na zreteli!
Zabezpečíme kvalitný catering na rodinné oslavy, Vám donesieme
vybraný okruh jedál až do Vašich súkromných príbytkov – v ohrievačoch.

Galantský a Šaliansky Žurnál
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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

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.

Pracujeme iba na objednávku!
Majstrovské účesy pre každú príležitosť

