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„Toto nie
je domov
dôchodcov,
toto je hotel
na úrovni,“
vyhlásil
o Penzióne
Orlík v
Močenku
jeho
majiteľ Ing.
Stanislav
Szabó., str.4.

Na Svätoplukovej podkove
v Nitre nechýbali ani
Šaľania, str.12.

Žiaci z galantskej Strednej
odbornej školy pripravili
jablkové dobroty, str.12.

Spolok Slovákov z Maďarska
na Slovensku vstúpil do svojho
17-teho roku existencie, str.14.
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Pravidlá súťaže:
V termíne od 19. 11. 2015 do 13. 12. 2015 každom nákupe nad 10 eur sa môžeš zapojiť do súťaže tak, že na pokladničný bloček napíšeš čitateľne
názov darčeka, aký si želáš pod vianočný stromček a kontaktné údaje v tvare: Tvoje meno a priezvisko, obec (kde bývaš) a tel. číslo Tvojho rodiča, ktorý
Ti musí bloček podpísať. Hodnota darčeku môže byť maximálne v sume do 300 eur s DPH. Ak budeš jedným z desiatich vyžrebovaných detí, darček Ti
osobne pred Vianocami odovzdáme. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky deti, ktoré do 24. 12. 2015 nedosiahnu vek 18 rokov. Pre zaradenie dieťaťa
do žrebovania je potrebný podpis rodiča na pokladničnom bločku, ktorý tým dáva súhlas, že sa jeho dieťa môže žrebovania zúčastniť.

Vianočné trhy v meste Galanta

Mesto Galanta srdečne pozýva predajcov, umeleckých remeselníkov,
návštevníkov na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17. - 23.
decembra 2015 na Mierovom námestí pred budovou MsÚ.
Privítame predajcov s typicky vianočným sortimentom ako vianočné
ozdoby, sviečky, med – medovina, ovocie, hračky, knihy, vianočný punč,
varené víno, darčekové umelecké výrobky, vianočné oblátky, medovníky
a pod.. Vianočné trhy budú sprevádzané kultúrnym programom, živým
betlehemom a tvorivými dielňami. Tohtoročným spestrením Vianočných
trhov bude ľadová plocha, ktorú môžete využiť už od 05. decembra.
K dispozícii bude aj požičovňa korčúľ a brúsenie.
Tešíme sa na Vás v Galante a pevne veríme, že i Vy svojou účasťou
spestríte predvianočnú atmosféru v našom meste.
Kontakt:
Mestský úrad Galanta
- oddelenie rozvoja mesta
Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta
tel.: 031/788 4359 fax: 031/780 35 92
e-mail: trhy@galanta.sk
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Ak vládne jednofarebná vláda, je cesta realizovania
volebných sľubov najmenej komplikovaná. Bude vôľa
prijať konečne zákon iba o jednom plate z verejných
zdrojov pre našich funkcionárov?

Kde je vôľa, tam je cesta...

Stovky ľudí, ktorí rozmýšľajú a majú svoj názor na veci, sú
zhrození hospodárením, aké v našej republike funguje.
A samozrejme nie je to len trend u nás... Hovoríme o hospodárení
novodobých politikov, poslancov, vlády. Je doslova ťažko pri
srdci, keď počúvate – ako sa politici od roku 1990 správajú
k štátnym peniazom, ktoré im dali do správy občania tým, že si
ich zvolili do vrcholových a riadiacich funkcií štátu. Ak na jednej
strane matka s nevládnym dieťaťom bojuje o pár desiatok eur
mesačne, aby sa vôbec mohla o neho starať, lebo žije na hranici
biedy, tak „hlaváči“, lebo inak sa im už ani nedá povedať, sa
hádajú na televíznych obrazovkách a vyhadzujú si navzájom
sumy, o ktoré pripravili štát neférovými tendrami a obchodnými
súťažami. Ľudsky povedané, ušklbli zo spoločného – či už
sami, alebo cez ďalšie „nasadené“ osoby a vykombinované
vzťahy, falošné spoločnosti, alebo rodinných príslušníkov. To
nie sú desiatky, ani stovky, to sú milióny eur, ktoré skončili
v súkromných vreckách a politici o nich vedia, či už sú ľaví alebo
praví, pretože v podstate už 25 rokov sa len s malými obmenami
stále striedajú v poslaneckých laviciach tí istí a tak prepojenia
medzi sebou majú, spolu obedujú, športujú, chodia po žúroch,
popíjajú na oslavách.... Niekedy mi to aj v tých besedách za
okrúhlym stolom pripadá ako jedna fraška. Dohodnutá fraška.
Klamstvá a faloš sú pracovnými nástrojmi našich politikov
a poslancov čím ďalej tým viac. O to farizejskejšie je to vnímané
u lavičiarov, lebo títo sa opierajú vo veľkej miere o sociálne
zmýšľanie a cítenie našich najmä dôchodcov, ale aj vzdelanostne
menej zdatných ľudí. Týmto „hodia“ sem tam odrobinky, aby oni
v tichosti pozbierali obrovské sústa. Je len na škodu, že aj dobrú
myšlienku vždy pokazia len po moci a peniazoch prahnúci ľudia,
politici, ktorí na tento účel mnohokrát využívajú aj dobré meno,
pozíciu vodcu strany a nalepia sa ako blchy na neho, a okolo
neho – aby mohli cicať. Stovky nenažratých a neschopných
straníkov, ktorí si potrebujú zamestnať rodiny, alebo ktorí sú
napojení na štátny rozpočet ako podnikatelia a ďalší „vriťolezci“,
svojím správaním a rozkrádaním poškodzujú meno strany, jej
zakladateľov a častokrát ani vodca nemôže vedieť všetko, a tak v
utajení podkopávajú nohy a postavenie nielen jemu samotnému,
ale ničia všetko dobré a zmysluplné len z jediného dôvodu, aby
sa sami napchali čo najviac a zbohatli čím skôr. Lebo, ktovie...? Čo
bude zajtra?
Ak začne mať už strana takú kvantitatívnu silu – ako Smer
dnes má, je len logické, že v nej prebieha aj veľké trenie, tlaky,
vzájomné útoky – začína sa rozkladať disciplína.. Lebo disciplína,
to nie je len rovnaké hlasovanie podľa prsta Laššákovej, ale
disciplína je aj o slušnosti, zodpovednosti voči voličovi a najmä
o zodpovednosti za svoje činy a prešľapy. Ale tiež o tom, že
sociálny demokrat sa má chovať v zmysle vlastnej straníckej
filozofie a nie vymetať nočné bary, preháňať sa v najdrahších
značkách áut, dráždiť verejnosť drahými značkovými oblečeniami
a doplnkami za šesťciferné sumy a žúrovať kedykoľvek doma
alebo v ďalekom zahraničí. Naozaj smiešne vyznievajú slová
o tom, že štát nemá peniaze, ale politici, platení z daní občanov,
si stavajú lukratívne domy - /a nie jeden!!/ pričom ich ceny sa
pohybujú v miliónoch slovenských korún. Kde na to zobrali?
Všetci predsa nededili po strýčkoch z Ameriky... Ale veď, prečo by
sa nedalo žiť ako monarcha, ak beriem 2 a viac nadštandardných
platov – čo je čistá prax mnohých politikov a poslancov NR SR na
Slovensku. Majú dva, tri, či štyri žalúdky? V týchto mesiacoch

máme možnosť sledovať „zvýšené
pracovné úsilie“ poslancov NR
SR, ale aj vlády SR, keď vidíme
akou rýchlosťou schvaľujú rôzne
zákony, nariadenia, používajú
skrátené legislatívne konania pri
rôznych zákonoch, ktoré chcú – aby
„nabehli“ do praxe čo najskôr. Ako
vidíme, ide to a bez problémov,
ak sa chce! Opozícia sa síce stavia
na zadné a snaží sa blokovať, kritizovať, ale nedarí sa jej. A preto
je viac než jasné, že keby vládna smerácka väčšina poslancov
chcela, tak teraz naozaj bez problémom by schválila zákon
o jednom plate, prípadne jednej štátnej verejnej funkcii, resp.
jeden plat a ďalšie funkcie ohodnotené len symbolicky, resp.
minimálnym platom. Je absolútnou aroganciou voči bežnému
občanovi, keď sa politikovi šplhá mesačný príjem vďaka viacerým
platom do výšky pol milióna slovenských korún – a chudák
občan vidí na výplatnej páske minimálnu mzdu. Znova ma to
núti opakovať už veľakrát vyslovené, že republiku nám tunelujú
a vyžierajú najmä poslanci, poslanci a ich rodiny a kamaráti
z vysokých finančných kruhov. Bežný človek – čo aj s vysokou
školou, sa len môže prizerať, ako v praxi zákony neplatia pre
každého, že niekto je viac „náš“ a iného treba „zadžubať“.
Skutočne je momentálne na politickej scéne jedinečný priestor
a možnosť prijať zákon zákonov o jednom príjme pre
funkcionárov. Ak by bola vôľa, keďže väčšina vládne a sami
vidíme, že zákony, ktoré chcú schváliť, sa odsúhlasujú ako na
bežiacom páse bez odporu, tak by tento zákon určite schválený
bol... Lenže – tu je lepšie mlčať..., a aj opozícia radšej čučí ako
voš pod chrastou..., veď načo by do takéhoto niečoho rýpali, keď
sami mnohí profitujú na viacerých funkciách alebo dohadzujú
výhody blízkym... Naozaj je spravodlivosť rovnaká pre každého?
Alebo len pre niekoho a iný sa jej vysmieva do tváre? Hovorí
sa, že tam na druhom svete príde k účtovaniu. Neviem, ako sa
vy na to dívate, ale pre mňa je to malá útecha tu – za života.
Keď vidím, ako sa beztrestne kradne na rôznych úrovniach,
ako sa zahmlieva pravda o štátnom „biznise“. Ako niektorí
„vyvolení“ prichádzajú k veľkým peniazom zo štátnej pokladnice
a tunelovanie štátneho majetku je veľmi sofistikovane zakryté
napr. pod rôznymi projektami o dobročinnosti a pomoci ľuďom,
častokrát chorým, hendikepovaným a bezvládnym. Tak čo, stihne
vládna väčšina predsa len odsúhlasiť ešte pred voľbami 1 plat,
jedna funkcia? Iste by týmto počinom získala aj tých, ktorých už
možno stratila a nemusela by robiť ani predvolebné guláše. Toto
by bola šupa aj do vlastných radov! Veľmi by sa tým odľahčila
štátna pokladňa a stovky ľudí by našlo prácu a uplatnenie.
Radikálne by sa tým však zrútila úroveň našich politikov
a poslancov, primátorov, županov, a aj preto si myslím, a nie len
ja, že takýto zákon, je len a len „scifi“ na Slovensku a súčasný stav
vyhovuje ako ľavici tak aj pravici. Veď luxusný nadštandardný
život, v ktorom chýbajú už len lety do vesmíru, niečo stojí, prečo
sa toho zriekať?

Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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„Toto nie je domov dôchodcov, toto je hotel na úrovni,“ vyhlásil
o Penzióne Orlík v Močenku jeho majiteľ Ing. Stanislav Szabó.
Dňa 25.septembra sme boli svedkami
otvorenia elegantného Penziónu Orlík,
ktorý bude poskytovať sociálne služby
pre seniorov. A tak po 15 mesačnej
realizácii má Močenok na pozemkoch
bývalého futbalového tímu ŠK Eldus
Močenok „hotel“ pre dôstojné starnutie.
Pri slávnostnom otvorení asistovala
majiteľovi aj Ing. Bc. Vlasta Kĺbiková,
vedúca oddelenia odboru sociálnych
vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá podotkla, že úroveň
spoločnosti a jej života sa hodnotí
aj podľa toho, ako sa vie spoločnosť
postarať o starších. A práve majiteľovi,
Ing. Stanislavovi Szabóovi (na snímke vpravo) a jeho zamestnancom,
ide predovšetkým o to, aby vytvorili
bezpečný domov s kompletnou starostlivosťou a aby v maximálnej miere
zapojili týchto ľudí do normálneho
života. Je to vysoko odborná činnosť
a účelom tejto práce je prebudiť nový
život v klientoch.
Penzión vysvätil i kaplán Farnosti Močenok dp. Mihálka (na snímke), ktorý

zaželal všetkým tým, ktorí tu budú
prichádzať, aby prežívali každý deň
s úsmevom a aby tu vládol predovšetkým pokoj a láska.
Už od prvého uzretia vám je ihneď jasné, že sa jedná o vysoký nadštandard,
krásne prostredie a premyslený systém
tak, aby sa každému klientovi dostalo
všetkého, čo potrebuje. Penzión disponuje kapacitou 80 – 100 miest, pričom
ponúka na výber z 48 jednolôžkových
a 16 dvojlôžkových izieb. Čo považujem za obrovskú výhodu, je vyčlenenie
8mich hosťovských izieb pre krátkodobé ubytovanie rodiny a návštev
klientov, aby tak v deň návštevy nemuseli hneď utekať domov.
Každá z izieb je plne a moderne zariadená. Ich súčasťou je vlastné sociálne
zariadenie ( sprcha, wc, umývadlo ),
priestranný šatník, komoda, nočný
stolík a tv. Cena za ubytovanie sa pohybuje do výšky 500 Eur. Samozrejmosťou je strava 5x denne, pranie, žehlenie
a komplexná zdravotná starostlivosť.
Nuda? Tu nehrozí! „Toto nie je domov
dôchodcov, toto je hotel na úrovni!“

Stredná odborná škola v Šali bude pôsobiť

ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre technické odbory.
Pôsobenie našej školy ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy /COVaP/ je zárukou úrovne kvality školy ako celku v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Škola splnila stanovené kvalitatívne kritériá pre možnosť pôsobiť ako centrum. Spojená škola spolupracuje so
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Nitre a disponuje materiálno-technickým zabezpečením, ktoré je nad rozsah základného vybavenia uvedeného v normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre elektrotechnické a strojárske študijné
a učebné odbory. Hlavnou úlohou COVaP je teoretické odborné vzdelávanie a praktická
príprava žiakov na výkon daného povolania a odborných činností na základe požiadaviek
zamestnávateľov s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce.
Medzi ďalšie úlohy centra patrí tvorba a realizácia nových školských vzdelávacích programov, ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, spolupráca so základnými
školami, najmä v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy, celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce, rekvalifikačné vzdelávanie, medzinárodná spolupráca, tvorba
prezentačných a učebných textov a spolupráca so zamestnávateľmi na ukončovaní štúdia.
Realizáciu rozvojového projektu COVaP svojou spoluúčasťou podporilo MŠVVaŠ SR, NSK,
Duslo, a.s. Šaľa a Samsung Electronics Slovakia s.r.o. Dúfame, že pôsobenie Strednej odbornej školy ako COVaP významnou mierou prispeje ku skvalitneniu vyučovacieho procesu a
zvýši možnosti uplatnenia našich absolventov na trhu práce.
PaedDr. Milan Arpáš,
zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie a koordinátor COVaP

Galantský a Šaliansky Žurnál - regionálny časopis pre okresy Šaľa a Galanta.
e-mail: gszurnal@gmail.com; www.zurnaly.sk; mesačník/dvojmesačník / ročník XIX.

VYDÁVA: Vydavateľstvo ”HELENA”, Dolná 5, Šaľa, IČO: 34644237, časopis registrovaný pod č.: EV 3497/09, ISSN 1339-1933 n Šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, promovaná
žurnalistka, mobil: 0903/516 499 n Grafická príprava: Peter Orbán - Zoxó Press, zurnal@zoxo.sk n INZERCIA: denne, č. tel.: 0903 516 499, dohodou. n Pri opakovaní inzerátu
- výrazná zľava. n Farebná inzercia - informácie v redakcii. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. n Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí poskytujú informácie
do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na
slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či
prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb, organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou občianskoprávnou
a trestnoprávnou zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, či skupine osôb,
organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý subjekt preto nemôže
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Exkluzívny, prezentačný a reklamný časopis firiem, súkromných spoločností,
štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností Galantsko-Šalianskeho regiónu
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vyhlásil Ing. Stanislav Szabó. Veď v samotnom areáli sa
nachádzajú tenisové kurty, park či futbalové ihrisko, vo
vnútorných priestoroch nájdete zimnú záhradu, biliard
i telocvičňu, ako jednu z variant umocňovania mobility.
Dokonca jeden zo spoločenských priestorov je prispôsobený na potreby kaplnky. Takže penzión je skvele vybavený a prispôsobený tak, aby sa tu každý cítil príjemne
a v kruhu približne rovnako starých „spolukolegov“.
Najhoršie je totiž žiť osamote, zostať sám, bez spoločnosti blízkych a ľudí vôbec. Niekedy ani deti nemôžu
byť s rodičom stále doma, pretože pracujú a teda musia
zabezpečovať svoju existenciu aj existenciu svojich detí.
No a vtedy je vhodná práve takáto moderná alternatíva
bývania pre dôchodcov, kde je o seniorov postarané
v každom smere na úrovni.
text a foto: Michaela Chvojková
Nech sa páči, pre bližšie informácie neváhajte
kontaktovať a bližšie sa zoznámiť
s prostredím tohto domova dôchodcov
v Močenku:
Alena Velčická
mobil : + 421 905 140 272
e-mail : socpracovnik@penzionorlik.sk
Marta Lenčéšová
mobil : + 421 905 280 178
e-mail : hlavnasestra@penzionorlik.sk
Telefón:
konateľ spoločnosti:
+421 901 704 458
tel. 037/ 655 9010
e-mail: penzionorlikmocenok@gmail.com

svojich
predstáv
zaplatíte
iba za to,
čo naozaj potrebujete!
– činnosť
vozidlaa ako
pracovného
stroja
– nadštandardnú výbavu
Galantský
a Šaliansky Žurnál
– asistenčné
služby pReMIUM
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Vybrať si môžete až zo štyroch balíkov poistného
krytia podľa toho, ktorý vám bude najviac vyhovovať:

BAsIC
pLUs

V havária
Generali poisťovni si klient môže k PZP
havária
pripoistiť
za výhodnú cenu 8 havárijných rizík
+ živel a vandalizmus

KoMFoRt
Blíži sa koniechavária
roka, kedy zvykneme meniť poisťovňu kvôli zákonnému poisteniu
vozidiel. Čo+ponúka
poisťovňa klientom na rok 2016, ako a čím osloví aj
živel a Generali
vandalizmus
ďalších občanov,
ktorí by ju chceli prípadne vyskúšať...?
+ krádež
V aktuálnej akciovej
poisťovne
NOVINKa!nákladmi na opravu vozidla a poistným
+ SOSponuke
PaRtNER

Generali získajú klienti k PZP jedno zo
plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej
štyroch vybraných havarijných rizík
udalosti. Cena: 20 eur
havária
eXtRA(živel, výtlk, úraz,
nové diely za staré)
5. Krádež – vzťahuje sa na motorové vozidlo
úplne zadarmo!
Navyše
aj ďalšie havarijné
a jeho súčasti. Cena: 30 eur
+ živel
a vandalizmus
riziká ako čelné
či krádež dostanú za
6. Živel – kryje poškodenia v prípade
+ sklo
krádež
skvelé, zvýhodnené ceny. A to pri cene PZP
požiaru, krupobitia, povodní a záplav,
+ poistenie finančnej straty (GAp)
už od 59 eur ročne.
víchrice, pádu stromu, stožiara, zosuvov
Tohtoročnou +
novinkou
je plnenie bez
SOS PaRtNER
NOVINKa!pôdy a pádu lavíny. Cena: 10 eur
odpočítania amortizácie! Okrem toho
7.Čelné sklo – kryje poškodenia v prípade
dostanú klienti v poisťovni Generali
vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy
výhodné asistenčné služby 24 hodín
a havárie, teda aj od odleteného kamienka.
denne 7 dní v týždni úplne zadarmo.
Cena: od 18 eur
Novinkami sú aj mobilná aplikácia na
8. Asistenčné služby PREMIUM – sú služby
teraz vnahlásenia
akciovej
ponuke:
dopravnej
nehody, poisťovňa
poskytované pri riešení dopravných nehôd a
Generali spustila tiež hlásenie a sledovanie
mechanických porúch.
Cena: 20 eur
NoNstop
AsIsteNCIA
stavu riešenia
poistnej
udalosti na
webe. straty
Všetky zmeny robímeVolania
s ohľadom
– pre majiteľov
nových
áut poistenie
finančnej
zona
slovenska
0800 121 122
Obrovskou
výhodou pre klienta sú aj
klienta v snahe poskytnúť čo najlacnejšie
(GAp) na
1 rok zadarmo
Volania
zahraničia
+421 2 58 57 22 66
nadštandardné limity poistného krytia (6
a najvýhodnejšie postenie
pre zo
čo najširšie
– pre majiteľov
ojazdených
áut
náhradné
vozidlo
mil. eur škody na majetku, 6 mil. eur škody
skupiny vodičov. Nové PZP od poisťovne
ING. ĽUBOMÍR HARČARÍK
v prípade
potreby
3 dni zadarmo
na zdraví)
bezna
navýšenia
poistného!
Generali patrí medzi najviac
segmentované
Kontaktujte
nás:
Klient si môže navyše pripoistiť k PZP
produkty na trhu. To znamená, že cena PZP
poisťovňa Generali k havarijnému poisteniu
za zvýhodnenú cenu nasledovných 8
zodpovedá v čo najvyššej možnej miere
produkt SOS Parter. Ide o ochrancu na
havárijných rizík:
rizikovému profilu klienta. V praxi nové
cestách, teda zariadenie, ktoré pri nehode
1. Výtlk – kryje poškodenie diskov a
sadzby prehĺbili segmentáciu, takže dokážu
Výhodne
si môžete
dopoistiť
aj ďalšie riziká:
pneumatík
z dôvodu
zlého stavu vozovky.
stanoviť každému klientovi sadzbu na mieru. automaticky posádke zavolá pomoc.
Zariadenie obsahuje aj núdzové tlačidlo,
Cena: 10 eur
Ceny PZP sme s platnosťou od 19. októbra
ktorým si vie posádka privolať asistenčné
– sklá na2.vozidle
Stret so zverou – vzťahuje sa na
znížili pre viaceré skupiny vodičov.
služby či lekársku pomoc. Klienti, ktorí si
poškodenia pri strete
Výhodnejšie poistenie môžu po novom
– úraz dopravovaných
osôbs akoukoľvek zverou
uzatvoria toto pripoistenie, dostávajú na
(divá aj domáca). Cena: 25 eur
získať už aj pomerne mladí klienti - po
– batožinu
a
veci
osobnej
potreby
PZP ihneď zľavu 10 percent a na havarijné
3. Úraz – kryje riziko smrti, trvalé následky
dovŕšení 24 rokov, klienti z menších
– poistenie
finančnej
straty (GAp)
poistenie 5 percent. Zodpovednou jazdou
a dobu
nevyhnutného
liečenia spôsobené
miest a obcí, či majitelia
nových vozidiel
| 0850 111 117
generali.sk
si vedia navyše vyjazdiť na ďalšie poistné
úrazom
dopravovaných osôb. Cena: od 15
alebo vozidiel starších ako 12 rokov.
– náhradné
vozidlo
obdobie zľavu z PZP až do výšky 20
Výhodnejšie poistenie získavajú aj držitelia
– činnosťeur
vozidla
ako
pracovného
stroja
percent a zľavu z havarijného poistenia
4. Nové diely za staré – v prípade
vozidiel s výkonom motora menším 120
– nadštandardnú
výbavu
do výšky 10 percent.
nezavinenej
dopravnej nehody klientovi
kW.
poisťovňa
preplatí
rozdiel medzi celkovými
Ako jediná poisťovňa na Slovensku ponúka
– asistenčné
služby
pReMIUM

Kontakt na pobočku v Galante
záujemcovia nájdu na stránke
www.generali.sk,
ale uvádzame ho aj pre našich čitateľov:
- Ľubomír Harčarík 0907999140
- Iveta Perinová 0905562431 Galanta +
Šaľa a okolie
- Henrieta Držíková Šefčíková
0905437228 Galanta + Sládkovičovo a
okolie
- Ildikó Csörgöová 0910412157 Galanta
+ Horné Saliby a okolie
- Erika Tornyaiová 0902916853 Veľké
Úľany a okolie

Galantský a Šaliansky Žurnál
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ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Directreal Partner realitná kancelária

Vajanského 2385/20, 924 01 Galanta

KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

www.directreal.sk/partner, partner@directreal.sk

Galantský a Šaliansky Žurnál

NÁBYTOK
C zafík
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Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

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

Ďakujeme
za dôveru.
Želáme
pohodový
rok 2016!

Krása, kvalita, štýl, elegancia a vynikajúce ceny.

Už 26 ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA

ID142325

Krásna novostavba RD v Šali. 172.000€

Galantský a Šaliansky Žurnál
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„Teší ma, že s poslancami mesta mám konštruktívnu spoluprácu a tak
máme spoločný, progresívny ťah jedným smerom, čo znamená konečne
po rokoch rozvoj a modernizáciu mesta Šaľa v prospech jej obyvateľov“,
hovorí Mgr. Jozef Belický, primátor Šale.

o Posledné dni v roku ľudia väčšinou
hodnotia, čo sa podarilo a čo nie. Za
nami je kalendárny rok, ale aj rok
odvtedy, kedy Mgr. Jozefa Belického
zvolili za prvého muža mesta Šaľa.
Preto sme sa ho spýtali, ako hodnotí
uplynulé obdobie, čo sa podarilo
zrealizovať, čo naopak, nevyšlo
podľa predstáv?
- Počas prvého polroku sa podarilo
dokončiť veľa rozbehnutých projektov,
napríklad prvú etapu modernizácie
verejného osvetlenia a vybudovanie
záchytného parkoviska. Celý rok bol
poznačený snahou dokončiť projekt
Domova dôchodcov, vyzerá to tak,
že s pozitívnym záverom. Domov
dôchodcov by mal slúžiť pre 80
seniorov už začiatkom roka 2016 a to
aj vďaka vládnej dotácii vo výške
288-tisíc eur. Mesto ju získalo na
prevádzku zariadenia na výjazdovom
rokovaní vlády v Nitre koncom
septembra. V druhom polroku sme
boli úspešní aj so žiadosťou o financie
(viac ako 600 tisíc EUR) na druhú
etapu modernizácie verejného
osvetlenia, zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku
je v príprave. V meste by tak mali
čochvíľa pribudnúť nové led svietidlá,
ktoré budú energeticky úspornejšie.
Mesto bolo úspešné aj so žiadosťou
smerom k Slovenskej správe ciest
– obyvatelia sa tak dočkali opravy
chodníka na moste. Investícia správcu
však pokračuje na jar, vymeniť by mal
aj skorodované zábradlie. Na prelome
leta a jesene sa nám, dúfam, podarilo

potešiť aj tých menších a ich rodičov.
Mesto v spolupráci so spoločnosťou
Duslo a. s. vynovilo štyri detské ihriská
a dve celkom nové vybudovalo –
celkovo sme na detské ihriská vynaložili
zhruba 25-tisíc eur. Plánujeme aj
výstavbu multifunkčného ihriska na
ZŠ J. C. Hronského v Šali, jej realizácia
sa však žiaľ, presúva na budúci rok. Pre
rodiny sa nám však podarilo zrealizovať
aj jedinečnú vec – v priestoroch
základnej školy na ulici Bernolákovej
vo Veči sme zriadili materskú školu
s troma triedami, jednu z nich
navštevujú deti s autizmom. Je úžasné,
že aj vďaka obetavej práci rodičov
a pedagógov sme šesť detí dostali do
spoločnosti a sociálne vzťahy môžu
spoznávať práve v škôlke zriadenej
mestom. Materská škola slúži aj ďalším
približne 30-tim deťom z mesta.
Podobne krásne pocity zanechala
na duši návšteva takmer 30-tich detí
z Ukrajiny (na snímke dole). Vďaka
oživeným vzťahom s partnerským
mestom Mogiľov Podoľskij sme pozvali
deti a ich rodičov do Šale. Tie rodiny
pocítili, čo sú vojnové nepokoje a som
naozaj rád, že naše mesto sa pre nich
stalo malým útočiskom a miestom
príjemne strávených chvíľ. Stalo sa
tak najmä vďaka podnikateľom na
území mesta. Na oddych sa môžu tešiť
aj obyvatelia mesta v nemocničnom
parku. Po dlhoročnej neúspešnej
snahe získať park do vlastníctva
mesta nám Nitriansky samosprávny
kraj v septembri schválil dlhodobý

prenájom parku o rozlohe dva
hektáre. Máme veľké plány, chceme
tu vytvoriť oázu oddychu, oživiť zeleň,
zabezpečiť nové lavičky a park chceme
zatraktívniť aj minizoom. Priestor na
oddych oficiálne vznikol aj na pešej
zóne – po ôsmych rokoch sa nám ju
podarilo skolaudovať. Pre obyvateľov
to znamená napríklad aj to, že si budú
môcť užívať letné terasy, mesto na ne
bude môcť vydať povolenie. V oblasti
sociálnej starostlivosti sa podarilo
mestu získať dotáciu od Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
vo výške 11-tisíc eur. Mesto použilo
financie na nákup špeciálneho
motorového vozidla, ktoré slúži na
rozvoz jedál pre viac ako 100 seniorov
a zdravotne ťažko postihnutých ľudí
v meste. V októbri sme dôstojne
a veľkolepo oslávili Mesiac úcty
k starším. Bohatý kultúrny program na
celomestskej oslave roztancoval viac
ako 150 členov denných centier. Jeseň
bola v Šali pestrá aj vďaka predajcom,
ktorí prejavili záujem o pravidelné
organizovanie Farmárskych trhov. Na
základe spätnej väzby od návštevníkov
sa stali obľúbeným zdrojom tradičných
výrobkov. Ak bude záujem z oboch
strán – čiže zo strany predajcov, aj
návštevníkov, pravidelné trhy budú
pokračovať.
Pre pohodlie obyvateľov sa nám
podarilo zrealizovať opravy niekoľkých
úsekov miestnych komunikácií. V Šali
sa nám podarilo vybudovať nový
chodník na ulici Nešporovej a vyriešil

Galantský a Šaliansky Žurnál

sa aj dlhoročný havarijný
stav na parkovisku na ulici
Hollého. Opravili sme aj
prepady chodníkov okolo
kanalizačných poklopov na
ulici Narcisovej a Slnečnej.
Nové chodníky pribudli na
mestskom cintoríne.
Na jeseň prišla z VÚC aj jedna
nemilá správa – ordinačné
hodiny na detskej pohotovosti
počas noci obmedzili. Na
základe rozhodnutia krajského
lekára je detská pohotovosť
od 1. októbra k dispozícii do
22.00 hod. Mesto robí všetko,
čo je v jeho kompetenciách,
aby bola detská pohotovosť
zabezpečená aj počas
nočných hodín. Veľkú snahu
vyvíjame aj v súvislosti
s výstavbou obchvatu
mesta, ktorého investorom
je Slovenská správa ciest.
Proces sa skomplikoval podmienkou
vypracovania štúdie realizovateľnosti,
ktorá doteraz nebola potrebná. Tá je
vo fáze prípravy podkladov pre verejné
obstarávanie. Vypracovanú štúdiu má
následne schváliť Európska komisia v
Bruseli.
Vplyv na život v meste majú aj
podnikateľské subjekty. Vzťahy s nimi sa
snažíme oživiť a rozvinúť. Aj vďaka ich
pomoci sa nám podarilo v uplynulom
období zrealizovať a naštartovať
niekoľko dobrých vecí. Spomeniem
len zopár – za pomoci podnikateľov
sme mohli zrealizovať prvý ročník
výstavy a verejnej ochutnávky vín,
ktoré sa zaregistrovali do prvého
ročníka súťažnej prezentácie pod
názvom Víno Terra Wag – Šaľa 2015.
Vďaka spolupráci podnikateľov sme
mohli spríjemniť prázdniny deťom
z ukrajinského partnerského mesta. Ich
približne týždenný pobyt u nás nestálo
mesto, vďaka miestnym podnikateľom,
ani cent. Spoločnosť Duslo podporilo
obnovu detských ihrísk nemalou
čiastkou. Naša snaha o spoluprácu
s podnikateľskými subjektmi presahuje
aj hranice mesta. Svedčia o tom dary
v podobe práčky
pre Organizáciu
sociálnej
starostlivosti alebo
ôsmich monitorov
od spoločnosti
Samsung
Electronics
Slovakia, s.r.o.
Chcem sa všetkým
podnikateľom
poďakovať za ich
prístup a tieto
vzťahy ďalej
rozvíjať. Aj preto
sme sa rozhodli,
že po niekoľkých
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seniorky „obkľúčili“ primátora

rokoch obnovíme tradíciu stretnutia
s podnikateľmi. Som presvedčený
o tom, že spolu dokážeme zrealizovať
a podporiť ďalšie skvelé podujatia či
investície pre Šaľanov.
o V samospráve sa objavilo viacero
nových mien. Jednou z nich je aj
Ing. Jana Nitrayová (na snímke),
prednostka mestského úradu. Ako
hodnotíte spoluprácu s ňou a aké ?
- Spolupráca s novou prednostkou,
s pani Ing. Janou
Nitrayovou, je veľmi
prínosná. V šalianskej
samospráve
pôsobí už dlhé
roky. Má bohaté
a mnohostranné
skúsenosti
na viacerých
oddeleniach
mestského úradu.
V súčasnosti intenzívne rieši otázku
výstavby nájomných bytov. Verím,
že vďaka snaženiu všetkých, čo sa
na projekte podieľajú, by sme mohli
budúci rok stavať. Všetko nasvedčuje
tomu, že o nájomné byty bude záujem.
Budeme informovať, kedy a kam môžu
ľudia posielať svoje žiadosti o byt.

mesiac úcty k starším

Ďalšou dôležitou úlohou je vytvorenie
klientskeho centra na mestskom úrade,
aby sme ľuďom zjednodušili prístup
k potrebným informáciám a tlačivám.
Realizáciu sme odsunuli na začiatok
roka 2016, pretože sme sa museli
sústrediť v prvom rade na dokončenie
domova dôchodcov.
o Personálne zmeny nastali aj
v mestskom kultúrnom stredisku.
Jeho novým šéfom sa stal Ing.
František Botka (na snímke). Ako
hodnotíte kultúrny a spoločenský
život v Šali?
Pohlo sa
tu niečo
k lepšiemu?
Aké sú
najbližšie
plány?
- Kultúra ožila
a to doslova.
Po viac ako
desiatich
rokoch
sa môžeme opäť pýšiť folklórnym
súborom. Podarilo sa založiť detský
folklórny súbor Šaľanček a svoj súbor
majú aj dospelí pod názvom Šaľan.
Práve počas vianočných trhov budú mať

Galantský a Šaliansky Žurnál

naši záchrancovia kultúrneho dedičstva
premiérové vystúpenie. Projekt
oživenia folklóru v meste sa pripravoval
už v lete. Vyzbierané dobrovoľné
vstupné počas Kultúrneho leta v Šali
sa použilo na nákup inventára pre
súbory. Keď už spomíname leto, počas
neho sme zažili aj prvý úspešný ročník
Kinofestu v Šali. Kultúra pripravila aj
Večianske a Šalianske slávnosti, ktoré
mali mimoriadne pozitívnu odozvu.
Koncom leta nechýbal ani tradičný
Bažant kinematograf, avšak s malou
zmenou. Nový šéf dosiahol pre mesto
výhodnejšie podmienky. Mesto počas
uplynulých rokov platilo organizátorovi
približne tisíc eur za premietanie.
Ing. František Botka však dosiahol, že
Bažant kinematograf premietal v Šali
zdarma. Na jeseň sa mohli obyvatelia
tešiť na množstvo skvelých divadelných
predstavení, do Šale zavítali aj známi
slovenskí herci. V novembri sme
potešili Šaľanov koncertom skupiny
Desmod. Návštevníkov onedlho
zabaví aj Elán. V posledných týždňoch
prebiehala príprava vianočných trhov.
Návštevníci sa môžu tešiť na speváka
Martina Haricha, Barboru Balúchovú
a Katku Koščovú. 19. decembra príde
do Šale aj Coca Cola kamión. Santa
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Claus a škriatkovia sa tešia na deti a ich
rodičov s dvojhodinovým programom.
o Aj v poslaneckých laviciach sa
objavilo niekoľko nových tvárí. Ako
sa Vám spolupracuje s poslaneckým
zborom?
- Atmosféra medzi predchádzajúcim
poslaneckým zborom a vedením
mesta nebola ideálna. Bola to pre
mňa výzva zmeniť tento stav. Myslím,
že naša spolupráca je dnes veľmi
konštruktívna a férová. Slová poslancov,
ktoré odzneli na októbrovom zasadnutí
zastupiteľstva, ma mimoriadne potešili.
Vyjadrili spokojnosť s komunikáciou
mesta voči poslancom, dokonca
niektorí povedali, že „je tu iný ťah na
bránu“ ako predtým. Dôvera poslancov
je pre mňa záväzkom a motiváciou
tieto vzťahy ďalej vyvíjať v prospech
obyvateľov. Teší ma aj to, ak majú
poslanci rozdielny názor, o ktorom
môžeme diskutovať. Je to pre mňa
znamením, že im na chode mesta záleží
a hľadajú možnosti a spôsoby, ako veci
vylepšovať. Aj vďaka ich vôli hlasovať
za rozvoj mesta sa podarilo dokončiť
projekt domova dôchodcov či nakúpiť
elektromobily pre mestskú políciu.
o Pre obyvateľov je dôležitý aj ich
pocit bezpečia a ochrany, ktorú

v spolupráci so štátnou políciou
zabezpečuje práve spomínaná
mestská polícia. Na jej čele je
náčelník Mgr. Peter Krokavec (na
snímke). Akým smerom sa vyvíja
činnosť mestskej polície?
- Mestská polícia je pre mňa
mimoriadne dôležitá súčasť života
v meste. Sám som bol náčelníkom
mestskej polície v Šali. Snažíme sa jej
pomôcť pri realizácii projektov, ktoré sa
zameriavajú na zvýšenie bezpečnosti
občanov. Na jeseň tohto roka sa
podarilo mestu získať dotáciu z Rady
vlády pre prevenciu kriminality vo výške
10-tisíc eur. Poslúžia na nákup deviatich
kamier v rôznych častiach mesta. Verím,
že sa tak pocit bezpečia ľudí zvýši na
hlavných dopravných trasách v meste
a tiež v okolí vynovenej centrálnej
mestskej zóny a na pešej zóne. Kamery
sú pod dohľadom zamestnancov
chránenej dielne. Dobrou správou
je, že sa podarilo získať dotáciu aj na
vynovenie týchto priestoroch z úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ako som už spomínal, hliadka mestskej
polície jazdí na elektromobiloch.
Nákup áut bol nevyhnutný, voľbu
elektromobilov podporili aj poslanci.
Prispievame tak aj k ochrane životného
prostredia a dá sa povedať, že sme
v tomto smere priekopníci. Šaľa ako
jediná samospráva na Slovensku
používa na výkon služby výlučne
elektromobily. Ich slávnostné
odovzdanie si prišiel pozrieť aj minister
životného prostredia SR Peter Žiga.
o Povedali sme toho veľa, veľa
pracovného. Blíži sa však obdobie
pokoja, lásky a rodinnej pohody. Čo
by ste obyvateľom mesta Šaľa želali k
sviatkom?

- Rád by som Vám zaprial

to najdôležitejšie. Lásku
v rodinách, zdravie,
pochopenie medzi
blízkymi, ľudskosť
okolo nás. Želám Vám
pokojné a láskyplné
Vianoce. Do nového
roka vstúpte plní novej
sily, elánu, samozrejme
zdravia. Želám Vám
porozumenie medzi
priateľmi a kolegami
počas celého roka. Verím,
že sa nám tak bude
ľahšie a konštruktívnejšie
pracovať pre našu veľkú
rodinu s menom Šaľa.

otázky: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
foto: Erika Kőrösi, hovorkyňa MsÚ Šaľa/
archív mesta Šaľa

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Žiaci z galantskej Strednej odbornej
školy pripravili jablkové dobroty
Jablká patria k nízkoalergennému ovociu. Vo výžive sú pokladom,
lebo obsahujú vitamíny, minerálne látky, organické kyseliny,
aromatické látky, antioxidanty a vlákninu. Kyslosť jabĺk ovplyvňuje
množstvo prítomných kyselín, mierne trpkú chuť môžu spôsobovať
triesloviny. Vďaka vysokému obsahu vlákniny pôsobia veľmi pozitívne na činnosť čriev a očisťujú organizmus. Antioxidanty v jablkách
majú nielen omladzovací a regeneračný účinok, ale aj znižujú riziko
vzniku ochorenia na rakovinu.
Deň jablka sme si v SOŠO a S , Ul. Z. Kodálya 765 v Galante pripomenuli 21. októbra 2015. Na úvod dňa si všetci študenti školy vypočuli
rozhlasovú reláciu o pozitívnych účinkoch jabĺk na ľudský organizmus.

Žiaci prvého ročníka študijného odboru hotelová akadémia pripravovali projekty venované jednotlivým zložkám jabĺk a ich vplyvu na
ľudské telo.

Študenti druhého ročníka pripravovali dobroty z tohto ovocia
plného vitamínov, minerálnych látok, antioxidantov a vlákniny. Od
skorého rána sa priestormi školy niesla vôňa jabĺk, škorice či vanilky.

Počas obedňajšej prestávky boli pravé jablkové hody, kedy mohli
všetci ochutnať nielen rôzne odrody jabĺk ale aj pripravené dobroty
z nich.
Ing. Anna Švancárová

Na Svätoplukovej podkove v Nitre nechýbali ani Šaľania

Lucia Astlová na koni Samuel

V areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre sa
17.-18.10.2015 sa pod názvom
Svätoplukova podkova konalo
po prvý krát pekné podujatie
pre milovníkov koní, kde samozrejme nemohli chýbať ani naši
študenti Strednej odbornej školy,
Štúrova 74, Šaľa zo študijného
odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo.
V sobotu to bol celoslovenský
šampionát furmanov a nedeľa
patrila parkúru a pretekom zručnosti. Našu školu reprezentovali
dve študentky študijného odboru agropodnikanie so zameraním
na chov koní a jazdectvo Angelika Tulisová a Lucia Astlová.
Dopoludnia sa naše žiačky zúčastnili parkúrových pretekov,
kde v prvej súťaži skončila na 3.
mieste Lucia Astlová s koňom
Samuel. Po zvýšení prekážok
nasledovala druhá súťaž v parkúre a bronz si odniesla Angelika
Tulisová na koni Amor.
Preteky zručnosti už priniesli
úspech pre obidve naše študentky. Bola to vlastne rýchlostná
disciplína, pri ktorej musela
dvojica ( jazdec – kôň) slalomom

Angelika Tulisová na koni Amor

Galantský a Šaliansky Žurnál

obísť rozostavané tyče oboma smermi a snažiť sa
dosiahnuť najlepší čas. Jazdec bol penalizovaný 5
trestnými sekundami za zhodenie tyče, či pomýlenie trate. Kôň musel správnym štýlom pozorne
prekonať prekážky ako boli kavalety a menší skok,
ale aj vycúvať zo „stajne“. V tejto časti pretekov
sa Angelika Tulisová umiestnila na 4. mieste
a Lucia Astlová na 2. mieste. Preteky zručnosti
absolvovali naše žiačky ukážkovo, aj napriek
tomu, že to bola westernová disciplína s rýchlostnou časťou pole bending a časťou trail, čím dokázali, že sú všestranne nadané.
S napätím sme očakávali aj vyhodnotenie súťaže
o najkrajšieho koňa. Súťaž bola určená pre divákov, ktorí mali hlasovaním rozhodnúť, ktorý kôň
toto ocenenie získa. Veľmi nás potešilo, že diváci
prisúdili túto cenu pre koňa z chovu našej Strednej odbornej školy, a to 13-ročnému hnedákovi
s menom Samuel.
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neskývaná radosť Lucii Astlovej po vyhlásení výsledkov hlasovania divákov o najkrajšieho koňa

Takto vyzerala Hubertova jazda na Odbornej škole v Šali
Tradičným podujatím na našej škole, ktorým sa uzatvára športová sezóna je Hubertova jazda. V symbolickom hone sa vzdáva česť jazdcom a koňom, ktoré počas celého
roku slúžili človeku, reprezentovali ho a pomáhali mu v jeho práci.
Účastníkmi tohto podujatia sú tradične študenti 3. a 4. ročníka študijného odboru
agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a ako diváci ostatní študenti
školy. Po vzore klasických honov, aj Hubertova jazda má svoje pravidlá, tzv. regule,
ktorými sa jazdci riadia. Najskúsenejší jazdec - master, vydáva pokyny a riadi celý
priebeh jazdy. Všetci jazdci ho nasledujú, pri jazde terénom, rovnako aj v úkonoch
ako sú skoky cez prekážky, zosadanie či nasadanie na koňa, obraty, rôzne zmeny
chodov atď. Všetky previnenia voči reguliam či Mastrovi sú potrestané na neskoršom

víťazka Hubertovej jazdy Petra Hroncová,
študentka 3. ročníka št. odboru agropodnikanie
- chov koní a jazdectvo

trieda 3.E s triednou učiteľkou Ing. Ivonou Maskovou ( v strede)

účastníci Hubertovej jazdy

súde s náležitými trestami. Ďalšia dôležitá funkcia na
Hubertuse je osoba líšky, jazdec s pripnutým líščím
chvostom na rukáve. Na ploche, ktorú určí Master, sa
vyhlási hon na líšku, jazdci naháňajú líšku a snažia sa
jej ukoristiť chvost. Víťaz sa stáva líškou do ďalšieho
ročníka Hubertusu.
Tohtoročná Hubertova jazda sa konala
16.októbra 2015 za pravého jesenného počasia. Po nástupe zúčastnených a slávnostnom otvorení Hubertovej jazdy sa začal
hon. Čakala ich takmer 5 kilometrov dlhá
trasa pozdĺž rieky Váh. Prekonávali sa rôzne
prírodné prekážky i terénne nerovnosti.
Napriek náročnosti terénu tento rok všetci
naši jazdci ostali v sedle.
Víťazkou tohtoročnej Hubertovej jazdy sa
stala Petra Hroncová na koni Hilary, ktorej
aj touto cestou srdečne blahoželáme.

dvojstranu pripravili:
Ing. Lívia Szabóová, zástupkyňa riad. školy
foto: Mgr. Judita Slatinová

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Spolok Slovákov z Maďarska na Slovensku vstúpil
do svojho 17-teho roku existencie
Spolok Slovákov z Maďarska na Slovensku
vstúpil do svojho 17-teho roku existencie
svojou bohatou činnosťou.
V dňoch 25. - 27. septembra 2015, čiže počas troch dní oslovoval v priestoroch Domu
Matice slovenskej v Galante i mimo neho
- programom pod názvom ,, Z pokolenia na
pokolenie“ širokú verejnosť mesta Galanta,
ale aj regiónu, tematicky premyslenými kultúrno-spoločenskými aktivitami. Podujatia

sa zúčastnilo takmer
250 návštevníkov.
Dôležité na celom
projekte bolo, že sa
ho aktívne zúčastnilo aj partnerské
mesto Tótkomlós
– Slovenský Komlóš
prostredníctvom
Organizácie Komlóšskych Slovákov,
ktorí sa počas
daždivého piatku predstavili
dvomi jednoaktovkami v
ochotníckom
prevedení pod
názvom ,, Koza
a nevesta“ a ,, Môj otecko“. Ani nepriazeň počasia neodradila záujemcov o
stretnutie s divadelníkmi. Komlóšania
sa potešili aj prítomnosti primátora
mesta pána Petra Pašku.
Celým projektom, ktorý bol finančne
podporený mestom Galanta, Trnav-

ským samosprávnym krajom, Termálnym
kúpaliskom – Podhájska a Byspravom s.r.o.
Galanta, ale pre svoju mimoriadnu náročnosť aj ďalšími sponzormi, ktorým patrí
poďakovanie sa nieslo základné poslanie vo
forme úcty k hodnotám predkov, kultúrnemu dedičstvu, zvykov a tradícií.

§ Hľadáme odpovede s advokátkou - JUDr. Lýdiou Botorče zo Šale na Vaše problémy a otázky z právnej oblasti §
Každý vlastník nehnuteľnosti, aj keď podielový,
je povinný sa o svoju nehnuteľnosť starať.
Bývame s bratom a mamou v jednom byte. Obaja sme
zárobkovo činní, sme majiteľmi bytu, každý 1/3..., mama
tiež. V poslednej dobe však brat začína „strečkovať“ a nechce
prispievať do domácnosti. Ani platiť nájomné, energie, ráta
s tým, že to zatiahneme s mamou, lebo však niekde musíme
bývať a teda potrebujeme aj elektriku, aj plyn, televíziu. Je
to trápne dohadovanie, mama sa hanbí chodiť po úradoch,
sťažovať sa a presne s týmto brat počíta... Ale už to presahuje
medze a chcem to riešiť. Ako sa môžem brániť takému stavu
a ako by sa dalo s bratom pohnúť?
O podobné situácie medzi podielovými spoluvlastníkmi nie
je núdza. Spoluvlastníci zabúdajú na niektoré svoje zákonné
povinnosti. Každý vlastník je povinný sa o svoje nehnuteľnosti
starať. Ak ide o hospodárenie s nehnuteľnosťou, rozhoduje
väčšinový spoluvlastník.
§139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, o hospodárení so spoločnou
vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti
podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda
nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
Odporúčam Vám sadnúť si s bratom a skúsiť sa dohodnúť. Spíšte
si prípadne aj písomnú dohodu. Pokiaľ nie je reálne, aby ste sa
dohodli doma, skúste sa stretnúť u advokáta alebo u mediátora.
Ak však nedôjde k žiadnej reálnej dohode, Vašou cestou by bolo
brata z bytu vyplatiť a odkúpiť jeho podiel. V tomto prípade
opäť odporúčam, aby ste sa na cene podielu bytu dohodli. Ak
takáto možnosť nie je môžete sa obrátiť na súd. Súdne konanie
však je však nákladné a nemusí nakoniec skončiť podľa Vašich
predstáv.
§141 ods. 1 OZ, spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spolu-

vlastníctva nehnuteľnosť,
dohoda musí byť písomná.
§142 ods. 1 OZ, ak nedôjde
k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie
na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne
pritom na veľkosť podielov
a na účelné využitie veci. Ak
nie je rozdelenie veci dobre
možné, prikáže súd vec za
primeranú náhradu jednému
alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na
to, aby sa vec mohla účelne
využiť a na násilné správanie
podielového spoluvlastníka
voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov
nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

JUDr. Lýdia Botorče – advokátka
Telefonický kontakt: 0903 920 355
e- mail: lydiabotorce@yahoo.com

Galantský a Šaliansky Žurnál
Prvý deň bol zavŕšený večerov. Na tanieri
sa objavila ,, sárma“, ktorá na Dolnej zemi
nesmela pri žiadnej zabíjačke chýbať.
Autorkami boli potomkovia bánhedešských
Slovákov, žijúci vo Vlčanoch a Nedede.
Ďalší deň sa séria kultúrnych, ale i gastronomických aktivít začala položením vencov
k pamätníku, symbolizujúcemu návrat
Slovákov do vlasti svojich predkov pred
takmer 70-timi rokmi. V tomto čase už mali
za sebou poniektorí z prítomných hodiny
práce s prípravou špecifickej dolnozemskej kuchyne. Z dvora rozvoniaval baraní
paprikáš, na príprave ktorého sa zúčastňoval
Janko Klement, skúsený to odborník zo Slovenského Komlóša. Vzácny materiál do kotla
poskytol jeho galantský menovec Štefan
Klement. V priestoroch domu rástlo kysnuté
cesto, z ktorého vyčarovali komlóšanky
zdravo nakysnuté ,, kvasienky“. Všetkým, ktorí na ne čakali sa zdala ich príprava zdĺhavá.
Ženičky ich takmer nestačili obsypávať makom, orechmi, škoricou, či syrom. Z tretieho
stanovišťa sa na návštevníkov usmievala
bánhedešská klobáska v podaní Nededanov
(Juraja Kulíka, Alžbety Holbíkovej a Anky
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Farkašovej). Návštevníci stáli pred vážnym
rozhodnutím, pri ktorej
z dobrôt začať.
Podujatie sa nemohlo
zaobísť bez hodnotného
a bohatého kultúrneho programu, ktorý
nemal konca-kraja. Po
vystúpení folklórneho
súboru ,, Nezábudky“
zo ZŠ Vlčany vystúpil
cimbalový ,, Mládežnícky ľudový orchester
IGRICI“ pod vedením Dr.
Miroslava Brnu. Medzi
množstvom pôsobivých
skladieb mali svoje miesto piesne našich
predkov, pri ktorých nejedno oko zvlhlo. S
nestarnúcimi melódiami, no vždy úžasnými
sa prezentovala Gizka Oňová. V závere a už v
podvečer sa účastníci podujatia dočkali starého známeho, srdcu blízkeho Petra Fahna a
jeho piesní.
Nový deň znamenal pre našich hostí návštevu termálneho kúpaliska v Podhájskej,

prehliadku ale aj možnosť krátkeho relaxu v
zdraviu prospešnej vode.
Spolok Slovákov z Maďarka sa realizáciou
tohto projektu prezentoval ako významný
a aktívny prvok vo vzťahoch dvoch partnerských miest Galanta a Tótkomlós (Slovenský
Komlóš).
PaedDr. Anna Piláriková
predsedníčka
Spolku Slovákov z Maďarska

Hodnota života a lásky k človeku sa určite nemeria
zásahmi plastických chirurgov, ani počtom vrások.

Ak sa o seniora postaráme s láskou a
oddanosťou, môže sa dožiť v celkovej
pohode, zodpovedajúcej samozrejme
jeho rokom, dosť vysokého veku. Dnes
sa veľmi hovorí o fyzickom vzhľade, o tzv.
nestarnutí, pozornosť ľudí je orientovaná
vo veľkej miere na tzv. pozlátko, obal –
vzhľad a mnohí sa snažia čím dlhšie vyzerať mladistvo. Žiaľ, nejde to vo väčšine
prípadov bez zásahov chirurgie, pretože
zemská gravitácia funguje a je jednou zo
spravodlivých zákonov života, ktorá neobíde nikoho. A tak často pri utiekaní sa k
tvári bez vrások, k štíhlosti a mladistvému
obliekaniu (a niekedy aj k chovaniu, ktoré
zodpovedá skôr puberte – ako ľuďom v
seniorskom veku), zabúdame na prirodzený proces starnutia, ktorý je okolo nás a
tvorí súčasť života. Je nesmierne ťažké priznať si aj vo svojom vnútri, že stárneme....,
a vidíme to najlepšie na tom, ako rastie
okolo nás mladá generácia, naši potomkovia... roky nezastavíš – ani maskarami,
ani operáciami, a priznám sa – že niekedy,
keď vidím najmä tie americké herečky
s ponaťahovanými kožami a plastikou,
pripomínajúce postavy zo sci-fi alebo
zombie...., skrátka absolútne neprirodze-

né, tak ma napadne veta „stará riť
mladou chcela byť....“ prepáčte, ale
takto to vnímam ja, aj keď to vyznie
vulgárne. Je mi jasné, že niekoho to
je osobný štýl života...., ale aj v chirurgických zásahoch musí byť nejaký poriadok, nejaká miera únosnosti... Vzhľad často súvisí s duševnou
pohodou... a ak som nie vyrovnaný
/psychicky/ človek, tak ani plastiky
nepomôžu. Naozaj platí, že radšej
starnúť dôstojne s vráskami – ako
trapošiť v babičkovskom veku v
minisukniach, kde vidno nohy síce
štíhle, ale posiate vystúpenými žilami a hrčkami s viditeľne stareckou
kožou. Chcela by som v tejto súvislosti
poukázať na jednu pani, ktorú poznám a
ktorá sa dlhé roky starala o svoju mamu –
a dochovala ju... Zomrela ako 96 ročná...
Pani Mária Ilovičová zo Šale (na snímke
vpravo) sa o svoju mamu postarala až
do takéhoto vysokého veku. Starala sa
zodpovedne s láskou a pani matka práve
preto, že mala takúto doslova fantastickú
starostlivosť, tak si život užila. Vždy mala
navarené, upratané, prezlečené periny,
pravidelne boli zabezpečené návštevy odborných lekárov. Marika si mamu nechala
doma, nedala ju do seniorského zariadenia, i keď diagnózy na to mala. Stará
pani mala svoju izbičku, televízor, toaletu
hneď vedľa izby – no a dcéru neustále
po ruke, ktorá jej pomáhala aj pri chôdzi,
alebo ak potrebovala na WC..., skrátka
stále bola s ňou. Máloktorí seniori majú
takúto starostlivosť na staré kolená...., veď
aj preto sa mnohí skôr utrápia psychicky
ako od fyzickej bolesti a umierajú vo veku,
keď by ešte nemuseli.... Veľmi veľa záleží
od podmienok, v akých žijú...., čo jedia – a
či sú v ich blízkosti tí, ktorých milujú....
Chcela som tento príbeh ľudskosti a sta-

rostlivosti o mamičku
takto predostrieť
verejnosti a dať tak
príklad aj iným. Je
to nádherný príklad
spolupatričnosti a
lásky medzi matkou
a dcérou a odkaz pre
iných, ako si vážiť a
opatrovať seniorov,
našich rodičov. Marika Ilovičová skutočne
realizovala takúto starostlivosť a nesmierne zodpovedne k nej pristupovala. Pani
Mária Tóthová, (tak sa jej mama volala),
zomrela v októbri tohto roku v Šali a vek
sme už spomínali – 96 rokov. Tak nech
odpočíva v pokoji a Marikin príklad nech
ukáže cestu aj ďalším. V prípade jej mamy
išlo naozaj o dôstojné starnutie, prijatie
skutočnosti, že je to úplne prirodzené, že
telo skrátka starne... Starecké vrásočky, či
šuchtavá chôdza, boli tak prijateľné a ľudské zároveň, že už ani viac nemohli byť. Aj
zhrbená postava a teplý starecký pohľad
očí, ktorý vyžaroval zo zrobenej tváre.... Aj
tá malá motyčka v stareckej ruke, keď stará pani okopávala záhradku, lebo chcela
byť stále užitočná. Alebo, keď vráskavou
rukou pohladila mačiatka, ktoré mala pri
dverách. Aj tie cítili jej starobu, láskavosť,
teplo.... Stará pani Tóthová už našla večný
pokoj... Odišla v pohode zo svojho domu,
navždy od svojej dcéry. Tie vrásky a starecká koža k nej prirodzene patrili a práve
preto bola s nimi tou typickou babičkou, o
ktorú bolo postarané do poslednej chvíle.
S láskou. Koľkí si to budú môcť povedať
tam hore..., na druhom svete, keď tu
skončia svoju púť... a hoci budú aj umelo
skrášlené, bez vrások?
- Žurnál -

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Z kaderníckeho Salónu „Úsmev“ v Horných Salibách
odchádzajú klientky so spokojným úsmevom.

Ak ste práve dnes nemali najlepší deň, tak
za prahom tohto kaderníctva sa to razom
zmení. Milá a vždy usmievavá slečna a ten
čas, ktorý tam strávite, určite k tomu
prispeje. Navyše, salón nesie aj vo svojom
názve slovo úsmev... Poďme sa porozprávať s jej majiteľkou, Marcelkou Bedecsovou.
o Niektorí snívame o svojom povolaní už odmalička. Kedy
ste sa rozhodli, že práca v kaderníckom salóne je práve
to, čo by Vás napĺňalo?
- Mala som rôzne nápady, kým sa stanem, napríklad i učiteľkou. Kaderníčkou sa pôvodne chcela stať moja sestra, no mne
sa to tak zapáčilo, že
som sa vybrala touto
cestou ja. Začala
som navštevovať
Strednú odbornú
školu obchodu a
služieb v Galante
a už počas školy
ma práca s vlasmi
veľmi bavila. Rada
som sa realizovala
vo vytváraní nových
účesov, najskôr na
sestre, kamarátkach
a príbuzných a to som vtedy ešte netušila, že hneď po ukončení štúdia sa mi naskytne možnosť pracovať ako majsterka
výcviku na tej istej škole. A tak sa vlastne začala moja práca
ako kaderníčka.
o Váš salón má krásny názov „Úsmev“. Je to preto, že zákazníci odchádzajú práve s úsmevom na perách?
- Je to určite aj preto, že zákazníci sú spokojní. Mnohí tvrdia,
že názov „Úsmev“ sa ku mne hodí, lebo sa stále usmievam :) .

o Nedávno som navštívila Vaše priestory a hneď som si všimla, že prešli príjemnou zmenou interiéru. Ako a kedy
ste to všetko stihli?
- Áno, naše kaderníctvo prešlo malou
zmenou. Výmena bola potrebná ako
z funkčného ,tak aj z estetického hľadiska.
Po dohode s kolegom, Jurajom Mucskom
(na snímke) sme našli vhodných majstrov
a začalo sa prerábanie. Vymenili sme
okná ,dvere, podlahy i nábytok v pánskej
aj v dámskej časti salónu. Kreslá a steny
prešli taktiež renováciou, ktoré sme ešte
vylepšili a doplnili o nové zrkadlá a svetlá.
Prerábali sme počas voľných dní. Vo vynovenom kaderníctve sa nám veľmi dobre
pracuje. Myslím, že sme prešli príjemnou
zmenou, ktorú si taktiež pochvaľujú naši
zákazníci, a najmä, zákazníčky.
o Svadby, plesy, zábavy, no i v bežný
pracovný deň. Všade chceme vyzerať
exkluzívne a príťažlivo. Čo je dôležité pri
voľbe toho správneho účesu ?
- Pri voľbe účesu je dôležitých viacero hľadísk. Hlavne treba
dbať na typ človeka, druh práce a okolie. Dôležité je vybrať
si správny strih tak, aby sme sa v ňom cítili dobre a príťažlivo.
Potom aj úprava a starostlivosť je jednoduchšia. V dnešnej
dobe „letí „ všetko, či už krátke, strapaté, dlhé aj uhladené.
Začína sa obdobie stužkových a spolu s nimi sa zvyšujú aj
nároky mladých dievčat. Vlasy si dávajú vyčesávať do rôznych
drdolov, dnes je veľký dopyt po zapletených vrkočoch, ktoré
sú súčasťou zložitejších účesov. Vytvorenie takéhoto vlasového umenia zaberie niekedy aj
hodinku a viac, lebo musíme
dbať na precíznosť, uhladenosť a ukladanie prameňov,
a preto sa to prirodzene premietne aj do ceny účesu. Veľmi ochotne a rada poradím
a pomôžem aj pri výbere.
Marcela Bedecsová
o Čo všetko nájdu zákazníci
vo Vašom sortimente?
- Zastrešujem kompletný sortiment, venujem sa dámam,
pánom aj detičkám. Pokúšam sa vyhovieť zákazníkom
tak, ako je to možné a vytvoriť vhodné účesy, s ktorými sú
spokojní. Rada poradím a pomôžem. Nech sa páči, rada vás
privítam v našich vynovených priestoroch.
text a foto: Michaela Chvojková

Salón
ÚSMEV
Horné Saliby

Tel.:
0908 165 964

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

• 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
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Otázky „na telo“ pre plastického chirurga MUDr. Regana Beloviča.
Blíži sa koniec roka, čas, kedy sa v rodinách obdarúvame darčekmi a tieto nemusia byť len vo fyzickej podobe. Svoju
manželku alebo partnerku môžu pozorní
páni obdarovať zaplateným šekom za
služby u plastického chirurga, ak si chcú
svoju „lásku“ trochu vylepšiť – a ona
s tým súhlasí, alebo jednoducho jej chcú
urobiť radosť, lebo je to jej osobné želanie. Na pár zaujímavých otázok sme sa
preto opýtali odborníka na plastickú chirurgiu, ktorého odpovede určite mnohým
záujemkyniam, ale aj záujemcom, poodkryjú neobjasnené záležitosti. Alebo ich
aj naštartujú – niečo z ponuky a služieb
plastického chirurga vyskúšať.....
o Chcela by som sa opýtať na Váš názor
na reálne výsledky liposukcie a hlavne
na to, ako po nej reaguje telo. Keďže ide
o „modelačnú“ procedúru kvôli problematickým miestam, kde je ťažké chudnúť,
nehrozí, že sa na nich po čase začne opäť
ukladať tuk?
- Ako ste sama povedala, liposukcia je modelovanie tela nie odtučňovacia metóda.
Neodstraňuje všetok tuk a preto je tu aj
možnosť pribratia. Tuk sa tu nezačne ukladať, ale ostáva v lokalite aj po odsatí. Nikdy
sa neodsáva všetok tuk. Cieľavedomá osoba
si dokáže vytvoriť taký režim, aby výsledky
modelácie postavy vydržali čo najdlhšie.
Máme klientky, u ktorých môžme povedať,
že efekt liposukcie je trvalý.
o Môžete mi prosím ozrejmiť, akým spôsobom prebieha podvihnutie prsníkov? Z
ktorej časti sa odoberá nadbytočná koža
a či po zákroku ostávajú jazvy na
dekolte alebo na akom mieste?
- To skutočne nemôžem. Táto problematika je taká široká rozsahom,
že sa o nej píšu knihy. Operačných
metód je viac. A volia sa podľa toho,
ktorá danej pacientke najlepšie
vyhovuje. Účelom každej je dosiahnuť prirodzený svieži tvar poprsia a
jazvy čo najviac ukryté. Vždy sa jazvy ukrývajú pod prsník aby prsia v
podprsenke alebo dokonca aj nahé
prsia, neniesli známky operácie.
Dekolt musí ostať vždy nedotknutý!
Všetky ostatné konkrétne otázky
aj s pomocou kresieb, obrázkov či
fotiek zodpovie operatér pri osobnej konzultácii.
o Môžete mi bližšie opísať tzv.
niťový lifting? Aké sú jeho výsledky, prípadne negatíva a hlavne či
sa musia po nejakom čase zavedené nite vyberať alebo nie?
- Úlohou tejto metódy je za pomoci
špeciálnych mezoliftových nití napnúť
kožu tváre v čase, keď ešte nie je vhodný
facelift, ale tvár už nesie známky veku a
pôsobenia gravitácie. Táto metóda nemusí
byť lacnejšia než facelift a rozhodne ho
nenahrádza. Iba stojí v poradí pred ním. V
súčasnosti sa používajú vstrebateľné nite.
Po čase sa síce resorbujú, ale stimulujú
tvorbu fibrínových vláken vo svojom
okolí, ktorý plní ich funkciu po vstrebaní
nití. Tato metóda je veľmi efektívna a pri
aplikácii skúseným plastickým chirurgom
prináša veľmi dobrý efekt bez vedľajších
komplikácií. Vhodnosť posúdi plastický
chirurg. Tato metóda nie je vhodná pre
každý typ pleti. Preto si musí klientka
rozhodnúť či ju podstúpi aj po informácii, že
u nej nemusí priniesť žiadaný efekt. Väčšina
klientiek je po aplikácii nití dlhodobo
spokojná. Rád by som tu upozornil, že
kozmetička, neurológ, psychiater, očný lekár

či zubár nie sú vhodní «odborníci»
na aplikáciu mezoliftových nití,
botoxu alebo kyseliny hyaluronovej.
Kto sa nedokáže uživiť vo svojom
odbore, ťažko od neho možno
očakávať kvalitu v odbore, ktorý
nikdy neštudoval. Nikým neuznané
certifikáty nie sú dokladom
vzdelania!
o Pred pár rokmi som mala na
prostredníku ľavej ruky, na mieste,
kde sa zohýna posledný článok
prsta bradavicu. Na niekoľkokrát
mi ju vypaľovali, až kým nezmizla.
A teraz pozorujem, že sa mi na tom
istom mieste robí akýsi hrboľček.
Mám podozrenie, že je to jazva,
možno aj keloidná (len tipujem
ako laik). Je to presne tam, kde
predtým bradavica, je to vnútri
mäkké, ale zhora stvrdnutie
červenšie než okolitá koza. Už
niekoľko mesiacov to pomaly
rastie do výšky a začalo to aj
svrbieť! Čo to podľa vás je a mala by som
to nejako riešiť?
- Ak sa výkon na prste udial pred «pár»
rokmi nejedná sa o jazvu alebo jazviaci
proces. Koža v mieste jazvy po zákroku je
trvale oslabená a preto sa mohlo stať, že
je znovu postihnutá bradavičkou ale môže
sa tam tvoriť aj jeden z desiatok kožných
nádorčekov, ktoré sa vyskytujú na koži.
Závažnosť toho čo sa deje vie zodpovedne
posúdiť len lekár. A prípadne odstrániť
problém a odoslať vzorku na histologické

liečby lepší. A možno vás len ukľudní, že sa
jedná o normálne vyzrievanie jaziev, ktoré
môže trvať 6 až 18 mesiacov po zákroku.
o Je pravda, že ak kožná doktorka vyšetrí
znamienko, je isté, že jeho chirurgické
odstránenie a následná histológia by
určite tiež nič neodhalili? Je vyšetrenie
u kožnej doktorky postačujúce na
následné bezpečné odstránenie laserom,
elektrickou ihlou alebo inak?
- Žiadna vyšetrovacia metóda nie je
stopercentná! Sú kožné útvary,
ktoré sa bezpečne odstraňujú
laserom. Ale laser nie je žiadny
zázrak, ako ho niektorí pacienti
a pacientky nadhodnocujú,
preceňujú. Nevýhoda laseru je že
odparí celú zvorku-znamienko.
A neostane nič na histologické
vyšetrenie. Preto sa používa
len pri znamienkach, ktoré sú s
vysokou pravdepodobnosťou
neškodné. Stopercentnú istotu
máme len ak znamienko po
chirurgickom odstránení
absolvuje histologické
vyšetrenie pod mikroskopom.
Už niekoľkokrát sa stalo, že po
odstránení neškodnej bradavičky
sa vnútri našiel pri histologickom
vyšetrení mikroskopický karcinóm
vyšetrenie. Ja som zástanca pravidla, radšej
kože. Napriek tomu, že žiadna vyšetrovacia
sa ísť opýtať lekára päťkrát zbytočne ako raz
metóda v medicíne nie je stopercentná,
neskoro.
ľudia, ktorí venujú trochu svojho času aj
o Pred niekoľkými mesiacmi som sa pri
vyšetreniam a prevencii, sa dlhšie tešia
vyšetrení znamienok nechala presvedčiť
dobrému zdraviu a majú šancu na dlhší
na odstránenie dvoch znamienok
plnohodnotný život.
elektrickou ihlou. Na oboch miestach mi
otázky: GaŠa Žurnál
ostali jazvy, aj keď to podľa doktorky
malo po zákroku vyzerať ako «malá
MUDr. Regan Belovič
oškreninka», po ktorej ostane
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
nepatrná jazvička. Jedna jazva
lekárskej kozmetiky
vyzerá celkom normálne, ale druhá
sa zmenila na malý «kopček». Čo to
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com
môže byť?
- Malý kopček môže znamenať
patologické-nesprávne hojenie jazvy.
Ambulancia-konzultácie:
Môže to byť buď hypertrofická alebo
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
keloidná jazva. Keloidná je horšie, lebo
sa môže plošne šíriť. Nepíšete lokalitu.
Štvr.: 15:00-17:00 h
Dekolt je veľmi rizikové miesto pre
Ústav lekárskej kozmetiky
tento zákrok. Na každý pád by to mal
Tematínska 3; 85105 Bratislava
vidieť plastický chirurg. Čím skôr sa
www.ulk.sk
keloidná jazva podchytí, tým je efekt

mobil: 0905 822 333
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Zima a jej riziká pre našich domácich miláčikov

Keď je zviera držané vonku, je viac prispôsobené vonkajším
teplotám. Samotná srsť (krycie chlpy spolu s podsadou) vytvoria
dobrý základ ochrany proti zime. Musíme však zabezpečiť aj miesto,
kde sa zviera môže stiahnuť, ideálne niekde v závetrí. Miesto by
malo byť prispôsobené veľkosti zvieraťa. Pre psov platí , že búdy
by mali byť izolované, (najmä pre krátkosrstých psov). Veľkosť
búdy zvolíme takú, aby si ju pes vedel vyhriať aj vlastným telom. Na
zimu je dobré dať na vchod do búdy zábranu. Ďalšou možnosťou je
vyrobiť búdu s predsienkou, aby priamo do vnútra búdy nefúkalo.
V niektorých domácnostiach mačky zdieľajú so psom jeho búdu.
Pre mačky však treba skôr zabezpečiť prístup do kúrenej alebo
chránenej miestnosti ,kde sa môžu „zašiť“ a oddychovať. Ideálnym
riešením sú malé otvory s vyklápacími dvierkami na ich voľný
pohyb. Dvierka izolujú teplo a vy nemusíte robiť vrátnika :-)Mačky
radi vyhľadávajú v zime aj kapotu auta . Nezabúdajte preto ráno
pred naštartovaním auta trochu po kapote zabúchať, aby sa
prípadný sedmospáč stačil zobudiť a odísť...
Izbové zvieratá, ktoré chodia von len na prechádzku, venčenie,
sú menej prispôsobené chladu. Ich srsť je prispôsobená celoročnej
teplote bytu a preto podsada nebýva tak hustá .Pri výbere tepelnej
ochrany treba brať do úvahy veľkosť zvieraťa, typ srsti a prípadne aj
vek. Platí, že staršie, malé a krátkosrsté plemená, sú viac citlivé na

chlad a zmeny teplôt. U tejto skupiny
zvážme použitie oblečenia. Ideálne
oblečenie izoluje teplo a nepremoká,
(hlavne v snežení v daždi), na druhej
strane zvieraťu nemá brániť vo voľnom
pohybe.
Mačky zimu a dážď pozorujú skôr
spoza okna , svoj pobyt vonku v týchto
podmienkach skracujú na minimum.
Oblečenie tolerujú len máloktoré ,
väčšinou tie naučené na venčenie
na vodítku .Voľne pohyblivej mačke
by oblečenie mohlo pri skokoch a
potulkách dokonca zavadzať.
V zimnom období
musíme dávať
pozor na labky.
Posypová soľ, ale
aj samotný sneh,
vie poriadne
vydráždiť labky
a medziprstové
priestory.
Sneh sa často
zachytáva na
chlpoch, vytvára
tam „guče“ a
môže viesť až
k bolestivej
chôdzi. Po návrate z prechádzky nezabúdajte preto dôsledne vyčistiť
medziprstové priestory a odstrániť pripadne nálepy snehu .
Mačky si hygienu labiek urobia radi sami ,ale to pre ne neplatí len v
zime :-)
Časte zmeny teplôt môžu spôsobiť aj vyššiu náchylnosť k infekciám
horných dýchacích ciest . V týchto mesiacoch sa ľahšie rozmnožujú
baktérie a vírusy , ktoré môžu viesť k zápalom hrdla a dýchacej
trubice. Prepuknutiu infekcie môžeme zabrániť dodržiavaním
doporučených očkovacích schém , vyváženým kŕmením ,
pravidelným pohybom a pri slabších jedincoch aj podávaním
podporných prípravkov na imunitu na prírodnej báze, (napr. výťažky
z hlivy ustricovej).
Napriek týmto rizikám si treba užiť aj zimný čas v spoločnosti našich
miláčikov, nezabudnúť im pripomenúť, že ich máme radi, aby cítili
našu opateru . :)

ESVet veterinárna ambulancia organizuje
2. ročník Vianočnej súťaže
Tím ESVet veterinárna ambulancia (Állatorvosi rendelő) v Galante organizuje aj v tomto
roku obľúbenú súťaž, už jej druhý ročník.
Pošlite nám fotku Vášho miláčika vyhotovenú v našej ambulancii, alebo nás návštívte a
máte šancu vyhrať. Súťaž prebieha od 2. 11. 2015 do 23.12.2015
1. cena: poukaz v hodnote 60 Euro
2. cena: poukaz v hodnote 40 Euro
3. cena: poukaz v hodnote 20 Euro
Bonus: Víťaz fotosúťaže získa očkovanie a odčervenie na rok 2016 zdarma.
Podrobné informácie o súťaži nájdete na našej webovej stránke alebo v ambulancii.
tel.: +421 905 502 532
email: veterina.esvet@gmail.com
web: http://www.veterina-esvet.sk
Sládkovičova 2, 924 01 Galanta
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MARIMONT s.r.o.

Bernolákova 1512/24, Š a ľ a

0905 231 901, 0905 943 125
marianmagdalik@gmail.com

zateplenie fasád, zateplenie striech,
obnova náterov už zateplených fasád,
zateplenie lódžií a balkónov,
maliarske práce, stavebné práce

PO-PIA 08.00 - 17.00 hod.
tel.: +421 31 770 2014
+421 910 405 007
szaly@szaly.sk

www.szaly.sk

Štúrova 1
927 01 Šaľa

daňových priznaní
FO a PO.
Rýchlo,
zodpovedne
a spoľahlivo!
Gabriela Šuľanová

tel.: 0911 219 830

TLAČOVÉ A KOPÍROVACIE
SERVIS
PORADENSTVO
PREDAJ

SPRACOVANIE

KOPÍROVANIE A SKENOVANIE DOKUMENTOV
• kopírujeme a skenujeme čiernobielo aj farebne, dokumenty do veľkosti A0
PREDAJ KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
• poradíme Vám s výberom najvhodnejšej kancelárskej techniky pre Vašu firmu,
spoločnosť ale aj súkromnú osobu
PREDAJ SPOTREBNÉHO MATERIÁLU
• predaj tonerových a atramentových náplní do kopírovacích strojov, tlačiarní a plotrov
PREDAJ KANCELÁRSKYCH POTRIEB
• papiere a firemné tlačivá
• tlač a viazanie bakalárskych a diplomových prác
PREDAJ PC A PC DOPLNKOV
• predaj výpočtovej techiky a počítačových doplnkov
SERVIS A PROFILAKTIKA
• zabezpečujeme záručný a pozáručný servis a profilaktické prehliadky
PRENÁJOM KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
•bez ďalších investícií a žiadnych nepredpokladaných nákladov
Zabepečujeme opravy všetkých druhov kancelárskej techniky.

Eva - Optika Šaľa

...keď tortu na svadbu,
tak jedine od Kataríny Filovej...

e-mail:
gsulanova@gmail.com

Eva - Optika Šaľa
Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16
Prídite si objednať okuliare
k nám, obslúžia Vás
dlhoročné pracovníčky
v odbore so špecializáciou
na vyšetrenie zrakovej
ostrosti.
• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky,
utierky, lupy, mikroskopy...

Eva - Optika Šaľa

Objednávky:
kedykoľvek osobne
v cukrárni, alebo telefonicky:

Horné Saliby - 031/785 2473

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16
Prídite si objednať okuliare

po - pi
Pázmá

Príd
k ná
dlho
v od
na v
ostro

• vyho
z rô
• opra
• dopl
utier

Diakovce, Hlavná ulica č.129

(smer na obec Tešedíkovo)
Web: www.penziondori.sk (sme aj na Facebook)
TEL:
0907 779 183
0908 066 489
0917 119 857
E-mail: info@penziondori.sk
bukovska.andrea@gmail.com

Ďakujeme za dôveru,
želáme šťastné a pokojné Vianoce!

Moderné a útulné prostredie pre zákazníkov a chutné jedlá,
~ to je naša ponuka ~

• temetkezéssel kapcsolatos teljes ügyintézés
• nonstop hullaszállítás
• sírásás
• hamvasztás
• kölcsönzünk előkelő hullaszállító gépkocsit sofőrrel (ár megegyezés alapján)
• nagy választék koporsóból már 200 euro/
db-tól
• ajánlatunk tartalmaz előkelő hullaszállító
koporsókat 500 eurótól
• bebiztosítunk méreten felüli koporsókat
• műkoszorúk nagy választékát kínáljuk
• élővirág koszorú az ügyfél megrendelése
szerint
• teljes temetkezési szolgáltatások és szervezés koporsóval már 550 eurótól.

„Ľudský prístup k pozostalým
a úcta k zosnulým“,
je naše firemné krédo...
• vybavenie kompletnej dokumentácie pohrebných záležitostí
• výkopové práce na cintoríne
• kremácie
• prevoz zosnulých NON STOP
• prenajímame luxusné pohrebné vozidlo aj so
šoférom (cena dohodou)
• veľký výber rakiev už od 200€ (v ponuke
máme aj luxusné rakvy od 500€)
• vieme zabezpečiť rakvy nadrozmernej veľkosti
• výber umelých vencov
• viazanie živých vencov, vždy podľa objednávky klienta
• komplexné zorganizovanie pohrebu
• komplet pohrebné služby s rakvou už za 550€

Ďakujeme !

za prejavenú dôveru a prajeme
Vám pokojné prežitie Vianočných
sviatkov a šťastný nový rok 2016!

!! NOVÁ PREVÁDZKA !!
Otvorili sme novú prevádzku
pohrebníctva v obci Mostová.
A Galántai temetkezési vállalat
Hidaskürtön is megnyitotta irodáját.

„Emberi hozzáállás a gyászoló
családhoz,és kellő tisztelet megadása
az elhunyt részére“

