Erika Kőrösi,
známa tiež
z televízie
KREA, sa
nedávno
vydala
a čoskoro
bude aj
maminou...,
str.15.

Výborný človek, vynikajúca
divadelníčka, starostlivá mama,
obetavá dcéra... Mgr. Alena
Demková zo Šale oslavuje
okrúhle jubileum, str.10.

Dni nemeckej kuchyne
v SOŠO a S Galanta, str.8.

Priateľom
dolnozemských
Slovákov je aj
Jozef Barcaj,
riaditeľ termálneho
kúpaliska v
Podhájskej, str.4.
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Charakter je charakter.
Buď ho máte – alebo nie.

V živote sa častokrát stretneme so spojením
slov – „musíme dajako prežiť“..., „aj Boh
nás ospravedlní, ako sme konali, lebo v tej
situácii sa nedalo inak“, alebo, ak ide o život,
človek musí zabudnúť na svoje priority
a pod... Ak to chceme vnímať obyčajne
a ľudsky, možno sa dá pochopiť takéto
vysvetlenie. Ale – čo ak nejde ani tak o život,
ale iba o obyčajný biznis? A hyenistické
na tom je to, že čo sú schopní napr. „naši“
poslanci urobiť všetko pre to, len aby sa
udržali pri korytách... Im v konečnom
dôsledku vôbec nejde o to, aby zastupovali
voličov, teda občanov... Im ide o skutočnosť
– byť pri moci, zotrvať pri nej a vydolovať, čo
sa dá, samozrejme od štátu pre seba a svoje
rodiny. Len teraz vychádza na povrch, ale
obrovské štátne dotácie na svoje súkromné
sociálne opatrovateľské domovy si vedia
vybaviť mnohí poslanci. Ľavičiari, pravičiari,
Slováci, Maďari... Kým iní malí podnikatelia
sa trápia a naozaj tvrdo makajú, aby prežili,
poslanci si budujú svoje rodinné impériá zo
štátnych peňazí, chodia vysmiati ako lečá a
ešte sa nehanbia na „plnú hubu“ rozprávať
o tom, aké kroky na záchranu štátu urobili....
Aj to predsedníctvo EÚ, ktoré má byť v SR,
sa nielen podľa mňa zbytočne preceňuje....
Robiť strašiakov z niektorých politických
skutočností a ľudí, je viac než trápne...
Nedá mi sa doslova nezasmiať – ale trpko,
keď sa politici, čo tu sedia v parlamente
od r.1993..., obháňajú so svojou históriou
strany.... Koľkokrát zmenenou? Rozdelenou
a zasa spojenou? A o preskakovaní z a
do strán - sa radšej ani nebavme. A to
najdôležitejšie, za vyše dve desiatky rokov
nám existujúce politické strany ukázali
toľko špiny a necharakternosti..., humusu,
že sa to len tak nevidí...Koľko zbohatlíkov
sa „sformovalo“ práve z našich poslancov a
politikov? No nie je politika výhodný biznis
a podnikanie zo štátnych peňazí? Pozreli
ste sa, ako bývajú, ako žijú naši poslanci,
naši ministri? Ak sa deklarujú platy – ako
je možné, že vlastnia na pomer k tomu

abnormálne veľké majetky? Rekonštruujú
doslova kaštiele na svoje súkromné
bývanie, vlastnia desiatky nehnuteľností...
To všetci dedili po „strýkoch z Ameriky“?
Prečo im ľudia prestávajú, resp. už prestali
veriť? Lebo sa im nič za prešľapy nestalo
a nestáva. Keby skutočne zopár zlodejov
z radov politikov sedelo v base a bol by
skonfiškovaný ich majetok natvrdo, tak by
sa iste „ľady pohli...“. Slovensko je doslova
liahňou korupcie – hovorí sa to, vie sa to.
A túto korupciu nerobia ľudia od pásu vo
fabrikách, ani maličkí živnostníci, či tetky na
dedinách, keď okopávajú svoje záhradky...
Túto korupciu rozbehli naši politici s
chladnokrvnými novodobými finančníkmi
a skupinami podnikavcov a spoločný biznis
im slušne vynáša. A ešte sa mnohí politici
nehanbia hovoriť o tom, ako „zachraňujú“
republiku. Zachraňujú skutočne akurát seba
a svoje rozbehnuté firmy a rodiny, lebo na
vysokú úroveň a obrovské platy zo štátnych
zdrojov sa za desiatky rokov naučili a
chýbalo by im to... Veď aj preto vidíme stále
tie isté tváre na poslaneckých miestach....,
žeby boli takí vynikajúci a výnimoční...?

Ale kdeže! Prečo by však pripustili obmenu
a prepustili miesta aj iným vo vlastných
stranách? Budú sedieť v parlamente, až
kým ich nevynesú v rakvách alebo – pokiaľ
ich samotní občania neodkopnú... Inak ku
zmenám nedôjde. Aj preto sa tak veľmi boja
mnohí súčasní politici predčasných volieb,
pretože presne toto by sa stalo minimálne s
dvoma stranami, ktoré momentálne riadia
štát.. A to si ich „náčelníci“ dovoliť nemôžu.
Preto ticho šúchajú nohami pod stolom a
skrývajú sa za „svalnaté heslá“ o ochrane
štátu. Charakter však nepustí. Charakter
je charakter. Buď ho máte – alebo nie. Aj
dodržiavanie zásad. Charakter rozhoduje....
Niekde som tento slogan čítala... Že by na
predvolebných bilboardoch...? Môžeme
vôbec hovoriť o charaktere medzi našimi
politikmi? Tými, čo tu „sedia“ v parlamente
už vyše 20 rokov? Takýto pokrkvaný
charakter slovenskí politici ukazujú aj svojim
deťom a tie si myslia, že tak to má všetko byť
a je to správne, veď to je ich tatko.... Skrátka,
potencionálne učia už klamať aj svojich
potomkov. Takže..., ak ide o život, môžeme aj
zaklamať, ale ak ide napríklad o medicínsky
problém. Žeby aj politika bola medicínsky
problém? Alebo je naša politická scéna zrelá
na preskúmanie odborníkmi z medicínskeho
okruhu? Podľa všetkého aj niektorým našim
politikom išlo o ich život, avšak politický
život, spojený s obrovskými výhodami...,
a preto oklamali verejnosť a charakter si
obrátili na svoj obraz a svoje potreby. Ich
„charakter“ tak rozhodol. Ozaj, či sa takíto
ľudia vôbec vedia hanbiť? Po kanáloch
nechodia, spokojne sa vyškierajú do kamier
a v diskusiách, takže je jasné, že oni dosiahli
svoje a veľa si nerobia zo svojho morálneho
profilu... Oni sú predsa opäť zabezpečení,
aj ich firmy a rodiny.. A volič...? Snáď na to
zabudne a nechá sa opäť oblbnúť. Alebo,
žeby už nie?
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Ponúkame na prenájom obchodné priestory v Šali

na Budovateľskej ulici (na 1. poschodí, blízko centra mesta), o veľkosti 280m2.
Cena dohodou. Kontakt: 0905 324 284
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Z ÚCTY KU KOREŇOM...

Pod touto ústrednou myšlienkou pripravil
Spolok Slovákov z Maďarska, ktorý pôsobí
na Slovensku pod vedením jej predsedníčky
PaedDr. Anny Pilárikovej (na hornej snímke s
mikrofónom) už 18 rokov trojdňový tematický
exkurz na Dolnú zem. Pod svojou strieškou
združuje rodákov, ktorí takmer pred 70-timi
rokmi našli svoj nový domov v bývalom
Československu. K rodákom sa pripájajú aj ich
potomkovia, ktorí sa rovnako radi vracajú na
miesta svojich predkov.
Nebolo tomu inak ani v piatkové ráno 22. apríla 2016. Povieval čerstvý vetrík, keď sa účastníci
zájazdu na Dolnú zem zhromažďovali pred
budovou Domu Matice slovenskej v Galante.
Už z prvých vzájomných zvítaní a pozdravov
vyžarovala radosť zo stretnutia, ale aj zážitkov,
ktoré na nich čakali v najbližších dňoch. Dobrou predzvesťou atmosféry boli už v autobuse
sediaci mladí ľudia – členovia „Mládežníckeho
ľudového orchestra IGRICI“ z obce Igram, ktorý
účinkuje pod vedením umeleckého vedúceho
PaedDr. Miroslava Brnu, ktorý aj ako v minulosti hosťujúci učiteľ v Slovenskom Komlóši má
bytostný vzťah k Dolnej zemi.
Aprílové dni už tradične znamenajú pre Komlóšanov príležitosť zaspomínať a pripomenúť
si dávne časy osídľovania Tótkomlósa – Slovenského Komlóša.
V ten povestný deň „na Juraja“ (24.apríla) pred
270-timi rokmi Slováci osídľovali Turkami
opustené, kuruckými vojnami devastované,
močiarmi, tŕstím a rákosím pokryté a iba divou
zverou obývané pustatiny na Dolnej zemi.
Túžba Slovákov z hornouhorských preľudnených stolíc – z Gemera, Malohontu, Oravy, Turca, Liptova, Zvolena, ale najmä z Novohradu,
po lepšom, slobodnejšom živote, po pôde, po
väčšom krajci chleba, po slobodnom vyznávaní
evanjelickej viery ich pohla k tomuto neľahkému osudovému rozhodnutiu, ktoré potom

obdivuhodnou odvahou aj uskutočnili. Svojou
pracovitosťou a húževnatosťou pretvárali pôvodný ráz krajiny a prekonávali ťažkosti, ktoré
im nové prostredie nadelilo.
Početná časť tohto obyvateľstva našla svoj
nový domov vo vlasti svojich predkov na
Slovensku po presídlení pred takmer 70-timi

rokmi, no putá a úcta k minulosti - k svojim
predkom – nestrácajú ani dnes na svojej intenzite. Spolok Slovákov z Maďarska na Slovensku
už takmer 20 rokov napĺňa hlavnú myšlienku
prepojenia na vlastné korene, na udržiavanie a
rozvoj kultúrneho dedičstva, zvykov a tradícií,
ktoré sú stále prítomné a pevné na Dolnej
zemi.
Partnerské a medzimestské vzťahy medzi
mestami Galanta a Tótkomlós – Slovenský
Komlóš vytvárajú široký priestor pre napĺňanie
hlavného predmetu činnosti spolku, ktorý sídli
v Galante a kde je koncentrácia rodákov a potomkov značná. Účasť primátora mesta Galanta p. Petra Pašku a poslanca p. Fridricha Psotu
na tohtoročných slávnostiach iba potvrdzuje
spätosť a záujem o ďalší rozvoj úspešných vzťahov medzi mestami.
V prvý deň trojdňového slávnostného maratónu prechádzal mestom pestrý sprievod so slávnostne naladenými obyvateľmi, ktorý smeroval
k Mestskému domua Evanjelickému kostolu,
kde sa zhromaždili občania mesta, apóvkovia,
mamóvke, báťovia a ňaničke, dôstojní otcovia
a matky so svojimi ratolesťami, mládež, ba
našli sa aj návštevníci z okolitých sálašov.
Boli sme tam aj my, rodáci, potomkovia a
zástupcovia zo Slovenska. Po slávnostných

Svojimi darmi a pozdravom prispel aj priateľ dolnozemských Slovákov Jozef Barcaj,
riaditeľ termálneho kúpaliska v Podhájskej (na snímke s mikrofónom).

Primátor mesta Galanta Peter Paška (na snímke vľavo)
na tohtoročných slávnostiach nechýbal

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
prejavoch v slovenskej a maďarskej reči sme
položili vence k pamätníku osídlenia, autorom
ktorého je rodák z Galanty – sochár Ladislav
Sabo, ako aj k pamätníku na ulici Martina
Luthera. Delegácia mesta Galanta sa spolu so
zástupcami spolku zúčastnila na slávnostnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva, v rámci
ktorého pozdravila a odovzdala pozdravný list
a spomienkový dar mestu Tótkomlós – Slovenský Komlóš.
Druhý deň patril v dopoludňajších hodinách
sympóziu pod názvom „Došli sme“, na ktorom
sa prezentovali výskumní pracovníci a predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy
Alžbeta Račková-Hollerová. Okrem toho prebiehalo množstvo sprievodných podujatí.
Zlatým klincom Dní mesta a programu slávností 270. výročia založenia osady Komlóš bol
kultúrny program, ktorý prebiehal na nádvorí
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Slovenskej školy. V programe vystúpili žiaci
slovenskej materskej a základnej školy, tanečný
súbor „KOMLÓŠ“ a mládežnícka Komlóšska
dychovka. Domácich účinkujúcich podporili aj
účinkujúci zo Slovenska – mládežnícky ľudový
orchester „IGRICI“ z Igramu, folklórna skupina
„STROMÍŠ“ z Vlachova, dychová hudba „OPATOVANKA“, folklórny súbor „DUBKÁČIK“ z Buzitky
pri Fiľakove.
Predstavitelia spolku a primátor mesta Galanta
odovzdali zástupcom Slovenskej národnostnej samosprávy a Organizácii Komlóšskych
Slovákov pozdravné listy a spomienkové dary.
Svojimi darmi a pozdravom prispel aj priateľ
dolnozemských Slovákov Jozef Barcaj, riaditeľ
termálneho kúpaliska v Podhájskej.
Podujatie obohacovali aj rôzne dobroty dolnozemskej gastronómie. Svoj zástoj v tomto mala
tradičná pečená komlóšska klobása, barania

kapustnica, kvasienky s makom, orechmi,
syrom a škoricou, špricky, ktorých pôvod a stáročné skúsenosti s ich prípravou, ochucovaním
a podávaním nesporne svedčia o šikovnosti,
vynaliezavosti a umení slovenského umu a
slovenských rúk aj v tomto odvetví života.
Dôstojným vyvrcholením trojdňovej slávnosti
na počesť 270. výročia osídlenia Komlóša boli
nedeľné evanjelické Bohoslužby, na ktorých
sa okrem domácich zúčastnili aj hostia zo Slovenska a na ktorých z rúk predsedníčky spolku
prevzal pán farár „Pozdravný list“ k výročiu a
spomienkový darček.
Po ukončení Bohoslužieb sa účastníci poklonili
a položili vence v starom cintoríne Komlóšanom, ktorí padli v I. svetovej vojne.
pripravila: PaedDr. Anna Piláriková,
predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska
foto: Anna Bednárová, Galanta

Mladý tvorca 2016

Žiaci Spojenej školy v Šali sa stretli
v Nitre s prezidentom SR Andrejom Kiskom

Žiaci Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa sa v dňoch 26.-28. apríla2016 zúčastnili 24. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných škôl
„Mladý tvorca 2016“ v Nitre na výstavisku Agrokomplex. Podujatie
organizuje Ministerstvo hospodárstva SR a uskutočnilo sa pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu
a športu Petra Plavčana.
Hlavným cieľom podujatia je podporiť a prezentovať stredoškolské odborné vzdelávanie, zvýšiť záujem žiakov základných škôl a
rodičov pri rozhodovaní o voľbe budúceho povolania. Na výstavnej

ploche sa predstavilo 136 SOŠ zo Slovenska.
Počas výstavy sa uskutočnili sprievodné
akcie – súťaže pre žiakov stredných odborných škôl a pedagogických zamestnancov,
interaktívne súťaže pre žiakov základných
škôl a stredných škôl v IT zručnostiach,
ukážky praktických zručností pre návštevníkov výstavy a vystúpenia žiakov v záujmovej činnosti. 27.4.2016 sa študenti, vedenie
Spojenej školy spolu so spolupracujúcimi
zástupcami zamestnávateľskej sféry Dusla
a.s. Šaľa a Samsungu Electronics Slovakia
Galanta stretol v stánku Spojenej školy
prezident Andrej Kiska, ktorý sa zaujímal
o študijné odbory na našej škole, možnosti uplatnenia absolventov po skončení
školy. Pánovi prezidentovi sme odovzdali
upomienkový darček - propagačné video a
materiál o Spojenej škole, vytvorený v rámci
tvorby vlastného projektu študentom školy
Miroslavom Gupkom.
Študent študijného odboru elektrotechnika Jozef Vivodík získal Mimoriadnu cenu predsedu ústrednej hodnotiacej komisie za projekt
„Zosilňovač 300W“ v súťaži TOP VÝROBOK na Mladom tvorcovi.
Projektová činnosť v oblasti tvorby a realizácie vlastných projektov
pod vedením skúsených pedagógov má na škole dlhodobú tradíciu
a verím, že uvedený úspech nie je posledný a podnieti aj ostatných
do tvorivej činnosti.
Ing. Anna Keseliová, riaditeľka školy

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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Výročné valné zhromaždenie Združenia miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu
Dňa 28. apríla 2016 sa v
Galante konalo
Výročné valné
zhromaždenie
Združenie miest
a obcí galantsko-šalianskeho
regiónu. Hlavnými
hosťami rokovania boli podpredseda ZMOS
Jozef Turčány a
štátny tajomník
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek. Ten informoval
prítomných primátorov a starostov o dokončených i pripravovaných projektoch na území
regiónu a o Programovom vyhlásení vlády, čo
sa týka údržby ciest I. a II. triedy, o potrebných
zmenách v stavebnom zákone, ako aj o problémoch železničnej dopravy. Vo svojom príhovore uviedol, že nová optimalizácia železničného
grafikonu sa plánuje na rok 2020 a konštatoval,
že štát chce do tohto sektora povoliť aj vstup
ďalších subjektov.
Primátor Šale Jozef Belický sa na tému dopravy
kriticky vyjadril k dopravnej situácii v meste a
konštatoval, že kruhový objazd pri šalianskom
Tescu pravidelne spôsobuje kolaps dopravy
v meste. Kritizoval aj zlú komunikáciu medzi
zodpovednými organizáciami. Problémy v regióne spôsobuje aj kamiónová doprava, ktorá
neúmerne zaťažuje cesty, na čo poukázal Pavol
Racsko, starosta obce Kráľov Brod. Železničnej
dopravy sa týkala pripomienka Pavla Dobosyho, starostu Horných Salíb, ktorý tlmočil
požiadavku, aby v Galante znova zastavovali
medzinárodné rýchliky.
Ľudovít Kovács, starosta Dolných Salíb, informoval o tom, že je potrebné všetky Programy
rozvoja obcí a miest (PHSR) posudzovať v
rámci vplyvu na životné prostredie, ktorý má
odborné nedostatky.
Ďalšou témou, ktorú otvorila prednostka
Okresného úradu v Galante Júlia Gálová,
boli divoké skládky odpadu, ktoré znečisťujú
životné prostredie a ich likvidácia zaťažuje
rozpočty obcí. Patrik Kupec, riaditeľ OR PZ v
Galante informoval prítomných o zvýšenej kriminalite v regióne. Riaditeľ OR HaZZ v Galante
Zoltán Tánczos starostov upozornil, že ak obec
organizuje vatru alebo spaľovanie trávy, stačí
nahlásiť na tiesňovú linku miesto a čas, pričom
zdôraznil, že pre niektoré obce naďalej platí
zákaz. Informoval aj o spoločnom projekte so
ZMO GAŠA pre deti. Vladimír Príbelský z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante starostom a primátorom poďakoval za spoluprácu
pri vytváraní nových pracovných miest.
Informoval aj o príprave Galantských trhov
2016, ktoré sú súčasťou projektu cezhraničnej
spolupráce s účasťou partnerov z českého
Mikulova, maďarského Paksu a srbského mesta
Bečej. Zmienil sa aj o príprave športového dňa
a ďalších akciách.
V závere výročného valného zhromaždenia
boli zvolení delegáti, ktorí sa zúčastnili 27.
snemu ZMOS, ktorý sa konal 18. a 19. mája
2016 v Bratislave - Igor Németh, starosta Abrahámu, Ľudovít Kováč, starosta Dolných Salíb,
Tibor Rózsár, starosta Mostovej, Štefan Jancsó,
starosta obce Neded, Zoltán Horváth, starosta
Tomášikova, Gyula Borsányi, starosta Tešedíkova a Adrián Kubica, starosta Váhoviec.
Ľudovít Kovács, starosta Dolných Salíb, nás
v rozhovore informoval o podpore Iniciatívy
LEADER 100+ a Národnej Siete Slovenských
Miestnych Akčných Skupín, ktorá na národnej

úrovni rieši stratégie komunitne vedeného
miestneho rozvoja (stratégie CLLD/ LEADER)
na nové programové obdobie EÚ. K tejto
problematike prijalo ZMO GAŠA uznesenie.
Predseda ZMO GAŠA František Gögh nám v
krátkom rozhovore predovšetkým zdôraznil
veľký význam Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré odborne participuje na príprave
nových zákonov a jeho prední predstavitelia
úspešne lobujú za záujmy samospráv. Iba
vďaka „nátlaku“ ZMOS bol zvýšený podiel
dane z príjmu fyzických osôb pre samosprávy
na úroveň, aká bola v minulosti, čo prinieslo
do obecných
pokladní viac
financií.
Zdôraznil
problematiku
zlého stavu
miestnych
komunikácií,
nakoľko na ich
rekonštrukcie
nie sú zatiaľ
vyhlásené žiadne výzvy a ani
do budúcnosti
sa neočakáva zásadná
zmena, lebo
objem financií
určený na tieto
aktivity je veľmi malý a zásadne problematiku
nevyrieši.
Hovoril aj o projektoch cezhraničnej spolupráce, ako práve
pripravovaný
projekt Galantských
trhov, ktoré sú v našom regióne veľmi
úspešné. Mnohé
obce získali dotácie
na organizovanie
veľmi zaujímavých
podujatí a aj ZMO
GAŠA už realizoval
niekoľko takýchto
projektov.
Zdôraznil, že všetky
mestá a mnohé
obce regiónu získali
v minulom programovom období
dotácie na riešenie
najrôznejších problémov – regenerácie
centier, budovanie kanalizácie,
výstavbu bytov,
rekonštrukcie škôl,
kultúrnych domov,
obecných úradov,
cintorínov,... Bohužiaľ, do budúcnosti hľadí aj on so
zdravým skepticizmom, nakoľko na
najbližšie obdobie
je na tieto účely
vyčlenený podstatne menší objem
financií. Rozhodne
bude potrebné zodpovedne zvažovať,
ktoré projekty budú
podporené a lepšie
preverovať ich
udržateľnosť, aby
obmedzené finanč-

né prostriedky boli využité naozaj efektívne.
V Uherskom Hradišti v Českej republike sa
konali III. majstrovstvá Európy starostov vo
futbale / EURO MAYORS 2016 a v slovenskom
tíme boli aj traja reprezentanti nášho regiónu
– František Gögh (Veľké Úľany), Pavel Racsko
(Kráľov Brod) a Tomáš Nemeček (Pusté Sady).
Slovenskí starostovia získal na majstrovstvách
prvé miesto, keď v semifinále porazili ukrajinských starostov a vo finále talianskych. Blahoželáme k víťazstvu a prajeme veľa úspechov v
športe, ale predovšetkým v rozvoji miest a obcí
galantsko-šalianskeho regiónu /snímka dole/.

pripravila: Eva Sudová
(na snímke hore Ing. František Gögh,
predseda ZMO GAŠA región)
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Predali sme už veľa nehnuteľností, predáme aj tú Vašu.
S dôverou sa obráťte na nás.
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Dni nemeckej kuchyne interaktívne a prakticky v SOŠO a S Galanta
Nemecká kuchyňa je bohatá a vie uspokojiť aj najvyberanejšie chute.
Hlavnú úlohu pri formovaní dnešnej nemeckej kuchyne zohralo puto
k vlastným tradíciám a regionálnym zvyklostiam. Jej rozmanitosť
a rafinovanosť je produktom polohy a otvorenosti rôznym vonkajším
vplyvom. Pre juh Nemecka sú typické ťažké mäsité jedlá, omáčky a
údeniny s kyslou kapustou. Na severe sú obľúbené najmä morské
ryby, zemiaky a zelenina.. Základom nemeckej kuchyne je mäso. Za
národné jedlo sa považuje pečienka so šťavou. Najväčšou pochúťkou
sú prsia z mecklenburskej husi, rovnako slávna je polievka z husacej
krvi a sušeného ovocia. Typickým nemeckým jedlom je Eintopfgericht –
jedlo z jedného hrnca. Hviezdou nemeckej kuchyne je kapusta - najmä
kyslá, používa sa ako príloha k hlavnému jedlu alebo samostatné jedlo.
K špecialitám patria studené ovocné polievky, pečené klobásy a varené
údeniny, cibuľový koláč a zemiakové knedle. Osobitnou kapitolou
nemeckej kuchyne je chlieb, ktorý plní úlohu jednej z hlavných zložiek
potravy. Najpopulárnejším nápojom je pivo, ktoré je od nepamäti
spojené s národnou kultúrou Nemcov. Nemecké menu vždy končí
sladkým dezertom.
Dni nemeckej kuchyne interaktívne a prakticky je názov projektu,
pre ktorý poskytla Nadácia Volkswagen Slovakia grant SOŠO a S v
Galante. Do projektu sa zapojili študenti prvého a druhého ročníka
študijného odboru hotelová akadémia a tretieho ročníka odboru
obchodná akadémia pod odborným vedením Mgr. Beaty Vavríkovej
a Ing. Anny Švancárovej. V prvej etape projektu sme zozbierali
informácie z odbornej literatúry a karentovaných internetových zdrojov
o regiónoch Nemecka, ich kultúrnych pamiatkach, tradíciách a o
gastronomických špecialitách regiónov Nemecka. Následne študenti
prvého ročníka hotelovej akadémie a tretieho ročníka obchodnej
akadémie pripravili prezentácie o uvedenej problematike. Študenti
druhého ročníka hotelovej akadémie sa venovali štúdiu tradičnej
nemeckej gastronómie. Získali recepty tradičných nemeckých jedál,
z ktorých zostavili šesť rôznych menu. Každé menu pozostávalo z
predjedla, polievky, hlavného jedla a dezertu. Recepty jedál spracovali
vo forme prezentácií a v spolupráci s vyučujúcimi nemeckého jazyka,
Mgr. Andreou Mikula a Mgr. Máriou Murárikovou, ich preložili do
nemeckého jazyka. Cieľom tejto etapy projektu bolo podporiť aktivitu
a tvorivosť našich študentov, zlepšiť vzájomnú spoluprácu a prácu
v tíme, zdokonaliť komunikačné schopnosti v nemeckom jazyku.
Interaktívne dni nemeckej kuchyne sa konali dňa 16. marca 2016.
Študenti obhájili svoje projekty v slovenskom i v nemeckom jazyku.
Pri obhajobách projektov využili interaktívnu tabuľu. Na jej nákup sme
použili aj prostriedky z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia.
Po skončení obhajob študenti zo zozbieraných materiálov o regiónoch
Nemecka a nemeckej gastronómii vytvorili prezentačné postery, ktoré
sme umiestnili na prezentačné panely a nainštalovali v priestoroch
školy, kde sú prístupné ostatným študentom, zamestnancom
i návštevníkom školy. Dňa 30. marca 2016 sa od rána sa priestormi
školy niesli rozmanité vône. Študenti 2. ročníka hotelovej akadémie
pripravovali tradičné jedla nemeckej kuchyne. Študenti boli rozdelení
do šiestich skupín. Každá skupina pripravila menu pozostávajúce
z predjedla, polievky, hlavného jedla a dezertu. Pripravené jedlá najskôr
naservírovali.
Naservírované jedlá následne prezentovali pred odbornou komisiou
v nemeckom jazyku. a záver môžeme konštatovať, že sa nám podarilo
v projekte „Dni nemeckej kuchyne interaktívne a prakticky“ spojiť
teóriu s praxou. Študenti získali nové teoretické vedomosti, ktoré si

overili prakticky prípravou jedál nemeckej kuchyne Zároveň si prehĺbili
vedomosti a zdokonalili komunikáciu v nemeckom jazyku.
Ing. Anna Švancárová
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Prvé európske farmárske trhy v Sládkovičove
Občianske združenie Shalom Galanta, ktoré sa zaoberá
najrôznejšími dobrovoľníckymi aktivitami, organizovalo v sobotu
14. mája 2016 v Sládkovičove Prvé európske farmárske trhy. Toto
vydarené podujatie pripravili vďaka dotácii Agentúry pre rozvoj
vidieka a podpore Národnej siete rozvoja vidieka, Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje
do vidieckych oblastí a Programu rozvoja vidieka Slovenskej
republiky na roky 2014-2020.
Zámerom organizátorov bolo nadviazať na bohatú tradíciu trhov,
ktoré sa v Sládkovičove /Diószegu/ organizovali už od 17. storočia
a poskytnúť regionálnym farmárom a malým potravinárskym
producentom priestor na prezentáciu a predaj ich výrobkov. Na
námestí pred TI Inovatech sa zišlo takmer 60 predajcov, ktorí
ponúkali široký sortiment - priesady, kvety, čerstvú zeleninu
a ovocie, syry, mäso a mäsové výrobky, rôzne pečivo, med, víno,
marmelády, paštéty, výrobky vidieckych umelcov a remeselníkov,
domáce maškrty,... Návštevníci ocenili aj bohatú ponuku
národných špecialít slovenskej, maďarskej kuchyne, ale pochutili
si i na židovskom šolete či vynikajúcich moravských koláčoch a
štrúdľach.
Po celý deň trhy sprevádzal bohatý kultúrny program. Doobeda
v rámci slávnostného zahájenia trhov vystupovali deti
sládkovičovských škôl, poobede dychová hudba Galanta pod
vedením pána Jána Lelkesa, matrinská hudobná skupina Satelit
a večer populárna Zseb zenekar z Komárna. Súčasťou podujatia bol
i odborný seminár pre farmárov a súťaž o najlepšiu ťahanú štrúdľu.
Hoci počasie akcii veľmi neprialo a doobeda sa návštevníci občas
museli pred dažďom schovať pod stan, nakoniec dopadlo všetko
výborne. Farmári a predajcovia dobre predali, návštevníci si nakúpili,
pojedli, popili, poveselili sa, stretli sa s priateľmi, pozreli si kultúrny
program a určite sa na trhoch dobre cítili.
Vydarené podujatie je dôkazom, že s podporou európskych dotácií
je možné organizovať veľmi atraktívne akcie pre širokú verejnosť
a tak podporiť rozvoj slovenského vidieka.
Malému kolektívu OZ Shalom Galanta sa to rozhodne podarilo.
-eva sudova-

0903 947 584
„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€

Funguje aj prevádzka

pohrebníctva v obci Mostová...
-----------------------------------A Galántai temetkezési vállalat
Hidaskürtön is megnyitotta irodáját.

Od 1. júna 2016 je Pohrebníctvo
presťahované na novú adresu
v Galante, na ulicu Hodská 29.

• 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.

„Emberi hozzáállás a gyászoló
családhoz,és kellő tisztelet megadása
az elhunyt részére“
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Výborný človek, vynikajúca divadelníčka, starostlivá m
Mgr. Alena Demková, šikovná divadelníčka, známa osobnosť
Šale a okolia, oslavuje v týchto dňoch významné životné jubileum – 60 rokov. Pri tejto príležitosti nám poskytla o sebe informácie, ktoré sme spracovali do exkluzívneho rozhovoru a dúfame,
že zaujme aj vás.
Hovorí
Mgr.
Alena
Demková:
- Medzi Šaľou a Topoľnicou
je jeden majer, ktorý
sa volá Palovce. Tam
som sa narodila. Som „
domorodec“, pretože som
sa narodila doma. Vedľa
železničnej trate bol a ešte
stále je viditeľný taký väčší
dom . Bývalo nás v ňom
niekoľko rodín.. Bol to dom
mojich starých rodičov.
Stará mama sa volala
Jozefína a pamätám si jej
príbeh, keď nám neskôr
rozprávala, ako spoznala
starého otca. Bola od
neho staršia o 11 rokov.
Priniesli ho z Maďarska
ako sirotu a vychovávali
ho v ich rodine. Vydala
sa potom za neho a mali
spolu tri svoje deti a jedno
dieťa si priniesli od rodiny,
kde bola veľká chudoba.
Vychovávali tak štyri deti.
Pamätám si ďalšie pekné
momenty. Ako sme sedeli
Predstavenie KIyanid o piatej - úloha večer pri rádiu a počúvali
Žofia Lassová
spolu so starými rodičmi
rozhlasový seriál. V sobotu
sa premietalo v kaštieli , ktorý slúžil ako spoločenská sála, kino
a bol tam aj obchod s potravinami. Tam som videla prvýkrát filmy
Charlieho Chaplina a dnes už skvosty slovenskej kinematografie
ako Kapitán Dabač, Vlčie diery a obidva diely Jánošíka s Františkom
Kuchtom v réžii Paľa Bielika. Môj starý otec denne zapriahal kone
do vlečky . Robil v družstve ( JRD). Moja mama Valéria tiež robila na
poli. Pamätám sa, ako lámali tabak a potom ho viazali aj s tetami
a poviazaný ukladali do veľkých vozíkov v sušiarni. Stará mama sa
celý deň tmolila okolo domu a strýko bol kováč. To si tiež pamätám.
Ako deti sme k nemu chodievali do kováčskej dielne, kde bolo vždy
teplo a on namáčal rozžeravené podkovy do vody... Môj otec Emil sa
narodil v Piešťanoch a vyučil sa u Baťu . Ako mladý vojak vstúpil do
radov policajného zboru a zostal mu verný celý život. Jeho koníčkom
bolo včelárenie. V Topoľnici sme mali záhradu a viac ako 20 rodín
včiel. Tak viem ako sa ukladajú plásty do rámikov, ako sa vytáča
med. Keď sme mali ísť ku včelám, vždy ma upozorňoval, aby som
sa „ nevoňavkovala“ a hlavne, aby som si práve vtedy neumývala
vlasy voňavým šampónom. Samozrejme som neposlúchla, a tak si
pamätám aj niekoľko včelích náletov . Môj otec ma zobral do práce,
kde prišiel Dedo mráz s dlhou bradou z bielej vaty a mal na sebe
krásny slovenský kožuch. Tu som prvýkrát vraj vystupovala a nemala
som ešte ani tri roky. Zarecitovala som mu básničku Môj macík.
Stále si ju pamätám... šijem, šijem, pomaličky, košieľku i nohavičky...
Z Paloviec sme sa presťahovali do Kajalu, kde sa mi narodil brat
Emil. Narodil sa tiež doma . Pred našim domom bol veľký trávnatý
priestor a tam sa vždy rozložili kolotoče, alebo cirkus. Hodiny som
stála na strelnici, obdivovala som papierové ruže , bábiky a krásne
„ kolotočárky“s namaľovanými perami. Dodnes mám rada túto
atmosféru a spomenula som si na ňu, keď som písala pre Materinky
hru Klauni a kolotoč, alebo Cirkus Šupitó pod Šapitó, kde sme
potrestali zlého krotiteľa, oslobodili sme zvieratká, zlomili sme mu
bič a v cirkuse potom účinkovali len samí klauni. V Kajali sme už
bývali vo svojom dome s veľkou záhradou. Tu som začala chodiť do

prvej triedy a prvýkrát som išla do knižnice.
Keď som bola druháčka , presťahovali sme sa do Šale a ja som
pokračovala v druhom ročníku na Základnej škole Pionierska ( dnes
Ľudovíta Štúra). Aj tu som už vystupovala na rôznych podujatiach.
Pamätám si pásmo Smrť Jánošíkova, kde sme hrali celý dej tejto
známej básne. Nechýbali sudičky, pandúri, kat a samozrejme
Jánošík. Mali sme krásne kostýmy, ktoré nám zabezpečila naša pani
učiteľka Kölösová. Učila nás nemčinu a celé pásmo aj režírovala.
Vzťah k literatúre a divadlu som získavala aj vďaka tomu, že ma učil
vtedy mladý učiteľ, dnes spisovateľ Peter Andruška. Vtedy už písal
knihy a viedol náš školský časopis, kde som aj ja prispievala. V Šali
sa narodil môj druhý brat Miroslav. Moja mama bola doma. Až keď
som chodila na Gymnázium, začala pracovať v Trikote. V roku 1965
bola veľká povodeň , ktorá postihla južné Slovensko a vedľa nášho
činžiaku bola poľnohospodárska stredná škola ( Harmincova budova)
– SPTŠ – ka. Tam evakuovali z Kolárova a z jeho okolia niekoľko rodín.
Teta Jucika zo zelovocu na Budovateľskej ulici sa opýtala mamy,
či by nemohla dávať pozor na jedného chlapčeka, ktorý bol aj
s mamou ubytovaný v škole pri nás. Pretože jeho mama bola sama
, pracovala a do vytopeného domu sa nemohla vrátiť. Tak sa k nám
dostal chlapček na celodennú opateru. V priebehu niekoľkých rokov
sme s mamou napočítali asi dvanásť detí, ktoré sme opatrovali, kým
ich maminy išli do práce. Vtedy bola materská dovolenka tuším iba
polročná a opatrovanie v rodinách riešili mamičky preto, aby sa
mohli vrátiť do práce. Po ukončení základnej školy som nastúpila
na Gymnázium v Šali. Boli to krásne roky. Aj tu sme so spolužiakmi
pripravovali program na stužkové slávnosti pre starších spolužiakov,
pripravovali sme program na rôzne podujatie v škole i mimo školy.
Mojim triednym profesorom bol Peter Bošňák, na ktorého s úctou
spomínam. Volali sme ho „tatko“, pretože to bol Pán profesor a naozaj
náš druhý otec. Môj vzťah k literatúre a k divadlu podporovali
profesori aj na Gymnáziu. Mala som rada hodiny Júliusa Morávka
a jeho rozbory literárnych diel. Mala som rada hodiny francúzskeho

Divadelný súbor Materinky a predstavenie Zabudnutá škola kúziel...
zľava : Roman Hatala, Ja, Táňa Miškovičová a moja neter Bianka
Bartovicová
jazyka s Helenkou Pálkovou, ale aj hodiny latinčiny s pánom
profesorom Rusinom, či ruštinu s Katkou Marcinkovou a nemčinu
s Drahuškou Tóthovou. Mali sme radi všetkých našich profesorov na
Gymnáziu. Dodnes nedočkavo čakám, kedy bude stretávka a ja sa
stretnem so svojimi spolužiakmi, s ktorými sme zažili štyri fantastické
roky na tejto škole.
o Alenka začala pracovať....
- Po Gymnáziu som začala pracovať na POU ( vtedy Poľnohospodárske
odborné učilište, dnes SOUP.) Mala som tiež šťastie na výborných
kolegov a riaditeľa Jána Humpla. Vtedy vznikol v Šali nový odbor
Chov koní a jazdectvo. V Šali bola škola s celoštátnou pôsobnosťou .
Ja som pracovala najprv ako administratívna zamestnankyňa, začala
som diaľkovo študovať na Pedagogickej fakulte v Nitre – aprobácia :
slovenský jazyk – výtvarná výchova. Neskôr som sa stala zástupkyňou
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mama, obetavá dcéra... Mgr. Alena Demková zo Šale.
riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania. Tu som viedla aj súbor
Malých javiskových foriem, s ktorým sme získali niekoľko ocenení
v rámci Slovenska. Na tejto škole som bola v rokoch 1975 – 1979.
Lákala ma práca aj v oblasti kultúry, a tak som v roku 1979 nastúpila
do Domu kultúry ROH , ktorý vtedy patril Duslu, n.p. ( Dnešné Mestské
kultúrne stredisko.) Prostredie „ kulturáku“ mi bolo známe. Chodila
som tam do divadelného súboru už od jeho otvorenia v roku 1974.
Mojim prvým režisérom bol Vilko Kamrada a riaditeľom bol vtedy
Ľudovít Marinčák a neskôr Janko Kuba. Náš prvý divadelný súbor
sa volal UZOL a prvú hru sme odpremiérovali niekedy v roku 1975.
Bola to hra juhoslovanského autora P.P. Peciju s názvom Uzol – podľa
tejto hry sme pomenovali náš súbor. Pod vedením Vila Kamradu sme
naštudovali aj hry Pozdná láska, či S brokovnicou na manžela a iné.
Odvtedy sme takmer každý rok pripravili premiéru novej hry. Potom
už aj pod vedením Evy Kamenárovej (Gaudeamus Igitur), Petra
Chrenka (Panny v oblakoch) . Ale pamätám sa aj na to, že nás režíroval
herec Marián Slovák. To bola pre mňa veľká škola. Dodnes na to
spomínam. Bola to Syngeho hra Drotárova svadba a ja som tam hrala
Mary Byrneovú... Z domu kultúry som prešla iba kúsok opäť za deťmi
a mládežou do Centra voľného času v Šali, kde som dodnes. Vďaka
silnej podpore Mesta Šaľa, riaditeľa CVČ Mikiho Malárika, kolegov
a divadelníkov mesta, sa naplno môžem venovať práci v oblasti
detského a dospelého divadla. Pomáham aj deťom s mentálnym,
sociálnym a telesným znevýhodnením. Predstavenia „ prenášame“
do rôznych škôl a zariadení, kde s radosťou hráme pre takéto deti.
Jeden z projektov, ktoré sme realizovali s Materinkami sa volal
Kultúra bez bariér a dostali sme vtedy dotáciu od Orange Slovensko.
Odohrali sme 13 predstavení v detských domovoch, v organizáciách
sociálnych zariadení, predstavenia pre deti v ústavoch a špeciálnych
triedach. Pekné divadelné obdobie bolo, keď bol vedúcim MsKS Tibor
Kováč. Jeho zásluhou vzniklo predstavenie Matka od Júliusa Barča
Ivana. Režijnú taktovku prevzali Roman Budai a Miroslav Demín.
Toto predstavenie získalo mnoho ocenení a postúpilo na celoštátnu
súťažnú prehliadku Scénická žatva do Martina. V Šali začal pracovať
aj kolektív nadšencov divadla , občianske združenie Divadlo ŠOK.
Množstvo premiér, množstvo predstavení, ocenenia celoštátneho
i medzinárodného charakteru. Z mnohých môžem spomenúť
predstavenia Verklikár, Bátoryčka, Jarné prebudenie, Cesta, Slovo,
Kyanid o piatej, Hrad, Číňania. Hry režírovali Viktor Vincze, Valo
Kozaňák, Vladimír Dubeň, Roman Budai. Vymenovať všetky aktivity
nadšencov divadla v Šali – to by bolo na jednu knihu. Už dlhšie
premýšľam o tom, že divadlo v Šali by si naozaj zaslúžilo mať svoj
„ životopis“.

Vizitka Aleny Demkovej

Pracovné posty po roku 1979:
Centrum voľného času v Šali , potom sedem rokov živnosť a práca
pre Prvú stavebnú sporiteľňu a opäť Centrum voľného času v Šali až
po súčasnosť ako zástupkyňa riaditeľa.
Moja rodina:

Manžel Michal Demko – pracuje vo Volkswagen Bratislava. Je mojou
veľkou oporou. Vážim si u neho vzťah k rodine, ktorého základy sú
dané pekným rodinným prostredím, v ktorom vyrastal. Pochádza
z Nededu.
Moji synovia:
Starší syn Miško má rád divadlo a kreslenie. Je invalidný dôchodca.
Chodí so mnou na skúšky Materiniek i Divadla ŠOK, účinkuje s nami

„Divadelný súbor Uzol a fotka z môjho prvého účinkovania v hre
P. P. Peciju Uzol , na fotke som s Paľom Petrom“, hovorí Alena
a prežíva s nami všetky skúšky, generálky, vystúpenia. Svoje obrázky
už prezentoval vďaka Mgr.Art. Mirkovi Regitkovi - výtvarníkovi zo Šale
a Igorovi Boháčovi majiteľovi Galérie Focesa v Šali na samostatnej
výstave pod názvom „ Ja Miško a farebný svet“. Získal aj ocenenia
v rámci celoštátnej výtvarnej súťaže Karola Ondreičku. Syn Matúš
študuje na STU informatiku a informačné technológie. Momentálne
je v prvom ročníku inžinierskeho štúdia. Jeho bakalárska práca bola
zameraná na vytvorenie hry pre deti s telesným znevýhodnením.
Rád pracuje tiež s deťmi . Matúš je fajn syn a výborný brat pre Miška.
Máme veľmi dobrý vzťah . Čo napísať na adresu mojich chalanov ? To,
čo by napísala každá mama. Milujem ich a som na nich pyšná.
Moje divadelné roky:
Tak, divadlo je súčasťou môjho života . Hrala som v mnohých
predstaveniach a získala som mnoho ocenení za herecké výkony,
či už v divadelnom súbore Materinky, alebo v divadle dospelých.
Opäť sa nedá všetko vymenovať ,lebo by to bolo na veľa riadkov.
Spomeniem niekoľko ocenení za herecký výkon - postava Matky
v rovnomennej hre J. Barča Ivana – cena za najlepší herecký výkon,
a cena za postavu Žofie v hre Kyanid o piatej. Mám aj cenu za herecký
výkon za stvárnenie postavy Ježibaby v rozprávke a tú si veľmi vážim.
Mám striebornú medailu Jána Palárika za rozvoj ochotníckeho divadla
na Slovensku. Tú som dostala v roku 2004 ako členka divadelného
súboru Terra Wag Šaľa. To bolo obdobie, keď sme hrali Matku.
o Tvoja srdcovka....?
- Mojou srdcovou záležitosťou je divadlo dospelých pre deti. V Šali
od roku 1977 pracuje divadelný súbor Materinky. Je tu do dnešného
dňa a Šaľania ho poznajú. Materinky preto, lebo vtedy boli členkami
súboru hlavne učiteľky materských škôl mesta. Súbor prešiel
mnohými zmenami. Pôvodný bábkársky súbor sa v posledných
rokoch venuje činoherným rozprávkam s pesničkami. Sú to autorské
texty a texty inšpirované známymi rozprávkami, ktoré pre Materinky
píšem ja. Prvou režisérkou súboru bola Ruženka Bóriová – členka
vtedajšieho Bábkového divadla v Nitre ( Dnes Staré divadlo Karola
Spišáka.) Materinky režíroval aj Braňo Pažitný,Peter Chrenko, Laco
Hučko, Miroslav Demín, Norika Radičová, Valo Kozaňák, Viktor Vincze.
Ja som režírovala niekoľko svojich hier. Napísala som pre Materinky
14 rozprávok. Spomeniem Prasiatka ( I. miesto v krajskej súťaži
a postup na Celoštátnu prehliadku Divadlo a deti Rimavská Sobota,
Klauni a kolotoč – predstavenie sme uviedli aj na Kremnických
(pokračovanie na str. 12.)
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gagoch v Uličke slávnych nosov , predstavenie Strašiaci v mojej réžii
tiež postúpilo až na Celoštátnu prehliadku do Rimavskej Soboty.
Valo Kozaňák režíroval Cirkus Šupitó pod Šapitó a veľmi úspešné
predstavenie Ako zajko do Afriky putoval. Valentín Kozaňák je nielen
režisérom súboru, ale skladá pesničky pre Materinky. Materinky vydali
už dve CD s pesničkami. Hru Orloj režíroval Viktor Vincze. V súčasnosti
sa pripravujeme na uvedenie novej hry Kde je mastný fľak, tam

Divadelný súbor Materinky v hre Ako Gigi a Gogo stavali snehuliaka.
Materinky spomínajú aj na Milana Horňáka, ktorý s nimi odohral
mnoho predstavení. „Opustil nás, ale nikdy nezabudneme na jeho
herecké umenie, na jeho kamarátstvo a jemu vlastný humor“,
hovoria divadelníci.
nebýva rak, ktorú som napísala na motívy knihy Jozefa Pavloviča
Tri zelené rozprávky. Toto predstavenie venujeme našej rieke Váh.
Budú v ňom krásne pesničky a deti uvidia príbeh o vodníkovi, víle,
ale aj príbeh Beličky, Kapra, Šťuky, Sumca. V rozprávke vystupujú aj
klebetnice škeble, opravár Egon a... ostatné už neprezradíme.
o Skrátka, v Šali je divadlo akou si tradíciou....?
- V Šali je tradícia divadelníkov udomácnená aj vďaka tomu, že vlastne
od roku 1975 sa tu každoročne koná celoštátna prehliadka detského
divadla Zlatá priadka ( pôvodný názov Detská divadelná Šaľa.) Prvá
celoslovenská prehliadka divadelných súborov sa konala v roku
1970 v Revúcej. Potom prešla cez niekoľké mestá , až zakotvila v Šali.
Za tie roky tu pracovalo mnoho divadelných súborov. Veľkú tradíciu
majú detské divadelné súbory, ktoré začali pracovať pod vedením
Ľudmily Melicherčíkovej a Anky Javurekovej. Z radov členov tohto
úspešného detského divadelného súboru Úsmev vyšli práve naši
budúci vynikajúci herci, režiséri, hudobníci. ( Viktor Vincze, Roman
Budai, Valo Kozaňák, Roman Hatala). Stálicami v šalianskych súboroch
boli a sú Norika Radičová, Petra Sudorová, Táňa Miškovičová,
Martina Bučková, Janka Feketeová, Veronika Mondočková, Radoslav
Halgaš, Vlado Žák, Peter Pónya. Z mladších členov je potrebné
spomenúť aj Kristínku Dulíkovú, Dominiku Gyárfásovú, Ľuboša
Kotlára, Bianku Bartovicovú, Mirku Bartovicovú . V súbore si zahrali
aj Zuzka Nováková, Miriam Podbehlá, Michal Kučera, Jakub Kuna,
Ajča Kozárová – Kováčová, Elenka Bučková , Katka Bučková, Ingrid
Swietyová, Kristínka Baková a mnohí ďalší. Petra Sudorová píše tiež
aj hudbu (Napríklad k predstaveniu Koncert, Čerti a Kačena I., Ako
myšky Vianoce zachránili, O tom potom – show za plotom, Budkáčik a
Dubkáčik... K ľuďom, ktorí nezištne spolupracujú s Materinkami určite
patrí Mgr. Art. Miroslav Regítko, ktorý navrhol pre súbor Materinky
niekoľko krásnych dekorácií v rámci scénografie a mnoho krásnych
kostýmov. Pre zaujímavosť môžeme spomenúť, že napríklad v roku
1996 okrem Materiniek v Šali na šalianskych Divadelných Šaľaninách
vystúpil aj Detský divadelný súbor Úsmev – vtedy pod vedením
Mariky Holotovej ( dnes Betákovej), detský divadelný súbor Šálik pri
ZUŠ pod vedením Magdalény Máčikovej, Detský divadelný súbor
Ochechule z vtedajšieho Domu detí a mládeže pod mojim vedením
(dnes CVČ), Detské divadlo DED SEN 2 pod vedením Miroslava
Demína, Divadlo ŠOK vtedy režíroval Roma Budai. V Šali – Veči vtedy
pracoval divadelný súbor Váh pod vedením Petra Chrenka. Táňa
Miškovičová – vtedy členka divadelného súboru Váh napísala hru
na motívy knihy Diany Beate Hellmannovej Dve ženy pod názvom
To (ne( znamená rozsudok smrti. Úspešné predstavenie režíroval
Peter Chrenko. Čo dodať ? Krásne obdobie, keď v Šali tvorilo sedem
divadelných súborov, ktoré obsiahli všetky kategórie: deti, mládež
i dospelých. V roku 1996 bolo uvedených spolu 13 divadelných hier.
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Môžeme hovoriť o „zlatej ére“ divadla v Šali. Divadelníctvo v Šali
pokračuje a každý rok pribúdajú nové tituly, krásne stretnutia na
premiérach rozprávok, veselohier i drám. Každá činnosť si vyžaduje
aj financie. Naše divadelné súbory podporuje Mesto Šaľa, aj Centrum
voľného času v Šali, máme občianske združenie Divadlo ŠOK.
V mestskom kultúrnom stredisku a v CVČ máme potrebné zázemie.
A financie ? Nuž, robíme čo môžeme.
o Divadelníci Šale – to je jedna veľká rodina, aspoň sa to takto
v Šali hovorí....
- Áno, presne tak. To nie sú len skúšky, predstavenia, súťaže, festivaly.
To sú aj vynikajúce vzťahy, ktoré sú vybudované spoločnými
úspechmi, neúspechmi, stretnutiami na oslavách životných jubileí,
stretnutiami na sústredeniach, alebo jednoducho rozhovormi
o divadle, o našich rodinách, deťoch, o chorobách, tolerantných
manželoch a manželkách, ktorí nás pred premiérami vidia málo.
O to krajšie sú chvíle, keď na predstavenia prídu aj s našimi deťmi,
rodičmi, priateľmi, susedmi... Vynikajúce vzťahy založené na pokore
k divadlu, na vzájomnej úcte a tolerancii. Akú veľkú rodinu mám,
o tom som sa presvedčila nedávno, keď som oslavovala moje životné
jubileum. Moji divadelníci mi pripravili večer plný prekvapení. Pri
príležitosti môjho jubilea sa konala slávnostná premiéra hry Číňania,
ktorú režíroval a so mnou odohral Viktor Vincze. Bol to jeho nápad –
zahrať si so mnou v nejakej dobrej komédii. Jemu vlastne ďakujem
za neskutočný zážitok, keď som mohla pred plnou šalianskou
divadelnou sálou predstúpiť pred moju veľkú rodinu, kde boli
moji najbližší, moji kolegovia divadelníci, moji priatelia a priaznivci
šalianskeho divadla. Poďakovať som mohla tým, čo mi je veľmi blízke
– odohratím predstavenia a záverečným poklonením sa všetkým,
ktorí tam boli.
o Ako toto všetko stíhaš - rodina, práca, divadlo... ?
- Ako stíham všetko ? Neviem.... Jednoducho sa ráno naštartujem
a idem. Viem, že ma čaká veľa práce. Ale nie som na to sama. Mám
šťastie na ľudí okolo seba. Mám fantastickú mamu, ktorej obetavosť,
lásku, trpezlivosť a pracovitosť obdivujem. Mám fajn manžela,
skvelých synov, bratov s rodinami, manželovu skvelú rodinu,
priateľov a kolegov. Veľké ďakujem by som chcela vysloviť aj môjmu
súčasnému riaditeľovi Michalovi Malárikovi za veľkú podporu v mojej
práci.
rozhovor viedla: Mgr. Alena Jaššová
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Galantský a Šaliansky žurnál
Už 20 rokov na regionálnom
informačnom trhu.

Tel.: 0903 516 499,
email: gszurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk

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
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101. narodeniny pani Anny Pavúkovej v Penzióne Orlík v Močenku
Oslava 101. narodením je naozaj
výnimočná a preto si zaslúži patričnú
publicitu. Pani Anna Pavúková,
klientka Penziónu Orlík v Močenku,
oslávila v kruhu svojej rodiny toto
krásne životné jubileum. Tou rodinou
myslíme nielen jej príbuzných, ale aj
celý, takmer tridsať členný, kolektív
pracovníkov penziónu a jej milých
susedov – seniorov, ktorí v tomto
súkromnom zariadení pre seniorov
našli svoj nový domov.
Pani Anna Pavúková sa narodila
23. apríla 1915 v Čadci, kde prežila
detstvo až do doby, keď ako mladé
dievča odišla do Ameriky, kde jej otec
pracoval ako baník. V USA
pracovala ako pestúnka
v židovskej rodine v
Pensylvánii. Tam ju otec
zoznámil s jej budúcim
manželom a mladá
Anička sa v Amerike
vydala a narodili sa jej
tam prví dvaja synovia.
Po II. svetovej vojne sa
rodina rozhodla pre návrat do Československa
a usídlila sa v Ostrave,
lebo tam jej mužbaník našiel prácu a celá rodina nový domov. V
Ostrave sa im narodil tretí syn a Aničkin manžel takpovediac urobil
kariéru a vypracoval sa až na post predsedu národného výboru. V
roku 1961 pani Pavúková ovdovela a presťahovala sa do Bratislavy,
bližšie k svojim deťom.
Zaslúžený dôchodok si užívala prácou v záhradke, venovala sa ručným prácam a ako všetky babičky sledovala televízne seriály. Teraz,
keď už sa jej zhoršil zrak i sluch, počúva s naslúchatkom aspoň rádio.
Do penziónu Orlík prišla až ako storočná a s obdivom musíme konštatovať, že aj vo svojich 101 rokoch je pomerne čulá. Pracovníkov
penziónu veľmi potešilo, keď sa jej fyzický i psychický stav dokonca
zlepšil. Vzorná starostlivosť odborného personálu priniesla nečakané výsledky – pani Anička sa znovu odvážila vstať z vozíčka, postaviť
sa na nohy a trošku si pochodiť. Veľmi jej chutí a pani kuchárky ju
chvália, že vždy zje všetko, čo má na tanieri. Najradšej si posedí na slniečku v záhrade alebo na terase penziónu. Aj pamäť jej ešte vcelku
dobre slúži, aspoň súdime podľa toho, že si veselo zaspievala všetky
obľúbené ľudové pesničky, ktoré sa na oslave hrali. Veľmi dobre sa
na svojej oslave cítila a opatrne si aj trošku zatancovala.
S dojatím vo svojom poďakovaní povedala, že je v penzióne veľmi
spokojná, lebo ešte nikdy sa o ňu nikto tak krásne nestaral ako tu. Za
túto starostlivosť je veľmi vďačná a nikdy nezabudne poďakovať za
každú maličkosť. Majiteľ penziónu, pán Stanislav Szabó, v rozhovore pre novinárov vyslovil veľkú spokojnosť s tým, ako pani Anička
Pavúková v penzióne „rozkvitla“. Sám si ani nevedel predstaviť, že
zdravotný stav storočnej babičky sa vďaka
dobrej starostlivosti a opatere odborných
pracovníkov môže tak zlepšiť. Z jeho slov
bolo cítiť akúsi hrdosť na to, čo dokázali
pracovníci penziónu a obdiv k ich neľahkej práci.
Gratulantov mala pani Anička naozaj veľa.
Oslavy sa zúčastnili nielen všetci klienti a
zamestnanci penziónu, samozrejme prišli
aj jej najbližší príbuzní a blahoželali jej aj
starosta obce Močenok PaedDr. Roman
Urbánik a poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Stanislav Šimko.
Oslavu „režírovala“ riaditeľka penziónu
pani Eva Gubišová a moderovala ju hlavná
sestra pani Monika Danišová. Ako nám
povedal pán Stanislav Szabó, je každá
oslava milým spestrením programu, ktorý
penzión pre svojich klientov pripravuje.
Babičky a deduškovia sa na oslave 101.
narodenín výborne cítili, pochutili sa
na vynikajúcich tortách a zákuskoch, aj
si pripili na zdravie oslávenkyne a aj si
veselo s hudbou zaspievali všetky ľudové
pesničky.. .
Penzión Orlík je krásny novučičký domov

pre 80 seniorov a 20 hostí, ktorý v Močenku vybudovali v peknom
areáli lesoparku. Hlavnou devízou penziónu je seriózny vzťah
zamestnancov ku klientom budovaný na dôvere a všetky odborné
služby postavili na princípe ľudskosti a láskavosti. Penzión poskytuje vysoko kvalitnú nepretržitú opatrovateľskú aj ošetrovateľskú
starostlivosť kvalifikovaným personálom s ohľadom na individuálne
potreby a požiadavky klientov. Jedenkrát v týždni penzión navštevuje všeobecný lekár a podľa jeho pokynov pracovníci zabezpečia
všetky potrebné odborné vyšetrenia.
Klienti bývajú v jednolôžkových alebo dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, v ktorých e zavedený systém zdravotnej starostlivosti pre
neočakávané situácie.
Pracovníci penziónu zabezpečujú pre klientov zaujímavé programy
a aktivity, rehabilitačný program, cvičenia, masáže a programy zamerané na posilnenie fyzickej a psychickej kondície klientov. Samozrejmosťou je celodenná strava prispôsobená požiadavkám klientov
a ich zdravotnému stavu, na čo dohliada erudovaná diétna sestra.

Starostlivosť, akú penzión Orlík poskytuje svojim klientom, by sme
im ťažko mohli poskytnúť v domácom prostredí a to predovšetkým
po odbornej stránke. Kto sa stará o seniorov, dobre vie, aká ťažká
práca to je a ocení kvalitu služieb, akú penzión svojim klientom
poskytuje.
- eva sudova -

Penzión Orlík Močenok
Informácie:
Konateľ spoločnosti:
+421 901 704 458
tel. 037/ 655 9010
e-mail:
penzionorlikmocenok@gmail.com

Alena Velčická
mobil : + 421 905 140 272
e-mail : socpracovnik@penzionorlik.sk
Marta Lenčéšová
mobil : + 421 905 280 178
e-mail : hlavnasestra@penzionorlik.sk
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Erika Kőrösi, známa tiež z televízie KREA,
sa nedávno vydala a čoskoro bude aj maminou...
Aby sme boli prístupní k čo najširšej verejnosti, po
komunikácii cez sociálnu sieť sme sa zamerali aj na
skvalitnenie webovej stránky mesta. Nie každý, kto má
internet, je aj na sociálnej sieti – dnes sú informácie
v prvom rade na mestskej stránke, až potom na
sociálnej sieti.
o Čo sa Ti na žurnalistickej práci páči, prečo si sa pre
ňu rozhodla...?
- Už ako malá som mala pred tou tetou a ujom na
obrazovke veľký rešpekt. Myslela som si „ako pekne
rozprávajú“. To som ešte netušila, že moderátori či
redaktori správ vlastne čítajú. Ale ten text musí niekto
aj napísať! No áno, to bolo z takého detského pohľadu.
Reálnejšia predstava o mojej budúcej práci prišla vtedy,
keď sa moji rodičia rozvádzali. Napísala som raz otcovi
emočne dosť silný list, ktorý si prečítal môj brat. Dojal
ho tak, že z neho vypadlo „ty by si mala byť novinárka
alebo čo“. Sú momenty, ktoré si až neskôr uvedomíš,
ako veľmi ti ovplyvnili život. Tak tento bol presne taký.
S manželom Marekom...
Bola som vtedy druháčka na gymnáziu, v tom čase som
sa venovala aj školskému rozhlasu a slohy som písala
Erika Kőrösi, dnes už
vraj výborné. Slovenčinu som ako jazyk vždy milovala
Kollerová – je mladé
(hlavne gramatiku) a tak to všetko spadalo pekne do seba. Aj keď ma
žieňa, ktoré v súčasnosti
prijali aj na vysoké školy iného zamerania (bavila ma ešte biológia
vykonáva prácu
a angličtina, takže som si dala prihlášku aj na pedagogickú do Nitry), no
hovorkyne mesta Šaľa.
keď prišiel list z prijímačiek z masmediálky, so slzami v očiach som prijala
Je Šaľanka, pôvodom
dobrú správu a vlastne svoj osud.
i srdcom. Narodila sa tu,
o Teraz sa Ti udiali v živote ďalšie dve významné zmeny – čakáš
navštevovala tu základnú
bábätko a vydala si sa... Čože tak „zhurta“...?
školu a dnes ju k Šali viaže
- Spoznali sme sa, kde inde, v práci J Marek je kameraman, strihač,
aj jej práca. K práci na
technik v RTV Krea a myslím, že sme sa našli. Človek z inej brandže by
Mestskom úrade v Šali
možno nemal také pochopenie pre moju, niekedy časovo náročnú,
však bola cesta celkom
prácu. On však tiež vie, čo je to do noci trvajúce zastupiteľstvo. Alebo
dlhá, viedla cez galantské
spoločenské podujatia, kde sa iní zabávajú a my pracujeme. S Marekom
gymnázium a cez 5-ročné
žijeme spolu už 5 rokov. Pred dvoma rokmi sme sa rozhodli pre rodinný
štúdium masmediálnej
život v rodinnom dome v Dolných Salibách. Zdá sa, že sa plány pomaly
komunikácie na UCM FMK
napĺňajú, veď aj tú rodinu si zakladáme, nie len dom (konečne J). 16.
v Trnave. Ale potom robila
apríla sme náš vzťah zoficiálnili a teraz sa tešíme na príchod potomka.
tiež rôzne zaujímavé
Hoci „sme“ už v šiestom mesiaci, ani si to neuvedomujeme. Som však
činnosti, spojené
rada, že nie som jedna z tých, ktoré si tehotenstvo mýlia s chorobou
s prácou pre verejnosť a
a po zistení tohto krásneho stavu zostávajú z práce doma. Samozrejme,
médiá. Poďme ju trochu
sú prípady, že je to nevyhnutné. Ja som však po prvých mesiacoch tehu
„vyspovedať“....
skoncovala s nevoľnosťami a v práci sa naďalej kotúľam. Realizujem sa
Hovorí Mgr. Erika
takýmto spôsobom, kým sa dá. Zároveň sa neviem dočkať toho nového,
Kollerová:
čo nás čaká – toho nového života a to doslova.
- Už počas gymnázia mi bolo
o Dnes je hektická doba, ale aj náročná....Na financie, na čas,
jasné, že sa chcem živiť slovom – písaným, hovoreným či čítaným. Tak
na výchovu – na charakter. Ty plánuješ koľko „oddychovať“ na
som si pre istotu vyskúšala všetky tri formy. Asi 6 rokov som „hovorila“
materskej?
ako redaktorka RTV Krea v Galante, približne 4 roky som „čítala“, teda
- Na materskú dovolenku by som mala nastúpiť niekedy v júli a verím,
načítavala Správy RTV Krea. To som už vlastne robila šéfredaktorku,
že malé vydrží s príchodom na svet do konca augusta. Možno bude
ale prakticky v takom malom kolektíve to bola skôr funkcia „holka pro
odvážne, čo poviem, ale určite neplánujem zostať doma 2-3 roky. Presne
všechno“. Aj vďaka tejto 6-ročnej skúsenosti som sa veľa naučila – nielen
ako hovoríš, doba ti to jednoducho nedovolí. Uvidíme však, čo zavelí
o novinárčine, ale aj o miestnej politike a fungovaní samosprávy. Koľké
malé – či ma
hodiny odsedené na mestských zastupiteľstvách, kde sme číhali po
pustí späť do
dobrých témach... J Mojím celoživotným snom však bolo dostať sa do
práce, aspoň
celoplošného média. Začiatkom minulého roka prišla osudová výzva –
na čiastočný
výberové konanie na redaktora spravodajstva do RTVS. Po úspešnom
úväzok, skôr.
absolvovaní týchto prijímacích pohovorov som si myslela, že sa začína
Samozrejme,
iný, lepší život, že si idem za svojim snom. Opak bol však pravdou.
prvoradé bude
Hoci som sa profesionálne realizovala, strácal sa môj súkromný život.
dieťa a naša
Vojna priorít vo mne začala vtedy, keď som presedela v hromadných
psychická
dopravných prostriedkoch tri a pol hodiny denne a medzitým mi
pohoda. Verím,
doma vyschli obľúbené kvety. Po pár mesiacoch som si teda povedala,
že aj s manželom
že radšej budem polievať moje letničky a zveľaďovať si ten takmer
nájdeme zlatú
90-ročný domček, ktorý sme si s (vtedy ešte) priateľom „zavesili na krk“,
strednú cestu,
ako chodiť domov len prespávať s pocitom „urobila som super reportáž“.
čo sa týka
V celoplošnej televízii boli aj témy samozrejme náročnejšie – denne
výchovy dieťaťa
Najzlatší svokor na svete...
priniesť kvalitnú reportáž s výpoveďami 2-3 respondentov nebola
i živobytia.
sranda. Priznám sa, chýbala mi aj „regionalita“, regionálne informácie sú
o Aké máš
mi omnoho bližšie. Tak prišiel čas na to, aby som písala – v súčasnosti
ďalšie plány v živote (osobnom) – ale aj v práci?
som referentkou komunikácie mesta Šaľa. Mnohí tomu zjednodušene
- Momentálne mojím najdôležitejším plánom, cieľom je stať sa dobrou
hovoria „hovorca mesta“, paleta mojej pracovnej náplne je však
maminou. Samozrejme riešim aj to, kedy sa vrátim do práce, aké to
pestrejšia. Okrem poskytovania informácií pre verejnosť a médiá denne
bude, ale čím ďalej, tým viac sa oddávam myšlienke na to krásne
píšem články o dianí v meste, zabezpečujem propagačné predmety
obdobie, ktoré je pred nami.
mesta (magnetky, tričká, hrnčeky a podobne) a občas absolvujem
o Čo znamená pre Teba slovo charakter? A stretávaš sa s takýmito
rokovania primátora – najmä ak je téma spoločensky zaujímavá.
ľuďmi, ale je viac práve tých necharakterných?
Primátor mesta mal ambíciu prinášať ľuďom krátke a najmä aktuálne a
- Dobrá otázka. Jasné, že práca s ľuďmi prináša rôzne situácie, vytvárajú
zrozumiteľné informácie priamo aj zo zasadnutia zastupiteľstiev „online“.
sa pracovné, niekedy i priateľské vzťahy, v ktorých veľkú rolu hrá práve
Znamená to okamžité písanie a zverejnenie toho, čo sa v rokovacej sále
charakter. Naučila som sa ale jednu dôležitú vec. Ak mi vzťah berie viac
deje. Na aprílovom zasadnutí sme mali premiéru a podľa ohlasov sme
energie, ako dáva, upúšťam od neho. Som tak omnoho šťastnejšia.
to zvládli dobre. Táto práca je z každého rožka troška a baví ma. Som na
Bezcharakterným človekom predsa nebudem zaťažovať ten môj
domácom poli, teší ma, ak môžeme ľuďom sprostredkovať informácie
charakter :)
o tom, čo sa mestu podarilo a veľmi promptne a pragmaticky sa snažíme
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
reagovať aj na podnety od obyvateľov, ktoré sú na dennom poriadku.
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Z mojej ponuky vyberám
Bc. Silvia Kováčová,
tel.: 0907 794 634,
e-mail: s.kovacova@directreal.sk

/

3-izbový byt
Šaľa,
Hurbanova
ul., 68m2,
kompletná
rekonštrukcia,
balkón,
komora,
pivnica:
63.000,-€

3-izbový byt
Šaľa, Letná ul.,
84m2 čerstvá
kompletná
rekonštrukcia,
balkón,
komora,
pivnica:
70.000,-€

2-izbový byt
Palárikovo,
68m2, tehlová
bytovka +
5ár záhrada:
42.000,-€

3-izbový byt
Šaľa,
P.Pázmáňa,
78m2,
čiastočná
rekonštrukcia:
62.000,-€

RD Diakovce
– 12-ročná
novostavba,
5izieb,
2xkúpeľňa,
dvojgaráž, bez
investícií !
Cena
dohodou

RD Selice –
starší 4-izbový
dom
z pálených
tehál, 8ár pozemok, tichá
ulica:
26.500,-€

Spotrebiteľská poradňa po prvý krát aj v Nitre

Aj v Nitre je už
spotrebiteľom k dispozícii
bezplatné poradenstvo.
V rámci projektu
Spoločnosti ochrany
spotrebiteľov (S.O.S.)
Poprad Spotrebiteľské
poradenské centrum
ADR pre Nitriansky a Banskobystrický kraj 2016 je spotrebiteľom
k dispozícii bezplatné poradenské centrum, na ktoré sa môžu
obrátiť pri problémoch s reklamáciou, chybným produktom alebo
službou, odstúpením od zmluvy, agresívnou reklamou, nekalými a
klamlivými obchodnými praktikami, neprijateľnými podmienkami v
spotrebiteľských zmluvách, bezpečnosťou výrobku, pri problémoch
s bytmi a nebytovými priestormi, vyúčtovaním energií, vody a
plynu, s podnetmi týkajúcimi sa finančných služieb a iných sporov
s predajcami, výrobcami či poskytovateľmi služieb.
V poradni, ktorá sídli v budove Mestských kúpeľov na Kúpeľnej
ulici 4 v Nitre, sú spotrebiteľom k dispozícii kontaktné osoby
Mgr. Soňa Ďurčová a Mgr. Pavol Kocian vždy v pondelok
od 12:00 do 16:00, stredu od 8:00 do 12:00 a vo štvrtok od
10:00 do 18:00. Objednať sa však môžete aj mailom na info@
sospotrebitelov.sk alebo telefonicky na 0944 533 011.
Kontaktné osoby spotrebiteľom pomáhajú problém vyriešiť
prioritne mimosúdnou cestou. Ak prípad nie je možné riešiť
poradenstvom, kontaktná osoba podnet presmeruje na inštitúcie,
ktoré by v danom prípade mohli pomôcť. V individuálnych

prípadoch prechádzajú spory do súdnej
agendy združenia. O rastúcom záujme o služby
spotrebiteľského združenia svedčí aj nasledujúca
štatistika. „Za štyri roky kontinuálneho pôsobenia
združenia vzrástol objem finančných prostriedkov
zachránených v prospech spotrebiteľov
niekoľkonásobne. V roku 2012 to bolo počas len
trojmesačného pôsobenia 8 560 eur, v roku 2013
počas fungovania jedného poradenského centra
v Poprade 22 368 eur. V roku 2014, kedy bola prvý rok
v prevádzke aj spotrebiteľská poradňa v Bratislave,
42 578 eur zachránených v prospech spotrebiteľov,
a v roku 2015 spolu 33 163,42 eur. K tomu treba
prirátať odhadovanú hodnotu súdnych procesov, kde ide cca o
117 400 eur,“ bilancuje M. Fáber, predseda združenia. Spotrebiteľom
je na stránke www.sospotrebiteľov k dispozícii i live chat.
Okrem poradenstva a zastupovania spotrebiteľov v procesoch
riešenia sporov má však projekt i ďalšie ciele. „V praxi sa ukazuje
ako užitočné vďaka našej databáze vyhodnotiť a byť tak schopní
pozornosť orgánov upriamiť na najčastejšie reklamované tovary
a služby, či klamlivé obchodné praktiky predajcov a poskytovateľov
služieb. Pravidelne odbornú verejnosť upozorňujeme na problémové
miesta v legislatíve. Systémové riešenia si vyžaduje napríklad
právna úprava v oblasti posudzovania chýb tovarov. Je potrebné
sprísniť podmienky pre servisné strediská, znalcov i náležitosti
súdnoznaleckých posudkov. Ako nedomyslená sa ukazuje aplikácia
zákonných ustanovení v oblasti spotrebiteľských úverov. V krátkom
čase sa bude potrebné zamerať na úpravu vzťahov peer-to-peer,
teda keď tovar či službu poskytuje za odplatu spotrebiteľovi iný
spotrebiteľ. Veľkou a komplikovanou témou je ochrana digitálneho
spotrebiteľa a s ňou úzko súvisiaca ochrana osobných údajov či trh s
energiami...“ Podľa M. Fábera je z pozície spotrebiteľského združenia
dôležité otvárať kontroverzné témy a viesť verejnú diskusiu o
aktuálnych problémoch ochrany spotrebiteľa, možnostiach
prevencie a vymožiteľnosti práva. „Z nášho pohľadu je veľmi dôležité
dostať spotrebiteľa do centra politík, ako je bežné v iných krajinách
EÚ, s využitím príležitostí, ktoré ponúka blížiace sa predsedníctvo SR
v Rade EÚ.“
pripravila: Petra Vargová Čakovská
- Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad
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Kontakt na pobočku v Galante
Ing. Ľubomír Harčarík - 0907999140
www.generali.sk
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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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Čo ak „vysadím“ hormonálnu antikoncepciu?

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, na možné účinky, resp. reakcie tela ženy po vysadení hormonálnej antikoncepcie. Hormonálnu antikoncepciu som brala od svojich 17 rokov a bez prestávky. Teraz mám 27 rokov, teda
antikoncepciu som brala celých 10 rokov. Asi pred rokom a pol mi zistili problém so štítnou žľazou – znížená činnosť.
Chodím pravidelne na gynekologické prehliadky, avšak ako mi predpísali lieky aj na zníženú činnosť štítnej žľazy
sa mi v prsníku tvorili hrčky (po 9 mesiacoch sa však nezmenila ani nezväčšila). Napriek tomu som sa však rozhodla
hormonálnu antikoncepciu vysadiť. Čo sa bude diať v mojom tele po vysadení hormonálnej antikoncepcie po 10
rokoch? Mám očakávať nejaké negatívne reakcie vysadenia? Bude riziko otehotnieť väčšie po vysadení? Ďakujem
Vám za každú radu.
Aj keď naša čitateľka neudáva typ hormonálnej
antikoncepcie, predpokladám podľa dĺžky užívania a veku - kedy začala užívať antikoncepčné tabletky, že ide najpravdepodobnejšie o kombinovaný typ lieku, kedy tabletky obsahujú estrogén aj
progestin, teda hormóny s účinkom imitácie prvej
aj druhej fázy menštruačného cyklu.
Antikoncepcia - takto kombinovaného typu v
hodnotení na účinky - má významné priaznivé
vedľajšie pôsobenia v znižovaní rizika rakoviny
sliznice maternice/endometrial /,vaječníkov, ale
aj u rakoviny konečníka a hrubého čreva u ženy .
Kombinovaná hormonálna antikoncepcia znižuje
výskyt i benigných - nezhubných cýst prsníkov a
vaječníka. Pôsobením na tvorbu a zloženie hlienu
v kanáli krčka maternice významne znižuje zápalové ochorenia v malej panve u ženy. Vyváženou
stabilitou hormonálnej dennej hladiny v tabletke
– kombinovaná hormonálna antikoncepcia upravuje a vyvažuje poruchy menštruačného
cyklu - takmer na všetkých úrovniach ako krvácanie, tak silu krvácaní, ale aj upravuje nežiadúce
a nepríjemne pocity predovšetkým v premenštruačnej fáze cyklu - ako úpravou fyzických, tak
aj psychických príznakov /premenštruačný syndróm../. Stabilizáciou menštruačného krvácania
upravuje straty krvi a napomáha v riešení chudokrvnosti pri silnom menštruačnom krvácaní.
Upravuje bolestivé menštruačné krvácania.
Toto je len stručným zhrnutím časti priaznivých

So sídlom: ul. Horná 926/1
927 01 Šaľa, tel.: 031/770 28 61
Denná služba - 031/771 30 11
Pohotovostná služba
v mimopracovnom čase
Údržba - 0903 312 779 •
Výťah - 0907 134 068
Televízny káblový rozvod
(TKR) aj v pracovnej dobe 0903 466 334
• Správa - 031/771 3438

účinkov kombinovaného typu hormonálnej
ako menštruačného
antikoncepcie, s ktorou pravdepodobne naša
cyklu, tak aj stability fyzickýchaako aj psychických
čitateľka prišla do kontaktu.
stavov v rámci jednotlivých dní v mesiaci počas
Neanalyzujem nežiadúce efekty, lebo pri predpise
užívania. Podozrenie na zmeny v naturálnom
a výbere hormonálnej antikoncepcie platia jasné
menštruačnom cykle pri užívaní 10 rokov hormoa prísne pravidlá - vedúce ku možnosti a indikácii
nálnej antikoncepcie možno cítiť len analýzou
zvolenia a výberu typu hormonálnej kombinácie
zmien počas prestávky 7 alebo 4 dňovej, kedy sa
lieku ako aj jeho aplikačnej formy /tabletky, nátabletky vysadia alebo sú len placebo tabletky
plaste, krúžky../, ako aj prísna analýza pre nemož- na spustenie menštruačného krvácania.
nosť podania a kontraindikáciu hormónov aj vo
Očakávanie reakcií a nových stavov po vysadení
forme čo i len antikoncepcie.
hormonálnej antikoncepcie musí predchádzať
Výberu hormonálnej antikoncepcie musí predpriebežne mapovanie a vyhodnocovanie zmien
chádzať veľmi podrobná anamnestická analýza
pri gynekologických vyšetreniach a pri podomenštruačného cyklu v jednotlivých jeho fázach
zreniach na prípadné “zakrývanie začínajúcej
s detekciou a identifikáciou nepriaznivých fyzicporuchy” hormonálnou antikoncepciu - ako je
kých ako aj psychických príznakov a samozrejme
napríklad predčasná menopausa?? alebo zlyháanalýza kvality a sily menštruačného krvácania.
vanie schopnosti vaječníkov v tvorbe vajíčok...
Precízne gynekologické vyšetrenie, ako aj príPodrobné a pravidelne gynekologické kontroly
padne konzultácie špecialistov
s využitím všetkých dostupných
ako napríklad - internista, endomožnosti techniky, ako aj testov,
krinológ, neurológ, hematológ
minimalizujú takéto stavy.
- musia jednoznačne vylúčiť
Takže očakávanie negatívnych
stavy, pri ktorých hormonálna
reakcií po 10 rokoch po vysadení
antikoncepcia nesmie byť nahormonálnej antikoncepcie - by
Tel.: 041/500 7800
vrhnutá.
nemali byť prekvapením, ale pra10 rokov užívania hormonálnej
videlné gynekologické kontroly
Odbornú poradňu, konzultáciu,
antikoncepcie je dosť dlhé
a precízne sledovania a “mapoobdobie, kedy antikoncepcia
vanie ženského tela komplexne”
vyšetrenie na špičkových prístrojoch, stapočas užívania vytvára veľmi
by nemali dopustiť nežiadúce
novenie diagnózy, liečbu...
pravidelný a uniformný model
prekvapenia.

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A; Žilina;

Objednajte sa na:

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Salón ÚSMEV
Horné Saliby

Marcela Bedecsová

Tel.:
0908 165 964
Krásne, moderné
a elegantné...
to sú účesy, urobené
v našom salóne!

Pracujeme iba na objednávku!

Chovateľské potreby Eva - Optika Šaľa
Edita Kollerová

Prídit
k nám
dlhoro
v odb
na vy
ostros

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

Eva - Optika Šaľa

Eva - Optika Šaľa

po - pia:
Pázmán

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...

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.

...keď zákusky, tak jedine od Kataríny Filovej...
• vyhotovíme okuliare na mieru
z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky,
utierky, lupy, mikroskopy...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky:

Horné Saliby - 031/785 2473

• vyhoto
z rôzn
• opravy
• doplnk
utierk

pšiť?
e
l
y
v
a
s
e
t
e
j
u
Potreb

plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
lekárskej kozmetiky
Ambulancia-konzultácie:
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Štvr.: 15:00-17:00 h
Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava
www.ulk.sk

NÁBYTOK
C zafík

Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

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

Krása, kvalita, štýl, elegancia a vynikajúce ceny.

Už 27ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA

