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V galantskej
nemocnici je
znovu obnovené
očné pracovisko
pod vedením
MUDr. Ladislava
Kardosa, str.13.

Na 40.
ročníku
Parížskeho
maratónu
boli aj bežci
z Veľkého
Grobu, str.17.

Galantská
COOP Jednota
podporuje
šport na našich
školách, str.8.

Keď chcete zabodovať v rodine a u priateľov
,
tak jedine so zákuskami od Kataríny Filov
ej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárn

i, alebo telefonicky:

Horné Saliby - 031/785 2473
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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
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Z mojej ponuky vyberám
Bc. Silvia Kováčová,
tel.: 0907 794 634,
e-mail: s.kovacova@directreal.sk

/

Priestranný
4-izbový
byt 86m2,
Lúčna ul.Šaľa
62.000,-€

Veľký 3-izbový
tehlový byt
v centre
mesta, P.
Pázmáňa, Šaľa
62.000,-€

Rožný
pozemok
860m2
so všetkými
sieťami,
GalantaKolónia,
možná
dohoda !
38.000,-€

Nádherná
5-izb.
novostavba
s dvomi
bytovými
jednotkami –
bez investícií.
Diakovce blízko
kúpaliska
Cena
dohodou !

Krásny
3-izbový byt
vo
vyhľadávanej
lokalite
po kvalitnej
rekonštrukcii,
Hurbanova
ul.Šaľa
62.000,-€

Veľký
1-izbový byt
po kompletnej
rekonštrukcii
na Jazernej,
Šaľa.
28.500,-€
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Poslanci Trnavskej župy neodsúhlasili škole v Skalici otvorenie
nového odboru mechanik-mechatronik, nakoľko tento
sa študuje na neďalekej strednej škole v Gbeloch
hodnoty znaleckého posudku), súbor objektov s pozemkom
na Kollárovej ul. v Piešťanoch (býv. objekt Figaro) za 526
000 € (51,07 % hodnoty ZP), budovu TOV s objektmi
a pozemkami vo Vrbovom za 120 500 € (49,54 % hodnoty ZP)
a dielne s objektmi a pozemkami vo Vrbovom za 222 751 €
(54,33 % hodnoty ZP). Ďalšie ponúkané nehnuteľnosti neboli
predané, pretože návrhy kúpnych cien boli nízke (napríklad
pozemky v Piešťanoch) alebo sa do súťaží neprihlásili žiadni
záujemcovia.
Ďalším bodom programu bolo schválenie dohôd o spolupráci
a financovanie ôsmich projektov, v rámci programu Interreg
V–A Slovenská republika – Česká republika. Ide o projekty
Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v
archeologickém parku Mikulčice – Kopčany, Regionálne
V stredu 20. júla 2016 sa v zasadacej miestnosti Úradu TTSK
v Trnave konalo 18. riadne zasadnutie zastupiľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnilo 29 zo 40
poslancov.
Program rokovania by sa dal rozdeliť do troch blokov.
V prvej časti poslanci schválili predaj prebytočného
nehnuteľného majetku kraja na základe 24. kola obchodnej
verejnej súťaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia
majetku TTSK“. Predseda VÚC Ing. Tibor Mikuš, PhD. zdôraznil,
že po ukončení inventarizácie majetku VÚC je dôležité
tento majetok optimálne využívať. Prebytočný majetok
sa kraj usiluje predať na základe verejných obchodných
súťaží. V 24. kole sa podarilo odpredať Kaštieľ s pozemkami
a parkom vo Voderadoch za cenu 1 910 000 € (80,83 %
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poradenské centrum SK–CZ, Rozvoj dovedností žáků
v přírodovědných a technických oborech, Partnerství
a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky
v moravskoslovenském příhraničí, Páteřní poutní stezka
sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí,
Partnerstvo strojárov bez hraníc, Zvyšovanie exaktných,
prírodovedných a technických kompetencií študentov
stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí a
Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov
odborných škôl pre automobilový priemysel. Uznesenie
VÚC je súčasťou žiadostí o nenávratné finančné príspevky
z programu Interrreg a poslanci tieto projekty jednohlasne
podporili.
Zaujímavá diskusia sa rozpútala v tretej časti rokovania.
SOŠ v Skalici má záujem o otvorenia nového odboru
mechanik-mechatronik a požiadala poslancov VÚC
o podporné stanovisko. Komisia pre školstvo, telesnú kultúru
a kultúru ani Rada TTSK žiadosť nepodporili z dôvodu, že
tento odbor sa študuje na neďalekej SOŠ v Gbeloch. Predseda
TTSK však opakovane zdôraznil, že snaha o otvorenie
nového odboru vzišla z predovšetkým z požiadavky firmy
INA Skalica, s. r. o., ktorá má záujem zamestnať absolventov
nového odboru a nepodporením snahy na zblíženie
stredného školstva s miestnymi zamestnávateľmi, podľa
jeho názoru vysiela zastupiteľstvo negatívny signál smerom
k zamestnávateľom. Spor, v ktorom svoje záujmy hájili
primátori obidvoch miest, vyvolal zaujímavú diskusiu na
tému školstva a podpory rodín. Aj napriek argumentom
predsedu VÚC poslanci toto uznesenie neschválili.
Otázky na následnej tlačovke boli smerované predovšetkým
k predaju kaštieľa vo Voderadoch, ktorý kúpila firma Bohdal,
s. r. o., Bratislava na účely kultúrno-spoločenské, vybudovanie
rehabilitačného a relaxačného centra, školiaceho a
vzdelávacieho strediska, revitalizáciu a zveľadenie flóry a
vzácnych drevín. Predseda VÚC novinárov informoval, že
náklady na prevádzku nevyužitého kaštieľa boli vysoké
a alternatíva využitia objektu pre potreby Slovenského
olympijského výboru, ktorú on preferoval, sa nepodarila
zrealizovať pre nezáujem SOV. Vyjadril nádej, že nový majiteľ
vybuduje vo Voderadoch kvalitný multifunkčný areál.
Novinári sa predsedu pýtali aj na druhú opakovanú dražbu
hotela Branč v Senici, ktorá bola opäť neúspešná. Pán Mikuš
odpovedal, že ďalší postup v tomto prípade určí správca
konkurznej podstaty.
Rokovanie krajských poslancov bolo vecné, konštruktívne
a zasadnutie bolo dobre pripravené. Všetky prerokovávané
materiály si mohli záujemcovia nájsť na webovej stránke
TTSK.
My, voliči, by sme si mali uvedomiť, že poslanci VÚC
rozhodujú o veľmi závažných veciach, ktoré ovplyvňujú náš
každodenný život a preto by bolo potrebné venovať práci
poslancov i Úradu TTSK viac pozornosti.
- gašažurnál-
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Nočné havrany vo Veľkom Grobe
zvyšujú pocit bezpečnosti občanov, možno
by ich mali nasledovať aj ďalšie obce a mestá

Vo Veľkom Grobe už štyri roky funguje občianska iniciatíva
Nočné havrany – neformálne združenie občanov, ktorí vo
svojom voľnom čase bdejú nad dodržiavaním zákonov v obci.
Táto iniciatíva vznikla spontánne v situácii, keď kriminalita v
obci dosiahla naozaj neprijateľnú úroveň a dochádzalo nielen k početným krádežiam, ale dokonca aj k vraždám. Polícia
nebola schopná situáciu riešiť a tak sa dvaja susedia sami
rozhodli hliadkovať vo večerných a nočných hodinách, aby
„znepríjemnili“ zlodejom život. Časom sa k nim pridali ďalší
chlapi a spoločne oslovili starostu, aby svoju hliadkovú činnosť takpovediac zlegalizovali.
Hoci na ich iniciatívu mnohí spoluobčania pozerali skepticky,
nedali sa a inšpirovali sa severským projektom Nočné havrany, ktorý sa zrodil vo Švédsku a zdokonalili ho Nóri. Všade,
kde sa tento projekt realizoval, priniesol výrazné zlepšenie situácie a je dnes najúspešnejším projektom spájajúcim v sebe
prvky bezpečnosti a vzdelávania dospelých. Jednoduchý a
finančne nenáročný projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnosti detí a mládeže počas víkendových večerov, no taktiež
na zvýšenie pocitu bezpečnosti pre všetkých obyvateľov.
Nočné havrany sú dobrovoľnícke hliadky, ktoré dohliadajú na
bezpečnosť v mestách a obciach. Tieto hliadky rozhodne nesuplujú prácu mestskej ani štátnej polície. Ich jediným nástrojom je mobilný telefón, ktorým v prípade potreby privolajú
pomoc polície, či záchranárov.
V jednotlivých obciach a mestách funguje tento projekt rôzne. Chlapi z Grobu sa spolu so starostom vybrali pre dobré
rady do Topoľčian, kde Nočné havrany fungujú už osem
rokov. Situácia v meste a na dedine je však celkom odlišná.
V Topoľčanoch sa zamerali na problémy vandalizmu, na deti
a mládež. Vo Veľkom Grobe bolo však potrebné sústrediť sa
predovšetkým na prevenciu proti krádežiam, na sledovanie
neprispôsobivých živlov a na monitorovanie pohybu podozri-

vých osôb a automobilov, ktoré sa
často podieľajú na organizovanej
trestnej činnosti.
Dnes sa tejto dobrovoľníckej práci v
obci venuje 15 chlapov od mládencov až po zrelých mužov. Vo svojom
voľnom čase, v denné aj nočné
hodiny, ich v obci stretávate v
typických reflexných zelených vestách s oficiálnym logom Nočných
havranov. Hliadkujú celkom nepravidelne tak, ako im to dovoľuje ich
zamestnanie a rodiny, lebo za túto
prácu ich nikto neplatí.
Za štyri roky svojej činnosti zažili
mnohé krízové situácie, prichytili
zlodejov pri čine, dopomohli pri
objasnení niekoľkých krádeží a
prispeli k vypátraniu páchateľov
trestnej činnosti. U štátnej polície
aj kriminálky si svojou zodpovednou prácou vybudovali pozíciu
partnerov, s ktorými treba rátať.
Počiatočný skepticizmus vo vzťahu
polície a Nočných havranov vystriedalo uznanie a rešpekt k práci, ktorú hliadkujúci chlapi vykonávajú. Ten istý skepticizmus na počiatku panoval aj medzi
občanmi Veľkého Grobu, ktorí prácu havranov považovali za
akýsi vrtoch zopár chlapov, prípadne to považovali za zdroj
príjmov, čo sa rozhodne nezakladá na pravde, lebo ide o dobrovoľnícku prácu bez nároku na mzdu.
Právomoci členov hliadok sú také isté ako každého iného občana a preto je obdivuhodné, že tejto práci venujú svoj voľný
čas aj napriek tomu, že pri hliadkovaní v obci sa ľahko môžu
dostať aj do nebezpečných situácií. Ich úlohou rozhodne nie
je zadržiavať páchateľov, to na ich popud rieši štátna polícia.
Pohyb Nočných havranov v obci je pre neprispôsobivých
občanov signálom na ústup.
Významný je aj ich podiel na objasňovaní spáchaných
trestných činov. Viackrát sa im podarilo odhaliť páchateľov,
ktorých potom polícia zadržala, ako napríklad zlodejov, ktorí
vykradli materskú škôlku. Ich znalosť pomerov v obci a informácie, ktoré získavajú pravidelnou hliadkovou činnosťou, dopomohli k vyriešeniu niekoľkých trestných činov. Aj kamerový
systém v obci, ktorý monitoruje časť centra poskytuje havranom informácie o pohybe osôb a automobilov a pomáha pri
objasňovaní trestných činov. Je však potrebné tento systém
rozšíriť aj do ďalších problematických lokalít.
Je zarážajúce, že približne desiatka recidivistov a asociálov
môže terorizovať občanov obce, ktorí sa musia denno-denne
báť o svoj majetok, zdravie a životy. Títo zlodeji však majú aj
svojich informátorov, ktorí monitorujú kto čo kde má, kto nie
je doma,... Je potrebné si uvedomiť, že krádeže fungujú tiež
na princípe ponuky a dopytu a tí, ktorí kupujú od zlodejov
ukradnuté veci, vlastne zlodejov priamo podporujú. Druhým
negatívnym faktorom je skutočnosť, že mnohí vykradnutí občania túto skutočnosť ani nenahlásia polícii. Ich argumentom
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je, že objasnenosť týchto skutkov je veľmi malá, ale zabúdajú
na to, že ak krádež nenahlásia, je šanca na dopadnutie páchateľ nulová. Neprispôsobivé živly s týmto rátajú a ich istota, že
nebudú potrestaní iba zvyšuje ich odvahu a drzosť.
Najviac ohrození sú seniori, ktorí sa nevedia brániť a často nemajú ani odvahu privolať si pomoc, hoci ich členovia hliadok
vyzývajú, aby ak spozorujú niečo neobvyklé, okamžite volali
linku 158 alebo niekoho z Nočných havranov. Na druhej strane sú seniori veľmi dobrí pozorovatelia a najlepšie vedia, čo
sa kde v obci deje. Preto sú často veľmi platnými pomocníkmi
havranov.
Jednou z oblastí, ktorá tiež je pod dohľadom havranov sú
čierne skládky znečisťujúce životné prostredie. Úspešne si
poradili s nelegálnou skládkou stavebného odpadu a na
problematické miesta priebežne umiestňujú fotopasce.
„Vidieť a byť videný“ je heslo Nočných havranov, ktorí bdejú
nad bezpečnosťou v obci. Musia sa veľmi dobre pozerať, aby
zbadali každý náznak nezákonnej činnosti a musia byť videní,
aby si páchatelia boli vedomí toho, že nad poriadkom v obci
dozerajú chlapi, ktorí si vedia poradiť v každej situácii.

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Dobrovoľníci z Nočných havranov tvoria spoľahlivý „akčný“
kolektív a veľmi aktívne sa podieľajú aj na organizovaní športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Dobre spolupracujú s vedením obce (veď aj starosta je ich členom) a sú
zastúpení aj v komisii pre verejný poriadok. Tá pripravila nové
verejne záväzné nariadenie o zákaze konzumácie alkoholu
na verejných priestranstvách, čo tiež pomôže pri udržiavaní
poriadku v obci. Zabráni neprispôsobivým občanom popíjať
na autobusovej zastávke a pri obchode a znepríjemňovať tak
život ostatným občanom.
Je jasné, že Nočné havrany nemôžu vymýtiť kriminalitu v
obci, ale je nesporné, že výraznou mierou prispeli k jej výraznému zníženiu. Svojou štvorročnou prácou si na jednej strane
získali rešpekt a dôveru občanov a na druhej strane sú často
terčom kritiky tých, ktorým bránia v páchaniu nezákonnej
činnosti.
Veríme, že im nadšenie pre túto prácu vydrží a získajú aj ďalších dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajná bezpečnosť občanov obce Veľký Grob a zapoja sa do hliadkovej činnosti.
spracovala: Eva Sudová

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.
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• vyhotovíme okuliare na mieru
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n Pri
rôznych
druhov
materiálov
• opravy okuliarov
opakovaní inzerátu - výrazná zľava. n Farebná inzercia - informácie v redakcii. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. n Názory
opýtaných
a
ďalších
občanov,
ktorí
• doplnky: púzdra, retiazky,
poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať. Časopis odzrkadľuje postoje,
názorylupy,
čitateľov
a ďalších občanov, v
utierky,
mikroskopy...
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 uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.
Vychádza dvojmesačne, v prípade potreby aj mimoriadne vydania. /č.4-august 2016

Exkluzívny, prezentačný a reklamný časopis firiem, súkromných spoločností,
štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností Galantsko-Šalianskeho regiónu

• vyhoto
z rôzn
• opravy
• doplnk
utierk
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Turnaj vo vybíjanej „O pohár predsedu
COOP Jednota Galanta“ 2016 – vyhrali Sereďania!
Druhé miesto získala Základná škola s vyučovacím
jazykom slovenským Košúty
Ešte pred koncom školského roku sa v telocvični ZŠ
Milana Rastislava Štefánika v Galante konalo Superfinále
V. ročníka turnaja vo vybíjanej „O pohár predsedu COOP
Jednota Galanta“. Tento turnaj organizovala COOP
Jednota Galanta pre všetky základné školy v mestách
a obciach, v ktorých má svoje predajne. Turnaja sa
zúčastnili žiaci 1. stupňa základných škôl. Hlavnou
cenou okrem poháru predsedu bol aj šek na 400€ pre
víťaznú školu. Na turnaj sa prihlásilo 21 základných škôl
z okresov Galanta, Šaľa, Senec, Pezinok a boli rozdelené
do regionálnych skupín, z ktorých víťazi postúpili do
Superfinále. Každá prihlásená škola dostala ako darček
od organizátora turnaja futbalovú loptu.
Do Superfinále postúpilo týchto osem ZŠ: ZŠ Juraja
Fándlyho Sereď, ZŠ slovenská Košúty, ZŠ M.R.Štefánika
Galanta, ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ s MŠ Horné Saliby, ZŠ
J. Murgaša Šaľa, ZŠ Š. Majora Veľké Úľany, Spojená ZŠ
Sládkovičovo.
Pred začiatkom superfinálových zápasov boli jednotlivé
školy rozdelené do dvoch kvalifikačných skupín, kde
odohrali zápasy systémom každý s každým. Najlepšie
dve školy z každej skupiny postúpili do semifinálového
zápasu a stretli sa s jednou z postupujúcich škôl z druhej
skupiny v zápase Play-off. Porazené školy, ktoré skončili
na 5.-8. mieste, si z turnaja odniesli finančný darček
pre svoju školu v hodnote 50€ a diplom za účasť v
Superfinále. Víťazi semifinále, ktorými sa stali ZŠ slovenská
Košúty a ZŠ Juraja Fándlyho Sereď, postúpili do finále
a porazené školy hrali zápas o 3. miesto. V ňom sa stretli ZŠ
J. Murgaša Šaľa a ZŠ s MŠ Horné Saliby. Po dramatickom
súboji si nakoniec bronzové medaily, pohár za 3. miesto a
finančnú prémiu v hodnote 150€ odniesla ZŠ J. Murgaša
Šaľa a porazená škola získala okrem diplomu za 4. miesto aj
finančnú prémiu v hodnote 100€.
A potom už nasledovalo veľké finále, ktoré sľubovalo
od začiatku veľkú drámu. Do finále totiž postúpila jedna
z najväčších škôl v regióne ZŠ Juraja Fándlyho zo Serede
a najmenšia zo všetkých prihlásených škôl ZŠ z Košút.
Finálový zápas nakoniec lepšie zvládli deti zo ZŠ Juraja
Fándlyho zo Serede a po záverečnom hvizde rozhodcu

vypukli víťazné oslavy. Ako víťazi celého turnaja získali zlaté
medaily, Pohár predsedu COOP Jednota Galanta a finančnú
prémiu pre svoju školu v hodnote 400€. Smutní nakoniec
nezostali ani porazení finalisti zo ZŠ Košúty, lebo ako
porazený finalista si odniesli strieborné medaily, pohár za 2.
miesto a finančnú prémiu v hodnote 200€. Všetkým školám
a víťazom prišla osobne zablahoželať a odovzdať výhry
obchodná riaditeľka a podpredsedníčka predstavenstva
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo JUDr. Júlia
Ančinová.
Hráči z každej školy, ktorá postúpila do Superfinále, dostali
ako darček tričko s logom COOP Jednota Galanta, symbolický
šek a diplomom za účasť.
pripravili: Ing. Radovan Bočák a Ján Matušík
COOP Jednota Galanta, s.d. rekl. obch. oddelenie
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Poznáte ľudí, ktorí už ráno, keď vstanú z postele, sú jedovatí, zlostní, plní
negatívnej energie a takto aj vykročia do dňa a otravujú ostatných?

Keby takýto človek,
alebo skupina ľudí,
otravovala tým len seba
a svoje okolie – napríklad
rodinu, tak by sme to
ani neregistrovali, ale ak
sa to dotýka stále viac
ľudí a začína to naberať
nebezpečné obrátky,
ohováranie, intrigy, ktoré
sa ťahajú potichu celé
mesiace, až roky..., tak
to už je vážny problém.
Zlostní a neustále
zlobou natlakovaní
ľudia zvyknú byť veľmi
nepríjemní. Tým, že
majú pocit vlastnej neomylnosti, tak ich
kritickosť je veľmi vysoká, ale iba voči iným.
Sebareflexia im veľakrát chýba a nevedia sa
zdržať prehnanej a neobjektívnej kritickosti
ani tam, kde sa to vôbec nehodí. Ak by
mali niekoho za niečo pochváliť, tak by
si radšej uťali jazyk. Neuznávajú nikoho
a nič, hoci ten druhý urobil čokoľvek
užitočné a vznešené. Títo nepochopenci
už ani nevedia, prečo sú vlastne takí
zlostní a prečo tak závidia, či všetko ofrflú,
znevážia... Sami nevedia, prečo ohovárajú
a intrigujú... To je skrátka ich životný
štýl. Tak, ako u iného je životný štýl
podnikanie, či návštevy fitness, pravidelná
turistika, alebo iná príjemná pravidelná
činnosť, koníčky, tak pre zlostných ľudí a
nežičlivcov je pravidelná a obľúbená činnosť
práve ohováranie a negovanie všetkého
a každého, kto im nie je po chuti..., koho
neznášajú, komu závidia. Prečo to takto
u niektorých ľudí funguje? Prečo sa
vlastne takto ľudia trápia vnútorne aj
sami? Oni si totiž neuvedomujú, že tým,
že sú negatívni a ohováračskí, neškodia

len okoliu, ľuďom, ale vo
veľkej miere aj sami sebe.
Nielen psychicky, ale aj
fyzicky. Keď sme sa opýtali
odborníka psychológa
– na dôvody ľudskej
zloby, závisti, nenávisti,
intrigovania, ohovárania,
urážania a neuznania
toho druhého, hoci by
im dal srdce na dlaň –
odpoveď bola jasná: „Ide
o ľudí, ktorí majú mnohí
nejaký psychický blok,
ochorenie, možno o tom
ani nevedia. Môže to
byť genetická záležitosť,
dedičnosť, môže to byť zloba – získaná
počas života a najmä tým – že sa jemu
nedarí, tak ako inému, nevie správne
posúdiť svoje schopnosti, neustále sa snaží
niečo docieliť, ale mu to nejde... a tak – ak
jeho psychika nie je zdravá a odolná, tak
sa začne znižovať k takým spôsobom,
ako je ohováranie a znevažovanie
aj dobrých a užitočných vecí, čím ale
najviac ukazuje práve to, že jemu niečo
chýba, že je v niečom nedocenený, že
zlyháva, je neúspešný – ale nechce si
to priznať. Je to jeho tichý protest proti
iným, živený len jeho vnútornou zlobou
a závisťou..., a toto ho ešte viac ničí
a ešte viac stráca objektívnosť a radosť
zo života. Poteší sa vlastne len vtedy, keď
druhým sa nedarí.... Veľmi jednoducho
povedané, šťastný a vyrovnaný človek
nevyhľadáva umelé konflikty, dopraje
aj iným, nielen sebe, ak je problém, tak
ho rieši otvorene, nie zákerne, a teší sa
zo života. Neotravuje si ho blbosťami,
ani neotravuje druhých žabomyšími
vojnami. Ak niekto začne pociťovať, že je

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!

nevyrovnaný, nepokojný a jeho myseľ je
zdravá, tak sa snaží vyhľadať odborníka
a zbaviť sa týchto pocitov. Ale ak je niekto
prepáčte – blbec, alebo psychicky labilný
jedinec, tak ten si neuvedomuje, že chyba
je v ňom, ale stále vyrýva len do okolia.
On si nepripúšťa vnútorné problémy, ani
prípadné psychické nevyrovnanosti, takže
zloba a intrigánstvo v ňom bude ešte ďalej
postupne naberať – až sa zničí on sám.
Len žiaľ, dovtedy otravuje a ničí aj vzťahy
a ľudí okolo seba a ak má rodinu a deti...,
tak sa veľa negatívneho dostáva do
nich..., a zloba pokračuje ďalej... To sú už
jeho obete... žiaľ. Ľudstvo je nepoučiteľné
a napriek vysokej životnej úrovni
a rozvinutej civilizácii – sa nepodarilo
zlikvidovať zlobu, nenávisť a závisť medzi
nami. A ZÁVISŤ je naozaj matkou a živnou
pôdou všetkého negatívneho v našich
životoch.“ Ja zlostných a intrigánskych
ľudí ľutujem. Oni sú vlastne chorí ľudia,
len si to neuvedomujú a nechcú si to
pripustiť. Škoda je len to, že nás svojimi
činmi otravujú a kazia tak náš život. Jediná
ochrana a obrana pred nimi - je nepripúšťať
si ich intrigy a dať tak najavo, že sú pre
vás vzduch. Nezáujem a nevenovanie
pozornosti ako druhoradej veci - ich ničí
najviac. Venujme sa len zmysluplným
veciam a tomu, čo nás vnútorne obohacuje.
Len takýchto ľudí si vyberajme do svojho
okolia. Negatívnu energiu nepúšťajme do
svojej blízkosti. O to viac, ak je v podobe
nepríjemných susedov, či neschopných
spoluobčanov. Znova ma to evokuje
povedať, čo som už viackrát zopakovala,
len hlúpym, škaredým a neúspešným nikto
nezávidí.
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com
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Na návšteve v susednom
Obec Mojzesovo bola vyhodnotená
ako obec s predpokladom stabilného
rozvoja.
„Začiatkom januára 2016 bola našej obci udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A
MIEST. Touto pečaťou bola obec Mojzesovo zaradená medzi obce Slovenskej Republiky s vysokým ratingom. Hodnotených bolo 2926 obcí a
miest, kde sa hodnotil rating na základe
ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej
rozpočty obcí a miest z pohľadu plnenia
príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z
pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov, nenárokovateľných
položkách a taktiež výdavkové položky
pre bežnú existenciu samosprávy, environmentálne položky, investičné aktivity,
úvery a pod. Je to pre našu obec pocta i
vizitka zodpovednej práce samosprávy.
Zároveň toto priaznivé hodnotenie bude
súčasťou nami podávaných projektov
ako podporný dokument, ktorý bude
napomáhať rozvojovým aktivitám obce“,
hovorí Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce
Mojzesovo.

„Čo ma zvlášť teší, je skutočnosť, že v minulom roku sme
dali v obci občanom do užívania multifunkčné ihrisko,
ktoré prišiel otvoriť sám premiér SR – Róbert Fico,“
hovorí starosta Mojzesova, Ing. Jozef Čunderlík.

Predseda vlády SR R. Fico sa s občanmi Mojzesova zvítal naozaj srdečne...

Na otvorenie multifunkčného ihriska prišiel do Mojzesova aj premiér SR Róbert Fico
a ďalší predstavitelia štátnej správy. A samozrejme, nechýbali občania Mojzesova.

Starosta obce Mojzesovo Ing. Jozef Čunderlík privítal
premiéra SR Róberta Fica...
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m Novozámockom okrese
Starosta Úľan nad Žitavou - Ing. Juraj Ostrožlík sa vo veľkej miere
pričinil o to, že v tomto roku obec vydala nádhernú publikáciu
– 90 rokov futbalu v Úľanoch nad Žitavou
„Prajem vám, vážení
spoluobčania a ďalší, ktorí našu
knihu budete čítať, pohodu a
príjemné chvíle, strávené pri
čítaní riadkov – o našom
obecnom futbale a ľuďoch, ktorí
sú s týmto športom spojení
doslova pupočnou šnúrou.“
Ing. Juraj Ostrožlík,
starosta obce Úľany nad Žitavou

Úľany nad Žitavou oživujú folklór
Katarína Spišáková je mamičkou „na plný úväzok“.
V Úľanoch nad Žitavou je už 13 rokov, čo tu prišla za
nevestu a ako hovorí ona, je zatiaľ šťastná a spokojná.
S myšlienkou založiť folklórnu skupinu sa pohrávala už
pár rokov, keď ešte ako dievča navštevovala folklórnu
skupinu na dedine, odkiaľ pochádza.
Nechajme však hovoriť ju:
„Myšlienka pre mňa veľmi pekná, no má to malý háčik,
v Úľanoch nad Žitavou som len „prindiška“, ktorá skoro
nič nevie o histórii obce a taktiež o tradíciách. Ja s mojim
manželom máme veľmi radi tradície, kultúru a tradičné
hodnoty odovzdávame našim deťom. Preto mi skrsla v
hlave myšlienka - osloviť tu
domáceho, čo ma zasvätí do
tajov zvykov a tradícií. Ako
jediný vhodný kandidát,
pardón kandidátka, čo
ma napadla, bola pani
Veronika Fialová. S touto
energickou dôchodkyňou
sme sa dohodli na
spolupráci. Veronika
Fialová oslovila aj svoje
kolegyne zo spevokolu,
som na 100% presvedčená,
že ako „prindiška“ tu na
Fedýmeši oprášim prachom
zapadnuté folklórne cítenie
a chcem ho zachovať pre
deti mojich, tvojich a našich

detí. S mojim manželom máme tri krásne deti a 1. júna
2016 som sa po 4 krát opäť stala mamou! Za podpory pána
starostu Ing. Juraja Ostrožlíka, celého zastupiteľstva a pani
Veroniky Fialovej, mohlo tak moje štvrté dieťa uzrieť svetlo
sveta s prízvučným menom „Úľanček“. Na začiatku nevinná
myšlienka sa zrazu zmenila na reálnu predstavu a som
nesmierne šťastná, že som našla podporu v obci, u manžela, a
aj medzi občanmi. Úľanček oficiálne fungujeme od 8. 6. 2016,
máme 25 detí. Veľmi sa teším, že pomalými, ale o to pre mňa
zaujímavejšími krokmi, sa rozbiehame a dedičstvo po našich
prarodičoch vo forme zvykov
a tradícií zasejem do srdiečok
našich detí a úroda vo forme
pokračovania v zvyklostiach
a kultúrnom dedičstve
našich Úľan nad Žitavou,
bude mať pevné korene a
zachová sa tak pre ďalšie
generácie. Tanec, tradícia a
spev je zázračná kombinácia
kultúrneho zážitku, ktorý
treba podporovať a rozvíjať“,
dokončuje Katarína
Spišáková.
-redakcia-
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Nová multifunkčná miestnosť pre deti v galantskej
nemocnici funguje od 23. júna tohto roku
O tom, že aj v nemocnici sa dá vyčarovať
príjemný a veselý priestor, ktorý má navyše
viacero funkcií, sa presvedčil personál
detského oddelenia v galantskej nemocnici
a jeho malí pacienti. Vďaka Združeniu
Osmijanko a zdravotnej poisťovni Dôvera
sa skladové priestory premenili na útulnú
návštevnú miestnosť.
Tri zastarané miestnosti, ktoré pôvodne slúžili
ako sklad, prešli rukami architektov, majstrov
a maliarov a premenili sa na moderný nadčasový
priestor. Ten bude slúžiť na stretnutia malých
pacientov s ich rodinami a blízkymi na hry,
kreslenie, sledovanie televízie, ale aj ako učebňa.
„S Dôverou máme za sebou rekonštrukciu už v 33
slovenských nemocniciach. A práve v galantskej
nemocnici sme búrali viac ako kedykoľvek
predtým. Nesmierne sa teším z výsledku a verím, že
hospitalizovaným deťom tu čas, ktorý v nemocnici
plynie tak pomaly, ubehne o čosi rýchlejšie,“
povedala riaditeľka Združenia Osmijanko Jana
Pecsérke Kubranská.
Pred samotným zásahom architekta vymenili v týchto
nemocničných priestoroch okná, zbúrali zbytočné steny
a nahradili všetky potrebné rozvody. Nová návštevná
miestnosť je rozdelená do viacerých funkčných zón. Zóna
kreslenia, zóna na hranie a pozeranie televízie a zóna, ktorá
slúži výhradne na učenie, podobná ozajstnej triede.
„V našej nemocnici je momentálne na viacerých oddeleniach
čulý stavebný ruch. Veľmi ma teší, že vďaka pomoci zo strany
Združenia Osmijanko a zdravotnej poisťovne Dôvera sme mohli
predstaviť nový krásny priestor aj pre najmenších pacientov.
V novej návštevnej miestnosti sa okrem hrania budú deti
venovať aj školským povinnostiam. Verím, že estetické a hravé
prostredie pozitívne prispeje k rýchlejšiemu priebehu liečby,“
doplnil riaditeľ nemocnice Svet zdravia Galanta Marián

Haviernik.
Pri slávnostnom odovzdaní návštevnej miestnosti vedeniu
nemocnice asistovali aj zdravotní klauni z občianskeho
združenia Červený nos Clowndoctors, ktorí do nemocnice
priniesli humor, smiech a dobrú náladu.
Projekt renovácie detských oddelení sa realizuje vďaka
dlhoročnej spolupráci Združenia Osmijanko a zdravotnej
poisťovne Dôvera.
„Tento moderný a účelný priestor je dôkazom, že ak sú financie
v nemocniciach využité transparentne, efekt je obrovský. So
Združením Osmijanko renovujeme detské oddelenia už deviaty
rok, a to s jediným cieľom – aby sa deti v nemocnici cítili čo
najpríjemnejšie,“ dodal Martin Kultan, generálny riaditeľ
zdravotnej poisťovne Dôvera.

Letné tvorivé dielne v Galantskom múzeu
Cieľom letných tvorivých dielní vo Vlastivednom múzeu v Galante je zaujímavou formou prezentovať jeho expozície,
priestory a zároveň pripraviť atraktívny
program pre deti počas letných prázdnin.
Po minuloročných skúsenostiach, kedy
sme absolvovali 9 letných táborov, sme
sa rozhodli aj tento rok pripraviť pre
Vaše deti letné tvorivé dielne v múzeu.
V roku 2015 v rámci Letných tvorivých
dielní nás navštívilo 241 detí a 22 dospelých. Deti si okrem prehliadky expozícií mohli vyskúšať aj hry na nádvorí
na tzv. tradičný spôsob, rôzne tvorivé
dielne, najväčší úspech mala súťaž „Hľadanie pokladu“.
Tento rok sú už prihlásené skupiny
z CVČ Spektrum Galanta, OZ Bakalárik
pri UCM Trnava a Footballandia Galanta.
Pre jednotlivcov sme určili termíny:
03.08.2016, 18.08.2016. V rámci celodenného programu od 9:00 hod. do
15:00 hod. si deti pozrú expozície a výstavu oživené veselými hrami, budú sa
hrať na nádvorí v prípade priaznivého
počasia, vyskúšajú rôzne tvorivé dielne.

Vedomosti získané v múzeu si zopakujú
hravou formou pomocou kvízov a hier
„Hľadanie pokladu“ alebo „Mám rád
múzeum“. Cena letných tvorivých dielní
je 5 eur/dieťa/deň. Cena obsahuje aj
obed, občerstvenie a pitný režim.
Svoje deti od 6 do 13 rokov môžete
prihlásiť telefonicky (031/780 55 35),
e-mailom (lancaricova.adriana@zupa-tt.
sk alebo busova.katarina@zupa-tt.sk),
zaslaním prihlášky z Občasníku Vlastivedného múzea v Galante č. 02/2016
poštou alebo osobne na recepcii Vlastivedného múzea v Galante (Vlastivedné
múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924
01 Galanta). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že minimálny počet prihlásených
detí je 10, maximálny počet je 30 na
jeden deň, kvôli zabezpečeniu plynulého chodu programu. Záväznú prihlášku
prosíme odovzdať najneskôr týždeň
pred vybraným termínom táboru. Za
pochopenie ďakujeme.
Letné tvorivé dielne sa realizujú s finančnou podporou Mesta Galanta. Tešíme sa na Vás.

Vlastivedné múzeum v Galante:
STÁLE EXPOZÍCIE:
- Mestská bytová kultúra - Sakrálne
pamiatky - Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu - Lekáreň - Výtvarní
umelci regiónu - Mlyny a mlynárstvo Archeologická lokalita Gáň-Brakoň
Výstavná sála:
- „Mojim národom!“ Príbehy z veľkej
vojny – výstava potrvá do 30.11.2016
Otváracie hodiny:
Utorok – piatok: 9:00 – 17:00 hod.
Sobota: 13:00 – 17:00 hod.
Vstupné: študenti, dôchodcovia 0,50 €,
dospelí 1,00 €, deti do 6 rokov zdarma
Hlavná ul. 976/8, 924 01 Galanta
Tel.: +421 31 780 55 35
E-mail: vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk
Priatelia Vlastivedného múzea v Galante
www.muzeum.sk
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V galantskej nemocnici je znovu
obnovené očné pracovisko

MUDr. Ladislav Kardos a Tibor Boskovič
Dvojjazyčné pracovisko chce pacientom ponúknuť aj bezplatnú
dopravu na plánované operácie
Očné oddelenie v Galante bolo založené ešte v roku 1983. V
období do roku 2005 fungovalo ako lôžkové oddelenie. Po
niekoľkoročnej prestávke začalo v apríli 2016 svoju činnosť
kompletne obnovené pracovisko jednodňovej očnej chirurgie.
Jeho činnosť sa špecializuje na operácie predného segmentu
oka, predovšetkým na operácie sivého zákalu. Ambulancie
disponujú širokou škálou novo zakúpených moderných
oftalmologických prístrojov a operačná sála je vybavená
najmodernejšou operačnou technikou. Pacientom zo širokého
okolia chce nové pracovisko ponúknuť aj novú úroveň služieb.
Napríklad na plánované operačné zákroky budú môcť pacienti
využiť bezplatnú dopravnú zdravotnú službu Svet zdravia.
Personál navyše komunikuje dvojjazyčne, čo predstavuje
veľkú výhodu najmä pre starších ľudí z oblasti Žitného ostrova.
Celkové investície do prístrojovej technicky predstavovali 400
tisíc eur.

„V prvom rade som rád, že sa nám podarilo dať v nemocnici dokopy
silný odborný tím pod vedením MUDr. Ladislava Kardosa. V kombinácii
s najmodernejšou medicínskou technikou v danej oblasti je galantská
nemocnica pripravená pomôcť pacientom s očnými diagnózami, ktorí
doteraz museli cestovať do vzdialenejších miest,“ vysvetlil Marián
Haviernik, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Galanta.
„Pacient absolvuje podrobné ambulantné oftalmologické vyšetrenie
a je objednaný na presný termín operácie. Operácia sivého zákalu
sa vykonáva nekrvavou a bezbolestnou metódou mikrorezom,
čo umožňuje rýchlejšie hojenie. Jej priemerná dĺžka je 15 minút.
Konštrukcia rezu zaručuje vodotesnosť rany bez potreby stehu. Na
znecitlivenie oka používame topickú anestéziu očnými kvapkami, takže
celý výkon je úplne bezbolestný. Tenučkou ultrazvukovou sondou sa
vnútro šošovky rozbije a odstráni a na základe biometrického merania
sa pacientovi do ponechaného puzdra vlastnej šošovky implantujeme
umelú vnútroočnú šošovku. Naše pracovisko sa zameriava aj na
implantácie prémiových vnútroočných šošoviek, ktoré okrem
odstránenia sivého zákalu umožnia pacientovi sa zbaviť okuliarov.
V prípade záujmu, na plánovaný výkon pacienta bezplatne privezieme

a odvezieme našou dopravnou zdravotnou službou,“ doplnil
MUDr. Ladislav Kardos, vedúci lekár očného pracoviska
JZS.
Sivý zákal (katarakta) je jedným z prejavov starnutia, keď
dochádza k postupnému skaleniu šošovky vnútri oka, čo
bráni svetlu nerušene prejsť k sietnici. Videnie je preto rozmazané,
zahmlené, farby sú tlmené, zvyšuje sa krátkozrakosť, zhorší sa
videnie za šera. V súčasnosti neexistuje iná liečba sivého zákalu len
operačný výkon, pri ktorom sa z oka odstráni skalená vnútroočná
šošovka a nahradí sa umelou šošovkou. Operácia sivého zákalu je
najčastejšou a najúspešnejšou operáciou vôbec a je indikovaná u
pacienta pri zhoršení zrakovej ostrosti, ktorá pacienta obťažuje.
Oční chirurgovia Nemocnice Svet zdravia Galanta majú dnes
k dispozícii najmodernejšie prístroje. Ich kombinácia umožňuje
precízne a šetrné zákroky a je zárukou excelentných výsledkov.
Novým optickým biometrom Aladdin merajú oční chirurgovia
parametre očí - dĺžku očného bulbu, zakrivenie rohovky,
rohovkovú topografiu, statickú a dynamickú pupilometriu. Prístroj
potom vypočíta rôzne druhy vhodných vnútroočných šošoviek.
Na výpočet ideálnej vnútroočnej šošovky slúži aj zobrazovací
navigačný systém Verion. Navyše si očný chirurg môže naplánovať
operáciu, pričom plán sa prenáša do operačného mikroskopu.
Počas operácie sa jednotlivé kroky premietajú na oko pacienta,
čo umožňuje dosiahnuť čo optimálne výsledné videnie pacienta.
Nový operačný mikroskop Luxor (Alcon) pritom patrí v súčasnosti
k najmodernejším mikroskopom. Rýchlosť a hlavne bezpečnosť
samotnej operácie zvyšuje inteligentný fakoemulzifikačný prístroj
Centurion, ktorým sa odstraňuje sivý zákal. Ako jediný zo všetkých
fakoprístrojov pomocou tzv. aktívnej fluidiky počas operácie
optimalizuje každý moment odstraňovania sivého zákalu. Celý
zákrok je tak šetrnejší a pooperačná rehabilitácia rýchlejšia.
Nové prístroje pribudli aj v ambulancii očnej JZS (jednodňovej
zdravotnej starostlivosti). Napríklad optický koherentný tomograf
3D-2000 umožňuje vizualizáciu predného a hlavne zadného
segmentu oka aj v 3D zobrazení. Funduskamera v prístroji zhotoví
kvalitné snímky očného pozadia aj bez „rozkvapkania oka“. YAG
laser Super Q zasa dovoľuje ambulantné operácie sekundárnej
katarakty, teda vytvorenie otvoru na zhrubnutom zadnom
puzdre šošovky už predtým operovaného oka s implantovanou
vnútroočnou šošovkou.
Informácie z Galantskej nemocnice pripravil:
Tomáš Kráľ, PR & Marketing manager
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V Penzióne seniorov ORLÍK v Močenku už majú
aj farmu zvierat..., pre potešenie srdca i duše
S výskytom prvých slnečných dní a prijímaním nových klientov do Penziónu seniorov ORLÍK v Močenku sa naša
komunita postupne rozrastá. Tešíme sa popularite, ktorú penzión seniorov ORLÍK zaznamenáva. Naši klienti s a v
izbách zabývali a prispôsobili si priestory tak, aby im čo najviac pripomínali ich domovy, príbytky, kde trávili chvíle
života pred prijatím do nášho zariadenia.

Pravidelne oslavujeme narodeniny a meniny našich klientov, každý je obdarený kvietkom a blahoželaním, spoločne si pochutíme na sladkých dobrotách, niekedy to roztočíme v tanečnom rytme. I napriek pokročilému veku nie
každé staršie telo je unavené a pri peknej piesni veru nohy našich seniorov poslúchajú a často nás prekvapia svojimi tanečnými kreáciami. Inštruktori sociálnej rehabilitácie spoločne s klientmi realizujú v skupinách arteterapiu,
muzikoterapiu, biblioterapiu, ergoterapiu ako i využívanie reminiscenčnej metódy.

Jednou z terapií je i canisterapia. Zvieratká v domácnostiach slúžia všeobecne pre potešenie srdca i ako domáci
priatelia človeka. Pre našich klientov je naše zariadenie domovom a tak vznikla myšlienka vedenia vytvoriť pre
klientov domáci dvor - tzv. farmu zvierat. Nájdeme v nej ovečky, kohúty, sliepky, pávy, jelene, srnky.
A plánujeme našu farmu ďalej rozširovať.
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Myslíme i na malých návštevníkov svojich príbuzných klientov v zariadení.
Vyhradený detský priestor sme označili detským hradom, kde sa potešia nielen najmenší preliezaním domčeka ale
i starší pohľadom na spokojné detské tváre. Snažíme sa eliminovať nudu detí tak, aby trávili čas návštev prospešnejšie.
Milí čitatelia, budeme veľmi radi, keď nás navštívite kedykoľvek, keď vaša cesta povedie okolo nášho zariadenia.
Dôvody návštevy nemusia byť iba za účelom umiestnenia svojich príbuzných v našom zariadení. Môžete využiť
naše pozvanie pre verejnosť
na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 14. Septembra 2016 od 9,00 -16,00 hod.

Ste srdečne vítaní...
Mgr. Eva Gubišová
+ 421 910 772 772
riaditel@penzionorlik.sk
t.č. 037/6559010

Pre informáciu uvádzame kontakty:
www.penzionorlik.sk
Mgr. Alena Velčická
Bc. Monika Danišová
+ 421 905 140 272
+ 421 911 199 896
socpracovnik@penzionorlik.sk
hlavnasestra@penzionorlik.sk

Našu slovenskú históriu veľmi zanedbávame.
A to na každom kroku...
Venujú média dostatočnú pozornosť
osobnostiam slovenského národa? A
venujeme im ju my? Žijeme v dobe, kedy
sa s médiami stretávame na každom
kroku. Na cestách pútajú našu pozornosť
bilbordy, počúvame rádio, čítame noviny
a časopisy, surfujeme na internete, sledujeme televíziu. Všetky tieto prostriedky sú
pre nás každodennými zdrojmi informácií. Zaoberajú sa tými najrozmanitejšími
témami vrátane nášho národa a osobností, ktoré ho reprezentujú. Lenže robia
to bezchybne?
Zlé je, keď nám médiá podsúvajú pravdu
obohatenú o vymyslené špekulácie len
preto, aby si zvýšili predajnosť, sledovanosť a zlepšili si ratingy. Horšie je, keď
radšej dávajú priestor zahraničným osobnostiam, než tým našim. A to najhoršie čo
môže byť je, keď sa človek sám nezaujíma
o svoj národ a nič ho nevedie k tomu,
aby sa dozvedel o jeho osobnostiach
viac. My mladí máme veľké medzery vo
vedomostiach o našej histórii. Preukázalo sa to napríklad na nedávnej besede
so spisovateľom, ktorý napísal knihu o

Alexandrovi Dubčekovi. Autor sa spýtal,
komu toto meno niečo hovorí. Ani len
tretina prítomných študentov nezdvihla
ruku. Nevedeli, že Dubček bol významný
slovenský politik, hlavná osobnosť Pražskej jari. Aká hanba! Ale spisovateľ presne
takúto odozvu čakal. Nech totiž položil tú
istú otázku v ktoromkoľvek slovenskom
kraji, výsledok bol rovnaký.
A tak sa teraz pýtam ja. Kde sa stala chyba? O Alexandrovi Dubčekovi sa učí v 9.
ročníku na základnej škole. Lenže koľkých
z nás v dnešnej pretechnizovanej dobe
zaujíma dejepis? Mnohí ho považujú za
zbytočný. Idolmi mojej generácie sú herci,
speváci, často celebrity, ktoré tak rýchlo
ako zažiarili, možno aj zhasnú. Ruku
na srdce. Kto z vás vie, kto to bol Eugen
Suchoň? Ak sa vám jeho meno spája s
hudbou, myslíte si správne. Bol to hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik. Položil
základy modernej slovenskej hudby a je
autorom našej národnej opery. A čo taký
Vladimír Krčméry. O ňom ste už počuli? Je
jedným z najvýznamnejších slovenských
lekárov súčasnosti.
Koľkí z nás, čo máme výber povolania
ešte len pred sebou, chceme byť podobní
niekomu, kto takto dokáže ovplyvniť
krajinu? Ak sa na to neodhodláme sami,
niekto alebo lepšie povedané niečo, by

nás na to mohlo nenápadne naviesť. A čo
má nad nami v dnešnej dobe väčšiu moc
ako média?
Máme mnoho dôvodov byť na svoj národ
hrdí. A to práve vďaka tým, ktorí sa pričinili o jeho pozitívny rozvoj. Odvďačme
sa im aspoň tak, že si budeme ich veľké
skutky pravidelne pripomínať. Médiá
by si tento spôsob vďaky mali osvojiť na
prvom mieste. A to najmä teraz. Svet je
plný konfliktov, rúca sa ekonomika... Zo
všetkých strán počúvame sťažnosti na
terajší život. Ľudia by chceli zmeniť toto,
potom zasa tamto, pýtajú sa, prečo je to
tak. Ale pohľadať odpoveď v minulosti,
ich často ani len nenapadne. Zastávajme
svoje potreby a ciele spôsobom, akým
to robil napríklad Alexander Dubček,
ktorý sa o našom národe vyjadril: „Svojím
prínosom prispieva k rozvoju a obohateniu európskej a svetovej vedy a kultúry. Je
azda potrebný lepší dôkaz o nesmiernej
vnútornej sile slovenského národa? Nie
je to dostačujúce svedectvo, že môj, náš
národ má svoje opodstatnenie a miesto
medzi vyspelými európskymi národmi?“
Skrýva sa v nás veľký potenciál. Využívajme ho naplno, aby sme aj my boli osobnosťami a média mohli prinášať správy o
rastúcej kvalite našich životov.
spracovala:
Dominika Chrastová
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Srdečný pozdrav čitateľom Galantského a Šalianskeho Žurnálu z Izraela
(z Betlehema) posielajú naši priaznivci Miroslav Jaššo a Michaela Chvojková:

„Pozdravujeme z Betlehema, je tu horúco, ale zároveň krásne. Máme za sebou návštevu Jeruzalema, boli sme aj pri Múre
nárekov, kúpeme sa v Mŕtvom mori, videli sme miesto krstu Ježiša Krista - rieku Jordán. Každý večer tu počúvame ozvenu
modlitieb, dáva to tomuto miestu takú zvláštnu historickú atmosféru“, napísali nám obaja.

Galantský a Šaliansky Žurnál sa číta aj v Izraeli, v Mŕtvom mori...
No, môžeme mať ešte lepšiu reklamu?

Na Memoriáli Heraldika Strednej odbornej školy
v Šali štartovalo v tomto roku 13 pretekárov
V mesiaci máj sa opäť otvorili brány jazdeckého areálu Strednej
odbornej školy na Štúrovej ulici 74 v Šali. 1. májové parkúrové preteky a military - Memoriál Heraldika si už našli nezastupiteľné miesto
v kalendári podujatí usporiadaných školou s viac ako 110 ročnou
tradíciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
Organizátorov, ktorými boli SOŠ a ZRŠ pri SOŠ Šaľa teší najmä kontinuita v organizovaní náročných jazdeckých disciplín ako sú parkúrové jazdenie, drezúra a military, ale hlavne početná účasť študentov
SOŠ Šaľa štartujúcich v týchto náročných jazdeckých disciplínach.
Už tradične sa 1. mája konali preteky v skokovom jazdení, ktorých sa
rovnako mohli zúčastniť študenti našej školy ako aj jazdci z celého
Slovenska. Cieľom parkúrového jazdca je zaskákať čisto a bezchybne
celý parkúr v čo najkratšom čase. Aj na tak významnom parkúrovom
podujatí, akým 1. májové preteky nepochybne sú, dosiahli študenti
SOŠ Šaľa zaujímavé výsledky:
• V skokovej súťaži do 90 cm sa na 3. mieste umiestnila Lucia Astlo-

vá, na 6. mieste Matej Marčok a na 10. mieste Alžbeta Anteková.
• V skokovej súťaži Z sa naší žiaci umiestnili v druhej polovici výsledkovej listiny.
Memoriál Heraldika je každoročne organizovaná súťaž v Military Všestrannej spôsobilosti. Je to najťažšia jazdecká disciplína, ktorá sa
skladá z troch častí: drezúra, terénna jazda a parkúr. Jazdec na jednom koni musí predviesť eleganciu a súlad v drezúrnej úlohe, aby
následne mohol ukázať odvahu a vytrvalosť v najnáročnejšej časti
terénnej jazde a v nadväznosti zvládnuť technicky náročný parkúr
na kolbisku. Aj tento ročník pretekov všestrannosti v Šali priniesol
dokonalejšiu trať s novými prekážkami, nových mladých pretekárov a v neposlednom rade aj výzvu pre ďalší rozvoj tejto jazdeckej
disciplíny v podmienkach SR. 9. ročníkom Memoriálu Heraldika sme
si zároveň opäť pripomenuli velikána svetového významu odchovaného práve v SOŠ Šaľa.
Usporiadaním pretekov sa ukázali jazdecké zručnosti študentov školy a zároveň profesionalita organizačného tímu na čele s riaditeľkou
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Na 40. ročníku Parížskeho maratónu boli aj bežci z Veľkého Grobu
40.ročník Parížskeho maratónu bežcov privítal vo veľkom štýle. Zaplnené
Champs Elysées priamo pred víťazným oblúkom bolo miestom štartu
viac ako 50 000 bežcov z celého sveta.
Každého pretekára čakala nádherná trať mestom Paríž, ktorá merala
42,195 kilometrov. Toto veľkolepé
športové podujatie absolvovali aj
traja bežci z Veľkého Grobu – Daniel
Turcár, Michal Maliarik a Branislav
Lányi. Šport sa v tejto obci teší veľkej
popularite. Športoví nadšenci v zime
organizujú vianočný beh - dlhý 7 kilometrov, a v lete pripravujú triatlon,
ktorý je už neodmysliteľne spojený
s prvým septembrovým víkendom
a je veľmi populárny. Všetko to ale
začalo myšlienkou pokoriť Maratón.
Nájsť v sebe odhodlanie trénovať
a motiváciu pokračovať, aj keď
podmienky na tréning neboli vždy
ideálne. Najsladšou odmenou potom
je splnenie svojho cieľa, čo sa nám aj
podarilo.
Majúc v čerstvej pamäti pocity z parížskeho maratónu, môžem zaručiť,
že hranica fyzickej aj psychickej boškoly Ing. Magdalénou Birnšteinovou. Štartujúci študenti SOŠ Šaľa aj tento rok
dosiahli v náročnej konkurencii vynikajúce výsledky:
• V otvorenej súťaži - drezúrnej úlohe CN2 (2009) sa stupňoch víťazov umiestnili na 2. mieste Matej Marčok a na 3. mieste Andrea Némethová. Môže nás
tešiť, že aj víťazkou je absolventka SOŠ Miroslava Szilvasiová.
• V hodnotení Všestrannej spôsobilosti stupňa Z „Cena nádejí“ – sa na 1. mieste
umiestnil Matej Marčok a na 2. mieste Lucia Astlová.
Okrem týchto jazdeckých disciplín je už tradičným májovým podujatím Medzinárodné stretnutie žiakov o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a s organizačným
zastrešením Strednej odbornej školy v Šali a Závodiska š.p. Bratislava sa každoročne uskutočňujú dostihy jazdcov so žiackou licenciou, kde súťažia džokeji
SOŠ Šaľa so študentami z Írska, Českej republiky a Maďarska. Po minuloročnom
víťazstve sa tento rok naša študentka Angelika Tulisová umiestnila v konkurencii
13 štartujúcich na peknom 5. mieste.
1. miesto patrilo tento študentke z
Írska Ellen Hennessy.
Poďakovanie patrí organizátorom, štartujúcim pretekárom, študentom školy,
rozhodcom i celému realizačnému tímu, ktorí sa na týchto úspešných jazdeckých akciách podieľali.
- SOŠ Šaľa -

lesti a vyčerpania sa dá neuveriteľne
prekročiť. Tam, kde si človek myslí, že
už nemôže, zatne zuby a predstavujúc
si seba prebiehajúceho cieľom, pretne
pomyselnú finálnu pásku.
Ako taký Maratón v Paríži vyzerá?
Moja odpoveď je, že to nie je ako
žiadne iné športové podujatie ktoré
by som mohol v našich domácich podmienkach absolvovať.
Doslova mamutí charakter preteku
podčiarkuje počet účastníkov a vynikajúca organizovanosť každého kilometra trate.
Okrasou Parížskeho maratónu je
potom Paríž samotný. Organizátori
by mohli presnú kópiu trate posunúť
vodičom výhliadkových autobusov.
Výhliadka na Notre Dame, Eiffelovu
vežu, či Víťazný oblúk, boli samozrejmosťou. Stihli sme si teda počas našej
„púte“ poobzerať veľa krásnych a hodnotných miest Paríža.
Nie nadarmo sa hovorí: „Ak si chceš
zabehať, choď a daj 10 kilometrov. Ak
chceš niečo zažiť, bež maratón.“
- Branislav Lányi -
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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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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

S prevenciou treba začať už v mladosti!
GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel, gynekológ a pôrodník
Bajzova 8401/48A; Žilina;
Tel.: 041/500 7800

Objednajte sa na:

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

Galantský a Šaliansky Žurnál už 20 rokov...
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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€

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“

Funguje aj prevádzka

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

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

Partner vo výrobe nábytku

-

Vizualizácia zadarmo
Kuchynské linky
Vstavané skrine
Pracovné dosky
Rezanie na mieru

!na mieru!

MÖBEL FABRIK, s.r.o.
Nám. Priateľstva 5090/39
Dunajská Streda

tel.: 031/551 56 66, www.mobelfabrik.sk
info@mobelfabrik.sk, www.facebook.com/mobelfabrik

Galantský a Šaliansky žurnál
Už 20 rokov na regionálnom
informačnom trhu.
Tel.: 0903 516 499,
email: gszurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk

