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Keď srdce pomáha srdcu

ZUŠ Josepha Haydna má novú strechu

Vzniká organizácia cestovného  
ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

Myslím si, že myšlienku 
odevného skladu v Galante 
netreba obyvateľom tohto 
mesta nijako zvlášť predsta-
vovať. V rozličných priesto-
roch totiž funguje a slúži 
mnohopočetným rodinám,
bezdomovcom, dôchodcom 
a aj jedincom v núdzi už 
ôsmy rok. Balíkmi s oble-
čením pomáha aj rodinám 
za hranicami Galantského 
okresu.

Tak, ako na činnosti mno-
hých z nás sa protipande-
mické opatrenia podpísali, 
pocítili sme to aj na fun-
govaní odevného skladu. 
Možno o to výraznejšie, ke-
ďže ide o dobrovoľnícku a 
dobročinnú službu. Odevný 
sklad sa síce presťahoval do 
nových, pekných a repre-
zentatívnych priestorov, no 
denne bojuje s otázkou svo-
jej ďalšej existencie.

Keď zakladateľka odevné-
ho skladu váhala, či dokážu 
ďalej existovať, položila som 
jej otázku: „Myslíš si, že ro-
bíš správnu vec?“ Prikývla 
mi, že áno a: „Tak nezabud-

ni, že keď robíš správne veci, 
správne veci sa aj dejú.“

Nie som rodáčka z Galan-
ty, ani tu nežijem, ale osud 
takejto krásnej myšlienky 
mi nie je ľahostajný. Všetci 
ľudia, bez rozdielu, si zaslú-
žia, aby s nimi iní jednali 
pekne, v pekných priesto-
roch.

Nikto z nás totiž nevie, 
akým smerom sa v nasle-
dujúcich sekundách uberie 
jeho život.

Chcem poprosiť všetkých 
ľudí, ktorým osud odevné-
ho skladu nie je ľahostajný, 
aby v týchto neľahkých ča-
soch priložili ruku k dielu 
a urobili svet o čosi krajším 
miestom pre život.

Viem, že stále je nedosta-
tok dobrovoľníkov - ľudí, kto-
rí túžia po tomto type práce 
a robia ju zo srdca a s láskou, 
a že mnohí sú aj unavení z 
neustáleho balenia a presú-
vania sa. Chceli by sme vás 
pozvať, ak máte cítenie, čas 
a ochotu byť iniciatívnym 
dobrovoľníkom, prísť medzi 
nás a obohatiť si svoj život o 

jedinečnú skúsenosť.
Skúsme spolu pomôcť aj s 

režijnými nákladmi, veď ide 
o našu lokálnu záležitosť, o 
niečo, čo sa týka takmer všet-
kých. Nebuďme ľahostajní k 
sebe, ani k ľuďom okolo nás. 
Na forme dobrovoľníckej či 
finančnej pomoci je najlep-
šie sa dohodnúť osobne.

Naďalej prijímame čisté, 
nepoškodené, sezónne nosi-
teľné, najviac športové, prak-
tické oblečenie od všetkých 
dobrých ľudí. Nechceme od 
nikoho veľa, dôležité je, že 
pomôžete.

Vopred vám ďakujeme a aj 
množstvo ľudí, pre ktorých je 
odevný sklad svetielkom ná-
deje a dobra v ich neľahkom 
živote. Dobrovoľníci, ako aj 
sama pani zakladateľka, pra-
cujú usilovne ako včielky, 
nezištne z úprimného srdca. 
Dobrovoľníci sú pomocou 
pre všetkých, pre samosprá-
vu, pre ľudí okolo nás a plne 
sa stotožňujem s týmito slo-
vami jedného neznámeho 
človeka: „Dobrovoľníci nie sú 
platení – nie preto, že sú bez-

cenní, ale preto, že sú k neza-
plateniu.“ OZ Dobroprajnosť 
- Odevný sklad v Galante má 
v súčasnosti zaregistrova-
ných viac ako 350 rodín. Ne-
platí si reklamu, nehovorí sa 
o ňom v médiách, a preto ďa-
kujeme za možnosť byť takto 
aktuálne vo vašich srdciach 
cez tieto riadky.

Nové sídlo je v bývalej Ľu-
dovej banke, Hlavná 50, Ga-
lanta. Sme otvorení v utorok 
a štvrtok od 14.00 do 16.30 h. 
V rámci Slovenska je tu jed-
na krásna aktivita – týždeň 
dobrovoľníctva. Viac si viete 
prečítať na www.tyzden-
dobrovolnictva.sk. Náš kraj 
nie je zapojený do uvedenej 
aktivity, škoda, ale o to viac 
môžeme pomôcť mestským 
aktivitám – dobrovoľníctvu 
podľa vlastného uváženia v 
spolupráci s mestom Galan-
ta, s občianskymi združe-
niami, či pomocou pre cha-
ritu. „Dar ľudskosti chceme 
rozdávať spoločne s vami, 
ostávajme naďalej otvorení 
pre dobro a lásku“.
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Umelecká škola na kraji 
mestského parku sa zbavila 
pálčivého problému. Strešná 
krytina už nejaký čas veľmi 
zle odolávala poveternost-
ným vplyvom, do budovy sa 
dlhodobo dostávala vlhkosť. 
Po rokoch neustálych prob-
lémov so zápachom a zate-
kaním sa konečne podarilo 
havarijný stav strechy vy-
riešiť.

„Po mojom vymenovaní 
sme s primátorom Petrom 
Paškom konzultovali, ako 
by sa dala táto problematika 
vyriešiť čím skôr, čo sa týka 
vyhotovenia a hlavne finan-
cií. Naša škola samozrejme 
nedisponovala takými fi-
nančnými prostriedkami, 
ktoré by pokryli kompletnú 
rekonštrukciu, ale vďaka 
pánovi primátorovi a mest-

skému úradu sme sa mohli 
pustiť do prác. Mesto nám 
schválilo finančný príspe-
vok 30-tisíc eur,“ hovorí 
súčasný riaditeľ ZUŠ-ky Šte-
fan Ternóczky. Zvyšných 4 
500 eur na zhotovenie všet-
kých prác uhrádza škola zo 
svojich prostriedkov. Kvôli 
pandémii a prebiehajúcemu 
dištančnému vyučovaniu sa 
mohli do rekonštrukčných 
prác pustiť ihneď. V marci 
sa začalo so severnou stra-
nou budovy. „Pri odkrývaní 
strechy nás nemilo prekva-
pilo, že okrem zistených zá-
vad, trusu a hlodavcov, boli 
škridle a tehly rozhádzané 
po celej budove pod kryti-
nou, takže nám to spomalilo 
postup práce,“ hovorí riadi-
teľ. Rekonštrukcia prebehla 
v najvyšší čas, na stenách 

podkrovných tried sa tvori-
li nielen nevzhľadné mokré 
škvrny, ale aj zápach a ples-
ne. Po mesiaci stavebných 
prác už na budove svietili 
nové škridly. Nová strecha 

je teraz pripravená odolať 
aj prívalovým dažďom, vlh-
kosť z tried zmizne a deti sa 
môžu vzdelávať v bezpeč-
nom a nezávadnom prostre-
dí. (sv)

Na území Trnavského kraja 
spravujú jednotlivé výletné 
miesta štyri oblastné orga-
nizácie: Piešťany, Trnava a 
okolie, Záhorie a Žitný ostrov. 
Niektoré miesta zatiaľ ne-
spravuje žiadna organizácia, 
preto bolo Mesto Galanta po-
zvané na pracovné stretnu-
tie pod záštitou vicežupana 
Berényiho, kde sa načrtli 
možné scenáre založenia 
novej oblastnej organizácie 
cestovného ruchu s názvom 
Matúšova Zem – Mátyusföld, 
ktorá by mala sídlo v neo-
gotickom kaštieli v Galante. 
Stretnutia sa zúčastnili sta-
rostovia Dolnej Stredy, To-
mášikova, Vozokán, Horných 
Salíb a primátori Sládkovičo-
va a Galanty. 

„Matúšova zem“  pouka-
zuje na niekdajšie územie 
Matúša Čáka Trenčianske-
ho zo 14. storočia. Ten patrí 
medzi legendárne postavy 
slovenskej histórie a litera-
túry, pre mnohých sloven-
ských národných buditeľov 
sa stal romantickým hrdi-
nom vzdorujúcim uhorskej 
moci. Matúšova zem sa sta-
la akýmsi prototypom slo-
venského kniežatstva, ktoré 
zohralo nemalú úlohu pri 
uvedomovaní si národnej 
identity. Starší slovenskí 
historici glorifikovali osobu 
Matúša Čáka Trenčianskeho 
ako slovenského národné-
ho veľmoža. Od roku 1304 aj 
vystupoval ako samostatný 
vládca, svoj dvor si zriadil na 
trenčianskom hrade. Po svo-
jich strýkoch zdedil majetky 
rozptýlené po celom Sloven-
sku, o ďalšie sa pričinil sám, 
bol typom dravého vojaka-
-rytiera, ktorý lúpil a ničil, 
nechal vypáliť aj nitriansky 
hrad s archívom s mnohými 
cennými listinami. V čase 
najväčšieho rozkvetu sa Ma-

túšova zem rozpriestierala 
až po Gemer a Spiš, na juhu 
po Visegrád, s výnimkou 
Bratislavy. Sám seba označo-
val za „pána Váhu a Tatier“. 
Hoci tento vladár zomrel v 
roku 1321, aj v 15. storočí sa 
označovala časť západné-
ho Slovenska ako Matúšova 
zem, dnes sa rozprestierajú-
ca v okresoch Galanta, Šaľa a 
Senec.

„Postava Matúša Čáka nás 
dnes v  tomto regióne spája, 
za svojho ho držia aj Slováci, 
aj Maďari, v období jeho vlá-
dy nad týmto regiónom ná-
rodnosť nehrala takú úlohu, 
ako v polovici devätnásteho 
storočia, keď sa tvorili mo-
derné národy,“ hovorí pri-
mátor Peter Paška.

Rovnako je to v tomto ob-
dobí, keď našou spoločnou 
ambíciou je rozvoj nášho 
regiónu a  všetci spoločne 
máme chuť priložiť ruku 
k  dielu. Cieľom organizácie 
je reprezentácia nášho regió-
nu na Slovensku i v zahrani-
čí, rozvoj turizmu a  tiež zís-
kavanie ďalších investícií do 
jeho rozvoja. Bude to zname-
nať tiež nové pracovné mies-
ta a  obnovu pamiatok na 
tomto území. Členmi orga-
nizácie sa môžu stať aj pod-
nikatelia a  subjekty rozvíja-
júce svoje aktivity v  oblasti 
služieb a  cestovného ruchu. 
„Jednoducho povedané, pra-
vidlá sú nastavené tak, aby 
euro investované do tejto 
oblasti prinieslo aspoň dve 
naspäť,“ dodáva primátor.


