: 12.00 – 22.00
.00 – 24.00 / So – Ne
.00 / Pia: 10
Po – Štv: 10.00 – 22

- steaky
- obedové menu
- hotové jedlá
- rozvoz jedál

alanta 924 01
kpt. Nálepku 738, G
.sk
www.chilli-galanta

l.: 0944 297 571

Objednávky na te

Odstúpim zabehnutú
reštauráciu
LUKAS v centre Šale,
na ulici Pázmáňa 49.
Reštaurácia
je kompletne
zariadená a má
stabilnú klientelu.
Info: 0905 605 392

Novozvolené starostky a starostovia
obcí v galantskom okrese Zuzana
Csadyová, Denisa Ivančíková, Viliam
Rigo a Pavel Nagy..., v aktuálnych
rozhovoroch o živote v ich obciach
počas prvého roku ich pôsobenia
vo funkcii... str.6...

Galantský a Šaliansky Žurnál
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„Zažite Hyundai!“

Hyundai i20
za 8 999 €
so zimnými
pneumatikami
zadarmo
Navštívte našich predajcov a otestujte
ktorýkoľvek z nových modelov Hyundai.
Vyberte si napríklad Hyundai i20, šikovné
mestské auto, ktoré prekvapí kvalitou
materiálov, veľkorysým priestorom
a nízkou spotrebou. Vo verzii WINTER
EDITION ponúka klimatizáciu, centrálne
zamykanie s diaľkovým ovládaním,
6 airbagov, rádio s CD, MP3 a AUX,
ABS + EBD, elektrické ovládanie predných
okien, elektricky ovládané spätné zrkadlá,
palubný počítač a výškovo a pozdĺžne
nastaviteľný volant.
Navyše k modelom Hyundai získate
aj 5-ročnú záruku bez obmedzenia
kilometrov, 5 rokov asistenčných služieb
a 5 rokov zvýhodnených servisných
prehliadok. Presvedčte sa, že víťazstvo
značky Hyundai v prestížnom teste
kvality magazínu Autobild 2010 nie je
náhoda.
Zmeňte svoj pohľad na auto a zažite
Hyundai i20.

HyundaiSlovensko

www.hyundai.sk

Kombinovaná spotreba: 4,3 – 6,3 l/100 km, emisie CO2: 115 – 150 g/km.
Foto je ilustračné.

AUTOTECHNIKA, s.r.o., Galantská cesta 2, 929 01 Dunajská Streda,
Tel.: +421 917 377 001; www.autotechnika.sk
i20 diler 210x148.indd 1

Ešte ste si neobjednali
zákusky a sladké dobroty
na vianočný a novoročný stôl?
Tak neváhajte ...,
Cukráreň Kataríny Filovej
v Horných Salibách čaká
na Vaše objednávky ...
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 10.00 – 20.00 hod.
Sobota: 8.00 – 21.00 hod.
Nedeľa: 10.00 – 21.00 hod.

Objednávky:
kedykoľvek osobne
v cukrárni, alebo telefonicky:

031/785 2473
„...sladko a chutne v teple svojich domovov
a v kruhu svojich blízkych a priateľov...“

10/26/11 10:04 AM

Kozmetický salón RENA
Bc. Renáta Straňáková
Sv. Gorazda 621

Močenok

Tel.: 0905 614 730

E-mail: renatka65@gmail.com
Vyskúšajte jedinečnú
Orientálnu epiláciu!

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Reštaurácia „Biely sumec“ v Šali už začína predávať
vianočných kaprov a chce pripraviť - 17. decembra ešte raz
zabíjačkovú hostinu pre verejnosť. Ste srdečne pozvaní!

„Biely sumec“ – je
reštaurácia,
ktorú
nájdete v Šali, na Kráľovskej ulici a ktorá
nahradila bývalú reštauráciu Amazonu. Ako
však názov prezrádza, ostala zrejme vo veľkej
miere„verná“ rybárskym a rybacím špecialitám,
i keď pod rukou nových majiteľov Petra Karasa,
Valtera Gujbera a Jozefa Belického prešla
aktuálnymi zmenami. Aká je teda reštaurácia
„Biely Sumec“ a čo všetko verejnosti ponúka,
to už bola otázka pre jedného z majiteľov,
Jozefa Belického (na snímke).
- Reštauráciu v „Rybárskom dome“ sme
zrekonštruovali a otvorili pre verejnosť 1.mája
2011. Vo vnútri sa dá usporiadať príjemná akcia pre
25 osôb a ponúkame aj letnú a v zime vykurovanú
terasu pre 45 osôb. V interiéri využívame kúrenie
krbom, čo spríjemňuje atmosféru. Rezerváciu
stolov, rovnako ako donášku denného menu, je
možné dojednať na tel. č. 0911 811 820. Menu

máme aj na našej facebookovej stránke „Biely
sumec“, ale aj na portáli www.sala24.sk. Cena
tohto denného menu je 3,30 € a s donáškou
až domov 3,60 €. Všetky naše ceny sú
prispôsobené
súčasným
podmienkam
a možnostiam obyvateľstva a vychádzajú
v ústrety každému, kto chce usporiadať
rodinné, alebo firemné akcie v príjemnom
prostredí a takpovediac „bez starostí“.
o Rybárskych reštaurácií ani zďaleka nie
je tak veľa ako pizzérií, barov, ázijských
reštaurácií ... Takže útulnú rybársku
siestu s chutnými jedlami môžu zákazníci
len a len vítať. Iste to však pre nového
majiteľa znamená skvalitniť priestory,
prístup, ponuku jedál, skrátka, služby
musia „spievať“...
- Ponúkame kvalitnú kuchyňu. Jedlá
pripravujeme najmä z čerstvých surovín.
Ponúkame hlavne jedlá zo sladkovodných
rýb, kapra, zubáča, sumca, šťuky, pstruha,
ale aj z morského ostrieža, heka, alebo
pangasia. Samozrejme, máme špeciality
podniku – tradičné maďarské Halászlé,
alebo sumčí paprikáš s tvarohovými
haluškami a hrdíme sa aj výbornými
zabíjačkovými špecialitami.
o Vaša reštaurácia bola aj v minulosti (ako
Amazona) známa tým, že v jej teritóriu sa
predávajú aj živé ryby, čo zvlášť občania
vítajú na Veľkonočné a Vianočné sviatky.
Ostáva tejto tradícii verný aj „Biely
Sumec“? A čo všetko si môžu zákazníci
kúpiť?
- V predvianočnom čase samozrejme
ponúkneme zákazníkom aj živých kaprov. Ich
predaj sa začne 16. decembra. Budeme ponúkať
len prvotriednych kaprov s váhou od 2 kg.
Zákazníkom ponúkneme aj čistenie kapra. Len
chcem pripomenúť zákazníkom, že nedávno
sme urobili pre verejnosť prvú domácu zabíjačku

Ponúkame
živé ryby na Váš
Vianočný stôl !

0911 811 820
a pred Vianocami, 17. decembra, pre veľký záujem,
túto akciu našim zákazníkom zopakujeme. Aj
prostredníctvom Vášho časopisu pozývame
každého, kto chce ochutnať kvalitné a chutné
zabíjačkové špeciality.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš

Na slovíčko ...s PaedDr. Alžbetou Botorčeovou,
riaditeľkou Spojenej školy v Šali, o súčasnosti
a aktuálnom smerovaní školy...
o Pani riaditeľka, s čím – akými predsavzatiami ste vstúpili do tohto
školského roka a ako sa Vám daria realizovať úlohy?
- Dnes sa nachádzame už v decembrovom modeli strednej odbornej
školy, v ktorom – tradične i netradične plníme výchovno-vzdelávacie
ciele. Väčšina prvákov už po prvej hodnotiacej porade nielen vníma, ale
aj vie, aké štúdium si vybrali. Pred tromi mesiacmi predpokladali, že sme
len obmeneným pokračovaním základnej školy. Takže nám neostáva
nič iné, len ich do januára presvedčiť, že to myslíme vážne a prechod
z krátkodobého učenia na systematickú, deduktívnu i e-learningovú
prípravu majú vo svojich rukách, a hlavne v hlave. Druháci a tretiaci nás
ešte stále presviedčajú, že tak ako všetci dospelí, sme tu i my pre nich
a tvária sa nechápavo, „čo“ od nich chceme, keď sme ich „to“ nenaučili. Po
štvrťročnom klasickom vyhodnotení prospechu, dochádzky a správania
sa začíname obávať o mnohých štvrtákov, ktorí sú presvedčení, že 1+1
bude vždy 3 alebo 4 a trojtýždňové školské mesiace – december, január,
február sa znásobia, aby sa stihli posledné dni pred externými maturitami
v marci čo to doučiť. Hoci tieto charakteristiky vyznievajú sarkasticky, žiaľ,
sú pre 70 -80% našich žiakov pravdivé. A nadštandardné predsavzatia
vychádzajúce zo školských vzdelávacích programov môžeme plniť so
zvyšnými dvadsiatimi percentami žiakov. Pre tých máme množstvo
ponúk osobnostného i vzdelávacieho rozvoja, charakteru, ktorými v nich
chceme podporovať pozitívne nastavenie sa na učenie ako prirodzenej
súčasti každodenného života. My pedagógovia sme si na tento školský rok
pripravili všetky výstupy školy – stanovené nad rámec plnenia štátnych
vzdelávacích programov do úzkeho prepojenia na uplatniteľnosť našich
absolventov, ich komplexnú prípravu na trh práce, ale i pre ďalšie štúdium.
o Čo máte medzi prioritami v nasledujúcom období a ako ich zvládajú
Vaši študenti, ale aj pedagógovia?
- Dôležitými prioritami je v tomto školskom roku, tak ako bolo i vlani
nad rámec školského vzdelávacieho projektu, plnenie aktivít, kritérií
a výstupov z dvoch veľkých projektov:- „S modernou školou do úspešného
života“, ITMS kód projektu: 26110130138, „ S kvalitnou prípravou do
budúcnosti, ITMS kód projektu: 26110130355. Prvý projekt sme v týchto
dňoch ukončili a predstavoval pre nás hodnotu cca 320 739,24 €. Druhý

projekt a ním zanalyzované
priority inovatívnych prístupov
k učeniu a vzdelávaniu t.č.
overujeme,
pilotujeme.
Jeho
finančné krytie predstavuje pre
nás cca 371 049,40 €. Ja osobne,
a so mnou všetci odborníci
z oblasti riadenia škôl, spolu
považujeme túto prácu
za mimoriadne náročnú
a zodpovednú. Je za
ňou dvoj až trojnásobok
p l á n o v a n é h o
času, ale výsledky
hovoria za všetko:
90%
preškolených
pedagógov,
dve
nové
technické
učebne s najnovšou
technológiou
v y u č o v a n i a
automatizácie, elektrotechniky, notebookov pre 90% učiteľov
a skvalitnenie vyučovania i v bežných triedach. A to, čo môžu oceniť i žiaci
na vyučovacom procese sú: nové pracovné, študijné i metodické materiály,
ktoré si zostavili samotní učitelia (cca 30) a nové partnerstvá so školami
na Slovensku, Čechách a v Nemecku, kde si môžeme ( a aj musíme) naše
výstupy duplicitne overiť. Základnou a nemennou prioritou školy sú jej
žiaci a na Spojenej škole v Šali zostáva prioritou ich odborná príprava, tak
na trh práce, ako i na ďalšie vzdelávanie.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
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INVESTIČNÉ

STAVEBNÉ SPORENIE

ZÍSKAJTE SO SVOJOU RODINOU
NAJVYŠŠIE VÝNOSY NA INVESTIČNOM
STAVEBNOM SPORENÍ
Vďaka novinke od ČSOB Stavebnej sporiteľne môže na jednej zmluve sporiť
až osem členov rodiny a získať tak až osem štátnych prémií.
ŠAĽA:
Hlavná 46 (budova Alba),
B. Kukučková

www.csobsp.sk

INZ STAVEBNE SPORENIE 2011 180x80 SALA.indd 1

Tel. č.:
0917 740 039

6.12.2011 14:41

ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA
Alojz Ricker, v objekte Duslo a.s. ŠAĽA
Vám ponúka za najlacnejšie ceny kurzy zvárania:

1. Základné kurzy:
Z-G1 zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom
Z-E1 oblúkové zváranie obal. elektródou
Z-T1, Z-T2, Z-T3 volfrám. elektródou
Z-M1 taviacou sa elektródou CO2
V ochrannej atmosfére argónom
2. Preškolenie základného kurzu
3. Úradné a periodické (štátne) skúšky podľa
STN EN 281.1
141 - oblúkové zváranie volfrámové v ochrannej atmosfére /TIG/
111 - oblúkové zváranie obal. elektródou
311 - zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom
135 - CO2 /taviacou sa elektródou/
Skupina materiálov:
W01 - nelegované a nízkolegované ocele
W02 - chrómové a molybdénové alebo žiaropevné ocele
W03 - normalizačné žíhanie tepelno - mechanicky sprac. Ocele
W11 - nehrdzavejúce feritické austenitické ocele
Spájkovanie podľa smernice: VÚZ - PI SR S25 - COP -2005
a doplnkov, platných v čase skúšky norma STN EN 13133

Kontakt: 031 775 3155, 0903 697 937

Galantský a Šaliansky Žurnál

-5-

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Neprijímajme pozitívne veci, dobro, lásku a starostlivosť iba
pasívne. Za takéto úctyhodné prejavy sme povinní prejaviť
vďačnosť, pokoru. Nič nie je horšie ako sebec, ktorý len nečinne
očakáva pomoc a podporu od druhých. On sám
však pre spokojnosť tých druhých neurobí nič.
uvažovať v kruhu svojich rodín, keď
Ak sa povie december, vynára sa hneď
zasadneme k sviatočnému stolu. Pretože
u mnohých predstava Vianoc. Je to v
nie každý má štedrý večer. Je medzi nami
mnohých z nás pozostatok z detstva.
veľa smutných a nešťastných ľudí, chorých
Pekné spomienky, ligotavý stromček,
neopakovateľná atmosféra z očakávania a bezbranných. Aj takých, ktorí nie svojou
vinou prichádzajú o prácu a nemajú na
darčekov a prekvapenia. Všetci sme
základné životné istoty a už vôbec nie
vtedy tak trochu „inými ľuďmi“, ako
na vianočné darčeky, či prekvapenia.
počas bežných dní. Škoda, že aj inokedy
Buďme preto vďační osudu, aj tak trochu
nevieme byť k sebe takí „iní“, takí
šťastiu, že sme tí, ktorých nešťastie a
sviatočnejší a slušnejší... Kresťanské
nedostatok obchádzajú a vážme si život,
sviatky sú nádherné, aj tradície, ktoré sa
zdravie, prácu a pohodu, ktoré v živote
s nimi spájajú. Škoda, že veľa krásnych
dostávame. Zároveň to neprijímajme
a nádherných vecí vždy dokáže pokaziť
iba tak pasívne, ale sa snažme niečo
zlomyseľný ľudský jazyk. Častokrát – ešte
vrátiť do nepretržitého kolobehu života.
aj v dňoch sviatočných – sa navzájom
mnohí k sebe správajú nevraživo a napr. Zveľaďujme seba, okolie, rozvíjajme svoju
rodinu a pomáhajme, ak treba. Lebo len
aj v obchodoch, si doslova závidia, čo
prijímať sa donekonečna nedá. V živote
kto dáva do košíka ... a ohovárajú sa. Je
pravdou, že veľakrát závisť vyplýva práve totiž nič nie je zadarmo. Všetko má svoju
daň, ktorú musíme raz zaplatiť. Len si
zo zlých ekonomických pomerov ľudí,
to častokrát neuvedomujeme. Treba
na druhej strane však mnohí prestali
aj vracať a obdarúvať. A to nemyslím
byť vďační a pokorní. Každodenný život
len darčeky. Aj pomoc, lásku, opateru,
berieme častokrát ako samozrejmosť,
podporu a spolupatričnosť, treba vedieť
aj keď nám nadelí štedrosť a lásku. A to
vrátiť. Rovnako ako pomoc blížnemu,
nie sú veci samozrejmé. Treba vedieť
podporu partnera, detí, starostlivosť o
aj poďakovať a opätovať dobré skutky,
rodičov, priateľstvo. Človek je vlastne
radosť, šťastie, lásku. A o takýchto
vtedy šťastný a bohatý, ak táto väzba
abstraktných hodnotách, ktoré však
funguje obojstranne Ak to nechápe a len
vieme fyzicky precítiť, by sme mali

Partnerské vzťahy
miest stále živé
Spolok Slovákov z Maďarska predstavuje aktívny prvok vo vzťahoch dvoch
partnerských miest Galanta a Tótkomlóš (Slovenský Komlóš). Pri príležitosti 10. – výročia úspešných vzťahov medzi mestami bola znovupodpísaná
zmluva na ďalších 10 rokov. Spolok Slovákov z Maďarska, ako občianske
združenie, pôsobiace v rámci Slovenska s osobitným zreteľom na Galantský
región, má záujem o rozvoj vzťahov predovšetkým v oblasti kultúrno – spoločenských aktivít s cieľom ich neustáleho rozširovania a ich povýšenia z
úzko funkcionárskych výmenných návštev na vzájomnú občiansku komunikáciu medzi obyvateľmi obidvoch miest. K takýmto zámerom významným spôsobom prispievajú spoločné korene obyvateľov na obidvoch stranách. Je preto prirodzené, že jednou z priorít obyvateľov obidvoch miest
je zachovávanie kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva otcov a materí,
tradícií a zvykov v nových a aj odlišných podmienkach so zachovaním dostatku humoru dolnozemských Slovákov.
Nebolo tomu inak ani v oné októbrové dni, keď sme privítali našich rodákov Slovákov zo Slovenského Komlóša v Maďarsku v priestoroch Domu
Matice slovenskej v Galante. Privítanie bolo srdečné. Prvé chvíle patrili
spoločnému pokloneniu sa pri pamätníku presídlenia Slovákov z Dolnej
zeme. Po malom osviežení pracovali naši priatelia zo Slovenského Komlóša
na príprave divadelnej scény. O 17.00 sa „otvorila opona“ a v úvode divadelného predstavenia sa návštevníkom prihovoril básnik pán Juraj Antal
Dolnozemský, ako inak – básňou zo svojej tvorby. Potom už nasledovalo
dlhoočakávané divadelné predstavenie plné espritu, energie a známeho ľudového humoru, ktoré vyčarilo u divákov spontánny a nefalšovaný
smiech. Na druhý deň ráno pokračovalo stretnutie podujatím pod názvom
„Dolnozemská gastroakcia“ s prezentáciou dolnozemských jedál. Jedál,
ktoré mnohí poznajú už len z literatúry, či z rozprávania. V ume a šikovnosti
rúk gazdiniek je zakonponovaná ponuka jedál v podobe „komlóšskej klbásy“, „pitvarošskej sármy“ a „komlóšskych kvasienok“ (buchiet) orechových,
makových, kakaových a syrových. To všetko pri veľkom záujme širokej verejnosti až do poobedia. Ochutnávaniu a chvále jedál, ale aj spomienkam
na naše staré mamy, nebolo konca-kraja. V hodnotení sa našli aj také komentáre, že „mamovka“ to aj tak vedeli lepšie.
Podujatie obohatil svojim vystúpením aj mužský spevácky zbor „Rozmarín“
zo Šintavy, ktorý hosťoval pred niekoľkými mesiacmi v Komlóši.
Odpoludňajší čas strávili naši hostia v Galandii, kde načerpali nové sily po
náročnom dni. Vo večerných hodinách ich očakával slávnostný spoločenský večer, na ktorom nemohol chýbať Peter Fahn, ktorý už nie raz potešil
srdcia Komlóšanov. Slávnostné chvíle boli príležitosťou aj na nové plány
do ďalších mesiacov.
Takéto a podobné obsahom náročné podujatia si vyžadujú podporu. Poďakovanie patrí mestu Galanta, Domu Matice slovenskej, Organizácii Komlóšskych Slovákov, ale aj ďalším subjektom, bez pomoci ktorých by bolo ťažko
pripraviť spomínané podujatie.
PaedDr. Anna Piláriková, predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

prijíma,
je sebec a
duševný
chudák.
A naozaj sa
nemôže čudovať,
ak raz podpora,
pochopenie a
starostlivosť
s podanou
dlaňou, zo strany
tých druhých,
pre neho prestanú existovať. Želám Vám,
aby ste sebcov, ktorí iba otŕčajú dlane
a stále niečo pýtajú, resp. očakávajú,
samozrejme iba pasívne a bez aktívneho
vlastného pričinenia – niečo zlepšiť,
skrášliť, nemuseli nikdy stretnúť a zároveň
za celú redakciu želám príjemné prežitie
Vianočných sviatkov a zmysluplné
myšlienky do budúcich dní, spojené s
tvorivou prácou, aktívnym spôsobom
života a záujmom aj o tých druhých.
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: gszurnal@gmail.com

Pozvánka na
Vianočné trhy 2011
Mesto Galanta pozýva podnikateľské subjekty, umeleckých
remeselníkov, návštevníkov na Vianočné trhy, ktoré sa
uskutočnia v dňoch 16. -23.12.2011, s miestom konania na
Mierovom námestí (pred MsÚ Galanta). Srdečne privítame
prevažne predajcov s typicky vianočným sortimentom
ako vianočné ozdoby, sviečky, med – medovina, ovocie,
hračky, knihy, vianočný punč, varené víno, darčekové umelecké výrobky, vianočné oblátky, medovníky a pod..
Tešíme sa na Vás v Galante a pevne veríme, že i Vy svojou
účasťou spestríte predvianočnú atmosféru v našom meste.

V prípade Vášho záujmu o predaj na Vianočných
trhoch nás kontaktujte na nasledovnej adrese:
Mestský úrad Galanta
- oddelenie podnikateľskej činnosti
Mierové námestie č.940/1, 924 18 Galanta
tel.:031/788 4372, fax:031/780 35 92
e-mail: deakova@galanta.sk

Galantský a Šaliansky Žurnál
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„Valójában a szívem ide haza húz, és pont ezért helyeztem előtérbe ezt a fajta
munkát amit végzek. Polgármesternek lenni nagyon időigényes és pszichikailag elég
megterhelő feladat, de nem bántam meg!”,- mondja: Mgr.Csady Zsuzsanna-Feketenyék
polgármester asszonya

Az elmúlt helyhatósági választásokon
a galánta - vágsellyei régióban a 45
polgármesterből 14 új polgármestert
választottak. Nem volt ez másként
Feketenyéken sem, ahol a polgármesteri
posztra egy hölgy, Mgr. Csady Zsuzsanna
került. A 2006-os választásokon is indult,
de akkor sajnos nem sikerült elnyernie az
emberek bizalmát. Éppen ezért jogos a
kérdés, hogy mi alapján döntöttek, ill. mi
befolyásolta a lakosokat, hogy az utóbbi
választásokon bizalmat szavaztak neki?
Ennyire érdekes és vonzó programmal
rendelkezett? Mi motiválta Önt arra,
hogy megszerezze a polgármesteri
tisztséget?
Mgr. Csady Zsuzsanna
A válasz egyszerű, a szívem ide haza,
Feketenyékre húz és pont ezért helyeztem
előtérbe ezt a munkát a többi, talán
magasabb beosztású munkával szemben.
Polgármesternek lenni nagyon időigényes
és pszichikailag elég megterhelő
feladat, de nem bántam meg!
o A nyilvános funkciókban 100
naponta mindig készítenek
egyfajta munkalevonást. Mi
ezt az interjút a regionális
magazinunkban 12 hónap
elteltével készítettük el. Azt
hiszem, hogy az újonnan
megválasztott polgármester
asszonynak mégis csak több
időre van szüksége ahhoz,
hogy
tájékozódni
tudjon
a község általános gazdasági
működésében, informálódni
az
elvégzett
munkákról,
könyvvizsgálatot
végezni,
leellenőrizni
az
elmúlt
időszak
eredményét,
lezárni, vagy folytatni a már
elkezdett tevékenységeket,
és ha kell, népszerűtlen
intézkedésekhez folyamodni.
Melyek voltak az első lépések
funkciója betöltésében?
- Elsősorban el kell mondani,
hogy az új felettest, igazgatót a
beosztottaknak természetesen
meg kell szokniuk, mivel a közös
munka csak így működhet.
Ez nálunk sincs másként.

Ahogy mi lakosok is, fokozatosan
megszokjuk, tiszteletben tartjuk
egymást, de természetesen ez
nem megy mindig simán. Teljesen
logikus,
hogy
problémákba
ütközünk, de a lényeg, hogy
megtaláljuk a megoldást, kiutat
a gondokból, hiszen ez egy kis
község, itt élünk szinte egymás
mellett és nem marad számunkra
más, mint tisztelni és segíteni
egymást, mivel ez is nagyon fontos
az emberi és a polgári életben.
Melyek voltak az első lépések a
funkcióm betöltésében? Persze
kezdetben nem tudtam, hogy mire
is vállalkoztam, mind addig, amíg
nem kezdtem el tanulmányozni
és ellenőrizni a község helyzetét.
Ehhez szükség volt a könyvelés
és a falu gazdasági helyzetének
ellenőrzésére, ezen kívül a község
megfelelő működéséhez szükség
volt a jól működő kulturális és
társadalmi élet fejlődésére is. Külön
büszke vagyok arra, hogy időről időre
sikerül több és több embert, úgy fiatalt,
mint idősebbeket megszólítani, hogy
a rendezvényeinken részt vegyenek és
büszkén mondhatom, hogy ez sikerült is.
o Milyen hiányosságokat talált?
- Sajnos a könyvelésben rengeteg
hiba történt, melynek helyrehozása,
javítása 9 hónapot vett igénybe. Itt
kötelességemnek tartom elmondani, hogy
a „Szabadidőközpont és a Piactér“ pályázat
pont a könyvelésben vétett hibák véget
nem valósulhatott meg időben és nem
azon problémák miatt, amikkel az előző
polgármester érvelt. A hibákat szeptember
végére sikerült kijavítani, s így októberben
már elkezdődhettek a munkálatok, melynek
eredményeit a lakosok már láthatják.
o
Mennyire aktívan kapcsolódott
be Feketenyék az idei befektetési
lehetőségekbe? És mi várható a

következő évben?
Persze
minden
kezdet nehéz, de
sikerült kidolgoznunk
több
pályázatot.
Ezek közül említenék
párat:
„Feketevízi
esték“, melyre sikerült
4000 €-t elnyernünk,
a
hangszórók
javítására
és
modernizálására
8000
€-t
sikerült
a Pénzügyminisztériumból elnyernünk,
a halottasház felújítására 120 000 €- t
kérvényeztünk ÁFA nélkül, a munkálatokat
jövő év márciusában szeretnénk elkezdeni,
jóvá hagytak 110.000 €-t ÁFA nélkül, az
óvoda és az iskola felújítására, módosítására,
melyekre a nyári hónapokban került sor,
mivel sajnos a szükséges felújításokra
évek hosszú során senki sem figyelt oda.
Kidolgoztunk egy Komposztáló üzem
létrehozására is pályázatot, a Községi hivatal
mögött lévő raktárhelységeket szeretnénk
átépíteni, öltözőket létesíteni a fellépőink
számára, valamint a kerekesszékkel
élő
emberek
számára
szeretnénk
mellékhelységet biztosítani.
Ezt a pályázatot 2011.11.11-én sikerült
benyújtanunk.
A bérlakásokról szóló pályázat kidolgozását
a jövő évre tervezzük, mivel év végéig
már nincs sok időnk. Jövő év márciusában
még szeretnénk kidolgozni a faluközpont
modernizálásáról és a játszótérről szóló
pályázatot is.
o Hogyan látja a saját munkáját – a falu
első hölgye – a közember, lakos szemével,
mit tárt fel az ön részére ez a funkció, mi
az, ami elvarázsolja?
- Nagyon sajnálom, hogy nem tudom
minden időmet és energiámat a
munkámnak szentelni, mivel sajnos
mindezek mellett számos feljelentést kapok,
melyek megoldása időigényes feladat.
Épp a napokban is egy feljelentést miatt
rengeteg időm veszett kárba,
melyben az állt, hogy állítólag én
beleegyeztem abba, hogy fákat
vágjanak ki, valamint szennyezem
a környezetet is. Erre a témára
a környezetvédelmi hivatalba
érkezett két anonym levél. Ehhez
csak annyit tudok hozzáfűzni,
hogy sajnálom azt az embert,
akinek van ideje az ilyen levelek
megírására, mivel szerintem egy
egyenes ember ezeket a leveleket
alá is írná.
o
Ahogy már említettük,
Feketenyék az egész évben
mozgalmas
kulturális
és
társadalmi életet élt. Ahogy
én Önt ismerem kedves
polgármester asszony, mind
ez köszönhető az Ön roppant
élénk, hatalmas energiával
rendelkező személyiségének
is. Említsünk meg pár dolgot
a regionális olvasóinknak
– más településekben élő
lakosoknak, hogy mi mindent
sikerült a 2011-es évben
rendezniük?
- Először is meg kell
mondanom, hogy a községi
hivatal vezetése alá tartozó
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funkciók betöltésében változások történtek,
mert ami nem megy, azt nem kell eröltetni –
ahogy népiesen mondani szokták. Mi azért
dolgozunk, hogy segítsük a községet és
lakosokat az előrehaladásban és a problémák
megoldásában. Ráadásul a munkánkért
fizetést kapunk, mely a lakosok adójából
és az illetékeik befizetéséből valósul meg.
Amennyiben ezt valaki nem akarja és
nem tudja felfogni, akkor nem működhet,
dolgozhat ebben a szférában. Nagy
örömömre szolgál, hogy képviselőinkkel
nagyon jó irányba halad az együttműködés,
ami talán annak is köszönhető, hogy
a hivatalba fiatal, teli energiával rendelkező
munkaerő került, s így teljes erővel
belekezdhetünk új tevékenységekbe is.
Szeretnék picit dicsekedni, hogy az év végére
megjelenik faluújságunk első kiadása.
Menjünk sorjában: a január és a február
már hagyományosan a bálok hónapjai
- Vadászbálé, Szülői bálé valamint
a Csemadok bálé. Márciusban egy
kis előadás keretén belül, melyet az
iskolásaink és énekkarunk nyújtott nekünk,
megemlékeztünk az 1848. március 15-i
forradalomra és szabadságharca, iskolásaink
a tanárokkal együtt megünnepelték a „
Tanárok napját“, ahol tanárainkat megleptük
egy kis ajándékkal. A „Májfaállítás“ egy
nagyon szép rendezvénynek bizonyult,
mivel az emberek saját kezűleg állították fel
a hatalmas fát, melyet a gyerekek díszítettek
fel. A rendezvény színesebbé tételéhez
a motorosok látványos felvonulása, valamit
egy fantasztikus cigányzenekar járult
hozzá. Júniusba nem feledkeztünk meg a
„Gyermeknapról“ sem, ahol gyermekeink
felhőtlenül szórakozhattak, egész napos
programokat szerveztünk nekik, különböző
játékokban, versenyekben vehettek részt,
aztán másnap elvittük őket Nagyfödémesre
egy nagyon szép, „RELAX“ nevű helyre is,
ahol szintén egész nap szórakozhattak,
játszhattak.
Nagyon büszke vagyok, hogy a mi kis
községünkben is sikerült megszervezni
a
„polgármesteri
kupáért“
folyó
labdarúgó tornát, melyen részt vettek
a galántai rendőrök és orvosok, falunk
és Pozsonypüspök vállalkozói, valamint
a
HÍD
párt
politikusai.
Szlovákia
Kormányhivatalának
–
kisebbségi
osztályának- pártfogása alatt augusztusban
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sikerült megszerveznünk egy fantasztikus
kulturális eseményt FEKETEVÍZI ESTÉK“
néven,
ahol
táncosok,
énekesek,
cigányzenészek léptek fel, természetesen
a szentmise sem marad el. A gyermekeknek
számos szórakozási lehetőséget, versenyt
nyújtottunk, és mind ezek mellett a tombola
első díja egy egyiptomi hajóút volt.
A kedvezőtlen időjárás ellenére is nagyon
jól rendezvénynek bizonyult. A 2011/2012es tanévet a gyermekek már felújított
falak közt kezdhették el, aminek nagyon
örülök, hiszen a helységek borzasztó
állapotban voltak és ez sajnos eddig senkit
sem érdekelt! A magyar nyelvű tanítás
újraindításának 60. évfordulója alkalmából
rendeztünk egy nagyszabású ünnepséget.
Szeptemberben
üdvözölhettünk
községünkben a szlovákiai, valamint
budapesti plébánosokat konferenciájukon.

Ez a rendezvény, konferencia magas
színvonalon került megrendezésre, mely
hozzájárult községünk népszerűsítéséhez.
Az idősek megbecsülésnek hónapja
alkalmából tartott ülésre nyugdíjasainkhoz
csatlakoztak
magyarországi
barátaik,
ismerőseik is. tartott ülésre Novemberben
sikeresen végbement a Szülői bálunk is.
A Télapó ismét elérkezik községünkbe és
megajándékozza a gyerekeket. December
17-én a helyi kultúrházban a fiatalok részére
diszkót szervezünk „Christmas party“ néven,
december 22-én pedig egy karácsonyi
összejövetelt szervezünk, ahol szeretném
megajándékozni az újszülötteinket egy kis
ajándékkal, nyugdíjasainkat pedig egy kis
pénzadománnyal.
Ez úton is szeretném megköszönni
szponzorainknak, adományozóinknak a
segítséget, akik nélkül rendezvényeink nem

jöhettek volna létre, hatalmas köszönet jár
neki!
– őszintén, Csady Zs.
o Ön részt vesz - mint polgármester
asszony - a TAT, azaz a Tehetség a Tét
c. rendezvénysorozatban. Elmesélné
olvasóinknak a TAT lényegét?
A TAT, azaz a Tehetség a Tét első sorban
egy hatalmas lehetőség fiataljaink számára,
akik tehetségüket szélesebb körben, más
régiókban is megmutathatják. A TAT projekt
megalkotója és megálmodója nem más, mint
Kiss György a gútai székhelyű COOL CLUB
polgári társulás elnöke. Megtiszteltetésnek
tartom, hogy a mi kis községünk is részt vehet
e remek projektben. A projekt gazdasági
menedzsereként igyekszem a lehető
legtöbb segítséget nyújtani fiataljaink
számára, hiszen a jövő a fiataloké. A TAT
célja, mint ahogy már említettem a fiatalok
népszerűsítése és persze a községek
szélesebb körű propagálása, mindez 4 éven
keresztül. A projektben 6 község vesz részt:
Tallós, Vezekény, Ipolyszakállos, Madar,
Keszegfalva valamint Feketenyék. Ebben az
évben az énekesek és bemondók versenye
valósult meg. Minden egyes versenyző
hat fordulón keresztül mutathatta meg
tehetségét. Fordulóról fordulóra, jobb és
jobb előadásokat láthattunk és halhattunk.
Feketenyék két versenyzője Haver Líviabemondó és Horváth Réka-énekes, akikre
nagyon büszke vagyok, hisz hatalmas
fejlődésen mentek keresztül, ami Manczal
Erikának is köszönhető, aki hatalmas
odaadással készítette fel versenyzőinket.
A díjátadó ünnepségre november 5-én
került sor.
o Az ajtón már kopogtat a legszebb
ünnep és mögöttünk pár lépésre van
a 2012-es év, mi jót kíván a kedves
lakosoknak?
- Kívánok sok erőt, egészséget és
nyugodalmas, meghitt ünnepeket, mert
ha nyugodalom van a lelkünkben, akkor
az nagy hatással van a egész családra és a
körülöttünk lévő emberekre is. Mindenkinek
szüksége van a szeretetre, becsületességre
és természetesen nem csak a karácsony
meghitt pillanatai alatt, hanem az egész
év során. Kívánom mindenkinek, hogy
teljesüljenek vágyai, álmai és kitűzött céljai!
kérdések: GaŠa Žurnál

„Skutočne ma moje srdce ťahá len do mojej obce, aj preto som dala
prednosť práci, ktorú vykonávam. A neľutujem, aj keď je práca starostky
veľmi náročná na čas, ale aj na nervy“,- hovorí Mgr. Zuzana Csadyová,
starostka obce Čierna Voda.
V galantsko-šalianskom regióne sa v posledných
komunálnych voľbách vymenilo zo 45 starostov až 14.
Aj v Čiernej Vode došlo k výmene, keď na starostovský
stolec zasadla dáma, Mgr. Zuzana Csadyová. Skúšala
to aj v roku 2006, kedy to nevyšlo. Práve preto je
na mieste otázka, čo rozhodlo, resp. čo ovplyvnilo
občanov v jej prospech? Mali ste taký príťažlivý
a zaujímavý program? Aká bola Vaša motivácia získať
tento post?
Hovorí Mgr. Zuzana Csadyová:
- Pretože ma skutočne moje srdce ťahá len a len do mojej
obce, aj preto som dala prednosť tejto práci pred možno
vyššími funkciami – mimo obce. A neľutujem, aj keď
starostovanie je naozaj náročné na čas, ale aj na nervy.
o Vo verejných funkciách sa vždy zvykne robiť akýsi
odpočet práce po tzv. 100 dňoch. My to v našom
regionálnom časopise robíme týmto rozhovorom
po 12 mesiacoch. Myslím si, že novozvolený starosta
(starostka) predsa len potrebuje viac času zorientovať
sa v celkovom hospodárskom chode obce, získať
informácie o vykonanej práci, urobiť si audit, kontrolu
dosiahnutých výsledkov práce za uplynulé obdobie,
uzavrieť veci, či pokračovať v začatých akciách. A ak
treba, robiť aj nepopulárne opatrenia. Aké boli Vaše
prvé kroky vo funkcii?
- V prvom rade treba povedať, že vždy na nového šéfa,

(pokračovanie str.8.)
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vedúceho, alebo riaditeľa si musí osadenstvo, teda
zamestnanci zvyknúť. Inak to nie je ani na úrade. Tak je –
ako aj občania si na seba postupne zvykáme, rešpektujeme
sa a samozrejme nie vždy to ide len „ako po masle“. Je
úplne logické, že narážame aj na problémy, trecie plochy –
dôležité je, aby sa našlo riešenie, východisko z problémov,
veď tu v obci žijeme jeden vedľa druhého a nezostáva
nám nič iné, len sa rešpektovať a pomáhať si. Lebo aj
toto je veľmi dôležité v ľudskom a občianskom živote.
A aké boli prvé kroky vo funkcii? Samozrejme, že neviete
do akých pomerov idete, až kým ich nezačnete študovať
a kontrolovať. Takže bola potrebná kontrola účtovníctva
a ekonomiky obce, avšak chod obce popritom musel
riadne fungovať a rovnako tiež fungoval od samého
začiatku aj kultúrny a spoločenský život v našej obci. Na
to som zvlášť hrdá, lebo sa nám darí stále viac a viac ľudí,
aj mladých, aj starých oslovovať, aby sa ich zúčastňovali.
A oni sa aj zúčastňujú!
o Aké ste zistili nedostatky?
- Najväčší problém bol v oblasti účtovníctva, ktorého
riešenie sa ťahalo 9 mesiacov. K tejto problematike
považujem za potrebné povedať len toľko, že projekt
obce “ Centrum voľného času a tržnica“ nemohol byť
realizovaný práve kvôli problémom v účtovníctve a nie
kvôli dôvodom, o ktorých občanov informoval bývalý
starosta. Nedostatky v účtovníctve boli odstránené až
koncom septembra a v októbri sa začal realizovať projekt,
výsledky ktorého už vidia aj občania.
o Ako sa aktivizovala obec Čierna Voda v tomto roku,
čo sa týka investičných akcií? A čo budúci rok?
- Začiatky boli ťažké, obec vypracovala viacero projektov.
Z tých spomeniem: Feketevízi esték, kde sme dostali
4000 EUR, oprava rozhlasu, na ktorú sme získali 8000
EUR z Ministerstva financií, obnova domu smútku, kde
sme žiadali 120.000 EUR bez DPH a chceme ju realizovať
v marci budúceho roka – odsúhlasené máme cca 110.000
EUR bez DPH, opravy a úpravy v škôlke a základnej škole,
ktoré sme robili v letných mesiacoch, pretože o opravy
potrebné v týchto zariadeniach sa roky nikto nestaral.
Bol vypracovaný projekt aj na kompostáreň, skladové
priestory za obecným úradom plánujeme prerobiť
na spoločenské priestory, v ktorých by boli šatne pre
účastníkov spoločenských a kultúrnych podujatí a WC
pre invalidov (vozíčkarov), tento projekt bol odovzdaný
11.11.2011. Projekt na výstavbu nájomných bytov bude
vypracovaný až na budúci rok, pretože do konca roka to
už nestihneme. V marci bude taktiež vypracovaný projekt
na úpravu stredu obce a detského ihriska.
o Ako sa pozeráte na svoju prácu – prvej dámy obce –
očami bežného človeka, občana, čo Vám táto funkcia
„odhalila“, z čoho ste rozčarovaná?
- Je mi veľmi ľúto, že nemôžem všetok svoj čas a energiu
venovať pracovným povinnostiam, ale musím popri nich
riešiť aj rôzne udania, ktoré sa týkajú mojej osoby. Napr.
aj v týchto dňoch som riešila, že som údajne súhlasila
s výrubom lesa a ničím prírodu. Na túto tému boli podané
na odbor životného prostredia dva anonymné listy.
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K tomuto môžem povedať iba toľko, že mi je ľúto človeka,
ktorý má čas na takéto veci, pretože čestný človek by ten
list aj podpísal.
o Ako sme už spomínali, Čierna Voda žila počas celého
tohto roka čulým kultúrnym a spoločenským životom.
Ako poznám Vás, pani starostka, je to aj vďaka Vašej
nesmiernej činorodosti, vitálnosti a veľkej energie.
Spomeňme však aj pre čitateľov v regióne – v ďalších
obciach, čo všetko ste v obci dokázali v roku 2011
zorganizovať?
- Na úvod musím povedať, že muselo prísť aj k niektorým
personálnym zmenám vo funkciách spadajúcich pod
vedenie obecného úradu, pretože, „keď to nejde, tak to
nejde“ – ako sa ľudovo hovorí. A my sme tu vo funkciách
a v práci preto, aby sme obci a občanom pomáhali
napredovať a riešiť ich problémy. Navyše, za prácu
berieme plat, ktorý je z daní a poplatkov občanov. Ak
toto niekto nechce a nevie pochopiť, tak potom nemôže
v takýchto sférach pôsobiť. Som veľmi rada, že sa
zlepšila aj spolupráca s poslancami a tým, že nám prišla
na úrad „nová, mladá a čerstvá krv“, pustili sme sa aj do
nových aktivít. Chcem sa pochváliť, že ku koncu roka
pripravujeme aj vydanie prvého čísla nášho obecného
časopisu. Ale poďme po poriadku: január, február sú
už tradične mesiace v znamení plesov – poľovníckeho,
školského a Csemadoku. V marci sme si spolu s občanmi
pripomenuli vystúpením našich detí a speváckej skupiny
udalosti z 15.marca 1848 - revolúciu za nezávislosť –
„Szabadság harc“ a aj oslávili spolu s učiteľmi „Deň
učiteľov“, kde pedagógovia dostali darček. Veľmi
peknou akciou bolo „Stavanie mája“, doslova atrakcia,
pretože si ľudia sami ručne postavili májový strom, ktorý
ozdobili naše deti. Spestrením tejto akcie bola návšteva
motorkárov a cigánska hudba. V júni sme nezabudli na
MDD, všetky naše deti mali na celý deň pripravené hry,
súťaže na ihrisku, tancovačky, ale aj darčeky. Potom sme
ich ešte zobrali aj do Veľkých Úľan do „Areálu relax“, kde sa
mohli do sýtosti vyšantiť a zabávať sa.
Som veľmi hrdá, že sa nám podarilo v obci zorganizovať
tiež Turnaj o pohár starostky obce na ktorom sa zúčastnili
policajti, lekári z Galanty, podnikatelia z našej obce a
z Podunajských Biskupíc a politici zo strany MOSTHID. V auguste obec zorganizovala pod záštitou Úradu
vlády SR – sekcie národnostných menšín – „FEKETEVÍZI
ESTÉK“, išlo o kultúrnu akciu, kde vystúpili speváci,
spevokol, cigánski umelci, tanečníci, bola tiež svätá
omša v rímskokatolíckom kostole, deti mali pripravené
rôzne zábavné atrakcie, súťaže a navyše – účastníci
mohli vyhrať v tombole luxusnú dovolenku na lodi
v Egypte. Aj napriek nepriaznivému počasiu bola dobrá
zábava. Nový školský rok 2011/2012 začali naše deti
v opravených, zrekonštruovaných priestoroch, čo ma tiež
teší, pretože naše školské priestory boli v katastrofálnom
stave a nikomu to nevadilo! Rekonštrukcia bola akýmsi
darčekom k 60. výročiu ZŠ v Čiernej Vode. V septembri
sme v obci privítali katolíckych farárov zo Slovenska, aj
z Budapešti na ich Konferencii. To bola akcia na vrcholovej

úrovni, ktorá poslúžila k šíreniu pozitívneho obrazu
našej obce. Na posedenie s dôchodcami k Mesiacu úcty
k starším prišli aj naši priatelia z Maďarska. V novembri sa
organizoval školský ples. Na Mikuláša budú naše deti opäť
obdarované. Dňa 17. decembra sa organizuje diskotéka
v Kultúrnom dome pod názvom „Christmaspárty pre
mladých“ tiež sa uskutoční 22. decembra Vianočné
posedenie s obyvateľmi našej obce. A čo je mojou srdcovou
záležitosťou, že som začala obdarovávať novonarodené
deti v obci. Na tomto podujatí chcem obdariť našich
najmenších občanov narodených v tomto roku a taktiež
aj dôchodcov finančným príspevkom. Všetky tieto akcie
boli uskutočnené aj vďaka naším sponzorom, ktorí nám
poskytli či už finančnú tak aj hmotnú a inú pomoc za čo im
srdečne ďakujem. – pochválila sa úprimne pani Csadyová.
o Ale Vy sa angažujete – ako starostka – aj v projekte
„Talent je v hre“. Môžete to viac priblížiť čitateľom
a občanom regiónu?
- V preklade „Talent je v hre“ znamená v prvom rade
jednu obrovskú príležitosť pre mladé talenty, ktoré sa
môžu zviditeľniť aj v iných regiónoch, kde zatiaľ nemali
možnosť preukázať svoj talent. Za vznik projektu TAT sme
vďační p. György Kissovi, ktorý pochádza z Kolárova a je
koordinátorom a zároveň developerom tohto projektu. Je
mi cťou, že aj taká malá obec, aká je naša, má možnosť
zúčastniť sa tohto skvelého projektu. Mojou funkciu
– ekonomická managerka – sa snažím ponúknuť čo
najväčšiu pomoc a podporu pre talenty, keďže ide o ich
budúcnosť. Cieľom tohto projektu je poskytnúť priestor
na predstavenie talentov. Projekt sa bude realizovať štyri
roky. Obce, ktoré sa zúčastnili projektu TAT sú Tomášikovo,
Vozokany, Čierna Voda, Ipeľský Sokolec, Modrany a obec
Kameničná. Ich spoločným cieľom je prilákať pozornosť
širšieho okolia na svoje talenty. V tomto roku sme
usporiadali súťaž o najlepšieho uvádzača a speváka.
Každý účinkujúci predviedol svoj talent v šiestich kolách
dvanásťkrát. Mali sme možnosť vidieť i počuť fantastické
výkony, ktoré sa zlepšovali z kola na kolo. Z Čiernej Vody
sa do súťaže prihlásili Réka Horváthová ako speváčka
a Lívia Haverová si vzala funkciu uvádzačky. Som na
ne nesmierne hrdá, pretože prechádzali mnohými
pozitívnymi zmenami, za čo vďačím Erike Manczalovej,
ktorá sa im venovala s veľkou oddanosťou. Slávnostné
vyhlásenie výsledkov bolo 5. novembra.
o A keďže nám klopú na dvere najkrajšie sviatky –
Vianoce – a za nimi skočíme rovnými nohami do roku
2012, čo zaželáte svojim občanom?
- Želám zdravie, šťastie a spokojnosť v kruhu svojich
rodín. A pohodu, lebo keď je pokoj a pohoda v duši, tam
je aj v rodinách, medzi nami navzájom a taká príjemná
energia sa potom prenáša aj do vzťahov s inými ľuďmi.
Všetci potrebujeme cítiť lásku a úprimnosť, a to nielen cez
Vianoce. Preto želám všetkým našim občanom, aby cítili
lásku a boli v pohode počas celého roka. Aby ich zdravie
neopúšťalo, a aby sa im napĺňali ich plány k spokojnosti.
otázky: GaŠa Žurnál

„Každodenná komunikácia v minulosti s občanmi sa premietla
u mňa do skutkov pre spokojnosť občanov, ktoré sme sa snažili
spolu s poslancami v tomto roku realizovať. Som rád, že to, čo
sme si vytýčili, krok za krokom v prospech obce realizujeme“,
- hovorí starosta obce Veľký Grob, Viliam Rigo.

Aj vo Veľkom Grobe prišlo k „výmene stráže“, ako sa ľudovo
hovorí, na poste starostu, na ktorý zasadol sympatický
Viliam Rigo, ktorého iste dobre poznajú aj čitatelia z nášho
regiónu, pretože je úspešným trénerom ešte úspešnejších
naturálnych kulturistov a bol hlavným organizátorom už

troch ročníkov celoslovenskej súťaže,
aj so zahraničnou účasťou, „VICTORIA
NATURAL CUP Veľký Grob v naturálnej
kulturistike a fitness“. Aj pre neho prvá
otázka bude – čo ho viedlo k tomu, aby
sa uchádzal o získanie starostovského
stolca vo Veľkom Grobe?
- Mohol by som to nazvať tlak okolia na
moju osobu v tom zmysle, že by som sa
mal uchádzať o starostovský post. Aj keď
som sa za určitých okolností rozhodol až na poslednú chvíľu,
dal som na mojich voličov.
o Ako ste prežívali chvíľu, keď ste sa dozvedeli, že ste
vyhrali voľby? Bola aj nejaká hostina pre spoluobčanov?
- Sedel som v noci v obývačke, s neurčitým pohľadom na
televíziu a v hlave sa mi usporadúvali myšlienky, či je to vôbec
pravda ... Ale skôr som bol zvedavý, aké bude poslanecké
zoskupenie, čo pre obec v tom momente bolo dôležité, aby
sme mohli napredovať.
Áno, na Silvestra som pozval občanov na zábavu so
zabíjačkovými špecialitami.
o Aké boli Vaše prvé kroky vo funkcii a čo bolo (samozrejme)
po audite a kontrole hospodárenia za uplynulé obdobie,

Galantský a Šaliansky Žurnál
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okamžite nutné v obci urobiť?
- Obec hospodárila veľmi dobre, ale ako to už býva, niektoré
veci som musel podoťahovať, čo už môj predchodca nestihol,
ale čo je asi aj samozrejmé. Aby som bol konkrétny, nestihla
sa uskutočniť kontrola z PPA po vybudovaní projektu, tak
urýchlene sme museli požiadať banku o prolongáciu úveru.
čo mala obec na projekt a tak získať čas na doloženie všetkých
dokladov pre PPA, aby nám preplatili uskutočnený projekt.
o Ako sa cítite na tomto poste, keďže je to v podstate úplne
niečo iné ako to, čo ste doteraz robili?
- Viem, že ma čaká každodenná práca a naši občania, ktorých
počúvam a snažím sa im vyhovieť pre ich spokojnosť. Práca je
to zaujímavá, pretože má široký záber a každý deň sa človek
niečomu novému naučí. Dni ubiehajú ako voda a veľakrát
prídem domov s pocitom, či som v ten deň stihol všetko, čo
som mal.
o A teraz konkrétnejšie – čo sa v obci Veľký Grob urobilo
v tomto roku, aká je bilancia z Vašej strany? Čo sa nedarilo,
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čo sa zabrzdilo, čo naopak podarilo?
- Pätnásť rokov podnikania v obci a každodenná komunikácia
s občanmi sa premietla u mňa do skutkov. Na čo občania
najviac poukazovali, to som sa snažil premietnuť do reality.
Hľadali sme s poslancami riešenie, čo v tomto roku uskutočniť
tak, aby občania mali dobrý pocit a boli vypočutí. Tak, keď len
spomeniem asfaltovanie miestnych komunikácií v rozlohe
3750 m², vďaka dohody so stavebnou firmou futbalisti dostali
do vienka kompletnú rekonštrukciu kabín, základná škola
dostala sponzorským darom novú podlahu do chodby a dvoch
učební, v materskej škole sa takmer po tridsiatich rokoch
vymenili v kuchyni plynové sporáky a digestor, vymenili
sa nehospodárne kotle v kultúrnom dome a v zdravotnom
stredisku, znížili sme maximálnu rezervovanú kapacitu ističov
pred elektromerom a takto by som vedel vyratúvať ďalej. Ja
viem, že sú to len maličkosti, ale snažili sme sa s poslancami
v tomto roku vsadiť skôr na energetické úspory a hlavne na
to, na čo občania najviac poukazovali. No a zatiaľ, čo sme si
zaumienili, krok za krokom realizujeme. Verím, že nezostaneme
spať na vavrínoch a obnova obce bude napredovať.
o V týchto mesiacoch si obce a mestá schvaľujú rozpočet
na budúci rok. V čom budú jeho priority pre Veľký Grob?
Na čo sa vo väčšej miere budete zameriavať?
- Pre rozpočtové hospodárenie platia rozpočtové pravidlá
územnej samosprávy sa pripravuje viacročný rozpočet
obce najmenej na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet
je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce,
v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb
obyvateľov obce. Obvykle budeme vychádzať zo skutočnosti
uplynulých rokov a ďalej zohľadníme budúce zámery obce.
Podkladom k jeho zostaveniu sú predovšetkým uzavreté
zmluvné vzťahy a prijaté záväzky.
o Čo zaželáte svojim spoluobčanom k Vianociam?
- Za celý kolektív obecného úradu a poslancov chcem zaželať
všetkým šťastné prežitie Vianočných sviatkov a Nového roku,
aby sme boli zdraví a najmä, v pohode. A to po celý rok.
Vážení spoluobčania! Ďakujem za Vašu priazeň, ktorú mne
a poslancom prejavujete v tomto roku. Vaša spokojnosť je pre
nás odmenou, ktorá nás motivuje k ďalšiemu úsiliu. Želám
Vám všetkým, aby sme v našej obci spolunažívali ako jedna
rodina a so spoločnými silami pretvárali obec stále k lepšiemu
obrazu. Z úprimného srdca Vám všetkým želám, a samozrejme
aj svojej rodine a priateľom, aby ste našli pohodu v rodinách
a pokoj v duši!
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

„Prioritou obce je pokračovať v investičnej výstavbe,
dobudovať športový areál, oplotenie miestneho cintorína,
ale aj príprava projektu rekonštrukcie budovy obecného
úradu“, - hovorí Bc. Denisa Ivančíková, starostka obce Gáň.
Starostkou obce Gáň sa stala Bc. Denisa
Ivančíková, ktorá napriek tomu, že
nepôsobila predtým v takejto funkcii,
ju celkom dobre pozná. Pracovala
totiž v samospráve obce Matúškovo –
v administratíve a okrem toho sa úspešne
„pasuje“ so štúdiom na vysokej škole,
v odbore, ktorý sa jej priam výsostne hodí
k tomu, čo robí – verejná správa a politika.
Nechajme však hovoriť ju, čo vlastne bolo
hlavnou motiváciou kandidatúry na takúto
dôležitú funkciu – starostku obce Gáň:
- Po predchádzajúcom neúspechu vo voľbách,
kde víťazstvo ma minulo o 4 hlasy, som
zvažovala, či sa budem znovu uchádzať o tento
post. Mala som skvelú prácu v obci Matúškovo,
kde sme boli dobrý team. Funkcia starostu je
veľmi náročná, musí toho veľa zvládnuť. Preto
rozhodovanie bolo veľmi ťažké. Celé 4 roky som
od občanov počúvala: „Budeš kandidovať?,
„Teraz sa to podarí“, Skús to ešte raz“. Tak som to
skúsila a podarilo sa. Hlavnou motiváciou boli

občania našej obce
a moje skúsenosti
z pôsobenia v štátnej
správe
/1996-2003/
a v samospráve /20032010/.
o Keď ste prišli
do práce – už ako
starostka – čo bolo
Vašou náplňou práce
prvé mesiace?
- V prvých mesiacoch
sme zostavovali rozpočet na rok 2011, ktorý
bol schválený vo februári. Okrem toho v prvých
mesiacoch vyšla výzva na Ministerstve kultúry
– kde sme spolu s p. farárom Mgr. Mikulom
vypracovali projekt na Kostol Sv. rodiny, ktorý
patrí medzi kultúrne pamiatky. Doťahovali sa
nepodpísané zmluvy a nakoľko sa dosť menila
legislatíva, tak sme pripravili spolu s poslancami
OZ a postupne schvaľovali nové smernice, aby
sme nastavili spoločné fungovanie a pravidlá.
(pokračovanie str.10.)
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o Vo svojom volebnom programe ste mali
viaceré body, ktoré by ste chceli pre obec
splniť. Čo sú Vaše priority? Čo by obec
aktuálne potrebovala, čo treba zlepšiť,
zmodernizovať? A čo sa Vám podarilo
zrealizovať v prvom povolebnom roku?
- V prvom rade som kandidovala
a prezentovala svoje skúsenosti z pôsobenia
v štátnej správe a vo verejnej správe, ktoré
som chcela zužitkovať v prospech obce
a občanov. Začali sme vydávať miestne
periodikum, v ktorom občanov informujeme
o aktuálnom dianí v obci. Chcela som oživiť
kultúrno – spoločenské dianie v obci, budovať
športový areál, zabezpečiť informovanosť
občanov a hlavne doriešiť vlastnícke
vzťahy, ktoré má obec ešte nedoriešené.
Nakoľko nám trochu dlhšie trvalo kým sme
smernicami nastavili chod spoločnej práce
tak, realizácia naplánovanej investičnej
výstavby sa posunula. Tento rok sme stihli
závlahy na miestnom ihrisku, zrealizovalo
sa nové ozvučenie v obci. Pripravená je aj
realizácia chodníkov na miestnom cintoríne,
kde už poznáme aj zhotoviteľa. Práce sa však
začnú až na jar. Pripravené sú aj projekty
na osvetlenie ihriska čaká sa na vydanie
stavebného povolenia. V príprave sú aj
projekty na rekonštrukciu bývalého objektu
pohostinstva a dvora kultúrneho domu.
Naša obec je členom mikroregiónu Dudváh,
prostredníctvom ktorého vieme získať
financie na rozvoj obce a zvýšiť tak kvalitu
života s tým, že sa zapojíme do výziev v rámci
programu Leader Európskej únie – program
rozvoja vidieka. Z tejto výzvy by sme chceli
využiť finančné prostriedky na realizáciu
multifunkčného ihriska. A samozrejme,
nesmiem zabudnúť, že sme sa zapojili do
výzvy o nenávratný finančný príspevok, ktorú
vydalo Ministerstvo životného prostredia
– operačný program životné prostredie
prioritná os 4 – odpadové hospodárstvo na
projekt budovanie Eko- zberného dvora. Ak
to mám zhrnúť, tak tento rok sa pripravili
projekty na niekoľko investičných akcií,
kde realizácia bude prebiehať v roku 2012
a zapojili sme sa do viacerých výziev.
o Iste už samospráva rokuje aj
o budúcoročnom rozpočte, ako to vyzerá,
čo bude dôležité v investičnej výstavbe,
rozvoji obce? A čo ďalšie oblasti?
- Prípravy na rozpočet na budúci rok sa začali,
Prioritou bude pokračovať v investičnej
výstavbe,
dobudovania
športového
areálu a jeho oplotenie, oprava oplotenia
miestneho cintorína, príprava projektu
rekonštrukcie starej budovy obecného
úradu. Okrem toho sa u nás v obci má spustiť
v roku 2012 ROEP (registrácia a obnova
pozemkov), takže v rámci toho doriešiť
a dotiahnuť vysporiadanie pozemkov.
A samozrejme, budeme pokračovať aj v
kultúrnych a športových podujatiach.
o Ako obec Gáň žila po stránke kultúrnej
a spoločenskej v tomto roku?
- Tak tento rok sa určite nemôže nikto sťažovať
na nedostatok akcií. Začali sme v decembri
so zdobením stromčeka, pokračovali sme
prvým reprezentačným plesom a fašiangy
sme ukončili karnevalom pre dospelých a pre
deti. Okrem karnevalu pre deti to boli všetko
nové akcie, ktoré mali úspech. Mali sme
tu aj rôzne výstavy, pre deti sme vymysleli
nové akcie ako noc H.CH. Andersenom,
tekvicové slávnosti šarkaniáda. Nezabudli
sme ani na naše matky a našich starších
občanom. Do kultúrnych akcií sa zapájali
aj naše organizácie a klub dôchodcov, kde
členky upiekli deťom na karnevale šišky
a každý štvrťrok organizovali batôžkové
posedenie s pekným programom. Slovenský
zväz záhradkárov pripravil občanom peknú
výstavu ovocia a zeleniny. Samozrejme,
nesmiem zabudnúť ani na športovcov.

- 10 -

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

FK Slovan Gáň zorganizoval tento rok
dva memoriály, jeden bol spomienkou
na mladého a talentovaného športovca
Petra Babica a druhý bol spomienkou na p.
Františka Szaba, ktorý v našej obci pôsobil
ako futbalový tréner a venoval sa mládeži.
Zároveň sme usporiadali aj stolnotenisový
turnaj, športový deň a rozlúčku s letom,
kde si športovci okrem futbalu mohli zahrať
nohejbal a plážový volejbal. Takže si myslím,
že tento rok bol veľmi bohatý na akcie
a dúfam, že ten ďalší rok bude aspoň taký
istý, ak nie lepší.
o Ak by ste sa chceli tak trošku filozoficky
zamyslieť nad súčasnými medziľudskými
vzťahmi, ako to vidíte u Vás, vo Vašej obci?
Ako Vás občania prijali vo funkcii? Kvitujú
Vás, pomáhajú, ak treba?
- Myslím si, že si tu nažívame normálne, aj keď
sa na úrade stretávame s riešením susedských,
občianskych a obecných sporov a záležitostí.
Mrzí ma, že ľudia začínajú byť uzavretí, prídu
domov a nič iné ich nezaujíma. Ako som už
spomínala v predchádzajúcej otázke, robili
sme veľmi veľa akcií a mrzí ma, že občania
sa na nich zúčastňujú sporadicky. Tento rok
bol skutočne bohatý na spoločenské akcie
a chápem, že každý máme toho veľa, či už
doma, alebo v práci, ale tie akcie robíme na
to, aby si prišiel občan oddýchnuť, zabaviť
sa, zaspomínať si, ale hlavne sa odreagovať
od každodenných starostí. Preto ma veľmi
mrzí, že účasť je nízka. Verím však tomu, že
sa to zmení a spoločne sa budeme stretávať
a aspoň na chvíľu zahodíme starosti za hlavu
a spríjemníme si spoločné chvíle života.
Na názor na moju osobu sa musíte opýtať

samotných občanov, ale čo sa týka pomoci,
som veľmi rada, že mnohí stoja pri mne
a pomáhajú mi.
o Čo Vás vie potešiť v osobnom živote,
čo ako starostku a čo by ste želali sebe
a svojim spoluobčanom do nového roku
2012?
- Obyčajné maličkosti, úsmev, vľúdne slovo,
zaželanie si pekného dňa, ale hlavne, aby
sme si našli čas na seba v rodinách aj medzi
priateľmi. Ako starostku ma poteší, keď
vládne v obci pohoda a veci idú tak, ako si
ich človek naplánuje. Chcem sa touto cestou
poďakovať hlavne mojej rodine a blízkym za
to, že ma podporujú a stoja pri mne, občanom
za podporu, povzbudzovanie a pomoc.
Miestnym organizáciám ďakujem, že boli
nápomocné a zúčastnili sa na kultúrnych,
spoločenských a športových podujatiach
a boli nápomocní pri organizovaní. No
a samozrejme nesmiem zabudnúť ani na
sponzorov, ktorí tento rok mi veľmi pomohli
a to firmám Pannonfood s.r.o., Veľká Mača,
Goldbeck s.r.o. Bratislava, ProLogis s.r.o.
Bratislava, DHL, Tesco a AD 007, s.r.o. a
venovali nám drobnosti, či na akcie pre naše
deti, alebo posedenia s občanmi.
Chcem prostredníctvom tohto časopisu
všetkým popriať príjemné a pokojné
Vianočné sviatky v kruhu rodiny
a blízkych a do Nového roku 2012 želám
hlavne zdravie, pohodu, radosť zo života,
spokojnosť a toleranciu medzi ľuďmi.
rozhovor viedla: Mgr. Alena Jaššová
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„Az ok, hogy jelöltettem magam a polgármesteri posztra az az volt, hogy
véleményem szerint községünk nagy mértékben elmaradt a fejlesztésben és a
modernizálásban a többi régióval szemben“, - mondja: Ing. Nagy Pál-Vízkelet polgármestere
Vízkeleten a polgármesteri
székbe Ing. Nagy Pál került,
aki egy roppant szimpatikus
fiatalember,
két
gyermek
édesapja, tele ötletekkel és
életerővel, aki valami hasznosat
szeretne tenni a falu érdekében.
Ing. Nagy Pál a választások
előtt egy sikeres építőipari
vállalkozó volt, aki kreatívan
részt vett
sok építőipari
cég és vállalat terveinek
kidolgozásában
Galántán
és környékén is. Több éven
keresztül együtt dolgozott
Galánta fő építészével Ing.
Arch.
Špánikkal,
valamint
sikeresen beindította családi
vállalkozását
Hidaskürtön,
amely továbbra is fokozatosan bővül, de már a család vezényletével.
Röviden: okos, kreatív, tele jó ötletekkel és szeretettel a munka
iránt. Mi többet kívánhat a egy község a polgármesterétől? Mivel
a polgármesteri hivatás mégis csak más, mint az előző munkaköre,
ezért az első kérdésem az volt, mi motiválta őt arra, hogy jelöltesse
magát a polgármesteri posztra?
Ing. Nagy Pál:
- Az ok, hogy jelöltettem magam az a tény volt, hogy községünk
véleményem szerint el volt hanyagolva. Míg a környező falvakban
bérlakásokat építettek, járdákat és építési telkeket alakítottak ki,
valamint szépítették környezetüket, addig mi csak vártunk és nem
csináltak gyakorlatilag semmit. A másik ok a kihívás volt: kipróbálni
valami újat. Természetesen a polgármesteri poszt nem könnyű, ha az
ember ezt a hivatást becsületesen akarja végezni, de a mai világban, ha
valamit becsületesen és őszintén akarunk csinálni, az sehol sem könnyű.
A választási programomban előtérbe helyeztem az építkezési telkek
létrehozását, bérlakások építését, ami nagyon fontos a község számára,
hogy megtartsa, és ne veszítse el fiataljait. Továbbá ott volt a kulturális
rendezvények, sportélet és az egyház támogatása, játszóterek kiépítése,
községi épületek, közterek és emlékművek felújítása.
Mint filozófiai és emberi szempontból, hogyan értékeli az első évet
ezen a társadalmi poszton? Hogyan érzékelik Önt a lakosok, hogyan
respektálják?
- A működés első éve? Az első év nagyon gyorsan eltelt, meg kell
jegyeznem, az év lehetne hosszabb is. Januárban belevetettünk
magunkat a munkába, és azt kell mondanom, hogy az óta meg sem
álltunk. Az én véleményem szerint megtettük mindent, amit tudtunk.
Kezdtük az alkalmazottak felvételével, hogy a karbantartási munkákat és
a közterületeken végzett munkálatokat, a község alkalmazottai végezzék
el és ne vállalkozók. Azt kell mondanom, hogy ez a változás bebizonyította,
hogy a község alkalmazottai jobb munkát végeztek, mint a vállalkozók
az elmúlt években. Egyszóval az alkalmazottak úgy veszik a munkájukat,
mint ha önmagukért tennék. A híd melletti játszótér felújításával
folytattuk a munkálatokat. A hinták rettenetes állapotban voltak és
veszélyeztették a gyermekek biztonságát. Örülök, hogy a szülők nagy
számban szívesen látogatják gyermekeikkel játszóterünket. A játszóterek
kialakítását az óvoda területén folytattuk, melynek megvalósításban az
ELLE Consult s.r.o. cég valamint az óvoda igazgatónője segített, akinek
sikerült pénzügyi támogatást szereznie a magyarországi Bethlen Gábor
alapítványától. Áprilisban elkezdtük a Községi hivatal teljes felújítását,
amely mostanra már befejeződött. Fokozatosan költözünk be az új
felújított helységekbe. A karbantartási munkálatok keretén belül
áthelyeztük az Általános iskola kerítését, hogy a kultúrház melletti parkot
kibővítsük, ahol remélem, 2012-ben befejezzük az útburkolat lerakását
és padok telepítését. Ez a területet a jövőben a kulturális rendezvények
szervezésére lesz fordítva. Megkezdtük helyreállítani az eredeti árkokat
a nyilvános helyeken és a családi házak előtt, mivel hirtelen esőzések
során árvízveszély fenyegette a házakat és környéküket.
Hol volt az első „gubanc“?
- Az akadályokkal naponta találkozunk. A mai életben semmi sem
könnyű. A község életéhez 5 évvel ezelőtt csatlakoztam képviselőként.
Már akkor is per zajlott a falu és a kivitelező közt -„15 bérlakás“ – már
közel 6 éve. Úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb „gubanc“ amit nem
tudok befolyásolni, és örülnék, ha végre megoldódna ez a probléma.
Mi okozta Önnek a legnagyobb csalódást az első évben, amire nem
számított, mint polgármester, ill. nem úgy alakult, mint ahogyan azt
Ön szerette volna?
- Csalódtam abban, hogy az idősebb generációról nálunk sajnos
nem gondoskodnak. A gyerekeknek természetesen dolgozniuk kell,
hogy eltartsák saját családjukat, és persze aztán nem marad idejük
a saját szüleikre és a községnek nincs elég fedezete arra, hogy eltartsa

őket. A következő a fiatalok nyilvános helyeken
való viselkedése. „ Ami nem az enyém, azt
megrongálhatom“. Sajnos ez országos probléma,
amit az állam sem tud megoldani, nem még egy
polgármester.
Mit sikerült megvalósítani a község beruházási
és vagyongyarapítási terén?
- Lecseréltük a kultúrház tetőszerkezetét, amely 15

(pokračovanie str.12.)
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év után kezdett átszivárogni. A Községi hivatal felújítása, az Általános
iskola kerítésének áthelyezése, a házak előtt lévő árkok rendbe hozása,
a játszóterek felújítása és kiépítése. Pályázatok kidolgozása: gyűjtőtelep
kialakítására, bérlakások építésére, közhelyek felújítására – Vízkelet,
pályázat a játszóterekre, valamint új építkezési területek, stb... .
Tulajdonképpen ezt már említettem az előző kérdés megválaszolásában.
Önöknél milyen társadalmi életet élnek az emberek? Kultúra, sport?
- Kulturális élet szempontjából kiemelném a CSEMADOKOT, amely
keretén belül működik egy aktív női kórus –„HARMÓNIA“, akikre nagyon
büszkék vagyunk, hiszen számos kulturális versenyen vesznek részt,
amellyel képviselik községünket és itt megjegyezném, hogy nagyon
sikeresen. A sport a labdarúgás terén nagyon magas szinten volt. A 3.
ligában játszottunk, amely egy ilyen kis közösségben nagyon nagy
sikernek számított, de viszont pénzügyileg nagyon megterhelő volt
úgy a község, mint a szponzorok számára. A 2. félévben kicserélődött
a helyi Sportszervezet vezetősége és így visszaestünk az 5. ligába.
Összehasonlítani a két ligát lehetetlen. Mindegyik ligának van pozitív és
negatív oldala, de véleményem szerint ez az 5. liga pont nekünk való, míg
a 3. ligában fizetett játékosok voltak, addig az 5-ben többnyire vízkeletiek
játszanak és ez egy óriási előny a szurkolók és a község számára is, és nem
utolsó sorban kisebb pénzügyi tehernek számít.

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

Az év vége mindig jellemzi a költségvetés elkészítését, valamint
a jövő évre való feladatok kidolgozását. Hogy van ez Önöknél
Vízkeleten? Mik lesznek a jövő évi prioritások a község számára?
- A 2012-es költségvetésre még nem tudok mit mondani, mivel még
nem tudjuk, hogy milyen pénzügyi támogatást kapunk az államtól.
A prioritások közé tartozik a község jó működéséhez kapcsolatos
kiadások, majd, mint minden évben megtervezzük a község pénzügyi
gyarapítását, valamint az önkormányzati épületek karbantartását,
javítását és felújítását. Ez nagyon nehéz, mert mindig az előző évekből
indulunk ki, és minden év más, de természetesen vannak terveink a jövőre
nézve. A 2012-es évben szeretném beindítani a bérlakások építését, ez 2
lakóházból és 16 lakásból fog állni. Ezen kívül az Eurofondból szeretnénk
pénzügyi támogatást szerezni, melyet a „gyűjtőtelep“ kialakítására
fordítanánk, ahol továbbra is beszedik és elválasztják a hulladékot és
ez által csökkenteni a kommunális hulladék eltávolításának költségeit.
Fel kell újítani a római-katolikus templom homlokzatát, amely idén
ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, valamint felújításra szorulnak
a kultúrház melletti és a templom mögötti közterek is. A tervek nagyok, de
remélhetőleg nagy részüket meg tudjuk valósítani. A község rendezvényei
során szerencsére támaszkodhatunk a vállalkozók segítségére, akiknek ez
úton szeretnék köszönetet mondani, hogy a mai válságban is akarnak, és
szeretnének a lehetőségeikhez mérten támogatni. Azt hiszem, ez az-az
út, amelyet választanunk kell, mert csak a kölcsönös segítségnyújtással
tudunk építeni és előre lépni.
Mit szeretne mondani a lakosok számára így Karácsony közeledtével?
- Először is szeretném megköszönni nekik a támogatást, amit kapok,
és remélem, nem fogok nekik csalódást okozni. Kívánok nekik nagyon
boldog karácsonyi ünnepeket, sok-sok szeretetet és hogy szakítsanak
időt egymásra ebben a rohanó világban. Természetesen szeretnék egy
boldogabb és gazdagabb 2012-es évet, mint amilyen a 2011-es év volt,
és hogy a 2012-es év ne legyen még rosszabb.
Önt, mint embert mi vezérli az életben, mi az, ami nem kifizetődő az
Ön számára és mikor mondja, hogy jól érzi magát?
Az életemet egy szabály szerint irányítom „Amit nem szeretnél, hogy
mások veled tegyenek, azt te se tedd másokkal“. Akkor érzem jól magam,
ha az emberek körülöttem boldogok és elégedettek.
kérdezett: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš

„Dôvodom pri mojej kandidatúre za starostu obce bola skutočnosť, že naša obec, podľa môjho názoru,
v mnohom zaostávala, čo sa týka modernizácie a rozvoja, za ostatnými v rámci regiónu“,- hovorí Ing. Pavel
Nagy, starosta obce Čierny Brod.
V Čiernom Brode sa na stolec starostu dostal Ing. Pavel Nagy, mladý, sympatický
muž, otec dvoch maličkých detí, plný nápadov a chuti niečo užitočné pre obec
urobiť. Ing. Pavel Nagy bol pred voľbami ambicióznym podnikateľom v stavebníctve
a tvorivo sa spolupodieľal aj na návrhoch stavieb pre mnohé firmy a spoločnosti
v Galante a okolí. Spolupracoval viac rokov s hlavným architektom mesta Galanta
– Ing. arch. Špánikom, a rovnako úspešne rozbehol svoju rodinnú firmu v Mostovej,
ktorá sa aj naďalej progresívne rozvíja, avšak už pod taktovkou rodinných
príslušníkov. Skrátka, šikovný, tvorivý, s dobrými nápadmi a chuťou pracovať. Čo
viac si môže obec priať, aby mal starosta? Keďže práca starostu je predsa len iná,
ako bola doterajšia pracovná orientácia pána Nagya, moja prvá otázka sa týkala, čo
bolo motiváciou na kandidatúru za starostu obce...
Hovorí Ing. Pavel Nagy:
- Dôvodom na kandidatúru za starostu obce bola asi skutočnosť, že naša obec podľa
môjho názoru, bola zanedbávaná. Kým v ostatných obciach sa budovali chodníky,
nájomné byty, stavebné pozemky a skrášľovalo sa prostredie obce, tak u nás sme len
čakali a nerobili prakticky nič. Ďalším dôvodom bola výzva: vyskúšať niečo nové.
Samozrejme, starostovanie nie je jednoduché, keď človek chce túto funkciu robiť poctivo,
ale v dnešnom živote, keď robíte hocičo a poctivo, tak to nie je jednoduché nikde.
Prioritami vo volebnom programe bolo vytvorenie stavebných pozemkov, výstavba
nájomných bytov, čo je veľmi dôležité, aby nám mladí ľudia neodchádzali z obce. Ďalej tu
bola väčšia podpora kultúrnych podujatí, podpora športu a cirkvi, vybudovanie detských
ihrísk, rekonštrukcia obecných budov, verejných priestranstiev a kultúrnych pamiatok.
o Ako filozoficky a ľudsky hodnotíte prvý rok pôsobenia na tomto spoločenskom
poste? Ako Vás vnímajú spoluobčania, ako Vás rešpektujú?
- Prvý rok pôsobenia? Ten prvý rok veľmi rýchlo ubehol, musím skonštatovať. Rok by
mohol byť dlhší.V januári sme sa pustili do práce a musím povedať, že odvtedy sme
sa nezastavili. Podľa môjho názoru sme urobili maximum, čo sme mohli. Začali sme
s prijatím zamestnancov do našej prevádzkárne, aby údržbárske práce a práce na
verejných priestranstvách vykonával zamestnanec obecného úradu a nie živnostník.
Musím povedať, že sa nám táto zmena osvedčila a urobili naši zamestnanci oveľa viac
ako živnostník za predchádzajúce roky. Proste zamestnanci berú prácu ako keby to
robili pre seba. Pokračovali sme s rekonštrukciou detského ihriska pri moste. Hojdačky
boli v strašne zlom stave a ohrozovali bezpečnosť detí. Som veľmi rád, že rodičia s deťmi
navštevujú ihrisko vo veľkom počte. V budovaní ihrísk sme pokračovali v areáli materskej
školy aj za asistencie firmy ELEE Consult s.r.o. a pani riaditeľky, ktorá sa zapojila do výzvy
z Nadácie Bethlema Gábora z Maďarska a získali sme finančnú pomoc. V apríli sme
začali s kompletnou rekonštrukciou obecného úradu, ktorá je už toho času ukončená.
Postupne sa začíname sťahovať do nových zrekonštruovaných priestorov. V rámci
údržbárskych prác sme premiestnili oplotenie základnej školy. Posunuli sme ju dozadu,
aby sme vedľa kultúrneho domu zväčšili park (verejné priestranstvo), ktorý dúfam v roku
2012 dokončíme pokládkou zámkovej dlažby a osadením lavičiek. Tento priestor by mal
v budúcnosti slúžiť na usporiadanie kultúrnych podujatí. Začali sme s prinavrátením
pôvodných jarkov na verejných priestranstvách pred rodinnými domami. Tieto jarky boli
zarovnané a vplyvom náhlych dažďov nemala voda kde odtekať, čo hrozilo záplavami
priestranstiev a domov.
o Kde ste mali prvé „zádrhely“?
- S prekážkami sa stretávame denne. V dnešnom živote nič nejde ľahko. Do života obce
som sa zapojil pred 5 rokmi ako poslanec. Už vtedy prebiehal súdny spor, ktorý vedie
obec s realizátorom „15 – bytovky“ už takmer 6 rokov. Myslím si, že asi toto je najväčší
zádrhel, ktorý neviem ovplyvniť a bol by som rád, keby už bol vyriešený.
o Čo Vás v tomto prvom roku sklamalo, s čím ste nepočítali ako starosta, resp. sa
nevyvíja, ako ste predpokladali?

- Sklamalo ma asi len to, že o staršiu generáciu v našom štáte nie je postarané. Deti musia
pracovať, aby uživili vlastnú rodinu a samozrejme potom nemajú čas na vlastných rodičov
a obec nemá dostatok finančných prostriedkov, aby sa o nich vedela postarať. Ďalšie je asi
správanie sa mladých ľudí na verejných priestranstvách. Čo nie je moje, to môžem ničiť.
Ale toto je asi celoslovenský problém, ktorý nedokáže vyriešiť ani štát, a nie to starosta.
o Čo sa Vám už podarilo uskutočniť v obci v oblasti investícií a zveľaďovania
majetku obce?
- Vymenili sme strechu na budove kultúrneho domu, ktorý po 15 rokoch zatekal.
Rekonštrukcia budovy obecného úradu, posunuli sme oplotenie pred budovou ZŠ.
Vykopali jarky pred domami. Rekonštruovali a vybudovali sme detské ihriská. Urobili sa
projekty na zberný dvor, nájomné byty, rekonštrukcia verejného priestarnstva – Čierny
Brod, projekt na detské ihrisko, projekt na nový stavebný obvod, atď... Už som to vlastne
aj spomínal v predchádzajúcej odpovedi.
o Ako u Vás spoločensky žijú ľudia? Kultúra, šport?
- Z hľadiska kultúry v našej obci je CSEMADOK, v rámci ktorého tu pôsobí ženský
spevácky zbor HARMÓNIA, na ktorý sme aj ja, aj občania, veľmi hrdí. Zúčastňujú sa na
rôznych kultúrnych súťažiach, kde reprezentujú našu obec a musím podotknúť, veľmi
úspešne. Šport bol u nás na vysokej úrovni. Hrali sme tretiu ligu, čo na takúto malú
obec je veľmi veľký úspech, ale aj finančná záťaž ako pre obec, tak aj pre sponzorov. Od
polovice tohto roku sa vymenilo vedenie TJ a posunuli sme sa do 5. ligy. Porovnávať dve
ligy je nemožné. Každá má aj svoje plusy aj mínusy, ale podľa môjho názoru, táto 5.liga je
akurát pre nás. Kým v 3. lige hrali platení hráči v 5. hrajú väčšinou Čiernobrodčania, čo je
obrovská výhoda zas pre fanúšikov, ale aj pre obec. A v neposlednom rade je to finančne
menšia záťaž pre obec.
o Koniec roka sa vždy nesie v znamení prípravy rozpočtu a úloh do ďalšieho roka.
Ako to je u Vás v Čiernom Brode? Čo bude prioritami v nasledujúcom roku pre obec?
- S rozpočtom na rok 2012 je to ťažké, nakoľko ešte nevieme, koľko dostaneme od štátu.
Medzi prioritami sú výdavky na chod obce a potom ako každý rok, si naplánujeme
financie na zveladenie obce, opravu, údržbu a rekonštrukciu obecných budov. Je to veĺmi
ťažké, lebo vždy sa vychádza z predchádzajúceho roku, a každý rok je iný. Samozrejme
aj my si robíme plány do budúcnosti. V roku 2012 by som chcel začať s výstavbou
nájomných bytov. Mali by byť dve bytové domy spolu so 16 bytmi. Ďalej z Eurofondov
chceme získať finančné prostriedky na zberný dvor, kde by sme pokračovali v separovaní
a zhodnocovaní odpadov a tým si znížiť náklady na likvidáciu komunálneho odpadu.
Treba zrekonštruovať fasádu rímskokatolíckeho kostola, ktorý tento rok slavoval 100.
výročie. Rekonštruovať verejné priestranstvá vedľa kultúrneho domu a za kostolom.
Plány sú veľké, ale dúfajme, že aspoň časť z nich sa podarí uskutočniť. Pri obecných
podujatiach našťastie, sa môžeme spoliehať na podporu podnikateľov, ktorým aj touto
cestou chcem poďakovať, že v dnešnej kríze sú ochotní a chcú podľa vlastných možností
pomôcť. A myslím si, že toto je asi cesta, ktorou sa treba vybrať, lebo len vzájomnou
pomocou dokážeme niečo budovať a napredovať v dnešnej dobe.
o Čo by ste chceli svojim občanom povedať na zlomku roku, pred Vianocami?
- V prvom rade by som im chcel poďakovať za podporu, ktorú od nich dostávam a dúfam,
že ich nesklamem. Želám im príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky a aby si
našli čas jeden na druhého v tomto unáhlenom živote. Samozrejme, želám aj šťastnejší
a bohatší rok 2012 ako bol rok 2011, a aby rok 2012 nebol ešte horší!
o Čím sa Vy – ako človek – v živote riadite, čo sa Vám nevypláca a kedy zvyknete
hovoriť, že sa cítite dobre, že ste „v pohode“?
- V živote sa riadim pravidlom „ Čo nechceš, aby Ti robili iní, nerob im ani Ty.“ V pohode sa
cítim, keď ľudia okolo mňa sú spokojní a šťastní.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš
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Obchodná verejná súťaž
Obec Jánovce – Obecný úrad Jánovce; s cieľom naplnenia
záverov zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce dňa 09.
septembra 2011;
vyhlasuje podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na
základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Jánovce č.5 zo dňa 09.09.2011
obchodnú verejnú súťaž
na predaj nehnuteľností en bloc, tvoriacich obytnú zónu „Jánovce 11“,
t.j. 29 stavebných pozemkov, miestna komunikácia a detské ihrisko v celkovej výmere 22 758 m2, ktoré
sú zapísané na LV č. 1 k. ú. Jánovce obec Jánovce, vedenom Katastrálnym úradom Trnava, Správou
katastra Galanta.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
- ponuka kúpnej ceny za predaj pozemkov en bloc tvoriacich obytnú zónu „Jánovce 11“
minimálne vo výške 150.000,- €, slovom stopäťdesiattisíc eur;
- Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky obchodnej verejnej
súťaže, odmietnuť všetky predložené návrhy ako aj právo obchodnú verejnú súťaž zrušiť.
Súťažitelia môžu svoje písomné ponuky doručiť vyhlasovateľovi verejnej obchodnej súťaže
v zalepenej obálke s názvom „Obchodná verejná súťaž- obytná zóna Jánovce 11“ na adresu:
Obec Jánovce, Obecný úrad č.d. 24
925 22 Jánovce
najneskôr do 26.12.2011. Súťažné návrhy predložené po uvedenej lehote do verejnej obchodnej
súťaže zahrnuté nebudú.
Bližšie informácie o podmienkach obchodnej verejnej súťaže získate aj na internetovej stránke obce
www.janovce.sk, alebo na tel.č.: 0907/801 881.
					
Ľudovít Dubaň - starosta obce

Jubilejný X. ročník futbalového turnaja hasičov v Galante
Základná organizácia Odborového zväzu hasičov v Galante a Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante usporiadali
v októbri futbalový turnaj s medzinárodnou účasťou. Jubilejný X.
ročník futbalového zápasu sa odohral v areáli Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Galante. Celkovo sa zúčastnili
družstvá z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Galante, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trnave, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Skalici, Územného odboru Hasičského záchranného zboru
Hodonín, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v
Trnave a spoločnosti Samsung Slovakia. Vzhľadom k tomu, že išlo o
jubilejný ročník, organizátori sa rozhodli celé podujatie organizovať
v charitatívnom duchu. Spoločnosť Samsung Slovakia venovala do
podujatia vecný dar (televízor) s podmienkou, že víťazné družstvo
venuje dar detskému domovu v svojej územnej pôsobnosti. Na prvom
mieste sa umiestnilo družstvo z Okresného riaditeľstva Hasičského
záchranného zboru v Trnave, ktoré odovzdalo vecný dar Detskému
domovu na Botanickej ulici v Trnave. Druhé miesto získalo družstvo
zo spoločnosti Samsung Slovakia a tretie miesto obsadilo družstvo
z Územného odboru Hasičského záchranného zboru Hodonín. Celý
futbalový turnaj sa niesol v duchu priateľského zápasu, príjemného
priebehu a spoločného stretnutia.
pripravil: mjr. Ing. Zoltán Tánczos
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„Kúpou slovenských výrobkov vytvárame pracovné miesta nielen
u našich výrobcov, ale aj u našich poľnohospodárov, ktorí sú ich dodávateľmi.
Túto myšlienku v rámci celoslovenskej kampane podporuje aj naša galantská
COOP Jednota, s.d.“,- hovorí Ing. Iveta Schwarzová, riaditeľka marketingu COOP Jednota, s.d. Galanta.

COOP Jednota Galanta, s.d. je súčasťou slovenského obchodného reťazca
a do „jej“ teritória spadajú mnohé obce a mestá GaŠa regiónu. O tom, čo
je zmyslom a prioritami v obchodnej politike regiónu, to už bola otázka
pre Ing. Ivetu Schwarzovú, riaditeľku marketingu COOP Jednoty, s.d.
Galanta?
Hovorí Ing. Iveta Schwarzová:
- Naše družstvo je súčasťou obchodného reťazca COOP Jednota Slovensko,
ktorého je zakladajúcim členom. Pôsobí na slovenskom trhu od roku 1953
a táto skutočnosť nás, zamestnancov družstva, zaväzuje k tomu, aby sme
sa sústavne starali o jeho rozvoj. Je to možno príliš expresívne vyjadrenie,
ale Jednota je dedičstvom našich rodičov a starých rodičov, ktoré nám
zanechali. Veď kto z obyvateľov v regióne nášho pôsobenia nemal v rodine
aspoň jedného príbuzného, ktorý bol, alebo je členom nášho družstva,
prípadne v Jednote pracoval? Samotná skutočnosť, že sme spotrebným
družstvom určuje, čo je zmyslom a prioritou nášho podnikania. Družstvo
založili a doteraz vlastnia členovia – spotrebitelia, ktorých zámerom bolo
zabezpečiť si v obciach a mestách možnosť nakúpu všetkého, čo je potrebné
pre bežný život. Vedenie družstva, prostredníctvom svojich zamestnancov
sa snaží tieto očakávania členov počas takmer šesťdesiat ročnej histórie
naplniť. Po ťažkých porevolučných rokoch, kedy nás ekonomická situácia
prinútila odísť z viacerých obcí, sa postupne snažíme opäť podnikať v celom
regióne, ktorým sú okresy Galanta a Šaľa. Je jednoduchšie napísať, v ktorých
obciach týchto okresov nepôsobíme, než naopak. Bielymi miestami na mape
nášho pôsobenia sú obce Vinohrady nad Váhom, Dolný Chotár a Jánovce.
V okrese Šaľa sú to obce Hájske, Horná Kráľová a Močenok, v ktorých pôsobí
spotrebné družstvo COOP Jednota Nitra. Novým teritóriom, kde sa obracajú
naše podnikateľské kroky je okres Senec, kde v súčasnosti pôsobíme v
obciach Senec, Hrubý Šúr a Reca. Rozvoj našej obchodnej siete nenapreduje
len cestou jej rozširovania, ale aj skvalitňovania. V snahe naplniť očakávania
našich zákazníkov, ktorí majú záujem nakúpiť v našich predajniach úplný
sortiment potravín, rekonštruujeme predajne, resp. ich umiestňujeme do
nových priestorov tak, aby sme mohli ponúknuť našim zákazníkom celý
sortiment potravín so zameraním najmä na ovocie, zeleninu, mäso, mäsové
výrobky, chladenú hydinu, zákusky a pod. Výsledkom tohto nášho úsilia
je postupná zmena našej obchodnej siete v prospech supermarketov, keď
v súčasnosti zo 73 prevádzkových jednotiek
je 30 zaradených do tohto reťazca.
o Stále väčší dôraz kladiete na ponuku výrobkov a tovarov od domácich
dodávateľov, skrátka podporujete „slovenský výrobok“. Táto filozofia
však vo všeobecnosti už veľa rokov beží v každodennej praxi nášho
reťazca. Prečo ten dôraz?
- Snaha o podporu domácich výrobcov je pre nás, ako najväčší slovenský
obchodný reťazec, prirodzenou súčasťou nášho podnikania. Možno sme málo
informovali našich zákazníkov o tejto skutočnosti v predchádzajúcich rokoch,
nakoľko sme považovali za samozrejmé, aby sa v našich obchodoch predávali
predovšetkým výrobky slovenských výrobcov. Podiel predaja slovenských
výrobkoch na našich tržbách sa pohybuje na úrovni okolo 70 % z celkového
maloobchodného obratu. Naša podpora predaja vychádzala z poznania, že
domáce výrobky sú kvalitné a najmä čerstvé. Denné zásobovanie domácimi
potravinami umožňuje, aby výrobky obsahovali menej konzervačných
látok a boli zdraviu prospešnejšie. Ďalším nesporne pozitívnym výsledkom

predaja slovenských produktov sú kratšie
prepravné vzdialenosti, čo zabezpečuje nižšiu
záťaž na naše životné prostredie. Okrem týchto
kvalitatívnych rozdielov, predaj výrobkov od
regionálnych výrobcov má pozitívny vplyv
aj na ekonomiku krajiny, v ktorej žijeme, čo
je veľmi významné najmä v časoch, keď na
dvere klope ďalšia vlna hospodárskej krízy.
Pracovné miesta sú v súčasnosti najhľadanejšou komoditou na trhu. Kúpou
slovenských výrobkov vytvárame pracovné miesta nielen priamo u výrobcov,
ale aj poľnohospodárov, ktorí sú ich dodávateľmi.. Túto myšlienku podporil vo
svojej kampani Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, ktorého členom je aj
COOP Jednota Slovensko. Cieľom kampane „Kvalita z našich regiónov“ bolo
informovať a vzdelávať občanov tak, aby sa stotožnili s myšlienkou, že svojim
nákupným správaním môžu významne prispievať k zlepšeniu ekonomickej
situácie v našej krajine a tým aj k skvalitneniu vlastného života. Kampaň
prebiehala vo viacerých médiách – televízii, novinách, časopisoch ako aj
priamo na predajných miestach. Veľmi by ma, ako predstaviteľa jedného
z aktívnych účastníkov tejto kampane potešilo, keby podobné aktivity boli
v budúcnosti iniciované aj zo strany štátu, ktorý by mal podľa môjho názoru
významnejšie prispievať k osvete občanov. Príkladov, ako štát podporuje
vlastnú potravinársku výrobu nájdeme v ostatných krajinách EÚ bezpočetne.
o Galantská COOP Jednota, s.d. však veľmi dbá aj o neustále
skvalitňovanie predajných priestorov, a to aj v obciach, kde má
svoje predajne. Modernizácia budov a interiérov podľa požiadaviek
súčasnosti sa tak dostáva aj do najmenších dediniek, čím sa preukazuje
občanom a zákazníkom aj určitá úcta. K rekonštrukciám patrí aj
výstavba parkoviska, čím sa pozitívne mení aj vzhľad obce na takomto
teritóriu. Čo všetko sa galantskej Jednote podarilo vybudovať, opraviť
a zrekonštruovať za posledné dva roky?
- Poskytovanie kvalitných služieb v maloobchode je podmienené dostatočne
veľkým obchodným priestorom, aby sa na predajnú plochu zmestili všetky
sortimenty. Nákup potravín nepatrí obvykle medzi obľúbené činnosti, veď
pri ňom míňame ťažko zarobené peniaze. Nákupy realizujú obvykle ženy
po celodennej práci a s vedomím, že doma ich čaká ďalšia zmena – navariť
z práve realizovaného nákupu chutné jedlo. Aby bol nákup čo najpríjemnejší,
snažíme sa vytvoriť čo najkrajšie a najpohodlnejšie nákupné prostredie.
V roku 2011 sme pristúpili k viacerým rekonštrukciám prevádzkových
jednotiek . V obciach Tomášikovo, Veľký Grob, Šoporňa, Jelka a Trstice sme
zväčšili predajnú plochu a doplnili, resp. vymenili obchodné zariadenie. Dôraz
sme kládli tiež na farebné a grafické riešenie predajných priestorov. Podarilo
sa nám otvoriť nové predajne v Zemianskych Sadoch a Seliciach. Nové
supermarkety sme zriadili v Pate, Diakovciach a Matúškove. Do budúceho
roka plánujeme s rozširovaním, rekonštrukciami a otváraním nových predajní
pokračovať, aby sme zatraktívnili náš reťazec čoraz náročnejším požiadavkám
klientov.
o Slovenský obchodný reťazec COOP Jednota, s.d. však nezabúda ani na
charitatívne akcie, podporu sociálnych vecí, zdravotníctva, škôl, športu,
atď... Čím sa môže v tomto smere pochváliť – prezentovať galantská
COOP Jednota, s.d.?
- COOP Jednota Galanta, v spolupráci s Nadáciou Jednota COOP ako aj
nemalými vlastnými prostriedkami podporuje rôzne regionálne organizácie
a podujatia. Každoročne spolupracujeme s nadáciou na projekte Nech
sa nám netúlajú, ktorého hlavným zámerom je „dostať deti preč z ulice“
a vytvoriť im možnosti pre zmysluplné trávenie voľného času. V tomto roku
sa prihlásili mnohé zaujímavé projekty. Nadácia Jednota COOP ocenila
víťazný projekt s názvom Sprav si svojho panáčika, sumou 1465 EUR. Projekt
predložený Detskou farmou Humanita, „Pritúlanie- pritúlenie na farme“ sme
sa rozhodli podporiť my a to finančným príspevkom v hodnote 1000 eur.
Tiež sme sa spolupodieľali na už tradičnom futbalovom turnaji, „Jednota
Futbal Cup“, v rámci ktorého, sme každej zúčastnenej škole venovali 16
volejbalových lôpt, celkovo sme tak školám v našom regióne rozdali 912 lôpt.
Pre materské a základné školy bola tiež určená súťaž „O najkrajšiu tekvicu“.
Každej zúčastnenej škole bola odovzdaná futbalová lopta a 15 najkrajších
tekvíc bolo finančne odmenených čiastkami od 30 do 100 EUR, určenými

Supermarket Veľký Grob
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na nákup športových potrieb. Naše družstvo tiež prispieva obciam, na rôzne
obecné aktivity. Finančným príspevkom sme sa rozhodli podporiť Obecné dni
v Trsticiach, Dlhej nad Váhom, Kráľovej nad Váhom, či Senecké leto v Senci.
Okrem týchto aktivít podporujeme aj kultúrnu a záujmovú činnosť našich
členov. COOP Jednota Galanta má svoje členské základne takmer v každej obci
okresov Galanta a Šaľa. Tieto organizujú v spolupráci s ostatnými miestnymi
organizáciami pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov rôzne kultúrne
podujatia a výlety, podporujú záujmovú činnosť a tak prispievajú k spestreniu
života v obci.
o Predvianočné nákupy sú v plnom prúde a po nich prídu novoročné
výpredaje – akcie, čo chystajú predajne COOP Jednoty, s.d. pre občanov
– zákazníkov v našom regióne?
- Počas celého roka COOP Jednota ponúka množstvo akciových tovarov,
uverejnených v celoslovenských ako aj regionálnych letákoch. Nie je tomu
inak ani v tomto sviatočnom období. Je samozrejmé, že letáky sú v tomto
období najrozsiahlejšie a okrem potravín obsahujú aj rôzne typické vianočné
tovary ako napríklad vianočné ozdoby, sviečky, stromčeky, obrusy, baliaci
papier a ďalšie. Obdobie vianočných sviatkov je ale vždy štedrejšie a to vďaka
celoslovenskej akcii „Najlepšie domáce Vianoce“. V rámci tejto spotrebiteľskej
súťaže zákazníci vyhrajú 1270 skvelých cien a 286 000 okamžitých výhier
v celkovej hodnote 450 tisíc EUR. Zapojiť sa do súťaže je ľahké – stačí nakúpiť
tovar v hodnote 20 EUR. Okrem tejto celoslovenskej súťaže COOP Jednota
Galanta organizuje vlastnú marketingovú akciu „Nakupónovanie“, v ktorej
zákazník pri nákupe nad 5 Eur získa kupón, ktorý mu umožňuje zakúpiť skvelé
darčeky za výnimočné ceny. Verím, že tieto akcie našich zákazníkov zaujmú
a prispejú k vytvoreniu tej správnej vianočnej atmosféry.
o Ako budú zabezpečené otváracie hodiny v predajniach počas
vianočných sviatkov a na Silvestra, Nový rok?
- V súčasnosti sa otváracia doba počas predvianočného obdobia veľmi nelíši
od bežného roka. Je to spôsobené tým, že prevádzkovanie predajní v nedeľu
sa stalo samozrejmosťou a tiež otváracia doba ďaleko presahuje otváraciu
dobu spred rokov nežnej revolúcie. Tieto skutočnosti sú síce pozitívne
vnímané zákazníkmi, na druhej strane veľmi nepriaznivo ovplyvňujú rodinný
život našich zamestnancov, ktorých prevažnú väčšinu tvoria ženy, starajúce
sa o malé deti. Uvedomujúc si túto skutočnosť sme pozitívne prijali
snahu štátu o regulovanie otváracej doby počas sviatkov, ktorý stanovil, že
zamestnávateľ môže nariadiť prácu zamestnancom na Štedrý deň do 12.00
hod. a na 1. Sviatok vianočný- 25.12., ako aj na Nový rok prácu zamestnancov
zakázal. V dôsledku tohto usmernenia budú naše predajne otvorené 23.12.
najmenej do 19.00 hod., supermarkety v mestách ako obvykle do 21.00 hod.
Dňa 24.12. budú prevádzky k dispozícii zákazníkom do 11.00 hod. a 25.12,
26.12 a 1.1. budú zatvorené. Na Silvestra budeme mať predajne otvorené
najmenej do 15.00 hod. a supermarkety do 17.00 hod. V ostatné dni tohto
vianočného času budú predajne otvorené ako obvykle. Každý rok uvažujeme,
či sa prispôsobiť konkurencii, ktorá otvára svoje predajne 26.12. Tak, ako
v predchádzajúcich rokoch aj teraz sme sa rozhodli, že väčšiu hodnotu ako
obrat má pre nás spokojnosť našich zamestnancov a ich rodín. Dúfam, že
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Kolektív pracovníčok Supermarketu v Čiernej Vode

PF

2012

Predajňa v Gáni
v tomto sviatočnom období, ktoré sa celé nesie v duchu rodinných hodnôt
a tradícií, budú takto uvažovať aj naši zákazníci. Za ich pochopenie by som
chcela vopred poďakovať a popriať im, aby čarovný čas Vianoc strávili s tými,
ktorých majú radi, aby nikto nebol sám, nech sa deťom splnia aj tie najtajnejšie
priania a nech zdravie sprevádza všetkých ľudí každý deň v ich živote.
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!
redakčne spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Milan Pospiš, Radovan Bočák

Nech sú aj Vaše Vianoce
pokojné a harmonické.
´ zdravia a štastia
´ v novom roku.
Vela
To Vám praje
COOP Jednota Galanta,
najlepšie domáce potraviny.

Galantský a Šaliansky Žurnál
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Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti - Poistenie je istota do budúcnosti

Na Vaše otázky odpovedá: Ing. Monika Backárová, generálna reprezentantka

Chcem si dať poistiť svoje novorodeniatko...

O pár mesiacov
budem rodiť.
Dieťatko si chcem
dať samozrejme
poistiť na živote,
proti chorobám,
aj úrazom a tiež to
spojiť so šetrením.
Čo mi doporučujete
ako najvýhodnejšie?
Veľa poisťovní
mnoho nasľubuje,
ale málo plní. Preto
ma zaujímajú Vaše
podmienky, ktoré
musím splniť ja a
čo mi garantujete Vy. Dieťaťu chcem našetriť
popri poistení aspoň na menší byt, keď dovŕši
dospelý vek. Ďakujem za odpoveď.
Čaká Vás nádherná udalosť a budete mať prírastok
do rodiny. Každý sa teší z príchodu nového
človiečika a hlavne rodičia chcú pre svoju ratolesť
to najlepšie. Kým dieťa vyrastie čaká ho mnoho
nástrah a preto rodičia uvažujú o poistení a tiež
chcú svoje deti do dospelosti finančne zabezpečiť.
Práve v poisťovni sa dajú obe tieto veci spojiť. V
našej poisťovni si klient môže vybrať dva druhy
poistenia. Jedno je do dospelosti dieťaťa a druhé
môže byť celoživotné. Popíšem najskôr to prvé.
Podstata je tá, že poistenie musí byť fixne do 19

roku dieťaťa a má poistené trvalé následky úrazu
na sumu 10000 Eu,r alebo 20000 Eur, smrť úrazom
na 1000 Eur, alebo 2000 Eur a denné odškodné na
3 Eur, alebo 6 Eur. Sumu, ktorá má byť vyplatená
pri skončení poistenia si určuje sám klient podľa
jeho možností a predstáv. Ak by ste chceli mať
našetrené na menší byt, čo je trebárs 35000 Eur,
tak by sa šetriaca zložka pohybovala okolo 180
Eur. V tomto prípade je tá suma preto taká, lebo
ak by sa niektorému z rodičov niečo stalo a to
hlavne úmrtie, invalidita, alebo ťažké ochorenie,
tak poisťovňa došetrí poistku až do konca za vás.
Preto v tejto zmluve je dôležitý zdravotný stav
rodiča a nie dieťaťa, na ten sa v zmluve nepýtame.
Druhá možnosť poistenia je, že sa poistka
vzťahuje priamo na dieťa a môžu ho rodičia poistiť
okrem úrazového poistenia, ktoré zahŕňa trvalé
následky úrazu, úmrtie úrazom, denné odškodné
a nemocničné odškodné aj na úmrtie prirodzené
do sumy 3000 Eur a vážne choroby na ľubovolnú
sumu. Obmedzenie je v tejto zmluve iba na úmrtie
prirodzené, ostatné poistné sumy si klient volí sám.
Tiež si môže sám zvoliť dĺžku poistenia, ktorá môže
byť až do 75 veku života. Výhoda je v tom, že pri
akýchkoľvek zdravotných potiažach je dieťa stále
poistené a v prípade potreby si môže kapitálovú
hodnotu vybrať, čo v prvom prípade nie je možné,
a to umožňuje mať našetrené prostriedky v
dospelosti a pokračovanie poistenia za výhodných
podmienok. Keď dieťa dovŕši 14 rokov, môže si túto

poistku upraviť už
ako dospelý človek,
môže si prikúpiť aj iné
druhy pripoistenia,
ktoré ako dieťa mať
nemohol. V tomto
druhu poistenia je
poistené iba dieťa a
ak by sa s rodičom hocičo stalo, tak poistka sa musí
platiť ďalej, no zas na druhej strane je lacnejšia a na
sumu 35000 Eur by ste potrebovali mesačne okolo
120 Eur po dobu 19 rokov. Poistenie a to oba druhy
sa dajú kúpiť za základné poistné a šetriť v režime
mimoriadnych vkladov, vtedy si klient sám určuje
koľko peňazí a ako dlho môže dávať do šetrenia.
Závisí ozaj iba na klientovi aké istoty a možnosti
uprednostní.

ČSOB poisťovňa a.s. obchodné miesto
Nám. Slobody 1196/19
Sereď
Otvorené: utorok 9:00 – 12:00
Streda 9:00 – 17:00
Štvrtok 9:00 – 16:00
A podľa potreby po dohode s klientom.
Tel./fax : 031/7893061
Mobil: 0905397116
0910812916

mail: monika.backarova@gmail.com

§ Právna poradňa § Právna poradňa § Právna poradňa §

... keď sú spolumajitelia
nehnuteľnosti traja ...
Kúpili sme si byt ako tri priateľky. Ručili sme
zároveň týmto bytom, lebo sme nemali
žiadne úspory. Úver splácame rovnými
dielmi, tak isto sme rovnakým dielom
Radí:
vlastníčkami bytu. Ale jedna z nás prestala
JUDr. Mária Gálová platiť, pretože už vyše roka nemá prácu a ak
nechceme mať problém s bankou, musíme
my dve „zaťahovať“ aj za ňu. Ako si máme takýto problém právne
ošetriť, aby sme neškodovali? Priateľka nám v súčasnosti zatiaľ
odmieta svoj diel odpredať, resp. prepísať na katastri. Hovorí
dokonca, že ho chce prepustiť jednému známemu. Nemáme my
dve predkupné právo? Čo robiť, sme bezradné. Ďakujeme za radu.
Pri úveroch, ktoré sa poskytujú partnerom alebo ako tomu bolo v danom
prípade kamarátkam, sú väčšinou všetci uvedení v zmluve ako spoludlžníci,
príp. jeden je dlžník a druhý je ručiteľ. Dôsledkom toho je, že v prípade
nezaplatenia splátky môže banka zaplatenie požadovať od ktorejkoľvek
kamarátky. Pokiaľ boli všetky tri spoludlžníčkami, potom tie dve kamarátky,
ktoré úver splatia, môžu od tretej požadovať zaplatenie jej tretiny, a to i
súdne bez toho, aby na to potrebovali prípadnú predchádzajúcu zmluvu
o spoločnom splácaní dlhov. V prípade, že boli obidve ručiteľom, potom
(ak ručiteľ uhradí celý spoločný záväzok), môžu požadovať od neplatiacej
kamarátky zaplatenie celej čiastky, ktorú splatili banke. Daný prípad je
najlepšie vyriešiť dohodou podielových spoluvlastníkov o zrušení
spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní podľa § 141 Občianskeho
zákonníka. V prípade, ak nepristúpi na dohodu, budete musieť podať
návrh na súd o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde súd
bude postupovať podľa § 142 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak
nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh
niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a
na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd
vec za primeranú náhradu jednému, alebo viacerým spoluvlastníkom;
prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie
podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo
spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
Samotné súdne konanie je v takýchto veciach pomerne zdĺhavé a nákladné,
je vhodné pokúšať sa stále o dohodu. Môžete sa stať spoluvlastníčkami
v pomere ½ a ½ , alebo jedna z Vás si môže prevziať celý byt do výlučného
vlastníctva., pričom tá z vlastníčok, ktorá nadobudne celý byt do výlučného
vlastníctva bude povinná vyplatiť podielovým spoluvlastníčkam trhovú
hodnotu ich spoluvlastníckeho podielu zníženú o alikvotnú časť nesplatenej
hypotéky a v prípade, ak sa rozhodnú pre podielové spoluvlastníctvo dvoch
kamarátok v podiele ½ a ½, budú povinné spoločne vyplatiť tretiu kamarátku.
Ak sú záložným právom naozaj zaťažené podiely všetkých troch
spoluvlastníčok, k tomuto kroku je potrebné si vyžiadať písomný súhlas
banky. Ak sa nedohodnete, mali by ste podať na súd žalobu o zrušenie a
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa § 142 Občianskeho
zákonníka. K predkupnému právu: Z ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka

vyplýva, že ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, majú spoluvlastníci
predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci
nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel
pomerne podľa veľkosti podielov. Ak by teda spoluvlastníčka predala svoj
podiel k bytu inej ako blízkej osobe, porušila by zákonné predkupné právo
podielového spoluvlastníka. Správne by mala postupovať tak, že by Vámďalším dvom spoluvlastníčkam- mala zaslať písomnú ponuku na odkúpenie
spoluvlastníckeho podielu. Písomná ponuka na predaj spoluvlastníckeho
podielu by mala obsahovať kúpnu cenu a prípadne aj ďalšie podmienky, za
akých chce spoluvlastníčka svoj podiel predať. V zmysle § 605 Občianskeho
zákonníka musí oprávnená osoba vyplatiť pri aktivizácii predkupného práva
nehnuteľnosť - hodnotu podielu v lehote dvoch mesiacov od obdržania
písomnej ponuky. Ak oprávnená osoba – v danom prípade zostávajúce 2
kamarátky, v dvojmesačnej lehote kúpnu cenu nevyplatia, spoluvlastníčka
môže svoj podiel predať tretej osobe. Pokiaľ by predkupné právo podielového
spoluvlastníka nebolo pri predaji spoluvlastníckeho podielu rešpektované,
máte dve možnosti ako sa k prípadnej vzniknutej situácii potom
postaviť. Prvou možnosťou je akceptovať status quo s tým, že predkupné
právo podielového spoluvlastníka zostane zachované aj voči novému
spoluvlastníkovi. To znamená, že ak sa nový spoluvlastník v budúcnosti
rozhodne svoj podiel predať, bude povinný ponúknuť ho na predaj najprv
Vám spoluvlastníčkam. Ak by ste neboli ochotné porušenie predkupného
práva tolerovať, môžete sa voči nadobúdateľovi podielu domáhať, aby Vám
ho ponúkol na predaj za rovnakých podmienok. Pokiaľ nový spoluvlastník
nebude na túto požiadavku reagovať, môžete zvážiť ešte súdne riešenie
veci. Do úvahy prichádza žaloba o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy,
ktorou pôvodná spoluvlastníčka previedla spoluvlastnícky podiel na nového
spoluvlastníka bez zohľadnenia predkupného práva. V tomto prípade je
potrebné žalovať tak pôvodnú spoluvlastníčku ako aj nového spoluvlastníka.
V riešenom prípade by išlo o tzv. relatívnu neplatnosť právneho úkonu, to
znamená, že žalovať o neplatnosť kúpnej zmluvy môžete výlučne Vy dve, ako
dotknuté podielové spoluvlastníčky, v lehote troch rokov. Ak kúpnu zmluvu
o predaji spoluvlastníckeho podielu nenapadne žalobou na súde a uplynie
trojročná lehota, nebudete už mať možnosť riešiť tento problém súdnou
cestou. V takom prípade Vám nezostane nič iné, ako sa dohodnúť s novým
spoluvlastníkom bytu.
V opačnom prípade sa
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
zakonzervuje vlastníctvo
nového
podielového
spoluvlastníka. Nakoľko
informácie o probléme sú
Tel.: 0905 120 129
obmedzené formuláciou
otázky, nie je možné
komplexne odpovedať na
všetky možné varianty.

JUDr. Mária Gálová

JUDr. Beata Kováčová
Tel.: 0905 634 213
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Šalianskemu gymnáziu sa opäť po rokoch, aj vďaka schopnému vedeniu, vracia niekdajšie
významné postavenie v sieti škôl galantsko-šalianskeho regiónu, navyše v komplexne
zrekonštruovaných a elegantných priestoroch a s novou predmetovou orientáciou.
Školský rok 2011/2012 je prakticky v plnom
prúde. O šalianskom gymnáziu sa v uplynulom
roku a mesiacoch hovorilo ako o „veľkom
tresku“, pretože tu prebehli nielen niektoré
personálne zmeny, ale nový riaditeľ PaedDr.
Takáč si pri nástupe na riaditeľskú stoličku
predsavzal, že vráti šalianskemu gymnáziu
pôvodnú tvár špičkového slovenského
gymnázia, akým bolo toto gymnázium
označované v socializme, ale aj v 90-tych
rokoch, a to práve pre vynikajúce študijné
výsledky žiakov, vynikajúcu reprezentáciu
školy v rôznych odborných súťažiach
a v športovom zápolení. Veľa tu zohrali práve
kvalitne odborne fundovaní pedagógovia.
Škola však potrebovala aj všeobecnú
rekonštrukciu a zohnať na to peniaze – to
nie je vôbec ľahká a jednoduchá záležitosť.
Aj v tomto smere sa ukázal Dr. Takáč ako
životaschopný organizátor a skúsený manažér,
lebo Gymnázium J. Fándlyho v Šali naozaj
dostalo „novú tvár“ a „chytilo druhý dych“. Aká
je všeobecná predmetová orientácia Vášho
gymnázia, na čo budete klásť zvýšený dôraz pri
štúdiu a výbere predmetov, odborov? O tomto
všetkom však nechajme hovoriť samotného
riaditeľa šalianskeho gymnázia:
- Máte pravdu, ako som už prednedávnom
spomenul vo Vašom časopise, šalianske
gymnázium je pre mňa alma mater. Preto, aj so
svojimi spolupracovníkmi, sa snažíme navrátiť zašlú
slávu a vrátiť ho na pôvodné miesto, kam patrilo
v 80-90-tych rokoch minulého storočia. Škola má
v súčasnosti 442 žiakov, 36 plne kvalifikovaných
pedagogických zamestnancov. V školskom
roku 2011/2012 Gymnázium Juraja Fándlyho
na základe možností Štátneho vzdelávacieho
programu zmenilo systém voliteľných predmetov
vo štvrtom ročníku. Žiak si na základe svojej
profilácie na vysokú školu vyberá zo škály troch
blokov, buď zo spoločensko‑vedného zamerania,
technického zamerania, alebo prírodovedného
zamerania. Tieto tri bloky obsahujú 8 voliteľných
predmetov, na ktorých sa predmetové komisie
dohodli, na základe požiadaviek vysokých škôl. To
znamená, z povinných 30 hodín si žiak 15 hodín
volí sám. Zostávajúcich 15 hodín sú predmety
všeobecno-vzdelávacie, ktoré vychádzajú zo
Štátneho vzdelávacieho programu. Voliteľné
predmety sú pre žiakov väčšinou tie, z ktorých
robia prijímacie pohovory na vysoké školy a časť z
nich sú aj maturitné predmety. Touto možnosťou
sme vyšli v ústrety žiakom, nakoľko sa nemusia
venovať podrobne predmetom, ktoré nie sú
pre ich budúcu orientáciu smerodatné. Tento
krok bol uskutočnený z dôvodu skvalitnenia
a zatraktívnenia edukačného procesu. Chceme
aktuálne zvýšiť záujem o našu školu. Zmena
školského vzdelávacieho programu má motivovať
žiaka k lepším výsledkom a zapojiť ho aktívne

do vyučovacieho procesu. Zároveň núti učiteľov
zavádzať moderné vyučovacie stratégie, metódy
a postupy, pravidelne využívať IKT na vyučovaní.
Cieľom je zmeniť kvantitatívne ukazovatele
k lepšiemu, pričom prioritou musia byť kvalitatívne
ukazovatele vo všetkých oblastiach činností školy.
S tým úzko súvisia aj personálne zmeny, ktoré
sa udiali. Je nutné podotknúť, že išlo o odchod
dobrých a kvalitných pedagógov, ale na vlastnú
žiadosť. Nie totiž každý bol schopný a ochotný
prijať novú stratégiu a smerovanie školy. Ale
aj napriek tomuto „veľkému tresku“ sa nám
podarilo voľné pozície nahradiť vysoko kvalitnými
a odborne fundovanými učiteľmi, ktorí chcú na
sebe pracovať a odovzdať svoje profesionálne
majstrovstvo žiakom našej školy. Vysoko hodnotím
aj celkové zlepšenie pracovnej klímy v škole, ako
aj klímy na vyučovacích hodinách. Kvalitná práca
a prístup učiteľov sa už odzrkadľuje pozitívnou
prezentáciou školy na verejnosti, hlavne v oblasti
výchovno-vzdelávacích výsledkov, výraznými
úspechmi v krajských a celoslovenských súťažiach
(viď stránka školy: www. gymsala.edupage.sk),
zlepšením priemerného prospechu v porovnaní za
posledných 5 rokov, ako aj vysokou úspešnosťou
prijatia žiakov na univerzity a vysoké školy. Škole
sa podarilo zriadiť satelitné stredisko City & Guilds,
pre zlepšenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu
v anglickom jazyku. Žiaci môžu získať jazykový
certifikát priamo na škole. Takisto úspešne
pokračujú v projekte Sprachdiplom.
o Šalianske gymnázium sa opäť, po rokoch,

stáva významnou a zaujímavou školou
galantsko-šalianskeho
regiónu,
takéto
hodnotenie sa šíri z úst mnohých rodičov
detí, ktoré u Vás študujú. Je to nepochybne
výborná vizitka dobrej manažérskej práce Vás,
ako riaditeľa, aj celého vedenia šalianskeho
gymnázia...
- Takéto informácie ma skutočne napĺňajú
spokojnosťou a môžem sa tomu, spolu s kolegami,
len tešiť. Chcem zdôrazniť v tejto súvislosti aj fakt,
že ako jediní v Nitrianskom samosprávnom kraji
sme dostali možnosť zriadiť školské stredisko
záujmovej činnosti, kde nám bola udelená
exkluzivita na dva roky. Školské stredisko bude
slúžiť na voľno-časové aktivity našich žiakov.
V rámci strediska plánujeme širokú škálu krúžkov
a záujmových činností. Plánujeme sa zapojiť do
štruktúr medzinárodných organizácií a realizovať
mládežnícke výmenné pobyty v štátoch Európskej
únie. Sme presvedčení, že aj vďaka týmto
aktivitám v tomto stredisku zamedzíme vplyvom
negatívnych javov na vývoj našej mládeže.
V súčasnosti finišujeme na príprave projektu
v rámci operačného programu „Vzdelávanie –
Premena tradičnej školy na modernú“ vo výške
250 000 € (ide o inovovanie obsahu a metód
vzdelávania na stredných školách). Rozpracované
sú projekty Stop bariéram v hodnote 5860 €,
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
v hodnote 3 000 €, Rekonštrukcia elektroinštalácie
v hodnote 113 906 €, Rekonštrukcia jedálne
v hodnote 535 000 €, Rekonštrukcia kotolne
v hodnote 60 000 €. Ukončené projekty okrem
multifunkčného ihriska v hodnote 41 990 €,
zabezpečovacieho systému v hodnote 5 000
€ a v auguste dokončený kamerový systém
v hodnote 14 930 €. Všetky tri posledne menované
projekty boli financované z vlastných zdrojov. Tu
je na mieste srdečne poďakovať všetkým rodičom
a sponzorom, ktorí nás aktívne podporujú.
o Čo čaká školu v najbližších mesiacoch?
- V súčasnosti rozbiehame ďalšie projekty, a to
dochádzkový a stravovací systém v hodnote
4 350 €, ako aj vybudovanie novej posilňovne (cca
v hodnote 10 000 €). Tieto projekty budú takisto
financované zo sponzorských zdrojov. Hlavnú
pozornosť však venujeme najväčšiemu projektu,
a to Modernizácii budovy školy z nenávratných
finančných príspevkov z eurofondov (regionálny
operačný program) vo výške 947 000 €. Hoci
nevidno, práce sú v plnom prúde, momentálne
sa zatepľuje strecha budovy a postupne sa začne
s výmenou okien a na jar samotné zateplenie
budovy školy. (Predpokladané ukončenie
stavebných prác je v roku 2012). Súčasťou projektu
je aj výmena tabúľ, školských lavíc a stoličiek.
V rámci projektu budú materiálne vybavené dve
špeciálne jazykové učebne (server a notebooky)
a zakúpené náradie a náčinie do posilňovne.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová

Stavebné sporenie sa nemení
Okolo stavebného sporenia bolo v
uplynulých dňoch veľa rozruchu.
Našťastie, o zmenách, ktoré by od
nového roka negatívne ovplyvnili
úspešný a vyhľadávaný systém
financovania bývania, a tým stavebné
sporenie nepochybne je, sa v NR SR
nerokovalo. Takže na stavebnom
sporení sa v tomto ani v budúcom roku
nič nezmení. O nespochybniteľných
výhodách
stavebného
sporenia
hovoríme s Dr. Michalom Sántaiom,
okresným riaditeľom Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s.
◊ To, že sa nemení systém
stavebného sporenia, je určite
dobrá správa pre všetkých stavebných sporiteľov.
- Máte pravdu. To, že sa zachovala stabilita podmienok, je dobrým
signálom nielen pre viac ako milión našich klientov, ale aj pre ostatných
občanov Slovenska. Zbytočné debaty okolo fungujúceho - a trúfam

si povedať v istom smere nenahraditeľného systému financovania
bývania - škodili nielen nám, ale narúšali dôveru občanov v právny štát.
◊ Čím sa stavebné sporenie líši od iných systémov financovania
bývania?
- Za najdôležitejšie považujem nemenné úrokové sadzby počas
sporenia a splácania úveru. Každý náš klient vie, aké budú jeho výnosy
zo sporenia (až 2 % ročne), na druhej strane sa nemusí obávať zvýšenia
splátok počas splácania úveru. Za jedinečné považujem vyše 5 %
zhodnotenie vkladov počas šiestich rokov sporenia. Bezkonkurenčnou
výhodou je aj nárok každého klienta na stavebný úver s úrokom už od
2,9 % – a to bez ohľadu na jeho vek.
◊ Medzi výhody stavebného sporenia patrí aj štátna prémia. Nie je
už neskoro na to, aby ju stavebný sporiteľ získal?
- Aj v poslednom dni v roku, teda 31. decembra, môžu sporitelia
vložiť svoje vklady na účty v PSS, a. s., a získajú štátnu prémiu. Jej
výška predstavuje v tomto aj budúcom roku 10 % z ročných vkladov,
maximálne 66,39 €. Optimálny vklad potrebný na získanie maximálnej
štátnej prémie je 663,90 €.
Podrobné informácie získate na telefónnom čísle 0915 892 002 alebo
na mailovej adrese: msantai@fo.pss.sk
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Ochutnajte pravé husacie hody v Gróbskej reštaurácii
manželov Gallovičovcov v Slovenskom Grobe.
Keď nastane jeseň a udrú prvé mrazíky, človek akosi
prirodzene vyhľadáva posedenie v teple, pri piecke,
kde sa to priam pýta – dať si pohár dobrého vína
a zajesť niečo chutné. No a opäť, čo nás napadne práve
v takýchto chvíľach? Mňa určite pečená kačacina,
husacina s lokšami. Táto pochúťka jednoducho ku
jeseni bezprostredne patrí. Typickým regiónom, kde
majú tie najlepšie recepty na dobré kačacie a husacie
hody je nepochybne Záhorie, Myjava, Modra, Pezinok
a okolie. Aj ja som skutočne – ale skutočne vynikajúcu
husacinu s pečienkou a lokšami jedla práve v týchto
končinách v SLOVENSKOM GROBE a vrelo ju odporúčam
každému labužníkovi, resp. tým, ktorí s priateľmi,
či spolupracovníkmi chcú dôstojne osláviť koniec
roka a dobre, ale najmä chutne si zajesť. V malej obci
Slovenský Grob je vyše 20 reštaurácií, kde Vám pečenú
husacinu, či kačacinu ponúknu, takže je z čoho vyberať.
Ja som navštívila GRÓBSKU REŠTAURÁCIU majiteľov –
manželov Gallovičovcov, ktorí ju prevádzkujú priamo
v stánku kultúry – v Dome kultúry v Slovenskom
Grobe. Inak, pre bližšiu konkretizáciu – hovoríme o tom
kultúrnom dome, v ktorom často v minulosti hosťovala
a vystupovala v programe populárna skupina SENZUS
s nebohým šéfom, pánom Herrgottom. Preto som
nesmierne rada, že sa mi pre nasledujúci exkluzívny
rozhovor pre náš časopis podarilo získať majiteľov tejto
reštaurácie.
o Kedy ste svoju reštauráciu otvorili (založili) a aká bola motivácia – prečo?
- Reštauráciu sme otvorili v máji 2008. Chceli sme to skúsiť a vždy som túžila mať
takúto reštauráciu. Baví ma vyzdobovanie, prestieranie, tvorba a príprava chutných
jedál.
o Dnes – po rokoch, ako hodnotíte tento úmysel...?
- Ako hodnotíme? Prišli sme na to, že nie je to taký ľahký chlebíček ako sa to na
začiatku zdalo. Je s tým spojených veľa starostí, úradníckych formalít a byrokracia.
Dnes doba je horšia a horšia, nezamestnanosť a chudoba na jednej strane, závisť,
nepochopenie na strane druhej. A ľudia majú menej peňazí ako pred rokmi, zvýšila
sa nezamestnanosť, krízové ekonomické prostredie a to všetko má vplyv aj na
podnikanie, obchodovanie, ale aj reštauračnú činnosť. A samozrejme, že keď ľudia
majú menej peňazí, menej navštevujú aj reštaurácie. Je to ako začarovaný kruh.
o Podľa zistení, Vaša Gróbska reštaurácia je naozaj obľúbená a v podstate
nepretržite máte objednávky. To už „čosi“ za reštauráciu hovorí. Čím si
myslíte, že takto – vo veľkom – priťahujete klientov? Čo všetko vo Vašom
jedálničku ponúkate?
- Myslíme si, že zákazníkov priťahujú asi tie priestory na väčšie akcie, dajú sa tu
robiť svadby, stužkové, rodinné oslavy, firemné akcie a pod. A jedálniček? Je rôzny,
jedlá z bravčového, hovädzieho mäsa, hydina, ryby, jedlá s omáčkami, polievky,
sladké pokrmy, chuťovky, predjedlá ... Pre zákazníka spravíme čo si povie, nemusí
to byť len z jedálneho lístka. Aj takto si snažíme klientelu udržiavať. Ale hlavné gro
reštaurácie tvorí Gróbska husacina.
o Priznám sa, že som už viackrát navštívila Vašu prevádzku a skutočne som sa
veľmi dobre cítila. Príjemná obsluha, chutné jedlo a získali ste si ma napríklad
tým, že v dubákovej omáčke boli skutočne dubáky a nie šampiňóny, ako sa mi

to už stalo v iných reštauráciách. Čo je dôležité pre
reštauráciu, aby sa tu klienti stále radi vracali?
- Pre zákazníkov sa snažíme vytvoriť príjemné prostredie,
ale to, že sa reštaurácia nachádza v Kultúrnom dome
ich aj odrádza. Myslím si, a z vlastnej skúsenosti viem,
že ľudia si radi pochutia na dobrom a kvalitnom jedle,
preto všetko pripravujeme z čerstvých surovín, snažíme
sa, aby bolo všetko na 100%.
o Prezraďte, ako robíte Vašu husacinu, keďže je taká
výborná a šťavnatá? A je rozdiel pečená hus a dobre
upečená hus...
- Recept na našu husacinu? To sa drží v tajnosti tak, ako
ho taja aj ostatní, ale záleží aj na husiach, aké sú.
o Aké hostiny zvyknete pripravovať, kto si u Vás
objednáva služby?
- Objednávajú si všetci, nezáleží kto to je, čo robí,
alebo aký je, zoberieme všetkých, ak sa správajú slušne
a kultúrne.
o Akú máte kapacitu a ako ste schopní objednávky
zabezpečiť (vyzdobenie sály, jedálniček, celkové
ponuky)? Kto môže požiadať o Vaše služby?
- Kapacita reštaurácie, ak je to na husacinu, pri firemných
akciách je až 120 ľudí a sedia úplne kultúrne. Pri bežnej
prevádzke to je asi 60 ľudí. Áno, robíme aj výzdobu sál
a komplet catering.
o S akým uznaním sa stretávate od zákazníkov?
- To sa treba spýtať našich zákazníkov, ale zatiaľ je to väčšinou pozitívne hodnotenie.
Sto ľudí – sto chutí.
o Môžete prezradiť, ktorí známejší ľudia, osobnosti, celebrity si už posedeli
a pojedli vo Vašej Gróbskej reštaurácii?
- Ak si dobre pamätám, tak tu bol pán Paška, hokejisti z Martina, a keď sme tu mali
firmu Phoenix, tak tu boli Kmeťovci, Michal David a pani Molnárová.
o Ak by ste na záver mohli pozvať návštevníkov do Vašej reštaurácie, čo by ste
im povedali, prečo by si mali vybrať práve Vašu reštauráciu?
- Chceli by sme ich pozvať naozaj zo srdca a na naozaj chutné jedlá, do ktorých
dávame aj tak trošku zo seba – zo svojej duše, pretože jedlo, keď sa varí s láskou
a radosťou, nielen z povinnosti, tak chutí inak ... Naša ponuka je naozaj bohatá
a husacina je pastva pre žalúdok, ale aj pre oči. Prídite, vyskúšajte! Nech Vás
neodradia neprajníci, ktorí majú vo zvyku hovoriť, že keď je reštaurácia v „kulturáku“,
tak to nemôže byť dobré. Chceme naozaj zodpovedne povedať každému, kto nás
chce navštíviť, nech tak urobí, lebo len na mieste zistí, že tu máme veľmi útulne,
príjemnú obsluhu a naozaj chutné dobroty. Pridržiavame sa domácich receptov.
Nechceme zákazníkov odradiť povrchnou prácou, ani „odflinkaním“ prípravy jedla.
Ale to sme už spomínali, že príprava jedla tak, ako každá tvorivá práca, musí mať
dušu a musíte ju robiť rád. Potom jedlo aj dobre chutí.
Ja len dopĺňam, že práve v tejto Gróbskej reštaurácii som si pochutila napr.
na skutočných dubákoch – dubákovej omáčke a čo sa týka ich husaciny –
nemá chybu, ako sa hovorí „nebíčko v papuli“. Ešte stále môžete vyskúšať,
ak si dohodnete výjazd s kamarátmi, partiou a zažite naozaj PRAVÉ A
NEFALŠOVANÉ HUSACIE HODY!
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Chorvátska 54
SLOVENSKÝ GROB
tel.: 0907 509 686, 0905 777 687
e-mail: info@grobskarestauracia.sk
www.grobskarestauracia.sk

Prídite ochutnať PRAVÚ NEFALŠOVANÚ
SLOVENSKÚ POCHÚŤKU – PEČENÚ HUSACINU
S LOKŠAMI, podľa tradičných receptov!
1 porcia už od 10,- EUR
Celá pečená, šťavnatá hus od 50,- EUR
Srdečne pozývame pracovné kolektívy, firmy,
ale aj Vás a Vaše rodiny a priateľov, aby ste prišli
koniec, či začiatok roka osláviť do našej
reštaurácie a zajesť si chutnú husacinu, ktorú
zapijete výborným vínkom z nášho kraja!

TEŠÍME SA NA VÁS!
Naša kapacita je až 90 miest!
Otvorené od utorka do nedele: od 12,00 do 22,00 hod., podľa potreby zákazníkov vieme zabezpečiť aj inak...
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Vážené dámy,
vážené dievčatá,
milí páni!
Čas stužkových zábav nastal a blíži sa aj
plesová sezóna. Náš salón je pripravený
plniť Vaše želania, aby ste odchádzali
sebavedomí, nádherne upravení a mohli
sa spokojne zabávať!

Marcelke pri vytváraní účesov
naozaj nechýbajú tvorivé nápady,
posúďte sami...

Salón ÚSMEV,
Horné Saliby
Marcela Bedecsová
Tel.: 0908 165 964

Nedeľa - Pondelok: zatvorené
Utorok – Štvrtok: 10:00–17:30 h.
Piatok: 10:00–18:00 h.
Sobota: 8:30–13:00 h.

Som tehotná a mám psoriázu...

Nie je nejaká veľká, len sem tam sa mi urobia dve – tri červené ložiská na nohách a rukách o
priemere asi 2 cm, po čase však zmiznú. Lekárka mi predpísala lieky, ktoré bežne používam.
Povedala som jej, že som tehotná, ale ona mi povedala, že to nevadí. Radšej sa však chcem
opýtať Vás, ako gynekológa, či ich braním nemôžem poškodiť plod. Dotyčná lekárka je už
dosť stará a veľmi zabúda. Okrem toho, som viackrát z nej cítila aj alkohol, takže sa obávam
jej kompetentnosti. Zvažujem po pôrode, možno aj skôr, od nej odísť k inému lekárovi. Ale
teraz mi poraďte prosím. A ako to je s užívaním aj ďalších liekov počas gravidity? Ďakujem.

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;
Žilina;
Tel.: 041/500 7800

Objednajte sa na:

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

Stavy neistoty zo svojho lekára – aj zo špecialistu lekára - treba promptne vyriešiť prípadnou
rýchlou konzultáciou svojho zdravotného stavu
u iného špecialistu. Pre daný stav čitateľky kožný lekár. V praxi prebieha konzultácia medzi
špecialistami vzájomne, gynekológ zaručuje
kvalitu správy o stave a veľkosti /týždne/
tehotnosti a špecialista konkrétne - kožný lekár
- zvažuje používanie liekov u tehotnej ženy - pre
daný týždeň tehotnosti - prípadne vysadzuje
„nie bezpečnú”, predtým ordinovanú liečbu.
Gynekologická ambulancia, v prípade liečby

špecialistom /kožný lekár…/, sa v tehotnosti
spolieha na skúsenosti používania liekov daného
špecialistu aj napríklad pri psoriáze u tehotnej
ženy. V prípade nejasností v liečbe a zvlášť - ak
tehotná žena ešte nevedela o začínajúcej tehotnosti – je to potrebné konzultovať u odborníka klinického farmakológa /špecialista o liekoch, ich
účinkoch a bezpečnom používaní aj v tehotnosti.../. Akékoľvek časové „otáľanie”, až zdržiavanie,
nielenže zhoršuje stav pacientky – ako napríklad
i psoriázu, ale vytvára i neistotu a strach o seba
aj o tehotnosť.
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Zdravotnícke potreby
Clementisove sady 1614 /v OC-SHOPING CITY/
Otvorené:
92401 Galanta
Po-Pia:
Tel.:031/780 41 50
So:
J. Dalloša 1354
925 21 Sládkovičovo
Tel.: 031/784 23 20

8.30 – 16.30
8.00 – 12.00

Otvorené :
Po-Pia:
8.00 – 16.00

Sortiment:
• ortopedické pomôcky /obuv, barly, invalidné vozíky, chodítka,
trojkolesové bicykle/
• kolostomické pomôcky
• diabetické pomôcky /glukometre, prúžky do glukometrov/
• špeciálny zdravotnícky materiál pre lekárov
• odevy pre zdravotnícky personál
• dojčenské potreby , mliečne výrobky, široký sortiment značiek
CHICCO a DEMA, kočíky, ohrádky, autosedačky
• potreby pre inkontinentných pacientov
• parochne
• tlakomery
• antialergické paplóny
• kozmetika a dezinfekčné prostriedky
• liečivá kozmetika
NÁJDETE TU AJ
ILCO KLUB STOMIKOV GALANTA /poradenstvo/

www.heba.sk
zdravotnickepotreby@stonline. sk

NOVÝ AUTOBAZÁR !
Dlhá nad Váhom
Leasing, úver áut
od 0,0% akontácie
Výkup a predaj áut
Otvorené:
pondelok-patok
9:00 - 18:00
sobota
9:00 - 12:00

domesaros@gmail.com

