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Využime svoje volebné právo!
Minulý rok bol zvláštny aj tým, že občania
našej vlasti až trikrát mali možnosť využiť
si svoje volebné právo, a to dokonca v piatich volebných kolách. Niet divu, že rok,
keď si občania zvolili nového prezidenta,
poslancov do Európskeho parlamentu, a
ešte aj predsedov a poslancov krajských
samospráv, označili niektorí politológovia a sociológovia za „supervolebný rok“.
Účasť na týchto voľbách však bola veľmi
nízka tak v celoštátnom meradle, ako aj v
našej obci, veď aktivita Štvrtočanov bola
len o niečo vyššia, ako celorepublikový
priemer. Odborníci tento jav vysvetľovali

tým, že ľudia nevenovali dostatočnú pozornosť týmto politickým aktivitám preto, lebo
sú toho názoru a presvedčenia, že ani prezident republiky, ani poslanci Európskeho
parlamentu a krajských samospráv nemajú
veľký vplyv na ich každodenný život.
Dá sa, samozrejme, polemizovať s týmto
úsudkom, avšak je zbytočné, pocit ľudí to
nezmení. Preto je užitočnejšie, ak pripomenieme, že občania budú mať možnosť aj v
tomto roku ukázať, že osud štátu a svojho
regiónu nie je im ľahostajný: predseda Národnej rady Slovenskej republiky totiž vypísal parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia

12. júna 2010, teda približne o dva mesiace. Od občanov závisí teda, v akom zložení
bude pracovať parlament cez ďalšie štyri
roky. A uvedomujme si, že práca nového
zastupiteľského zboru vôbec nebude jednoduchá, veď žijeme v krízovom období, a
cestu z neho budú hľadať práve tie strany,
respektíve ich poslanci, ktorých vyberieme
ma, občania. Práve preto sme presvedčení o tom, že občania našej obce v hojnom
počte využijú svoje volebné právo a prídu
k urnám, aby svojimi hlasmi pričinili o to,
že nový zákonodarný zbor bude taký, ktorý
pracuje efektívne a v prospech občana.
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Čísla nepustia
Mal som v úmysle v prvom čísle nášho
občasníka potešiť Vás samými dobrými
správami. Nutkali ma k tomu dobré pocity blížiacich sa sviatkov, ale aj tie investície, ktoré na nás čakajú v tomto roku a
určite sa uskutočnia, pritom budú tie
najväčšie v dejinách našej obce.
Osud a hospodárska kríza, ktorá k
nám zavítala pred rokom a pol, sú
však nevyspytateľné, nebol by som
preto zodpovedným človekom a starostom, keby som nehovoril aj o
problémoch a starostiach, neinformoval Vás o analýzach odborníkov a
politikov, ktoré predpovedajú veľké
straty obecným rozpočtom aj v tomto
roku. Možno ešte väčšie, aké sme utrpeli vlani. V septembri na stránkach
Spravodaja som nazval ešte číslom
roka tých 60 000 eur, o ktoré ukrátila kríza našu spoločnú kasu. Dúfali
sme, že v tomto roku už dôjde k zlepšeniu, nastane rast v hospodárstve,
veď nám to sľubovali aj z úrovne vlády, lenže realita je taká, že aj v roku
2010 čaká nás útlm, budeme mať o
ďalších 40 000 eur menej, ako vlani.
Viem, že ľudia nerád vidia čísla,
najmä také veľké sumy, o akých ide

v obecných rozpočtoch, ale predsa
im budem venovať priestor, aby som
Vám vykreslil zdroj našich problémov.
Koncom roku 2008, keď na nás dopadla hospodárska kríza, na základe
centrálneho rozpočtu vlády sme počítali ešte s rozpočtom 370 000 eur (11
miliónov Sk) v obecnej kase na rok
2009. Taký istý výhľad sme plánovali
na rok 2010. Tieto čísla vychádzali z
počtov Vlády SR, z tých čísiel, ktoré
boli konkrétne uvedené ako prevody
obecným samosprávam z daňových
príjmov podľa zákona. Na základe
očakávaných príjmov sme pripravili
rozvojové plány obce, a podali sme
projekty na výzvy do rôznych tendrov
európskych fondov. Lenže naše skutočné príjmy v obecnej kase vlani dosiahli iba 308 000 eur, a v tomto roku
budú ešte nižšie, môžeme počítať len
s 270 000 eurami na príjmovej, aj výdajovej strane nášho rozpočtu.
Je to veľmi vážny problém. Keď porovnávame plánované a skutočné
príjmy z podielových daní v ostatných dvoch rokoch, hneď vidíme, že
deficit vyšplhal na 170 000 eúr (5,1
milióna Sk). V tomto roku náš obec
môže teda hospodáriť maximálne zo

KANALIZÁCIA ŠTVRTOK NA OSTROVE
4. časť
Tento projekt je spoluﬁnancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci
Operačného programu Životné prostredie www.opzp.sk
Dobudovaním stokovej siete v obci Štvrtok na Ostrove, a jej napojením na už existujúcu sieť dôjde k zamedzeniu
výrazného ohrozenia životného prostredia a k značnému zlepšeniu v oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd.

751 142 eúr (22 628 000 Sk). Z tejto
sumy musíme zabezpečiť chod škôl,
škôlky, jedálne, domu kultúry, zdravotného strediska atď., zabezpečiť
komunálne a verejné služby (napr.
odvoz odpadov, verejné osvetlenie,
požiarnu ochranu). A teraz ešte jeden absurdný príklad znižovania prísunov z oblasti dodatočných štátnych
financií na pokrývanie presunutých
(pôvodne štátnych) kompetencií: na
zimnú a letnú údržbu obecných ciest
za rok 2010 sme dostali 89 ( slovom:
osemdesiaťdeväť) eur! Okruh obecných povinnosti sa ale nezmenil, neprevzal z nich ani časť nikto, ostali
nám zriaďovateľské kompetencie v
oblasti školstva, verejných zariadení, máme sa starať o cintorín, zabezpečovať verejné osvetlenie..., teda o
všetko.
Ale teraz už preč s problémami. Mám
aj dobré správy. Určite ste už zbadali, že sa začala rekonštrukcia našej
základnej školy. Zahŕňa to výmenu
okien, zatepľovanie, izoláciu strechy,
namontovania nového bleskozvodu,
rekonštrukciu sanitárnych miestností. Celkový rozpočet investície činí 294
000 eur, a je pre nás veľkým potešením, že z Regionálneho operačného
programu sme na to získali podporu 279 000 eur. Proces verejného
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obstarávania sme ukončili v decembri, 26.-ho januára sme podpísali
aj zmluvu s dodávateľom, s firmou
Atrium Ladislava Állóa. Spoluúčasť
na investícii samozrejme je ťarchou
obecnej kasy, a v časoch krízy znamená aj problém, lenže aj túto čiastku
sme dokázali znížiť: s 3 300 eurami
prispeje nám na zabezpečenie spoluúčasti Stredoeurópska nadácia v
spolupráci s firmou Slovnaft. A keďže
vedenie obce pokladá za veľmi dôležitú existenciu škôlky a školy, lebo
vyznáva, že dedina bez školských zariadení je odsúdená na útlm, s radosťou oznamujem Vám, ale aj rodičom,
pedagógom a žiakom, že v septembri
ich už privíta vynovená a bezpečná
školská budova.
Do konca roku – verím, že ešte pred
Vianocami – bude hotová aj kanalizácia obce, i keď táto investícia
rozbiehala pomerne ťažkopádne, so
značným omeškaním. Verejné obstarávanie sme síce ukončili ešte vlani
v auguste, potrebnú dokumentáciu
sme takisto odovzdali na ministerstve včas, nakoniec sme museli osobitne urgovať vydanie súhlasu na
Úrade verejného obstarávania, a to
sme dostali iba v januári. Zriedkakedy sa stáva, že obstarávateľ vyžiada
kontrolu na seba, no my sme volili

túto cestu, a vďaka tomu sme obdŕžali povolenie rezortu na podpísanie
potrebných zmlúv, a tak od marca je
oficiálnym dodávateľom investície
firma Multitech s.r.o. zo Šamorína.
Dúfam, že nepríjemnosti – rozkopané cesty a chodníky – do príchodu
zimy sa stávajú minulosťou. Investícia v hodnote 1 345 536 eur (viac ako
40 miliónov korún) z Operačného
programu Životné prostredie dostáva 1 152 000 eur, zbývajúcu časť –
193 000 eur – pokryjeme z vlastných
zdrojov.
A dobrá správa do tretice: rieši sa aj
osud tzv. starej školy. Biskupský úrad
bratislavskej arcidiecézy vydal súhlas,
aby obec odkúpila túto budovu. Problém, ktorý sa vliekol cez viaceré volebné obdobia, tým bude vyriešený. Pre
nás tak cenná budova, miestna kultúrna pamiatka v rukách obce sa tak
môže tešiť z obnovy, a v budúcnosti sa
môže stať pýchou našej dediny.
Napriek ﬁnančným ťažkostiam samospráva obce sa naďalej bude snažiť
využívať možnosti európskych fondov,
hlavne na obnovu námestia pri kostole. Rekonštrukčný plán je už hotový,
takže z tohto cieľa nepoľavíme, i keď
zastupiteľský zbor si plne uvedomuje
bariéry, ktoré 170 tisícový výpadok

príjmov znamená v hospodárení obce.
Spočíva na nich rozhodovanie o tom,
či potrebnú čiastku spoluúčasti pokryjeme z úveru, alebo predajom prebytočného majetku obce. Veď život sa
nikdy nezastaví. K našim cieľom patria aj ďalšie investície na ochranu životného prostredia, ale aj projekty na
vytváranie pracovných miest. Máme v
úmysle vybudovať zberný dvor, máme
na to hotový projekt, investícia by
vyšplhala na 400 000 eur. Do tendra
vstúpime týmto projektom tak, aby
jej realizácia sa začala v novom roku
(2011).
Verím tomu, že načrtnuté dobré
správy potešia aj Vás, a napriek hospodárskej kríze utkvejú vo vašej pamäti a budú Vás nutkať k spolupráci
a vytrvalosti. V tomto roku azda najviac budeme potrebovať výdrž. Bude
to ďalšou príležitosťou dokázať, že
našu obec milujeme, že sme vývojaschopní, ale aj obetaví, keď ide o spoločnú, dobrú vec.
Ja sám sa pripravujem na Veľkonočné
sviatky v duchu ostatných myšlienok
a v duchu toho želám Vám čo najpríjemnejšie prežitie sviatočných dní.

ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA
V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ OBCE ŠTVRTOK NA OSTROVE
Tento projekt je spoluﬁnancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Regionálneho operačného programu

www.ropka.sk

Riadiaci orgán: MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR www.build.gov.sk

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je spoluﬁnancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj

OBEC ŠTVRTOK NA OSTROVE
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Rekonštrukciu Základnej školy podporila
Stredoeurópska nadácia v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Péter Őry
starosta obce
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Poslankyňa Alžbeta Verébová verí, že

Politika je služba verejnosti
Első választási ciklusát tölti a helyi önkormányzati testületben Veréb Erzsébet,
képviselőként elsősorban az oktatási kérdésekkel foglalkozik, de ahogy többi társa
is, minden egyéb, a falut érintő kérdéshez
hozzászól, nem vonja ki magát a döntések
súlya alól semmilyen kérdésben. És hiszi,
hogy „jó irányt“ vett a falu, bizonyította fejlődőképességét, van jövője.
— Aké pohnútky, alebo predstavy Vás
viedli k tomu pred štyrmi rokmi, že ste sa
rozhodli uchádzať sa o priazeň voličov v
komunálnych voľbách a stať sa političkou
— aj keď len na miestnej úrovni? — pýtal
som sa poslankyni.
— Priznávam, že rozhodnutie bolo trošku náhodné. Nie že by ma veci verejné nezaujímali,
ale nikdy som nemyslela na to, že sa raz stanem poslankyňou miestnej samosprávy. Som
zakladajúcou členkou Strany maďarskej koalície v našej obci, pred štyrmi rokmi, keď sme
rokovali o kandidátke strany do komunálnych
volieb, nemohli sa zúčastniť schôdze všetci tí,
o ktorých sme uvažovali, ako o vhodných kandidátoch. Členovia nakoniec vyslovili dôveru
aj mne, ktorú potom vo voľbách potvrdili aj
občania našej obce, stala som sa teda súčasťou takzvanej komunálnej politiky, ale musím
podčiarknuť, že som sa na veci verejné nikdy
nehľadela cez stranícku prizmu, a ani nepovažujem za nejakú politickú kariéru to, že som
členkou miestneho zastupiteľského zboru.
— Máme to chápať tak, že podľa Vás v
miestnej politike nehrajú dôležitú úlohu
strany, že stranícka príslušnosť jednotlivých poslancov nemá vplyv na ich hlasovanie a postoje?
— Je zrejmé, že strany majú nezastupiteľné
miesto v demokratickom systéme, teda aj v
miestnych demokraciách, veď každá má svoj
vlastnú hodnotovú orientáciu, vlastné videnie
sveta, a ľudia na základe toho môžu vyberať
svojich zástupcov. Bola by veľká chyba vrátiť
sa do čias, keď ľudia mohli len hlasovať, ale
možnosť ozajstnej voľby im bolá odopretá. Ja
hovorím o situácii po voľbách, keď už karty

sú rozdané. Podľa môjho názoru riešenia
každodenných problémov obce a jej občanov
vyžaduje predovšetkým racionálny prístup a
citlivý postoj. Viete, je taká teória, že politika
je služba verejnosti, a ja sa s týmto názorom
plne stotožňujem, a tiež som presvedčená o
tom, že dobrá politika je tá, ktorá je racionálna a citlivá. Myslím si, že na miestnej úrovni
každý poslanec musí pracovať v prospech
celého obecného spoločenstva, mal by prispieť svojimi vedomosťami a skúsenosťami
k hľadaniu čo najoptimálnejšieho riešenia
danej problematiky. Aspoň takto sme hovorili o našich zámeroch v miestnej organizácii SMK. Také isté pohľady a ciele sme mali
aj vtedy, keď sme pred rokmi začali pracovať
na programe rozvoja obce. Naše ciele a predstavy sú pragmatické, vychádzajú z potrieb a
možností obce, o čom asi najviac svedčí fakt,
že náš program prijala aj predošlá starostka
obce, tragicky zosnulá pani Kolláthová, ale
aj ostatní, nezávislí poslanci zastupiteľského zboru, a v zásade pracujeme na spoločne
akceptovanom programe rozvoja obce. Je samozrejmé, že sa vyskytujú aj nové problémy
z rôznych oblastí života obce, ale aj tie potrebujú racionálnu a vedomosťami podporenú
odpoveď od každého z nás.
— Členovia zastupiteľského zboru však
majú na starosti konkrétne oblasti života
obce, Vy sa zaoberáte predovšetkým otázkami vzdelávania. Čo sa podarilo dosiahnuť v obci v tejto oblasti?
— Prítomnosť školy a škôlky je pre každú obec
— či je to dedina, alebo mesto — veľkou hodnotou, preto, myslím si, každý zastupiteľský
zbor musí urobiť všetko pre udržanie takýchto
vzdelávacích inštitúcií. Veď chtiac-nechtiac,
sú zdrojom duševného bohatstva obce, a na
základe skúseností môžeme hovoriť aj o tom,
že obce, ktoré zanedbali základnú, alebo materskú školu a zriekli sa ich, časom začali upadávať, odsťahovali sa mladí ľudia a zaostávajú
v rozvoji. Som nesmierne rada, že v tejto veci
sme zajedno v zastupiteľskom zbore všetci,
osobitne sa teším tomu, že v našej obci zabezpečujeme výučbu detí tak v slovenskom, ako

aj v maďarskom jazyku, lebo vyznávam učenie
veľkého učiteľa národov Jána Amosa Komenského, ktorý tvrdí, že základy učiva deti najlepšie si osvoja vo svojej materinskej reči. Finančne, samozrejme, nie je jednoduchá záležitosť
zabezpečiť túto úlohu, ale výuka detí v materinskom jazyku pre mňa je alfou a omegou vo
vzdelávacom procese. Čo sa týka konkrétností:
podarilo sa nám opraviť ohradu okolo materskej školy, na dvore sme vybudovali v posledných rokoch nové detské ihrisko. Občania obce
zrejme si všimli, že práve sa začala komplexná
vonkajšia rekonštrukcia základnej školy, na
ktorú sa nám podarilo získať ﬁnancie z fondov
Európskej únie, čo je podľa mňa veľký úspech,
veď neviem o tom, že by obdobne veľké obce,
alebo školy získali podobnú podporu.
— Spomínali ste euro fondy, nedá mi neopýtať sa Vás, čím vysvetľujete úspešnosť
vašej obce v tejto oblasti. Veď okrem rekonštrukcie školy práve sa rozbieha aj úplné
dobudovanie kanalizácie obce, čo tiež je
obrovská investícia, žiadna iná obec v regióne nezískala toľko podpory z Európskej
únie, ako práve Štvrtok na Ostrove. V čom
je tajomstvo úspechov?
— Myslím si, že obec nabrala v posledných
rokoch správny kurz, dobre sme nastavili
smerovanie rozvoja obce. Zastupiteľstvá v našom susedstve stavali na rozšírenie obce, na
vybudovanie nových obytných štvrtí. Nemám
najmenšiu príčinu kritizovať ich, ale myslím
si, že takéto bezduché rozširovanie obce, ktoré neberie do úvahy ani hmotné — stavebné
—, ani duchovné dedičstvo tamojších občanov, nie je tá najsprávnejšia cesta do úspešnej budúcnosti. My vychádzame práve z našich skúseností, z tradícií, ktoré zanechali
nám naši predkovia, a rozvoj vidíme v tom, že
zlepšíme životné podmienky našich občanov,
modernizujeme a rozširujeme služby obce.
A k tomu ešte jedna okolnosť: naposledy sa
nám podarilo zvoliť takého mladého a dynamického starostu, ktorý spolu s nami zdieľa
túto ﬁlozoﬁu dlhodobého rozvoja obce, a má
aj dostatočné vedomosti a skúsenosti na to,
aby dokonale využil možnosti rôznych tendrov a výziev. Ak teda je nejaké tajomstvo našich úspechov, tak sú to práve tie okolnosti a
postoje, o ktorých som hovorila.
Sándor Neszméri

Duchovný život

J

e to už dvadsať storočí od veľkonočných udalostí, ale je mnoho
tých, čo radšej veria v smrť než vo
víťazstvo života. „Čo si predstavujete, keď sa povie vzkriesenie?“
„Vôbec nič, ja sa o také veci nezaujímam!“ Taká bola odpoveď
jednej mladej ženy pri prieskume
verejnej mienky v jednom veľkomeste. V správe sa uvádza, že
takmer štvrtina ľudí verí, že sa
zmŕtvychvstanie nemusí brať tak
doslova. Necelých štyridsať percent verí, že Ježiš žije ďalej len
vo svojom diele, ako napríklad
Goethe vo svojich básňach, či
Sokrates vo svojom učení. Inak
ľudia vzkriesenie väčšinou odmietajú. Ľudia radšej, ako vidíme, veria s smrť, hoci sa proti nej
tak búria a zúrivo ju odmietajú.
Otázka víťazstva nad smrťou je otázkou
vzkriesenia.
Že Ježiš žil, to
už dnes málokto popiera,
i keď sa ešte
nájdu takéto pozostatky totalitného
materializmu. Ale že by vstal z mŕtvych
a porušil tak zákonitosť života a smrti?
To sa zdá byť niekomu príliš fantastické.
Ten názor je pochopiteľný, pretože realita každého dňa svedčí o niečom úplne
inom. Veď v našom svete má smrť vždy
konečné slovo.
Ešte dnes vidím pred sebou smútok v
jednej rodine. Dvadsaťpäť ročný manželský pár s jedným malým dieťaťom
v rozkvete lásky a krásy. Náhle mladá
matka vážne ochorela. Niekoľko mesiacov sa o ňu starali, dúfali v jej uzdravenie, ale nakoniec smrť zvíťazila. Pri
pohrebe boli všetci hrozne zúfalí. Navždy stratili milovanú bytosť. Stratili ju
skutočne navždy? Ako im vysvetliť, keď
tam nie je svetlo viery a nádeje, že sa
opäť stretnú?
Problém smrti i vzkriesenia je problémom, ktorý stojí na viere. Aby sme
ho lepšie chápali, musíme stále viac
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tele. A práve preto poslal svojho
Syna, nechal ho trpieť a zomrieť
v ľudskom tele. A to všetko preto, aby vytvoril nové bytie, nové
stvorenie. Kristovo vzkriesenie
je prvotinou nového stvorenia,
oslávenej hmoty. Veľká noc preto
znamená koniec moci smrti. Smrť,
ako ju poznáme, už nemohla zadržať Ježiša, víťaza nad smrťou,
ktorý prišiel v novom živote. Ježiš
o sebe povedal: „Ja som živý a tak
aj vy budete žiť!“ O Ježišovi čítame
v Božom slove: „Ježiš vzkriesený
z mŕtvych už neumiera, smrť nad
ním už nepanuje.“
Aby sme porozumeli, musíme sa
nad tým všetkým hlboko a dlho
zamýšľať. Veľká noc je zvesťou o
novom svete, o oslávenej hmote, o
svete ducha, kde už nikto nepodlieha zániku.
Preto ten, kto
zomrel spolu
s Kristom a
bude
oslávený, ten už
nikdy nezomrie. Tu je ten
zádrheľ, tá záťaž pochopiť to a prijať.
Ľudia, ktorí nemajú vieru v nekonečný
svet Boží, v nesmrteľný svet ducha, nie
sú schopní prijať pravdu o víťazstve nad
smrťou.
Pod týmto uhľom pohľadu potom vidíme, ako bolo smiešne a úbohé snažiť
sa upratať kauzu „Ježiš“, zmiasť ju zo
stola. Veľkňazi a učitelia zákona nemali
ani telo Kristovo, ktoré bolo starostlivo
strážené v hrobe, a už vôbec nedosiahli na svet ducha, na oslávenú hmotu
Vzkrieseného. Preto museli podvádzať,
klamať a bezmocne sa pokúšali zatlačiť
nový duchovný svet späť do hrobu.
Radosť a sila z víťazstva a nového stvorenia postupne zaplavovala celý svet.
Poďme a vstaňme i my a radujme sa.
Majme veľkú vieru v moc zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, ktorou zvíťazíme v
našom živote.

Otázka víťazstva nad smrťou
je otázkou vzkriesenia
preniknúť do tajomstva toho, čo sa stalo
vtedy vo veľkonočné ráno. V Písme Svätom čítame, že „Boh nechce smrť hriešnika, ale chce, aby sa obrátil a žil“. Boh
chce, aby človek žil večne. Ale večne nemôže človek žiť v smrteľnom pozemskom

Mgr. Marián Križan, kaplán

