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Aké investičné zámery plánujete  re-Aké investičné zámery plánujete  re-Aké investičné zámery plánujete  re-Aké investičné zámery plánujete  re-Aké investičné zámery plánujete  re-
alizovať tento rok?alizovať tento rok?alizovať tento rok?alizovať tento rok?alizovať tento rok?
Investičné zámery boli odsúhlasené na
základe návrhu finančnej komisie a  komi-
sie výstavby. Rozostavané stavby sú prio-
ritami a pokiaľ sa nedokončia v priebehu
nasledujúceho alebo ďalšieho obdobia,
do ničoho nového sa púšťať nebudeme.

Čo považujete za najväčšiu investíciu?Čo považujete za najväčšiu investíciu?Čo považujete za najväčšiu investíciu?Čo považujete za najväčšiu investíciu?Čo považujete za najväčšiu investíciu?
Neviem, ako to myslíte. Aj rozbehnuté ve-
ci sú veľkými investíciami, je to dosť pre
také malé mestečko. Veď len na Centrum
II dáme 18 miliónov a to nie sú malé pe-
niaze,  ďalších 10-11 miliónov nás bude
stať dom smútku a zhruba 34-35 miliónov
prestavba domova dôchodcov. Čiže toto
sú veľké investície.

Predchádzajúce vedenie mestu daro-Predchádzajúce vedenie mestu daro-Predchádzajúce vedenie mestu daro-Predchádzajúce vedenie mestu daro-Predchádzajúce vedenie mestu daro-
valo okrem iného aj budovu Energosunu,valo okrem iného aj budovu Energosunu,valo okrem iného aj budovu Energosunu,valo okrem iného aj budovu Energosunu,valo okrem iného aj budovu Energosunu,
v akom štádiu je to je dnes?v akom štádiu je to je dnes?v akom štádiu je to je dnes?v akom štádiu je to je dnes?v akom štádiu je to je dnes?
Energosun sme formálne dostali do daru
na slávnostnom mestskom zastupi-
teľstve, našťastie tomu tak nie je  Po roko-
vaniach, ktoré som absolvoval na gene-
rálnom riaditeľstve v Bratislave som infor-
movaný tak, že mesto podalo na jeseň
2006 biznis plán, v ktorom bol zakompo-
novaný aj Energosun. Ale dnes môžem
zodpovedne prehlásiť, že toto nie je dar
a ani nám ho netreba.

Ako plánujete znížiť pomerne vysokúAko plánujete znížiť pomerne vysokúAko plánujete znížiť pomerne vysokúAko plánujete znížiť pomerne vysokúAko plánujete znížiť pomerne vysokú
nezamestnanosť v meste?nezamestnanosť v meste?nezamestnanosť v meste?nezamestnanosť v meste?nezamestnanosť v meste?
Časť ľudí z nášho mesta, ale aj okolia bude
môcť pracovať v obchodných reťazcoch.
Viac ako 20 ľudí prijali do Tesca,  do Lidlu
na jeseň príjmu podobne okolo 20-25.
Niekoľko pracovných miest vytvoríme aj
prostredníctvom pripravovaného pro-
jektu.

V predvolebnom programe ste spo-V predvolebnom programe ste spo-V predvolebnom programe ste spo-V predvolebnom programe ste spo-V predvolebnom programe ste spo-
mínali lepšie fungovanie mesta prostred-mínali lepšie fungovanie mesta prostred-mínali lepšie fungovanie mesta prostred-mínali lepšie fungovanie mesta prostred-mínali lepšie fungovanie mesta prostred-
níctvom plánu hospodárskeho a sociálne-níctvom plánu hospodárskeho a sociálne-níctvom plánu hospodárskeho a sociálne-níctvom plánu hospodárskeho a sociálne-níctvom plánu hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja. Akým spôsobom?ho rozvoja. Akým spôsobom?ho rozvoja. Akým spôsobom?ho rozvoja. Akým spôsobom?ho rozvoja. Akým spôsobom?
Momentálne sme obdržali pracovný mate-
riál, čiže už v priebehu ďalšieho mesiaca
by mohol byť skompletizovaný a pripra-
vený na  schválenie. Potom sa verejnosť

dozvie.

VVVVVo Vo Vo Vo Vo Vašom prašom prašom prašom prašom progrogrogrogrograme fame fame fame fame figurigurigurigurigurooooovvvvvalo ajalo ajalo ajalo ajalo aj
lepšie fungovanie služieb, zabezpeču-lepšie fungovanie služieb, zabezpeču-lepšie fungovanie služieb, zabezpeču-lepšie fungovanie služieb, zabezpeču-lepšie fungovanie služieb, zabezpeču-
júce čistotu v meste. Ako to teda mienitejúce čistotu v meste. Ako to teda mienitejúce čistotu v meste. Ako to teda mienitejúce čistotu v meste. Ako to teda mienitejúce čistotu v meste. Ako to teda mienite
realizovať?realizovať?realizovať?realizovať?realizovať?
Čo sa týka technických služieb, tie sú
dnes v prenájme. V  budúcnosti sa však
budeme snažiť túto činnosť realizovať  akti-
vačnými pracovníkmi.

Na akej úrovni je spolupráca s VÚC?Na akej úrovni je spolupráca s VÚC?Na akej úrovni je spolupráca s VÚC?Na akej úrovni je spolupráca s VÚC?Na akej úrovni je spolupráca s VÚC?
V čom stagnuje a v čom je dobre rozbeh-V čom stagnuje a v čom je dobre rozbeh-V čom stagnuje a v čom je dobre rozbeh-V čom stagnuje a v čom je dobre rozbeh-V čom stagnuje a v čom je dobre rozbeh-
nutá?nutá?nutá?nutá?nutá?
V prípade VÚC zatiaľ nemožno hovoriť o
nejakej konkrétnej spolupráci. Do budúc-
nosti však plánujeme rozbehnúť aktivity
aj v spolupráci s košickým samosprávnym
krajom.

Ako chcete znížiť zadĺženosť mesta?Ako chcete znížiť zadĺženosť mesta?Ako chcete znížiť zadĺženosť mesta?Ako chcete znížiť zadĺženosť mesta?Ako chcete znížiť zadĺženosť mesta?
Zadĺženosť mesta bude zverejnená po
ukončení ekonomického auditu, ktorý sa
troška pribrzdil najvyšším kontrolným úra-
dom. Dlh mesta v priebehu štyroch rokov
znížime len tak, že ho budeme pravidelne
splácať. Samozrejme tí, ktorí majú voči
mestu pozdĺžnosti, budú ju musieť vyrov-
nať.

Plánuje sa rozšírenie kamerovéhoPlánuje sa rozšírenie kamerovéhoPlánuje sa rozšírenie kamerovéhoPlánuje sa rozšírenie kamerovéhoPlánuje sa rozšírenie kamerového
systému?systému?systému?systému?systému?
Áno, v rozpočte sme na to vyčlenili finan-
cie. V prípade, že nebude úspešný pro-
jekt, ktorí sme podali, by sa z  tejto kapi-
toly dala zrealizovať možno jedna kamera.
V spomínanom projekte sú plánované tri
kamery, jedna na ulicu Z.Fábryho v okolí
základnej školy a autobusovej  stanice,
druhá na priestranstvo pred mestským
úradom a tretia do priestoru križovatiek
na Vojany, Čierne pole a katolíckeho kos-
tola, v oblasti vstupnej brány do Kapušian.

Viaceré mestá majú na dobrej úrovniViaceré mestá majú na dobrej úrovniViaceré mestá majú na dobrej úrovniViaceré mestá majú na dobrej úrovniViaceré mestá majú na dobrej úrovni
rrrrrozvinutú sozvinutú sozvinutú sozvinutú sozvinutú spoluprpoluprpoluprpoluprpoluprácu s parácu s parácu s parácu s parácu s partnertnertnertnertnerssssskýmikýmikýmikýmikými
mesmesmesmesmestttttami v zahrami v zahrami v zahrami v zahrami v zahraničí, akaničí, akaničí, akaničí, akaničí, ako sú na to sú na to sú na to sú na to sú na tom Vom Vom Vom Vom Veľkéeľkéeľkéeľkéeľké
Kapušany?Kapušany?Kapušany?Kapušany?Kapušany?
Aj my máme svoje partnerské mestá. Na
Ukrajine je to mesto Svaľava, s ktorým
som opäť nadviazal spoluprácu a v prípa-

de vhodnej príležitosti ich pozveme k nám
na návštevu. Družobné vzťahy máme aj
s mestami v Maďarsku a v Rumunsku.

V kuloároch sa hovorí o krajne nevý-V kuloároch sa hovorí o krajne nevý-V kuloároch sa hovorí o krajne nevý-V kuloároch sa hovorí o krajne nevý-V kuloároch sa hovorí o krajne nevý-
hodných zmluvách, ktoré uzavrelo pred-hodných zmluvách, ktoré uzavrelo pred-hodných zmluvách, ktoré uzavrelo pred-hodných zmluvách, ktoré uzavrelo pred-hodných zmluvách, ktoré uzavrelo pred-
chádzajúce vedenie. Plánujete z nichchádzajúce vedenie. Plánujete z nichchádzajúce vedenie. Plánujete z nichchádzajúce vedenie. Plánujete z nichchádzajúce vedenie. Plánujete z nich
vyvodiť nejaké dôsledky?vyvodiť nejaké dôsledky?vyvodiť nejaké dôsledky?vyvodiť nejaké dôsledky?vyvodiť nejaké dôsledky?
Áno, sú nevýhodné zmluvy. Budeme sa
snažiť časť z nich podľa zákona ošetriť a
vo viacerých prípadoch po dohode s po-
slancami predložíme návrh na výpoveď
niektorých zmlúv.

Do rDo rDo rDo rDo rokokokokoku 20u 20u 20u 20u 20111112 b2 b2 b2 b2 by malo ky malo ky malo ky malo ky malo každé mesaždé mesaždé mesaždé mesaždé mesttttto uo uo uo uo u
nás vyseparovať 50% odpadu.  Ste opti-nás vyseparovať 50% odpadu.  Ste opti-nás vyseparovať 50% odpadu.  Ste opti-nás vyseparovať 50% odpadu.  Ste opti-nás vyseparovať 50% odpadu.  Ste opti-
mismismismismisttttta, ča, ča, ča, ča, čo sa týko sa týko sa týko sa týko sa týka Va Va Va Va Veľkých Keľkých Keľkých Keľkých Keľkých Kapušian?apušian?apušian?apušian?apušian?
Som si istý, že sa so separáciou začne v
blízkej budúcnosti aj u nás.

Ako a kedy chce mesto zvýšiť početAko a kedy chce mesto zvýšiť početAko a kedy chce mesto zvýšiť početAko a kedy chce mesto zvýšiť početAko a kedy chce mesto zvýšiť počet
parkovacích miest?parkovacích miest?parkovacích miest?parkovacích miest?parkovacích miest?
Parkoviská nie sú len problémom Veľkých
Kapušian. Najväčší problém s parkovaním
je pri Poliklinike a pri hoteli Družba. Čo
sa týka polikliniky, za jej panelovou budo-
vou je mestský pozemok v tvare troju-
holníka, kde by sme eventuálne mohli par-
kovanie presmerovať. Budeme sa snažiť
v priebehu tohto roka to vyriešiť.

Na čo sa môžu obyvatelia  mesta tešiťNa čo sa môžu obyvatelia  mesta tešiťNa čo sa môžu obyvatelia  mesta tešiťNa čo sa môžu obyvatelia  mesta tešiťNa čo sa môžu obyvatelia  mesta tešiť
tento rok, čo pripravujete?tento rok, čo pripravujete?tento rok, čo pripravujete?tento rok, čo pripravujete?tento rok, čo pripravujete?
Budeme pokračovať v tradícií jarmokov,
ako aj v tradičnej akcii Beh Kapušianskou
pláňavou a popri tom bude aj varenie ha-
lászlé, ktoré už má v Kapušanoch svoje
meno. Chcel by som zaviesť deň detí, ale-
bo deň mesta. Čo sa týka Vianoc, celý
advent by som chcel pre ľudí pripraviť
viacero sprievodných podujatí.

Skúste uviesť rebríček priorít mestaSkúste uviesť rebríček priorít mestaSkúste uviesť rebríček priorít mestaSkúste uviesť rebríček priorít mestaSkúste uviesť rebríček priorít mesta
VVVVVeľké Keľké Keľké Keľké Keľké Kapušanapušanapušanapušanapušany!y!y!y!y!
Prvou prioritou je dokončiť to, čo je rozro-
bené. Ďalej by som určite chcel mesto
zatraktívniť, aby sa tu ľudia cítili dobre a
motivovať ich, aby im na svojom meste
záležalo. Aby to nebrali tak, že všetko
môže zmeniť len jeho vedenie a poslanci.

Zhovárala sa Michaela LázárováZhovárala sa Michaela LázárováZhovárala sa Michaela LázárováZhovárala sa Michaela LázárováZhovárala sa Michaela Lázárová

RRRRRozhoozhoozhoozhoozhovvvvvor s primátor s primátor s primátor s primátor s primátorororororom mesom mesom mesom mesom mestttttaaaaa
PPPPPeeeeetrtrtrtrtrom Pom Pom Pom Pom Peeeeetrikánom – 2. časťtrikánom – 2. časťtrikánom – 2. časťtrikánom – 2. časťtrikánom – 2. časť

spravodajstvo
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VVVVVeľké Keľké Keľké Keľké Keľké Kapušanapušanapušanapušanapušany - y - y - y - y - V priestoroch kinosály
účelového zariadenia Energosun zorgani-
zovalo Stredné odborné učilište energe-

Je vzrušujúce vybudovať niečo úplne
nové takpovediac na zelenej lúke. S od-
stupom času a bez zbytočných skromnos-
tí možno skonštatovať, že sa to podarilo
organizátorom nového hudobného festi-
valu vo Veľkých Kapušanoch a okolí: Hu-
dobných dní Použia.

Projekt má za sebou už dva ročníky pod
názvom Veľkokapušianska hudobná jar.
Organizačný výbor sa rozhodol pre nový
názov najmä z dôvodu, že festival nie je
určený len pre obyvateľov Veľkých Ka-
pušian, ale aj pre okolité obce regiónu
Použia v juhovýchodnom cípe Slovenska
a širšieho juhozemplínskeho regiónu.

Základné informácie: časové rozpätie
od 1. do 24.mája, séria 11 (jedenástich!)
koncertov vrátane regionálnej zborovej
prehliadky ku Kodályovmu roku a kon-
certu ZUŠ, desať usporiadateľských
inštitúcií, z ktorých leví podiel na realizácii
festivalu mala práve umelecká škola vo
Veľkých Kapušanoch a nezisková organi-
zácia MUSA NOSTRA vďaka podpore
Ministerstva kultúry SR. Koncerty sa ko-
nali nielen v tomto desaťtisícovom mes-
tečku, ale aj obciach Čičarovce, Drahňov
a Ruská. Prioritou organizátorov bolo pri-
blížiť všetkých poslucháčom a záujemcom
hodnotné diela a prúdy európskej hudby
v čo najväčšej štýlovo-žánrovej pestrosti

a v kvalitnom podaní (najmä) mladých
talentovaných interpretov, pôsobiacich
alebo pochádzajúcich (najmä) z východ-
ného Slovenska.

Predčasným vrcholom veľkolepej série
koncertov bola slovenská premiéra sklad-
by Exil od veľkého gruzínskeho súčasníka
Giju Kančeliho v podaní košického súbo-
ru súčasnej hudby Žena s blchou vo veľko-
kapušianskom reformovanom kostole
(1.5.). Bolo dojímavé sledovať, ako tejto
tichej meditácii, ale aj redukcionisticko
ladeným skladbám mladých slovenských
skladateľov Michala Paľka a Juraja Vaja a
tiež Sonáte sólo pre husle od Erwina
Schulhoffa načúvali nielen hudobní labuž-
níci, ale aj jednoduchí veriaci, z ktorých
niektorí boli na koncerte azda prvý raz, a
aký aplauz toto skvelé hudobné pred-
stavenie na konci zožalo.

Ale ani ostatné akcie neboli neúspeš-
né, práve naopak. Vystúpenie Košického
kvarteta s dielami od Mozarta, Haydna a
Dvořáka našlo veľký ohlas v rímskokato-
líckom kostole v Ruskej (6.5.). Čičarovský
kultúrny dom (10.5.) znel subtílne poe-
tickými tónmi vynikajúceho gitarového
dua Eva Kavuljaková-Martina Balážová.
Rímskokatolícky kostol vo Veľkých Kapu-
šanoch bol miestom pre koncert košic-
kého miešaného zboru Csermely pod ve-

dením zbormajstra Józsefa Havasiho
(13.5.) a čerstvo rekonštruovaný Lónyai-
ho kaštieľ v Drahňove zažil jeden z vrcho-
lov festivalu, organový recitál excelentné-
ho Mareka Vrábla na digitálnom nástroji
(20.5.).

Koncertná sieň ZUŠ zas hostila skvelú
jazzovú kapelu happy 4 friends (15.5.),
známeho klavírneho umelca Tomáša
Nemca (17.5.) a cimbalovo-klavírne duo
Dezider Oláh-Andrea Ľalíková (22.5.).
Najmä výkon cimbalistu D.Oláha možno
radiť k strhujúcim. Festival v zaplnenom
veľkokapušianskom kultúrnom stredisku
a s mohutným úspechom uzavrela Štátna
filharmónia Košice dielami od Cikkera
(Spomienky), Čajkovského (Rokokové
variácie, sólistka Katarína Zajacová) a
Beethovena (Osudová symfónia) pod
taktovkou českého dirigenta Tomáša
Koutníka.

Srdečné prijatie umelcov, minimálne z
polovice zaplnené sály a kostoly naznačili,
že sa v tomto zabudnutom regióne práve
formuje nemalá vrstva náročných a vníma-
vých poslucháčov a úsilie organizátorov,
vystupujúcich a všetkých zúčastnených
za to jednoznačne stojí. Do videnia na
Hudobných dňoch Použia 2008!

TTTTTomáš Horomáš Horomáš Horomáš Horomáš Horkkkkkaaaaayyyyy

DrDrDrDrDrogy a rogy a rogy a rogy a rogy a rasizmus zabíjajú, šasizmus zabíjajú, šasizmus zabíjajú, šasizmus zabíjajú, šasizmus zabíjajú, šporporporporport st st st st spájapájapájapájapája

tické v spolupráci so Športovou akadé-
miou LÚČ v Kráľovskom Chlmci prvú žiac-

Hudobné dni Použia 2007  - nová tradícia pokračujeHudobné dni Použia 2007  - nová tradícia pokračujeHudobné dni Použia 2007  - nová tradícia pokračujeHudobné dni Použia 2007  - nová tradícia pokračujeHudobné dni Použia 2007  - nová tradícia pokračuje

ku konferenciu na tému „Drogy a rasiz-„Drogy a rasiz-„Drogy a rasiz-„Drogy a rasiz-„Drogy a rasiz-
mus zabíjajú, šmus zabíjajú, šmus zabíjajú, šmus zabíjajú, šmus zabíjajú, šporporporporport st st st st spája“.pája“.pája“.pája“.pája“.

Cieľom konferencie bolo deklarovať

potrebu eliminácie škodlivých závislosti
a rasizmu s dôrazom na potláčanie into-

lerancie medzi mladými ľuďmi, rovesník-
mi, národmi a národnosťami;  dokumen-
tovať spoločné nástroje konsolidácie slo-
bodného rozhodovania v danej oblasti;
realizovať zefektívnenie výmeny skúse-
ností s inými školami v oblasti prevencie
sociálno-patologických javov, nacionaliz-
mu a rasizmu.

Odborníci a pozvaní hostia prednášali
na tieto témy: negatívne účinky drog a al-
koholu, trestnoprávne aspekty užívania
drog, problémy vrcholového športu a do-
pingu, závislosť na alkohole, fajčenie oča-
mi futbalového trénera, šport spája a rasiz-
mus zabíja, zákazy a obmedzenia – ochra-
na štátnej hranice a vnútorného trhu.
Konferencia sa uskutočnila pod záštitou
JUDr. Zdenka Trebulu, predsedu Košické-
ho samosprávneho kraja.

Nataša MelničákováNataša MelničákováNataša MelničákováNataša MelničákováNataša Melničáková

správa

kultúra



copus4

Už druhý rok sa Centrum voľného ča-
su vo Veľkých Kapušanoch zapojilo do
medzinárodnej výtvarnej súťaže Príroda
očami detí, ktoré organizuje Nadácia detí
Černobyľa v Berehove, a to už deviaty
krát. Vyhlasovanie výsledkov sa tradične
organizuje v čase pietnych spomienok na
černobyľskú katastrofu. Tento ročník bol
pre nás veľmi úspešný, pretože spomedzi
vyše 3000 prác sa ocenenie ušlo aj ak-
varelu Tomáška Révesza.

Tomáško navštevuje u nás výtvarný
krúžok pod vedením p. Márie Vargovej.
Odovzdávania ocenenia sa zúčastnil spolu
s rodičmi a riaditeľkou CVČ 25. – 27. ap-
ríla. S hrdosťou a detskou radosťou prijí-
mal gratulácie od predsedu nadácie, zá-
stupcov samosprávy v Užhorode a zástup-
cov kultúrnych ustanovizní v Berehove,

VVVVVeľký úseľký úseľký úseľký úseľký úspech malého Tpech malého Tpech malého Tpech malého Tpech malého Tomášomášomášomášomáškkkkkaaaaa

veď bol benjamínkom všetkých ako naj-
mladší výherca - v čase zrodu súťažnej pr-
áce mal 4 roky.  Je talentovaný a veľmi
rád kreslí, ale iba to, čo ho baví.

Komisia mala veľmi ťažkú prácu, pre-
tože súťažné práce boli krásne, rozmanité
s rôznymi výtvarnými technikami a rôznou
„dušou“. Súčasťou trojdňového programu
bola prehliadka pamätihodností Bere-
hova, koncert v Dome učiteľov, prehliad-
ka hradu Mukačevo a výlet do krásnej
prírodnej oblasti Siňák, kde je množstvo
sanatórií zameraných na liečenie pohy-
bových orgánov, krásny Schönbergský
kostol a iné.

Stretli sme tam veľa príjemných ľudí
a verím, že  aj touto súťažou prispejeme
k vzbudeniu záujmu detí o výtvarné ume-
nie. Veď každé dieťa je umelec, problé-
mom je len to, ako ostať umelcom aj v do-
spelosti. Tvrdil to Pablo Picasso a nám
neostáva iné, len s ním hlboko súhlasiť
a vytvárať priestor na ušľachtilé trávenie
voľného času.

Irena LazarováIrena LazarováIrena LazarováIrena LazarováIrena Lazarová

V mesiacoch február-máj sa na Mestskom úrade vo Veľkých Kapu-
šanoch uskutočnilo niekoľko kontrol. O niektoré požiadalo nové vede-
nie, niektoré prišli z vlastnej iniciatívy. Ich zistenia a odporúčania sa
neraz prelínajú. Predovšetkým však upozorňujú na neblahý stav, ktorý
v našom meste donedávna vládol v oblasti dodržiavania zákonov, v
oblasti hospodárenia či organizácie a funkčnosti Mestského úradu.

Ide o nasledujúce kontroly: procesno-personálny audit realizovaný
spoločnosťou EUROCONTROL s.r.o., audit hospodárenia mesta
realizovaný Ing.Agátou Molnárovou, kontrola zameraná na nakladanie
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v meste realizovaná
Slovenskou inšpekciou životného prostredia a napokon kontrola
hospodárenia s finančnými prostriedkami a dotáciami v rokoch 2005
a 2006 realizovaná Najvyšším kontrolným úradom.

1. Procesno-personálny audit

Dozvedeli sme sa z neho silné a slabé stránky organizačnej štruk-
túry a celkovej organizácie MsÚ, neracionálne využité funkcie, ne-
vhodné kumulácie funkcií a nepokryté miesta  v činnosti úradu. Audit
priniesol tiež návrh modelu optimálnej organizačnej šturktúry a návrhy
na zlepšenie fungovania úradu.

K silným stránkam podľa auditu patria ústretovosť voči občanom,
zviditeľňovanie mesta v zahraničí a partnerské vzťahy so zahraničnými
mestami, silné ťažisko na regionálny rozvoj v oblasti spoločných projek-
tov, snaha o poskytnutie včasných informácií občanom či organizovanie
spoločenských podujatí (varenie halászlé, lečo festival, jarmoky). Slabé
stránky sú o.i: nedostatočná sledovateľnosť prác v teréne, neochota
niektorých zamestnancov prispôsobovať sa novým metódam práce,
nerovnomerne využité pracovné funkcie, neochota spolupracovať
medzi oddeleniami a slabá tímová práca, nevysporiadané majetko-
právne vzťahy či slabšie riadiace a odborné schopnosti niektorých
pracovníkov na vedúcich pozíciách odborov.

K neefektívnym činnostiam patria výber hotovosti na viacerých
odboroch, prepisovanie materiálu prípadne diktovaného textu

hlavnému kontrolórovi a referentovi školského úradu, nákup materiálu
často a v malých množstvách, vyplácanie miezd v hotovosti, ručné
spracovávanie údajov a ďalšie. Chýbajúce toky informácií zapríčiňujú
slabšiu aktivitu v oblasti vymáhania nedoplatkov, absenciu centrálnej
evidencie zmlúv, chýbajúce zápisy vykonaných kontrol hlavným kontro-
lórom. Procesno-personálny audit ďalej konštatuje, že mnohé funkcie
nie sú racionálne využité. Takými sú funkcie referenta daní a poplatkov,
referenta bytovej politiky, vodiča, matriky, právnika, hospodára,
referenta regionálneho rozvoja, školstva, účtovníka a upratovačiek.

Ako nevhodné kumulácie funkcií môžeme spomenúť spojenie
mzdového referenta a referenta daní z nehnuteľností občanov, referenta
evidencie obyvateľov a pokladne či referenta daní z nehnuteľnosti
právnických osôb a nájmu nebytových priestorov. V činnosti MsÚ na-
opak zostávajú niektoré miesta nepokryté: organizovanie slávností na
počesť výročí a životných jubileí, aktivita v oblasti organizovania
podujatí pre deti a mládež, vstupné školenia pre novoprijatých za-
mestnancov.

Spomeňme tiež niektoré návrhy na zlepšenie fungovania úradu:
aktualizovať pracovné náplne s prispôsobiť ich aktuálnemu stavu
vykonávania činností, aktualizovať Organizačný poriadok, zefektívniť
proces nákupu, zaviesť riadny a všetkými rešpektovaný systém porád,
zamerať sa na utužovanie vzťahov medzi oddeleniami, zlepšiť systém
poskytovania právnej podpory, zabezpečiť centrálnu a bezpečnú pok-
ladňu. Pre podporu povedomia občanov o práci mesta pre občana by
bolo vhodné vytvoriť systém komunikácie s občanmi prostredníctvom
Dňa primátora.

NNNNNašich čitašich čitašich čitašich čitašich čitatatatatateľeľeľeľeľooooov infv infv infv infv infororororormumumumumujeme, žjeme, žjeme, žjeme, žjeme, že dňa 2e dňa 2e dňa 2e dňa 2e dňa 277777.6.200.6.200.6.200.6.200.6.2007 Mes7 Mes7 Mes7 Mes7 Mestststststskékékékéké
zaszaszaszaszastupittupittupittupittupiteľeľeľeľeľssssstvtvtvtvtvo vo vo vo vo vo Vo Vo Vo Vo Veľkých Keľkých Keľkých Keľkých Keľkých Kapušanoch priapušanoch priapušanoch priapušanoch priapušanoch prijalo návrjalo návrjalo návrjalo návrjalo návrh noh noh noh noh novvvvveeeeej orj orj orj orj or-----
ganizačnej štruktúry Mestského úradu, ktorý pripravil primátorganizačnej štruktúry Mestského úradu, ktorý pripravil primátorganizačnej štruktúry Mestského úradu, ktorý pripravil primátorganizačnej štruktúry Mestského úradu, ktorý pripravil primátorganizačnej štruktúry Mestského úradu, ktorý pripravil primátor
mesmesmesmesmesttttta Pa Pa Pa Pa P.P.P.P.P.Peeeeetrikán. Ttrikán. Ttrikán. Ttrikán. Ttrikán. Tátátátátáto šo šo šo šo štrtrtrtrtruktúruktúruktúruktúruktúra čiasa čiasa čiasa čiasa čiastttttočne ročne ročne ročne ročne rešešešešešpektupektupektupektupektuje odporje odporje odporje odporje odporúčaniaúčaniaúčaniaúčaniaúčania
procesno-personálneho auditu a občanom mesta ju prinesieme vprocesno-personálneho auditu a občanom mesta ju prinesieme vprocesno-personálneho auditu a občanom mesta ju prinesieme vprocesno-personálneho auditu a občanom mesta ju prinesieme vprocesno-personálneho auditu a občanom mesta ju prinesieme v
nasledujúcom čísle mesačníka.nasledujúcom čísle mesačníka.nasledujúcom čísle mesačníka.nasledujúcom čísle mesačníka.nasledujúcom čísle mesačníka.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

-th--th--th--th--th-

ZisZisZisZisZistttttenia kenia kenia kenia kenia kontrontrontrontrontrolných orolných orolných orolných orolných orgánogánogánogánogánov na Mesv na Mesv na Mesv na Mesv na Mestststststskkkkkom úrom úrom úrom úrom úradeadeadeadeade
analýza
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MesMesMesMesMestststststská polícia infká polícia infká polícia infká polícia infká polícia infororororormumumumumujejejejeje
Mesiac máj bol zameraný na preventívno-bezpečnostné akcie, kde za veľmi dobrej spolu-

práce s Obvodným oddelením PZ vo Veľkých Kapušanoch boli vykonané 2 bezpečnostné
akcie zamerané na záškoláctvo, podávanie alkoholických nápojov mladistvým a hranie na
hracích automatoch. Prvá akcia sa uskutočnila v prvej dekáde mesiaca, keď v dopoludňajších
hodinách boli vykonané kontroly v pohostinských zariadeniach a SAD so zameraním na
záškoláctvo. Celkovo bolo preverených 10 osôb, ktoré sa počas vyučovacej doby nachádzali
v pohostinských zariadeniach. Počas viacerých dní sa ďalej v neskorých večerných hodinách
vykonali kontroly, zamerané na podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18
rokov.  Zistili sme 5 taktýchto osôb, ktorým boli poskytnuté alkoholické nápoje.

Okrem toho mestská polícia plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Celkovo  sme v
mesiaci máj zaevidovali 46 priestupkov, z čoho najpočetnejšiu skupinu tvorili priestupky
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v počte 26. Druhú najpočetnejšiu skupinu
tvorili priestupky proti verejnému poriadku v počte 16. Tretiu a zároveň poslednú skupinu
tvoril priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Z uvedených údajov vyplýva, že najviac priestupkov bolo spáchaných porušením
zákazových dopravných označení, ktoré vyplývajú z miestnej cestnej úpravy ako zákaz vjazdu,
zákaz státia, zákaz zastavenia. V tomto mesiaci došlo k trom zmenám v dopravnom značení.
Na ulici Z. Fábryho pred poliklinikou sa dopravné označenie zákaz zastavenia presunulo na
začiatok ulice smerom na ulicu Staničnú, čím sa celkom vylúčilo parkovanie po jednej
strane na uvedenej ulici. Druhou zmenou je umiestnenie dopravného označenia zákaz
vjazdu na námestie I. Dobóa. Treťou zmenou je umiestnenie dopravného označenia zákaz
vjazdu nákladných motorových vozidiel na ulicu Záhradnú.

Aj touto cestou chceme požiadať občanov mesta, aby z dôvodu zlepšenia bezpečnosti
cestnej premávky dodržiavali uvedené dopravné značenie.

RRRRRokokokokokooooovvvvvanie mesanie mesanie mesanie mesanie mestststststského parkého parkého parkého parkého parlamentu v májilamentu v májilamentu v májilamentu v májilamentu v máji
VVVVVeľké Keľké Keľké Keľké Keľké Kapušanapušanapušanapušanapušany - y - y - y - y - Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) sa dňa 29.5.2007 stretli na
svojej pravidelnej schôdzi. Predsedovia komisii najprv ústnou správou referovali vedeniu
mesta o činnosti jednotlivých komisií za uplynulé obdobie. Následne hlavná ekonómka
mesta Ing.Mária Molnárová predložila vyhodnotenie rozpočtu pre druhý štvrťrok 2007,
ktoré poslanci schválili.

V ďalších bodoch sa poslanci oboznámili s informatívnou správou o výsledkoch inven-
tarizácie nehnuteľného majetku, so správou o činnosti spoločného úradu v oblasti staveb-
ného konania za minulý rok a s informatívnou správou o činnosti  mestskej polície za rok
2006. Dozvedeli sa aj o výsledkoch kontrol, ktoré mestskí policajti vykonali v pohostinských
zariadeniach na území mesta.

V druhej časti májového zastupiteľstva poslanci schválili návrh všeobecne záväzného
nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
V závere sa MsZ oboznámilo so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu, s výsledkami
personálneho auditu a ďalších kontrol. Podrobnejšie o nich píšeme v ďalšom článku.

Michaela LázárováMichaela LázárováMichaela LázárováMichaela LázárováMichaela Lázárová

Leto v CVČLeto v CVČLeto v CVČLeto v CVČLeto v CVČ
Centrum voľného času vo Veľkých Kapuša-

noch (CVČ)  sa aj tento rok teší na deti a mlá-
dež, ktorá sa rozhodne čas prázdnin stráviť v na-
šom zariadení na Fábryho ulici č. 21. Každoroč-
ne sa tu vytvorí výborná skupina, ktorá to spolu
ťahá viac-menej celé prázdniny. Veríme, že tomu
nebude inak ani teraz.

Pripravili sme zaujímavý program zameraný
na hravosť, relax, šport, turistiku, fotografovanie,
tvorivosť, ale aj zábavu s počítačom a internetom.
Budeme sa pri tom veľa rozprávať a smiať, preto-
že u nás je  úsmev  a smiech povinnosťou. K dis-
pozícii  budú spoločenské hry, lopty,  počítače,
stolný tenis, stolový futbal, stolový hokej a biliard.
V rámci výtvarného krúžku sa budeme venovať
modelovaniu z vareného papiera, keramickej hli-
ny, cesta, tekvíc a zeleniny, mramorovaniu, aran-
žovaniu, batikovaniu, enkaustike, šperkárstvu
atď. Je to iba časť činnosti, ktorá čaká na  deti.
Podrobný plán činnosti je na
www.cvcvkapusany.edu.sk, na informačných
tabuliach v základných školách, v Mestskom
kultúrnom stredisku, na Mestskom úrade a u nás.
Program prispôsobujeme záujmu účastníkov,
preto nie sú vylúčené zmeny.

Letný program začíname 9. júla prímestským
táborom s dennou dochádzkou, táborové činnosti
končíme 17. augusta sústredením turistov
a fotografov. Deti do CVČ denne dochádzajú.
Program začína o 9.00 h a končí o 15.00 h.
V prípade záujmu vieme za poplatok zabezpečiť
aj obed. Osvedčil sa aj spôsob obedovania z vlast-
ných zásob, t.j. jedlo deťom prihrejeme a podáme.

Očakávame najmä deti a mladých, ktoré bu-
dú cez prázdniny bez dozoru, nemajú napláno-
vaný program alebo ich náš program oslovil. Cie-
ľová skupina sa pohybuje v rozpätí 6 až 18 rokov.
Z dôvodu nutnosti dodržiavať zásady bezpečnosti
a ochrany zdravia,ako aj z dôvodu obmedzeného
počtu zamestnancov môžeme na jeden deň prijať
maximálne 20 záujemcov. Verím, že z našej po-
nuky si vyberú príslušníci každej vekovej skupiny.

Prihlásiť sa môžete do 15. júna, no najneskôr
jeden deň pred plánovanou účasťou. Celý prog-
ram je bezplatný pre tie deti, ktoré si podali pri-
hlášku na mimoškolské vzdelávanie v novom
školskom roku roku 2007/08 a zaplatili stano-
vený poplatok, spravidla 50,- Sk na mesiac. Pre
ostatných je stanovený denný poplatok 20,- Sk.
Prihlášky na mimoškolské vzdelávanie s ponu-
kou krúžkov nájdete na našej internetovej strán-
ke.

Navštívte naše zariadenie osobne a presved-
čte sa, že Vaše deti budú tráviť svoj voľný čas
účelne, v príjemnom prostredí a pod pedago-
gickým dozorom.

lalalalala

informácie

MesMesMesMesMestststststská polícia vyzývká polícia vyzývká polícia vyzývká polícia vyzývká polícia vyzývaaaaa
       Mesto Veľké Kapušany touto cestou vyzýva majiteľov psov chovaných na území mesta,
aby si splnili svoje chovateľské povinnosti, ktoré vyplývajú zo Všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) mesta Veľké Kapušany č. 50/2002. V uvedenom VZN sa uvádza, že je zakázané
vodiť psov na detské ihriská, športové ihriská, detské pieskoviská a cintoríny. V záujme
zachovania hygieny a čistoty verejných priestranstiev je držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa
vedie alebo nad psom vykonáva dohľad povinná dbať na to, aby pes neznečisťoval
a nepoškodzoval verejné priestranstvá. Dohľad nad dodržiavaním VZN 50/2002 bude
vykonávať mestská polícia vo Veľkých Kapušanoch a v prípade porušenia na majiteľa psa
čaká  priestupkové konanie.

správa
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Michalovce -Michalovce -Michalovce -Michalovce -Michalovce - V mesiaci máj sa tradične koná okresné kolo súťaží stred-
ných škôl v ľahkej atletike, kde nesmie chýbať ani Stredné odborné
učilište energetické vo Veľkých Kapušanoch. Tohto roku sa okresné
kolo uskutočnilo na pôde Strednej poľnohospodárskej školy v Michalov-
ciach. Po troch veľmi úspešných rokoch sme teraz mali sľubné východis-
kové postavenie na dosiahnutie azda najlepších výsledkov. No po sérii
zranení našich najlepších atlétov sa tak nestalo. Napriek tomu naše
družstvo jedenástich žiakov zabojovalo, a hoci na krajské kolo nepostúpil
ani jeden z nich (postupuje iba víťaz okresného kola) dosiahli sme cel-
kom dobré výsledky.

Najlepšie reprezentoval Róbert Rezeš, ktorý skončil na druhom mies-
te v behu na 3000 m. Potešili však aj úspechy ostatných, ako 4.miesto
Alexandra Jakaba v behu na 1500 m či 6. miesto Ladislava Rigóa v behu
na 100 m. Ani umiestnenia našich prvákov nie sú na zahodenie a sú
prísľubom návratu na vyššie pozície. Konkrétne ide o 5. miesto Tomáša
Némethiho v behu na 800 m, 8. miesto Lukáša Varcholáka v hode oš-
tepom ( v konkurencii 18 pretekárov), ako aj 10. miesto Dávida Mihalka
v behu na 400 m.

Všetkým blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a zároveň ďakujeme
za vzornú reprezentáciu.

Nataša MelničákováNataša MelničákováNataša MelničákováNataša MelničákováNataša Melničáková

...neuveriteľné sa stalo skutočnosťou!!! Výber školského mužstva ZŠ
P.O.H vo Veľkých Kapušanoch postúpil na  celoštátne finále vo futbalo-
vom turnaji Coca-cola Cup Školský pohár 2007. Tento nečakaný úspech
prekvapil nielen našich hráčov, ale aj širokú verejnosť.

Málokto očakával nevídaný postup medzi slovenskú elitu. Už minulý
rok sme boli veľmi blízko k postupu, lenže vtedy pri nás nestála šťastena
a najmä domáci organizátori. Ale čo bolo, to bolo.....

O senzačný úspech sa postarali nasledovní hráči: Balog Ján, Hencel
Dávid, Šoltés Ján, Sinčák Stanislav, Husovský Jozef, Šimko Dávid, Hajduk
Peter, Tóth Nikolas, Hami Marcel, Rácz Peter, Klobouk Anton, Deme
Vojtech, Tomeček Juraj, Hireš Peter, Babjak Patrik a realizačný tím v
zložení Nadaľ Ondrej - tréner, Kaplár Ladislav – asistent trénera.

Finálový turnaj za účasti víťazov finálových skupín z jednotlivých krajov
sa uskutočnil 4. a 5. júna na štadióne FK Inter Bratislava. Účinkovanie a
výsledky nášho mužstva vám prinesieme v nasledujúcom čísle.

OkrOkrOkrOkrOkresné kesné kesné kesné kesné kolooloolooloolo
atleatleatleatleatletickticktickticktickeeeeej súťj súťj súťj súťj súťažažažažažeeeee

HisHisHisHisHistttttorický úsorický úsorický úsorický úsorický úspech našepech našepech našepech našepech našej šj šj šj šj škkkkkolyolyolyolyoly

Dňa 23.apríla 2007 sa 44 žiakov a dvaja pedagogickí pracov-
níci zo Stredného odborného učilišťa energetického vo Veľkých
Kapušanoch zúčastnili výstavy pod názvom „Projekt VAGÓN“.
Táto ojedinelá výstava bola nainštalovaná vo dvoch dobových
vagónoch na železničnej stanici v Michalovciach a priblížila tra-
gické osudy ľudí počas holokaustu na Slovensku v období 1939
– 1945. Výstavu organizovalo Múzeum Slovenského národného

Rudňany – Veľké Kapušany   1 : 0
Gól : 42.min. Horváth.  Žltá karta: Kyrc – Popčák, 180
divákov

Zápas sa začal vo vlažnom tempe. Po náznakoch šancí
domáceho mužstva sme mohli streliť prvý gól, keď po
získaní lopty v strede poľa sa po prihrávke rútil sám na
brankára útočník Popčák. V rozhodujúcom okamžiku si
zvolil kľučku na brankára, ktorý však jeho zámer zmaril.
Bol to jeden zo zlomových okamihov zápasu.

Hra oboch mužstiev potom ožila, hral sa však futbal
medzi šestnástkami a šance na gól sa vyskytli len spo-
radicky. O čosi viac šancí sa zrodilo pre domácich. V
35. minúte sa neujala krížna strela nášho Daka, ktorá
presvišťala okolo pravej žrdi domáceho gólmana Franka.
V 42.minúte po našej zbytočnej strate lopty domáci
potiahli akciu po pravej strane, lopta smerovala do
šestnástky a útočník Horváth nechytateľne skóroval
do pravej šibenice bránky bezmocného Repovského.
Za zmienku v prvom polčase stojí aj fakt, že prevažná
väčšina našich akcií stroskotala na asistentovi rozhodcu
Birošovi, ktorí niekedy až nepochopiteľne odmával
ofsajd.

V druhom polčase sme sa pokúšali streliť vyrovná-
vajúci gól, šancí však bolo pramálo. Nebezpečné akcie
sme viedli po ľavej strane, kde bol aktívny Varga. Z cel-
kovo otvorenejšej hry v druhej polovici zápasu pramenili
aj gólové príležitosti domácich hráčov, no v ťažkých
chvíľach nás podržal dobre chytajúci Repovský. Za
celozápasovú bojovnosť sa naše mužstvo mohlo dočkať
zaslúženej odmeny, keď sa v 88.minúte po krásnej
prihrávke od Vargu zoči-voči domácemu brankárovi
ocitol Vašky. Ten ale premárnil vhodný okamžik na strelu
a domáci obranca jeho strelu zablokoval.

Bola to zároveň posledná gólová príležitosť tohto
zápasu. Z nastavených troch minút sa odohrala asi mi-
núta a rozhodca odpískal koniec. Škoda, lebo za pred-
vedenú hru sme si aspoň bod zaslúžili.

Ladislav Kaplar mlLadislav Kaplar mlLadislav Kaplar mlLadislav Kaplar mlLadislav Kaplar ml

IVIVIVIVIV. futbalo. futbalo. futbalo. futbalo. futbalovvvvvá liga,á liga,á liga,á liga,á liga,
skupina juhovýchodskupina juhovýchodskupina juhovýchodskupina juhovýchodskupina juhovýchod

povstania v Banskej Bystrici.
Prvý vozeň bol expozično–faktografický. Predstavoval históriu

židovského i rómskeho holokaustu na Slovensku a dokumen-
tačne mapoval dvadsať konkrétnych ľudských osudov postihnu-
tých holokaustom.

Druhý vozeň bol pocitový – prázdny, zariadený tak, ako počas
deportácií. Cez veľkoplošnú obrazovku sa tu prezentovali
výpovede ľudí, ktorých postihlo rasové prenasledovanie.

Výstava sa našim žiakom veľmi páčila a zanechala v nich
hlboký dojem.

Nataša Masnicová, zástupkyňa riaditeľa SOUNataša Masnicová, zástupkyňa riaditeľa SOUNataša Masnicová, zástupkyňa riaditeľa SOUNataša Masnicová, zástupkyňa riaditeľa SOUNataša Masnicová, zástupkyňa riaditeľa SOU

spravodajstvo

PrPrPrPrProoooojekt Vjekt Vjekt Vjekt Vjekt Vagónagónagónagónagón

šport
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NNNNNooooový švý švý švý švý šporporporporportttttooooový klubvý klubvý klubvý klubvý klub

VVVVVeľké Keľké Keľké Keľké Keľké Kapušanapušanapušanapušanapušany - y -  y -  y -  y -  Začiatkom mája v našom
meste vznikol nový športový klub. Myšlienka
založiť Florbalový klub Veľké Kapušany, o.z. po-
chádza z jesene minulého roka Vtedy sa sku-
pina športovo orientovaných  nadšencov spojila
a začala sa vo voľnom čase venovať práve tomuto
športu.

Florbal je kolektívny šport, ktorý sa hráva v
halách na tvrdom povrchu so špeciálnou hokej-
kou a loptičkou na dve bránky. V niečom sa po-
dobá hokeju či hokejbalu, má však svoje špe-
cifické pravidlá. Tým najzákladnejším je, že nie je
povolená hra do tela. Hráči si čistou, rýchlou a
technickou hrou cibria tzv. palicovú techniku,
ktorá je veľmi dôležitá aj pri spomenutých špor-
toch. Najúspešnejšími florbalovými krajinami sú
Švédsko a Fínsko, kam tento šport priniesli štu-
denti z Ameriky.

Začať s florbalom je jednoduché, pretože si
nevyžaduje žiadnu komplexnú a nákladnú výstroj,
a to ani na najvyššej úrovni. Potrebujete iba flor-
balovú hokejku, loptičku, obuv do telocvične a
samozrejme pohodlné oblečenie na tréning.
Hokejka a loptička sú ľahké, dobre ovládateľné a
jednoducho sa s nimi učí. Pohyb vychádza z behu
a môžeme ho porovnať s basketbalom. Podstatou
hry je tiež  vysoká bezpečnosť. Toto všetko ju
robí vhodnou aj pre dievčatá, zmiešané družstvá
či deti.

Nakoľko počet nadšencov florbalu stúpol,
zrodila sa myšlienka založiť športový klub. Za
krátky čas jeho pôsobenia sme už mali to šťastie
zúčastniť sa na turnaji, ktorý sa konal 12. mája vo
Valalíkoch pri Košiciach za účasti troch mužstiev
košickej mestskej ligy a jedného bratislavského
mužstva. S jednotlivými súpermi sme zohrali
vyrovnané partie, ale na konci sa vždy ukázala
naša neskúsenosť. V konečnom poradí sme ob-
sadili posledné miesto; nie je to však nič pre-
kvapujúce, veď ostatné mužstvá sa florbalu venujú
už viac rokov. Získali sme najmä cenné skúsenosti
a od organizátorov turnaja pozitívne hodnotenie
našej doterajšej práce, predpoklady a povzbu-
denie do budúcnosti.

Pozitívny je aj fakt, že sa o tento šport v rela-
tívne krátkom čase začína zaujímať čoraz viac ľudí,
a to nielen dospelí, ale aj deti a mládež. Hoci je
florbal v okolitých krajinách veľmi obľúbený, na
Slovensku zažíva svoje začiatky. Preto je dôležité
oboznámiť s ním aj mladú generáciu. Chceli by
sme sa jej venovať už budúci školský rok.

Viac informácií (nielen) o činnosti nášho klubu
nájdete  na našej internetovej stránke
http://florbal.jarabek.eu

Vladimír JarabekVladimír JarabekVladimír JarabekVladimír JarabekVladimír Jarabek

 VVVVVeľké Keľké Keľké Keľké Keľké Kapušanapušanapušanapušanapušany y y y y -   Podujatie pod horeuvedeným názvom ku Dňu detí zor-
ganizovala Špeciálna základná škola (ŠZŠ). Dňa 4.júna 2007 sa tak naše
tzv.malé futbalové ihrisko zmenilo na areál plný malých športovcov, odhod-
laných bojovať zo všetkých síl.

„Sľubujem, že budem súťažiť čestne, humánne a v duchu športových tradícií.
Kamarátov nepodrazím a neoklamem. Celý deň budem veselý. Pokrik  ´Do
toho!´ bude znieť z môjho hrdla neustále. Tak sľubujem!“ Takýto sľub prednies-
li žiaci po zoznámení sa so súťažnými disciplínami a pravidlami hry, ktoré pre
nich pripravili učitelia.

SpesSpesSpesSpesSpestrime si živtrime si živtrime si živtrime si živtrime si živooooot št št št št šporporporporportttttomomomomom

      Najväčšou motiváciou pre našich malých športovcov však boli lákavé výhry.
Plné koše vecných darov a prezentačných materiálov čakali na svojich nedoč-
kavých majiteľov priamo na športovisku: školské pomôcky, skladačky, maľo-
vanky, švihadlá, fit lopty, detské spoločenské hry, tričká, šiltovky, perá, kľúčenky,
balóny, sladkosti a mnoho ďalších cien. Plagát s veľkým nápisom „Ďakujeme
sponzorom“ obsahoval aj logá troch spoločností. Tie sa takisto postarali o to,
aby naši žiaci aspoň na chvíľu zabudli na problémy, spojené s každodenným
životom.

Program vyvrcholil titulom „Najlepší športovec dňa“, ktorý sme vyhlásili
v dvoch kategóriách. Najlepšou športovkyňou dňa sa v I. kategórii stala Leona
Váradiová, žiačka 2.C triedy a najlepším športovcom dňa v II. kategórii Richard
Žiga, žiak 9. A triedy.

Poďakovanie napokon patrí vedeniu a všetkým učiteľom ŠZŠ za organizáciu
a plynulý priebeh akcie.

IMPRESSUMIMPRESSUMIMPRESSUMIMPRESSUMIMPRESSUM

Vydalo:
Redaktor:
atd.



nagykaposi hírnök

ingyenes havilap

június

Köszöntõ

A tartalomból:

COPUSCOPUS



copus8

Milyen beruházási terveket szándékoz-Milyen beruházási terveket szándékoz-Milyen beruházási terveket szándékoz-Milyen beruházási terveket szándékoz-Milyen beruházási terveket szándékoz-
nak megvalósítani az idén ?nak megvalósítani az idén ?nak megvalósítani az idén ?nak megvalósítani az idén ?nak megvalósítani az idén ?
Beruházási terveink  a pénzügyi és a városfej-
lesztési bizottság javaslatai alapján voltak
jóváhagyva.
Az elkezdett építkezések elsőbbséget élvez-
nek és amíg nem lesznek befejezve ebben
vagy a következő időszakban, újabbakba nem
is fogunk  bocsátkozni.

Melyik berMelyik berMelyik berMelyik berMelyik beruházásuházásuházásuházásuházást tt tt tt tt tararararartja a legnagytja a legnagytja a legnagytja a legnagytja a legnagyobb-obb-obb-obb-obb-
nak?nak?nak?nak?nak?
Nem tudom, hogy gondolja. Egy ilyen kis vá-
rosnál az elkezdett dolgok is nagy beruházás-
nak számítanak. Csak a Centrum II-re 18 mil-
liót szánunk, ami nem kevés pénzt jelent, to-
vábbi 10-11 millióba fog kerülni a halottasház
és kb. 34-35 millióba a nyugdíjas otthon
átépítése. Tehát ezek a nagy beruházások.

Az előző vezetés a városnak adomá-Az előző vezetés a városnak adomá-Az előző vezetés a városnak adomá-Az előző vezetés a városnak adomá-Az előző vezetés a városnak adomá-
nyozta többek között az Energosun épületétnyozta többek között az Energosun épületétnyozta többek között az Energosun épületétnyozta többek között az Energosun épületétnyozta többek között az Energosun épületét
is, ez jelenleg milyen stádiumban van?is, ez jelenleg milyen stádiumban van?is, ez jelenleg milyen stádiumban van?is, ez jelenleg milyen stádiumban van?is, ez jelenleg milyen stádiumban van?
Az Energosunt a városi képviselőtestület ün-
nepi ülésén kaptuk formálisan ajándékba,
szerencsére ez nincs így.  Azokon a tárgyalá-
sokon, amelyek a vezérigazgatóságon, Po-
zsonyban történtek, úgy  értesítettek, hogy
a város 2006 őszén beterjesztett egy üzleti
tervezetet, amelybe belefoglalták az Energo-
sunt is. Ma azonban felelősségem teljes tu-
datában kijelenthetem, hogy ez nem minő-
síthető  ajándéknak és nincs is rá szükségünk.

Hogyan próbálják a városban a mun-Hogyan próbálják a városban a mun-Hogyan próbálják a városban a mun-Hogyan próbálják a városban a mun-Hogyan próbálják a városban a mun-
kanélküliek aránylag magas számát csök-kanélküliek aránylag magas számát csök-kanélküliek aránylag magas számát csök-kanélküliek aránylag magas számát csök-kanélküliek aránylag magas számát csök-
kenteni ?kenteni ?kenteni ?kenteni ?kenteni ?
Városunkból az emberek egy része, de a kör-
nyék lakosainak egy része is a kereskedelmi
hálózatokban talál majd munkát. Több  mint
20 embert alkalmaz a Tesco, ugyanígy 20-
25 embert foglalkoztat majd ősszel a Lidl.
Néhány munkahelyet az előkészítés alatt álló
tervezet által is teremthetünk.

VVVVVálasztási prálasztási prálasztási prálasztási prálasztási progrogrogrogrogramamamamamjában emlitjában emlitjában emlitjában emlitjában emliteeeeetttttttttte ae ae ae ae a
város jobb működését a gazdasági és szo-város jobb működését a gazdasági és szo-város jobb működését a gazdasági és szo-város jobb működését a gazdasági és szo-város jobb működését a gazdasági és szo-
ciális fejlődés terve segitségével. Hogyanciális fejlődés terve segitségével. Hogyanciális fejlődés terve segitségével. Hogyanciális fejlődés terve segitségével. Hogyanciális fejlődés terve segitségével. Hogyan
szeretné ezt elérni?szeretné ezt elérni?szeretné ezt elérni?szeretné ezt elérni?szeretné ezt elérni?
 Pillanatnyilag a munkaanyagot kaptuk meg,
amely a következő hónap folyamán kerül be-
fejezésre és jóváhagyásra előkészítve. Azután
lesz nyilvánosságra bocsátva.

Programjában szerepelt a város tiszta-Programjában szerepelt a város tiszta-Programjában szerepelt a város tiszta-Programjában szerepelt a város tiszta-Programjában szerepelt a város tiszta-
ságát biztosító szolgáltatások színvona-ságát biztosító szolgáltatások színvona-ságát biztosító szolgáltatások színvona-ságát biztosító szolgáltatások színvona-ságát biztosító szolgáltatások színvona-
lának emelése. Hogyan fogja ezt teljesíteni?lának emelése. Hogyan fogja ezt teljesíteni?lának emelése. Hogyan fogja ezt teljesíteni?lának emelése. Hogyan fogja ezt teljesíteni?lának emelése. Hogyan fogja ezt teljesíteni?
Ami a műszaki szolgáltatásokat illeti, azokat
most bérlik. Igyekezni fogunk, hogy a jövőben
ezek működését aktivációs munkásokkal
biztosítsuk.

BeszélgeBeszélgeBeszélgeBeszélgeBeszélgetés Ptés Ptés Ptés Ptés Peeeeettttter Per Per Per Per Peeeeetrikánnal, Ntrikánnal, Ntrikánnal, Ntrikánnal, Ntrikánnal, Nagykagykagykagykagykapos polgárapos polgárapos polgárapos polgárapos polgármesmesmesmesmesttttterererererévévévévévelelelelel     (2. rész)

Milyen színvonalon van a megyei önkor-Milyen színvonalon van a megyei önkor-Milyen színvonalon van a megyei önkor-Milyen színvonalon van a megyei önkor-Milyen színvonalon van a megyei önkor-
mányzattal való  együttműködés?  Mi az,mányzattal való  együttműködés?  Mi az,mányzattal való  együttműködés?  Mi az,mányzattal való  együttműködés?  Mi az,mányzattal való  együttműködés?  Mi az,
amiben stagnál és miben működik jól?amiben stagnál és miben működik jól?amiben stagnál és miben működik jól?amiben stagnál és miben működik jól?amiben stagnál és miben működik jól?
Konkrét együttműködésről a megyei önkor-
mányzattal kapcsolatban még nem tudok be-
szélni. A jövőben viszont a kassai megyei ön-
kormányzattal aktívabb közreműködést
tervezünk.

Hogyan akarja a város adósságait csök-Hogyan akarja a város adósságait csök-Hogyan akarja a város adósságait csök-Hogyan akarja a város adósságait csök-Hogyan akarja a város adósságait csök-
kenteni ?kenteni ?kenteni ?kenteni ?kenteni ?
A város eladósodása a gazdasági vizsgálat
befejezése  után – amelyet a Legfelsőbb El-
lenőrzési Hivatal kissé megfékezett - lesz nyil-
vánosságra hozva. A város adósságát a követ-
kező négy évben csak úgy csökkenthetjük,
hogy rendszeresen fogjuk törleszteni. Ter-
mészetesen azok, akik a városnak tartoznak,
adósságaikat ki fogják egyenlíteni.

TTTTTererererervvvvvezik a kezik a kezik a kezik a kezik a kamerameramerameramerás fás fás fás fás figyigyigyigyigyelőrelőrelőrelőrelőrendszendszendszendszendszererererer
kiszélesítését ?kiszélesítését ?kiszélesítését ?kiszélesítését ?kiszélesítését ?
Igen, erre a célra pénzt különítettünk el a költ-
ségvetésben. Abban az esetben, ha nem lesz
sikeres beadott pályázatunk, ezekből az esz-
közökből talán egy kamerára telik. Az említett
pályázatban három kamerát terveztünk, egyet
a Fábry Zoltán utcára az alapiskola és az
autóbuszállomás környékére, a másodikat
a városi hivatal előtti területre, a harmadikat
a katolikus templom melletti útkereszteződés
területére  Vaján és Feketemező irányába,
amely Kapos kapujának számít.

Több vTöbb vTöbb vTöbb vTöbb várárárárárosnak vosnak vosnak vosnak vosnak vannak kannak kannak kannak kannak külföldi parülföldi parülföldi parülföldi parülföldi partnertnertnertnertner-----
városai, amelyekkel  jó színvonalon működ-városai, amelyekkel  jó színvonalon működ-városai, amelyekkel  jó színvonalon működ-városai, amelyekkel  jó színvonalon működ-városai, amelyekkel  jó színvonalon működ-
nek együtt, hogy van ez Nagykapos ese-nek együtt, hogy van ez Nagykapos ese-nek együtt, hogy van ez Nagykapos ese-nek együtt, hogy van ez Nagykapos ese-nek együtt, hogy van ez Nagykapos ese-
tében ?tében ?tében ?tében ?tében ?
Nekünk is vannak partnervárosaink. Ukraj-
nában ez Szolyva, amellyel ismét megújítottam
az együttműködést és megfelelő alkalommal
látogatásra hívjuk meg őket. Baráti kapcsola-
tokat tartunk fenn magyarországi és romániai
városokkal is.

A háttérben olyan rendkívül előnytelenA háttérben olyan rendkívül előnytelenA háttérben olyan rendkívül előnytelenA háttérben olyan rendkívül előnytelenA háttérben olyan rendkívül előnytelen

szerződésekről beszélnek,  amelyeket azszerződésekről beszélnek,  amelyeket azszerződésekről beszélnek,  amelyeket azszerződésekről beszélnek,  amelyeket azszerződésekről beszélnek,  amelyeket az
előző vezetés kötött meg.  Lesznek ezeknekelőző vezetés kötött meg.  Lesznek ezeknekelőző vezetés kötött meg.  Lesznek ezeknekelőző vezetés kötött meg.  Lesznek ezeknekelőző vezetés kötött meg.  Lesznek ezeknek
valamilyen következményei ?valamilyen következményei ?valamilyen következményei ?valamilyen következményei ?valamilyen következményei ?
Igen, tudunk ilyen előnytelen szerződésekről.
Egy részüket igyekszünk a törvények szerint
kivizsgálni, több esetben pedig a képviselők-
kel való tárgyalások után javaslatot teszünk
néhány szerződés megszüntetésére

2020202020111112-ig minden v2-ig minden v2-ig minden v2-ig minden v2-ig minden várárárárárosnak a szosnak a szosnak a szosnak a szosnak a szeméeméeméeméeméttttt
50 %-t  kellene elkülönitve gyűjteni. Opti-50 %-t  kellene elkülönitve gyűjteni. Opti-50 %-t  kellene elkülönitve gyűjteni. Opti-50 %-t  kellene elkülönitve gyűjteni. Opti-50 %-t  kellene elkülönitve gyűjteni. Opti-
mista Ön Nagykapost illetően ?mista Ön Nagykapost illetően ?mista Ön Nagykapost illetően ?mista Ön Nagykapost illetően ?mista Ön Nagykapost illetően ?
Biztos vagyok abban, hogy a közeljövőben
nálunk is elkezdődik a szelektív szemét-
gyűjtés.

Hogyan és mikor akarja a város emelniHogyan és mikor akarja a város emelniHogyan és mikor akarja a város emelniHogyan és mikor akarja a város emelniHogyan és mikor akarja a város emelni
a parkolóhelyek számát ?a parkolóhelyek számát ?a parkolóhelyek számát ?a parkolóhelyek számát ?a parkolóhelyek számát ?
A parkolás nem csak Nagykapos problémája.
A rendelőintézet és a Družba hotel mellett a
legégetőbb a helyzet. Ami a rendelőt illeti,
mögötte egy háromszög alakú városi tulajdonú
telek van, ahová esetleg a parkolást irányít-
hatnánk. Igyekezni fogunk, hogy ezt még az
év folyamán megoldjuk.

Minek örülhetnek a város lakosai, mitMinek örülhetnek a város lakosai, mitMinek örülhetnek a város lakosai, mitMinek örülhetnek a város lakosai, mitMinek örülhetnek a város lakosai, mit
terveznek az idén ?terveznek az idén ?terveznek az idén ?terveznek az idén ?terveznek az idén ?
Folytatni szeretnénk a hagyományos vásáro-
kat, a kaposi síkfutást, de a Kaposon nagy
hagyománnyal rendelkező halászléfőzőver-
senyt ist. Szeretnék még gyermeknapot vagy
városi napokat bevezetni. Ami a karácsonyt
illeti, egész adventben szeretnék kísérőren-
dezvényeket szervezni az emberek számára.

Próbálja meg meghatározniNagykaposPróbálja meg meghatározniNagykaposPróbálja meg meghatározniNagykaposPróbálja meg meghatározniNagykaposPróbálja meg meghatározniNagykapos
város prioritásait !város prioritásait !város prioritásait !város prioritásait !város prioritásait !
Először is azt kell befejezni, ami már el van
kezdve.  Továbbá nagyon szeretném a várost
atraktívabbá tenni, hogy az emberek jól érez-
zék itt magukat és ösztökélni őket arra, hogy
városuk fontos legyen nekik. Hogy ne gondol-
ják azt, hogy ezt csak a város vezetése és
a képviselők változtathatják meg.

Michaela Lázárová beszélgetettMichaela Lázárová beszélgetettMichaela Lázárová beszélgetettMichaela Lázárová beszélgetettMichaela Lázárová beszélgetett

VVVVVagon pragon pragon pragon pragon prooooojektjektjektjektjekt
Nagymihály -Nagymihály -Nagymihály -Nagymihály -Nagymihály -  2007 április 23.-án a nagykaposi Energetikai Szaktanintézet 44 diákja és
2 pedagógusa vett részt a „Vagon projekt“ elnevezésű kiállításon. Ez a páratlan kiállítás két
korabeli vasúti kocsiban volt elhelyezve a nagymihályi vasútállomáson és az 1939 – 1945
közötti szlovákiai holokauszt alatti tragikus emberi sorsokat jelenítette meg.  A kiállítást
a besztercebányai Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeuma szervezte.

Az első vagonban ténybemutató tárlat volt. A szlovákiai zsidó és cigány holokauszt
történetét ismertette  és  húsz konkrét emberi sorsot térképezett fel tényszerűen.  A másik
vagon az érzelmekre akart hatni – üres volt, úgy volt berendezve, mint a deportációk alatt.
Nagy képernyőkön mutatták be olyan emberek vallomását, akik elszenvedték a faji
üldöztetést.A kiállítás a diákoknak nagyon tetszett és mély benyomást tett rájuk.
Nataša Masnicová, az iskola igazgatóhelyettese
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A drogok és a rasszizmus ölnek,A drogok és a rasszizmus ölnek,A drogok és a rasszizmus ölnek,A drogok és a rasszizmus ölnek,A drogok és a rasszizmus ölnek,
a sa sa sa sa sporporporporport összt összt összt összt összekekekekeköööööttttt

NNNNNagykagykagykagykagykapos apos apos apos apos – 2007. május 28-án a nagykaposi Energosun mozitermében megren-
dezésre került a Nagykaposi Energetikai Szakközépiskola és a Királyhelmeci
LÚČ Sportakadémia által közösen szervezett első diákkonferencia „„„„„A drA drA drA drA drogok és aogok és aogok és aogok és aogok és a
rrrrrasszizmus ölnekasszizmus ölnekasszizmus ölnekasszizmus ölnekasszizmus ölnek, a s, a s, a s, a s, a sporporporporport összt összt összt összt összekekekekeköööööt”t”t”t”t” címmel.

A konferencia célja az volt, hogy nyilvánosan is felhívja a figyelmet a káros
szenvedélyek és a rasszizmus terjedésére, kihangsúlyozva az intolerancia
megszüntetésének szükségességét a fiatalok, valamint a nemzetek és nemzetiségek
között; meghatározni a szabad döntés eszközeit az adott területen, továbbá
tapasztalatot cserélni más iskolákkal a nacionalizmus és a rasszizmus megelőzése
érdekében.

A szakemberek és a meghívott vendégek a következő témákról adtak elő:
a drogok és az alkohol negatív hatásai, a droghasználat büntetőjogi aspektusai, az
élsport és a dopping problémái, alkoholfüggőség,  a dohányzás problémája a labda-
rúgóedző szemével, a sport összeköt - a rasszizmus öl, tiltások és korlátozások –
az államhatár és a belső piac védelme. A konferenciát JUDr. Zdenko Trebula,
a Kassai Megyei Önkormányzat elnöke védnöksége alatt rendezték meg.

Nataša MasnicováNataša MasnicováNataša MasnicováNataša MasnicováNataša Masnicová

A kis TA kis TA kis TA kis TA kis Tamás nagy sikamás nagy sikamás nagy sikamás nagy sikamás nagy sikererererereeeee
Beregszász –  Beregszász –  Beregszász –  Beregszász –  Beregszász –  A nagykaposi Szabadidőközpont  immár
másodszor kapcsolódott bele abba a Természet a gyer-
mekek szemével elnevezésű nemzetközi képzőművé-
szeti versenybe, amelyet a beregszászi Csernobil
Gyermekei  Alapítvány rendezett  kilencedik alkalom-
mal. Az eredmények kihirdetését hagyományosan a cser-
nobili katasztrófára való emlékezés idején  szervezik Ez
az évfolyam számunkra rendkívül sikeres volt, mert a több
mint 3000 munka közül Révész Tamáska akvarellje is
nyert díjat.

Tamás a Varga Mária által vezetett képzőművészeti
szakkört látogatja. Szüleivel és a Szabadidőközpont
igazgatónőjével vett részt az április 25.-27.-e közötti
díjátadáson. Büszkén és gyermeki örömmel fogadta az
alapítvány igazgatója, az ugvári önkormányzat és
a beregszászi kulturális intézmények képviselőinek
jókívánságait, hiszen mint a legfiatalabb résztvevők ben-
jáminja, a pályázati munka elkészítésének idején 4 éves
volt. Nagyon tehetséges és szeret rajzolni, de csak azt,
ami érdekli.

A díj átvétele után Tamáska büszkén pózol a fotósoknak
a többi versenyzővel együtt

Az értékelő bizottságnak nagyon nehéz dolga volt,
mert a pályázati munkák nagyon szépek,  változatosak
voltak, különféle technikával és „lélekkel“ készültek.
A háromnapos program részét képezte Beregszász
nevezetességeinek megtekintése, a Tanítók Házában
megtartott hangverseny, látogatás a munkácsi várban
és kirándulás a gyönyörű természeti területre – Szinyak-
ra, ahol sok látnivaló van, például a mozgásszervi beteg-
ségek gyógyítását szolgáló szanatórium, a gyönyörű
Schönberg-templom és egyebek.

Sok kellemes emberrel találkoztunk ottjártunkban
és úgy hiszem, hogy ezzel a versennyel is megerősít-
hetjük a gyermekek érdeklődését a képzőművészet iránt.
Minden gyermek művész, csak az a probléma, hogyan
maradjon meg művésznek felnőtt korában is. Ezt Pablo
Picasso állította és mi nem tehetünk mást, mint hogy
mélyen egyetértünk vele és megteremtjük a szabadidő
nemes módon történő eltöltésének feltételeit.

Irena LazarováIrena LazarováIrena LazarováIrena LazarováIrena Lazarová

hírek

A városi parlament májusi üléseA városi parlament májusi üléseA városi parlament májusi üléseA városi parlament májusi üléseA városi parlament májusi ülése
NNNNNagykagykagykagykagykapos – apos – apos – apos – apos – A városi      önkormányzati testület képviselői 2007. május 29-én
tartották rendszeres ülésüket. A város vezetése meghallgatta az egyes bizottságok
elnökeinek   szóbeli tájékoztatását a bizottságok elmúlt időszak alatt végzett  mun-
kájáról. Ezután Molnár Mária mérnöknő, Nagykapos fő közgazdásza előterjesztette
a költségvetés teljesitésének második negyedévi kiértékelését, amelyet a képviselők
jóváhagytak.

A következő napirendi pontokban a képviselők meghallgatták az ingatlan vagyon
leltározásáról tájékoztató beszámolót, a közös épitésügyi hivatal  múlt évi munkájáról
szóló közleményt és a városi rendőrség 2006. évi tevékenységét ismertető  jelentést.
Megismerkedtek azoknak az ellenőrzéseknek az eredményeivel is, amelyeket
a városi rendőrök végeztek a város területén található vendéglátói létesítményekben.

A májusi ülés második részében a képviselők jóváhagyták annak az általánosan
kötelező rendeletnek a tervezetét, amely a termékek piaci eladási feltételeivel és
az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Az ülés végén
a résztvevők megismerkedhettek a a Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatal  vizsgálatának,

A városi rendőrség felhívásaA városi rendőrség felhívásaA városi rendőrség felhívásaA városi rendőrség felhívásaA városi rendőrség felhívása
Nagykapos városa ezúton felhívja a tisztelt kutyatulajdonosok figyelmét, hogy

az 50/2002. számú általános érvényű önkormányzati rendelet értelmében
teljesítsék kutyatartásból fakadó kötelezettségeiket. A már említett rendelet
tartalmazza, hogy tilos a kutyákat játszótereken, sportpályákon, játszótéri
homokozókban és temetőkön sétáltatni.  A közterületek tisztán tartása és a higiéniai
szabályok betartása érdekében a kutya tulajdonosa, illetve sétáltatója köteles ügyelni
arra, hogy kutyája ne szennyezze és károsítsa a közterületeket. A rendelet betartását
a Nagykaposi Városi Rendőrség ellenőrzi majd és megsértése esetén a kutya
tulajdonosa ellen szabálysértési eljárás indítható.

önkormányzat

információ

kultúra
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IsIsIsIsIskkkkkolánk tolánk tolánk tolánk tolánk törörörörörténelmi sikténelmi sikténelmi sikténelmi sikténelmi sikererererereeeee
NNNNNagykagykagykagykagykapos – Megvapos – Megvapos – Megvapos – Megvapos – Megvalósult a csodaalósult a csodaalósult a csodaalósult a csodaalósult a csoda!  A P.O.H. szlovák tannyelvű
általános iskola válogatott csapata bejutott a 2007. évi Iskolai Coca-
Cola Kupa  labdarúgó bajnokságának országos döntőjébe. Ez a várat-
lan, szédületes siker nem csak a játékosokat, de a nagyközönséget is
meglepte. Már az elmúlt év folyamán nagyon közel voltunk ugyan
a bejutáshoz, de akkor nem állt mellénk a szerencse és főleg a hazai
szervezők. Ami volt, elmúlt .....

A szenzációs sikert a következő játékosok érték el: Balog Ján,
Hencel Dávid, Šoltés Ján, Sinčák Stanislav, Husovský Jozef, Šimko
Dávid, Hajduk Peter, Tóth Nikolas, Hami Marcel, Rácz Peter, Klobouk
Anton, Deme Vojtech, Tomeček Juraj, Hireš Peter, Babjak Patrik és
a kivitelező csapat: Nadaľ Ondrej edző és Kaplár Ladislav segédedző.

A döntő mérkőzéseket június 4-én és 5-én tartották az FK Inter
Bratislava stadionjában, amelyeken a kerületi fordulók győztes csapatai
vettek részt. Csapatunk szerepléséről és az eredményekről következő
számunkban tudósítunk.

Ifj. Ladislav KáplárIfj. Ladislav KáplárIfj. Ladislav KáplárIfj. Ladislav KáplárIfj. Ladislav Káplár

Három évvel ezelőtt senki sem hitte volna el (jómagamat is
beleértve), hogy Nagykaposon és környékén zenei fesztivált
lehetne rendezni. A városkának nincsenek említésre méltó zenei
hagyományai s ez alól csak a rég megszűnt fúvószenekar, illetve
a művészeti alapiskola lassan ötven éves tevékenysége jelent
kivételt.

bakról. Az interpretációs csúcsot Marek Vrábel orgonakoncertje
képezte a deregnyői Lónyai-kastélyban, ahol korabarokk szer-
zőktől, Bachtól, Mendelssohntól, Widortól és a nagy cseh kor-
társ Petr Ebentől hallhattunk kompozíciókat hiteles, szuggesz-
tiv és hibátlanul átgondolt tolmácsolásban. A kassai Csermely
Kórus a nagykaposi római katolikus templomban lépett fel több
évszázadon át ívelő, többnyire kíséret nélküli műsorral, s igy a
Kodály-évfordulóról is méltóan megemlékeztünk; ezt a célt szol-
gálta egyébként az a regionális kórustalálkozó is, ahol az Ung-
vidék és Bodrogköz vegyeskarai mérték össze tudásukat és
hirdették a kórusmozgalom nemes üzenetét. De remek volt az
ifjú Kavuljaková-Balážová gitárduó koncertje is Csicserben, a
Kassai Vonósnégyes fellépése Dobóruszkán, nem beszélve a
lehengerlően muzsikáló Happy 4 friends nevű zsolnai jazzegyüt-
tesról. S nem emlitettük még az unikumnak számító Ľalíková-
Oláh cimbalom-zongorakettőst, ezen belül pedig Dezider Oláh
káprázatos cimbalomjátékát...

A mérce tehát magasra állíttatott. Nagykaposon és az Ung-
vidéken lassan kialakul egy igényes zenekedvelő réteg. A zenei

Pontosan a Nagykaposi Művészeti Alapiskola az az intézmény,
amely oroszlánrészt vállalt egy teljesen új hagyomány elindítá-
sából. Tavaly, a Nagykaposi Zenei Tavasz második évfolyamán
már nívós koncerteket, igazi művészeket láthatott-hallhatott a
kaposi közönség. Idén a szervezők még tovább mentek és min-
denekelőtt hazánk kulturális minisztériuma anyagi segítségével
megszülettek az Ung-vidéki Zenei Napok.

S ez már nem afféle puhatolózás volt, hanem nagybetűs zenei
fesztivál! Tizenegy koncert huszonnégy nap leforgása alatt má-
jus1. és 24. között, kísérőrendezvények, a (nemcsak) komoly-
zenei műfajok és stilusok színes kavalkádja, hat különböző hely-
szín, négy község. Nemcsak Nagykaposon rendeztek ugyanis
hangversenyeket, hanem az Ung-vidék három további közsé-
gében, mégpedig Csicserben, Deregnyőben és Dobóruszkán.
Talán nem szerénytelenség leiírni, hogy jóval nagyobb városok-
nak, régióknak is becsületére válna egy ilyen léptékű, döntően
klasszikus zenére építő rendezvénysorozat.

Persze nem a mennyiség az elsőrendű szempont; a fesztivál
szinvonalát rangos, hazai élvonalat képviselő művészek, kitűnő
fiatal tehetségek, neves együttesek biztosították. A rendezvény-
sorozat korai csúcspontja Gija Kancseli világhirű grúz zeneszerző
Exil c.művének szlovákiai ősbemutatója volt a nagykaposi refor-
mátus templomban tartott nyitókoncerten. Felállva tapsolva fe-
jezte ki tetszését e rendkívüli hangulatú, csendes és meditatív
mű elhangzása után a közönség, ami önmagában sem elhanya-
golható tény. Az érdeklődéssel egyébként sem volt különösebb
baj, majdnem valamennyi koncerten tekintélyes számű hall-
gatósereg gyűlt össze, kb.ötventől százötven főig. A zárókon-
certet biztosító Kassai Állami Filharmónia fellépését övezte a
legnagyobb érdeklődés: programjukon Cikker Emlékek c.műve,
Beethoven Ötödik szimfóniája és Csajkovszkij gordonkára és
zenekarra irt Rokokó variációi szerepeltek, ahol elsősorban
Katarina Zajacová fiatal csellóművész tündökölt.

Mivel a fesztivál programjának, előadói színvonalának és
egyéb fontos momentumainak részletes taglalása egy egész
újsághasábot igénybe vehetne, röviden szólunk a legfontosab-

A római katolikus templomban összegyűltek felállva tapsolnak a kasai
Csermely Kórus előadása után, élen az esperes úrral

A nyitóhangversenyen Peter Petrikán, városunk polgármestere
is részt vett

Ung-vidéki Zenei Napok 2007 - megvalósult álomUng-vidéki Zenei Napok 2007 - megvalósult álomUng-vidéki Zenei Napok 2007 - megvalósult álomUng-vidéki Zenei Napok 2007 - megvalósult álomUng-vidéki Zenei Napok 2007 - megvalósult álom

fesztivál álma megvalósult, új hagyomány született.
Viszontlátásra az Ung-vidéki Zenei Napok 2008 hangverse-
nyein!

HorHorHorHorHorkkkkkaaaaay Ty Ty Ty Ty Tamásamásamásamásamás
(a cikk az Új Szó részére született)

sport
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Az atléAz atléAz atléAz atléAz atlétiktiktiktiktikai vai vai vai vai vererererersensensensensenyyyyy
járási fordulójajárási fordulójajárási fordulójajárási fordulójajárási fordulója

Nagymihály – Nagymihály – Nagymihály – Nagymihály – Nagymihály – A középiskolák könnyűatlétikai
versenyének járási fordulóját hagyományosan
májusban tartják, amelyről a Nagykaposi Energe-
tikai Szaktanintézet diákjai sem hiányozhatnak.
A járási fordulót az idén a Nagymihályi Mezőgaz-
dasági Szakközépiskola rendezte.

Három nagyon sikeres év után minden készen
állt arra, hogy idén akár a legjobb eredményeket
érjük el, de legjobb atlétáink sérülései miatt ez
sajnos nem így történt. Mindezek ellenére 11 főből
álló csapatunk becsületesen „harcolt”, még ha
idén nem is sikerült bekerülniük a kerületi
fordulóba (csak a járási forduló győztesei lépnek
tovább), egész szép eredményeket értek el.

A legsikeresebb versenyzőnk Rezes Róbert
lett, aki 2. helyezést ért el 3000 méteres futásban.
Természetesen büszkék vagyunk Jakab Sándorra
is, aki 1500 méteren 4., és Rigó Lászlóra, aki
100 méteren 6. lett.

Elsőseink eredményei is bizalomkeltőek, és
azt jelzik, hogy a jövőben nem kell majd lemon-
danunk a magasabb helyezésekről. Némethi
Tamás ugyanis az 5. helyet  szerezte meg 800
méteres futásban, Varcholák Lukáš a 8.-at
gerelyhajításban (18 ellenféllel szemben), Mihal-
ka Dávid pedig 10. lett 400 méteres futásban.

Mindegyik résztvevőnek ezúton is gratu-
lálunk elért eredményeihez és köszönjük a
példás részvételt.

-nm--nm--nm--nm--nm-

Nagykapos -Nagykapos -Nagykapos -Nagykapos -Nagykapos - 2007. június 4-én a nagykaposi futballpálya sportolókkal teli területté
változott. A „Tegyük színesebbé életünket sporttal“ elnevezésű rendezvényt a Nagykaposi
Speciális Alapiskola szervezte a gyermeknap alkalmából. „Ígérem, hogy becsületesen és
emberségesen, a sport hagyományainak szellemében versenyzem. Barátaimat nem csapom
be. Egész nap vidám leszek. A Mindent bele! biztatást egyfolytában ismétlem. Ezt fogadom!“
Ezek a szavak a  speciális alapiskola diákjainak a szájából hangzott el, miután tanáraik
megismertették őket a verseny szabályaival.

A legnagyobb motivációt azonban az ifjú sportolók számára természetesen a sok
nyeremény jelentette: az ajándékokkal teli kosarak, iskolai felszerelésekkel, kifestőkkel,
kirakós játékokkal, ugrókötelekkel, pólókkal, tollakkal, kulcstartókkal és még sok mással,
mind ott álltak a futballpályán, gazdáikra várva.

A „Köszönjük
a szponzoroknak“
feliratú plakáton
ott volt azon há-
rom cég logója is,
melyek gondos-
kodtak arról, hogy
ezek a gyerekek,
ha kis időre is, de
el tudják felejteni
mindennapi prob-
lémáikat.

Az összes versenyszám után végre sor kerülhetett az eredményhirdetésre és a  díjak
kiosztására. Akik az első három helyen végeztek, oklevelet és tárgynyereményt kaptak.
Díjak nélkül azonban a kevésbé szerencsések sem mentek haza, sőt az egyes osztályok is
kaptak ajándékot. A csúcspont a „Nap legjobb sportolója és sportolónője“ cím kihirdetése
volt. A nap legjobb női sportolója a 2.C. osztály tanulója Váradi Leona lett, a legjobb
sportoló címet pedig a 9.A. osztályos Žiga Richard nyerte el.

Köszönjük a speciális alapiskola  vezetésének és tanárainak, hogy megszervezték ezt
az eseményt. És külön köszönet szponzorainknak a tárgynyereményekért.

sport

Ahogyan a korábbi években, idén is várjuk
a fiatalokat, ha úgy döntenek, hogy intézmé-
nyünkben, a Fábry utca 21. szám alatt szeret-
nék eltölteni szabadidejüket a nyári szüni-
dőben. Minden évben jó csapat gyűlik össze,
akik többé-kevésbé együtt töltik itt a nyarat.
Reméljük idén sem lesz ez másként.

Változatos programot készítettünk, mely-
ben egyaránt szerepet kap a játék és a kikap-
csolódás, a turisztika, a fotózás és a kreati-
vitás, valamint az internet és a számítástech-
nika egyaránt. Emellett sokat beszélgetünk
és nevetünk majd, ugyanis nálunk a nevetés
kötelező.

A fiatalok rendelkezésére állnak majd tár-
sasjátékok, számítógépek, sporteszközök és
biliárdasztal is. Készítünk majd művészi alko-
tásokat (modellezünk, batikolunk, díszítünk,
stb.), melyekből később kiállítást rendezünk.
A fent említett dolgok csupán töredékei ama

TTTTTegyük színesebbé éleegyük színesebbé éleegyük színesebbé éleegyük színesebbé éleegyük színesebbé életünktünktünktünktünkeeeeet st st st st sporporporporporttttttttttalalalalal

Nyár a szabadidőkNyár a szabadidőkNyár a szabadidőkNyár a szabadidőkNyár a szabadidőközpontbanözpontbanözpontbanözpontbanözpontban
sok tevékenységnek, melyek a gyerekekre
várnak. A programokat a gyerekek érdeklő-
déséhez igazítjuk, ezért természetesen változ-
hatnak.

A nyári program július 9-én kezdődik a
szabadidőközpontban működő táborral és au-
gusztus 17-én ér véget. A gyerekek naponta
látogatják a szabadidőközpontot. A program-
terv megtalálható a www.cvcvkapusany.edu.sk
honlapon, az alapiskolákban, a Városi Műve-
lődési Központban és a szabadidőközpontban
lehelyezett hirdetőtáblákon. A tábor reggel
9:00 órától délután 15:00 óráig tart. Érdek-
lődés esetén ebédet is biztosítunk a gyerekek
számára. Bevált módszer az otthonról hozott
ebéd, melyet melegítve tálalunk.

Jelentkezni a tábor megkezdése előtti na-
pig lehet. Az egész program ingyenes azon
gyerekek számára, akik a 2007/08-as tan-
évre beadták jelentkezésüket iskolán kívüli

tevékenységre és befizették a meghatározott
illetéket (rendszerint 50 korona/hónap). A
többi gyerek számára a részvételi díj napi 20
korona. A jelentkezési ívek a szakkörök kíná-
latával megtalálhatók weboldalunkon, vala-
mint a szabadidőközpontban.

Főleg azon gyerekek jelentkezését várjuk
(6-18 éves korig), akik a szünidő alatt felügye-
let nélkül maradnak otthon, nincs még terve-
zett programjuk, és természetesen mindenkit,
aki programjaink iránt érdeklődik.

A biztonsági előírások és az alkalmazottak
korlátozott száma miatt táborunk napi 20 gye-
rek befogadására alkalmas. Reméljük, hogy
kínálatunkban minden korcsoport megtalálja
a számára megfelelő foglalkozást. Látogassa-
nak meg minket és személyesen is győződ-
jenek meg róla, hogy a résztvevők kellemes
környezetben, pedagógusok felügyelete alatt
hasznosan töltik el szabadidejüket.              -la--la--la--la--la-

információ
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