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ZO ŽIVOTA OBCE

PODPORA VÝSTAVBE
DOMOV A BYTOV
 Iste všetci máme v živej pamäti, ako
bola v minulých rokoch naša obec
chybným rozhodnutím zaradená medzi
takzvané zánikové obce. Bolo to nie-
kedy medzi rokmi 1965 až 1990, keď
boli pre našu obec pridelené malému
počtu šťastlivcov dve či tri stavebné po-
volenia, hoci záujem bol omnoho väčší.
Mladí ľudia si zakladali rodiny, potre-
bovali bývať, a tak chceli domy, byty.
Tie však v našej obci pre nich neboli,
a tak viac ako jedna generácia mladých
Abrahámčanov odišla z našej obce naj-
mä do miest, ale i do okolitých obcí,
kde bola výstavba podporovaná. S tým-
to majú skúsenosti mnohé rodiny z na-
šej obce, keď sú ich všetci súrodenci
z našej obce preč. Po roku 1990 nastala
zmena, a tak bola regulácia výstavby
daná iba možnosťami jednotlivých sta-
vebníkov. Tu však nastal ďalší vážny
problém, keď je zástavba obce vyčerpa-
ná a možnosť výstavby sa otvára v no-
vých stavebných obvodoch, kde sa
najmä v posledných rokoch prejavuje
veľký záujem o výstavbu – to znamená
že i o kúpu stavebných pozemkov. Ak
nechceme, aby opäť naše mladé rodiny,
ktoré zatiaľ bývajú u rodičov a chcú sa
osamostatniť, odišli tam, kde je výstav-
ba už v plnom prúde, musí výstavbu
podporovať i naša obec. Ak nechceme
ísť s výstavbou do nových lokalít mimo
obce, naskytuje sa nám jediná možnosť,
a to podporovať výstavbu na pozem-
koch, ktoré ešte nie sú zastavané a majú
dostupné inžinierske siete, ako lokalita
za  cintorínom.  Tu je  však  možnosť vý-
stavby obmedzená iba na niekoľko po-
zemkov a niektoré domy sú už vo vý-
stavbe, niektoré sa pripravujú. Ďalšou
možnosťou je výstavba po Panskej ces-
te, kde ale chýbajú siete. Veľmi sľubne
sa javí a rozbieha výstavba v novom
stavebnom obvode po Starom potoku,
bývalom mlynskom náhone, ktorý je
v  šírke  6  m  a  je  v  majetku  obce.  Tu  je
možná výstavba až po splnení niekto-
rých podmienok, ktoré stanovuje sta-
vebný zákon, najmä, že stavba rodinné-
ho domu musí mať možnosť napojenia
sa na vodu, elektriku, plyn, dobre by
bolo i na kanalizáciu. Základným pred-
pokladom je však prístupová cesta
a hlavne uličné priestory v majetku
obce, aby sme na výstavbu sietí dostali
stavebné povolenie. Ulica musí byť

v šírke minimálne 14–15 m pre bezpro-
blémové uloženia spomínaných inži-
nierskych sietí. I z týchto dôvodov sa
terajšia výstavba vodovodu, ale najmä
cesty uskutočňuje iba po pozemkoch vo
vlastníctve obce. Ďalej už výstavba nie
je možná zo známych a vysvetlených
dôvodov. Nie každý však má možnosť
výstavby rodinného domu, a preto naj-
mä mladým Abrahámčanom je určená
výstavba pripravovaných bytoviek, kde
nájdu nové a hlavne dostupné bývania.

Výstavba sietí v novom stavebnom
obvode nie je lacnou a bezproblémovou
záležitosťou, ale postupom času sa dá
všetko zvládnuť. Som presvedčený, že
nikto nechce, aby z našej obce odchá-
dzali mladí Abrahámčania iba preto, že
nemajú  kde  stavať,  hoci  sme  im  v  tom
mohli pomôcť.

Marian Vrbovský – starosta

SPRAVODLIVOSŤ
Iste viacerí počuli sťažnosti niekto-

rých politikov, že rozdeľovanie financií
z EU fondov nie je spravodlivé a južné
Slovensko, konkrétne obce, kde sú vo
vedení starostovia za SMK, nedostávajú
za tejto koalície z EU fondov financie či
už na rekonštrukcie škôl, či iné výzvy.
Ja som však nepočul za minulej 8-
ročnej vlády, že by niekto z vtedajšej
parlamentnej opozície bojoval za obce,
ktoré skutočne nedostali ani korunu na
rozvoj. Bolo by porovnať, aké financie
za minulej vlády dostali obce na porov-
nanie napríklad v našom Galantskom
okrese, kde sú slovenské a tzv. maďar-
ské obce. Za našu obec, ale aj obce
ostatné slovenské môžem povedať –
veľmi málo, alebo v našom prípade nič.
Kde  boli  vtedy  tí,  čo  teraz  volajú  po
spravodlivom rozdeľovaní EU financií,
prečo vtedy nepovedali, že je potrebné
dať z bohatého finančného stola aspoň
spadnuté omrvinky i obciam iným ako
len  tým  južnejšie  od  Abrahámu.  Tu  sa
hodí povedať jedno príslovie – nerob
iným, čo nechceš, aby iní robili tebe.
     Mohol by som konkretizovať, ktoré
obce a mestá z okolia. aké financie
dostali, ale nič by som už tým nezmenil.
Boli to desiatky až stovky miliónov.
Spravodlivosť je veľmi relatívny pojem.
Ak by sme sa mali aspoň priblížiť
spravodlivosti i v oblasti prideľovania
EU financií, tak potom by bolo
najspravodlivejšie a najkontrolovanej-
šie, aby sa rozdeľovali podľa počtu oby-

vateľov. Vyjde výzva napríklad na
rekonštrukciu školy a vieme, že ak
podáme dobrý projekt, máme nárok na
istú danú sumu vynásobenú počtom
obyvateľov obce. Že sa to nedá? Ale
veď podmienky, za akých sa budú roz-
deľovať EU financie, sme si stanovili
mi sami a Európa nám ich iba odobrila.
Potom by sa nemohlo stať, že niektoré
obce, či mestá dostali za minulej vlády
desiatky, či stovky miliónov a iné nič.
Kde bola vtedy spravodlivosť v rozde-
ľovaní financií a kde boli vtedy tí po-
litici, ktorí teraz vykrikujú, že školy na
južnom Slovensku nedostávajú finančné
dotácie? Nech si spomenú na svoje mi-
nulé pôsobenie, keď štedro rozdávali
práve školám na južnom Slovensku.

Malé obce nemajú k dispozícii štáby
ľudí na finančnom, investičnom, či
projekčnom oddelení, nemajú veľké
finančné možnosti, aby investovali do
veľmi náročných projektov. V malých
obciach sa nemožno venovať každej
výzve na podávanie projektov s danými
ľudskými kapacitami. Na druhej strane
väčšie obce, či mestá, ktoré na to majú,
to i patrične využívajú, obzvlášť, ak ma-
li aj patričné politické krytie.

Nečudujme sa potom, že teraz po
zmene vlády sa sťažujú. Boli zvyknutí,
že takmer každý projekt im „vyšiel“.

M. Vrbovský

VÝSTAVBA POKRAČUJE
V týchto dňoch bola úspešne ukon-

čená hlavná časť výstavby zastrešenia
letnej  terasy  v  športovom  areáli.  Bude
to stavba, ktorá pozdvihne úroveň let-
ných podujatí v týchto priestoroch na
novú vyššiu úroveň a zníži riziko týchto
podujatí v prípade náhleho nepriazni-
vého počasia.  Je  to  stavba,  ktorá  nie  je
z hľadiska náročnosti zložitá, ale z
hľadiska rozlohy veľká. Nie je zanedba-
teľná ani finančná stránka výstavby.
Všetci zainteresovaní však veria, že bu-
de dobre slúžiť všetkým návštevníkom
po desiatky rokov. Dovolím si tvrdiť, že
sa stane letným kultúrnym domom
v prírode. Už teraz želám všetkým
budúcim používateľom tejto potrebnej
stavby len samé pekné chvíle pod jej
strechou.

M. Vrbovský
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NÁVŠTEVA POSLANCOV

V piatok 21. novembra sa uskutoč-
nila návšteva poslancov NR SR v na-
šom Galantskom okrese. Bola rozdelená
do viacerých skupín, aby sa každý
z poslancov mohol venovať problema-
tike, ktorá je mu blízka, ale i pre lepšie
rozloženie hosťov po viacerých mestách
a obciach. Skupina, v ktorej bol poslanec
NR SR Urbáni, štátny tajomník
ministerstva hospodárstva Rybárik, za
okres p. Scholc, p. Hanus, p. Tot a p.
Vrbovský, bola prijatá  primátorom
Galanty  Alexandrom Mézešom. Primá-
tor oboznámil hostí s problémami mesta,
ale i s úspechmi, ktoré mesto dosiahlo
pod jeho vedením. Na stretnutí boli prí-
tomní i viacerí významní podnikatelia
v meste, ako zástupca firmy Samsung.
V diskusii sa viackrát spomenulo, že
v tomto zmiešanom území nie sú medzi
obyvateľstvom problémy a spolunažíva-
nie je dobré. Poslanec Urbáni sa zau-
jímal o problémy okolo Galantskej ne-
mocnice, ktorá má stále veľké finančné
dlhy.  Na  záver  stretnutia  bola  beseda
s regionálnymi a miestnymi médiami.
Ďalšou dôležitou zástavkou na ná-

všteve po okrese bolo prijatie u primá-
tora Serede Vladimíra Vranoviča. Toto
najväčšie mesto okresu prijalo návštevu
spolu s podnikateľmi veľmi bezpro-
stredne a srdečne. Po oboznámení sa
s mestom bola veľmi živá diskusia, ktorá
viackrát pripomenula prítomným hos-
ťom, že nerovnomerné a nevyvážené
prideľovanie dotácií za minulej vlády
treba napraviť. Viaceré mestá a obce
mali nadpriemerné prideľovanie dotácií
a iné trpeli dlhodobým finančným pôs-
tom. Rozdiel medzi rozvojom Galanty
a Serede, ale i viacerých obcí je toho prí-
kladom. Viaceré témy, ktoré trápia Se-
reď, ale i okolie, boli ďalej rozdisku-
tované na pracovnom obede, ktorý uspo-
riadal pre hostí primátor. Tu sa ako
veľký problém spomenula skládka po
niklovej huty. Primátor spomenul vý-
znamný impulz, ktorý by mal nastať pre
rozvoj turizmu  výstavbou priehrady na
Váhu. Prítomní podnikatelia oboznámili
hostí s problémami vo svojej práci.
Štátny tajomník Ministerstva hospo-
dárstva  Rybárik pripomenul podnika-
teľom, že možno čerpať na viaceré pro-
jekty finančné dotácie, ktoré pomôžu
podnikateľom.

Starosta Abrahámu Marian Vrbovský
pripomenul hosťom, že v okrese Galanta
sú i obce so svojimi problémami. Spo-

menul, že sa dlhodobo nerieši
katastrofálny stav kaštieľa – liečebne
Abrahám, ktorý vinou DFNsP BA je
v ruinovom stave. Taktiež pripomenul
problém spomenutý primátorom
Serede, že poskytovanie finančných
dotácií na rôzne projekty boli za
minulej vlády v okrese Galanta  orien-
tované výhradne na obce, kde boli
starostovia za SMK, prípadne s pod-
porou  SMK.  Ostatné  obce,  ako
Abrahám, Pusté Úľany, Veľký Grob,
ale aj iné nedostali za minulej vládnej
garnitúry nič. Napríklad obci Abrahám
bol zamietnutý projekt na rozvoj ško-
ly,  no  Galanta  a   Sládkovičovo  na
rekonštrukciu škôl financie dostali.
Takže náprava poskytovania nevyvá-
žených dotácií v našom okrese sa za-
tiaľ nekoná. Je potrebné sa aktívnejšie
zaoberať i týmto, lebo nevyváženosť
z nepochopiteľných príčin pokračuje.
Očakávame nápravu tohto stavu, veď
aj naša škola potrebuje rekonštrukciu,
aj tu žijú ľudia. Hostia prisľúbili, že sa
budú problémami zaoberať a podľa
svojich možností ich napraviť.

Vystúpením folklórnej skupiny Ja-
telinka z Abrahámu  sa začalo stret-
nutie   poslancov NR SR s obyvateľmi
Galantského okresu v kultúrnom dome
v Matúškove. Na otázky odpovedali
poslankyne Katarína Tóthová, Diana
Štrofová a Zdenka Kramplová. Z via-
cerých položených otázok vyberám.
Ako sa stavajú k problému okolo
vzťahov s Maďarskom a problému
okolo učebníc pre menšiny. Pekným
záverečným vystúpením FS Jatelinka
sa zakončilo stretnutie s poslancami
NR  SR  za  ĽS  HZDS.  Iná  skupina
poslancov (P. Baco a Z. Kramplová)
navštívila Poľnohospodárske učilište,
kde hovorili na tému poľnohospodár-
stvo.

Vyvrcholením pobytu poslancov
v našom okrese bolo stretnutie s poľ-
nohospodármi okresu Galanta v Slád-
kovičove, na ktorom sa zúčastnil
aj predseda ĽS Vladimír Mečiar.

Na záver krátke hodnotenie návštevy
 poslancov NR SR z pohľadu pisateľa
článku. Bolo to stretnutie, ktoré podalo
poslancom obraz o dianí v okrese,
o problémoch, ale aj úspechoch. Poslan-
ci prezentovali svoje postoje jednak
k problémom na Slovensku, jed-
nak k viacerým problémom okresu,
ktoré  čakajú  na  riešenie.  Je   škoda,  že
organizátori podujatia, ktoré bolo inak
veľmi dobre  organizačne a programovo
zvládnuté, zabudli  na obce, v ktorých

majú zúčastnení poslanci NR SR najväčšiu
podporu (Abrahám, P. Úľany, V. Grob). Aj
stretnutie poľnohospodárov v Sládkoviove
sa konalo bez poľnohospodárov z Abrahá-
mu. Ďakujeme organizátorom Ing.  Schol-
covi, p. Žalkovičovej a všetkým ostatným,
že sa tejto úlohy ujali a návšteva prebehla
na veľmi dobre úrovni a iste k spokojnosti
aj našich vzácnych hostí – poslancov NR
SR. M. Vrbovský

starosta obce  Abrahám

SPRAVODLIVÝ ČAS . . .
     Októbrová sobota 25. bola výnimočná
tým, že  sa znovu stretli občania našej obce
starší ako 65 rokov v kultúrnom dome
a mali možnosť  nielen zaspomínať si na
mladosť a minulosť, ale aj vzhliadnuť
pekný program detí materskej školy,
žiakov základnej školy Michala Tareka  aj
členov folklórnej skupiny Jatelinka.

Boli sme svedkami kvalitne zorgani-
zovaného podujatia, a preto organizátorom
patrí srdečné poďakovanie. V tú sobotu
som si spomenula na rok 1974, keď prvý-

krát vtedajší zbor pre občianske záležitosti
zorganizoval stretnutie dôchodcov starších
ako  70  rokov.  Vtedy  ma  ani  vo  sne
nenapadlo, že tento pekný zvyk pretrvá
toľko rokov a že i ja sa stanem súčasťou
spoločenstva starších občanov našej obce.
Je to veľmi dobrý pocit, pokiaľ máte
zdravie.

A preto všetkým svojim súputníkom
želám jedno jediné,  pevné zdravie a tým
chorľavejším, zdravie ustálené, pohodu
a pokoj na duši.

Ľudmila
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