8. STRANA

Môeme mlèa ?

P

o preèítaní diskusných príspevkov na handlovskej webovej stránke nám
nedá nezareagova na anonymné názory, ktoré sa prezentujú v súvislosti s
poslednou rozlúèkou pána primátora.
Hlavná kritika sa znáša na dåku a verbálnu formu prejavu pána farára, ktorý
obrad viedol.
Kritizuje sa hlavne nepochopený, z kontextu vytrhnutý výrok, e èlovek má
hodnotu 50 korún. Ak by kritizujúci pozorne poèúvali, èo pán farár povedal, zistili
by, e citoval nemenovaného chemika. Ten vyèíslil hodnotu èloveka (materiálna
hodnota ¾udského tela zloeného z chemických prvkov a zlúèenín) na asi 5O
korún. Pán farár ale v zápätí dodáva, e "ivot èloveka má nevyèíslite¾nú hodnotu,
zvláš takého, akým bol náš pán primátor".
Na stránke sú pod¾a nášho názoru prezentované slová vytrhnuté z kontextu,
ktorých cie¾om je podnecova k nevraivosti medzi kresanmi a neveriacimi,
zneuívajúc k tomuto cie¾u osobu pána farára.
Takzvaný "jalový obrad" netrval 120 minút, ako sa píše na stránke a bol vedený

HANDLOVSKÉ NOVINY
v duchu smerníc Rímskokatolíckej cirkvi,
ktoré sú záväzné pre celý svet.
Ak niekto oèakáva od poslednej
rozlúèky "divadelné predstavenie",
"odprezentovanie vlastnej osoby na
úrovni", alebo "pritiahnutie ¾udí do kosto−
la", zjavne nerozumie, èo je zmyslom
poslednej rozlúèky pre kresana.
Je nám ve¾mi ¾úto, e anonymná disku−
sia na handlovskej stránke o poslednej
rozlúèke s tak ve¾kým èlovekom akým bol
pán primátor, ktorého krédom bolo ¾uïom
slúi a ich spája, má a deštruktívne ten−
dencie voèi jeho celoivotnému úsiliu.
František Galbavý, Norbert Šverla
− poslanci MZ
Braòo Markoviè − kaplán

Zo zasadnutia Rady Handlovského baníckeho spolku
priestorov z Handlovej, kde by sa mohol
umiestni Pamätník z Hladového námestia.
Jeho fotografia bude vkladaná do zvolených
priestorov a postupne tieto fotomontáe
budú zverejnené v týchto novinách. Vy nám
potom, ak budete ma záujem, poviete,
ktoré miesto je pre tento pamätník najdôs−
tojnejšie, ale hlavne, kde bude èo najviac
vnímaný Handlovèanmi a návštevníkmi
nášho mesta.
Z pripravovaného projektu pre
oslavy 100−ho výroèia priemyselnej aba
uhlia v Handlovej bolo Ing. Igorovi Reiffovi
urèené gestorstvo pre vydanie publikácie.
Bude spolupracova s autormi, ktorí budú
pripravova jednotlivé state publikácie z
baníckych èinností, spojených s rôznymi
technológiami prípravy aobných polí, ich
dobývaním, dopravou, vetraním banských
diel, odvodòovaním, bezpeènosou pri práci
a pod.
Druhou úlohou − zhotovi insígnie
Handlovského baníckeho spolku a zástavu
spolku − bol poverený Ján Procner. Po pred−
loení návrhov Rada spolku postúpi vybratý
návrh na schválenie èlenom spolku na
stretnutí 7. 4. 2007. Takto schválený návrh
predstavíme verejnosti v týchto novinách.
Ing. Jozef Javurek, ako èlen spolku, poiadal
Radu spolku, aby zastrešila prípravu osláv
90−tého výroèia Banskej záchrannej sluby,
Handlovskí baníci v 30−tich rokoch, ilustraèné foto
ktoré bude v tomto roku. Rada pris¾úbila, e
po konzultáciách predstavite¾ov Hlavnej
a zasadnutí sme s uspokojením prijali správu zo stret−
nutia baníckych spolkov na ministerstve hospodárst− banskej záchrannej sluby s generálnym riadite¾om
va, kde nás zastupoval Ing. Rudolf Podoba, e Horná Hornonitrianských baní túto úlohu prevezme a v spolupráci
Nitra bude zaèlenená do projektu, ktorý má vytvori Banícku s vedením záchranky pripraví dôstojné oslavy tohoto výroèia.
cestu Slovenskou rebuplikou pripravovanou pre potreby ces−
Vojto Hégli
tovného ruchu
èlen Rady HBS
Bola zadaná úloha na vytvorenie fotomontáe vhodných
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POÏAKOVANIE

V mene dôchodcov a ostatných
stravníkov, chceme poïakova za milý
prístup a dobré jedlo, ktoré nám
poskytli v Rýchlom obèerstvení na ul.
29. augusta. Chceme im popria ve¾a
úspechov a sme radi, e sa máme kde
lacno a dobre nejes.
M. Moravèíková

Spomienka

Dòa 14. 2. bolo 10.
výroèie úmrtia

Jána Kozára.
Kto ste ho poznali, venuje mu
tichú spomienku.
manelka, dcéra, syn a vnuk
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Dòa 15. 02. 07 uplynul rok, èo
nás navdy opustila naša milo−
vaná manelka, matka, stará
mama, pani

Helena Hegedüsová
Kto ste ju poznali
spomínajte s nami
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