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Gelnický šľapajcug
sičský zbor, Materské školy, Technické služby, Dobrovoľníci GŠ.
Program
Gelnického šľapajcugu
09.00 - 09.50 hod. - prezentácia
10.00 hod. - otvorenie, ŠTART
10.10 hod. - presun po 2 trasách
13.00 hod. - netradičné súťaže
pre malých
15.00 hod. - súťaže pre dospelých
17.00 hod. - Tombola
TRASY POCHODU
Krátka trasa - žltá farba
ŠTART: CVČ

Milí priatelia prírody,
príjmite naše pozvanie do
sveta zelene, vody a všetkých živých tvorov, počúvajte, pozerajte
a dotknite sa tej krásy, aby sme
zažili čo najviac harmónie medzi
človekom a prírodou.
Organizačný štáb Gelnického šľapajcugu 2006, nadväzuje
na tradíciu turistických pochodov

Volovskými vrchmi, ktorých 1. ročník sa datuje od roku 1979.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí nám
pomáhajú pri príprave i realizácii
podujatia.
Šťastné vykročenie i návrat.
24. júna 2006 pozývame
všetkých priaznivcov turistiky na
GELNICKÝ ŠĽAPAJCUG.

Miesto štartu:
Centrum voľného času od 10.00
hod., štartovné: 20,- Sk.
Informácie: CVČ, 056 01 Gelnica, tel. 053/4821 491,
e-mail:cvcgelnica@stonline.sk,
www.cvcgl.edu.sk
Organizátormi podujatia sú:
Centrum voľného času, Gelnické
lesy, Škola v prírode, Mestský ha-

K1 - Dom smútku, K2 - Klimo, K3
- Tomaškina, K4 - Slovenské Cechy - Žakarovský dom, K5 - Slovenské Cechy - námestie - Cesta
rozprávkovým lesom cez Ryny
CIEĽ:
- Turzov - ihrisko nad jazerom
Dlhá trasa - oranžová farba
ŠTART: CVČ
K1 - Dom smútku, K2 - Klimo, K3
- Pri buku, K4 - Urbárska hranica,
K5 - Gáborka - sklad, K6 - Kozácky hrebeň, K7 -Mokré pole
CIEĽ:
Turzov - ihrisko nad jazerom

Za slušný život na Slovensku

6 KDH

Slušný život - spokojná rodina
Tak možno charakterizovať činnosť KDH v uplynulom volebnom období. Ministri tieto úlohy za nás splnili a chceme v ich plnení aj pokračovať. Pred štyrmi rokmi sme prišli s myšlienkou rovnej
dane. Presadili sme ju do vládneho programu, dnes je realitou a
úspech sa dostavil. Uľahčila život našim občanom a Slovensku
priniesla dobré meno.
Hovorili sme, že polícia má byť tvrdá proti zločinu. Dnes jej
ľudia veria viac ako pred štyrmi rokmi, práve pre prísnosť, ale aj
slušnosť. Vďaka práci nášho ministra bolo v uplynulom roku najmenej vrážd od roku 1993 a najmenej krádeží a vlámaní od roku
1989.
V súdnictve sa ujala naša zásada 3 krát a dosť. Nenapraviteľní recidivisti žijú s vedomím, že akýkoľvek ďalší zločin pre nich
znamená doživotné väzenie. V systéme spravodlivosti začal fungovať špeciálny súd a úrad špeciálnej prokuratúry. Nesúhlasili
sme so zavedením európskej ústavy, veď by vznikol Európsky štát
a zanikla by naša vlasť. Nakoniec aj Francúzsko a Holandsko urobili to isté v referende. Európska ústava bola odmietnutá, ale Európska únia funguje normálne ďalej.
Naštartovaním reforiem sa pre mnohé strany akoby zastavil
čas. Tým, že sa do popredia dostávali otázky ekonomického cha-

rakteru, politici akosi pozabudli, že k pokojnému a slušnému
životu nestačí len materiálne zabezpečenie. Preto chce KDH naďalej bojovať o morálne hodnoty 21. storočia. Je to ochrana rodiny
a manželstva. Európou sa valí vlna zákonov, ktoré umožňujú legalizáciu homosexuálnych partnerstiev. KDH bije na poplach a
pripravilo ústavný zákon o ochrane manželstva. Sme presvedčení, že manželstvo muža a ženy i rodina si zasluhujú patričnú
úctu.
Chceme, aby mladí ľudia neodkladali sobáše, pre novomanželov chceme zabezpečiť daňové prázdniny. Vieme, že príchod
prvého dieťaťa je veľká finančná záťaž a je žiadúce zvýšiť
príspevok pre prvé dieťa na 10.000 Sk. Pre ďalšie deti navrhujeme
daňový bonus zvýšiť na dvojnásobok. Deti sú základom národa a
radosťou v rodine.
Budúcnosť je vo vzdelaných deťoch, sociálne štipendium sa
zvýšilo z 2.000 až na 6.600 Sk, prospechové až na 1.200 korún
mesačne. V súčasnosti študuje najviac študentov na vysokých
školách (170.000). Učiteľom sa zvýšili platy najviac za posledných
15 rokov. Umožnili sme vytvoriť systém otvorených škôl t. j.
počítače aj športoviská sú prístupné aj občanom mesta. Štátne a
cirkevné školy boli zrovnoprávnené.
To všetko a ešte iné sa podarilo presadiť vďaka našim ministrom. Výhrada svedomia ostáva aj pre nasledujúce obdobie dôležitým momentom osobnej zodpovednosti za smer spoločenského
života.
Rozumieme modernej dobe. Bezpečnosť, poriadok, spravodlivosť, vzdelanie a kultúra nie sú pre nás len slová, je to náš
program.
Spracoval Ing. Sabol

