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Neodmysliteľnou súčasťou života obce sú aj rôzne kultúrno-spoločenské a športové podujatia. Vďaka aktivite spoločenských organizácií, Miestneho kultúrneho strediska a školských zariadení
v našej obci o nich naozaj nie je núdza. Spomínané subjekty v spolupráci s obcou pripravujú v priebehu roka celý rad tradičných akcií
a každý rok k nim pribudnú aj ďalšie.

Községünk életének elmaradhatatlan részei a különböző községi és
kulturális rendezvények. Szervezeteink, a Kulturális Központ, valamint az oktatási intézmények aktivitásának köszönhetően bőségesen válogathatunk belőlük. Az említett intézmények a községgel
karöltve az év folyamán egész sor rendezvényt szerveznek, amelyekhez minden évben újabbak is jönnek.

Pokračovanie na strane 3

A Tihanyi Vándorszínpad

K

orban minden bizonnyal a legrégebbi községi rendezvény a Díjugrató
lóverseny, amely az idén már 41-dik alkalommal kerül megrendezésre. Május elsején tartottuk a jubileumi – 25. helyi majálist. Júliusban
immár 19. alkalommal szervezzük meg a falunapokat, amely kilenc évvel
ezelőtt – a Csemadoknak köszönhetően – a Mátyusföldi Fesztivál néven
közismerté vált kulturális héttel bővült. Évek óta megrendezzük a Szőgyéni
vigadalmat, a Mikulási ünnepséget, illetve a karácsonyváró találkozókat is.
Iskoláink és óvodáink egész sor érdekes rendezvénnyel gazdagítják
falunk kulturális életét, mint az Anyák napi, vagy a karácsonyi ünnepi
műsorok, színházi és irodalmi előadások. A magyar iskolában háromévente rendezik meg a Borsos
Mihály Napokat, és évente pedig a
regionális Mesevetélkedőre is sor
kerül. Örömünkre szolgál, hogy
több regionális rendezvénynek is
otthont adhatunk. Április elején
az esztrád- és színjátszó-csoportjaink 15. regionális seregszemléje zajlott itt, amelynek állandó
színhelye éppen a mi községünk.
A szlovák óvoda az „Aranyország”
tehetségkutató seregszemlének
nemcsak a kerületi, hanem országos fordulóját is megszervezte.
Pataky Attila
Folytatás a 3. oldalon
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V

ekovo najstarším podujatím sú určite Jazdecké preteky, ktoré sa
budú konať v tomto roku už po štyridsiaty prvýkrát. 1. mája sa
uskutočnil jubilejný, 25. miestny majáles. Začiatkom júla to budú
už XIX. Obecné dni a pred deviatimi rokmi– vďaka ZO Csemadoku - k nim
pribudol aj Festival na Matúšovej zemi. Už niekoľko rokov tradične organizujeme aj Novoosadskú veselicu, stretávanie sa detí s Mikulášom,
predvianočné stretnutie občanov pri Betleheme a pod.
Naše školy a škôlky tiež pripravujú celý rad zaujímavých podujatí, ako
sú slávnostné akadémie ku Dňu matiek, k Vianociam, divadelné a literárne
programy. V maďarskej škole
každé tri roky sa konajú Dni Mihálya Borsosa a každý rok organizujú aj regionálnu Rozprávkovú súťaž. Teší nás aj to, že
môžeme dať priestor aj rôznym
regionálnym aktivitám. Napríklad v apríli sa uskutočnila už
15. Regionálna prehliadka divadelných a estrádnych súborov,
ktorého stálym dejiskom je práve naša obec. Slovenská škôlka
organizovala nielen regionálnu,
ale aj celoslovenskú prehliadku
umeleckej tvorivosti detí MŠ
pod názvom „Zlatá krajina“.
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Deň zeme

mesiaci apríl celý svet upriamuje svoju pozornosť na najväčšiu občiansku iniciatívu – Deň zeme. Tento deň je masovou,
celosvetovou aktivitou nabádajúcou k zamysleniu sa nad
budúcnosťou ľudstva na našej modrej planéte. V našej obci sme pripomenuli tento deň 26. apríla, na ktorý deň bola opäť naplánovaná
celoobecná brigáda na skrášlenie a čistenie okolia. Kvôli nepriaznivému počasiu predošlých dní sa však do tejto akcie zapojilo tento rok
menej dobrovoľníkov, ako v minulom roku. Napriek tomu sa podarilo
urobiť kus poctivej práce, o čom svedčia aj fotografie na tejto strane.
Nehovoriac o tom, že pracovníci Podniku verejnoprospešných služieb pozbierali veľké množstvo objemového odpadu.
Bolo by dobré, keby odkaz Dňa Zeme u nás nezostal len ako jednorazové zamyslenie sa nad potrebou chrániť si svoje prostredie, ale
aby sme celý rok mysleli na to, že každý náš drobný každodenný krok
môže mať menší alebo väčší vplyv na prírodu a následne aj na nás.
Ing. Pavol Száraz
predseda komisie výstavby a životného prostredia

A Föld napja

Á

prilisban világszerte megemlékeznek az egyik legjelentősebb
civil kezdeményezésről a Föld napjáról. A Föld napja egy világméretű rendezvény, melynek célja, hogy gondolkodásra ösztönözzön bennünket az emberiség jövőjéről. Községünkben április
26-án emlékeztünk meg erről a napról, amikor már második alkalommal szerveztük meg a tavaszi nagytakarítást. Az előző napok esős,
kedvezőtlen időjárásának köszönhetően a tavalyinál kevesebben
vettek részt az akción. Ennek ellenére a résztvevők szép munkát végeztek, amiről a fényképek is tanúskodnak. Nem beszélve arról, hogy
rengetek nagyméretű hulladékot is elszállítottak a kisüzem dolgozói.
Jó lenne, ha a Föld napjának üzenete nemcsak egy napra szólna,
hanem az egész év folyamán figyelmet szentelnénk környezetünk
védelmének. Ha tudatosítanánk, hogy minden, még a legapróbb
ilyen jellegű tevékenység is nagy jelentőséggel bír környezetünkre
és végeredményben, ránk, az emberekre is.
Száraz Pál
az építésügyi és környezetvédelmi bizottság elnöke

Deti a pedagógovia ZŠ slovenskej
A szlovák iskola diákjai és pedagógusai

Aj naši poľovníci sa činili

Aj členovia Csemadoku sa zapojili do prác

Skrášľovanie v Detskom centre Úľ ik

A Csemadok tagjai is bekapcsolódtak a munkába

A Baba-mama klubban is folyt a munka

Osadili sme pamätné stĺpy na nové miesto
A kopjafák is új helyükre kerültek
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A vadászok is tevékenykedtek
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A polgármester rovata
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Dokončenie zo strany 1

Befejezés az 1. oldalról
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Zo športovo-súťažných podujatí by som mohol spomenúť Nočnú súA különböző sport-versenyek közül szeretném kiemelni a Polgármester
ťaž hasičov o Pohár starostu obce, ktorého 10. ročník sa konal 31. mája.
serlegéért folyó „Éjszakai tűzoltó versenyt”, amelyet az idén március 31-én
V ten istý deň sa uskutočnil aj prvý ročník v súťaži v stolnom tenise o Pohár
immár 10. alkalommal rendeztek meg. Ugyanezen a napon zajlott a Polgárstarostu obce. Tradične sa koná aj futbalový zápas Memoriál Ľuboša Gulmesteri kupáért folyó asztalitenisz torna 1. évfolyama. Hagyományossá váldana. Obľúbené sú aj rôzne rybárske
tak a Ľubos Guldan tiszteletére tartott
preteky.
emlékmérkőzések, és lakosaink köréPovažujem za dôležité hovoriť,
ben közkedveltek a halászversenyek is.
Fontosnak tartom, hogy ezekről a
respektíve písať aj o týchto aktivirendezvényekről szóljak, illetve írjak,
tách. Sú to dôležité momenty v žihiszen községünk életének szerves
vote obce, nakoľko dávajú príležirészei. Ezek alkalmával kötetlenül tatosť na neformálne stretávanie sa
lálkozhatnak, beszélgethetnek lakosaobčanov so starostom, poslancami,
ink a polgármesterrel, képviselőkkel,
zamestnancami obce, alebo len tak
a község alkalmazottjaival, illetve egymedzi sebou.
Chcel by som využiť príležitosť,
mással is.
aby som našich občanov aj touto
Szeretném megragadni az alkalmat,
cestou pozval na najbližšie obecné,
hogy ezúton mindenkit sok szeretettel
kultúrne podujatia, na ktoré sme
meghívjak a legközelebbi községi kulpozvali naozaj špičkových umelcov.
turális rendezvényekre, amelyekre az
Hosťom obecných dní bude maďaridén valóban jeles művészeket hívtunk
10. ročník nočnej súťaže hasičov – A 10. éjszakai tűzoltóverseny
ský spevák Attila Pataky, líder skupimeg. A Falunapok sztárvendége Pataky
ny EDDA. V slovenskom programe
Attila, népszerű magyarországi énekes,
sa predstavia dokonca traja speváci
az EDDA együttes frontembere lesz.
Božanka, Dušan Grúň a Martin JakuA szlovák műsorban három vendéget
bec. Festival na Matúšovej zemi čaká
is köszönthetünk – Božankát, Dušan
občanov pestrou paletou najrozmaGrúňt és Martin Jakubecet. A Mátyusnitejších kultúrnych podujatí. Od
földi Fesztivál pedig már az egész hét
výstav, cez vlastivedný kvíz, rozprávfolyamán kínál gazdag kulturális élmékové predpoludnie pre detí, koncernyeket. Kiállítások, koncertek, helyty, operetný program (Tihanyi Vántörténeti vetélkedő, mese-délelőtt,
dorszínpad) až po rockový koncert.
operett-gála (Tihanyi Vándorszínpad)
Presným programom Obecných dní
és rock-koncert váltják majd egymást.
a festivalu sa môžete oboznámiť na
A Falunapok és a Mátyusföldi Fesztivál
Jazdecké preteky – Díjugrató lóverseny
stránkach našich novín.
rendezvényeiről és időpontjairól laOkrajovo by som chcel spomenúť
punkban bővebben is olvashatnak.
aj jazdecké preteky, ktoré sa v tomto roku budú konať dňa 6. septembra.
Érintőlegesen szeretnék még szólni a Díjugrató lóversenyről is, amelynek
Hosťom podujatia bude maďarská speváčka Nótár Mary.
időpontja az idén szeptember 6. A sztárvendég pedig Nótár Mary lesz.
Dúfam, že svojou účasťou podporíte námahu a snaženia sa organizátoBízom benne, hogy lakosaink nagy létszámban látogatnak el ezekre az
rov podujatí. Teším sa na stretnutie s Vami pri obecných akciách.
eseményekre, ezzel is támogatva a szervezők igyekezetét. Örülni fogok
Ing. František Gőgh
Gőgh Ferenc
minden találkozásnak.
polgármester

starosta obce

XIX. Falunapok

XIX. Obecné dni
4. júla 2014 − piatok
16.00 Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, odovzdanie
ocenení obce
5. júla 2014 − sobotu
9.00

Súťaž vo varení v kotlíkoch
Veľkoúľanské trhy
10.00 Veselé detské predpoludnie
12.00 Vyhodnotenie súťaže vo varení
15.00 Pestrý kultúrny program miestnych súborov
16.00 Koncert maďarského speváka Pataky Attila
17.00 Pozdrav družobnej obce Csabrendek
Vystúpenie súboru KID Dance a speváčky Szabina Farkas
18.00 Šláger paráda – program populárnych spevákov. Účinkujú: Božanka, Dušan Grúň, Martin Jakubec
20.00 Losovanie tomboly
21.00 Ľudová veselica

2014. július 4. − péntek
16.00 Ünnepi önkormányzati ülés – a község díjainak átadása
2014. július 5. − szombat
9.00

Szabad tűzön – bográcsfőző verseny
Kirakodóvásár
10.00 Vidám gyermek délelőtt
12.00 A főzőverseny kiértékelése
15.00 A helyi csoportok tarka kultúrműsora
16.00 Pataky Attila koncertje
17.00 Csabrendek köszönti Nagyfödémest
Közreműködnek: a KID DANCE tánccsoport és Farkas Szabina
énekesnő
18.00 Slágerparádé - Božanka, Dušan Grúň és Martin Jakubec műsora
20.00 A falunapi tombola sorsolása
21.00 Utcabál
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O čom rokovalo
obecné zastupiteľstvo

Miről tárgyalt
az önkormányzat

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 31. zasadnutí dňa 16. apríla 2014 prerokovalo návrhy a podnety v zmysle
programu rokovania.
OZ schválilo:
– Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za rok 2013
– Rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií
obce za rok 2013
– Zmenu rozpočtu obce za rok 2014
– Zriadenie vecných bremien za odplatu 10 €/m2 v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava. Jedná sa o nasledovnú nehnuteľnosť v k.ú. Veľké Úľany: parc. č. 2840/1 a parc.
č. 628/1
– Plat starostu obce Veľké Úľany podľa zákona č.253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.1.2014 plat starostu v sume, ktorá
sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 70 %, t.j. na sumu 3040 €
– Poskytnutie sponzorského daru 100 € na vydanie CD pre Dezidera
Hollósiho, učiteľa hudby, bytom Galanta
– Žiadosť Renaty Ferancovej (EMITEXTIL) o prenájom nebytového
priestoru na Leninovej ul. č. 174 výmenou z doterajších priestorov
do priestorov vedľa kaderníctva
– Zmenu prenájmu nebytového priestoru pre Františka Gőgha ml. na
priestory na ul. Leninová č. 173/3 časť detského lekára, a následne
zrušilo uznesenie č. 93-OZ/2014 bod č. 7 písm. h
– Modernizáciu verejného osvetlenia obce úspornou LED technológiou. Náklady na modernizáciu verejného osvetlenia budú hradené
prevažne z úspor na jeho prevádzkových nákladoch. OZ poverilo
starostu obce na vyhlásenie verejnej súťaže na zhotoviteľa modernizácie verejného osvetlenia obce.
OZ zrušilo:
– Zámer výstavby nízko štandardných bytov v k.ú. Nové Osady.
OZ neschválilo:
– Žiadosť Martina Blšťáka (Kerkira pub), o odpustenie zvýšenia nájomného o mieru inflácie za rok 2013.
Poslanci zobrali na vedomie:
– Žiadosť nájomníkov I. poschodia v dome služieb o preskúmanie
rozdelenia spotreby zemného plynu za rok 2013 a poverili hlavnú
kontrolórku obce Mgr. Máriu Tomovičovú o preskúmanie veci.
OZ zvolilo:
– Za člena Rady Materskej školy s VJM Bc. Eriku Slezákovú.

Nagyfödémes Község képviselő-testülete 2014. április 16-án
sorra kerülő 31. nyilvános ülésén megtárgyalta a napirend által
meghatározott programot és a polgárok beadványait.
Jóváhagyta:
– A község, valamint költségvetési és hozzájárulási intézményeinek
2013–as gazdálkodási kimutatását
– A község 2014-es évre szóló költségvetésének módosítását
– A nagyfödémesi kataszterben található 2840/1-es és a 628/1–es parcellákra jelzálog bejegyzését a pozsonyi székhelyű Západoslovenská
distribučná RT javára 10 €/m2 ellenértékben
– A SZK NT 253/1994 –es, a polgármesterek bérezéséről szóló törvény értelmében 2014. január 1-jei hatállyal a polgármester bérét
3040 € értékben
– Hollósi Dezső, galántai zeneoktató lemezének megjelentetéséhez
való hozzájárulást 100 € értékben
– Renata Ferancová (EMITEXTIL) vállalkozó részére, aki a Lenin utca
174 – es sz. alatti községi épületben üzlethelyiséget bérel, szintén
ebben az épületben található kisebb alapterületű üzlethelyiség cseréjét
– Ifj. Gőgh Ferenc részére az eredetileg bérlésre igényelt helyiség cseréjét a Lenin utca 173/3-as szám alatti helyiségre (a volt egészségügyi központ gyermekorvosi részlegére), egyúttal megszüntette a
93-OZ/2014- es határozat 7 h/ pontját
– A közvilágítás modernizálását a megtakarításos LED technológiával.
A kiadások túlnyomó része az üzemeltetési költségek megtakarításából lesz fedezve. Egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert közbeszerzés kiírására a munkálatokat végző kivitelező kiválasztására.
Törölték:
– A község alacsony kategóriájú lakások építési szándékáról szóló határozatot a Nové Osady-i kataszterben
Nem hagyta jóvá:
– Martin Blšťák, a KERKIRA PUB üzemeltetőjének kérvényét, melyben a bérleti díj inflációs emelésének elengedését kérte a 2013- as
évre
A képviselők tudomásul vették:
– A szolgáltatási ház első emeleti bérlőinek kérelmét a 2013-as évi
gázfogyasztás elszámolásának átértékelésére, egyidejűleg megbízták a község főellenőrét az ügy kivizsgálásával.
A képviselők kinevezték:
– Slezák Erika képviselőt a Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda tanácsának
tagjává.

32. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo
dňa 14. mája 2014 na ktorom poslanci prijali nasledovné uznesenia:
OZ schválilo:
– Rozbor hospodárenia obce Veľké Úľany za I. štvrťrok 2014
– Rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií
obce za I. štvrťrok 2014
– Smernicu č. 3/2014 obce Veľké Úľany o postupe obce ako verejného obstarávateľa
– Výstavbu nízko štandardných bytov v katastri obce Veľké Úľany.

2014. május 14-én került sor a helyi önkormányzat 32. nyilvános
ülésére, ahol a képviselő-testület a következő határozatokat hozta:
Jóváhagyta:
– A község, valamint költségvetési és hozzájárulási intézményeinek
2014 első negyedévi gazdálkodását
– Nagyfödémes község 2014/3-as számú irányelvét a közbeszerzési
eljárások lebonyolítására
– Alacsony kategóriájú lakások építését a nagyfödémesi kataszterben.

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sú dostupné
na internetovej stránke obce : www.ulany.sk pod voľbou „Dokumenty“

A képviselőtestület üléseiről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók a község
honlapján: www.ulany.sk a „Dokumentumok“ menüpont alatt.

Mgr. Zuzana Metzner
prednostka obecného úradu

Mgr. Metzner Zsuzsanna
hivatalvezető

41. Jazdecké preteky – 41. Díjugrató lóverseny
Tradičné jazdecké preteky sa uskutočnia 6. septembra 2014
v Lesoparku. Sprievodným podujatím bude vystúpenie obľúbenej
maďarskej speváčky Nótár Mary, vylosovanie bohatej tomboly a
ľudová veselica.

A hagyományos díjugrató lóversenyre 2014. szeptember
6-án kerül sor az erdőparkban. A verseny kísérőrendezvényei a
népszerű magyarországi énekesnő, Nótár Mary koncertje, az értékes tombola sorsolása és utcabál.
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Jubilejný Majáles

Jubileumi Majális

Prvomájový „Majáles“ je už 25 rokov neodmysliteľnou súčasťou
kultúrneho života našej obce.

A Majális már 25 éve községünk kulturális életének egyik fontos állomása.

T

ohoročný jubilejný miestny majáles odštartovalo už 30. apríla tradičné stavanie mája na námestí obce. Prítomných občanov zabávali so svojim vystúpením dychový súbor Veľkoúľančanka, Tomáš
Szalay a Dezider Hollósy so svojimi zverencami. Ani tento rok nechýbal
chutný guláš, ktorý uvarili členovia Klubu dôchodcov a ZO Zväzu telesne
postihnutých.
Prvomájové oslavy pokračovali nasledujúci deň tradičným pestrým
kultúrnym programom, v ktorom sa aj tento rok spoločne predstavili deti
materských a základných škôl a všetky tanečné skupiny F Dance Center.
Vďaka krásnemu počasiu prišlo na námestie veľa ľudí, aby tlieskali takmer
dvojhodinovému veselému kultúrnemu programu, a následne koncertu
dychového súboru Veľkoúľančanka.
Pred ďalším blokom programu pozdravil občanov starosta našej obce,
Ing. František Gőgh, ktorý si pospomínal aj na tradíciu prvomájových osláv.
Po prejave pána starostu nasledoval zaujímavý program, v ktorom sa
predstavili mentálne postihnutí tanečníci z Maďarska, z inštitúcie, ktorá sa
nachádza neďaleko družobnej obce Csabrendek. Inštitúcia Darvastó patrí
samospráve hlavného mesta - Budapesti, a zamestnáva 280 mentálne
postihnutých dospelých. Okrem práce však majú možnosť aj na kultúrne
a športové vyžitie. Takto vznikol aj tanečný súbor pod vedením Zsuzsa
Szatmári, ktorý sa aj u nás úspešne predstavil. Pomoc im poskytol a spolu s nimi vystupoval aj profesionálny spevák Gábor Havasi, ktorý už dlhé
roky spolupracuje s týmto súborom.
Z tradičnej prvomájovej tomboly si mnohí odniesli krásne a hodnotné
darčeky, ktoré nám venovali podnikatelia a podniky obce. Po vylosovaní
tomboly sme si mohli zatancovať na ľudovej veselici.
V mene pracovníkov Miestneho kultúrneho strediska by som sa chcela
poďakovať všetkým, ktorí počas uplynulých 25 rokov svojím finančným
príspevkom, morálnou podporou, svojou prácou, svojou nezištnou pomocou podporili toto kultúrne podujatie.
(Fotoreportáž z podujatia viď. na strane 15.)

Száraz Erzsébet
a kulturális központ igazgatója

FOTO: NÉMETH TIBOR (2)

Alžbeta Szárazová
riaditeľka MKS

Az

idei jubileumi majális már április 30-án a hagyományos májusfa állítással vette kezdetét. A megjelent érdeklődőket a
Veľkoúľančanka fúvószenekar, Szalay Tamás, valamint Hollósi
Dezső és tanítványai szórakoztatták. Jó volt megkóstolni a nyugdíjas klub,
valamint az egészségkárosultak szervezetének tagjai által főzött finom gulyást is.
A május elsejei ünnepség másnap a hagyományos tarka kultúrműsorral
folytatódott, amelyben ismét alkalom nyílt arra, hogy óvodásaink, iskolásaink és az F Dance tánciskola valamennyi csoportja bemutatkozzon. Az idén
a csodálatos időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy sokan eljöttek, hogy tapsoljanak a gyermekek mintegy két órás vidám műsorának, majd ezt követően
a Veľkoúľančanka fúvószenekar koncertjének a szabadtéri színpadon.
A következő műsorblokk előtt a jelenlevő mintegy ezer nézőt köszöntötte községünk polgármestere, Gőgh Ferenc mérnök, aki egy kis történelmi
áttekintést is adott a május 1. hagyományáról, illetve történelmi hátteréről.
Köszöntője után egy érdekes műsor következett, amelyben a határon
túlról, Csabrendek közeléből, Darvastóról érkezett táncosok mutatkoztak be – a Darvastói Integrál Művészeti Csoport. Miért is volt érdekes ez a
műsor? Darvastón található a Fővárosi (Budapesti) Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, amely 280 felnőtt értelmi fogyatékost foglalkoztat. Az itt
lakóknak a munka mellett lehetőségük nyílik a kulturális- és sportéletre is.
Így alakult meg Szatmári Zsuzsa vezetésével a tánccsoport, melynek tagjai
most nálunk is sikeresen bemutatkoztak. Segítségükre ebben Havasi Gábor, hivatásos énekes volt, aki már évek óta együtt dolgozik a csoporttal.
Vállalkozóink és vállalataink támogatásának köszönhetően az idén is sokan nyertek az értékes tombolából. A tombolasorsolás után vette kezdetét
a hagyományos esti utcabál.
A Helyi Kulturális Központ dolgozói nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt 25 év alatt anyagilag, erkölcsileg, munkájukkal és segítségükkel támogatták ezt a kulturális rendezvényt.
(A rendezvényről készült képriportot lásd a 15. oldalon)

Radosť zo zdobenia mája
A májusfa díszítés örömteli pillanatai

Obecenstvo – Közönség

Prvomájové oslavy sponzorovali – Az idei május 1-ei ünnepség támogatói
Ajpek s.r.o
A & Z Rišňovský – Halász, s.r.o.
AGRA-CAK s.r.o.
Borovszky Ladislav
Bubeník Tibor (Bubipfoto)
COOP Jednota Supermarket
Čambal – Vincze s.r.o.
Deák Martin (zlatníctvo)
Dobrovoľný hasičský zbor
Drogéria TETA
Eszesová Erika (kaderníctvo)
Farma Fauna s.r.o.
Gőgh František ml. (Pynk Style)

Gregušová Alžbeta (účtovníctvo)
Halász Július
Hanzel Gabriel
Horváth Ján (elektro - predajňa)
Koller Tibor
Konečná Marta (Stavebniny)
Kováčová Zuzana
Lakatos Karol
Lekáreň Kamélia
Manó Gabriel (kamenárstvo)
Máriš Zoltán (Cafe bar a kvetinárstvo)
Márišová Helena (Silvia butik)
Márton Igor (Enelin)

MARYKAY (americká kozmetika)
Melišek Fridrich (pneuservis)
Mészáros Štefan
Miestna organizácia Csemadoku
Miestne kultúrne stredisko
Modrócky Ján (Jagaro s.r.o.)
Molnár Ernest (pohrebné služby)
Mrva Ladislav (predaj zeleniny)
Németh Alexander
Némethová Lenka
Obec Veľké Úľany
Pápaiová Alžbeta
Pauer Zsolt, Ing.(drogéria)

Prágai Juraj (nákladná doprava)
Radványi Csaba (športové potreby)
Sebők Attila (autoservis)
Sebők Silvester (kvetinárstvo)
Sercel Tibor (SET)
Sercel Kristián (ozvučovacia technika)
Slezák Vojtech (autoservis)
Szekanová Erika (kvetinárstvo)
SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA, s.r.o.
(Projektovanie a realizácia stavieb)
Szilvási Erika(kaderníctvo)
Šercelová Adriana
Šimeková Júlia (Fényes)

Technické služby – PO VPS
Tornyai Robert (autodoprava)
Tomovičová Kristína (kozmetika)
Urbančok Maroš ((URBI s.r.o.)
Vajda Štefan (Lotos Lake)
Vajdová Priska
Vincze František
Vincze Szabolcs
WELTEXIM, s.r.o.
(dovoz a predaj korkových podláh)
Záhončík Imrich (Moruša centrum)
ZO SČK
ZO ZŤP Ďakujeme – Köszönjük!

Veľkoúľanský obzor
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Opäť „kvitnú” Mákvirágok

Újra „nyílnak” a Mákvirágok

Ochotnícke divadelníctvo má v našej obci dlhodobú tradíciu. Už
v štyridsiatich rokoch minulého storočia tu bol čulý divadelný
život. Divadlo hrali hasiči, členovia Csemadoku, športovci. Ale
svoje divadelné súbory mali Matica slovenská, rodičovské združenie a aj zväz mládeže.

Községünkben nagy hagyománya van a színjátszásnak. Már
a múlt század negyvenes éveiben aktív színházi élet folyt itt.
Játszottak a tűzoltók, a Csemadok tagok, a sportolók. De működött színjátszó együttes a Matica slovenská, a szülői munkaközösség és az ifjúsági szervezet mellett is.

N

Az
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ajaktívnejším kolektívom takého typu v posledných rokoch je
utóbbi idők legaktívabb ilyen jellegű csapata községünkben
určite estrádny súbor „Mákvirágok“, ktorý vznikol v roku 1997 a
a „Mákvirágok esztrádcsoport”, amely 1997-ben alakult meg,
nepretržite pracoval až do roku 2010. Na svojom konte majú 9
és egészen 2010-ig folyamatosan működött. Számlájukon 9
hudobno-zábavných kabaretov, estrádnych programov a dve celoveegész estét betöltő zenés táncos kabaré, 2 egészestés vígjáték (A miniszčerné divadelné veselohry (Všetko sa po... a Kocúr vo vreci). Zaznameter félrelép és a Zsákbamacska), 30 helyi, 120 hazai és 20 külföldi fellépést
nali 30 domácich, 120 regionálnych a 20 zahraničných vystúpení.
jegyeznek.
V roku 2011 nastala v divadelnom hnutí našej obce malá prestávka, ale
2011 őszétől egy kis szünet állt be a színjátszó mozgalomban közsév januári 2013 sa ľady opäť prelomili. Na opätovnú výzvu pracovníkov
günkben, míg 2013 januárjában ismét megtört a jég. A többszöri felkérés
kultúrneho strediska sa niekoľko mladých
után néhány lelkes fiatal elhatározta, hogy
nadšencov rozhodlo skúsiť šťastie a pokraszerencsét próbál, s folytatja azt, amit előčovať v šľapajach svojich predchodcov pod
deik „Mákvirágok” név alatt elkezdtek. Így
staronovým názvom „Mákvirágok“. A tak
került sor egy rövidebb műsor összeállítáv prvom roku nacvičili kratší, 50 minútový
sára és begyakorlására, amellyel a lelkes kis
program, s ktorým sa prvýkrát predstavili
csapat először az esztrádcsoportok területi
v marci minulého roka na regionálnej preseregszemléjén mutatkozott be tavaly áprihliadke estrádnych súborov, kde zožali
lis 6-án. Mondanunk sem kell, hogy sikereveľký úspech. V novej divadelnej sezóne
sen szerepeltek. Az új színházi évadban
pokračovali vo svojej činnosti, ktorej výfolytatódott a munka, melynek eredménye
sledkom bol celovečerný hudobno-zábavegy egész estét betöltő zenés kabaré lett,
ný kabaret „EZ + AZ“ (To aj ono), ktorého
amely március 30-án „EZ + AZ” címen keúspešná premiéra sa konala 30. marca.
rült bemutatásra. A bemutató nagy sikert
Predstavenie zožalo veľký aplauz. Členovia
aratott. A csoport tagjai a klasszikus kabaré
súboru použili prvky klasického kabaretu,
elemeit használták fel, hogy két óra felejtaby svojmu obecenstvu pripravili dvojhohetetlen szórakozást biztosítsanak a nagyPillanatkép az egyik vidám jelenetből
dinový nezabudnuteľný zážitok. Veselé
érdemű közönségnek. A vidám jelenetek
Momentka z jednej veselej scénky
scénky sa striedali s romantickými a vesefeszültségét, amelyek napjaink mindenlými pesničkami. Členovia
napi problémáiba engedtek
tohto nového súboru sú veľbetekintést, romantikus és
mi nadšení a ani o talenty nie
vidám dalok enyhítették. Az
je núdza.
új csapat tagjai is nagyon lelSamozrejme musíme spokesek és tehetségben sincs
menúť mená tých, ktorým
hiány.
môžeme ďakovať za znoÁlljon itt most azok neve,
vuzrodenie súboru „Mákakiknek köszönhetően újra
virágok“: Ádám Aponyi,
„nyílnak” a Mákvirágok közZuzana Boldišová, Lilla Cziségünkben: Aponyi Ádám,
nege, Rozália Dinková, Kitti
Boldiš Zsuzsa, Czinege LilHorváthová, József Kovács,
la, Dinka Rozália, Horváth
Kristina Kovácsová, Regina
Kitti, Kovács József, Kovács
Lelovicsová, Bálint Lovász,
Krisztína, Lelovics Regina, LoSimona Mancalová, Edina
vász Bálint, Mancal Simona,
Némethová, Ladislav PudNémeth Edina, Pudmericky
mericky, Juraj Prágai, Miriam
László,
Prágai
György,
A csoport tagjai – Členovia súboru
Tomovicsová, Kata Vajda a
Tomovics Miriam, Vajda Kata
Tibor Zelinka. Za prípravu a
és Zelinka Tibor. A csoport
režírovanie programu môžeme opäť ďakovať Ľudovítovi Hanzelovi a
vezetését ismét Hanzel Lajos és Száraz Erzsébet vállalták, nem sajnálva az
Alžbete Szárazovej, ktorí neľutovali čas ani námahu, aby mladých nadidőt és a fáradságot, hogy a fiatalokkal megismertessék a világot jelentő
šencov zasvätili do tajomstiev ochotníckeho divadelníctva.
deszkák varázsát.
Pre veľký záujem sa dňa 26. apríla uskutočnila aj repríza programu.
A nagy érdeklődésre való tekintettel április 26-án került sor a műsor
Pri príležitosti Dňa Zeme zasadili členovia súboru pred predstavením
ismétlésére, amelyet újra lelkes nézőgárda fogadott. Az előadás előtt a
jeden malý stromček v parku s predsavzatím, že každý rok pri premiére
csoport tagjai a Föld napja alkalmából egy kis tujafát ültettek el a község
pribudne k nemu ďalší.
parkjában azzal az elképzeléssel, hogy a fák sorát minden évben – a premiNa tohoročnej prehliadke estrádnych súborov, ktorá sa konala
er alkalmával - egy újabbal gyarapítják.
5. apríla, získali 3. miesto a dve mimoriadne ocenenia. Rozália Dinková
Az esztrádcsoportok idei területi seregszemléjén, amelyre április 5-én
dostala cenu – Nádejný mladý talent a Tibor Zelinka – cenu za mimokerült sor községünkben, a 3. helyen végeztek és két különdíjjal is gazdariadny herecký výkon. Cez leto sa chystajú na odborné sústredenie do
godtak. Dinka Rozália – az ígéretes fiatal tehetség díját kapta, Zelinka Tibor
družobnej obce Csabrendek, kde by chceli potešiť našich priateľov so
pedig - a kiemelkedő színészi teljesítményért kapott különdíjat. A csoport
svojim hosťujúcim vystúpením. Na jeseň plánujú viac predstavení aj
tagjai a nyáron összpontosításra készülnek baráti községünkbe Csabrenv okolitých obciach.
dekre, ahol természetesen szintén vendégszerepelnek majd. Az ősz foA čo k tomu ešte dodať? Prajeme si, aby na potešenie nás všetkých
lyamán pedig szeretnének a környező községekben is bemutatkozni.
nadšenie a odhodlanie mladých členov súboru „Mákvirágok“ dlhé roky
Mit lehet még ehhez hozzátenni? Kívánjuk, hogy mindannyiunk örövydržalo.
mére községünkben még sokáig „nyíljanak” a Mákvirágok.
Alžbeta Prágaiová

Prágai Erzsébet

nagyfödémesi láthatár
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Rozprávková súťaž
v ZŠ Mihálya Borsosa

Mesevetélkedő a Borsos
Mihály Alapiskolában

Dňa 16. mája sa v Základnej škole Mihálya Borsosa s vyučovacím
jazykom maďarským uskutočnila už v poradí VI. Rozprávková
súťaž.

Május 16-án immár VI. alkalommal került megrendezésre a Borsos Mihály Alapiskolában a hagyományos Mesevetélkedő, melyet egyre nagyobb érdeklődés kísér.

D

A
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eti sme tentoraz sprevádzali do sveta Povestí o hradoch Hornégyerekeket ezúttal a FELVIDÉKI VÁRMONDÁK világába kalauzolho Uhorska, ktoré skrývali v sebe veľa zaujímavostí. Boli to potuk, ami nagyon érdekes témakört ölelt fel. Szó volt a bajmóci, a
vesti o hradoch v Bojniciach, v Bratislave, vo Fiľakove, v Trenčíne,
beckói, a pozsonyi, a füleki, a trencséni valamint a krasznahorkai
o Beckove a Krásnej Hôrke.
várról.
Tento rok o miesta na stupni víťazov bojovalo 13 súťažných skupín.
Az idei évben 13 csapat szállt versenybe a dobogós helyekért. A csaDružstvá prišli z okolitých dedín a miest – z Dolných Salíb, Čiernej Vody,
patok a környező falvakból, városokból, valamint a Magyarországi testGalanty, Horných Salíb, z Mostovej, Jelky, Sládkovičova, a tiež z družobvértelepülésünkről érkeztek. Alsószeli, Feketenyék, Galánta és Nagyfönej obce v Maďarsku, z Csabrendeku. Pochopiteľne aj domáca škola sa
démes 2 – 2 csapattal, míg Csabrendek, Felsőszeli, Hidaskürt, Jóka és
zúčastnila s dvomi družstvami.
Diószeg 1 – 1 csapattal képviseltette magát.
Veľmi nás tešilo, že sa deti aj tento rok priNagy öröm volt számunkra, hogy a gyerehlásili na súťaž v takom hojnom počte a prekokek ismét ilyen szép számban jelentkeztek a
návali - neraz veru neľahké – prekážky, pripravetélkedőre, felkészülten, nagy lelkesedéssel
vene a s veľkým nadšením. Súťažné tímy riešili
vették a néha nem is olyan könnyű akadályo8 zadaní, niektoré ťažšie, niektoré ľahšie. Súťaž
kat. A csapatoknak összesen 8 feladatot kelsa skladala s nasledujúcich úloh: slovná hra,
lett megoldaniuk, köztük voltak könnyebbek
kúzelné čísla, práca so slepou mapou, správne
és nehezebbek is. A vetélkedő a következő
poradie udalostí, správne -nesprávne, osobfeladatokból állt: szójáték, számvarázs, vaktérnosti ukryté v básňach, labyrint a rozhodujúce
kép, eseménysorrend, igaz-hamis, versekbe
„Všetko alebo nič“.
rejtett személyek, labirintus és a mindent elRiešenia úloh hodnotila ako vždy porota,
döntő „Mindent vagy semmit”.
ktorej členmi boli: Alžbeta Szárazová – predA feladatok teljesítését most is szakmai zsűri
sedníčka Miestnej organizácie CSEMADOK-u ,
értékelte, amelynek tagjai Száraz Erzsébet – a
Alžbeta Prágaiová – vedúca Miestnej knižnice,
Csemadok helyi szervezetének elnöke, Prágai
Judith Lovász – pracovníčka rádia Pátria, Lujza
Erzsébet – a nagyfödémesi könyvtár vezetőKrommerová – bývalá učiteľka našej školy na
je, Lovász Judith – a Pátria rádió munkatársa,
dôchodku, Katarína Kovácsová – zástupkyňa
Krommer Lujza – a Borsos Mihály Alapiskola
„Úľanskí rytieri“
riaditeľa ZŠ Mihálya Borsosa s VJM.
nyugalmazott pedagógusa és Kovács Katalin –
A „Födémesi lovagok“
Celú súťaž organizovali učiteľky prvého
a helyi iskola igazgatóhelyettese voltak.
stupňa základnej školy – Katarína
Az egész mesevetélkedőt az alsó
Cafíková, Lívia Kamenický, Anikó
tagozatos pedagógusok szervezNémethová, Alžbeta Svardová,
ték: Cafík Katalin, Kamenický Lívia,
Aneta Trelová, Rita Bicsan Sztraka
Németh Anikó, Svarda Erzsébet,
a Katarína Kovácsová. Vedenie zákTrela Anett, Bicsan Sztraka Rita és
ladnej školy im touto cestou ďakuje
Kovács Katalin. Az iskola vezetőséza nesmierne úsilie, vynaložené pri
ge ezúton is köszöni azt a rengeteg
organizovaní súťaže, ktoré je nemunkát, ami a vetélkedő megszeroddeliteľnou súčasťou práce pedavezéséhez a pedagógusok részéről
góga pri takýchto podujatiach.
elengedhetetlenül szükséges volt.
V tomto roku sme prvýkrát, ako
A mesevetélkedő kapcsán
súčasť Rozprávkovej súťaže , vyebben az évben először egy
hlásili aj výtvarnú súťaž. Družstvá
rajzversenyt is meghirdettünk.
mali pripraviť ilustráciu ku ktoA csapatoknak illusztrációt kellett
rejkoľvek, nimi vybranej povesti
készíteniük az általuk kiválasztott
o hradoch. Deti prichystali nádvármondához. Mondhatom, hogy
herné kresby, jedna bola krajšia
a gyerekek szebbnél szebb rajzoV súťažnej horúčke – Versenylázban
ako druhá. V tomto prípade však
kat készítettek. Ennél a versenynél
rozhodovali súťažiaci. Oni hlasovali
a versenyzők értékeltek. A gyeza jednotlivé práce okrem vlastnej tvorby. Rozhodnúť sa bolo ťažké, ale
rekek szavazhattak a nekik legjobban tetsző alkotásra, kivéve a saját
nakoniec sa verdikt zrodil. Najkrajšiu ilustráciu pripravilo družstvo „Vármunkájukat. A döntés nagyon nehéz volt, de végül az is megszületett.
-rom“ z Galanty.
A legszebb rajzot a Galántai „Vár-rom” csapata készítette.
A ako sa umiestnili jednotlivé tímy? Treba povedať, že súťaž bola veľS hogy hogyan végeztek a csapatok? A verseny igazán szoros volt
mi vyrovnaná. V konečnom poradí boli len minimálne rozdiely v počte
és a végleges sorrend valóban minimális pontkülönbségekkel alakult
bodov.
ki. Az első helyen az alsószeli „Liba“ csapat végzett, a második helyet
Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo „Liba-Hus“ z Dolných Salíb,
a csabrendeki „Verhetetlen négyes “ vitte el, a harmadik helyet pedig a
druhé miesto si odniesla „Neporaziteľná štvorka“ z Csabrendeku, a trenagyfödémesi „Födémesi lovagok “ csapata szerezte meg.
tie miesto zostalo na domácej pôde, získali ho „Úľanskí rytieri“.
Úgy gondolom, a nagyon jó csapatmunka eredménye, hogy ismét
Myslím si, že táto úspešná súťaž, ktorú máme za sebou a ktorú poegy sikeres vetélkedőt tudhatunk magunk mögött, amelyet a többi
zitívne hodnotili aj zúčastnení kolegovia, je výsledkom skvelej tímovej
iskolából érkezett kolléga is pozitívan értékelt. Mindenkinek köszönet
práce, za čo patrí všetkým obrovská vďaka.
érte.
PaedDr. Katarína Kovácsová
zástupkyňa riaditeľa ZŠ

PaedDr. Kovács Katalin
igazgató helyettes
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„Deň, keď sú slová zbytočné“

T

akto znelo posolstvo tohtoročnej zbierky pri príležitosti Dňa narcisov.
Tento odkaz medzi inými vyjadruje aj to, že nie sú potrebné kvetnaté reči, ktoré mimochodom nikomu nepomáhajú, k tomu, aby každý
vedel ako môže pomôcť. Tento deň nepotrebuje slová, veď narcisy pripnuté na šatách nad slnko jasnejšie vyjadrujú našu ochotu pomôcť. Hovoria
o tom, že sa tento problém dotýka nás všetkých, že myslíme na tých, ktorí
bojujú s touto zákernou chorobou a vedia, že v tomto ťažkom boji nie sú
sami...
V piatok 11. apríla ste sa opäť mohli stať účastníkmi veľkého a jedinečného projektu pomoci. Deň narcisov vďaka vám všetkým, ktorí ste si
pripli narcis, mohol byť skutočne opäť dňom pomoci a nádeje.
Verejná zbierka sa tento rok uskutočnila už po osemnástykrát.
V našej obci sa tejto šľachetnej úlohy už tradične zhostili mladí členovia Miestneho spolku Slovenského červeného kríža.
V školách a materských školách sa zbierka konala 11. apríla
a v jednotlivých inštitúciách vyzbierali nasledovné finančné
sumy: v materskej škole slovenskej 28,67, materskej škole
s vyučovacím jazykom maďarským 30 v základnej škole
slovenskej 136,98 a v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským 130 Eur.
V sobotu 12. apríla sa pokračovalo v zbierke v centre
obce a v klube dôchodcov, v rámci ktorej sa vyzbieralo celkom 731,84 Eur. Naši občania prispeli na konto Ligy proti rakovine sumou
1 057,40 Eur.
V mene organizátorov podujatia aj touto cestou ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom, ktorí sa do akcie zapojili, ako aj všetkým tým, ktorí si našli
krátky okamih, mincu vo vrecku a prispeli na podporu liečby pacientov, na
-szmeprevenciu a boj proti tejto civilizačnej chorobe.

Súťaž „Poznaj slovenskú reč“

Po

štyroch rokoch som sa opäť dostal na súťaž, na ktorú som sa
veľmi tešil. Mal som aj trému, ale aspoň som vedel, že čo od tej
súťaže môžem očakávať.
Na súťaž sme sa pripravovali s pani učiteľkou Izabelou Burianovou. Písal som slohy, reprodukoval som vypočuté texty a veľa som čítal. Súťaž sa
konala 4. marca v Galante. Po príchode sme sa zaregistrovali. Jedenástich
súťažiacich privítali členovia poroty.
Začali sme s tým, že nám prečítali jeden text dvakrát, a my sme to mali
reprodukovať bez použitia písomnej osnovy. Po pauze sme mali napísať
sloh podĺa zadaných tém. Povedali nám 5 tém, a na jednu sme museli napísať sloh, ktorý sme ústne predniesli bez osnovy. Treťou úlohou bolo čítanie
textu po desiatich minútach prípravy. Posledná, pre mňa najzaujímavejšia
úloha bola zostaviť krátky súvislý text s použitím vopred určených siedmych slov: (nákup, vystrašene, starý/-é/-á, čítať, tridsať, náš/naša/naše,
veru).
Po pol hodinovej prestávke vyhodnotili súťaž, a ja som sa umiestnil na
skvelom 3. mieste. Bol som veľmi rád, že som postúpil do krajského kola.
Vedeli sme, že krajské kolo sa bude konať 16. apríla, a tak sme sa opäť
začali pripravovať podobne, ako na okresné kolo. Po viac než mesiaci prípravy prišiel deň, kedy sa konalo krajské kolo. S radosťou sme ráno vyrazili.
Po privítaní sme sa zaregistrovali, a čakali sme na začiatok súťaže.
Na začiatku som mal obrovskú trému, a nevedel som, čo mám napísať,
kedže som dostal také slová, ako: diabol, farebný,-á,-é, koncert, nahradiť,
podobať sa, prípad, mnoho. Pokračovali sme reprodukovaním vypočutého
textu, ktorú som zvládol podľa mňa šikovne. Predposlednou úlohou bolo
písanie slohu na témy, ktoré sme dostali. A posledná vec, čo som mal zvládnuť, bolo čítanie.
Po všetkých úlohách sme sa mohli občerstviť. Potom sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže. Umiestnil som sa na 6.mieste, ktorému som sa veľmi tešil, a hlavne som bol rád, že som postúpil aspoň do krajského kola, a mohol
som reprezentovať našu skvelú školu.
Celá súťaž sa mi veľmi páčila, a hlavná vec, že som sa nemusel učiť v škole. :)
Za prípravu, a za ochotu patrí pani učiteľke moje veľké: ĎAKUJEM !
Patrik Korman
žiak 8. r. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM

„Ezen a napon
feleslegesek a szavak”

Í

gy hangzott az idei Nárcisz napi nyilvános gyűjtés üzenete. Ez többek közt azt is kifejezi, hogy már nincs szükség hangzatos szavakra
– amelyek senkinek sem segítenek - ahhoz, hogy mindenki tudja
hogyan lehet segíteni. Nincs szükség szavakra, hiszen a ruhánkra
tűzött nárcisszal kifejezett segítség mindennél világosabban beszél.
Arról szól, hogy ez a probléma mindannyiunkat érint, hogy gondolunk azokra, akik a súlyos betegséggel küzdenek, s tudják, hogy
a bajban nincsenek egyedül. Az idén erre a nyilvános gyűjtésre immár tizennyolcadik alkalommal került sor.
Községünkben ezt a nemes feladatot hagyományosan a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezetének fiatal önkéntesei vállalták magukra. Április
11-én az oktatási intézményekben folyt a gyűjtés.
A szlovák óvodában 28,67, a magyar óvodában 30 a
szlovák iskolában 136,89, a magyar iskolában pedig
130 Eurót gyűjtöttek.
Szombaton, április 12-én a község központjában és a nyugdíjasklubban folytatódott a gyűjtő akció, amelynek keretén belül összesen 731,84 Euro került az
urnákba. Az egész gyűjtés eredménye községünkben 1 057,40
Euro volt, amellyel lakosaink hozzájárultak a Rákellenes Liga támogatásához.
A szervezők nevében ezúton mondunk köszönetet az önkénteseknek, és természetesen mindazoknak, akik találtak egy röpke
pillanatot, egy pénzérmét a zsebükben, és hozzájárultak a betegek
-szmegyógyulásához és a rák elleni küzdelemhez.

Szlovák tanulmányi verseny

N

égy év után ismét eljutottam arra a versenyre, amelyet már nagyon
vártam. Tartottam tőle, de most már legalább tudtam, mi vár rám.
A versenyre Burian Izabella tanító nénivel készültünk. Fogalmazást
írtam, tartalmat mondtam és sokat olvastam. A járási fordulóra március
4-én került sor Galántán. Bejelentkeztünk, majd a zsűri tagjai üdvözölték
a tizenegy versenyezőt.
Szövegértéssel kezdtünk. Kétszer felolvastak egy szöveget, amely tartalmát jegyzetek felhasználása nélkül kellett reprodukálni. Rövid szünet
után fogalmazást írtunk megadott témákra. Öt témából választhattunk és
a szöveget megint jegyzet nélkül kellett felmondanunk. A harmadik feladat
szövegolvasás volt. A felkészülésre tíz percet kaptunk. Az utolsó - számomra a legérdekesebb feladat - a szövegalkotás volt, előre megadott hét szó
felhasználásával: vásárlás, ijedten, öreg, olvasni, harminc, miénk, bizony.
Félórás szünet után kiértékelték a versenyt, és én a kitűnő 3. helyen végeztem. Örültem, hogy bejutottam a kerületi fordulóba.
Tudtuk, hogy a következő megmérettetésre április 16-án kerül sor, ezért
azonnal készülni kezdtünk. A felkészülés hasonlóan folyt, mint a járási forduló előtt.
Több mint egy hónapos felkészülés után elérkezett a kerületi forduló
időpontja. Reggel örömteli várakozással indultunk el, fogadtak bennünket,
bejelentkeztünk és vártuk a verseny kezdetét.
Az elején nagyon izgultam, mert amikor megkaptam az – ördög, színes,
koncert, helyettesíteni, hasonlítani, eset, sok – szavakat, melyeket a fogalmazásban fel kellett használni, nem is tudtam mit írjak. Majd egy meghallgatott szöveg tartalmának elmondásával folytattuk, amit szerintem sikeresen megoldottam. Az utolsó előtti feladat a fogalmazás volt megadott
témakörökre, végül az olvasással kellett megbirkóznom.
A feladatok megoldása után, a szünetben frissítőt kaptunk, majd a kiértékelés következett. Én a 6. helyen végeztem, aminek örültem. Elsősorban
azonban az lelkesített, hogy bejutottam a kerületi fordulóba és képviselhettem az iskolánkat. Az egész verseny nagyon tetszett, de az a fő, hogy nem
kellett az iskolában tanulnom. :)
Végezetül szeretnék a tanító néninek egy nagy KÖSZÖNÖMÖT mondani
Korman Patrik
a felkészítésért!
8. osztályos tanuló
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Myslite EKOlogicky

Flakongyűjtő akció

Ministerstvo školstva SR v spolupráci s obchodným reťazcom
LIDL vyhlásilo kampaň, zameranú na environmentálnu výchovu, ktorou chceli deti podnietiť k ekologickému mysleniu a
k ochrane svojho okolia.

A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma a LIDL üzletlánccal közösen egy gyűjtőakciót hirdetett meg, amellyel a gyerekeket arra ösztönözték, hogy megtanuljanak ökologikusan
gondolkodni és tartsák tisztán a környezetüket.

Š

Az

FOTO: KOVÁCS KATALIN

koly museli zbierať prázdne, odhodené PET fľaše. Touto úlohou
iskoláknak üres, eldobott műanyag flakonokat kellett gyűjteni.
upozornili mladú generáciu na skutočnosť, že plasty sa v prírode
A feladattal arra hívták fel a fiatalok figyelmét, hogy a szemétnerozložia, a preto ju v značnej miere ničia.
be kidobott műanyag mennyire károsítja a természetet, hiszen
Akcia trvala od 17. februára do 16.marca. Prvých sedem škôl získalo
nem mállik szét.
finančnú odmenu. Po 10 000 euro dostali školy umiestnené na 4. až
Az akció február 17-től március 16-ig tartott. Ez alatt az idő alatt a be7. mieste a môžu ich využiť na opravu starých ihrísk alebo si kúpiť
nevezett iskoláknak a lehető legtöbb flakont kellett leadniuk. Az első hét
športové náradia, 35 000 euro patrilo škole na 3.mieste, 55 000 euro
helyezett pénzjutalomban részesült. A 4-7. helyen végzett iskolák 10-10
získala škola na 2. mieste a víťazi si odniesli 85 000 euro, z ktorých
ezer eurót nyertek, amit a régi sportpályák felújítására vagy sporteszközök
postavia nové multifunkčné ihriská.
vásárlására fordíthatnak. A 3. helyezett 35 ezer eurót, a 2. helyezett 55 ezer
Dve miestne základné školy sa rozhodli spolupracovať, aby dosiahli
eurót az 1. helyezett 85 ezer eurót kapott, amelyen többfunkciós pályát
lepší výsledok. Do separácie sa
építhetnek.
zapojili aj rodičia, veď bez ich
A két nagyfödémesi alapiskola a
podpory by sme nemohli byť
jobb eredmény érdekében összefoúspešní.
gott és együtt dolgozott. Sok szülő is
Poďakovať sa chceme pábekapcsolódott a szeparálásba. Az ő
novi starostovi, Ing. Františtámogatásuk nélkül nem lehettünk
kovi Gőghovi za jeho účinvolna sikeresek.
nú podporu, a tiež Tiborovi
Köszönetet szeretnénk mondani
Horváthovi a Róbertovi Tornyközségünk polgármesterének, Gőgh
aimu, ktorí boli hlavnými iniciFerenc úrnak a hatékony támogatáátormi tohto zberu. Plastové
sért, valamint Horváth Tibornak és
fľaše sme separovali, fúkali a
Tornyai Róbertnek, akik a gyűjtés fő
Žiaci z Veľ kých Úľan s ministrom školstva
ukladali do vriec. Takto prikezdeményezői voltak.
A nagyfödémesi diákok az iskolaügyi miniszterrel
pravené fľaše sme odovzdali
A munka során a flakonokat szét
v obchodoch LIDL v Galante a
kellett válogatni, felfújni és zsákokv Seredi.
ba rakni. Miután az előkészítéssel végeztünk, az összegyűjtött flakonokat
Po skočení zberu sme netrpezlivo čakali na výsledky. Po vyhlásení
leadtuk a galántai és a szeredi LIDL üzletekben.
predbežných výsledkov sme boli veľmi šťastní, lebo Veľké Úľany sa
A rendezvény végeztével mindenki izgatottan várta, hogy megjöjjenek
dostali do prvej desiatky.
az eredmények. Az előzetes eredmények kihirdetése után nagyon örülSlávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v Hoteli Double
tünk, mert kiderült, hogy a nagyfödémesiek bekerültek a tíz legjobb közé.
Tree, v Bratislave. Tešilo ma, že som patril medzi účastníkov. Žiakov
Az eredményhirdetésre Pozsonyban, a Double Tree Hotelban került sor.
úspešných škôl čakali slávnostným obedom. Pred obedom pán miNagyon örültem, hogy én is a résztvevők között voltam. Ünnepi ebéddel
nister školstva, Dušan Čaplovič a vedúci obchodného reťazca LIDL na
fogadták a nyertes iskolák diákjait. Az ebéd előtt az iskolaügyi miniszter,
Slovensku odovzdali ceny víťazom. My sme sa umiestnili na 4. mieste.
Dušan Čaplovič és a LIDL üzletlánc szlovákiai vezetője átadták a díjakat. Mi
Pán minister zároveň oznámil, že aj v budúcnosti plánuje takéto kama 4. helyet szereztük meg. A miniszter úr egyben azt is bejelentette, hogy
pane na popularizáciu ochrany prírody.
a jövőben is tervez hasonló, a környezetvédelmet népszerűsítő kampányt.
V galaprograme vystúpili: rapper EGO a tanečná skupiny hipp-hopA díjátadó gálában fellépett EGO, az ismert rapper és a PASTELS hipppu PASTELS. Slávnostným odovzdávaním cien nás sprevádzala znáhopp tánccsoport is. Az egész műsort a népszerű műsorvezető, Adela
ma moderátorka Adela Banášová.
Banášová vezényelte le.
Cítili sme sa výborne. Myslím si, že vďaka radosti a šanteniu zúčastFantasztikusan éreztük magunkat. Úgy gondolom, hogy erre a pár rövid
nených detí počas tých pár hodín ožil aj hotel a jeho zamestnanci zažiórára a szálloda is élettel telt meg, ami tükrözte az ideérkező gyerekek öröli- pre nich - neobvyklý rozruch.
mét és mozgalmassá tette a szálloda alkalmazottainak mindennapjait.
Bence Szabó
žiak 8.ročníka ZŠ Mihálya Borsosa s VJM

Szabó Bence
8. osztályos tanuló

22. Denný letný tábor „Nezbedníkov“

22. „Gézengúz“ nappali nyári tábor

Pre deti od 5 do 12 rokov
Termín: 14. – 18. júla 2014
Zamestnanie pre deti denne od 8,00 do 16,00 hodiny
Ponúkame: rôzne detské a športové hry, kvízové súťaže,
túry, zájazd, ručné práce, piknik, návštevu kúpaliska, ale
hlavne týždeň plný zábavy a radosti.
 Účastnícky poplatok: 35,- € na týždeň/osoba. V tom je zahrnutý použitý materiál, obed, vstupné, pitný režim dieťaťa.
 Prihlášky a bližšie informácie v kultúrnom dome.
 Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. júla. Máme možnosť
prijať len dopredu prihlásené deti.











Korhatár: 5 – 12 évig
Terminus: 2014. július 14. – 18.
Foglalkozások naponta 8,00-tól 16,00 óráig
Kínálatunk: gyermek- és sportjátékok, vetélkedők, túra, kirándulás, kézműves-foglalkozások, fürdés, piknik, de elsősorban egy
szórakozással és örömmel telt, vidám hét.
 Részvételi díj: 1 hétre/személyenként 35,- €,
€, amely magába foglalja a felhasznált anyagot, a belépődíjakat, az ebédet és a gyermekek egész napos frissítőjét.
 Jelentkezés és közelebbi információk a kultúrházban.
 Jelentkezési határidő: 2014. július 10. Csak a határidőig bejelentett gyermekeket van módunk fogadni.

Veľkoúľanský obzor
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Ž

ivot v materskej škole sprevádza výchova a vzdelávanie detí
v predškolskom veku. Každý deň nám rodičia zveria svoje ratolesti a s dôverou sa obracajú na pani učiteľky, aby sa deti cítili
dobre a osvojili si poznatky potrebné na rozvoj osobnosti človeka. Postupne spoznávame prírodovednú, matematicko-logickú, zdravotnú
informačnú, vlasteneckú a pohybovú oblasť. Hovoríme o ochrane života a zdravia, environmentálnej, mediálnej výchove, výchove k tvorivosti, dopravnej výchove. Rozvíjame pred–čitateľskú gramotnosť,
informačno-komunikačné technológie. V závere každého školského
roka pripravujeme s deťmi rôzne kultúrne vystúpenia. Nebolo to inak
ani v tomto roku, keď sme 7. mája 2014 usporiadali veľkolepú RETRO
SHOW, do ktorej sme zapojili všetky deti z našej MŠ.
Moderátori Marcus Halász a Jasmínka Kusová nás sprevádzali cez
obdobie kamennej doby, vojnových rokov až po súčasnosť. Učiteľky
sa dlhodobo venovali výberu skladieb a kostýmov. Každá veková skupina sa predstavila s viacerými číslami. Mali sme možnosť vidieť najmenšie, 3 ročné deti ako námorníkov, indiánov, či tancovať s dáždnikmi
na skladbu Klope, klope dáždik. 4 ročné deti nás preniesli do obdobia
spartakiády, ktorú bravúrne zvládli na hudobný sprievod Michala Davida „Poupata“. 5 ročné deti znázornili rodinu Flinstonovcov, Lambadu,
cigánske tance a mažoretky svojím vystúpením dodali programu slávnostný ráz. 6 ročné deti sa zahrali na duchov v neodmysliteľnej skladbe
Michaela Jacksona, napodobnili slávnu švédsku skupinu ABBA, BONEY
M, VILLAGE PEOPLE. Tancovali a spievali na skladbu z vojnových rokov,
napodobnili aj skladbu „Dievča z Tokya“ v podaní Nogu a Skrúcaného.
Chlapcom – futbalistom sa najviac darilo s originálnymi Puma loptami
hrať futbal na skladbu „Zelená je tráva“ . Najväčšiu radosť deťom robilo
záverečné vystúpenie Taccata, kde dievčatá a chlapci z najstaršej vekovej skupiny jednotlivo ukázali ako zvládajú gymnastické prvky: premetu
bokom, sviečky, stoj na rukách, mostík, kotúľ vpred. K tomu nechýbal
rytmicky znázornený pohyb a nástup všetkých 82 detí na pódium, kde
„Retro show“ vyvrcholila svietiacimi retro okuliarmi na očiach všetkých
detí a zdvihnutím „smajlíka“ do obecenstva.
Výsledkom práce tvorivého tímu učiteliek bola radosť z pohybu
detí, reprezentovania a posilnenia sebavedomia dieťaťa. Dieťa si
uvedomilo pocit spolupatričnosti s druhými deťmi, používalo všetky
zmysly. Presadilo seba s ohľadom aj na druhých. Hodnotilo vlastný
výkon a tešilo sa z vlastných výsledkov, ale aj iných. Všetkým, ktorí sa
akokoľvek podieľali na uskutočnení tohto projektu vyslovujem úprimné poďakovanie.
Mgr. Edita Katonová
riaditeľka materskej školy

Lambada...

Óvodás kiscsillagok
a RETRO SHOW-ban

Az

óvodás éveket az oktató – nevelő munka kíséri végig. A szülők
naponta bízzák ránk legféltettebb kincsüket, bizalommal fordulnak az óvónőkhöz annak érdekében, hogy gyermekeik jól
érezzék magukat az intézményünkben és megszerezzék azokat az ismereteket, amelyek személyiségük fejlődéséhez szükségesek. Folyamatosan
sajátítják el a természettudományi, matematikai-logikai és egészségügyi
alapismereteket. Megtanulják a közlekedés szabályait, megismerkednek
a hazafiasság fogalmával és a mozgáskultúrával. Bevezetjük őket a környezetvédelem, az egészséges életmód és a kommunikáció rejtelmeibe,
fejlesztjük kreativitásukat és szövegértésüket. Az ismeretek könnyebb
elsajátításának érdekében információs és kommunikációs technológiákat
alkalmazunk.

FOTO: HANZEL LAJOS (2)

Malé hviezdy z materskej
školy v RETRO SHOW

Klope, klope dáždik... – Kopog, kopog az esőcske...

Minden iskolai év befejezése előtt pedig nagyszabású műsorral is bemutatkozunk. Nem volt ez másként az idén sem. Május 7-én intézményünk
összes óvodása közreműködésével „Retro show” címmel színes, zenéstáncos műsort mutattunk be a helyi kultúrházban.
A show házigazdái - Halász Marcus és Sudová Jasmínka - történelmi korokon vezettek át bennünket a kőkorszaktól, a háborús éveken keresztül,
egészen napjainkig. A műsort megelőzően pedagógusaink hosszú órákat
töltöttek a megfelelő jelmezek és dalok kiválasztásával. Minden korcsoport
több műsorszámmal is bemutatkozott. A legkisebbek, a három évesek,
matróz és indián táncot mutattak be, de láthattuk őket színes esernyőikkel
táncolni a „Klope, klope dáždik“ (Kopog, kopog az esőcske) c. dalra. A négy
évesek a múltba, a „szpartakiádok“ időszakába repítettek bennünket, akik
Michal David „Poupata“ (Rügyecskék) c. dalára mozogtak bravúrosan. Az
öt évesek a Flintstone családot alakították, majd Lambadát táncoltak. Cigánytáncukkal és mazsorett bemutatójukkal pedig valóban ünnepélyesé
tették a hangulatot. A legidősebbek, a hat évesek, Michael Jackson dalára szellemtáncot mutattak be, életre keltették az ABBA, a Boney M. és a
Village People együtteseket. Énekeltek és táncoltak a háborús évek dalaira,
valamint a Noga - Skrúcaný páros „Dievča z Tokya“ (Tokiói lány) c. dalára is.
Kis focistáink eredeti Puma labdáikkal focimeccset varázsoltak a színpadra
a „Zelená je tráva“ (Zöld a fű) c. dalra. A gyerekeknek a legnagyobb örömöt
a záró szám szerezte. A nagycsoportos fiúk és lányok a Taccata c. dalra mutatták be ügyességüket. Különböző torna elemekkel – cigánykerekekkel,
gyertyával, kézen állással, híddal és bukfenccel - tarkították műsorukat.
Nem hiányoztak a ritmikus elemek sem, de a műsor fénypontja mégis az
volt, amikor mind a 82 óvodás világító retro szemüvegben és „Be happy“
fejecskékkel a kezükben végigvonult a színpadon.
Pedagógusaink munkájának eredménye kis védenceink önfeledtsége,
ügyes mozgása és pozitív önértékelése volt. A gyerekek átérezték a közösségbe tartozás felemelő érzését. Mindenki a maximumot nyújtotta,
miközben figyelt a másikra. Nemcsak a saját teljesítményének örült, hanem
értékelte a társai ügyességét is.
Őszintén köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a
műsor sikeréhez.
Mgr. Edita Katonová
a szlovák óvoda igazgatója, (Ford. Mgr. Sztraka Katalin)
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Výročná schôdza
dôchodcov

Nyugdíjasok évzáró
taggyűlése

Koncom marca hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok členovia
Klubu dôchodcov Zlatý dážď.

Március végén tartotta évzáró taggyűlését az Aranyeső Nyugdíjasklub tagsága.

Z

A

FOTO: HANZEL LAJOS (3)

výročnej správy, ktorú predniesla predsedníčka klubu, pani Irén
tevékenységi beszámolóból, amelyet Horváth Irén, a klub elHorváth sme sa dozvedeli, že klub mal ku koncu roka 2013 182
nöke tartott, megtudhattuk, hogy a 2013-as év végén 182 tačlenov, ktorí sa stretávajú v klube pravidelne každú nedeľu. Z ich
got számláltak, akik minden vasárnap rendszeresen találkozpestrej činnosti vyberáme len niektoré aktivity, ktoré môžu byť príklanak a klubban. Gazdag tevékenységükből csak néhányat emelnénk
dom aj pre mladšie generácie. Pri príležitosti MDŽ pozdravili svoje členky
ki, amelyek akár a fiatalabb generációnak is példaként szolgálhatnak.
spoločne so starostom obce. Uskutočnili celý rad návštev divadelných a
A Nőnap alkalmából községünk polgármesterével közösen köszönkultúrnych predstavení v Bratislave, v Galante, v Komárne, v Jelke a aj
tötték a klub nőtagjait. Egész sor kulturális rendezvényt és színhátu v obci.
zi előadást látogattak meg: Pozsonyban, Galántán, Komáromban,
Medzi členmi sú veľmi obľúbené rôzne zájazdy, ktoré pravidelne orJókán és itt a községben is. Kedveltek a különböző kirándulások is.
ganizujú. Napríklad do Čokoládovne v Kittse a Ostrihomu. Spoločne sa
Az elmúlt évben a Köpcsény-i csokoládégyárban és Esztergomban is
zúčastnili na púti v Rakúskom – Mariaczel, na púti Svätej Rity v Zlatých
jártak. Részt vettek a Máriaczell-i, Nagymagyar-i és a Máriatal-i zaránKlasoch a v Marianke. V záujme
doklaton. Ebben a szép korban
zachovania zdravia aj v tomto
már fontos az egészség védelkrásnom veku pravidelne name is. Ezért gyakran látogatnak
vštevujú termálne kúpaliská. Boli
el a különböző gyógyfürdőkbe,
vo Vincovom lese a aj v Štúrove.
mint a Vince erdő, illetve a párDvakrát organizovali jednotýžkányi fürdő. Két alkalommal – júdňové pobyty v kúpeľoch Nimniniusban 54-en és novemberben
ca, ktorých sa v júni zúčastnilo 54
52-en - vettek részt egyhetes
a v novembri 52 členov.
gyógykezelésen Nemőcön.
Aktívne sa zapájajú aj do obecAktívan
bekapcsolódnak
ných akcií. Pri stavaní mája každý
a község rendezvényeibe is.
rok varia guláš. Sú pravidelnými
A májusfaállításnál minden
účastníkmi súťaže vo varení pri
évben gulyást főznek, állandó
príležitosti obecných dní, zabezrésztvevői a falunap alkalmápečujú predaj tombolových lístból rendezett főzőversenynek,
kov pri jazdeckých pretekoch.
a lóverseny alkalmával pedig a
Predsedníctvo schôdze
Vedenie klubu dokáže vo svotombola jegyek árusításában seAz ülés elnöksége
jich členoch vzbudiť záujem o rôzgédkeznek.
ne aktivity, a nie len pre zábavu.
A klub vezetősége magával
Veď členovia usilovne pracujú aj na iných úsekoch. Sami sa starajú o čistudja ragadni a tagságot, és nem csak a szórakozásban. Hiszen matotu a poriadok v klube a na dvore klubu. Obhospodarujú aj záhradu, kde
guk tartják rendben a klubot és környékét. A klub kertjében pedig
pestujú rôzne zeleniny na odpredaj. Získané finančné prostriedky použízöldségtermesztéssel foglalkoznak. Az ebből befolyó pénzt a további
vajú na organizovanie ďalších klubových podujatí.
tevékenységre fordítják.
Udržiavajú priateľské vzťahy s klubom dôchodcov v družobnom meste
Baráti kapcsolatokat ápolnak a Jánossomorjai Nyugdíjasklubbal,
Jánossomorja, ako aj s klubmi v Malej Mači a v Sládkovičove, s ktorými sa
valamint a kismácsédi és a diószegi klubok tagjaival, akikkel rendszepravidelne navštevujú.
resen látogatják egymást.
Na výročnej schôdzi zvolili aj členov nového výboru, ktorý dostal
Az évzáró taggyűlésen új vezetőséget választottak, amely megmandát na tri roky: Irén Horváth, Irena Tisucká, Anna Vargová, Rozália
bízatási időszaka három évre szól: Horváth Irén, Tisucký Irén, Varga
Pongráczová, Rozália Melišeková, Helena Tisucká, Priska Vajdová, Július
Anna, Pongrácz Rozália, Melišek Rozália, Tisucký Ilona, Vajda PirosTakács a Gejza Takács. Kontrolórkou sa stala Zuzana Tornyaiová a kronika, Takács Gyula és Takács Géza. Az ellenőr Tornyai Zsuzsanna, a klub
kárkou Gabriela Szőcsová.
krónikása pedig Szőcs Gabriella lett.
Aj na rok 2014 pripravili bohatý plán činnosti, v ktorom určite nájde
A 2014-es évre is gazdag programot állítottak össze, amelyből minkaždý člen niečo zaujímavého.
den tag kiválaszthatja a neki megfelelőt.
Hanzel Lajos

Hanzel Ľudovít

Výročnú schôdzu pozdravili aj členky spevokolu pri KD
Az évzáró taggyűlést köszöntötte a klub énekkara is

Účastníci výročnej schôdze
Az évzáró taggyűlés résztvevői

Veľkoúľanský obzor
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Kde sa všetko robí v záujme detí
Nadšený učiteľský kolektív našej materskej školy robí všetko
preto, aby deti obkolesilo také láskyplné ovzdušie, v ktorom
sa cítia dobre, lebo tak sa rozvíjajú ich osobnosti najefektívnejšie. Prostriedkami sú hry a rozprávky, samozrejme v spojení s množstvom pohybu, ktoré sú základnými potrebami detí
predškolského veku.

Výborným rozhodnutím sa ukázalo zakúpenie interaktívnej tabule.
Deťom ponúka širokú škálu možností. Nové poznatky získavajú ľahšie, názornejšie a zaujímavejším spôsobom. Upúta pozornosť detí, a
možno ho považovať za najdôležitejší a najfantastickejší prostriedok
školy budúcnosti. Práve preto sme sa prihlásili do nového projektu
Ministerstva školstva SR, vďaka ktorému sme získali ešte jednu interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú tlačiareň.
ôznorodá pohybová kultúra je klúčovou úlohou v predchádzaní
Naši pedagógovia sa pravidelne vzdelávajú a mimoriadnu pozornosť
problémov v učení sa. Rad telovýchovných pomôcok neustále
venujú pedagogickým, psychologickým a metodickým inováciám.
rozširujeme, aby deti podnecovali k pohybu čoraz rozmanitejšie
Takto sme získali „kruhy Radosza“, geniálny maďarský vynález, ktorý
a modernejšie prostriedky.
možno prirovnať k Rubikovej kocV roku 2012 vďaka úspešnému
ke, veď výborne rozvíja schopnosti
projektu Samsungu a Nadácie
detí predškolského veku. Je výPontis sme mohli obnoviť náradia
borne použiteľný pri nácviku matelesnej výchovy o ďalšie kusy
tematických úkonov, rozvíja logicv hodnote približne 2000 euro.
ké myslenie, priestorové videnie,
V roku 2013 odvzdané krásne dopamäť, schopnosti kombinatoriky
pravné ihrisko otvorilo nové moža koncentrácie, šikovnosť rúk a ponosti pohybových aktivít.
hybové zručnosti jemnej motoriky.
Dozvedeli sme sa, že v MaďarPoužitím tohto prostriedku možno
sku sa vďaka Nadácii Soros, ako
už v predškolskom veku rozoznať
najnovší výsledok metodických význámky dyslexie, dysgrafie a dysskumov zameraných na osobnosť
kalkúlie, ktoré sú častým problédetí, podarilo vyvinúť moderný a
mom školského veku.
účinný prostriedok, ktorý prispôDeťom sa snažíme vštepiť dôsobiac sa k fyzickým a psychickým
ležitosť fyzického a psychického
osobitostiam predškolského veku
zdravia a samozrejme správnej
hravou formou rozvíja u detí funkživotosprávy. Preto sme 19. mája
Maďarská metóda „Mozgáskotta“ – A Magyar Mozgáskotta Módszer
cie telesné, intelektuálne, citové a
organizovali škôlkarskú olympiásprávania sa. To je tzv. „Maďarská
du, kde sme ukázali naše športové
metóda Mozgáskotta“, ktorú sa
náradia a možnosť ich využitia pri
nám podarilo zakúpiť na Vianoce.
pohybových aktivitách. Naši škôlHlavným cieľom programu je účinkari nadšene cvičili s fitnesovými
né spojenie rozvoja pohybovej kulloptami a predviedli aj Maďarskú
túry a starostlivosti o nadané deti.
metódu Mozgáskotta. Najväčšou
Mobilizuje inteligencie, podporadosťou bola spoločná inscenácia
ruje zladenie funkcií mozgových
rozprávkovej hry a cvičenie rodipologúľ, koriguje nervové spoječov s deťmi.
nia, činnosť nervového systému a
A tak v našej Rozprávkovej krajeho regeneračnú schopnosť, rovjine zázraky naďalej pokračujú.
nováhu a preventívne pomáha pri
Dúfame, že naše plány budeme
poruchách v učení sa. V praxi pri
vedieť uskutočniť aj v budúcnosti,
tejto metóde dominujú city, poveď úloh je tu neúrekom.
znatky, fantázia, pozornosť, mysTouto cestou sa chceme poďalenie a pamäť, samozrejme popri
kovať všetkým, ktorí podporujú
cielenej fyzickej záťaži. Súpravu
Materskú školu s VJM.
PaedDr. Iveta Manóová
týchto prostriedkov s radosťou
Deti sa radi hrajú s „kruhmi Radosza“
riaditeľka MŠ s VJM
používajú aj tie deti, ktoré je ťažšie
A gyermekek szívesen játszanak a „Radosza gyűrűkkel“
(preklad Mgr. Gabriela Vajdová)
zaujať nejakou úlohou.
FOTO: ARCHÍV MŠ

R

12. apríl je pamätným dňom vysťahovaných
z Horného Uhorska. Pri tejto príležitosti organizovala 11. apríla miestna organizácia Csemadoku
v spolupráci so Základnou školou Mihálya Borsosa
s VJM spomienkovú slávnosť. V prvej časti slávnosti sa predstavili členovia literárneho súboru pri
maďarskej škole so svojim programom „Ember az
embertelenségben“, ktorého režisérkou bola učiteľka Lívia Kamenický. Potom sa uskutočnil pietny
akt kladenia vencov pri pamätnej tabuli, ktorá je
umiestnená na rímsko-katolíckom kostole.

-sz-

FOTO: NÉMETH TIBOR

Pamätný deň
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Ahol minden a gyermek érdekében történik
Óvodánk lelkes nevelőtestülete mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekeket olyan biztonságos és szeretetteljes légkör vegye körül, ahol jó lenni, hiszen így fejlődnek a
legerőteljesebben. Eszközünk a játék és a mese- persze sok-sok
mozgással egybekötve, hiszen ezek az óvodáskorú gyermekek
alapvető igényei.

kek számára végtelen lehetőség tárházát kínálja, megkönnyíti, látványossá, érdekesebbé teszi az ismeretszerzést, leköti a gyermekek
figyelmét- mindenképpen a jövő iskolájának legfontosabb és legfantasztikusabb eszközének tekinthető. Éppen ezért bejelentkeztünk a
Szlovák Oktatási Minisztérium által meghirdetett újabb pályázatba,
ahol sikerült még egy interaktív táblát, személyi számítógépet és színes nyomtatót kapnunk.
sokrétű mozgásfejlesztés a tanulási zavarok megelőzéséA pedagógusaink rendszeresen tovább képezik magukat és megben kulcsfontosságú feladat. Tornaeszközeinket évről évre
különböztetett figyelmet szentelnek a pedagógiai, pszichológiai és
gyarapítjuk, hogy minél sokrétűbb és modernebb eszközök
módszertani innovációknak. Ilyen úton szereztük be a ,,Radosza
ösztönözzék a gyermekeket a
gyűrűket“, amely a Rubik-kockámozgásra.
hoz hasonló zseniális magyar ta2012-ben a Samsung és a Pontis
lálmány, hiszen kiválóan fejleszti
Alapítványnál sikeresen megnyert
az óvodás gyerekek képességeit.
pályázattal kb.2000 Euró értékEredményesen alkalmazható a
ben újítottuk fel a testnevelési
matematikai műveletek begyaeszköztárunkat. A 2013-ban elkékorlására, fejleszti a logikus gonszült gyönyörű közlekedési pálya
dolkodást, a térlátást, a memóriát,
újabb mozgáslehetőséget adotta kombinációs- és koncentrációs
és ad is- a gyermekeknek.
képességet, a kézügyességet,
Tudomásunkra jutott, hogy Mavalamint a finom-motorikus mozgyarországon a Soros Alapítvány
gáskészséget. Az eszköz alkalmasegítségével a gyermekközpontú
zásával például már óvodáskormódszertani kutatások legújabb
ban fel lehet ismerni a gyermek
eredményeként egy modern,
diszlexiára, diszgráfiára, vagy
Naša škôlkarská olympiáda – Az ovis olimpia
tervszerű és hatékony eszközt
a diszkalkuliára való hajlamát,
sikerült kifejleszteni, amely a kisamely az iskoláskor gyakori probgyermekkor testi és pszichológiai
lémája.
sajátosságaihoz alkalmazkodva
Törekszünk a testi, lelki egészjátékos módon fejleszti a gyerség és az egészséges életmódra
mek testi, értelmi, érzelmi és vivaló igény kialakítására. Ezért
selkedéses funkcióit. Ez a Magyar
május 19-én ovis olimpiát renMozgáskotta Módszer, amelyet
deztünk, amelyen bemutattuk a
karácsonyra sikerült is megvásporteszközeinket, a velük való
sárolnunk. A program fő célja a
mozgáslehetőségeket. Az óvodámozgásfejlesztés és a tehetségsaink lelkesen mutatták a be a fit
gondozás hatékony összekaplabda- tornát és a Magyar Mozgáscsolása. Mozgósítja az intelligenkotta Módszert is. A legnagyobb
ciákat, támogatja az agyfélteki
öröm az volt, amikor a szülők a
funkciók összehangolását, javítja
gyerekekkel együtt játszották el a
az idegi összeköttetéseket, az
mesejátékot, és közösen tornázCvičenie s fit-loptami – Fit labda torna
idegrendszer működését, önjavítak.
tó tevékenységét, az egyensúlyt,
Látható, hogy Meseországunkés megelőzésként segít a tanulási zavaroknál. A módszer gyakorlatában a csoda folytatódik. Reméljük, hogy a terveinket továbbra is meg
ban az érzelmek, az ismeretek, a képzelet, a figyelem, a gondolkodás,
tudjuk valósítani, hiszen tennivaló akad bőven.
az emlékezés dominál, természetesen célirányos fizikai megterhelés
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki támogatja a Magyar Tanítási
mellett. Az eszközkészletet örömmel használják még azok a gyermeNyelvű Óvodát.
PaedDr. Manó Ivett
kek is, akiket nehezebb lekötni egy-egy feladattal.
igazgatónő
Az interaktív tábla beszerzése is nagyon jó döntés volt. A gyermeFOTO: HANZEL LAJOS (2)

A

Április 12-e a Felvidéki magyarok kitelepítésének
emléknapja. A Csemadok helyi szervezete és a Borsos Mihály Alapiskola szervezésében április 11-én
községünkben is sor került a megemlékezésre. Az
emlékünnepség a helyi kultúrházban kezdődött,
ahol az iskola irodalmi színpada mutatta be az „Ember az embertelenségben” című irodalmi összeállítását, amelyet Kamenický Lívia rendezett. Utána a
római katolikus templom falán elhelyezett kitelepítési emléktáblánál helyezték el a megemlékezés
koszorúit községünk, a Csemadok és az iskola kép-szviselői.

FOTO: NÉMETH TIBOR

Emléknap
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Spoločenská rubrika — Társasági rovat
Naše novorodeniatka
Újszülötteink
Both Lukáš
Lukácsová Laura
Tornyai Matias
Cehlárik Lukáš
Urbančoková Viktória
Sercel Olívia
Hanzelová Michaela
Németh Teo

9. 3. 2014
11. 4. 2014
13. 4. 2014
21. 4. 2014
23. 4. 2014
29. 4. 2014
21. 5. 2014
22. 5. 2014

Blahoželáme – Gratulálunk!

Manželstvo uzavreli
Házasságot kötöttek
Peter Benkovský – Kinga Illés
25. 4. 2014
Róbert Rišňovský – Ivana Révayová
26. 4. 2014
Arpád Németh – Ing. Katarína Szabóová
3. 5. 2014
Róbert Kučera – Mgr. Enikő Futó
3. 5. 2014
Samuel Brnula – Veronika Pirovičová
7. 6. 2014
Tomáš Žifčák – Eva Lakatošová
7. 6. 2014
Blahoželáme – Gratulálunk!

Rozlúčili sme sa
Elbúcsúztunk
Eugen Pudmerický (56)
Zoltán Magyarics
(36)
Ján Blšťák
(87)
Milan Varga
(53)
Štefan Manczal
(64)
Zuzana Zuberecová (70)
Katarína Radimáková (89)
Rudolf Varga
(65)

26. 3. 2014
12. 4. 2014
22. 4. 2014
25. 4. 2014
26. 4. 2014
9. 5. 2014
21. 5. 2014
31. 5. 2014

Česť ich pamiatke!
Tisztelet emléküknek!

IX. Festival na Matúšovej zemi

IX. Mátyusföldi Fesztivál

Veľké Úľany – 1. – 4. júla 2014

Nagyfödémes - 2014. július 1.- 4.

1. júla - utorok
18.00 Vernisáž výstav v kultúrnom dome
Spomienky a odkazy (olejomaľby Sándor Móczi – Jánossomorja)
Maľovaný ľudový nábytok z obce Méra
(Rumunsko - Transylvánia)

Július 1. - kedd
18.00 Kiállítások megnyitója a kultúrházban
Emlékek és üzenetek (festmények) –
Móczi Sándor - Jánossomorja
Mérei cifra szoba – népi bútorok
Erdélyből

2. júla - streda
13.00 „O čom rozprávajú naše hrady?“ –
vlastivedný kvíz
19.30 „Vystri svoje ruky“ – koncert na nádvorí
Kalvárie. Účinkuje: Spevácka skupina
ARCOK

Július 2. - szerda
13.00 „Amiről a Felvidéki várak mesélnek” helytörténeti vetélkedő
19.30 „Nyújtsd a két kezed“ – koncert a
Kálvária udvarán. Közreműködik: az
ARCOK Énekegyüttes

3. júla - štvrtok
8.00 Festivalová kvapka krvi – hromadný
odber krvi v klube dôchodcov
Spomíname na 65. výročie založenia
Csemadok-u
17.00 Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole
18.00 Odhalenie pamätného stĺpa a kladenie
vencov
18.30 Spomienková slávnosť v kultúrnom
dome
19.30 Vystúpenie súboru ľudového tanca
Berkenye

Július 3. – csütörtök
8.00 Fesztiváli vércsepp – csoportos véradás
a nyugdíjasklubban
A Csemadok megalakulásának
65. évfordulójára emlékezünk
17.00 Ünnepi szentmise a római katolikus
templomban
18.00 Kopjafaavatás és koszorúzás
18.30 Ünnepi megemlékezés a kultúrházban
19.30 A Berkenye néptáncegyüttes műsora

4. júla - piatok
10.00 „Kde bolo tam bolo…” – rozprávkové
predpoludnie a tvorivá dielňa
17.30 Malé hviezdy – pestrý kultúrny program
miestnych súborov na prírodnom
javisku
18.30 Tancuj s nami – vystúpenie súboru
moderného tanca KID DANCE
z Csabrendek-u
20.00 Tancoval by som od šťastia – operetný
program
Účinkujú: umelci divadla Tihanyi
Vándorszínpad z Maďarska
22.00 Rockový koncert
Účinkuje: rocková skupina – M-ROCK

Július 4. - péntek
10.00 „Hol volt, hol nem volt...” – mesedélelőtt és kézműves foglalkozás
17.30 Kiscsillagok – helyi csoportok tarka
kultúrműsora a szabadtéri színpadon
18.30 Táncoljunk együtt - a csabrendeki KIDDANCE műsora
20.00 Táncolnék a boldogságtól - operett
gála. Közreműködnek: a Tihanyi
Vándorszínpad művészei
22.00 Rock - koncert
Közreműködik: az M-ROCK együttes
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!
A műsorváltozás joga fenntartva

Všetkých srdečne očakávajú organizátori!
Zmena programu vyhradená!

Oznámenie

Értesítés

Uzávierka ďalšieho čísla našich obecných novín bude
15. augusta 2014. Žiadame dopisovateľov, aby svoje príspevky odovzdali do tohto termínu. Príspevky doručené
po tomto termíne budeme môcť zaradiť len do ďalšieho
čísla. Za pomoc a pochopenie ďakujeme.
Redakcia

Következő számunk lapzárta 2014. augusztus 15-én
lesz. Kérjük tudósítóinkat, hogy cikkeiket eddig az időpontig adják le. A később beérkezett cikkeket csak az ezt
követő számban lesz alkalmunk közölni. Segítségüket és
megértésüket köszönjük.
Szerkesztőség
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O tomto podujatí píšeme na 5. strane.
A rendezvényről bővebben az 5. oldalon olvashatnak.

FOTO: NÉMETH TIBOR (9)

Majáles – 2014 – Majális

Prehľad udalostí v druhom štvrťroku
Ez történt még a második negyedévben

Turnaj v stolnom tenise o Pohár starostu obce
Asztalitenisz torna a Polgármester vándorserlegéért

Nočná súťaž hasičov o Pohár starostu obce

Šmoľ kovo – vymaľované detské ihrisko
Törpi-kert – új köntösben a játszótér

FOTO: HANZEL LAJOS (5), NÉMETH TIBOR (2)

A tűzoltók éjszakai versenye a Polgármester vándorserlegéért

