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Nagyfödémes lakosainak lapja
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Len za hrsť zeminy...

Csak egy marék földet…

Stalo sa to už dávno, pred 70-mi rokmi, keď v duchu kolektívnej
viny a na základe dohody medzi vtedajšími vládami Československej a Maďarskej republiky bolo aj z našej obce vysťahovaných celkom 210 ľudí.

Régen volt, 70 éve, hogy a kollektív bűnösség jegyében Nagyfödémesről is 210 magyart űztek el szülőfalujából. Az évforduló
mindig sebeket tép fel, talán beléjük nyilall a fájdalom, de nem
vádolnak, nincs bennük gyűlölet, csak emlékeznek.

D

ňa 6. júla pri príležitosti XIII. Festivalu na Matúšovej zemi
a XXIII. Obecných dní pozvala naša obec ešte žijúcich rodákov, ktorí boli v rokoch 1947/48 vysídlení z našej obce
a ich potomkov – deti a vnukov. Dojemného a nezabudnuteľného
stretnutia sa zúčastnilo 134 hostí. Podujatie uctili so svojou účasťou
aj primátor mesta Jánossomorja György Lőrincz a jeho zástupca
Zsolt Bella. Práve terajšie mesto Jánossomorja bola jedným z usadlostí, ktoré prijali našich občanov.
Spomienkový deň bol zahájený v kultúrnom dome slávnostným
prijatím všetkých hostí a ich úľanských príbuzných.
Prítomných pozdravil starosta našej obce Ing. František Gőgh,
ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že takéto stretnutia sú veľmi
potrebné, aby nová mladá generácia už nikdy nedovolila, aby sa podobné tragédie zopakovali. Svoj príhovor dokončil slovami: „V tento
pamätný deň si zaspomíname na minulosť, ale zároveň pozeráme
do budúcnosti. Čakáme, aby už konečne niekto povedal, že to bola
nespravodlivosť, čo sa stalo s Maďarmi z Hornej Zeme. Čakáme,
aby sa niekto ospravedlnil za roky bezprávia, keď mnohým vzali
ich domov, za násilne rozdelené rodiny... Citujúc slová pápežského
preláta, Gézu Hrotkó: „čakáme, nie protestujúc a pomstychtivo,
ale čakáme a očakávame ospravedlnenie!“ A dúfame, že keď takto

(pokračovanie na strane 3)

Í

gy volt ez az idén július 6-án is, amikor a XIII. Mátyusföldi Fesztivál és
a XXIII. Falunapok alkalmából újra hazahívta a harangszó az 1947-1948ban kitelepített nagyfödémesieket és azok leszármazottait – gyermekeit és unokáit. A megható és feledhetetlen emléknapon összesen 134-en
vettek részt. A találkozót megtisztelte jelenlétével az egyik befogadó település, a jelenlegi Jánossomorja polgármestere Lőrincz György és alpolgármestere Bella Zsolt is.
Az emléknap a kultúrházban ünnepi megemlékezéssel kezdődött, amelyen Gőgh Ferenc, községünk polgármestere köszöntötte a község szülöttjeit, utódaikat és a helyi hozzátartozókat. Beszédében hangsúlyozta,
hogy szükség van az ilyen emléknapokra, hogy az ifjú generáció soha ne
engedje meg, hogy ilyen tragédiára még egyszer sor kerülhessen az emberiség történelmében. Többek között arra is biztatta az egybegyűlteket,
hogy adják át a szomorú tapasztalatukat, hogy mit jelentett elhagyni a falut, a házat, a földet, a temetőt, ahol az őseik nyugszanak. Ünnepi megemlékezését a következő szavakkal fejezte be: „Ezen a mai emléknapon
visszaemlékezünk a múltra, de előretekintünk a jövőbe is. Várjuk, hogy
kimondja végre valaki, hogy igazságtalanság volt az, ami a felvidéki magyarokkal történt. Várjuk, hogy valaki végre bocsánatot kérjen a hontalanság éveiért, a szétszaggatott családokért. Hrotkó Géza kanonok, pápai
prelátus szavaival – „várjuk, – nem lázadozva, nem bosszúvágytól lihegve,

(folytatás a 3. oldalon)
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Starosta obce v kruhu ešte žijúcich
vysťahovaných rodákov
Községünk polgármestere a még élő
kitelepített honfitársaink körében
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XXIII. Obecné dni v obrazoch
XXIII. Falunapok képekben

Vystúpenie súboru Kid Dance z Csabrendeku
A csabrendeki Kid Dance tánccsoport fellépése

Igor Kmeťo

Účastníci súťaže vo varení
A főzőverseny résztvevői
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Sissi – Oravecz Szilvia
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Folytatás az 1. oldalról

s láskou a porozumením voči sebe vieme spomínať, tak toto naše
očakávanie sa skôr, či neskôr naplní!“
Všetci zúčastnení si na pamiatku zapísali mená do pamätnej knihy obce. Pán starosta im venoval krásnu monografiu o obci „Veľké
Úľany“ a hrsť zeminy spod Kalvárie. A o hrsti rodnej zeme recitovala
aj Monika Lencsésová.
V mene vysídlených rodákov sa prihovorila vnučka jedného
z nich, Gyöngyi Erdősi Sinkó, ktorá je predsedníčkou Krúžku priateľov z Hornej Zeme v obci Lánycsók, kde žije aj v súčasnosti viac
vysťahovaných rodín nielen z Veľkých Úľan, ale aj z iných oblastí
Hornej Zeme. Podelila sa s nami o svoje spomienky, ako jej starý
otec rozprával o tej druhej domovine, ktorá je za hranicami. Zároveň prečítala spomienky Gabriely Szüllő Takács, ktorá bola vysídlená od nás do Lánycsóku. Jej manžel, Szilárd Sinkó, ktorého predkovia tiež pochádzali zo Slovenska predniesol vlastnú báseň. Krásnym
prekvapením bolo pre všetkých zúčastnených, že mali na sebe pôvodný kroj z Matúšovej zeme.
O tom, ako prijali občania bývalých obcí Pusztasomorja a Mosonszentjános prisťahovalcov z Hornej Zeme hovoril primátor mesta
Jánossomorja György Lőrincz.
Mladá učiteľka, Kristína Kovácsová, ktorá sa zaoberala s problematikou výmeny obyvateľstva aj vo svojich diplomových prácach,
sa podelila so zúčastnenými o svoje poznatky, ako prežívali toto
obdobie občania, ktorí zostali vo Veľkých Úľanoch, respektíve ako
prijali tých Slovákov, ktorí sa prisťahovali na miesto ich vysídlených
príbuzných.
V druhej časti spomienkového dňa sa predstavili so svojím slávnostným programom pod názvom „Naše dedičstvo“ (Örökségünk)
členovia divadielka poézie Miestnej organizácie Csemadoku. Predstavenie vyvolalo v divákoch hlboké emócie, o čom svedčili nielen
ich oči plné sĺz, ale aj ich dlhotrvajúci potlesk, ako aj dojímavé poďakovanie rodáka obce Károlya Halásza.
Ďalšia zastávka tohto stretnutia bol rímskokatolícky kostol, kde
sa po krátkej litánii uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätnej tabuli, ktorá bola umiestnená pred piatimi rokmi na pamiatku všetkých vysídlených Veľkoúľancov.
Celé podujatie bolo ukončené slávnostnou večerou a priateľským
posedením.

de várjuk és elvárjuk!” – És reméljük, hogyha így tudunk emlékezni szeretettel, megértéssel egymás iránt, akkor ez a várakozás előbb – utóbb be
fog számunkra teljesedni.”
A megjelentek beírták nevüket a község emlékkönyvébe. A község gyönyörű szívhez szóló ajándékkal lepte meg az elszármazott honfitársakat és
azok leszármazottait, akik a polgármestertől egy Nagyfödémesről szóló
csodálatos monográfiát vehettek át. A legmeghatóbb ajándék azonban
mindenki számára az a marék föld volt, amit a szervezők Kálvária dombjáról hoztak és egy ajándékerszényben vihettek magukkal haza. És éppen
a marék földről szólt az a megható vers is, amit Lencsés Mónika tolmácsolásában hallhattak a résztvevők.
A kitelepítettek nevében Sinkóné Erdősi Gyöngyi szólt elsőként, aki az
egyik kitelepített nagyfödémesi unokája, s aki a Felvidéki Baráti Kör elnöke,
Lánycsókon, ahol jelenleg is több kitelepített él nemcsak Nagyfödémesről,
hanem a Felvidék egyéb területeiről is. Megosztotta velünk emlékeit arról, hogyan mesélt nagyapja arról a másik hazáról, amely ott van a határon
túl. Majd felolvasta Takács Attiláné, Szüllő Gabriella arról szóló emlékeit,
hogyan élték meg a kitelepítést. Férje Sinkó Szilárd, akinek elődeit szintén a Felvidékről telepítették ki, egy saját versben osztotta meg érzéseit.
Csodálatos meglepetés volt minden résztvevő számára, hogy a házaspár
eredeti mátyusföldi népviseltben vett részt a találkozón.
Arról, hogy hogyan fogadták a kitelepített felvidékeiket a befogadó települések, az akkori Pusztasomorja és Mosonszentjános, Lőrincz György,
Jánossomorja jelenlegi polgármestere szólt.
Községünk fiatal tanítója, Kovács Krisztina, aki diplomamunkáiban a lakosságcserével foglalkozott azokat a tapasztalatait osztotta meg a nagyközönséggel, hogy hogyan élték meg a kitelepítést az itthon maradt hozzátartozók, illetve hogyan fogadták a kitelepített rokonok helyére érkezett
szlovákokat.
A műsor második részében a Csemadok irodalmi színpadának tagjai
mutatták be „Örökségünk” című műsorukat. A szívhez szóló dalok és versek mélyen meghatották a jelenlevő vendégeket és itthoni kísérőiket is,
hiszen bár könnyes szemmel, de szűnni nem akaró vastapssal jutalmazták
a produkciót, amelyet Halász Károly, a község szülöttje meghatottan, szóban is megköszönt.
A találkozó további állomása a római katolikus templom volt, ahol egy
rövid litánia után koszorúzásra került sor az öt évvel ezelőtt elhelyezett
emléktáblánál. A résztvevők és vendéglátóik ünnepi vacsorával és egy baráti találkozóval folytatták az emlékezést.
Száraz Erzsébet

Alžbeta Szárazová
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Bilancovanie na konci
Za pár týždňov sa končí volebné obdobie
2014-2018, je to obdobie, kedy poslanci
obecného zastupiteľstva, ale aj starostovia jednotlivých obcí a miest bilancujú.
Čo všetko sa im podarilo splniť z predvolebných sľubov, ako sa obciam darilo
v predchádzajúcich štyroch rokoch. Naša
redakcia oslovila starostu našej obce Ing.
Františka Gőgha, DBA, aby zhodnotil práve končiace sa volebné obdobie.
Pán starosta, ako hodnotíte vy a obecné zastupiteľstvo toto volebné obdobie? Podarilo sa vám naplniť volebný
program, ktorý ste si vytýčili?
V prvom rade musím skonštatovať, že
volebné obdobie 2014-2018 bolo veľmi náročné. Môžem povedať, že počas môjho
pôsobenia to boli štyri najnáročnejšie roky.
Mali sme plné ruky práce. Na základe výziev
jednotlivých ministerstiev sme vypracovali
nesmierne množstvo projektov, aby sme získali finančné prostriedky na také investície,
ktoré by sme z vlastného rozpočtu obce určite nevedeli uskutočniť. Pokúsim sa uplynulé
štyri roky chronologicky zhrnúť. Na začiatku
tohto volebného obdobia v roku 2015, sa síce
väčšie investície neuskutočnili, ale aj tak sme
sa snažili zveľaďovať a udržiavať obecný majetok. Najväčším problémom boli komunálny
odpad a ilegálne skládky, ktoré musela obec
zlikvidovať. V rokoch 2015-2016 sme získali
štátny príspevok vo výške 86 tisíc eur určený na likvidáciu ilegálnej skládky na bývalom hospodárskom dvore SŠM – „svinčáku“.
Následne sme získali ďalších 70 tisíc eur na
odstránenie ilegálnej skládky v miestnej časti Lenčehel. Nakoľko bolo našim prvoradým
cieľom umožniť občanom zbaviť sa odpadu
legálnou formou, zriadili sme na Lenčeheli
skládku separovaného odpadu – zberný dvor.
Úspešne sme pokračovali v projekte chránenej dielne, kde obec zamestnáva zdravotne znevýhodnených občanov, zároveň sa
nám z dotácií podarilo viackrát rozšíriť kamerový systém v obci.
Získali sme štátny príspevok na rekonštrukciu obecného rozhlasu vo výške 13 500 eur
a tiež 13 500 eur aj na výmenu okien a dverí
novej budovy PO VPS.
Za posledné tri roky sme vypracovali neuveriteľných 25 europrojektov, z ktorých bola
väčšina úspešná a vďaka nim môžeme rozvíjať našu obec. Je pravdou, že sme ešte všetky
projekty nezačali realizovať, čo je zapríčinené
zdĺhavým procesom verejného obstarávania, a keď aj verejné obstarávanie prebehne
úspešne, nasleduje prísna kontrola, čo tiež
potrebuje čas. A po vykonaní týchto kontrol
nám dá ministerstvo „zelenú“ k zahájeniu stavieb.
Musím bezpodmienečne spomenúť vybudovanie kruhového objazdu v strede obce za
podpory Trnavského samosprávneho kraja
v hodnote 90 tisíc eur, s čím sme zvýšili bez-

pečnosť na tejto frekventovanej križovatke.
Pri tejto stavbe rekonštruovala obec chodníky a parkovisko vo výške 30 tisíc eur z vlastného rozpočtu
V tej dobe sme tiež z vlastného rozpočtu zabezpečili vybudovanie parkoviska pri
školách a materských školách v hodnote
200 tisíc eur, čím sme čiastočne vyriešili
nepriaznivú situáciu s parkovaním v týchto
priestoroch. Hovorím čiastočne, nakoľko
máme naplánované vybudovanie ďalšieho
parkoviska s kapacitou 30 parkovacích miest.
Nezabúdame však ani na naše miestne
časti. Z Ministerstva financií SR sme získali
napríklad 13 500 eur na výmenu okien a dverí
obecnej budovy na Hajmáši. Opravili a zrekonštruovali sme miestne komunikácie v Sedíne a Hajmáši. Všade sme vymenili, alebo
osadili nové dopravné značenie. Taktiež sme
zahájili rekonštrukciu autobusových zastávok.
V roku 2018 prebehla aj rekonštrukcia,
výmena okien a zateplenie budovy hasičskej
zbrojnice v hodnote 37 tisíc eur, kde sme získali dotáciu vo výške 30 tisíc eur z Ministerstva vnútra SR. Tento projekt sme už úspešne
zrealizovali. Teší ma, že aj ďalší podaný projekt na výstavbu dvojgaráže hasičskej zbrojnice v hodnote 30 tisíc eur sme mali úspešný.
Aj v súčasnosti prebiehajú veľké investície, ako zateplenie budovy základnej školy
maďarskej, na ktoré sme získali dotáciu vo
výške 120 tisíc eur. Opravu strechy tejto školy realizujeme z vlastného rozpočtu vo výške
50 tisíc eur, ale sme veľmi hrdí, a tiež spokojní, lebo v škole nám už niekoľko rokov robilo
problémy zatekanie strechy.
Prebieha aj rekonštrukcia kultúrneho
domu, kde sa už uskutočnilo zateplenie
a prekrytie strechy, budú vymenené aj okná
a bude prevedené aj zateplenie tejto vyše
50 ročnej budovy. Tu sme získali 162 800 eur,
a z vlastných zdrojov sme museli prispieť
sumou 8 500 eur. Uskutočnila sa aj výmena
okien na budove domu služieb, kde sme získali prostriedky z Ministerstva financií SR vo
výške 13 500 eur, ktoré však stačili len na zabezpečenie tejto rekonštrukcie na 2. poschodí, preto sme vyčlenili finančné prostriedky
z vlastných zdrojov na výmenu okien aj na
1 poschodí.
Musím spomenúť napríklad aj obnovu fasády rímskokatolíckeho kostola, ktorú sme
previedli v spolupráci s cirkevným zborom. Tí
občania, ktorí začiatkom septembra navštívili
tohoročné jazdecké preteky videli, že aj tu sa
uskutočnila určitá rekonštrukcia. Bola zrekonštruovaná rozhodcovská veža, postavené sociálne zariadenia, ako aj mobilné tribúny s kapacitou pre 400 divákov, a to vďaka úspešnému
projektu cezhraničnej spolupráce „Využitie
fragmentov prírody v bývalých priemyselne
využívaných územiach vidieku“, ktorý máme
spoločne s našim družobným mestom Jánossomorja. V týchto priestoroch vytvoríme aj
detské ihrisko pre našich najmenších občanov,
ako aj skatepark pre mládež.

Máme aj také úspešné projekty, ktorých
realizácia sa ešte nezačala?
Máme celý rad takých projektov, ktoré sú
už zo strany štátnych orgánov schválené, sú
podpísané aj zmluvy a v súčasnosti prebieha
verejné obstarávanie, respektíve ich kontrola.
Z týchto investícií je najväčšia prístavba
materských škôl v hodnote 529 500 euro,
z ktorých je hodnota dotácie 503 tisíc eur.
Ďalšou takouto aktivitou sú dve etapy
výstavby cyklistickej trasy, z ktorých prvá
bude viesť od lesoparku po kataster mesta
Sládkovičovo, a druhá od lesoparku do Nových Osád, časť Sedín. Uskutočnením tejto
výstavby zabezpečíme cca 10 km bezpečnej
cyklistickej trasy. Zároveň by som chcel občanov potešiť najnovšou informáciou, že na výstavbu oboch etáp cyklotrasy bola našej obci
odsúhlasená dotácia vo výške 1,4 milióna eur.
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volebného obdobia
„Mikroregión 11 plus“ a „MAS 11 plus“ v rámci
ktorých máme možnosť aj na spoločné projekty, a práve z týchto prostriedkov by sme
chceli tieto investície uskutočniť.
Úlohou obecných samospráv je aj zveľaďovanie majetku obce. Aké kroky ste
uskutočnili na tomto úseku?
Áno, jednou z našich prvoradých úloh je
chránenie a zveľaďovanie majetku obce.
Preto sa snažíme riešiť napríklad odkúpenie
pozemkov pod budovami, inštitúciami obce.
Podarilo sa nám vyriešiť odkúpenie parciel
pod školským ihriskom a čiastočne aj pod
budovou technických služieb obce. Niektoré parcely prešli bezplatne zo štátu na obec,
s čím sa nám podarilo tiež zvýšiť hodnotu
majetku obce. Najväčšou takouto investíciou
bolo odkúpenie kaštieľa „Kerekes“ s pozemkom 1 ha, ktorý sme získali za cenu 280.000
€. Odkúpili sme aj jeden rodinný dom na Leninovej ulici, ktorého záhrada susedí práve
už spomínaným pozemkom. Na týchto spoločných priestoroch by sme chceli uskutočniť
výstavbu „domu seniorov“. Táto požiadavka
vyšla z radov obyvateľov obce, ktorí by tu vedeli umiestniť svojich blízkych, a mohli by byť
s nimi v každodennom kontakte.
Ako som spomínal snažíme sa aj o opravu
a údržbu existujúcich objektov. Úplne sme
zrekonštruovali sociálne zariadenia pri kostole. Tieto verejné toalety slúžia pre verejnosť
a pre veriacich, ktorí chodia do kostola ale aj
pre ostatných občanov.
Musím spomenúť aj menšie investície, ako
čiastočnú rekonštrukciu kultúrneho domu,
kde sme v roku 2016 opravili bytové priestory, ktoré sme úplne zariadili: Bola prevedená
aj oprava podlahy a vymaľovanie veľkej sály,
ktorou sa nám podarilo ešte viac skultúrniť
priestory tohto spoločenského zariadenia.
V tomto roku sme obnovili aj schody pred
kultúrnym domom.
Keď už hovoríme o zveľaďovaní majetku
obce, rozhodne musíme spomenúť obnovu
strojového parku Príspevkovej organizácie
verejnoprospešných služieb, kde sme z environmentálneho fondu získali 160 tisíc eur
na nové zberné auto komunálneho odpadu,
114 tisíc eur na nákup viacúčelového upratovacieho vozidla. Zakúpili sme aj auto s plošinou, ktoré si v prípade potreby môžu občania
zapožičať.
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Ďalším úspešným projektom je rekonštrukcia budovy denného stacionára v hodnote
183 tisíc eur, z ktorých 9 tisíc eur bude z vlastných zdrojov. V rámci rekonštrukcie sa uskutoční výmena strechy, ako aj dverí a okien. Aj
tu prebieha verejné obstarávanie.
Nakoľko problematika odpadového hospodárstva je naďalej pálčivá, podali sme projekt,
ktorý je tiež v štádiu verejného obstarávania.
Je to zabezpečenie domácich kompostérov na zber biologického odpadu do každej
domácnosti v hodnote 173 tisíc eur. S odpadovým hospodárstvom súvisí aj opätovné
podanie projektu na Zberný dvor v hodnote
1,5 milióna eur, ktorého vyhodnotenie teraz
prebieha na ministerstve.
V tomto roku sme plánovali aj rekonštrukciu autobusových zastávok, ale tu čakáme na
vhodné príležitosti. Obec je členom združení

Naši občania sa stretávajú pri rôznych
obecných podujatiach, ktorých je v obci
naozaj neúrekom. Považujete tieto aktivity za dôležité v živote obce?
Som naozaj rád, že v obci máme pestrú
paletu podujatí, ktoré nám z okolitých obcí
veľakrát aj závidia. Spomeniem napríklad
majáles, Festival na Matúšovej zemi, obecné
dni, jazdecké preteky, novoosadskú veselicu,
tekvicový festival, sviatok nového chleba,
lampiónový sprievod – obecné svetielka,
stretnutie detí s Mikulášom, vianočné trhy,

alebo predvianočné stretnutie občanov pri
Betleheme. Zo športových činností by som
mohol spomenúť tradičné denné a nočné súťaže hasičov, rôzne turnaje futbalistov a stolných tenistov, jazdecké preteky, z ktorých
sme v tomto roku usporiadali už 45. jubilejný
ročník, alebo aj detské podujatia, ako napríklad „Vymeň nudu za pohyb!“. Sú to aktivity,
kde sa môžeme so svojimi občanmi – voličmi
neformálne stretávať a zároveň si vypočuť
ich názory. Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len s pomocou všetkých zamestnancov
obce, ako aj členov spoločenských organizácií a našich prispievajúcich podnikateľov.
Práve preto podporujeme činnosť spoločenských organizácií finančným príspevkom
z rozpočtu obce.
Veľmi ma teší, že v obci je pestrý kultúrny
život, ktorý zabezpečujú pracovníci kultúrneho domu v spolupráci so spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami.
Za veľmi dôležité považujem aj spoluprácu
s družobnými obcami Csabrendek a Jánossomorja, z Maďarska, a tiež obcou Vápenná
z Českej republiky. Práve vďaka tejto spolupráci sme vedeli uskutočniť aj projekty na poli
spoločenského a kultúrneho života. V roku
2015 to bola trojdňová akcia pod názvom
„Kocky sú hodené“, a v roku 2016 podujatie
pod názvom „Odvážnym šťastie praje“. Na
tieto projekty sme získali dotáciu z EÚ po
25 tisíc eur.
Z roka na rok sa zvyšuje počet obyvateľov obce. Myslíte si, že je to výsledok
toho, že v obci vytvárame dobré podmienky mladým rodinám?
Naozaj si myslím, že obecná samospráva sa
veľmi dobre stará aj o vytvorenie čo najlepších
podmienok mladým rodinám. Máme obecné
nájomné byty, ktoré prideľujeme v prvom
rade mladým. V Ekoosade sú k dispozícií ešte
aj stavebné pozemky a boli vytvorené aj nové
stavebné pozemky v obci. O nové nájomné
byty je stále veľký záujem. Ich výstavbu plánujeme aj v budúcnosti. Chceli by sme to riešiť nadstavbou školskej jedálne a obecnej budovy na Sedíne, ako aj vybudovaním ďalšieho
bytového domu.
K potrebám mladých rodín určite patria aj
vhodné vzdelávacie inštitúcie. Preto sústavne
zabezpečujeme dôkladnú údržbu obidvoch
škôl a materských škôl. Z našich odľahlých
osád – Sedín, Hajmáš, Lenčehel a Ekoosada vozí deti do školy školský autobus. Deti,
ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, sa
môžu stretávať spolu so svojimi mamičkami
v detskom centre v dennom stacionári, alebo
na stretnutiach „kolembačky“ v kultúrnom
dome, kde sa mamičky môžu zároveň aj spoznávať. Máme zabezpečené podmienky na
bohaté športové a kultúrne vyžitie občanov.
Nakoľko nám však priestory telocvične už na
rozšírenie športových aktivít nestačia, plánujeme aj vybudovanie športovej haly. Vďaka
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Hogy értékeli ön és a képviselő testület
tagjai az elmúlt választási időszakot?
Sikerült teljesíteni a kitűzött választási
programot?
Elsősorban le kell szögeznem, hogy a 20142018-as választási időszak nagyon igényes
volt. Elmondhatom, hogy polgármesteri tevékenységem alatt ez volt a legmunkaigényesebb négy év. Rengeteg volt a tennivaló. Az
egyes minisztériumok felhívásai alapján megszámlálhatatlan mennyiségű pályázatot kellett kidolgoznunk, hogy anyagi forrást biztosítsunk azokra a beruházásokra, amelyet saját
költségvetésből nem tudtunk volna megvalósítani. Megpróbálom az elmúlt négy évet
időrendi sorrendben felvázolni. A választási
időszak kezdetén ugyan nem került sor nagyobb beruházásokra, de ez nem jelenti azt,
hogy az önkormányzat nem tett semmit, hiszen mindig van mit oldani, javítani. A legnagyobb gondot hulladék és az illegális szemétlerakatok okozták. 2015-ben és 2016-ban is
többször foglalkoztunk ezzel a problémával.
Elsősorban meg kell említenem, hogy még
2015-ben sikerült kitakarítanunk az ÁG volt
gazdasági udvarának – „a disznótelep” – területét. Erre a célra 86 ezer euró támogatást
kaptunk a környezetvédelmi alaptól. A lencsehelyi illegális szemétlerakat likvidálására
2016-ban további 70 ezer euró támogatást
kaptunk az államtól. Mivel elsőrendű célunk
volt, hogy a lakósaink legális úton tudjanak
megszabadulni a hulladéktól, Lencsehelyen
gyűjtőudvart hoztunk létre, ahol a szemét
osztályozására kerül sor.
Sikeresen folytattuk a „védett műhely”
projektet, ahol fogyatékkal élő lakosokat alkalmazunk, s egyben a támogatásokból több
alkalommal is bővítettük a kamerarendszert
a község területén. 13 500 euro állami támogatást nyertünk a községi hangszóró felújítására, további 13 500 eurót pedig a kisüzem elkezdett épületének nyílászáróira – ablakokra
és ajtókra.
Az utolsó három évben hihetetlen mennyiségű, 25 uniós pályázatot adtunk be, melynek
nagy része sikeres volt, s ennek köszönhetően fejleszthettük tovább községünket. Igaz,
hogy még nem mindegyik beruházást sikerült elkezdenünk. Ennek az oka, hogy a közbeszerzés egy hosszú folyamat, és ha már
sikeresen lezárul is a közbeszerzés, ezt mindig egy szigorú, szintén időigényes ellenőrzés

követi. A minisztériumok csak az ellenőrzések után adnak „zöld utat” az építkezések
elkezdéséhez.
Feltétlenül meg kell említenem a község központjában létrehozott körforgalmi
kereszteződést. A körforgalom, amelynek
köszönhetően biztonságosabb lett a közlekedés ezen a forgalmas kereszteződésen,
Nagyszombat Megye beruházásaként épült.
Értéke 90 ezer euró. A körforgalomhoz tartozó járdák és parkolók felújítását közel 30 ezer
euró értékben a község saját költségvetéséből biztosította.
Ugyanakkor, szintén saját költségvetésből
alakítottuk ki az iskolák és óvodák melletti
új parkolókat. A 200 ezer euró értékű beruházással sikerült részlegesen megoldanunk
a parkolás problémáját. Azért mondom, hogy
részlegesen, mert tervezzük még további
30 parkolóhely kialakítását.
Nem feledkeztünk el a hozzánk tartózó
falurészekről sem. A Szlovák Pénzügyminisztériumtól 13 500 euró támogatást kaptunk
a Hajmásban levő községi épület nyílászáróinak cseréjére. Szőgyénben és Hajmásban is
sor került a helyi utak javítására. Mindenütt kicseréltük, illetve új út jelzőtáblákat helyeztünk
el. Megkezdtük a buszmegállók felújítását is.
Ebben az utolsó évben került sor a tűzoltószertár felújítására is, amely a nyílászárók
cseréjét, tetőjavítást és bemelegítést foglalta
magába 37 ezer euró értékben. Ebből 30 ezer
eurót a Szlovák Belügyminisztériumtól kaptunk. Nagy örömömre van még egy további
sikeresen elbírált 30 ezer euró értékű pályázatunk, amelyet a tűzoltószertár bővítésére,
egy nagy garázs hozzáépítésére nyertünk.
Jelenleg nagyobb beruházások is folynak,
mint a magyar iskola tetőszerkezetének
javítása és az egész épület szigetelése. Itt
120 ezer euró támogatást nyertünk, A tető
javítását 50 ezer euró értékben saját költségvetésből oldottuk meg, de büszkék és elégedettek vagyunk, mert a tető beázása már

néhány éve gondot okozott. Jelenleg folyik
a kultúrház tatarozása is, ahol a tető szigetelése és újrafedése már befejeződött. Sor kerül
még az ablakok cseréjére és az 50 éves épület falainak szigetelésére is. Ennél a beruházásnál a támogatás összege 162 800 euró, és
a község önrésze pedig 8 500 euró. Lezajlott
a szolgáltatások háza ablakainak cseréje is,
ahol a pénzügyminisztériumtól 13 500 eurót
kaptunk, ami csak a 2. emelet ablakaira volt
elegendő. Az 1. emelet ablakainak cseréjére
szükséges anyagiakat saját költségvetésből
biztosítottuk.
Meg kell említenem még a római katolikus
templom épülethomlokzatának javítását is,
amelyet az egyházközséggel közösen oldottunk meg. Azok a polgáraink, akik szep
tember elején ellátogattak a lóversenyre
már láthatták, hogy a Jánossomorjával közös
– „A természet töredékeinek kihasználása
a volt vidéki ipari területeken” elnevezésű pályázatnak köszönhetően, felújítottuk a bírói
tornyot, szociális helyiségeket építettünk és
a két 400 nézőt befogadó mozgatható lelátóval is gyarapodtunk. Ezen a területen még
egy gyermekjátszóteret és egy skateparkot is
létrehozunk a fiatalok számára.
Vannak olyan sikeresen elbírált pályázataink is, amelyek megvalósítását még
nem kezdtük el?
Egy egész sor ilyen sikeresen elbírált pályázatról szólhatok, ahol többnél már a támogatási szerződés is aláírásra került. Jelenleg
folynak a közbeszerzések, illetve ezek ellenőrzése. Ezek közül a beruházások közül a legnagyobb az óvodák hozzáépítése, melynek
összértéke 529 500 euró, ebből a támogatás
503 ezer euró.
További ilyen aktivitásunk a kerékpárút
két szakaszának kiépítése, melyek közül az
első a lóversenypályától Diószeg város kataszteréig, a másik pedig a lóversenypályától
Szőgyénig vezet majd. Ezzel közel 10 km-es
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Néhány hét múlva véget ér a 2014-2018as választási időszak. Ez megfelelő alkalom arra, hogy a képviselők, de a községek, városok polgármesterei is számot
adjanak eddigi munkájukról. Mit sikerült
teljesíteniük a választások előtti ígéretekből, milyen sikereket értek el az elmúlt
négy évben. Szerkesztőségünk megszólította községünk polgármesterét, Gőgh
Ferenc mérnököt, hogy értékelje az éppen véget érő választási időszakot.
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biztonságos kerékpárutat biztosítunk. Szeretném polgárainkat megörvendeztetni
a legújabb információval, hogy erre a két beruházásra 1,4 millió euró támogatást hagytak
jóvá számunkra.
További jóváhagyott beruházásunk 183 ezer
euró értékben, a nappali gondozó otthon felújítása, ahol szintén tetőcserére és a nyílászárók cseréjére kerül sor. A község önrésze 9 ezer
euró lesz. Jelenleg zajlik a közbeszerzés.
A hulladékkal való gazdálkodás továbbra
is egyik égető problémánk. Ezért pályázatot
adtunk be, amellyel háztáji komposztálókat
biztosítunk minden háztartásba. A pályázat
értéke 173 ezer euró, és jelenleg már folyik
a közbeszerzés. Szintén a hulladékgazdálkodással függ össze a „hulladékgyűjtő udvar”
kiépítésére vonatkozó pályázatunk ismételt
beadása, melynek összértéke 1,5 millió euró.
A pályázat elbírálása most van folyamatban.
Ebben az évben terveztük még az autóbusz megállók felújítását. Községünk tagja
„Mikrorégió 11 plus” és „MAS 11 plus” társulásoknak, amelyekkel közösen is pályázhatunk,
és az említett felújításokat ezekből a forrásokból szeretnénk megoldani.
Az önkormányzatok egyik fontos feladata a meglévő vagyon védelme és gyarapítása. Milyen lépéseket tettek ennek
érdekében?
Igen, az egyik élenjáró feladatunk pontosan ez. Ezért például nagy gondot fordítunk
az épületeink alatt való telkek rendezésének,
bizonyos területek megvételének. Így sikerült
rendeznünk többek között az iskolai sportpálya alatti területet, és a kisüzem alatti telkek
egy részét is. Több állami telek került ingyenesen a község tulajdonába, amellyel szintén
sikerült emelnünk a község vagyonát. A legnagyobb beruházás ebből a szempontból a
„Kerekes kastély” és a körülötte levő 1 ha-s terület visszavásárlása volt, amelyet 280 ezer
euróért sikerült megvásárolnunk. Megvásároltunk egy további családi házat a Lenin utcán, melynek kertje a fent említett területtel
határos. Ezen a közös területen szeretnénk
felépíteni az „öregek otthonát”. Impulzust
ehhez a tervhez éppen a lakosoktól kaptunk,
akik itt tudnák elhelyezni hozzátartozóikat,
és napi kapcsolatban lehetnének velük.
Mint már említettem nagy figyelmet szen-
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telünk a meglévő községi épületek javításának és karbantartásának is. Teljesen felújítottuk a község nyilvános illemhelyeit a templom
mellett, amelyek nemcsak a templomot látogató hívőket, de lakosainkat is szolgálják.
Meg kell említenem a kisebb beruházásokat is, mint például a kultúrház részleges
karbantartását, ahol a 2016-ban teljesen felújítottuk és berendeztünk a lakást. Felújítottuk a nagyterem padlózatát és a terem kifestésére is sor került. Ezekkel a lépésekkel még
otthonosabbá tettük a kultúrház épületét.
Ebben az évben pedig a kultúrház lépcsőinek
felújítására is sor került.
Ha már a községi vagyon gyarapításáról
beszélünk, meg kell említenem a kisüzem
gépparkjának felújítását. A környezetvédelmi alapból 160 ezer eurót új szemétszállító
autóra, 114 ezer eurót pedig új többfunkciós
takarító autóra kaptunk. Vásároltunk még
egy emelő kocsit is, amelyet szükség esetén
lakosaink ki is kölcsönözhetnek.
A községben számos községi rendezvény
zajlik. Fontosnak tartja egy község életében az ilyen megmozdulásokat?
Nagyon örülök annak, hogy községünkben
sok az egész települést megmozgató rendezvény, mint a majális, Mátyusföldi Fesztivál,
falunapok, díjugrató lóverseny, a szőgyéni
vigadalom, a községi lámpácskák elnevezésű
lampionos felvonulás, új kenyér ünnepe, tökfesztivál, Mikulásváró, karácsonyi vásár, vagy
említhetném a Betlehemnél tartott karácsonyi forgatagot is. A sportrendezvények közül
érdemes megemlíteni a már hagyományossá
vált éjszakai és nappali tűzoltóversenyeket,
a labdarúgó – és asztalitenisz-tornákat, a díjugrató lóversenyt, amelyre az idén immár 45.
alkalommal került sor, vagy akár a „Mozdulj,
ne unatkozz!” elnevezésű gyermek-sportnapot. Ezek olyan rendezvények, ahol lakosokkal, választóinkkal kötetlen formában találkozhatunk, hallgathatjuk meg véleményüket.
Természetesen mindezek csak a község
alkalmazottainak, a társadalmi szervezetek
tagjainak, valamint a helyi vállalkozók segítségével jöhetnek létre. Éppen ezért a község
minden évben anyagilag is támogatja a társadalmi szervezetek munkáját.
Nagyon örülök, hogy községünkben gazdag kulturális élet folyik, amelyet a kultúrház
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dolgozói önállóan, illetve a társadalmi szervezetekkel és polgári társulásokkal közösen
szerveznek.
Fontosnak tartom a határon átnyúló
testvértelepülési kapcsolatokat is, amelyeket a magyarországi Csabrendek és Jánossomorja, illetve a csehországi Vápenná
településekkel ápolunk. Éppen ennek az
együttműködésnek köszönhetően sikerült
két jelentős kulturális és társadalmi rendezvényt megvalósítanunk. 2015-ben „A kocka el
van vetve” című háromnapos rendezvényre,
illetve 2016-ban a „Felkészülteknek kedvez
a szerencse” című pályázatunkra nyertünk
25-25 ezer euró uniós támogatást.
Lakosaink száma évről évre növekedik.
Gondolja, hogy ez annak az eredménye,
hogy község megfelelő feltételeket biztosít a fiatal családok számára?
Valóban úgy gondolom, hogy az önkormányzat igyekszik megfelelő feltételeket
biztosítani a fiatalok számára. A községi bérlakások elsősorban fiatal családok otthonául
szolgálnak. Az Ökotelepen építkezési telkek
állnak rendelkezésükre és a község területén
is új építkezési területeket alakítottunk ki.
A bérlakások iránt továbbra is nagy a kereslet.
A jövőben újabb lakások építését tervezzük.
Ezeket az iskolai étkezde, illetve a szőgyéni
községi épület emeletének kialakításával,
valamint újabb bérház építésével szeretnénk
megoldani. A fiatalok igényei közé tartoznak
a színvonalas oktatási intézmények is. Ezért
állandó figyelmet szentelünk az iskolák és
óvodák karbantartásának. Kistelepüléseinkről, Hajmásról, Szőgyénből és Lencsehelyről,
de az Ökotelepről is iskolabusz szállítja a diákokat az iskolába. Azok a kisgyermekek, akik
még nem érték el az óvodáskort, édesanyjukkal a nappali gondozóban működő gyermekközpontot, illetve a kultúrházban a „ringató”
foglalkozásokat látogathatják. Lakosainknak
gazdag sporttevékenységre is lehetőségük
van. Mivel a jelenlegi tornatermeket már
„kinőttük”, nincs lehetőség további sporttevékenységekre, ezért tervezzük egy sportcsarnok építését. És nem utolsó sorban községünk vállalkozóinak köszönhetően szinte
minden olyan szolgáltatás elérhető, mint egy
nagy városban.


(folytatás a 8. oldalon)
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Bilancovanie na konci Négyéves zárszámadás
volebného obdobia
(folytatás a 7. oldalról)

šikovnosti našich podnikateľov máme v obci zabezpečené fakticky
všetky služby, podobne ako v mestách.
Pán starosta, ako hodnotíte svoje postavenie starostu v obci?
Čím vás táto práca posilnila, obohatila?
Pomaly mám za sebou piate volebné obdobie. Občania mi prejavili dôveru už viackrát a ja som sa snažil ich dôveru nesklamať. Výkon
funkcie starostu vždy potreboval a potrebuje celého človeka, ktorý
vníma svoju prácu nie ako povolanie, ale ako poslanie a službu občanom. Za obdobie môjho doterajšieho pôsobenia som spolupracoval
s mnohými poslancami, ktorí dali svoje schopnosti do služieb obce,
niektorí viac, niektorí menej, ale môžem skonštatovať, že táto spolupráca bola väčšinou na patričnej úrovni. Aj v tomto poslednom volebnom období som mal možnosť spolupracovať s poslancami, ktorí podporovali všetky dobré nápady v záujme rozvoja obce. Samozrejme pri
riešení rôznych situácií a problémov nie je možné každému vyhovieť,
ale snažil som sa podľa možnosti vyjsť každému v ústrety. Za uplynulých päť volebných období som nadobudol nesmierne množstvo skú-

seností, ktoré pokladám za svoje skutočné bohatstvo. Toto obdobie
ma obohatilo o kontakty a spoznanie mnohých významných, vplyvných, ale hlavne dobrých ľudí, pre ktorých sú dôležití tí, ktorých majú
okolo seba, a nie vlastná osoba. Moje starostovské obdobie bolo naozajstnou školou života. Som za to všetkým nesmierne vďačný, zároveň
by som sa všetkým obyvateľom obce chcel poďakovať s tým, že keď
mi dajú svoju dôveru aj v nasledujúcom volebnom období, svoju prácu
budem naďalej vykonávať v prospech obce a jej občanov.
Čo by ste dodali na záver?
Záverom chcem povedať, že všetko to, čo sa nám podarilo v uplynulých štyroch rokoch uskutočniť nie je len moja zásluha. Chcel by
som sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za podporu
a členom odborných komisií za aktívnu prácu. V pozadí stále pracovali
zamestnanci obce, kultúrneho strediska, PO VPS, ako aj vzdelávacích
inštitúcií. V živote obce má veľký význam aj činnosť našich úspešných
podnikateľov, ktorí nás podporujú. V neposlednom rade by som chcel
spomenúť aj naše spoločenské organizácie, ktorých aktivita je naozaj
príkladná a ich činnosť v značnej miere prispieva k rozvoju kultúrno-spoločenského života obce. Nech nám prinesú komunálne voľby hocijaké výsledky, nebojím sa o budúcnosť našej obce, veď tu žijú dobrí
a pracovití ľudia, ktorým záleží na osude obce. A ja im za to z celého
srdca ďakujem.
Myslím si, že tieto myšlienky môžu byť bodkou za našim rozhovorom. Pán starosta, ďakujem, že ste venovali svoj čas čitateľom
našich novín.
Alžbeta Szárazová,
šéfredaktorka

Polgármester úr, végezetül mit szeretne mindezekhez még hozzátenni?
Befejezésképpen el kell mondanom, hogy az elmúlt négy év eredményei nemcsak az én munkámat dicsérik. Szeretném megköszönni
a helyi önkormányzat képviselőinek a támogatást, a bizottságok tagjainak munkáját. A háttérben mindig ott voltak a község, a kisüzem,
a kultúrház, az oktatási intézmények alkalmazottai. A község életében
nagy szerepet játszanak sikeres vállalkozóink és vállalataink is, akik
támogatják munkánkat. S végül, de nem utolsó sorban meg kell említenem a társadalmi szervezetetek és polgári társulásokat is, amelyek
aktivitása valóban példaértékű és tevékenységük jelentős mértékben
járul hozzá községünk társadalmi és kulturális életéhez. Bármilyen
eredményt is hoznak a helyhatósági választások, a község jövőjét illetően nincs bennem félelem, mert itt jó és dolgos emberek élnek, akik
számára fontos a község sorsa. És én ezt tiszta szívből megköszönöm.
Úgy érzem, hogy ezek a gondolatok méltó pontot tettek beszélgetésünk végére. Polgármester úr, köszönöm, hogy olvasóink
rendelkelésére állt.
Száraz Erzsébet
főszerkesztő

FOTO: HANZEL LAJOS

(dokončenie zo strany 5)

Polgármester úr, hogyan értékeli ön a polgármesteri tevékenységét? Mit adott önnek, ez a funkció?
Lassan az ötödik választási időszakom végéhez érek. A lakosok már
több alkalommal nyilvánították ki bizalmukat irántam, én pedig igyekeztem erre a bizalomra rászolgálni. A polgármesteri hivatás mindig
is egész embert kívánt, aki a munkáját nem foglalkozásnak, hanem
a lakosság érdekében történő szolgálatnak, küldetésnek tekinti. Az
eddigi működésem alatt több képviselővel dolgoztam együtt, akik tudásukkal és rátermettségükkel szolgálták a községet. Voltak, akik aktívabban, mások talán kevésbé. De bátran mondhatom, hogy az együttműködés a legtöbbször elfogadható szinten volt. Ebben a választási
időszakban is olyan képviselőkkel dolgozhattam együtt, akik a község
fejlődése érdekében mindig támogatták a jó ötleteket. Természetesen
a problémák megoldásánál nem lehet mindig mindenkinek megfelelni,
de igyekeztem mindig mindenkivel szót érteni. Az elmúlt öt választási időszakban rengeteg tapasztalatot szereztem, amelyek számomra
a legnagyobb gazdagságot jelentik. Sok új kapcsolatot sikerült kialakítanom, több jelentős, befolyásos embert ismertem meg, de főként
jó embereket, akiknek nem a saját érdekük volt fontos, hanem azoké,
akik a környezetükben élnek. Polgármesteri tevékenységem időszaka valóban az élet iskolája volt számomra. Mindenkinek hálás vagyok
érte. Szeretném mindenkinek megköszönni az eddigi támogatást.
Amennyiben az új választási időszakban is bizalmat kapok, munkámat
legjobb tudásom szerint továbbra is a község felvirágoztatása érdekében fogom végezni.

NAGYFÖDÉMESI LÁTHATÁR
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O čom rokovalo
obecné zastupiteľstvo

Miről tárgyalt
az önkormányzat

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 43. plánovanom zasadnutí dňa 13. júna 2018 prerokovalo návrhy a podnety
v zmysle programu rokovania.
Poslanci schválili:
–– Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2017 bez výhrad
–– Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok 2018
–– Rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce
za I. štvrťrok 2018
–– Komunitný plán sociálnych služieb obce na rok 2018
–– Nájomnú zmluvu č. 1/2018 o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie lekárne pre PERLOVKA, spol. s.r.o. Sereď, na dobu 10 rokov
–– Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok
2018
–– Zámer odpredaja obecného majetku na základe žiadosti Pavla a Eleny
Reichelových, bytom Nové Osady č. 31. Jedná sa o zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 834 m2 , na ktorom sa nachádza rodinný dom
s č. 31 a záhradu v celkovej výmere 1442 m2, ktorú manželia dlhodobo
užívajú ako záhradu, ako prípad osobitného zreteľa za cenu 3,50 €/m2.
Poslanci zobrali na vedomie:
–– Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce
za rok 2017
–– Audítorskú správu Ing. Dariny Palatickej z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva obce k 31.12.2017.
Poslanci určili:
–– V súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a s §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018
– 2022 jeden volebný obvod a počet poslancov 11
–– V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce Veľké Úľany
vo volebnom období 2018-2022 v plnom rozsahu - na plný úväzok.
Poslanci rušili:
–– Uznesenie č. 93-OZ/2014 bod č. 7 písm. a/, ktoré sa týkalo predĺženia
nájomnej zmluvy prevádzkovateľom miestnej lekárne – Mestská lekáreň Sereď.
Poslanci neschválili:
–– Žiadosť Gizely Popluhárovej, bytom Veľké Úľany o odpredaj pozemku, časť z parcely 2223/1, ktorý je ohraničený s parcelami
č. 1986, 1987/1 a 1987/2 vo vlastníctve žiadateľky.

Nagyfödémes Község Önkormányzata a 2018. június 13-án
tartott 43. tervezett ülésén megtárgyalta a napirend által meghatározott programot és a polgárok beadványait.
A képviselők jóváhagyták:
–– A község 2017-es évi zárszámadását fenntartás nélkül
–– A község 2018-as év I. negyedévi gazdálkodásának elemzését
–– A község költségvetési és dotációs intézményeinek I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóit
–– A község 2018-as évre szóló közösségi szociális tervezetét
–– Az 1/2018-as bérleti szerződés megkötését 10 évre a PERLOVKA,
kft Szered vállalattal gyógyszertár üzemeltetésére
–– A főellenőr a 2018-as év II. félévére javasolt munkatervét
–– A községi vagyon eladási szándékát, Reichel Pavol és Elena, Nové Osady-i lakosok kérelme alapján, amelynek tárgyát
a 834 m2 –es beépített terület (ahol a tulajdonosok családi háza
található) valamint 1442 m2 kert képezi, amelyet a kérelmezők
már hosszú idő óta használnak és gondoznak. A telek eladási ára
3,50 €/m2.
A képviselők tudomásul vették:
–– A főellenőr álláspontját a 2017-es évi zárszámadáshoz
–– Ing. Darina Palatická, könyvvizsgáló jelentését a község 2017-es
évi gazdálkodásáról
A képviselők meghatározták:
–– A 180/2014-es törvény 166 §-a, 3. bekezdése és a 369/1990es törvény 11 §-a, 3. bekezdése alapján a 2018-as helyhatósági választásokra egy választókörzet kialakítását, valamint
a 2018-2022-es választási időszakra a képviselők számát 11 főben
–– A 369/1990-es törvény11 §-a, 4. bekezdése alapján 2018-2022es választási időszakra a polgármester főállású foglalkoztatását
A képviselők törölték:
–– Az önkormányzat 2014/93-as határozatának 7/a pontját, amely
a helyi gyógyszertár volt üzemeltetőjével (Mestská lekáreň
Sereď) vállalattal kötött bérleti szerződés meghosszabbítását
érintette.
A képviselők nem hagyták jóvá:
–– Popluhár Gizella, helyi lakos telekvásárlási kérvényét, a 2223/1-es
parcellára, amely a kérvényező tulajdonát képező 1986, 1987/1,
1987/2 parcellák melletti ingatlan megvásárlását érinti.

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sú dostupné na stránke: www.ulany.sk pod voľbou „Dokumenty“.
-szme-
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Do vašej knižnice

entokrát by som chcela odporučiť do vašej knižnice jednu básnickú zbierku, ktorú napísal mladý obyvateľ našej obce Zoltán
Lencsés, mladší. Jeho prvá básnická zbierka vyšla ako súkromné
vydanie pod názvom „Örökkévalóságos“ vo vydavateľstve Underground v roku 2018. Zároveň vám ponúkame básne zo zbierky – samozrejme v pôvodnom jazyku – po maďarsky. Alžbeta Prágaiová
Lencsés Zoltán
Örökkévalóságos
Állítólag a lelkek éjjel vándorolnak,
bár az enyém még nappal is hontalan.
Egy sóhajnyira a tökéletességtől,
mégis milliónyi gondja van.
Mert még nem látott halandónak téged,
és talán ez lehet hitem alappillére,

én mindig megszegem a böjtöt,
mert itt élsz bennem pirosra érve.
Kész vagyok a jobbik felem
egy ajándékdobozban neked adni,
és hogy túléljem a halált,
csak gátakból kéne feleannyi.
Most itt vagyok. Várom, hogy
jöjjön egy újabb ajándékozós este.

A képviselőtestület üléseinek jegyzőkönyve megtalálható a község
honlapján: www.ulany.sk a „Dokumentumok“ menüpont alatt.

-szme-
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A könyvespolcra ajánljuk

z alkalommal ismét egy szép kiadványt ajánlok olvasóink figyelmébe. Az elsőkötetes ifjabb Lencsés Zoltán sokatmondó versei
„Örökkévalóságos“ címmel magánkiadásban, az Underground Kiadó gondozásában és támogatásával jelentek meg 2018-ban.
Egyben kedvcsinálóként két verset közlünk a kötetből.

Prágai Erzsébet

Addig elpazarlom az örökkévalóságom
a tökéletlent keresve.
Őszi világ
Zordul az égbolt, károg a holló,
Így kiabálván: rút e világ,
Könnyez a felhő, földre lehulló
Cseppjeit inná réti virág.

Baktat a vándor, félve a szélben,
Gördül a lába zord utakon,
Hervad a szíve, s retteg a vészben,
Egymaga sétál bús ugaron.
Bükkfa tövében épp hadakoznak,
Mókusok szednek őszi vagyont,
Mert a mezőkön jön hideg orkán,
Télbe taszítván földi vadont.

VEĽKOÚĽANSKÝ OBZOR
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Odovzdali ocenenia obce
Pri príležitosti XXIII. Obecných dní aj v tomto roku boli udelené ocenenia „Cena obce
Veľ ké Úľany“ a „Cena starostu obce Veľ ké Úľany“ zaslúžilým občanom, ktorí sa významným spôsobom pričinili o rozvoj obce, a o šírenie dobrého mena obce.

V roku 2018 boli „Cenou obce“ ocenení:
Lencsés Zoltán – Cena obce mu bola udelená
za angažovanú účasť na úseku spoločenského a kultúrneho života obce, za aktívnu prácu
v obecnom zastupiteľstve a pri príležitosti životného jubilea. Napriek tomu,
že nie je rodákom našej
obce, je naozajstným lokálpatriotom, ktorému záleží
na rozvoji obce a jej spoločenskom živote. V obci žije
od roku 1990. Zapája sa
do práce Csemadoku aj do
činnosti športového klubu.
Je aktívnym členom literárneho krúžku Csemadoku,
bol členom estrádneho súboru a poznáme ho aj ako
speváka. Osem rokov zastával funkciu predsedu MO
SMK, vo volebnom období
2002 – 2006 bol poslancom OZ. Od tej doby až do
dnes sa aktívne zapája do
činnosti komisie športu
a mládeže.
Mgr. Mária Tomovičová – Cena obce jej bola
udelená za odbornú prácu vo funkcii hlavného
kontrolóra obce, za angažovanú účasť na rozvoji obce, za aktívnu prácu v komisiách pri OZ,
za rôznorodú činnosť vykonávanú v prospech
obce a pri príležitosti vzácneho životného jubilea. Funkciu hlavnej kontrolórky zastáva od
roku 2004. Svoju prácu vykonáva na vysokej
odbornej úrovni, dbá na dodržanie zákonnosti.
Je členkou projektového manažmentu obce,
kde je nápomocná pri vypracovaní rôznych
projektov. Jej ústretovosť, pracovitosť a tolerancia voči ľudom je príkladná. Zapája sa do
činnosti odborných komisií pri OZ. Už 20 rokov
je členkou školskej rady pri ZŠ s VJM a výboru
Csemadoku. V neposlednom rade je aj aktívnou
darkyňou krvi.
Viera Manczalová – Cenu obce dostala za obetavú prácu v spoločenských organizáciách, za
aktívnu účasť na obecných podujatiach, za rôznorodú činnosť vykonávanú v prospech obce
a pri príležitosti vzácneho životného jubilea. Do
práce Materskej školy s VJM sa zapája už 15 rokov, popri práce upratovačky je aj chápavou,

milou opatrovateľkou malých detí. Detičky si ju
obľúbili pre jej veselú, milú a chápavú povahu.
Neúnavne sa zapája do činnosti odborných komisií pri OZ. Pracuje v komisii sociálnej a zdravotnej, ako aj v komisii športu a mládeže. Je
aktívnou členkou Csemadoku a MS SČK.
Zoltán Steinhauser – Cenu obce dostal za
dlhoročnú aktívnu prácu v dychovom súbore
„Veľkoúľančanka“, za jeho príkladné a svedomité vedenie a pri príležitosti vzácneho životného
jubilea. Členom dychového súboru Veľkoúľančanka sa stal, ako žiak základnej školy v roku
1981. Po odchode do dôchodku pána Alojza
Nagya, vedúceho súboru prevzal vedenie súboru. Od tej doby už skoro 30 rokov vedie súbor, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou rôznych

Ján Németh – Cena starostu obce za rok
2018 mu bola udelená za záchranu ľudských
životov prostredníctvom mnohonásobného
bezpríspevkového darovania krvi. Rodák našej
obce už od svojej mladosti považuje za svoju povinnosť pomáhať ľuďom.
Darcom krvi sa stal, ako
20 ročný na základnej vojenskej službe, ešte v roku
1983. Od tej doby už 35 rokov pravidelne daruje túto
najvzácnejšiu
tekutinu,
aby zachránil životy tých,
ktorí to potrebujú. Má veľmi vzácnu krvnú skupinu
„0“. V uplynulých rokoch
získal zlatú aj diamantovú
medailu MUDr. Jána Janského. V roku 2017 sa stal
Ocenení „Cenou starostu obce“
aj držiteľom plakety MUDr.
Ők kapták a „Polgármester díját“
Jána Kňazovického, ktorá
sa udeľuje za 100 násobné
darovanie krvi.
obecných podujatí. Ich milou pozornosťou voči
obyvateľom obce je aj netradičný vianočný
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburkoncert, ktorý sa už vyše troch desaťročí uskuského vyznania. – Cena starostu obce sa udetočňuje pri príležitosti Vianoc po uliciach obce.
lilo z príležitosti 60. výročia posvätenia evanjelického kostola vo Veľkých Úľanoch. Cenu
Na tomto zasadnutí boli odovzdané aj
prevzal pán farár Štefan Jahelka.
„Ceny starostu obce za rok 2018“,
Evanjelický cirkevný zbor vo Veľkých Úľaktorými boli vyznamenaní traja občania
noch je v dejinách obce novodobým prvkom.
a jeden cirkevný zbor:
Počet evanjelikov v obci začal výraznejšie narastať po vzniku Československa, keď do obce
Vojtech Kasáš – rímskokatolícky farár obce.
prichádzali kolonisti z viacerých kútov SlovenCena starostu obce mu bola udelená za nezištska a Moravy. V rokoch 1955 až 1961 bol evannú prácu na duchovnom živote obce, za pomoc
jelickým farárom obce Ladislav Mažári, ktorý tu
veriacim a za aktívnu spoluprácu so samosprápôsobil až do roku 1961. Počas jeho pôsobenia
vou obce. Pán farár slúži v našej obci ako duz bývalého Pállfyho majera, v strede obce, vechovný otec rímskokatolíckeho farského úradu
riaci svojpomocne prebudovali hospodársky
od roku 2009. Po svojom príchode do Veľkých
trakt na kostol. Posviacka kostola sa konala pred
Úľan sa stal obyvateľom obce, a tým vzal na
60 rokmi, 5. októbra 1958. Od tej doby pôsobili
seba každodenné starosti svojich farníkov. Akako evanjelickí farári v obci Ivan Manica, Pavol
tívne sa podieľa na zveľaďovaní našej farnosti
Hruška, kaplán Ján Štekláč a Peter Paluga. V súpo duchovnej stránke. Popri svojich povinnosčasnosti od roku 2006 pôsobí v zbore pán farár
tiach vždy nájde čas aj na obecné podujatia. Už
Štefan Jahelka, ktorý vybudoval dobrú spoluniekoľko rokov je aktívnym účastníkom slávprácu nielen s veriacimi, ale aj so samosprávou
nostného požehnania nového chleba, či sviatku
na duchovnom i kultúrnom poli.
pamiatky zosnulých. Je skutočným duchovným
Našim vyznamenaným srdečne blahoželáme
otcom všetkých veriacich a zároveň dobrým
v mene redakcie a čitateľov obecných novín.
partnerom obecnej samosprávy.
Alžbeta Szárazová
FOTO: NÉMETH TIBOR

S

lávnostné zasadnutie sa konalo dňa
4. júla, na ktorom ocenených občanov
a ostatných prítomných pozdravil starosta našej obce Ing. František Gőgh a členovia
Zboru pre občianske záležitosti.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch
na svojom 42. neplánovanom zasadnutí dňa 16.
mája 2018 uznesením číslo 115-OZ/2018 schválilo udelenie „Ceny obce v roku 2018“.

Monika Lencsésová – Cenu starostu obce
dostala za dlhoročnú aktívnu prácu v zbore
pre občianske záležitosti pri OZ a pri príležitosti
vzácneho životného jubilea. Zbor je súčasťou
každodenného života, hlavne slávnostných
chvíľ našich obyvateľov. Monika je už dlhé roky
aktívnou členkou zboru. Nikdy neľutuje čas
a únavu, aby so svojou krásnou a dojímavou
recitáciou skrášlila vzácne chvíle oslávencov. Už
od svojich školských rokov bola aktívnou účastníčkou kultúrneho života obce, bola členkou
školského a neskôr aj dospelého divadelného
súboru. V dnešných dňoch sa s ňou stretávame
okrem podujatí zboru aj na predstavovaní kníh.
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Községi elismerések átadása
A XXIII. Falunapok alkalmából ismét átadásra kerültek a „Nagyfödémes község díja”
illetve „Nagyfödémes polgármesterének díja” kitüntetések, amelyet azon polgárok és
közösségek vehetnek át, akik sokat tettek a község fejlődéséért, illetve öregbítették
községünk hírnevét.

2018-ban a „Község díját” kapták:
Lencsés Zoltán – A község díját a község kulturális, társadalmi és sport életében kifejtett
tevékenységéért, az önkormányzatban végzett aktív munkájáért, valamint jelentős életjubileuma alkalmából kapta. Annak ellenére,
hogy nem községünk szülöttje, igazi lokálpatrióta, akinek fontos községünk fejlődése és
társadalmi élete. 1990 óta él Nagyfödémesen.
Bekapcsolódik a Csemadok és a sportszervezet tevékenységébe. Az irodalmi színpad aktív
tagja, de szerepelt az esztrádcsoportban és
aktív énekesként is. Nyolc
évig az MKP helyi szervezetének elnöke, a 2002-2006-os
választási időszakban pedig
önkormányzati
képviselő
volt. Azóta napjainkig a sport
és ifjúsági bizottság oszlopos
tagja.
Mgr. Tomovič Mária –
A község díját színvonalas
főellenőri tevékenységéért,
a község fejlesztésében nyújtott hathatós segítségéért,
a szakbizottságokban és
a község érdekében kifejtett
önzetlen munkájáért, valamint jelentős életjubileuma
alkalmából kapta. A község
főellenőrének tisztségét 2004-től látja el.
Munkáját magas színvonalon végzi, mindig
a törvényesség betartását tartja szem előtt.
A község pályázati menedzsmentjének tagja,
kiveszi részét a pályázati anyagok elkészítéséből. Segítőkészsége, munkabírása, az emberek iránti toleranciája példaértékű. Bekapcsolódik a szakbizottságok munkájába. Immár
20 éve tagja a magyar iskola tanácsának, valamint a Csemadok vezetőségének. Nem utolsó
sorban aktív véradó.
Manczal Viera – A község díját a községi rendezvények alkalmával kifejtett önfeláldozó,
fáradhatatlan tevékenységéért, a társadalmi
szervezetekben és a szakbizottságokban kifejtett aktív munkájáért, valamint jelentős
életjubileuma alkalmából vehette át. 15 éve
dolgozik a helyi magyar óvodában takarítónőként és a gyermekek kedves dadusaként. Mindig vidám, problémamegoldó természetével

belopta magát a kis óvodások szívébe. Fáradhatatlanul kapcsolódik be az önkormányzat
szakbizottságainak munkájába, ahol a sport és
ifjúsági, valamint az egészségügyi és szociális
bizottságban tevékenykedik. A Csemadok és
a Vöröskereszt helyi szervezetének aktív tagja.
Steinhauser Zoltán – A község díját
a Veľkoúľančanka fúvószenekarban kifejtett aktív munkájáért, a fúvószenekar példás vezetéséért, valamint jelentős életjubileuma alkalmából kapta. Az 1981-ben alakult fúvószenekarnak
még alapiskolás diákként lett tagja. Nagy Alajos, a fúvószenekar akkori vezetőjének nyugdíjba vonulása után átvette a csoport vezetését.
Azóta immár közel 30 éve vezeti az együttest,
melynek fellépései szerves részét képezik valamennyi községi rendezvénynek. A lakosok iránti kedves figyelmességük a nem hagyományos
karácsonyi hangverseny, amelyre már több
mint három évtizede évről évre a község utcáin
kerül sor.

Németh János – Nagyfödémes polgármesterének díját sokéves véradói tevékenységéért
és emberi életek megmentéséért vehette át.
Községünk szülötte már ifjú korától fontosnak
tartotta, hogy segítsen embertársain. Húszévesként, 1983-ban a katonai szolgálata alatt
adott először vért. Azóta, immár 35 éve rendszeres véradó, hogy minél több embernek
segíthessen.
Vércsoportja
szerint a kiemelt véradók közé
tartozik, hiszen a „0-ás” vér
rendkívül keresett. Az elmúlt
évek alatt megkapta a MUDr.
Ján Jánsky emlékérem arany
és gyémántfokozatát, 2017-ben
pedig a MUDr. Ján Kňazovický
emlékplakettet is, amelyet
a 100-szoros véradóknak adományoznak.

Nagyfödémesi Evangélikus
Hitközség – Nagyfödémes
község polgármesterének díDržitelia „Ceny obce 2018“
ját a nagyfödémesi evangéli2018-ban ők kapták a „Község díját“
kus templom felszentelésének
60. évfordulója alkalmából kapta, amelyet Štefan Jahelka a hitEzen az ülésen adták át a „Polgármesteri
község lelkésze vett át.
díjakat” is, amelyeket községünk polgárAz evangélikus hitközség községünk törtémestere három személynek és egy egyházi
nelmében új elemnek számít. Az evangélikus
gyülekezetnek ítélt oda:
hívők száma Csehszlovákia megalakulása után
kezdett el növekedni, amikor községünkbe
Kasáš Béla, plébános úr - A község polgármesMorvaországból és Szlovákia különböző viterének díját a római-katolikus egyházközségdékeiről telepesek érkeztek. 1955-től 1961-ig
ben kifejtett önzetlen tevékenységéért és az
Ladislav Mažár lelkész működött községünkönkormányzattal való aktív együttműködésért
ben. Tevékenysége alatt a község központjávehette át. A plébános úr 2009-ben került közban található Pállfy major gazdasági épületét
ségünkbe. Azonnal a község lakosa lett, s ezzel
a hívők templommá alakították át. A templom
magára vállalta a hívők mindennapos gondjait.
felszentelésére 60 évvel ezelőtt, 1958. októAktívan részt vállal az egyházközség fellendíber 5-én került sor. Azóta Ivan Manica, Pavol
tésében. Mindennapi egyházi kötelezettségei
Hruška, Ján Štekláč káplán és Peter Paluga telmellett talál időt a községi rendezvényekre is.
jesítettek lelkészi szolgálatot községünkben.
Már évek óta részt vesz az új kenyér megáldá2006 óta ezt a tisztséget Štefan Jahelka látja el,
sán, illetve a halottak napja alkalmából szerveaki nemcsak a hívőkkel, de az önkormányzattal
zett megemlékezésen. A hívők igazi lelki atyja
is jó kapcsolatot alakított ki.
és egyben az önkormányzat együttműködő
A kitüntetetteknek olvasóink és lakosaink
partnere.
nevében is szívből gratulálunk.
FOTO: NÉMETH TIBOR

A

z ünnepi önkormányzati ülésre július
4-én került sor, amelyen a kitüntetetteket Gőgh Ferenc polgármester és a Polgári Ügyek Testületének tagjai köszöntötték
Nagyfödémes
Község
képviselőtestülete 2018. május 16-i rendkívüli ülésén
a 115-OZ/2018-as határozattal döntött az idei
„Községi díjak” odaítéléséről.

Lencsés Mónika – A község polgármesterének díját az önkormányzat mellett működő
polgári ügyek testületében végzett sokéves
aktív munkájáért, valamint kerek jubileuma
alkalmából vehette át. A polgári ügyek testülete figyelemmel kíséri polgáraink életét a születéstől egészen az utolsó búcsúig. Mónika is
azok közé tartozik, aki már évek óta veszi ki
részét, ebből a teljes embert kívánó munkából. Soha nem sajnálta az időt és a fáradtságot,
hogy szép és megható szavalataival tegye ünnepélyesebbé a szertartások ritka pillanatait.
Már iskolás kora óta aktívan bekapcsolódott
községünk kulturális életébe, az iskolai, majd
a felnőtt színjátszócsoport tagja is volt. Napjainkban a polgári testület rendezvényei mellett
a könyvbemutatók felolvasójaként is találkozhatunk vele.

Száraz Erzsébet

VEĽKOÚĽANSKÝ OBZOR

12 ǀ 3/2018

P

Šťastná trinástka

rvý júlový týždeň v dňoch od 3. do 6. júla sa uskutočnil v našej
obci po trinásty raz tradičný kultúrny festival, ktorého hlavným
organizátorom je Základná organizácia Csemadoku, a ktorý sa
dostal do povedomia občanov pod názvom „Festival na Matúšovej
zemi.” „Nešťastné číslo – 13“ neodradilo organizátorov, ktorých hlavným cieľom je, aby aj počas leta zabezpečovali pre širokú verejnosť,
pre dospelých aj mládež kvalitnú zábavu a možnosť vzdelávania sa.
Festival bol zahájený 3. júla vernisážou dvoch výstav. So svojimi
maľbami sa predstavila maliarka z maďarského mesta Mosonmagyaróvár Anikó Sárközi, ktorá pristupuje k svojim obrazom typickou ženskou nežnosťou. Jej obrazy vo formáte diptichonu a triptichonu nám
predstavili do malieb skomponované sonety záchvevov ženského
vnútra a jemnej pulzácie sveta.
Druhým vystavovateľom bol tiež maliar z Maďarska, z mesta Veszprém, Debreczeny Zoltán. Jeho groteskné maľby boli absolútnym
protikladom prvej výstavy. Jeho obrazy pomáhajú návštevníkom pozerať sa na svet s úsmevom, aby sa dostali čo najbližšie k ušľachtilému
umeniu irónie a sebairónie. Boli veselé, nadľahčené a trpko humorné,
ale zároveň nútili návštevníka zamyslieť sa. Vernisáž spestrili so svojím vystúpením miestne speváčky Katarína Kovácsová, Katalin Bózsing a Aneta Trelová.
Po vernisáži sa uskutočnilo predstavenie knihy miestneho spisovateľa: Pavla Száraza pod názvom „Drahokamy šacha“. Knihu predstavila spisovateľka z družobnej obce Csabrendek: Zsuzsa Ákody. Účinkovali Zoltán Lencsés a Monika Lencsésová.
Druhý deň bol vyhradený pre koncert, ktorý sa uskutočnil na prekrásnom nádvorí Kalvárie, našej kultúrnej pamiatky. Organizátori využijúc dobrú akustiku nádvoria kažoročne usporiadajú v týchto priestoroch kvalitné hudobné predstavenie. V tomto roku dali priestor
trochu inému žánru. Pod názvom „S čistým srdcom“ sa konal koncert
hudobného tria – Imre Vadkerti, Attila Zsapka a Dávid Sipos. Na veľkú
radosť organizátorov koncert zaujal temer 500 návštevníkov, ktorí
odmenili krásnu produkciu dlhotrvajúcim potleskom postojačky. Vďaka dobrej akustike priestoru bolo počuť krásne melódie v celej obci.
5. júla, vo štvrtok sa konalo zábavné popoludnie na nádvorí Domu
ľudového bývania, spojené so stretnutím s ľudovými remeslami a tvorivou dielňou. K dobrej nálade prispelo aj vystúpenie speváckeho
krúžku Klubu dôchodcov Zlatý dážď, tanečného súboru Kid Dance
z Csabrendeku, folklórneho súboru pri Základnej škole Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským a mladého hudobníka Tomáša
Szalaiho.
Predpoludnie posledného dňa festivalu patril menším deťom.
Usporiadatelia pre nich pripravili rozprávkové popoludnie, na ktorom
hlavnými aktérmi boli opäť učiteľky z maďarskej školy.
V poobedňajších hodinách sme privítali v obci našich spoluobčanov, rodákov, ktorí boli vysťahovaní v rokoch 1947/48. O tejto udalosti
píšeme obšírnejšie na 1. a 3. strane našich novín.
Večerný program bol už venovaný nerušenej zábave. Ako prví sa
pod názvom „Aj my sme tu“. predstavili žiaci zo ZŠ s VJM a deti z MŠ
s VJM. Po nich vyzývali do tanca obecenstvo členky súboru Kid Dance
z družobnej obce Csabrendek. Neodmysliteľnou kultúrnou vložkou
Festivalu na Matúšovej zemi je vždy aj vystúpenie folklórnych súborov. V tomto roku sa predstavili so svojím pekným programom folklórne súbory z neďalekej obce Trstice „Nádos“ a „Kis Nádos“. Do sveta
nestarnúcich melódií nás zaviedli členovia speváckej skupiny „Arcok“
z Kráľovho Brodu.
Jedným z najočakávanejších programov posledného dňa bol bezpochyby program pod názvom „Nostalgia show“, v ktorom sa predstavili profesionálni umelci z divadla „Tihanyi Vándorszínpad“ z Budapešti.
Zaujímavosťou tohto kultúrneho festivalu je, že každé podujatie je
pre divákov bezplatné.
Festival v tomto roku podporili Maďarská vláda – Nadácia Gábora
Bethlena, Trnavský samosprávny kraj a Obec Veľké Úľany.
Veľká vďaka patrí početnému obecenstvu, nadšeným pomocníkom, aktívnym členom Csemadoku, pedagógom ZŠ s VJM, našim hasičom, pracovníkom PO VPS, ako aj členkám SČK, bez ktorých by sa
toto krásne podujatie nemohlo uskutočniť
Alžbeta Szárazová, predsedníčka ZO Csemadok

Otvorenie výstav
A kiállítások megnyitója

Spevácka skupina „ARCOK“
Az „ARCOK“ énekegyüttes

Könyvbemutató
Predstavenie knihy

Koncert na nádvorí Kalvárie
Koncert a Kálvária udvarán
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A szerencsés tizenhármas

J
Otvorenie výstav
A kiállítások megnyitója

Nostalgia show - Tihanyi Vándorszínpad

FOTO: NÉMETH TIBOR

Detský folklórny súbor ZŠ s VJM
A magyar iskola gyermek-néptánccsoportja

úlius első hetében, 3-tól 6-ig, immár tizenharmadik alkalommal
rendezte meg a Csemadok helyi alapszervezete azt a négynapos
kulturális rendezvénysorozatot, amely Mátyusföldi Fesztivál néven került be a köztudatba. A „szerencsétlen 13-as szám” nem tántorította el a szervezőket, akiknek fő célja, hogy a nyári időszakban
is igényes szórakozást, művelődési lehetőséget nyújtsanak a község
és a környék apraja-nagyjának. A keddtől péntekig tartó kulturális hét
folyamán minden nemzedék számára akadt látni-, és élveznivaló.
A fesztivált szinte minden évben kiállítások megnyitásával indítják
útjára. Az idén a szervezők két magyarországi művészt hívtak meg és
mutattak be a nagyközönségnek. A mosonmagyaróvári Sárközi Anikó
csodálatos női érzékkel nyúlt ecsetéhez, amellyel színektől pompázó
diptichon és triptichon képeket alkotott. A tárlat anyaga egy nő benső rezdüléseinek, a világ finom lüktetésének festészetbe komponált
szonettjeit mutatta be.
A másik festőművész Veszprémből érkezett. Alkotásai szöges ellentétben álltak az első kiállítás anyagával. Debreczeny Zoltán groteszk festményei ahhoz segítették hozzá a látogatókat, hogy képesek
legyenek nevetni a világon, hogy közelebb kerüljenek az irónia és az
önirónia nemes művészetéhez. Képei könnyedek, fanyarak és ízesek,
de egyben gondolkodásra késztetők voltak.
A megnyitók után került sor a helyi író, Száraz Pál „A sah drágakövei” című könyvének bemutatójára, amelyre valóban szépszámú
irodalom barát volt kíváncsi. Az író beszélgetőtársa Ákody Zsuzsa
csabrendeki írónő volt.
A második napon este a község kulturális emlékhelyére, a Kálvária udvarára invitálták a nagyközönséget. A szervezők kihasználva
a helyszín rendkívül jó akusztikáját, évről évre színvonalas komolyzenei és énekkari hangversenyeket tartanak. Az idén egy kicsit más zsánernek adtak otthont. „Tiszta szívvel” volt a címe annak a koncertnek,
amelynek szereplői a jól ismert és közkedvelt trió tagjai – Vadkerti
Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid voltak. A szervezők nagy örömére
a valóban sikeres esten közel 500-an élvezték a csodálatos koncertet, s a végén állva, vastapssal köszönték meg a produkciót. A már
említett jó akusztikának köszönhetően, szinte az egész községben
hallani lehetett az innen szálló dallamokat.
Július 5-én, csütörtökön a több, mint százesztendős tájház udvarán
régi mesterségekkel, kézműves-foglalkozásokkal kemencében sült finomságokkal ismerkedhettek meg az idelátogatók. A jó hangulathoz
hozzájárult az Aranyeső Nyugdíjasklub éneklőcsoportjának, a magyar
iskola néptánccsoportjának, a csabrendeki Kid Dance tánccsoport,
valamint a fiatalabb generációt képviselő Szalai Tamás szereplése.
A fesztivál zárónapján délelőtt a gyermekek számára a helyi Borsos
Mihály Alapiskola pedagógusai szerveztek egy mese délelőttöt, hogy
a legkisebbek is részesei legyenek a fesztiválnak.
Délután „Hazahív a harangszó” címmel került sor az 1947/48-ban
kitelepített Nagyfödémesiek és leszármazottaik fogadására. Erről az
eseményről lapunk 1. és 3. oldalán olvashatnak bővebben.
Az esti műsorban, amelyre már a felhőtlen szórakozás volt jellemző, elsőként a helyi magyar óvoda és magyar iskola tanulói mutatkoztak be – „Mi is itt vagyunk” címmel. Majd a magyarországi testvértelepülésről, Csabrendekről érkezett tánccsoport tagjai invitálták táncra
a nézőket. A Mátyusföldi Fesztiválok elengedhetetlen része a népművészeti műsorok. Az idén is kedves színfoltja volt a rendezvénynek
a nádszegi „Nádos” és „Kis Nádos” néptánccsoportok fellépése. Örökzöld slágerekkel mutatkoztak be és arattak sikert a királyrévi „Arcok”
énekegyüttes tagjai. Az est egyik legvártabb produkciója a Tihanyi
Vándorszínpad művészeinek „Nosztalgia show” című műsora volt,
amelyben a magyar nóták, operett részletek és népszerű dallamok
váltották egymást.
Az egész fesztivál érdekessége, hogy a belépés minden rendezvényre ingyenes.
A fesztivált anyagilag a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága – a Bethlen Gábor Alap, Nagyszombat Megye és Nagyfödémes község támogatta. Nagy köszönet illeti a szépszámú közönséget, a lelkes, önkéntes segítőket, a Csemadok tagjait, a magyar iskola
pedagógusait, a tűzoltókat, a kisüzem dolgozóit és a helyi vöröskereszt tagjait is, akik nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre.
Száraz Erzsébet
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Venujme pozornosť
Figyeljünk környezetünkre
prostrediu v ktorom žijeme
ahol élünk

K

A

omisia výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu sa
z építésügyi, környezetvédelmi és idegenforgalmi bizottpočas volebného obdobia aktívne zapájala do chodu obce.
ság a választási időszakban aktívan bekapcsolódott falunk
Možno, nie vždy viditeľne, ale v zákulisí sa za posledné štyéletébe. Lehet, hogy nem mindig látványosan, de az elmúlt
ri roky urobilo veľa vecí. Pravidelne sa riešili podania, ktoré prišli na
4 év alatt sok munka folyt a háttérben. Rendszeresen foglalkoztunk
obecné zastupiteľstvo jednak od nájomníkov jednotlivých obecných
a különböző beadványokkal, amelyek az önkormányzathoz érkeztek,
budov, ako aj podnety občanov týkajúce sa výrubu stromov, kríkov,
lehetett az falu épületeinek bérlőitől, de voltak köztük lakosok beadproblémy s dažďovou vodou na obecných cestách, či s parkovaním
ványai is, amelyek fakivágással, esővíz-elvezetéssel, parkolással vola pod. Na základe týchto podnetov od občanov sme tlmočili vedeniu
tak kapcsolatosak. Ezen beadványok alapján tolmácsoltuk a község
obce možné riešenia a prípravy projekvezetése felé a lehetséges megoldásotov. Ako predseda komisie a poslanec
kat és tervek előkészítését. A bizottság
obecného zastupiteľstva som spoluelnökeként és képviselőként is igyepracoval s vedením obce, príslušnými
keztem együttműködni e tervek előkéúradmi, ako aj realizátormi, a to od príszítésétől egészen a megvalósításukig,
pravy až po realizáciu viacerých projeknemcsak a község vezetésével, hanem
Čo bude z týchto stromčekov
tov. Medzi zrealizované a pripravované
az érintett hivatalokkal és a kivitelezőkletného duba za 20 - 30 rokov ?
projekty posledných dvoch rokov patria
kel is. Az utóbbi két év megvalósított és
Vajon mi lesz ezekből a nyári-tölgy
napríklad riešenie parkovacích miest pri
előkészített tervei közé sorolhatjuk az
facsemetékből 20 - 30 év múlva?
ZŠ a MŠ, spolupráca na pasportizácii noalapiskolák és óvodák környékén kiavých dopravných značiek, revitalizácia
lakított parkolókat, az új közlekedési
jazdeckého areálu, príprava a realizácia
táblák kihelyezését, a lóversenypálya
skateparku z betónových prvkov, návrmodernizálását, betonelemekből álló
hy nových autobusových zastávok na
skatepark tervezését és kialakítását,
území obce a prípravy projektu na odúj buszmegállók tervezését a község
vedenie prívalových dažďov.
területén, valamint további árkok és
Okrem už vymenovaných prác, sme
esőlevezetők tervének előkészítését.
sa snažili spolu s členmi komisie aj o iné
A felsorolt munkákon kívül a bizottkroky v prospech prostredia v ktorom
ság tagjaival közösen igyekeztünk
žijeme. Každý rok sme organizovali
másféle lépéseket is tenni környezev spolupráci s vedením obce a miesttünk érdekében. A község vezetése és
nymi organizáciami veľké jarné upratoa társadalmi szervezetekkel karöltve
vanie, dvakrát ročne sa zabezpečovalo
minden évben megszervezésre került
zber elektroodpadu, upozorňovali sme
a tavaszi nagytakarítás, évente kétszer
napríklad aj na nelegálne skládky smebiztosítottuk a elektronikus hulladék
ti a pod. Popri týchto aktivitách sme
gyűjtését, felhívtuk a figyelmet a különsa snažili aj o výsadbu novej zelene
böző illegális szemétlerakatokra. Ezen
v obci. Z prostriedkov obce sme v roku
kívül 2017-ben a község hozzájáru2017 vysadili stromy do priestorov parlásával az új iskolai parkolóknál fákat
koviska pri ZŠ a MŠ, a vďaka príspevku
ültetünk ki, 2018-ban pedig egy lelkes
od sponzora sme v roku 2018 vysadili
támogató segítségével sikerült 30 nyári
30 nových stromčekov do Lesoparku.
tölgy facsemetét kiültetni a lóversenyA možno, keď sa tam budú po 5, 10,
pálya mellé. Lehet, hogy 5, 10, 20 vagy
20 alebo 30 rokoch prechádzať obyva30 év után, az arra sétáló lakosaink,
telia alebo návštevníci obce, pouvažujú
vagy az idelátogatók közül talán majd
nad tým, že sa aj nám podarilo venovať
néhányan elgondolkodnak arról, hogy
pozornosť prostrediu, v ktorom žijeme,
nekünk is sikerült egy kicsit odafigyelni
a prispieť k vytvoreniu krajšieho prosa környezetünkre, és szebb és élhetőbb
tredia pre život.
környezetet kialakítani.
Ing. Pavol Száraz
poslanec OZ, predseda komisie
pre výstavbu a životného prostredia

Ing. Száraz Pál
képviselő, az építésügyi, környezetvédelmi
és idegenforgalmi bizottság elnöke

IV. Tekvicový festival

IV. Tökfesztivál

ZO Csemadoku v spolupráci s MKS organizuje dňa 6. októbra so
začiatkom o 15.00 hodine IV. Tekvicový festival spojený výstavou rôznych jesenných plodov a ochutnávkou tradičných jedál z tekvíc a iných
jesenných plodov. Organizátori žiadajú všetkých priaznivcov, aby
podľa možnosti podporili túto akciu venovaním produktov na výstavu – ovocie, zelenina, zaváraniny, respektíve jedál na ochutnávku. Radi
privítajú aj vystavovateľov z radov podnikateľov a podnikov z obce.
Zároveň srdečne pozývajú všetkých občanov na túto nevšednú udalosť.

A Csemadok h.sz a helyi kultúrházzal karöltve október 6-án
15.00 órai kezdettel megrendezi a terménykiállítással és őszi ételek
kóstolójával egybekötött IV. Tökfesztivált. A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy támogassák érdekes őszi terményeikkel - gyümölcs,
zöldség, befőttek -, illetve hagyományos őszi terményből készült ételeikkel ezt a nem mindennapi rendezvényt. Szívesen fogadják a helyi
vállalkozók és vállalatok jelentkezését is.
Egyben mindenkit sok szeretettel várnak a kiállítás megtekintésére.
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OPÝTALI SME SA MEGKÉRDEZTÜK
Mgr. Edita Katonová, riaditeľka MŠ slovenskej:
Na začiatku školského roka máme zapísaných 81 detí, všetky sú z Veľkých Úľan. V tomto školskom roku sme vedeli prijať 30 nových detí.
Dve učiteľky máme na materskej dovolenke: Ing. Zuzana Falathovú
a Mgr. Andreu Kollárovú. Tento rok sme prijali dve nové učiteľky Michaelu Salajovú a Mgr. Viktóriu Kováčovú.
PaedDr. Iveta Manová, riaditeľka MŠ maďarskej:
Do našej Rozprávkovej krajiny máme zapísaných 60 detí, z ktorých
2 nie sú priamo z obce. Počet novoprijatých detí je 20.
Pani učiteľka PaedDr. Ildikó Karácsonyová odišla zo škôlky, na
miesto jej sme prijali Bc. Csillu Pápaiovú.
PaedDr. Monika Snohová, riaditeľka ZŠ slovenskej:
V tomto školskom roku máme na základnej škole 337 žiakov, z toho
311 žiakov je z Veľkých Úľan a Jánoviec. Z okolitých obcí dochádza
26 takých žiakov. V tomto roku sme otvorili 2 prvé triedy, do ktorých
nastúpilo 43 detí.
Z učiteľského zboru odišli: Mgr. Daniela Pšenáková, Mgr. Gabriela
Štetková a Mgr. Monika Palecsková, zároveň sme prijali Mgr. Miroslava Šurana, Mgr. Stanislavu Šušelovú, Mgr. Luciu Zdichavskú a Bc.
Helenu Sanisló. Za nepedagogického pracovníka sme prijali Máriu
Gundovú, ako informátorku a upratovačku.
Zástupkyňou riaditeľky je Mgr. Miriam Zámocká.
Mgr. Adél Radványi, riaditeľka ZŠ Mihálya Borsosa s VJM
V tomto školskom roku navštevuje našu školu 111 žiakov, z ktorých
4 dochádzajú z iných obcí. Do prvej triedy nastúpilo 14 detí.
Do učiteľského zboru pribudli dve nové kolegyne: Mgr. Kristína
Herczogová, učiteľka na I. stupni a asistentka Veronika Szigetiová.
Zástupkyňou riaditeľky je PaedDr. Alžbeta Svardová.

Magyar iskola

Ismét itt az új tanév kezdete, amely az oktatási intézmények
életében mindig hoz némi változást. Ezért megkérdeztük az iskoláink és óvodáink igazgatóit, hogy milyen változások történtek az intézményeikben:
Mgr. Edita Katonová, a szlovák óvoda igazgatója:
Óvodánkban a tanév kezdetén 81 gyerek van beíratva, mindannyian helyiek.
Az idén 30 új gyermeket tudtunk felvenni.
Jelenleg két pedagógusunk anyasági szabadságon van: Ing. Zuzana
Falathová és Mgr. Andrea Kollárová. Új pedagógusaink: Michaela
Salajová és Mgr. Viktória Kováčová.
PaedDr. Manó Ivett, a magyar óvoda igazgatója:
Meseországunkat az idén 60 gyermek látogatja, ebből 2 nem helyi lakos.
Az új tanévben 20 gyermeket tudtunk felvenni. PaedDr. Karácsony
Ildikó óvónő elment az óvodából, helyét Bc. Pápai Csilla vette át.
PaedDr. Monika Snohová, a szlovák iskola igazgatója:
Iskolánkon ebben a tanévben 337 tanuló van, ebből 311 a helyi, illetve jánosházai. 26 tanulónk a környező községekből jár be. Az idén két
első osztályt nyitottuk 43 tanulóval.
Az év elején iskolánkból elmentek: Mgr. Daniela Pšenáková,
Mgr. Gabriela Štetková a Mgr. Monika Palecsková – pedagógusok. Új
tanerőink: Mgr. Miroslav Šuran, Mgr. Stanislava Šušelová, Mgr. Lucia
Zdichavská és Bc. Helena Sanisló. Új alkalmazottunk lett Gunda Mária,
aki informátorként és takarítónőként dolgozik majd.
Az igazgatóhelyettes: Mgr. Miriam Zámocká
Mgr. Radványi Adél, a magyar iskola igazgatója:
Ebben az iskolaévben iskolánkon 111 tanuló van, ebből 4-en bejárók. Az első osztályba az idén 14 új kisdiák lépett be.
Az év elején két új pedagógus érkezett iskolánkra: Mgr. Herczog
Krisztina, aki alsó tagozatos és Szigeti Veronika, asszisztens.
Az igazgatóhelyettes: PaedDr. Svarda Erzsébet

Magyar óvoda

ZŠ slovenská

FOTO: HANZEL LAJOS (2), ARCHÍV MŠ S VJM

Je začiatok nového školského roka, čo prináša určité zmeny na
základných a materských školách. Pýtali sme sa všetkých riaditeliek, čo je nové u nich?
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Pedagogické školenie Pedagógiai továbbképzés
v Rozprávkovej krajine a Meseország Óvodában

N

aša materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v spolupráci s Pedagogickým inštitútom Comenius zorganizovala
dňa 3. júla 2018 regionálne pedagogické školenie učiteliek
s názvom: Hudobné divadlo Dó-Ré-MI - Základy relatívnej solmizácie a využívanie hudobných nástrojov v materskej škole, na ktorom
mohli pedagógovia získať prehľad o rôznych hudobných aktivitách;
o rytmických činnostiach, o využití relatívnej solmizácie, spievaní nôt,
a o využívaní rôznych hudobných nástrojov vo výchovno-vzdelávacom procese. Pomocou metodiky využívania hudobných nástrojov
na základe vlastných skúseností tak získali motiváciu pre svoju ďalšiu
pedagogickú prácu.
Na osemhodinovom tréningovom kurze sa zúčastnili učiteľky materskej školy z regiónov Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky a Galanta, ktoré sa nadšene zapájali do spievania, ale aj do všetkých aktivít
spojených s inštrumentálnou činnosťou.
Podľa slov Zoltána Kodálya: „Zaoberať sa s materskou školou a jej
hudbou, nie je iba malá pedagogická otázka, je to budovanie vlasti“.
Celkovo môžeme skonštatovať, že toto regionálne pedagogické školenie významne prispelo k odbornej znalosti pedagogickej verejnosti,
a tým aj k skvalitneniu práce učiteliek materských škôl.
PaedDr. Iveta Manová
riaditeľka MŠ s VJM

Az éneklés, az énekes játékok és egyéb zenei tevékenységek
komplex módon kapcsolódnak az óvodai élet mindennapjaiba, jelentős hatást gyakorolnak a gyermekek érzelmi, értelmi
és szociális képességeik fejlődésére. Számos tanulmány bizonyítja, hogy a teljes személyiség kibontakoztatásához - de más
területek együttes fejlődéséhez is - a zenei nevelésnek pótolhatatlan szerepe van.

E

zeket a tényeket figyelembe véve a Helyi Magyar Tanítási Nyelvű
Óvoda a Comenius Pedagógiai Intézettel együttműködve 2018.
július 3-án kistérségi pedagógiai továbbképzést szervezett DóRé-MI zeneszínház - a relatív szolmizáció és hangszerhasználat alapjai
az óvodában címmel. A képzésen az óvónők bepillantást nyerhettek
különböző zenei tevékenységekbe; és a ritmizálás, a relatív szolmizálás és a kottaolvasás rejtelmeibe. A hangszerhasználat óvodai módszertanának saját élményű bemutatása által pedig motivációt kaptak
a további pedagógiai munkájukhoz.
A nyolc órán át tartó továbbképzésen részt vettek Komárom, Dunaszerdahely, Érsekújvár és Galánta régió óvó pedagógusai, akik nagy
átéléssel és örömmel kapcsolódtak be az éneklésbe, az együttmuzsikálásba és az ezzel kapcsolatos tevékenységekbe.
Kodály Zoltán szavaival élve, miszerint „Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés“, megállapíthatjuk, hogy ez a kistérségi pedagógiai továbbképzés
jelentősen hozzájárult az óvópedagógusok szakmai tudásának gyarapításához és ezáltal az óvodák oktató-nevelő munkájának minőségéhez is.
PaedDr. Manó Ivett
igazgatónő

FOTO: ARCHÍV MŠ S VJM

Spievanie, vokálne hry a iné hudobné aktivity sú komplexne
spojené s každodenným životom materskej školy a majú významný vplyv na emocionálny, intelektuálny a spoločenský
rozvoj detí. Mnohé štúdie dokazujú, že k rozvíjaniu celej osobnosti, ale aj k rozvoju iných oblastí, má hudobné vzdelávanie
nenahraditeľnú úlohu.
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Ako sme „prázdninovali?“ Hogyan „vakációztunk”?

M

S

FOTO: HANZEL LAJOS

nohí si myslia, že prázdniny sú pre učiteľa dva mesiace nič
okan úgy gondolják, hogy a szünidő a pedagógus számára két
nerobenia a oddychu. Naša Materská škola sa naopak vehónap semmittevést és kikapcsolódást jelent. A mi óvodánk
novala systematickej príprave na nový školský rok 2018/19,
ezzel ellentétben szisztematikusan készült a 2018/19-es tannehovoriac o tom, že v júli sme mali plnú prevádzku. V mesiaci auévre, nem szólva arról, hogy júliusban teljes kapacitással működött.
gust riaditeľka Materskej školy Mgr. Edita Katonová vytvorila nové
Augusztusban az igazgatónő, Mgr. Edita Katonová új tereket alakípriestory stabilizovanej spálne pre najmenšie deti. S veľkou úctou
tott ki, amelyekben a stabil hálórészek kaptak helyet. Ő egyébként
obdivujeme prístup pani riaditeľky k záujemcom o našu Materskú
rendkívüli figyelmet szentel az óvoda iránt érdeklődőknek. Dipškolu.Jej diplomatický, profesilomatikus, professzionális és
onálny, odborný prístup a tiež
szakszerű hozzáállása, az óvoda
dokonalé ovládanie zákonov,
működtetésével és működésévyhlášok, smerníc týkajúcich
vel kapcsolatos törvények és
sa školstva, vedú našu Materrendeletek ismerete biztosítja
skú školu k bezproblémovému
az esetleges felmerülő gondok
riešeniu nezávidenia hodnej
problémamentes megoldását.
situácie. Konkrétne čísla hovoEnnek a hozzáállásnak az eredria, že počet prihlásených detí
ménye az, hogy a 2018/19-es
na školský rok 2018/19 bol 53.
tanévben 53 gyermek felvéRiaditeľka MŠ však mohla prijať
telére volt igény, de sajnos
len 30 detí, lebo toľko odišlo do
csak 30 gyermeket vehettünk
1. ročníka ZŠ. Dnes si však každý
fel az óvodába, mert az előző
myslí, že má právo, nárok, pravévben ennyi gyermek ment
Na slávnostnom odovzdaní oddychového centra
du... Stáva sa, že dve hodiny
első osztályba. Akadnak olyan
„Hraškovo“ dňa 3. septembra sa zúčastnil aj
pred zahájením školského roka,
szülők is, akik a jogaikra hivatstarosta obce, Ing. František Gőgh, DBA
požiada rodič dieťaťa o Makozva az iskolakezdés előtt két
terskú školu, a samozrejme si
órával nyújtják be igényüket
myslí, že dieťa bude okamžite
a gyermekük óvodai elhelyeprijaté. Zabúda však na zákon
zésére, s úgy gondolják, hogy
245/2008 Z.z. (školský zákon),
gyermekük azonnali felvételt
že Materská škola je škola.
nyer. Azonban elfeledkeznek
A „Hraškovo“ pihenőzóna ünnepélyes átadására
Školský rok začína 1.septembra
a 245/2008 számú úgyneveszeptember 3-án került sor, amelyen részt vett
a končí 31. augusta v danom
zett „iskola törvényről“, melyközségünk polgármestere, Gőgh Ferenc is
roku. Materská škola má určený
nek értelmében az óvoda az iszápis prijatia dieťaťa na predkolai intézményekhez tartozik,
primárne vzdelávanie a k tomu
és az óvodára is érvényes, hogy
prislúchajúce pravidlá.
a tanév szeptember elsejével
S nesmiernou pokorou sme
kezdődik és augusztus 31-vel ér
však vďační takým rodičom,
véget. Az óvodába is meghatáktorí sú nám nápomocní. Veľké
rozott időben van a beiratkozás,
poďakovanie patrí rodine Júamelyet a törvény szabályoz.
liusa Halásza staršieho aj mladVégtelenül hálásak vagyunk
šieho, pánovi Jozefovi Molnároazonban azoknak a szülőknek,
vi a pánovi Silvestrovi Katonovi
akik a segítségünkre vannak.
za promptný prístup k riešeniu
Nagy köszönet jár az idősebb és
problému. Rodine Júliusa Haifjabb Halász Gyulának, Molnár
lásza ďakujeme za rozprávkové
Józsefnek és Katona Szilveszoddychové centrum „Hraškoternek, akik szükség esetén
vo“, ktoré spríjemní deťom chvíle v rôznych časových obdobiach. Ani
villámgyorsan orvosolták a felmerülő a problémákat. A Halász csaostaní zamestnanci nezabúdali na svoju materskú školu. Život v nej
ládnak köszönjük a „Hraškovo“ elnevezésű pihenő-centrumot, amely
pulzoval aj počas celých letných prázdnin. Najmä pani upratovačky, či
a gyermekek kellemes időtöltését szolgálja. A többi alkalmazott sem
pán školník pripravovali priestory školy na nový školský rok. Pre pána
feledkezett el az óvodáról, és a szünidő alatt is lüktetett benne az élet.
školníka Alexandra Borovského je morálne ocenenie a poďakovanie
A takarítónők és a gondnok elkészítették a helységeket az új iskolato najmenej čo mu človek môže dať. Človek sa narodí s vlastnosťami,
évre. Borovský Sándor gondoknak óriási elismerés és köszönet jár
ktoré sú mu dané. A to je práve „ON“, náš „Sanyi“, ktorý nepozerá na
odaadó munkájáért. A mi „Sanyink“ mindig készséges és segítőkész.
čas, na dovolenku, na chvíľu, kedy by si mohol „uľaviť“. Práve naopak.
Rá a nap minden szakaszában, ünnepnapokon és a víkendek alatt is
Vždy je ochotný, nápomocný a súcitný. Môžeme sa naňho obrátiť keszámíthatunk.
dykoľvek. Ráno, večer, cez víkend, či počas sviatkov.
Egész kollektívánk örömmel készült a 2018/19-es tanévre. Drága
Celý kolektív Materskej školy sa cez leto pripravoval a úprimne sa
óvodásainkat a következő gondolatokat köszöntjük:
teší na školský rok 2018/19. Našim najdrahším deťom posielame po–– Az óvodában barátot találsz, akiben nem fogsz csalódni, akivel jól
zdrav:
fogod magad érezni, aki segít megoldani a problémáidat!
–– V škôlke si nájdeš kamaráta, ktorý Ťa nesklame, s ktorým Ti bude
–– Viselkedj jól, ne bántsd a gyerekeket, barátkozz velük!
dobre, pomôže Ti riešiť Tvoj problém,
–– Ne félj, hogy nem kapsz segítséget!
–– Správaj sa slušne, neubližuj deťom, buď s nimi kamarát!
–– A felnőtt is támogatód lesz: kérdezz, bízzál, érdeklődj és fedezz
–– Neboj sa, že Ti nikto nepomôže.
fel!
–– Aj dospelý Ti bude oporou: pýtaj sa, zver sa, zaujímaj sa, objavuj!
–– Örülj a jó eredményeknek, a sikereknek és annak, hogy valamit
–– Teš sa zo svojich dobrých výsledkov a úspechov, z toho, že niečo
elértél!
dokážeš!
Mgr. Erika Križanová
Mgr. Erika Križanová

(preklad Mgr. Katarína Sztraková)
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Dobročinný koncert v Galante
Dňa 10. júna 2018 sa uskutočnil dobročinný koncert na dvore
neogotického kaštieľa v Galante, ktorý zorganizovalo občianske združenie KONRÁDKO z Veľ kých Úľan na pomoc chorého
chlapčeka Andráska Pódu z Galanty.

P

redseníčka združenia Erika Slezáková privítala prítomných, a krátko ich oboznámila s cieľmi a prácou združenia, ktoré je zamerané
na pomoc ľuďom postihnutých autizmom a ich rodinným príslušníkom. V rámci koncertu, popri počúvaní krásnej hudby mali prítomní možnosť podporiť svojimi finančnými darmi tohto 10 mesačného chorého
chlapčeka, ktorý je postihnutý nezvyčajnou chorobou.
„Jeho končatiny sú deformované, svaly má slabé a málo vyvinuté. Mentálne je zdravý, pozorný, reaguje primerane k svojmu veku. Rodičia ho pravidelne nosia na liečenie do Maďarska, vďaka čomu sa pohyblivosť končatín pomaly rozvíja. Nakoľko liečenie v zahraničí poisťovňa neprepláca,
občianske združenie KONRÁDKO sa obrátilo na dobrých ľudí ochotných
pomôcť. Číslo účtu tejto pomoci je: SK13 7500 0000 0040 2498 8234“
- hovorila predsedníčka združenia.
Na nádvorí kaštieľa boli vytvorené rôzne zákutia. V jednom zo zákutí
sa návštevníci mohli stretnúť aj s Adrianou Dercsiovou, ktorá sa zaoberá
maľovaním mandál. Jej mandaly si návštevníci mohli samozrejme aj kúpiť,
a výťažok z ich predaja tiež putoval na podporu chorého chlapčeka. Aktivistky ženského klubu Slnečnica z Jánoviec podporili túto udalosť maľbou
na tvár malých aj dospelých záujemcov.
Prítomní mohli podporiť túto akciu na miestach na to vyznačených.
Každý, kto túto akciu podporil, dostal modrý balón nafúknutý héliom.
Tieto balóny potom počas prestávky spoločne vypustili do vzduchu, čím
vyjadrili svoju podporu autistom.
Svojim bezplatným vystúpením podporili túto akciu takí umelci ako
Katalin Kollárová, Judit Kosáryová, Krisztina Szeredy a Juraj Derzsi starší.
Keď pani umelkyňa Judit Kosáryová zaspievala pesničku „Ak by sa
všetky moje sny...“ obecenstvo spievalo spolu s ňou. Pod vplyvom tejto
nádhernej, srdcervúcej piesne sa mnohým objavili v očiach slzy, veď najväčším snom rodičov je uzdravenie Andráska a všetci si želali, aby sa tento
sen čo najskôr splnil.
Veľké poďakovanie patrí aj neprofesionálnym spevákom, ktorí svojim
nezištným vystúpením tiež podporili túto udalosť. Boli to: Katalin Bó
zsing, Anikó Csemezová, Péter Fitos, Erika Križanová, Erika Slezáková,
František Valaskó, Evelin Vargová, Ingrid Winklerová, a brušná tanečnica
Katka Szalaiová – Samiyah.
V rámci dobrovoľného vstupného sa nazbieralo 1753,57 Eur.
Veľké poďakovanie patrí aj Tomi Kid Kovácsovi, ktorý bol garantom tejto akcie, ako aj Kristiánovi Sercelovi z Veľkých Úľan, ktorý koncert zabezpečoval z technickej stránky.
Ďakujeme aj dobrovoľným hasičom z Veľkých Úľan, ktorí zabezpečili
asistentskú službu pred akciou a počas podujatia. Poďakovanie rodičov
patrí organizátorom a každému kto sa podieľal na zorganizovaní a bol súčasťou tohto krásneho podujatia.
Irén Krizsán a Erika Slezáková
(preklad Silvia Šafáriková)

Az új kenyér ünnepe
A

ugusztus 20-án a Csemadok helyi szervezete és a Helyi Kulturális
Központ a Kálvária udvarán rendezte meg a hagyományos Szent
István napi megemlékezést, amely egyben az Új kenyér ünnepe is.
A nemzeti szalaggal átkötött új kenyeret az idén is Melisek Rozália sütötte és Kasáš Béla atya, községünk római katolikus plébánosa áldotta meg.
Szent István királyunkról Száraz Erzsébet, a Csemadok elnöke emlékezett meg. Az ünnep fényét emelték diószegi római katolikus egyházi
énekkar tagjai előadásában elhangzott, alkalomhoz illő, a magyarságról
és Szent István királyunkról szóló csodálatos dalok, valamint a Lencsés
Zoltán és Mónika előadásában elhangzott szép versek is. A rendezvény
végén minden résztvevő megkóstolhatta az új kenyeret.
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Jótékonysági koncert Galántán
Galántán a neogótikus kastély udvarán került sor, 2018. június
10-én arra a jótékonysági koncertre, amelyet a nagyfödémesi
KONRÁDKO polgári társulás a galántai Póda Andráska, beteg
kisfiú megsegítésére szervezett.

FOTO: NAGY FANNI

S

lezák Erika a társulás elnöke pár szóval üdvözölte a megjelenteket, majd röviden ismertette a társulás munkáját és céljait,
amely elsősorban autizmussal élő személyek és hozzátartozóik
segítésére irányul. A koncert alkalmával a gyönyörű zene mellett a jelenlévők támogatásukkal segíthettek a 10 hónapos beteg kisfiúnak,
aki nagyon ritka, súlyos betegséggel küzd.
„Andráska végtagjai deformáltak, az izmai gyengék és kifejletlenek.
Mentálisan egészséges, figyelmes, a korához képest megfelelően reagál. A szülők a gyógyulás érdekében rendszeresen járnak Magyarországra kezelésekre, aminek segítségével lassan beindul a végtagok
mozgása. Mivel a külföldi kezeléseket a biztosító nem fizeti, ezért
fordultunk a jóakaratú emberekhez segítségért. Andráska számlaszáma: SK13 7500 0000 0040 2498 8234” – mondta többek között az
elnöknő.
A kastély udvarán kis kuckók voltak elhelyezve, ott találkozhattunk Dercsi Adriana mandala festőművésszel is. A megfestett mandalákat az érdeklők megvásárolhatták. A bevétel természetesen
a beteg fiúcskáé lett. A kicsiket és a nagyokat is a Jánosházai Napraforgó női klub aktivistái arcfestéssel várták. A műsor közben és
a rövid szünet alatt a jelenlévők a kijelölt helyeken támogathatták
adományaikkal a rendezvényt. Az adományért héliummal töltött
kék lufikat kaptunk, amit a közönség a műsor szünetében egyszerre
a levegőbe engedett, ezzel is megtiszteltük az autista gyermekeket,
embereket.
A sztárvendégek közt szerepelt Kollár Katalin, Kosáry Judit, Szeredy
Krisztina és id. Derzsi György, akik ingyenes fellépésükkel segítették
Andráska egészségi állapotának javulását.
A „Szeretném, ha minden álmom…“ című dal refrénjét Kosáry Judit
művésznővel együtt énekelte a szépszámú közönség is. A csodálatos,
szívet-lelket melengető dal könnyeket csalt a közönség szemébe, hiszen Andriska gyógyulása egy nagy álom a kedves szülőknek, és bizony váljon is minél hamarabb valósággá!
Köszönet illeti az amatőr énekeseket is, akik szintén önzetlenül vállalták a szereplést. Ők a következők: Bózsing Katalin, Csemez Anikó,
Fitos Péter, Križan Erika, Slezák Erika, Valaskó Ferenc, Varga Evelin,
Winkler Ingrid és Szalai Katka – Samiyah – hastáncosnő.
A belépő tetszés szerinti volt. Az összegyűjtött összeg: 1753,57 euró.
Köszönjük a rendezvény védnöke Tomi Kid Kovács támogatását,
valamint a nagyfödémesi Serczel Krisztiánnak, aki technikailag biztosította a koncert sikerét. Köszönet illeti a nagyfödémesi önkéntes
tűzoltókat, akik vállalták az asszisztens szolgálatot a műsor előtt és
az egész műsor ideje alatt. A szülők nevében köszönetünket fejezzük
ki a szervezőknek és mindenkinek, aki részese volt ennek a szép rendezvénynek.
Krizsanné Kajos Irén és Slezák Erika

ňa 20. augusta zorganizovala Miestna organizácia Csemadoku
v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom na nádvorí Kalvárie tradičnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti dňa Svätého Štefana, ktorá je vždy spojená aj so sviatkom nového chleba. Aj tohoročný
chlieb upiekla Rozália Meliseková. Trikolórou previazaný nový chlieb
požehnal rímskokatolícky farár našej obce, dôstojný pán Vojtech Kasáš. Na kráľa Svätého Štefana si zaspomínala predsedníčka Csemadoku, Alžbeta Szárazová. Krásne piesne v podaní cirkevného spevokolu
zo Sládkovičova a recitácia Zoltána Lencsésa a Moniky Lencsésovej
dodali podujatiu naozaj slávnostnú atmosféru. Na záver podujatia si
všetci účastníci mohli nový chlieb ochutnať.

TEXT A FOTO: NÉMETH TIBOR

Sviatok nového chleba
D
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Kaštieľ „Kerekes“ opäť ožil

J

ednou z pozoruhodností v našej obci je aj kaštieľ Kerekes, steny
ktorého by vedeli rozprávať veľa zaujímavých vecí. Mohli by hovoriť o živote pánskych rodín, o tom, že v rokoch 1960-1970 tu
boli kancelárie Semenárskeho štátneho majetku, veselo by si zaspomínali na tých desať rokov, keď od roku 1981 do roku 1991 tu boli
umiestnené detské jasle, ale mohli by hovoriť aj o farme pštrosov.
V súčasnosti je táto kultúrna pamiatka majetkom obce a v tretí júlový
týždeň opäť ožil.
Miestne kultúrne stredisko aj v tomto roku zorganizovalo v týchto
priestoroch „Letný tábor Nezbedníkov“. Tábor sa teší veľkej obľube u rodičov a aj detí, o čom svedčí aj počet účastníkov. 56 detí vo veku od 6 do 12 rokov tu trávili príjemný, užitočný týždeň plný zábavy. Organizátori sa snažili
do piatich dní vtesnať najzaujímavejšie programy. Každý deň bol ranný telocvik, tvorivé dielne pod vedením odborných lektorov, ale aj voľné, zábavné
hry. Deti sa aj v tomto roku tešili možnosti kúpať sa priamo na dvore kaštieľa
vo dvoch veľkých bazénoch, kde sa mohli počas horúcich dní osviežiť.
Najväčším zážitkom bol pre všetkých výlet, na ktorý išli vlakom. Cieľovou stanicou cesty, počas ktorej museli deti a ich vedúci absolvovať viac
prestupov, bola farma „Holdas“, ktorá sa nachádza pri meste Komárno.
Majitelia farmy zabezpečili pre deti jazdu na koni, lukostreľbu, tvorivú
dielňu aj voľné hry. Na obed dostali chutnú, v peci pečenú pizzu, aby si
nazbierali nové sily na 40 minútovú pešiu túru, ktorou sa opäť dostali na
železničnú stanicu v Komárne. Cesta domov bola naozaj dobrodružná,
lebo pri železničnej stanici v Chotíne nastali problémy s vlakom, nebola
elektrická energia. Cestujúci – medzi nimi aj „nezbedníci“ – museli počkať
na náhradné autobusy, ktoré ich odviezli na stanicu v Bajči, kde vlak čakal
už len na nich, aby ich odviezol na stanicu v Nových Zámkoch. Odtiaľ po
dlhšej prestávke už mohli bez problémov cestovať ďalej do Sládkovičova,
kde ich už čakali niekoľkí rodičia a ujo Mišo Kiss, so školským autobusom,
aby ich odviezli domov. Je pravda, že deti dorazili domov o dve hodiny
neskôr, ako sme plánovali a boli aj príjemne unavení, ale hlavne boli plní
krásnych dojmov a zážitkov.
Pekné predpoludnie trávili aj v Ekoosade, kde v športovom centre J&Fit
si pod vedením trénerky Danky mohli vyskúšať jumping.
Počas týždňa plný zábavy a zážitkov dostali deti chutný obed v školskej jedálni, ale organizátori nezabudli ani na olovrant, ktorý zabezpečili
na každý deň.
Ďakujeme dobrovoľným pomocníčkam Andrei Rákócziovej, Nikolete
Hulínekevoj, Dominike Tóthovej, Kristíne Kovácsovej a Alžbete Szárazovej, úľanskému zboru hasičov, pracovníkom podniku verejnoprospešných
služieb, ako aj rodičom a starým rodičom za ich pomoc a podporu, ktorou
sa pričinili o to, aby tento týždeň bol pre všetky deti nezabudnuteľným.
Pracovníci MKS
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A Kerekes kastély újra élt

K

özségünk egyik érdekes látnivalója a Kerekes kastély, melynek
falai sok mindenről mesélhetnének. Mesélhetnének az úri családok életéről, arról, hogy az 1960-70-es években az állami
gazdaság irodaháza volt. Vidáman emlékeznének az 1981 – 1991 közti
10 évre, amíg bölcsődeként üzemelt, de szólhatnának a strucc-tanyáról is. Jelenleg ez a kulturális emlék a község tulajdonában van, és július harmadik hetében ismét élettel telt meg.
A Helyi Kulturális Központ az idén is itt rendezte meg a „Gézengúz
Nyári Tábort”. A gyermekek és szüleik körében is nagyon közkedvelt
táborban az idén 56 öt és tizenkét éves korú gyermek töltötte kellemesen, vidámsággal és szórakozással telt hetet. A szervezők próbáltak az öt napba minél több érdekes programot összesűríteni Minden
nap volt reggeli torna, kézműves foglalkozás, amelyeket szakképzett
lektorok vezettek, szabad játékok. A gyermekek az idén is vígan vették birtokukba a két nagyméretű medencét, amelyekben a nagy melegben, helyben, a kastély udvarán frissülhettek fel.
A legnagyobb élmény mindannyiuk számára a vonatos kirándulás
volt. A több átszállóval és vidámsággal telt út végcélja a Komárom
melletti „Holdas” tanya volt. Itt a tanya tulajdonosai a gyerekek számára lovaglást, íjászatot és kézműves foglalkozást is biztosítottak.
Ebédre finom kemencében sült pizzát kaptak, hogy a 40 perces
gyalogtúrára, amellyel ismét eljutottak a komáromi vasútállomásra
erőt gyűjtsenek. A hazautazás kalandos volt, mert Hetényben egy kis
probléma adódott a vonattal, nem volt villanyáram. Ezért mentesítő
autóbusszal szállították az utasokat – köztük a „gézengúzokat” is –
Bajcsra, ahol csak rájuk várt egy további vonat, amely Érsekújvárba
vitte őket. Innen egy hosszabb szünet után már gond nélkül tovább
utazhattak Diószegre, ahol a szülők egy része és Kiss Misi bácsi a község autóbuszával várt rájuk. Igaz, a tervezettnél két órával később és
kellemesen elfáradva, de sok élménnyel gazdagodva értek haza.
Egy szép délelőttöt az Öko-telepen található J&F sportcentrumban
is eltölthettek, ahol Danka edző vezetésével kipróbálhatták a jumpingot.
A gazdag és sok élménnyel telt héten a gyerekek az iskolai étkezdében kaptak finom ebédet, de a szervezők nem feledkeztek meg az
uzsonnáról sem, amit minden nap bebiztosítottak számukra.
Köszönjük az önkéntes segítőknek, Rákóczi Andreának, Hulínek
Nikolettának, Tóth Dominikának, Kovács Krisztinának és Száraz Erzsébetnek, valamint a helyi tűzoltóknak, a kisüzem dolgozóinak, szülőknek, nagyszülőknek a segítségét és támogatását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hét igazán felejthetetlen legyen a gyermekek
számára.
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A kultúrház dolgozói
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Stretnutie po žatve

D

o nežnej revolúcii väčšina našich občanov pracovala v poľnohospodárstve na Jednotnom roľníckom družstve a v Semenárskom štátnom majetku. Na začiatku 90-tych rokov
minulého storočia tieto poľnohospodárske podniky zanikli. Namieste JRD vznikla v roku 1994 firma AGRA-CAK s.r.o. Konateľmi
firmy sú Jozef Anghely a Oliver Kántor. Najťažšia a bezpochyby
najväčšia letná poľnohospodárska práca, žatva, už bola ukončená
a tak si aj konateľ firmy našiel čas, aby sme sa porozprávali o súčasnej situácii poľnohospodárstva. Stretli sme sa skoro ráno.
— Súčasná situácia poľnohospodárstva naozaj nie je ružová, pritom nemyslím len na dotácie zo strany štátu, ale hlavne na vplyv
nepriaznivého počasia – začal náš rozhovor pán Jozef Anghely.
— V posledných dvoch rokoch nám sťažilo prácu mimoriadne
sucho. V súčasnosti hospodárime na 952 hektároch, na ktorých
pestujeme jačmeň, pšenicu, kukuricu, slnečnicu, mak a ľan. Vďaka
jednému novému programu pestujeme aj kapustu, ktorú od nás
v plnej miere prevezme firma A&Z Rišňovský – Halász, s ktorou
máme veľmi dobrú spoluprácu. Okrem toho zabezpečujeme práce aj pre súkromne hospodáriacich roľníkov na skoro 200 hektároch.
O pánovi Jozefovi Anghelyovi každý vie, že poľnohospodársku
prácu má v krvi, veď od začiatku prešiel všetkými schodíkmi tohto
povolania, ktoré si vyžaduje celého človeka, milujúceho prírodu.
O svojej práci hovorí s takou láskou, že ja by som to skôr nazvala
poslaním. A takým istým uznaním hovorí aj o svojich spolupracovníkoch, zamestnancoch firmy.
— Naša firma má 21 stálych zamestnancov. Pri väčších sezónnych
prácach nám vypomáhajú hlavne bývalí zamestnanci, ktorí od nás

Anghely József

išli do dôchodku. Na nich, ako aj na súčasných zamestnancov sa
môžeme vždy spoľahnúť.
Počas nášho rozhovoru prišiel aj hlavný agronóm firmy Tomáš Bréda, ktorý nám povedal, že ako náhle sa stratí ranná rosa, budú pokračovať so žatvou slnečnice. Aj on hovoril o problémoch spôsobených
vlaňajším a tohoročným suchom.
— Vlaňajšie sucho nám veru znepríjemnilo život. V tomto roku už
bola situácia o niečo lepšia, ale výdatný dážď, ktorý prišiel v máji nám už
pri husto siatych obiliach nepomohol. Tieto dažde boli požehnaním iba
pre kukuricu a slnečnicu. V súčasnosti sa často hovorí o tom, že by sme
mali pestovať také poľnohospodárske produkty, ktoré sú odolné voči
klimatickým zmenám. K tomu by ale bolo potrebné, aby aj na Slovensku venovali väčšiu pozornosť šľachteniu rastlín. My dnes používame
hlavne také šľachtené semená, ktoré vyšľachtili v Maďarsku a Rakúsku.
Na rýchlu rannú poradu dobehol aj hlavný mechanizátor firmy Szabolcs Vincze, ktorý nám prezradil, že nakoľko poľnohospodárska práca je veľmi ťažká, venujú pozornosť aj rozširovaniu strojového parku.
S novými strojmi by chceli uľahčiť a urýchliť prácu svojich zamestnancov, ktorým sú k dispozícií traktory, kombajny, sejacie a postrekovacie
súpravy. V tomto roku napríklad zakúpili nový kombajn MASSEY FERGUSON, ale naďalej chcú rozširovať strojový park. Veľmi spoľahlivé
a kvalitné sú poľnohospodárske stroje značky New Holland, ale majú
radi aj staršiu, dobrú techniku, ako sú napríklad traktory Zetor.
Firma AGRA-CAK s.r.o. nehrá dôležitú úlohu len v zabezpečení zamestnanosti obyvateľov obce, ale podporujú aj spoločensko-kultúrny
život v obci. Radi pomôžu všetkým, kto ich o to požiada, či sú to obec,
vzdelávacie inštitúcie, klub dôchodcov, alebo aj spoločenské organizácie.
Medzičasom sa už začala pracovná porada, ktorú sme nechceli rušiť. Preto sme urobili z porady len jednu fotku. Rozlúčili sme sa a zaželali im dobré rokovanie a úspešné ukončenie jesenných prác.
Alžbeta Szárazová

Pri žatve už pomáhal aj nový kombajn
Az aratásnál már az új kombájn is segített
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Aratás utáni körkép

akik tőlünk mentek nyugdíjba. Rájuk és a mostani alkalmazottainkra
is mindig számíthatunk.
Beszélgetésünk közben megérkezett a cég főagronómusa, Bréda Tamás, aki elmondta, hogy amint a reggeli harmat felszáll, a napraforgó aratását fogják végezni. Ő is a tavalyi és idei szárazság okozta gondokról szólt.
— A tavalyi szárazság bizony nagyon megkeserítette életüket. Az idén
ugyan egy kicsit jobb volt a helyzet, de a májusban érkezett kiadósabb eső
sajnos már a sűrűn vetett gabonákon nem sokat segített, főleg csak a kukorica és a napraforgó érezte meg ezt az égi áldást. Napjainkban gyakran
elhangzik, hogy a mi vidékünkön is más, az éghajlat változásainak megfelelő terményeket kellene termeszteni. Ehhez azonban az kellene, hogy
Szlovákiában is nagyobb figyelmet szenteljenek a növénynemesítésnek.
Mi főleg a magyar és osztrák nemesítésű vetőmagot tudjuk felhasználni,
amelyek már követik az éghajlati viszonyok változását.
Reggel lévén még egy gyors értekezletre megérkezett a vállalat főgépesítője, Vincze Szabolcs, aki elmondta, hogy a mezőgazdasági munka
bizony nagyon nehéz és igényes. Ezért nagy figyelmet szentelnek a géppark bővítésére és fejlesztésére is, amelyek segítségével megkönnyítik
a dolgozók munkáját. Traktorok, kombájnok, tárcsával kombinált vetőgép, permetezőgép áll rendelkezésükre. Az idén például egy új MASSEY
FERGUSON kombájnnal gazdagodtak, de továbbra is szeretnék bővíteni
a gépparkot. Szerinte nagyon megbízhatóak például a New Holland mezőgazdasági gépek, de tiszteletben tartják és szeretik a régebbi jól bevált
technológiákat, például a Zetort is.
Az AGRA-CAK vállalatnak nemcsak lakosaink foglalkoztatásában van
nagy szerepe, hanem községünk társadalmi és kulturális életében is. Szívesen segítenek mindenkinek, akik ezt kérik, legyen az a község, az oktatási intézmények, a nyugdíjasklub, vagy a társadalmi szervezetek.
Időközben már megkezdődött a munkaértekezlet, ezért nem is akartunk tovább zavarni, csak egy fotó erejéig kéredzkedtünk be az ülésre.
Majd jó tanácskozást és sikeres őszi munkákat kívánva el is köszöntünk.

A

bársonyos forradalom ideéig községünk lakosai nagy része
elsősorban a mezőgazdaságban dolgozott. A munkahelyet
a két helyi nagyüzem az Egységes Földműves Szövetkezet és
az Állami Gazdaság biztosított. Az 1990-es évek elején mindkét mezőgazdasági vállalat megszűnt. Az EFSZ helyét a községben 1994ben az AGRA-CAK Kft. vette át, amelynek két ügyvezető igazgatója
Anghely József és Kántor Olivér. A legnagyobb és minden bizonnyal
a legfontosabb mezőgazdasági munka, az aratás már véget ért. Így
az üzemvezető, akit kora reggel látogattunk meg, tudott időt szakítani, hogy egy kicsit elbeszélgessünk a mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről.
— A mezőgazdaság jelenlegi helyzete nem a legideálisabb, amely
nemcsak az állami támogatások függvénye, de nagymértékben befolyásolja az időjárás is – kezdte beszélgetésünket Anghely József. - Az
utóbbi két év bizony rendkívüli szárazsággal nehezítette meg a munkánkat. Jelenleg 952 hektáron gazdálkodunk, amelyen kukoricát,
búzát, árpát, napraforgót, lent és mákot termesztünk. Egy új programnak köszönhetően káposzta termelés is folyik üzemünkben. Ez
utóbbit teljes egészében az A&Z Rišňovský – Halász vállalat veszi át
tőlünk, amellyel nagyon jó az együttműködésünk. E mellett magángazdáknak mintegy 200 hektáron bérmunkát is végzünk.
Anghely Józsefről mindenki tudja, hogy a mezőgazdaság a vérében
van, hiszen az alapoktól kezdte ezt a természetet szerető, teljes embert igénylő foglalkozást. Munkájáról olyan szeretettel beszél, hogy
inkább hivatásának nevezném. És ugyanolyan elismeréssel szól munkatársairól, az alkalmazottakról is.
— Cégünkben jelenleg 21 állandó alkalmazott van. A nagyobb szezonmunkáknál pedig szívesen segítenek azok a volt dolgozóink is,

Száraz Erzsébet

Začína sa denná pracovná porada
Kezdődik a munkaértekezlet

FOTÓ: PRÁGAI ERZSÉBET ÉS AZ AGRA-CAK ARCHÍVUMA

Aj stroje potrebujú stálu starostlivosť
A gépek is állandó törődést igényelnek
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Jubilejné jazdecké preteky

istória jazdeckých pretekov v našej obci má dlhoročnú tradíciu, veď sme usporiadali už 45. ročník tejto dnes už prestížnej
medzinárodnej súťaže, na ktorej sa zúčastnili v tomto roku
jazdci aj z Maďarska a Rakúska, a ktorú registruje aj celoslovenský
kalendár jazdcov. Tohoročné preteky sa uskutočnili v čiastočne obnovenom jazdeckom areáli, kde vďaka úspešnému projektu cezhraničnej spolupráce bola zrekonštruovaná rozhodcovská veža, postavené sociálne zariadenia, ako aj mobilné tribúny s kapacitou pre
400 ľudí,
45. preteky sa uskutočnili pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a na podujatí nás so svojou prítomnosťou poctili pán Jozef
Viskupič, predseda TTSK a József Berényi, podpredseda TTSK.
Súťaž prebehla aj v tomto roku v štyroch kategóriách za účasti
39 koní a jazdcov. Nad jednotlivými kategóriami prevzali patronát
a finančnú odmenu venovali: Trnavský samosprávny kraj, Obec Veľké Úľany, firma A&Z Rišňovský - Halász a pán Jozef Anghely.
Prvá súťaž bola „Skok Z“ do ktorej sa prihlásilo 19 súťažiacich.

Na prvom mieste sa umiestnila Laura Cáliková z JŠ Zálesie na koni
KODEX. V druhej súťaži - „Dvojfázové skákanie ZL“ - súťažilo celkom
25 koní zvíťazila opäť dáma, Lucia Vyskočilová, tiež z JŠ Zálesie, na
koni BLACK JACK. Tretia súťaž - „Postupná náročnosť so žolíkom“
– bola už náročnejšia a prihlásilo sa do nej 19 súťažiacich. Víťazom sa
stal Igor Šulek z Ranču Palomino Bohunice na koni WAVO LAMPARD.
Do štvrtej, najnáročnejšej kategórie – „Skok S s dvoma rozoskakovaniami“ sa zapojilo 9 súťažiacich. Víťazom sa stal opäť Igor Šulek na
koni LAFIBOLUS, ktorý získal v tejto kategórii aj 2. miesto na koni
WAVO LAMPARD.
Na návštevníkov čakali stánky so širokou ponukou občerstvenia,
ako aj bohatá tombola, ktorú venovali miestni podnikatelia a podniky. Pre deti pripravili organizátori nafukovací hrad, maľovanie na
tvár a jazdu na konskom povoze. Divákov určite potešilo vystúpenie
skupiny ABBA Revival. Bodku za tohoročnými jazdeckými pretekmi
dala disko zábava s DJ Marcelom.
-szme-

Ceny do tomboly venovali
A tomboladíjakat felajánlották
Anghely Jozef – SHR
AVA – stav, s.r.o.
Blšťák Martin
Borovszký Zoltán
Fraštia Ladislav
GO-STAV, s.r.o.
Gőghová Jana – Sauna bar
Halász Július

Halász Zoltán
Hodúr Jozef
J&F sport
Konečná Marta – Stavebniny
Kovács Jozef
Lakatos Karol
Manó Gabriel
Maxlight s.r.o.
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Jubileumi díjugrató lóverseny
senyzője szerezte meg KODEX nevű lován. A második versenyszám
– a „ZL” kétfázisú ugratás – győztese is hölgyversenyző lett, Lucia
Vyskočilová, aki a szintén a Gibely-i lovas iskolát képviselte, BLACK
JACK névre hallgató lován. A harmadik versenyszámban – a fokozatos nehézségű JOKER ugratásban – 19 versenyző állt rajthoz. Itt
Igor Šulek az Apátszentmihály-i Palomino rancs versenyzője végzett
az élen WAVO LAMPARD nevű lován. Ő lett egyébként a legigényesebb versenyszám – az „S” ugratás 2 db kettes ugrással – győztese is,
LAFIBOLUS nevű lován. A WAVO LAMPARD lovával az utolsó verseny
2. díját is ő szerezte meg.
A látogatókra bőséges frissítőt biztosító sátrak és gazdag tombola
várt, amelyet a helyi vállalkozók és vállalatok ajánlottak fel. A gyermekek szórakozását a légvár, arcfestés, lufi hajtogatás és a sétakocsikázás
biztosította.
Az esti órákat az ABBA Revival együttes fellépése tette hangulatossá.
A rendezvény végére az utcabál tett pontot, ahol a jó hangulatról Marcel, a lemezlovas gondoskodott..
-szme-

FOTO: NÉMETH TIBOR ÉS HANZEL LAJOS

népszerű díjugrató lóversenyeknek községünkben sokéves hagyománya van, hiszen immár 45. alkalommal rendeztük meg ezt
a népszerű nemzetközi versenyt, amelyen az idén Magyarország
és Ausztria is képviseltette magát, és amelyet a szlovákiai lovassport
naptára is jegyez. Az idei versenyre, a sikeres határon átnyúló pályázatnak köszönhetően, már a részlegesen felújított lóverseny pályán került
sor, ahol tataroztuk a bírói tornyot, új szociális helyiségeket építettünk
és 400 nézőt befogadó mozgatható lelátóval is gyarapodtunk.
A 45. lóverseny fő védnöke Nagyszombat Megye volt. Részvételével
megtisztelte a rendezvényt Nagyszombat Megye elnöke, Jozef Viskupič
és alelnöke Berényi József úr is.
A verseny hagyományosan 4 kategóriában zajlott 39 ló és lovas
részvételével. Az egyes kategóriák támogatói, akik a győztesek jutalmát biztosították Nagyszombat Megye, Nagyfödémes Község, az
A&Z Rišňovský – Halász kft. és Anghely József voltak.
Az első versenyszámban, a „Z” fokozatú ugratásban 19 versenyző
indult, ahol a győzelmet Laura Cáliková, a Gibely-i lovas iskola ver-

Máris Zoltán
Menyhárt Alexander
Mészáros Štefan
MVDr. Mikóczi Alojz
Modrócky Ján
Modrócky Karol
JUDr. Pethő Imrich
Pölcz Ján – PEX
PREGO, s.r.o.
Rišňovský Adrián
Rišňovský Peter
Sebők Attila

Sercel Tibor
Sercel Kristián
Ing. Száraz Pavol
Száraz Pavol
Szőcs Ladislav
Šafárik Imrich
Špót Ľudovít
Tóth Zoltán – MAXNETWORK
Urbančok Maroš
Vajda Štefan
Viczian Peter
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Spoločenská rubrika – Társasági rovat
Naše novorodeniatka
Újszülötteink
Sofia Koczmanová
Miroslav Horváth
Dominik Rigó
Sebastian Lakatoš
Jaroslav Július Pinćir
Alex Korn
Maxim Mogrovics
Samuel Križan
Melissa Ďurkovičová
Dorota Molnárová
Emily Budkovská
Melisa Rigová

10. 5. 2018
1. 6. 2018
12. 6. 2018
24. 6. 2018
8. 7. 2018
10. 7. 2018
14. 7. 2018
15. 7. 2018
23. 7. 2018
24. 7. 2018
30. 7. 2018
3. 8. 2018

Blahoželáme – Gratulálunk!

Rozlúčili sme sa
Elbúcsúztunk
Rozália Némethová
Mária Spódová
Štefan Károlyi
Rozália Sebőková
Elena Tornyaiová
Margita Szudová
Gabriela Rigová
Ida Takácsová
Tibor Kmety
Helena Manczalová
Ladislav Mrva
Jozef Hanzel

(81) 12. 6. 2018
(74) 20. 6. 2018
(56) 24. 6. 2018
(82) 28. 6. 2018
(71)
7. 7. 2018
(74) 14. 7. 2018
(61) 23. 7. 2018
(63) 29. 7. 2018
(46) 31. 7. 2018
(85)
5. 8.2018
(82) 13. 8. 2018
(85) 11. 9. 2018

Česť ich pamiatke!

Plán podujatí – 2018 – Eseménynaptár
IV. štvrťrok – IV. negyedév

Október
9.

Festival tekvíc – Tökfesztivál (Csemadok)
13.-14. Maratón spoločenských hier – Játékmaratón (ZŠ slovenská – Szlovák
iskola)
15.
Mesiac úcty k starším – Az idősek
iránti tisztelet hónapja (ZŠ s VJM –
Magyar iskola)
18.
Slávnostná akadémia pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším – Ünnepség
az idősek iránti tisztelet hónapja
alkalmából (Obec a sociálna komisia)
19.
Tökfilkó party (MŠ s VJM – Magyar
óvoda)
19.
Prijatie jubilujúcich manželov – Arany
– és gyémántlakodalmasok köszöntése (ZPOZ-PÜT)
19.
Prijatie jubilantov – Jubilánsok
köszöntése (ZPOZ – PÜT)
19.
Stretnutie 60 ročných občanov
– A 60 éves polgárok találkozója
(ZPOZ-PÜT)
20.
Stretnutie 50 ročných občanov
– A 50 éves polgárok találkozója
(ZPOZ-PÜT)
21.
Ochutnávka jedál – Ételkóstoló (Matica slovenská)
26.
Sviatok jesene – Az ősz ünnepe (MŠ
slovenská)
6.

10.
17.
30.

December
2.
7.
8.
15.
19.
20.
21.
22.

November
1.

Község, PÜT)
Obecné svetielka – Községi lámpács
kák (Obec, komisia kultúry a školstva
– Község, kulturális bizottság )
Komunálne voľby – Helyhatósági
választások
Poďte sa s nami hrať! – Gyertek
játszani! (MKS – kultúrház)
Vyhotovenie veľkého adventného
venca– Nagy adventi koszorú készítése (Csemadok)

31.

Pamiatka dňa zosnulých – Halottak
napi megemlékezés (Obec, ZPOZ –

Zapálenie 1. sviečky na veľkom
adventnom venci – Az 1. gyertya
meggyújtása (Csemadok)
Predvianočné posedenie – Karácsony
előtti találkozó (ZO ZŤP – Fogyatékkal
Élők Szervezete)
Mikuláš – Mikulásváró (Obec, kultúrna a školská komisia – Község, kulturális bizottság )
Vianočné trhy – Karácsonyi vásár
(Obec – Község)
Vianočný program – Karácsonyi
műsor (MŠ – Szlovák óvoda)
Vianočný program – Karácsonyi műsor (ZŠ a MŠ s VJM – Magyar iskola)
Vianočný program– Karácsonyi műsor (MŠ s VJM – Magyar óvoda)
Vianočné stretnutie občanov – Kará
csonyi forgatag (Obec – Község)
Silvestrovská zábava – Szilveszteri bál
(DHZ)
Zmena programu vyhradená – A műsorváltozás joga fenntartva!

Tisztelet emléküknek!

Oznámenie – Értesítés
Uzávierka ďalšieho čísla našich obecných
novín bude 15. 11. 2018.
A következő számunk lapzárta
2018. november 15-én lesz.

Manželstvo uzavreli vo Veľ kých Úľanoch
Házasságot kötöttek Nagyfödémesen
Štefan Szuda – Eva Šercelová
Adrián Ajpek – Alexandra Némethová
Róbert Fecske – Petra Barančíková
Jozef Kovács – Lucia Vinczeová

16. 6. 2018
23. 6. 2018
8. 8. 2018
17. 8. 2018

Blahoželáme – Gratulálunk!
(ÚDAJE Z MATRIČNÉHO ÚRADU OBCE / A HELYI ANYAKÖNYVI HIVATAL ADATAI)
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XXIII. Obecné dni v obrazoch
XXIII. Falunapok képekben

Skupina RENOVA 2
A RENOVA 2 együttes

Nálada bola naozaj výborná
A hangulat valóban kitűnő volt

Vystúpenie Tomáša Szalaiho
Szalai Tamás fellépése

FOTO: NÉMETH TIBOR, HANZEL LAJOS

Csabi Bódi a vďačné obecenstvo
Bódi Csabi és a hálás közönség

Zbohom škola, lúčime sa... – Ballag már a vén diák...

Materská škola slovenská
A szlovák óvoda

Materská škola maďarská
A magyar óvoda

Základná škola Mihálya Borsosa s VJM
A Borsos Mihály MTNYA búcsúzó kilencedikesei

FOTO: NÉMETH TIBOR, HANZEL LAJOS

Základná škola slovenská
A szlovák iskola búcsúzó diákjai

