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V  Maďarsku sa konali minulý rok v  októbri komunálne voľ by. 
V našej družobnej obci Csabrendek došlo k  významným zme-
nám v zložení samosprávy obce. Novým starostom obce sa stal 
László Molnár. Členmi nového obecného zastupiteľstva sa stali: 
Tamás Hoffman (zástupca starostu), Edit Tanai Menyhárt, Ildikó 
Molnár Móger, István Tanai, Ibolya Kis-Tanai a Károly Varga. 

N akoľko poslanci dvoch obecných zastupiteľstiev zatiaľ nemali 
možnosť sa stretnúť, starosta našej obce, Ing. František Gőgh 
pozval na priateľské stretnutie členov obecnej samosprávy 

Csabrendeku. Naši priatelia k nám zavítali 6. a 7. marca.
Počas neformálneho stretnutia sa starostovia a  poslanci družob-

ných obcí porozprávali o podmienkach pokračovania priateľských 
vzťahov, a taktiež o spoločných podujatiach a plánoch. Zároveň si vy-
menili svoje skúsenosti na poli verejnej správy. Obidva zastupiteľstvá 
potvrdili svoj zámer pokračovať v úspešnej cezhraničnej spolupráci.

Nakoľko sa toto priateľské stretnutie konalo v termíne XIII. Klobá-
sového festivalu v Sládkovičove, naši priatelia z Csabredneku sa roz-
hodli zúčastniť sa tejto súťaže, a zmerať si sily nielen s víťazmi minulo-
ročného festivalu, ktorým bolo práve naše veľkoúľanské družstvo, ale 
aj s ostatnými súťažnými skupinami. 

Magyarországon az elmúlt év októberében került sor az önkormány-
zati választásokra. Testvértelepülésünkön, Csabrendeken jelentős 
változásokra került sor az önkormányzat összetételében. A község 
új polgármestere Molnár László lett. A képviselő testület tagjai: 
Hoffman Tamás (alpolgármester), Menyhártné Tanai Edit, Mógerné 
Molnár Ildikó, Tanai István, Tanai - Kis Ibolya és Varga Károly. 

M ivel a két település képviselőinek még nem volt alkalmuk ta-
lálkozni, községünk polgármestere, Gőgh Ferenc baráti talál-
kozóra hívta meg Csabrendek képviselőtestületét. Barátaink 

március 6-án és 7-én látogattak el községünkbe.
A kötetlen találkozó alatt a két polgármester és a két település 

képviselői elbeszélgettek a baráti kapcsolat továbbfolytatásának fel-
tételeiről, a közös rendezvényekről és tervekről. Egyben kicserélték 
eddigi tapasztalataikat az önkormányzati munkáról. Mindkét testület 
kifejezte szándékát, hogy a szép eredményeket hozó eddigi kapcso-
latot folytatni kell.

Mivel a találkozó időpontja egybeesett a XIII. Diószegi Kolbászfesz-
tivál napjával, csabrendeki barátaink úgy döntöttek, hogy ők is be-
neveznek a kolbászfesztiválra és versenyre kelnek nemcsak a tavalyi 
győztes nagyfödémesi csapattal, hanem a többi versenycsapattal is.

Baráti találkozó 
és kolbászfesztivál

Priateľské stretnutie 
a klobásový festival

 (folytatás a 2. és 3. oldalon) (pokračovanie na strane 2 a 3) 

Spolu starostovia a poslanci 
družobných obcí

Együtt a  testvértelepülések 
polgármesterei és képviselői



Dokončenie zo strany 1

7. marca sa už trinástykrát uskutočnil 
Medzinárodný klobásový festival, na kto-
rom mala naša obec zastúpenie už štvrtý-
krát. Tohoročný festival, v ktorom súťažilo 
22 družstiev (z toho 4 detské) zo Slovenska, 
Maďarska, Česka a Srbska sa niesla opäť 
v príjemnej atmosfére a skvelej nálade.

Družstvo „Veľkoúľanských beťárov a  že-
ničiek“ tvorili: starosta obce František Gőgh 
a poslanci: Katalin Bózsing, Ildikó Danišová, 
Ingrid Winklerová, Zoltán Máriš,  Kristián 
Sercel, Kristián Lipták, Zoltán Lencsés, Tibor 
Csemez, Pavol Száraz a Ľudovít Hanzel.

Náš tím sa správal galantne a  svoje mi-
nuloročné prvenstvo prenechal priateľom 
z  Csabrendeku. Naši priatelia „prišli, videli 
a  zvíťazili“. Naše družstvo sa v tomto roku 
umiestnilo na 10. mieste napriek tomu, že 
ich doterajšie účinkovanie sa vyvíjalo naozaj 
sľubne. 

K  dosiahnutiu nádherného výsledku na-
šich priateľov z  Csabrendeku  srdečne bla-
hoželáme aj my.  Ing. Pavol Száraz

zástupca starostu

A március 7-én 13. alkalommal megren-
dezett Nemzetközi Kolbászfesztiválon köz-
ségünk csapata negyedik alkalommal vett 
részt. Az idei fesztivál, amelyen 22 csapat 
(ebből 4 gyermek) versenyzett, Szlováki-
ából, Magyarországról, Csehországból és 
Szerbiából, ismét kellemes légkörben és jó 
hangulatban zajlott. 

Versenycsapatunkat a „Födémösi Betyá-
rok és Mönyecskék” csapatát Gőgh Ferenc 
polgármester, valamint Bózsing Katalin, 
Daniš Ildidó, Winkler Ingrid, Máriš Zoltán, 
Sercel Krisztián, Lipták Krisztián, Lencsés 
Zoltán, Csemez Tibor, Száraz Pál és Hanzel 
Lajos képviselők alkották. 

Az idén csapatunk nagyon gálánsan viselke-
dett és a tavalyi 1. helyet átengedte csabrendeki 
barátainknak, akik „jöttek, láttak győztek”. A mi 
csapatunk az idén csak a 10. helyet szerezte 
meg, pedig eddig ígéretesen haladt előre. 

Csabrendeki barátainknak a csodálatos 
eredmény eléréséhez szívből gratulálunk.

Száraz Pál
alpolgármester 

Folytatás az 1. oldalról

Starostovia  
A polgármesterek
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Víťazné družstvo z Csabrendeku
A csabrendeki győztes csapat
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Opýtali sme sa 
za Vás
Toto obdobie je pre obecnú samosprávu veľmi rušné. Na jednej 
strane musí riešiť každodenné problémy súvisiace s  chodom 
obce, na strane druhej rieši verejné obstarávanie pre úspešné 
projekty a  k  tomu ešte tento mesiac pribudli aj problémy za-
príčinené koronavírusom, ktorý sužuje nielen našu obec, Slo-
vensko, ale aj celú Európu, ba celý svet. O  týchto problémoch 
sme sa rozprávali s pánom starostom, Ing. Františkom Gőghom, 
DBA. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu rozhovor prebehol cez 
telefón 19. marca.

Pán starosta, aké opatrenia prijala obec ohľadne koronavírusu?
Hneď, ako som sa vrátil zo zasadnutia krajského krízového štábu, 

som zvolal aj miestny krízový štáb, na ktorom sme sa dohodli, že od 9. 
marca prerušíme všetky kultúrne a verejné podujatia v obci. Po doho-
de s riaditeľmi základných a materských škôl sme nariadili riaditeľské 
voľno vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách obce od 11. do 13. marca. 
Tieto „vynútené prázdniny“ pokračujú od 16. marca už podľa naria-
denia vlády SR. Náš krízový štáb zasadá pravidelne. V záujme ochra-
ny zdravia občanov obce sme pristúpili k  ušitiu ochranných rúšok 
v počte cca 6-7000 kusov. Obec nakúpila látku, ktorú nám priniesli 
16. marca. Na výzvu obecnej samosprávy sa prihlásilo 28 krajčírok na 
ušitie rúšok, ktorým aj touto cestou srdečne ďakujem. Tieto rúška po-
roznášajú do jednotlivých domácností poslanci OZ,  pracovníci obce 
a dobrovoľníci.

Pevne verím, že kým vyjdú obecné noviny (koncom marca) všetci 
naši občania s trvalým pobytom budú mať bavlnené ochranné rúška, 
ktoré sa dajú oprať, vyžehliť a opätovne nosiť.  

Chcel by som poprosiť všetkých našich občanov,  a hlavne mladých, 
ktorí často podceňujú riziká, aby bezpodmienečne používali ochran-
né rúška, keď vyjdú na ulicu, do obchodov, lekárne, atď. Ďalej prosím 
všetkých, aby sa zbytočne nezdružovali, nechodili po uliciach. Je to 
v záujme nás všetkých. 

Chcel by som ešte dodať, že pandémia koronavírusu bude mať 
dopad aj na ďalší rozvoj našej obce. Určite príde ku zmene rozpoč-
tu a niektoré naplánované investície, a hlavne kultúrno-spoločenské 
podujatia nebudeme môcť uskutočniť. Dúfam, že naši občania to po-
chopia a namiesto nevhodnej kritiky budú všetci rozmýšľať o tom, ako 
túto vzniknutú situáciu najlepšie vyriešime.

Veľa sa hovorí o  tom, že v  našich materských školách je nedo-
statok miesta pre detičky.  Obec má podanú žiadosť o prístavbu 
MŠ už asi dva roky. V akom štádiu je v súčasnosti tento projekt?

Veľmi ma mrzí, že práve uskutočnenie takejto dôležitej investície sa 
ťahá už naozaj skoro dva roky. Náš projekt bol schválený a bolo usku-
točnené aj verejné obstarávanie, do ktorého sa prihlásilo 7 uchádza-
čov. My sme vybrali pre nás najvhodnejšieho, ale niektorý neúspešný 
uchádzač podal odvolanie. Prebehli viaceré kontroly zo strany VÚC, 
ako aj Úradu verejného obstarávania. Našli sa nejaké chyby, ktoré boli 
odstránené a  pred rokom sme odovzdali projekt znovu na VÚC na 
vyjadrenie, ale do dnešného dňa sme odpoveď nedostali, ako uviedli 
majú veľa práce. Nakoľko je však náš projekt schválený, opätovne vy-
píšeme verejné obstarávanie. Dúfam, že po tomto už nebudú žiadne 
prekážky a na jeseň by sme mohli začať s prístavbou materských škôl. 
Podľa môjho odhadu by sme mohli odovzdať nové priestory našim 
najmenším v septembri 2021. 

V dnešnej dobe sa veľa hovorí o ochrane životného prostredia. 
Preto viacerých našich občanov zarazil, ba pobúril výrub stro-
mov, ktorý sa uskutočnil v  marci v  parku, ktorý sa nachádza 
v centre obce. Čo by ste im vedeli na túto tému povedať?

Naša obec by nikdy nepristúpila bezhlavo k výrubu stromov. Určite 

každý vie, že tieto stromy boli už dosť staré, veľa z nich bolo aj cho-
rých. Boli aj nebezpečné pre okolie, veď korene a kmene týchto stro-
mov temer celý rok boli vo vode. Do tejto časti  parku vlastne stekala 
voda z  okolitých problémových ulíc. V  rámci projektu „Revitalizácia 
parku“ sme získali 15 tisíc eur na nové stromy. Na mieste, kde stáli spo-
mínané stromy budú vytvorené nové rigoly na odvod vody a vznikne 
tam jazierko. Okolo tohto jazierka budú vysadené nové stromy. A tým 
v našom parku vznikne nové miesto vhodné na oddych.

Ale nehovorme len o nepríjemných veciach. Obec dosiahla v pr-
vom roku tohto volebného obdobia aj úspechy. Priblížte obča-
nom, čo sa nám podarilo vybudovať, respektíve zrekonštruovať 
za uplynulý rok.

V prvom rade by som chcel spomenúť I. etapu cyklotrasy, ktorá už 
slúži svojmu účelu napriek tomu, že oficiálne otvorenie sa neuskutoč-
nilo, a vzhľadom na terajšiu situáciu sa ani neuskutoční. Ukončili sme 
obidve etapy rekonštrukcie a prístavby garáže požiarnej zbrojnice. Na 
máj naplánované slávnostné odovzdanie sa podľa všetkého tiež ne-
uskutoční, ale to nebráni našim hasičom, aby v plnej miere využívali 
tieto priestory.

Spomeniem ešte rekonštrukciu denného stacionára, ktorý sa stane 
komunitným centrom. Tu  sú už všetky stavebné práce dokončené. 
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zariadenie centra. 

Výrub stromov bude 
nahradený dvojnásobnou 

náhradnou výsadbou

(pokračovanie na strane 6) 
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Spoločné zasadnutie krízového 
štábu a dobrovoľníkov.
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Önök helyett 
kérdeztük
Ez az időszak az önkormányzat számára rendkívül mozgalmas. 
Egyfelől község életével összefüggő mindennapi problémák 
megoldása, másfelől a  különböző pályázatokkal összefüggő 
feladatok megvalósítása vár rájuk. S mindezekhez ebben a hó-
napban még a koronavírus okozta további problémák is jelent-
keztek.  Ezek nemcsak községünket, de Szlovákiát, Európát, sőt 
az egész világot próbára teszik. Többek között ezekről a prob-
lémákról beszélgettünk községünk polgármesterével, Gőgh 
Ferenccel március 19-én, a  kialakult helyzetre való tekintettel 
természetesen telefon. 

Polgármester úr, milyen intézkedéseket hozott a község a koronaví-
russal kapcsolatban? 

Amint hazatértem a  megyei válságstáb üléséről, azonnal összehív-
tam a helyi válságstábot is, amelyen megegyeztünk, hogy március 9-től 
mindennemű kulturális és nyilvános akciót megszüntetünk a  község 
területén. Az oktatási intézmények vezetőivel egyeztetve a  iskolákban 
és óvodákban március 11-től 13-ig igazgatói szünetet rendeltünk el. Ez 
a „kényszerszünidő“ a kormány rendelete alapján március 16-tól tovább 
folytatódik.

Válságstábunk rendszeresen ülésezik. Lakosaink egészségének vé-
delme érdekében megszerveztük kb. 6 -7 ezer védőmaszk varrását. Az 
anyag, amelyet a  község vásárolt március 16-án érkezett meg. Felhívá-
sunkra 28 varrónő jelentkezett, akik vállalták a  védőmaszkok megvar-
rását. Ezúton is szívből köszönöm nekik. Az elkészült védőmaszkokat 
a képviselők, a község alkalmazottai és az önkéntesek fogják széthordani 
a községben.

Bízom benne, hogy amikor a községi újság megjelenik (március vége), 
minden állandó lakhellyel rendelkező lakosunkhoz eljutnak a pamut védő-
maszkok, amelyeket kimosva, kivasalva újra lehet használni.

Mindenkit szeretnék megkérni arra, főleg a fiatalokat, akik sokszor lebe-
csülik a különböző veszélyeket, hogy ha az utcára, üzletbe, gyógyszertárba 
mennek, feltétlenül viseljék a védőmaszkot. Továbbá mindenkit arra kérek, 
hogy feleslegesen ne járjanak az utcán, és ne csoportosuljanak. Ez minden-
kinek az érdeke.

A koronavírus járványnak nagy hatása lesz községünk további fejlődésé-
re is. Biztosan sor kerül a költségvetés módosítására, néhány betervezett 
beruházásról és főleg a kulturális és társadalmi rendezvényekről le kell majd 
mondanunk. Bízom benne, hogy községünk lakosai megértik ezt a nehéz 
helyzetet és a helytelen kritikák helyett mindannyian azon fogunk gondol-
kodni, hogy hogyan tudjuk a kialakult szituációt megoldani. 

Manapság sok szó esik arról, hogy az óvodáinkban kevés a férőhely. 
Községünk két évvel ezelőtt adta be az óvodák hozzáépítését segí-
tendő pályázatot. Milyen stádiumban van most ez a projekt?

Engem is nagyon bánt ez a helyzet, hogy éppen egy ilyen fontos beru-
házás körül vannak a huzavonák valóban már két éve. Pályázatunkat annak 
idején elfogadták, lezajlott a közbeszerzés is, amelybe 7 vállalat jelentkezett 
be. Mi kiválasztottuk a számunkra legmegfelelőbbet, de valamelyik siker-
telen pályázó megfellebbezte a közbeszerzést. Több ellenőrzés is lezajlott 
a megye és a közbeszerzési hivatal által. Találtak hibákat, amelyeket kikü-
szöböltünk, és egy évvel ezelőtt újra benyújtottuk a megyéhez véleménye-
zésre, ahonnan a sok munkára hivatkozva a mai napig nem kaptunk választ. 
Mivel azonban a pályázatunk már egyszer kedvező elbírálásban részesült, 
tehát jóváhagyták, most ismételten kiírjuk a közbeszerzési versenypályáza-
tot. Remélem, hogy már nem ütközünk újabb akadályokba, s akkor ősszel 
elkezdhetnénk az óvodák hozzáépítését. Reményeim szerint 2021 szep-
temberében átadhatnánk az új tantermeket a legkisebbjeinknek. 

Napjainkban egyre többet beszélünk a természetvédelemről. Ezért 
több lakosunkat meglepett, sőt felháborított az, hogy márciusban 
nagyobb mennyiségű fakivágásra került sor a község központjában 
levő parkban. Mit tudna erről a témáról mondani? 

El kell mondanom, hogy községünk sosem kezdett fejvesztve a fakivá-
gásba. Bizonyára sokan tudják, hogy az említett fák már nagyon öregek 
voltak. Mivel sok beteg fa is volt köztük, a környezetre is veszélyesek vol-
tak már. Az óriási fák gyökere és szára szinte az egész éven át vízben állt. 
A park eme része tulajdonképpen egy vízgyűjtő terület, ahová a felette levő 
problematikus utcából lefolyik a víz. A „Parkok felújítása” pályázatra 15 ezer 
eurót nyertünk új fák kiültetésére. Újabb vízvesztők lesznek kialakítva, és 
a területen, ahol eddig az említett fák álltak, egy kis tó keletkezik, amely 
körül sok új fa kerül kiültetésre. Ezáltal községünk parkjában egy újabb pi-
henésre alkalmas hely születik majd.

De ne beszéljünk csak a kellemetlen dolgokról. A jelenlegi vá-
lasztási időszak első éve sikereket is hozott. Mondjuk el lako-
sainknak, hogy mit sikerült felépítenünk, illetve rekonstruál-
nunk az elmúlt évben.

Először is szeretném megemlíteni a kerékpárút I. szakaszát, amely annak 
ellenére, hogy hivatalos átadásra nem - és a jelenlegi helyzetre való tekin-
tettel már nem is kerül sor-, teljes mértékben használható. 

Befejeztük a tűzoltószertár rekonstrukcióját és a garázs hozzáépítését. 
A májusra tervezett ünnepélyes átadás minden bizonnyal elmarad, de ez 
nem akadályozza tűzoltóinkat, hogy teljes mértékben kihasználják ezeket.

Megemlíteném még a  nappali gondozó otthon, közösségi központtá 
való átalakítását, amely az épület teljes rekonstrukcióját jelentette. Az épít-
kezési munkálatok már befejeződtek. Jelenleg a berendezés közbeszerzé-
se folyik.

A minden kivágott fa helyett 
két új fa kerül kiültetésre
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A válságstáb és 
az önkéntesek közös 

megbeszélése
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľ kých Úľanoch na svojom 11. plá-
novanom zasadnutí dňa 11. decembra 2019 prerokovalo návrhy 
a podnety v  zmysle programu rokovania a  prijalo nasledovné 
uznesenia:
OZ schválilo:

 – Rozpočet Obce Veľké Úľany na rok 2020 
 – Rozpočet príspevkových a rozpočtových organizácií obce na rok 2020
 – Zmenu rozpočtu obce podľa skutočného plnenia k 31.12.2019
 – Tvorbu opravných položiek k pohľadávkam za rok 2019 
 –  Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o  miestnom poplatku za 

rozvoj
 – Zápis do Kroniky obce za roky 1972-1976 
 – Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
 – Vysporiadanie sa s nájomcom Martinom Blšťákom – nájomné za ne-

bytové priestory a  areál kúpaliska v roku 2019 v  celkovej hodnote 
10 787,28 EUR ako kompenzácia nájomného formou príspevku za po-
skytnutú verejnoprospešnú službu na kúpalisku v letných mesiacoch

 – Investičný zámer – obstaranie „Nájomných bytov 4 b. j. – Veľké Úľany“ 
spolu so súvisiacou technickou vybavenosťou na parc. č. 164/2, ulica 
Školská 

 – Investičný zámer – obstaranie „Nájomných bytov 4 b. j. – Sedín, prí-
stavba a  prestavba obecnej budovy“ súp.č. 44 spolu so súvisiacou 
technickou vybavenosťou na parc. č. 45/4 v k.ú. Nové Osady

 – Investičný zámer – obstaranie zateplenia nájomného domu – 24b.j., 
Leninova 1476/185

 – Investičný zámer – obstaranie zateplenia nájomného domu – 14b.j., 
Cintorínska 569/1

OZ zobralo na vedomie: 
 – Rozpočet Obce Veľké Úľany na roky 2021-2022 vrátane progra-

mov a podprogramov
OZ odročilo:

 – Prerokovanie zriadenia vecného bremena v prospech spoločnos-
ti Západoslovenská distribučná, a.s. na pozemkoch vo vlastníc-
tve obce na ďalšie zasadnutie OZ

 – Prerokovanie prenájmu garáže č. 7 na ul. Leninovej pri 24 b.j. súp. 
č. 1476 na ďalšie zasadnutie OZ

12. plánované zasadnutie OZ sa uskutočnilo dňa 12. februára 
2020
OZ schválilo:

 – VZN č.1/2020 o  prevádzkovom poriadku pohrebiska na území 
obce 

 – VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce 
 – VZN č. 3/2020 o parkovaní a státi vozidiel na verejných priestran-

stvách, na miestnych komunikáciách a plochách na území obce 
 – Zriadenie vecného bremena bezodplatne na dobu neurčitú v pro-

spech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. pre elektro-
nické zariadenia stavby „Obytná zóna – Vízia 1, Veľké Úľany“. 

 – V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať obec-
ný nehnuteľný majetok a to: parcela č. 602/21, druh pozemku za-
stavaná plocha a nádvorie vo výmere 67 m2, na základe hodného 
osobitného zreteľa.

 – Uzatvorenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v  budove 
Zdravotného strediska za účelom zriadenia prevádzky masér-
skych a  fyzioterapeutických služieb so žiadateľkou: Zuzana Né-
meth, bytom Pusté Úľany. 

 – V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať obec-
ný nehnuteľný majetok a  to: parcela č. 538/27, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 586 m2, na základe hod-
ného osobitného zreteľa.

 – Odkúpenie pozemku do majetku obce parcely č. 164 vo výmere 
71 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v správe TTSK. 

 – Prenájom garáže č. 7 pri  24  b.j. na ulici Leninovej pre: Andreu 
Gažovú

OZ zobralo na vedomie:
 – Informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Uznesenia a  zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, ako 
aj úplné znenie VZN sú dostupné na internetovej stránke obce www.
ulany.sk.

Plánované zasadnutia OZ sú verejné. 
Alžbeta Szárazová

O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo

Najnovším našim úspešným projektom je III. etapa cyklotrasy, ktorá 
povedie od kruhového objazdu až k 1. etape cyklotrasy, a zabezpečí 
bezpečnú premávku pre cyklistov a chodcov na frekventovanej Leni-
novej ulici. Na tento projekt sú financie už na účte obce. V súčasnosti 
prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa, a keď budeme šikovní, 
na jeseň by sme mohli využívať už aj túto časť cyklotrasy.

Chcel by som tiež spomenúť, že konečne máme dodané kompos-
téry. V súčasnosti ešte čakáme na jednu kontrolu, po ktorej si ich už 
občania budú môcť prevziať. Ako som informovaný, o tejto téme sa 
píše aj na ďalších stranách novín. 

Pán starosta, čo by ste dodali na záver?
Na záver by som chcel poprosiť všetkých občanov, aby dodržiavali 

všetky nariadenia ohľadne koronavírusu, aby sme boli k  sebe ohľa-
duplní a nápomocní. Obecná samospráva podľa  možnosti bude po-
kračovať vo všetkých investičných aktivitách. Musíme si však všetci 
uvedomiť, že pre našu obec je toto obdobie  presne tak ťažké ako je 
ťažké pre Slovensko a Európu. Prosím všetkých občanov o pochope-
nie a trpezlivosť.

Pán starosta ďakujem za rozhovor.
Alžbeta Szárazová

(dokončenie zo strany 4) 

Opýtali sme sa za Vás

Takto sa dostali ochranné 
rúška k našim obyvateľom
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Miről tárgyalt az önkormányzat

Nagyfödémes Község Önkormányzata a 2019. december 
11-én tartott 11. tervezett ülésén megtárgyalta a napirend által 
meghatározott programot és a polgárok beadványait.
A képviselőtestület jóváhagyta: 

 – A község 2020-as évre szóló költségvetését 
 – A község költségvetési és hozzájárulási intézményeinek 2020-as 

évre szóló költségvetését
 – A község 2019-es évi költségvetésének módosítását 
 – A 2019-es évi követelésekre és adóbevételekre vonatkozó mó-

dosítást
 – A kommunális – és a kisméretű építési hulladék után fizetett ille-

tékről szóló 8/2019-es számú önkormányzati rendeletet
 – A helyi fejlesztési illetékről szóló 9/2019-es önkormányzati ren-

deletet 
 – A községi krónika 1972-1976 – os választási időszakról szóló be-

jegyzését 
 – A község főellenőrének 2020 1. félévére vonatkozó munkatervét
 – A 2019 bérleti díj kompenzálását Blšťák Martinnal, a fürdő bérlő-

jével 10 787,28 € értékben, amivel a község a fürdő nyári hóna-
pokban nyújtott közhasznú szolgáltatásaihoz járul hozzá 

 – A község befektetési szándékát „4 lakásos bérház megépítésére 
Nagyfödémesen”, valamint az ehhez tartozó műszaki felszerelé-
sek bebiztosítására

 – A község befektetési szándékát „4 lakásos bérház megépítésére 
Szőgyénben – a községi épület át – és hozzáépítésre”, valamint az 
ehhez tartozó műszaki felszerelések bebiztosítására

 – A község befektetési szándékát a Lenin utcai 24 lakásos bérház 
szigetelésének bebiztosítására 

 – A község befektetési szándékát a Temető utcai 14 lakásos bérház 
szigetelésének bebiztosítására 

A képviselőtestület tudomásul vette:
 – A község 2021 – 2022-es évekre szóló költségvetésének javas-

latát
A képviselőtestület elnapolta:

 – A Západoslovenská distribučná a.s. vállalat részére a község terü-
letén szolgalmi jog kialakításának megtárgyalását 

 – A Lenin utcai 24 lakásos bérházhoz tartozó 7-es számú garázs 
bérbeadásának megtárgyalását

A képviselőtestület 12. tervezett ülésére 2020. február 12-én 
került sor.
A képviselőtestület jóváhagyta:

 – A temető üzemeltetési szabályairól szóló 1/2020-as önkormány-
zati rendeletet

 – A temető védelmi zónájáról szóló 2/2020-as önkormányzati ren-
deletet

 – A 3/2020-as önkormányzati rendeletet, amely a gépjárművek 
állását és parkolását szabályozza a község területén

 – Szolgalmi jog kialakítását a Západoslovenská distribučná a.s. 
vállalat részére „Új lakóövezet” villamoshálózatának bebiztosí-
tására 

 – A községi vagyonról szóló 138/1991-es törvény 9a §-sa, 8. bekez-
dése, e) pontja értelmében a községi vagyon eladási szándékát, 
amely egyéni elbírálás alapján a 602/21-es parcellán található 
67 m2 – es beépített területet érinti. 

 – Bérleti szerződés megkötését az egészségügyi központban talál-
ható helyiség bérbeadásra Németh Zsuzsanna, pusztafödémesi 
lakos számára, masszőr és fizikoterápiás szolgáltatások nyújtása 
céljából.

 – A községi vagyonról szóló 138/1991-es törvény 9a §-sa, 8. bekez-
dése, e) pontja értelmében a községi vagyon eladási szándékát 
Nové Osady kataszterében, amely egyéni elbírálás alapján az 
538/27-es parcellán található 586 m2 – es beépített területet 
érinti. 

 – Nagyszombat Megye tulajdonában levő 164-es parcellán találha-
tó 71 m2 – es beépített terület megvásárlását.

 – A Lenin utcai 24 lakásos bérházhoz tartozó 7-es számú garázs 
bérbeadását Andrea Gažová számára. 

A képviselőtestület tudomásul vette:
 – A kommunális hulladék szelektálásáról szóló információt.

A  képviselőtestület üléseinek jegyzőkönyvei, az elfogadott hatá-
rozatok és a jóváhagyott önkormányzati rendeletek megtalálhatók 
a község honlapján: www.ulany.sk.

A képviselőtestület tervezett ülései nyilvánosak.
Száraz Erzsébet

A legújabb sikeres pályázatunk a kerékpárút III. szakasza, amely a kör-
forgalomtól az első kerékpárútig fog vezetni, és a  forgalmas Lenin utcán 
a kerékpárosok és a gyalogosok biztonságos közlekedését biztosítja majd. 
A szükséges anyagi fedezet már községünk számláján van. Jelenleg folyik 
a közbeszerzés, s ha ügyesek leszünk, ősszel már a kerékpárút eme szaka-
szát is használhatjuk.

S végezetül szeretném megemlíteni, hogy a várva várt komposztérok is 
megérkeztek már. Jelenleg még egy ellenőrzésre várunk, amely után lako-
saink átvehetik a komposztáló edényeket. Ha jól tudom ezzel a témával az 
újság bővebben is foglalkozik. 

Polgármester úr, mit tenne még hozzá végezetül?
Végezetül szeretném megkérni községünk minden lakosát, hogy tartsák 

be a  koronavírussal kapcsolatos rendeleteket, hogy legyünk egymáshoz 
figyelmesek és segítőkészek. A község önkormányzata a  lehetőségekhez 
képest igyekezni fog minden feladatát teljesíteni. De mindannyiunknak 
tudatosítanunk kell, hogy amilyen nehéz ez a helyzet Európa és Szlovákia 
számára, éppolyan nehéz községünk számára is. Mindenki türelmét és 
megértését kérem. 

Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést.
Száraz Erzsébet

(befelyezés az 5. oldalról) 

Önök helyett kérdeztük

Így jutottak el a védőmaszkok 
lakosainkhoz
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Kompostujme 
zodpovedne

V súčasnosti sa vraciame do minulosti k poznatkom, ktoré boli 
pre našich rodičov, starých rodičov samozrejmosťou. V  minu-
losti nebolo domácnosti, kde by na konci záhrady nebolo „hno-
jisko - smetisko“, ktoré bolo budúcou zásobárňou živín pre 
pôdu. Všetok biologický odpad z  domácnosti končil na hnojis-
ku, ktorý sa premiešaval a na jeseň sa zapracoval do pôdy. Toto 
je rokmi preverená, fungujúca a osvedčená prax. 

M nožstvo vyprodukovaných odpadov v dnešnej dobe prináša ob-
rovské negatíva pre naše životné prostredie. Súčasťou komunál-
neho odpadu je aj 45 % biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý 

sa dá kompostovaním spracovať a vrátiť späť do prírody. Ak to vyjadríme 
v číslach, v roku 2019 zaplatila obec za skládkovanie z našich poplatkov za 
komunálny odpad celkovo 69 033 €. Ak odpočítame 45 %, čo predstavu-
je podiel biologicky rozložiteľného odpadu, zrazu by táto suma poklesla 
o 31 064 €. 

Určite ste postrehli v  obecnom rozhlase a na facebooku informácie, 
že dlho očakávané kompostéry už máme v  našej obci. Obec ich získala 
z projektu spolufinancovaného európskou úniou na 
základe výzvy operačného programu kvalita život-
ného prostredia. Názov projektu vystihuje základnú 
myšlienku, a tou je riešenie biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov v  obci Veľké Úľany. Veľmi 
jednoducho povedané dostať späť do prírody všetok 
biologický odpad, ktorý by skončil v smetných nádo-
bách. Prečo? Skládky komunálneho odpadu sú izolo-
vané a odpad, ktorý je v nich uložený sa už nikdy ne-
dostane späť do prírody. Vytvárame obrovské kopce 
plné smetí. Ďalším dôvodom je už vyššie spomínaná 
finančná stránka, ktorá vôbec nie je zanedbateľná.

Doba je uponáhľaná a  každý z  nás v  čase svojho 
voľna chce žiť pohodlný život. Úžitkové záhrady vy-
mieňame za anglické trávniky a záhrady ako z kata-
lógu, kde myšlienka „smetiska“ – krajšie povedané 
kompostoviska neprichádza do úvahy. Nemusíme 
mať obavy, že okolo našich obydlí sa nám rozšíria 
hlodavce. Len treba vytvoriť také podmienky, aby 
sa  tomu predišlo. Zachovajme poriadok okolo ro-
dinných domov a  napríklad na spodok kompsotéra 
dajme chovateľské pletivo. 

Kompostovanie je človekom riadený a kontrolova-
ný proces, pri ktorom z biologických odpadov vzniká 
kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín. Kom-
postovanie teda nie je spôsob „likvidácie“ biologických odpadov, ale cielený 
proces výroby organického hnojiva – kompostu. Kompostovateľného od-
padu z domácností je veľmi široká škála. Najčastejšie sa z biologicky rozlo-
žiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade vyskytujú rastlinné 
zvyšky z prípravy jedál, z ovocia a zeleniny, škrupiny z vajec, a znečistené 
papierové vreckovky, utierky a  papier. Tieto odpady sú ľahko komposto-
vateľné a pre obyvateľov zabezpečujú kvalitné organické hnojivo. Takmer 
pri každom rodinnom dome je záhrada a trávnik. Trávna seč z trávnikov je 
vhodná na kompostovanie a vytvára zásobu živín. Takýto odpad sa rýchlo 
rozloží a vznikne kvalitné organické hnojivo, ktoré môžete použiť ako hno-
jivo do záhrady, do kvetinových záhonov, a tiež ako hnojivo na trávnik, do 
kvetináčov atď.

 V roku 2019 naša obec zberom trávy a konárov patrila medzi výnimky 
v porovnaní s okolitými obcami. Takýto zber je však veľmi nákladný a nie 
je udržateľný z hľadiska vyrovnaného rozpočtu. Preto obec pristúpi k zru-
šeniu zberu trávy a  nastaví zber konárov v  presne určených termínoch. 
Obyvatelia, ktorí individuálne vynášajú trávu a konáre na zberný dvor budú 
môcť toto robiť naďalej.

Možno sa Vám zdá kompostovanie náročné, hoci len musíme prekročiť 
prah našej komfortnej zóny. Jeho výsledok však bude pre nás všetkých po-
zitívny, a tým je krajšia budúcnosť našej obce. Ing. Zsolt Farkaš

referent životného prostredia OcÚ

Komposztáljunk 
felelősségteljesen

Napjainkban újra visszatérünk azokhoz a tapasztalatokhoz, 
amelyek a szüleink és nagyszüleink számára természetesek 
voltak. A múltban nem volt olyan háztartás, ahol a kert végében 
ne lett volna „trágyadomb”, ami a termőtalaj jövőbeli tápanyag-
raktáraként szolgált. Mindennemű háztartási biológiai hulla-
dék ide, majd ősszel átkeverve a földbe került. Ez évek hosszú 
során kipróbált, hiteles és működő gyakorlat.

A jelenleg kitermelt hulladék mennyisége óriási negatív hatással 
van a környezetünkre. A háztartási hulladék 45%-át a biológi-
ailag lebomló hulladék képezi, amely a komposztálással visz-

szakerülhet a természetbe. Számokban kifejezve: községünk 2019-ben 
69 033 €-t fizetett a háztartási hulladék raktározásáért. Ha ennek 45%-
át leszámoljuk, amit a biológiai hulladék jelent, akkor ez az összeg máris 
31 064 €-val csökken. 

Bizonyára már mindenki tudomást szerzett arról, hogy a várva várt 
komposztáló edények megérkeztek községünkbe. Ezeket az Európai 
Unió társfinanszírozásával, a minőségi környezetvédelem operatív prog-

ram által kiírt sikeres pályázatnak köszönhetjük. 
A pályázat elnevezése pontosan kifejezi az alap-
gondolatot, amely a község területén kitermelt 
biológiai hulladék problémájának megoldására 
irányul. Egyszerűen mondva, vissza a természet-
be minden olyan biológiai hulladékot, ami egyéb-
ként a szemeteskukába kerülne. Miért? Mert 
a hulladék lerakatok szigeteltek, és a benne tárolt 
hulladék már sosem jut vissza a természetbe. Így 
óriási szemétdombokat képezünk. A másik ok 
a már fent említett, nem éppen elhanyagolható 
anyagi vonzata a dolognak.

Rohanó világot élünk, és szabadidejét min-
denki kényelmesen szeretné eltölteni. A háztáji 
kerteket felváltották az angol pázsit és a kata-
lógusba illő virágos kertek, ahol a szemétdomb 
gondolata fel sem merül. Pedig nem kell attól 
félnünk, hogy környezetünkben elterjednek 
a rágcsálók. Csak olyan feltételeket kell kialakí-
tanunk, hogy erre ne kerüljön sor. Tartsunk ren-
det a házunk körül és a komposztér alá tegyünk 
dróthálót. 

A komposztálás az ember által ellenőrzött 
folyamat, amelynek során a biológiai hulladék 

szerves trágyává válik, amely kiváló a növénytermesztéshez.  A kom-
posztálás tehát nem a biológiai hulladék likvidálása, hanem a szerves 
trágya „gyártásának” célzott folyamata. A komposztálásra alkalmas 
háztartási hulladék nagyon széleskörű. Említsük meg a leggyakrabban 
előfordulókat, az ételmaradék, gyümölcs- és zöldséghulladék, tojáshéj, 
papír zsebkendő, papír törlőkendő, stb. Szinte minden háznál van zöld 
pázsit, amit rendszeresen kaszálnak. A lekaszált fű is kiváló zöldtrágya. 
Az ilyen hulladék könnyen lebomlik és jó minőségű szerves trágyává vá-
lik, amit a kertekbe, virágágyásokba, a fűszőnyegre és a virágcserepekbe 
is felhasználhatják.  

Községünk 2019-ben a lekaszált fű és a levágott ágak elhordásában 
kivételt képezett a környékbeli községekhez viszonyítva. De az ilyenfajta 
szolgáltatás nagyon költséges és a kiegyenlített költségvetés szempont-
jából nem fenntartható.

Ezért a levágott füvet az idén a község már nem fogja gyűjteni, de az 
ágak elhordását pontosan meghatározott időpontokban továbbra is biz-
tosítja. A zöldhulladékot és az ágakat individuálisan továbbra is ki lehet 
hordani a gyűjtőudvarba, mint eddig.

Talán sokaknak úgy tűnik, hogy a komposztálás igényes feladat, pedig 
csak arról van szó, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból. Az eredmény 
mindannyiunk számára pozitív lesz, községünk szép, boldog jövője. 

Ing. Farkas Zsolt
a környezetvédelmi osztály referense
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Parlamentné 
voľby 2020

D ňa 29. februára sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky. V  našej obci bolo zapísaných do zoznamu voličov 
3765 občanov (o 203 viac, ako v roku 2016), ktorí mali mož-

nosť voliť v štyroch volebných okrskoch. Volieb sa zúčastnilo 2579 ob-
čanov, čo je 68,5 %-ná účasť. (Celoštátna účasť voličov bola 65,8 %.) 
Počet platných hlasov bolo 2545, z ktorých dostali jednotlivé politic-
ké strany nasledovne (pre zaujímavosť v zátvorke uvádzame aj počet 
hlasov, ktoré niektoré strany získali u nás v roku 2016):

 1.  Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – Andrej Hlinka Szlovák Néppártja 5
 2.  Dobrá voľ ba – Jó Választás 32
 3.  Sloboda a solidarita – Szabadság és Szolidaritás 135 (160)
 4.  Sme rodina – Boris Kollár – Család Vagyunk 160 (116)
 5.  Slovenské hnutie obrody – Újjászületés Szlovák Mozgalom 1
 6.  Za ľudí – Az Emberekért 110
 7.  Máme Toho Dosť! – Ebből Elegünk Van! 3
 8.  Hlas pravice – Jobboldal Hangja 0
 9.  Slovenská národná strana – Szlovák Nemzeti Párt 21 (49)
 10. Demokratická strana – Demokrata Párt 4
 11.   Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – NOVA – Kresťanská únia – Zmena Zdola 

Egyszerű Emberek és Független Személyiségek – Új Kezdet – Keresztény Unió – Változás Alulról 797 (150)
 12.  Koalícia Progresívne Slovensko – Spolu – Progresszív Szlovákia – Együtt Koalíció 110
 13.  Starostovia a nezávislí kandidáti – Polgármesterek és Független Jelöltek 108
 14.  99 % – občiansky hlas – 99 % – Polgári Hang 0
 15.  Kresťanskodemokratické hnutie – Kereszténydemokrata Mozgalom 7 (15)
 16.  Slovenská liga – Szlovák Liga 0
 17.  Vlasť – Haza 32
 18.  Most – Híd 279 (587)
 19.  SMER – Sociálna demokracia – SMER – Szociáldemokrácia 115 (156)
 20.  Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby – Szolidaritás – A Dolgozó Szegénység Mozgalma  0
 21.  Hlas ľudu – A Nép Hangja 1
 22.  Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť 548 (580)
 23. Práca slovenského národa – A Szlovák Nemzet Munkája 0
 24.  Kotlebovci – Ľudová strana naše Slovensko – Kotlebáék – A Mi Szlovákiánk Néppárt 67 (57)
 25. Socialisti.Sk – Szocialisták.Sk 10

Najviac prednostných hlasov dostali u nás – A legtöbb preferencia szavazatot nálunk a következő jelöltek kapták:
Igor Matovič (OľaNO) – 620, Gyula Bárdos (SMK-MKÖ) – 336, József Menyhárt (SMK-MKÖ) – 209, Béla Bugár (MOST – HÍD) – 201, Árpád 
Érsek (MOST – HÍD) – 189, Gábor Grendel (OľaNO) – 187, Jaroslav Naď (OľaNO) – 184, József Berényi (SMK-MKÖ) – 176, László Sólymos 
(MOST – HÍD) – 136, Lukáš Kyselica (OľaNO) – 131. -szme-

2020-as parlamenti 
választások

F ebruár 29-én zajlottak a  Szlovák Nemzeti Tanácsba történő 
választások. Községünkben 3765 választópolgár (203-al több, 
mint 2016-ban) volt bejegyezve, akik négy szavazóhelyiségben 

adhatták le voksukat. A  választáson 2579 választó vett részt, ami 
68,5 %-ot jelent. (Az országos átlag 65,8 % volt.) Az érvényes szava-
zatok száma 2545 volt, amely az egyes pártokra a következő képen 
oszlott el (az érdekesség kedvéért zárójelben feltüntettük néhány 
párt 2016-os eredményeit is):

Dôležitý oznam!
V termíne od 3. do 7. marca sa na obecnom úrade podpisovali 

zmluvy o výpožičke kompostérov a dohody o domácom kompos-
tovaní. Táto výpožička je bezplatná a trvá päť rokov. Po tejto dobe 
ostávajú kompostéry bezplatne v domácnostiach. Doteraz využilo 
túto možnosť len 40 % obyvateľov našej obce. 

O prevzatí kompostérov, ako aj o ďalších termínoch podpísania 
zmlúv na kompostéry budú obyvatelia informovaní prostredníc-
tvom obecného rozhlasu ako i na stránke Obecného úradu.

Fontos közlemény!
Március 3. és 7. között került sor a komposztáló edények köl-

csönzéséről és a háztartási komposztálásról szóló szerződések 
aláírására. A kölcsönzés ingyenes és öt évre szól, azután a kom-
posztáló edények ingyenesen a háztartásokban maradnak. Eddig 
ezt a lehetőséget lakosainknak csupán 40 %-a használta ki.

A komposztáló edények átvétele és a további szerződések alá-
írásának időpontjáról lakosainkat a helyi hangszórón, valamint 
a község honlapján keresztül tájékoztatjuk.
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Koniec starého a začiatok nového roka je tým obdobím, keď aj 
miestne spolky a  občianske združenia bilancujú, vyhodnocujú 
uplynulý rok a  plánujú činnosť na nový rok. Naša redakcia sa 
zúčastnila všetkých doteraz uskutočnených výročných schôdzí 
a  v  krátkosti by sme chceli informovať našich čitateľov o  ich 
priebehu. 

Klub dôchodcov Zlatý dážď

Č lenovia klubu dôchodcov vyhodnotili svoju činnosť za rok 
2019 dňa 29. januára. Výbor mohol podať správu o naozaj boha-

tej činnosti, ktorú vyvíjajú vo svojom klube na Leninovej ulici. Veľmi 
úzko spolupracujú s ostatnými spoločenskými organizáciami v obci. 
Aktívne sa zapájajú do všetkých podujatí na teritóriu obce. Peknú čin-
nosť vykazuje aj spevokol pod vedením Gabriely Szőcsovej, ktorý mal 
v sledovanom roku pätnásť vystúpení. Ich aktívnu činnosť uznalo aj 
obecné zastupiteľstvo, ktoré pri príležitosti Obecných dní 2019 ude-
lilo „Cenu obce“ spevoko-
lu Klubu dôchodcov Zlatý 
dážď.

Správu o  bohatej činnosti 
predniesla tajomníčka klubu 
Rozália Pongrácová, z  ktorej 
vyberáme niekoľko zaujíma-
vých podujatí – posedenie 
v  klube pri príležitosti MDŽ, 
fašiangov, štvrťročné oslavy 
menín a adventu. 

Ich spolupráca s  občian-
skym združením „Spoločnosť 
uctievaných!“ im dáva mož-
nosť na uskutočnenie rôznych 
výletov nielen na Slovensku, 
ale aj za hranicami. Spomeňme 
len niektoré: návšteva filmové-
ho štúdia Korda v Etyeku, dvoj-
dňový zájazd Mohács a okolie, 
alebo výlety: Bábolna Trenčín, 
Laxemburg, Balatonfüred, Szentendre, ako aj zájazd do Poľska.  Navštívili 
aj termálne kúpaliská Vincov Les a Štúrovo. 

Svojich jubilujúcich členov pozdravili pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším. V  novembri zorganizovali týždenný pobyt do kúpeľov Nimnica. Zor-
ganizovali mnohé návštevy divadelných predstavení v Galante a  Dunajskej 
Strede, ale nevynechali ani zábavné programy v obci. Veľmi aktívne spolu-
pracujú s miestnymi základnými a materskými školami. Pre deti pripravili 
gril párty, pečenie šišiek a medovníčkov.

V máji privítali aj svojich priateľov z  družobného klubu Jánossomorja, 
s ktorými prežili krásny deň. Spoločne navštívili aj Firmu Rišňovský-Halász 
a rodinný podnik PEX.

Organizácia má toho času 243 členov. Na VČS zvolili aj nový výbor 
v zložení: Štefan Borovský, Alžbeta Borovská, Alžbeta Dulická, Július Ka-
tona, Július Križan, Helena Márišová, Rozália Melišeková, Rozália Pappová, 
Alžbeta Pápaiová, Rozália Pongrácová, Jozef Szitás, Irena Tisucká, Július 
Tóth a Priska Vajdová.  

Predsedníčkou klubu na ďalšie tri roky sa stala opäť Irena Tisucká.
V kultúrnom programe na VČS vystúpili s recitáciou členovia klubu Gabrie-

la Szőcsová a Karol Nagy. Krásnym a bohatým programom sa predstavili aj 
Erika Slezáková a Zsolt Cséfalvay, členovia speváckeho tria Magnólia.

Klub dôchodcov je aj v roku 2020 prijímateľom 2 % daní.

TÁRSADALMI 
SZERVEZETEINK 
TEVÉKENYSÉGÉBŐL

Z ČINNOSTI 
SPOLOČENSKÝCH 

ORGANIZÁCIÍ
Az év vége és az év eleje az az időszak, amikor társadalmi szer-
vezeteink számot adnak az elvégzett munkájukról és új célokat, 
feladatokat tűzzenek ki maguk elé. Az eddig lezajlott évzáró 
üléseken szerkesztőségünk tagjai is ott voltak, s most röviden 
szeretnénk beszámolni róluk olvasóinknak. 

Aranyeső Nyugdíjas Klub 

A   helyi nyugdíjasklub január 29-én értékelte az elmúlt évben ki-
fejtett munkáját. A vezetőség valóban gazdag tevékenységről 

számolhatott be, amelyet a Lenin utcán található klubban fejtenek 
ki. Szorosan együttműködnek a község többi szervezetével. Aktívan 
bekapcsolódnak a község területén zajló valamennyi rendezvénybe. 
Nagyon szép tevékenységet folytat a klub énekkara is, Szőcs Gabriella 
vezetésével, melynek az elmúlt évben 15 fellépése volt. Az éneklőcso-
port tevékenységet elismeri a község önkormányzata is, amely a tava-
lyi falunapok alkalmából a „Község díját” adományozta nekik.

 A gazdag tevékenységről 
szóló beszámolót Pongrác Ro-
zália, a szervezet titkára ter-
jesztette elő, amelyből csak 
néhányat szeretnénk kiemelni 
– farsangi, nőnapi, negyedéves 
névnapi és ádventi találkozók 
a klubban. 

A „Megbecsültek Társasága” 
polgári társulással való együtt-
működésnek köszönhetően 
a számos hazai kirándulás 
mellett, több határon túlin is 
részt vehettek. Említsünk meg 
néhányat ezek közül: látoga-
tás az etyeki Korda Filmstúdió-
ban, kirándulások Mohácsra és 
környékére, Bábolnára, Tren-
csénbe, Laxemburgba, Bala-
tonfüredre, Szentendrére és 
Lengyelországba. Ellátogattak 

a Vince erdői és a Párkányi termálfürdőkbe is. 
Jubiláló tagjaikat az „Idősek iránti tisztelet hónapja” alkalmából 

köszöntötték. Novemberben egyhetes gyógyüdülést szervezetek 
tagjaik számára Nemőcre. Több alkalommal szerveztek színházláto-
gatást – Galántára és Dunaszerdahelyre, de közösen látogatják a helyi 
kulturális rendezvényeket is. Aktívan együttműködnek az iskolákkal 
és óvodákkal. A gyermekeknek grill partyt, fánk- és mézeskalácssü-
tést is szerveztek. 

Májusban a jánossomorjai barátaikat fogadták, akikkel ellátogattak 
a helyi üzemekbe, a Rišňovský – Halász és a PEX vállalatba is. 

A klubnak jelenleg 243 tagja van. Az évzáró taggyűlésen megvá-
lasztották a klub új vezetőségét is, melynek tagjai: Borovský István, 
Borovský Erzsébet, Dulicky Erzsébet, Katona Gyula, Križan Gyula, 
Máriš Ilona, Melišek Rozália, Papp Rozália, Pápai Erzsébet, Pongrác 
Rozália, Szitás József, Tisucký Irén, Tóth Gyula és Vajda Piroska lettek. 

A klub elnökének tisztségét a következő három évben is Tisucký 
Irén tölti be.

Az évzáró taggyűlést szavalataikkal köszöntötték klub tagjai, Szőcs 
Gabriella és Nagy Károly. Gazdag és színes műsorral mutatkozott be 
a Magnólia trió két tagja Slezák Erika és Cséfalvay Zsolt is. 

A klub 2020-ban is fogadója az adó 2 %-nak. 
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Dobrovoľný hasičský zbor
Naši hasiči mali výročnú členskú schôdzu 31. januára 2020, ktorá 

sa uskutočnila v  dome služieb. Predseda zboru, Július Tóth po-
dal správu o pestrej činnosti, v ktorej sa okrem prevencie a likvidácie 
požiarov hovorilo aj o práci s deťmi a mládežou, ktorú DHZ vykonáva. 
Jednalo sa hlavne o propagáciu neľahkej práce hasičov medzi deťmi 
formou besied a ukážok. 

V roku 2019 museli 
naši hasiči zasahovať cel-
kom 17-krát, z  toho 11-krát 
pri požiaroch a  6-krát pri 
iných udalostiach (veterná 
smršť a  pod.). Tu musíme 
vyzdvihnúť aj prácu dvoch 
členov, ktorí na výzvu ÚzO 
DPO v Galante pomáhali pri 
odpratávaní kalamitného 
snehu na Orave. Boli to Ján 
Kovács a  Attila Mészáros, 
ktorým na VČS bol udelený 
ďakovný list. 

Zbor vyvíja aj aktívny 
kultúrno-spoločenský ži-
vot. Slávnostnou svätou 
omšou a kladením venca si 
uctili pamiatku Svätého Floriána, boli nápomocní pri procesii pri príležitosti 
slávnosti Božieho tela, zúčastnili sa kladenia vencov pri príležitosti výročia 
maďarskej revolúcie v  rokoch 1848/49. Ochotne pomáhajú pri všetkých 
akciách obce a  spoločenských organizácií, pri ktorých zabezpečujú asis-
tenčnú službu. 

Na VČS sa zúčastnil aj riaditeľ Okresného riaditeľstva záchranného a ha-
sičského zboru v Galante pplk. Zoltán Tánczos. Na zasadnutí bola velite-
ľovi zboru Michalovi Kissovi udelená hodnosť mladší inšpektor a Júliusovi 
Tóthovi, predsedovi DHZ ďakovný list pri príležitosti 60. narodenín.

Pán starosta, Ing. František Gőgh vyzdvihol, že síce miestny zbor nemá 
toho času úspešné súťažné družstvo, ale je dôležité, že naša zásahová jed-
notka je naozaj špičková, je nápomocná pri odstraňovaní požiarov nielen 
v našej obci, ale aj v susedných obciach. V minulom roku museli zasahovať 
aj v Jánovciach, Sládkovičove, Čiernom Brode, Veľkom Grobe, a tiež v Pus-
tých Úľanoch. 

Veľkoúľanský hasičský zbor má 60 členov, z ktorých 36 je aktívnych. Vo 
výbore, ktorý je zvolený na päťročné funkčné obdobie nastala jedna zme-
na. Do funkcie revízora bol zvolený Peter Horváth.

Základná organizácia Csemadoku

Občianske združenie, ktoré sa stará o kultúrny život občanov ma-
ďarskej národnostnej menšiny v obci má 718 členov. Svoju výroč-

nú schôdzu organizovalo dňa 1. februára  2020 v dome služieb.
Z bohatej správy o činnosti, ktorú predniesla predsedníčka organizácie 

Alžbeta Szárazová  vyberáme len najväčšie podujatia: 20. ročník regionál-
nej prehliadky estrádnych a  divadelných súborov, štvordňové kultúrne 
podujatie - XIV. Festival na Matúšovej zemi, návšteva divadelných pred-
stavení (10x), deň svätého Štefana a nového chleba, 4. Tekvicový festival. 
Dvakrát organizovali vystúpenie Divadla Teáthrum z Komárna. Pravidelne 
organizujú stretnutia so spisovateľmi, ako aj rôzne výstavy. Úspešne pra-
cuje literárny krúžok dospelých, členovia ktorého sa zúčastnili aj spomien-
kovej slávnosti vysťahovania 
v Lánycsóku. 

Organizácia oslavovala 
minulý rok 70. výročie svoj-
ho založenia, na ktorú si za-
spomínali veľkolepým pod-
ujatím. V  rámci neho udelil 
starosta obce „Bronzovú 
pamätnú medailu s domi-
nantou erbu obce – včela“  
organizácii a osobitne aj 
predsedníčke organizácie. 
Pri príležitosti osláv bol na 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tűzoltóink 2020. január 31-én a szolgáltatások házában tartot-

ták évzáró ülésüket. Tóth Gyula, a szervezet elnöke színes tevé-
kenységről adhatott számot, amelyben a  tűzvédelem és a  tűzmeg-
előzés mellett helyet kapott a szervezet ifjúsággal való foglalkozása 
is. Elsősorban beszélgetéseket, bemutatókat tartottak, amelyekkel 

a tűzoltók felelősségtel-
jes munkáját mutatták be 
a gyerekeknek.

Az elmúlt évben ösz-
szesen 17 alkalommal 
riasztották őket a külön-
böző esetekhez, ebből 
11 alkalommal tűzoltás-
hoz, 6-szor pedig egyéb 
eseményhez, főleg a vi-
har okozta károk eltávo-
lításához. Itt kell kiemelni 
két fiatal tűzoltónk – Ko-
vács János és Mészáros 
Attila – tevékenységét is, 
akik Árvában segítettek 
a katasztrofális mennyi-
ségű hó eltakarításában. 
Önzetlen segítségükért 

a szervezet elnöke köszönőlevelet adott át nekik.
Tűzoltóink a község társadalmi életéből is aktívan kiveszik részü-

ket. Ünnepi szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a tűzol-
tók védőszentjéről, Szent Flóriánról, aktív részesei voltak az úrnapi 
körmenetnek és előkészítésének, részt vettek az 1848/49-es szabad-
ságharc évfordulója alkalmából szervezett koszorúzáson. A község 
és a társadalmi szervezetek rendezvényeinél is mindig készségesen 
segítenek. 

Az évzáró taggyűlésen részt vett a Tánczos Zoltán, a Járási Tűzoltó 
és Mentőszolgálat igazgatója is. Az ülésen a helyi testület parancsno-
ka, Kiss Mihály ifjabb ellenőr rangot kapott. Tóth Gyula elnök pedig 
60. születésnapja alkalmából eddigi tevékenységéért köszönőlevelet 
vehetett át.

Községünk polgármestere, Gőgh Ferenc kiemelte, hogy annak elle-
nére, hogy a testületnek jelenleg nincs ütőképes versenycsapata, fon-
tosabb, hogy a testület tagjai mindig tettre készen tudnak részt venni 
a tűzoltásban nemcsak a községben, hanem a szomszédos települé-
seken is. Az elmúlt évben például Jánosházán, Diószegen, Vízkeleten, 
Magyargurabon és Pusztafödémesen is segítettek. 

A tűzoltó egyesületnek 60 tagja van, amelyből 36 az aktívan tevé-
kenykedők száma. Az öt évre megválasztott vezetőség soraiban egy 
változás történt. Az ellenőr munkájával Horváth Pétert bízták meg. 

A Csemadok helyi szervezete

A  polgári társulásnak, amely a magyar nemzetiségű lakosok kultu-
rális életével foglalkozik a községben 718 tagja van. Évzáró tag-

gyűlésüket az idén február 1-én a szolgáltatások házában tartották.
A gazdag tevékenységi beszámolóból, amelyet Száraz Erzsébet 

a szervezet elnöke terjesztett elő, csak a legjelentősebbeket szeret-
nénk megemlíteni. Az esztrád-csoportok 20. regionális seregszem-
léje, a  négynapos kulturális rendezvénysorozat - a  XIV. Mátyusföldi 

Fesztivál, színházlátogatá-
sok szervezése (10x), Szent 
István napi megemlékezés, 
farsangi összejövetel, 4. 
Tökfesztivál. A Komáromi 
Teátrum Színház társulatát 
két alkalommal is vendégül 
látták. Sikeresen tevékeny-
kedik a felnőtt irodalmi 
színpad, melynek tagjai 
Lánycsókon a kitelepítési 
megemlékezésen is ven-
dégszerepeltek.
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A szervezet tavaly ünnepelte 
fennállásának 70. évfordulóját, 
melyről nagyszabású ünnepség 
keretén belül emlékeztek meg. 
Az ünnepségen községünk 
polgármestere, Gőgh Ferenc, a 
„Község címerének domináns 
elemével, a méhhel díszített 
emlékérem bronz fokozatát” 
adományozta a szervezetnek és 
külön a szervezet elnökének. Az 
ünnepség alkalmából a főtéren 
új kopjafát is avattak.

Aktívan kiveszik részüket 
a község területén zajló rendez-
vényekből. Nem feledkeznek 
meg az idősebb tagjaikról sem. 
Minden 70 év feletti tagnak 
a 2020-as évre is előfizették 
a TERRA hírújságot. A szerve-
zet példásan együttműködik 
a Borsos Mihály Alapiskolával és 
a Meseország óvodával. Ezt bi-
zonyítják a közös rendezvények, 

mint a márciusi vagy nemzeti összetartozás napi megemlékezés, külön-
böző versenyek és családi napokon való együttműködés.

A gazdag tevékenység anyagi hátterét a sikeres pályázatokkal bizto-
sították, amelyeket Nagyfödémes községhez, a Bethlen Gábor Alaphoz, 
Nagyszombat megyéhez nyújtottak be. 

Az ülésen új vezetőséget is választottak, amelybe fiatal tagok is he-
lyet kaptak. Az új vezetőség összetétele: Aponyi Ivett, Bachratý Barbara, 
Bachratý Mária, Bakus Ferenc, Bózsing Katalin, Hüttner Ákos, Ivan Silvia, 
Koller Igor, Kovács Mária, Lencsés Zoltán, Lovász Judith, Manczal Viera, 
Nagy Anikó, Németh Éva, Németh János, Prágai Erzsébet, Rákóczi And-
rea, Sebők Gabriella, Sebők Károly, Sercel Mária, Szalai Mihály, Száraz Er-
zsébet, Száraz Pál, Tomovič Mária, Tóth Dominika, Tóth Friderika, Vajda 
Gabriella, Vincze Anghely Klaudia és Vincze Szabolcs. Az ellenőrző bi-
zottság tagjai: Bózsing Rozália, Németh Tibor és Radványi Csaba

A szervezet 2020-ban is fogadója az adó 2 %-nak. 

A Fogyatékkal élők 
helyi szervezete

A  szervezet 2020. február 21-én tartotta évzáró taggyűlését. Tag-
jainak száma 202. A tevékenységről szóló beszámolót szlovák 

nyelven Csóka Anna, magyar nyelven pedig Kögler Ilona vezetőségi 
tagok terjesztették elő. 

A tavalyi aktivitásuk elsősorban olyan tevékenységekre irányult, 
amelyek megkönnyítik, szebbé teszik a fogyatékkal élők mindennap-
jait. Hat alkalommal szervezetek egynapos kirándulást a dunaszerda-
helyi termálfürdőbe, ahol megfáradt testük megkönnyebbülhetett. 

námestí obce umiest-
nený aj nový pamätný 
stĺp.

Aktívne sa zapájajú 
do všetkých podujatí 
na teritóriu obce. Majú 
patronát nad domom 
ľudového bývania a nie-
ktorých pomníkov na 
cintoríne. Nezabúdajú 
ani na svojich starších 
členov. Pre všetkých 
členov nad 70 rokov 
predplatili regionálny 
časopis TERRA. 

Organizácia veľmi 
dobre spolupracuje so 
ZŠ a  MŠ s  VJM. Dôka-
zom toho sú spoločné 
akcie, ako spomienkové 
slávnosti pri príležitosti 
Maďarskej revolúcie 
v  rokoch 1848/1849, 
oslavy Dňa spolupatrič-
nosti, pri rôznych súťaží umeleckej tvorivosti, ale aj pomoc v rámci rodin-
ných dní. 

Na bohatú činnosť zabezpečili finančné prostriedky z úspešných projek-
tov – z VÚC Trnava, Nadácie Gábora Bethlena a od Obce Veľké Úľany.

Na schôdzi zvolili aj nový výbor, do ktorého sa dostali aj mladí členovia. 
Zloženie nového výboru: Iveta Aponyiová, Barbara Bachratá, Mária Bach-
ratá, František Bakus, Katalin Bózsing, Ákos Hüttner, Silvia Ivanová, Igor 
Koller, Mária Kovácsová, Zoltán Lencsés, Judith Lovász, Viera Manczalová, 
Anikó Nagyová, Eva Némethová, Ján Németh, Alžbeta Prágaiová, Andrea 
Rákócziová, Gabriela Sebőková, Karol Sebők, Mária Sercelová, Michal Sza-
lai, Alžbeta Szárazová, Pavol Száraz, Mária Tomovičová, Dominika Tótho-
vá, Friderika Tóthová, Gabriela Vajdová, Klaudia Vincze Anghely, Szabolcs 
Vincze. Členovia revíznej komisie Rozália Bózsingová, Tibor Németh a Csa-
ba Radványi.

Organizácia je prijímateľom 2 % daní aj v roku 2020.

Miestna organizácia Zväzu 
telesne postihnutých

Táto organizácia mala svoju výročnú schôdzu dňa 21. februára 
2020. Organizácia má 202 členov.  Správu o činnosti organizácie 

predniesli členky výboru Anna Csóková po slovensky a  Helena Kögle-
rová po maďarsky. Svoju činnosť zamerali aj v minulom roku hlavne na 
také aktivity, ktoré uľahčia a spríjemnia každodenný život ľudí žijúcich 
s  hendikepom. Organizovali hlavne zájazdy na termálne kúpalisko 
Dunajská Streda, ktorú navštívili šesťkrát, a kde si ich ubolené telo od-
dýchlo a preliečilo. V priebehu roka organizovali dve stretnutia s člen-
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Az év folyamán két nagyobb rendezvényük az évzáró taggyűlés és 
a karácsony előtti összejövetel, amelyen jubiláló tagjaikat is köszön-
tik. 18 tagjuk Egeg községben egyhetes gyógykezelésen vett részt. 

Aktívan bekapcsolódnak a község rendezvényeibe is. Igaz, hogy 
a szervezet igyekszik sokrétű tevékenységet kifejteni, de tudatosít-
ják, hogy fő feladatuk elsősorban a rászorulók megsegítése. Tudják, 
hogy a beteg embernek is joga van a teljes értékű életre.

Az évzáró taggyűlést megtisztelte részvételével a község polgár-
mestere, Gőgh Ferenc is, aki többek között a község sikeres pályáza-
tairól is tájékoztatta a tagságot. Nagy Zoltán a járási szervezet képvi-
selője azokról a lehetőségről szólt, amelyeket tagjaiknak az országos 
vezetés biztosít.

A szervezet elnöke, Vincze Edit azokról a lehetőségekről informál-
ta tagokat, amelyeket a helyi szervezet tud nyújtani tagjaiknak. Ilyen 
például a tolószékek időszakos kikölcsönzése, vagy az egészségügyi 
és higiéniai segédeszközök nyújtása. 

A kultúrműsorban az Aranyeső Nyugdíjasklub éneklőcsoportja, 
valamit Szőcs Gabriella és Nagy Károly szavalatával köszöntötte az 
évzáró gyűlés résztvevőit.

FUDEMUS Polgári Társulás

A polgári társulás február 25-én tartotta évzáró közgyűlését a Kere-
kes kastély épületében. A 46 tagot számláló polgári társulást az 

igazgatótanács vezeti, melynek elnöke Mgr. Winkler Ingrid volt.
A  polgári társulás központja a  nappali gondozó épülete, ahol je-

lenleg még a tatarozási 
munkálatok folynak. Te-
vékenységük magába 
foglalja a  szeniorok, a 
„Méhecske” baba-mama 
klub, valamint a motoro-
sok klubjának aktivitásait 
is. Legnagyobb rendez-
vényük minden évben a 
„Mozdulj, ne unatkozz!”, 
amely a mozgás népsze-
rűsítése mellett a drogok 
elleni felvilágosító jelleggel 
is bír, s melyet tavaly júni-
us 8-án rendeztek meg. 
A polgári társulás mellett 
működő motorosok klub-
ja az elmúlt évben május 
25-én szervezete meg az 
Autiprofit vállalattal közö-
sen az „utak megnyitását”, 
amely a motorosok talál-
kozójával és koncerttel 
végződött Nagyfödéme-
sen. Részt vettek a ma-
gyar iskola és óvoda közös 
családi napján, valamint 
a csabrendeki motoros ta-

lálkozón is. Az év folyamán sikeres petíciót szerveztek „Állítsuk meg 
a hazárdjátékot Nagyfödémesen” címen.

A társulás 2020-as munkatervében a hagyományos rendezvények 
mellett helyet kapott egy jótékonysági koncert „Karel Gottra emléke-
zünk” címmel, amelyre áprilisban kerül sor a kultúrházban. Egyben 
elhatározták, hogy a „Mozdulj, ne unatkozz!”, elnevezésű sportren-
dezvényüket a jövőben kétévente rendezik majd meg.

Mivel a hároméves választási időszak véget ért, a közgyűlésen 
megválasztották a társulás új elnökét, az igazgatótanács és a felü-
gyelőbizottság tagjait. A polgári társulás elnöke Száraz Pál lett. Az 
igazgatótanács tagjai: Gőgh Ferenc, Kučera Futó Enikő, Križanová 
Monika, Lipták Krisztián, Máriš Zoltán, Száraz Pál, Winkler Ingrid és   
Zdichavská Lucia. Az igazgatótanács soraiból Lipták Krisztián szemé-
lyében megválasztották az ügyvezető igazgatót is.

Az új felügyelőbizottság tagjai: Hanzel Valéria, Sercel Kristián és   
Száraz Lucia.

A társulás 2020-ban fogadója az adó 2%-nak.

mi, a to na výročnej schôdzi a na predvianočnom posedení, na ktorom 
pozdravili aj svojich jubilantov.  18 členov sa zúčastnilo rekondičného 
pobytu v kúpeľoch v obci Hokovce.   

Aktívne sa zapájajú do podujatí v rámci obce. Pravdou je, že organizácia 
vyvíja rozmanité aktivity, ale členovia výboru si zároveň uvedomujú, že ich 
hlavnou úlohou je pomáhať predovšetkým svojim členom, ktorí sú odká-
zaní na pomoc iných. Vedia, že aj chorí ľudia majú nárok na plnohodnotný 
život.

Výročnú schôdzu poctil svojou účasťou aj starosta obce Ing. František 
Gőgh, ktorý medzi inými hovoril aj o úspešných projektoch obce. Pán Zol-
tán Nagy, zástupca okresnej rady informoval členov  o  možnostiach, ktoré 
zabezpečuje svojim členom Republiková rada zväzu. 

Predsedníčka organizácie, Edita Vinczeová informovala členov o mož-
nosti dočasného prepožičiavania vozíkov pre členov, ako aj poskytnutia 
rôznych zdravotných a hygienických pomôcok, ktoré má organizácia k dis-
pozícii. 

V kultúrnom programe na VČS vystúpili členovia spevokolu Klubu dô-
chodcov Zlatý dážď, a účastníkov pozdravili aj Gabriela Szőcsová a  Karol 
Nagy s recitáciou.

Občianske združenie FUDEMUS

Valné zhromaždenie tohto občianskeho združenia sa uskutoč-
nilo dňa 25. februára v  budove kaštieľa. Občianske združenie 

malo v roku 2019 46 členov, ktorých vedie správna rada. Predsed-
níčkou správnej rady a štatutárnym orgánom bola Mgr. Ingrid Win-
klerová. 

Občianske združenie 
má svoje sídlo v  budove 
denného stacionára, kde 
v  súčasnosti prebieha re-
konštrukcia. Ich činnosť 
v  sebe zahŕňa aj aktivity 
seniorov, detského klu-
bu „Včielka“, ako aj klubu 
motorkárov. Najväčšou  
akciou združenia bol 
športový deň pre deti 
„Vymeň nudu za pohyb“, 
ktorý sa uskutočnil dňa 
8. júna 2019 a vždy je ve-
novaný okrem pohybu aj 
boji proti drogám. Motor-
kársky klub organizoval 
dňa 25. mája „otvorenie 
ciest“ v  spolupráci s  Au-
toprofitom Galanta, ktoré 
bolo dokončené zrazom 
motorkárov a koncertom 
na prírodnom javisku vo 
Veľkých Úľanoch. Moto-
cyklisti sa zúčastnili aj Dňa 
rodiny pri ZŠ s  VJM, ako 
aj stretnutia motorkárov 
v Csabrendeku.  Minulý rok uskutočnili aj úspešnú petičnú akciu pod 
názvom „Zastavme hazard vo Veľkých Úľanoch.“ 

Na zhromaždení schválili aj plán činnosti na rok 2020, v  ktorom ako 
nové podujatie je aj benefičný koncert „Spomienka na Karla Gotta“, ktoré 
sa uskutoční v apríli v kultúrnom dome. Zároveň sa rozhodli, že tradičné 
podujatie „Vymeň nudu za pohyb“ sa v budúcnosti uskutoční v dvojroč-
ných intervaloch.  

Nakoľko sa v tomto roku skončilo trojročné volebné obdobie, bol zvole-
ný nový štatutár združenia, správna aj dozorná rada, ako aj výkonný riadi-
teľ. Štatutárom združenia sa stal Ing. Pavol Száraz. Členovia novozvolenej 
správnej rady:  František Gőgh, Enikő Kučera Futó, Monika Križanová, Kris-
tián Lipták, Zoltán Máriš, Pavol Száraz, Ingrid Winklerová a Lucia Zdichav-
ská. Správna rada zvolila zo svojich radov za výkonného riaditeľa Kristiána 
Liptáka.

Členmi novej dozornej rady sa stali: Valéria Hanzelová, Kristián Sercel 
a Lucia Szárazová.

Združenie v roku 2020 je prijímateľom 2 % daní.
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Miestny odbor Matice slovenskej

Výročné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej, kto-
rá má v našej obci vyše 100 členov sa uskutočnilo dňa 7. marca 

v Dome služieb, na ktorom okrem členov a zástupcov spoločenských 
organizácií privítali aj starostu našej obce Ing. Františka Gőgha.

Správu o  činnosti predniesol predseda spolku Michal Garaj. Mi-
nulý rok organizovali tradičnú dobre vydarenú fašiangovú zábavu. 
Pravidelne navštevujú Divadlo Andreja Bagara v Nitre, kde si pozreli 
divadelné predstavenia „Povolanie pápež“, „Tisícročná včela“ a „Dro-
tári“. Zúčastnili sa aj tradičného spomienkového programu na Karla 
Duchoňa pod názvom Kantiléna v  Galante ako aj koncertu skupiny 
Kandráčovcov v Senci. V máji boli účastníkmi osláv výročia presídle-
nia v Sládkovičove, v júli jednodňového výletu na Bradlo a vatry zvr-
chovanosti v  Galante. Cez 
leto zorganizovali týžden-
ný výlet do obce Bystrá, 
kde sa  zoznamovali nád-
hernou prírodou a historic-
kými pamiatkami blízkeho 
okolia. Ďalšie výlety usku-
točnili do Bojníc,  Čičmian 
a  na kúpalisko Horné Sali-
by. Svojich najaktívnejších 
členov a sponzorov pozvali 
aj na „kačacie hody“, kto-
ré dokončili posedením 
pri hudbe. Ich tradičným 
podujatím je „Ochutnávka 
sladkých a  slaných dob-
rôt“, ktoré sa teší stále väčšej obľube. 

Zapájajú sa aj do rôznych akcií obce, ako napr. súťaž vo varení 
v rámci obecných dní a brigáda pri príležitosti Dňa Zeme. Aktívne po-
mohli aj pri organizovaní zborového dňa evanjelickej farnosti. 

V ich činnosti má dôležité miesto spolupráca s družobnými organi-
záciami v Abraháme,  Cífere a Sládkovičove, ako aj s ostatnými spo-
ločenskými organizáciami v rámci obce. Navzájom navštevujú svoje 
podujatia.

Na rok 2020 pripravili tiež bohatý program, ktorým chcú ešte viac 
oživiť kultúrno-spoločenský život svojich členov.

Výročnú schôdzu  spestrila so svojím vystúpením spevácka skupi-
na Magnólia z Jánoviec.

Strany 10-14 pripravili: Alžbeta Prágaiová a Alžbeta Szárazová

A Matica slovenská 
helyi szervezete

A Matica slovenská helyi szervezete, melynek községünkben több, 
mint 100 tagja van,  március 7-án tartotta évzáró gyűlését, ame-

lyen a tagságon és a helyi szervezetek képviselőin kívül köszöntötték 
községünk polgármesterét Gőgh Ferencet is.

A színes tevékenységről Michal Garaj elnök számolt be. Az elmúlt 
évben ismét megrendezték a nagysikerű farsangi bált. Rendszeresen 
ellátogatnak a Nyitrai Andrej Bagar Színházba, ahol tavaly a „Fog-
lalkozása pápa”, „Az ezeréves méh” és a „Drótosok” című darabokat 
nézték meg. Ellátogattak Galántára a Karol Duchoň emlékét idéző 
hagyományos Kantiléna című műsorra és a Kandráč együttes szenci 

koncertjére is. Májusban részt vettek 
Diószegen az áttelepülés évfordu-
lója alkalmából szervezet találko-
zón, júliusban egynapos kirándulás 
szerveztek Bradlora, és ott voltak a 
„Függetlenség tábortüze” rendezvé-
nyen is. A nyár folyamán egészhetes 
kirándulást szervezetek Bystrá köz-
ségbe, ahol megismerkedtek a cso-
dálatos természettel és a környék 
történelmi emlékeivel is. További 
kirándulást szerveztek Bajmócra és 
Csicsmányra, valamint a felsőszeli 
fürdőbe is. Legaktívabb tagjaik és 
támogatóik számára „kacsalakomát” 
tartottak, amely zenés szórakozással 

ért véget.  Hagyományosan sikeres rendezvényük az „Édes és sós fi-
nomságok kóstolója”, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Aktívan bekapcsolódnak a községi rendezvényekbe, mint a falunapi 
főzőverseny, vagy a Föld napja alkalmával szervezett brigád. Segítsé-
get nyújtottak a helyi evangélikus egyház gyülekezeti napján is. 

Tevékenységükben fontos szerepet kaptak a társszervezetekkel 
– Ábrahám, Cífer, Diószeg, valamint a községünkben működő többi 
társadalmi szervezettel való együttműködés. Kölcsönösen látogatják 
egymás rendezvényeit.

A 2020-as évre is gazdag tervet készítettek, amellyel még jobban 
szeretnék fellendíteni a tagok társadalmi és kulturális életét.

Az évzáró taggyűlést a jánosházai Magnólia éneklőcsoport fellépése 
színesítette.

Navštívili sme prvákov 

V  našej materskej škole máme krásnu tradíciu, kedy každoročne 
naši predškoláci navštívia prvákov v základnej škole. Tento rok 

sme 5. februára nazreli do triedy 1. B, kde nám pani učiteľka pred-
stavila prváčikov a ich školský život. Prváci nám 
predviedli, čo sa v  škole naučili. Čítali nám zo 
šlabikára, počítali do 20, písali slová z písmen, 
ktoré sa naučili. Naše deti im po vyzvaní napí-
sali svoje mená na tabuľu, manipulovali s geo-
metrickými tvarmi a  so zvieracími obrázkami. 
Potom si predškoláci vyskúšali, aký majú pocit 
sedieť v školskej lavici. Pani učiteľka im rozdala 
úlohy a prváci im pomáhali riešiť zadania. Lenže 
vyučovacia hodina a naša návšteva sa skončila 
zvonením na ukončenie hodiny. Predškoláci sa 
poďakovali pani učiteľke aj prvákom za návšte-
vu a vymenili si vzájomne darčeky. 

Touto cestou sa chceme poďakovať pani ria-
diteľke Monike Snohovej a pani učiteľke Kristí-
ne Mészáros za vynikajúcu spoluprácu.

PaedDr. Lívia Lelkesová
učiteľka MŠ

Meglátogattuk az elsősöket

Óvodánkban szép hagyománnyá vált, hogy végzőseink elláto-
gatnak az iskola első osztályába.  Az idén erre a látogatásra 

február 5-én került sor, amikor az 1. B osztály életébe tekinthet-
tünk be. A tanító néni bemutatta az elsősöket, 
akik megmutatták mi mindent tanultak már az 
iskolában. Felolvastak az olvasó könyvből, 20-ig 
számoltak, és a már megtanult betűkből szava-
kat alkottak. A mi gyerekeink is felírták nevüket 
a táblára, geometriai alakzatokkal és állatos ké-
pekkel dolgoztak. Majd azt is kipróbálták, milyen 
érzés az első osztályos padban ülni. A tanító néni 
feladatokat adott nekik, amelyeket az elsősök se-
gítettek megoldani.  A tanítási órának és látogatá-
sunknak a szünetet jelző csengőszó vetett véget. 
A jövendő elsősök megköszönték a tanító néni-
nek és iskolás barátaiknak a szíves fogadtatást, 
majd kölcsönösen kicserélték kis ajándékaikat.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Monika 
Snohová igazgatónőnek és Mészáros Krisztina tanító néninek a jó 
együttműködésért.  PaedDr. Lívia Lelkesová, óvónő

(ford. –szme-)
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Bezpečnosť v našej obci
Na podnet redakcie sa s  Vami chcem podeliť o  svoje poznatky 
získané počas našich hliadkovaní. A tak hneď prejdime na prob-
lém č. 1 – parkovanie. 

M ohol by som uviesť viac dôkazov o  tom, že nie všetci sme 
si vedomí toho, ako porušujeme zákon so svojím konaním 
(nechcem povedať bezohľadným). Parkujeme na miestach, 

kde to nie je povolené, taktiež na miestach, kde vytvárame prekážku. 
Jedná sa hlavne o  parkovanie v  uliciach pred rodinnými domami, 

kde každý – a to zdôrazňujem - musí zabezpečiť priestor tak, aby ne-
obmedzoval ostatných účastníkov v  premávke a  zároveň v  zmysle 
zákona zabezpečil bezpečný priechod bezpečnostných zložiek – ha-
sičského a záchranného zboru, zdravotnej pomoci či polície.  

V  neposlednom rade musím informovať o  zvýšenej pozornosti 
tých, ktorí či už bývajú alebo sú na návšteve v Ekoosade, kde táto časť 
našej obce je vyzna-
čená a  ohraničená 
dopravnou značkou 
„Obytná zóna“. 

Obytné a pešie 
zóny majú spoločný 
zákaz státia moto-
rových vozidiel. To 
znamená, že autá, 
dodávky a motor-
ky sa v obytných 
zónach pohybovať 
môžu, môžu zasta-
viť (napríklad pre 
vykládku nákladu, 
či nástup osôb), 
ale nemôžu tu stáť 
(parkovať).

Výnimku nemajú 
ani rezidenti. Oby-
vateľ obytnej zóny 
nesmie svoje auto 
parkovať na ceste ani pred vlastným domom, vchodom či pozemkom. 
Obytné zóny sú zriaďované v prípade, že sa v nich nachádzajú vyhra-
dené parkovacie miesta, alebo v prípade, že rezidenti disponujú vlast-
ným pozemkom pre zaparkovanie vozidla.

Teda odpoveď na otázku, či môžem parkovať v obytnej zóne na ces-
te pred vlastným domom, je jednoznačne „nie“. Úplné znenie zákona 
viď: Zákon č. 8/2009 Z. z. § 59 (Zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov).

Či sme alebo nie sme disciplinovaní vodiči, vie každý posúdiť sám. 
No treba si uvedomiť, že vytváranie negatívnych stránok vedie dnes  
- smelo môžem povedať - k agresívnemu správaniu, netolerantnosti 
a nerešpektovaniu pravidiel. Dobrým vodičom nie je ten, kto má aké-
koľvek drahé auto. Aj na cestách treba byť predovšetkým vždy člove-
kom - a slušnosť sa nám vždy navráti.

Prajem veľa bezpečných kilometrov bez porušovania cestnej pre-
mávky.

Ladislav Kiss
člen poriadkovej služby

Poznámka redakcie 
Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 12.februára 2020 nové 

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2020 o parkovaní a  státí vo-
zidiel na verejných priestranstvách, na miestnych komunikáci-
ách a plochách na území obce Veľké Úľany. Úplné znenie VZN je 
umiestnené na webovej stránke obce. 

Biztonság községünkben
A szerkesztőség felkérése alapján szeretném megosztani 
Önökkel a járőrözés alatt szerzett tapasztalataimat. Mindjárt 
kezdjük is az első problémával – a parkolással. 

T öbb bizonyítékot is felhozhatnék annak bizonyítására, hogy 
sokan nem is tudatosítjuk, hogy cselekedeteinkkel (nem aka-
rom azt mondani, hogy meggondolatlan) gyakran megsértjük 

a törvényt. Olyan helyeken parkolunk, ahol nincs megengedve, ahol 
akadályokat képezünk.

Elsősorban az utcákban, házak előtt parkoló autókra gondolok, ahol 
mindenkinek úgy kellene parkolnia, hogy ne akadályozza a forgalom-
ban levő többi résztvevőt, s egyben a törvény értelmében be kell biz-
tosítani a tűzoltó- és mentő egységek, valamint a rendőrség akadály-
mentes átjutását is.

Nem utolsó sorban azok fokozott figyelmét is szeretném felhívni, 
akik az Ökotelepen laknak, vagy csak ide látogatnak, hogy községünk 

eme része „Lakó-
övezet” táblával van 
ellátva.

A lakó- és gya-
logosövezetekben 
közös a motoros 
járművek parkolásá-
nak - állásának tilal-
ma. Ami azt jelenti, 
hogy a lakóövezet-
ben a gépjárművek 
mozoghatnak, a fel-
tétlenül szükséges 
időre (ki – és berako-
dás, ki és beszállás) 
megállhatnak, de 
nem parkolhatnak, 
állhatnak huzamo-
sabb ideig.

Az ott lakók szá-
mára sincs kivétel. 
A lakóövezetben 

lakó egyén sem parkolhatja le az autóját a saját háza, bejárata, vagy 
a telke előtt. A lakóövezetek olyan esetekben vannak kialakítva, ami-
kor bennük kijelölt parkolóhelyek találhatók, illetve, ha a lakók saját 
telkükön tudnak parkolni. 

Tehát a válaszom arra a kérdésre, hogy lehet-e a lakóövezetben sa-
ját házunk előtt parkolni, egyértelműen „nem”. Az erre vonatkozó tör-
vény teljes szövegét lásd: 8/2009 Törvénytár 59 § (A közúti közleke-
désről szóló törvény és annak módosításáról szóló egyes törvények).   

Hogy mennyire vagyunk fegyelmezett gépkocsivezetők, mindenki 
maga dönti el. De egyet tudatosítanunk kell, hogy napjaink negatív 
megnyilvánulásai – ezt bátran mondhatom – gyakran agresszióhoz, 
tolerancia hiányához és a szabályok megsértéséhez vezetnek. Nem az 
a jó gépkocsivezető, akinek mutatós, drága autója van. Az utakon is 
elsősorban embernek kell lenni – a tisztesség pedig mindig megtérül.

Mindenkinek közlekedési kihágások nélküli, sok-sok balesetmentes 
kilométert kívánok.

Kiss László
a rendfenntartó egység tagja

(Ford. Száraz E.)

A szerkesztőség meg jegyzése
A képviselőtestület 2020. február 12-i ülésén elfogadta az új 

3/2020 önkormányzati rendeletet, amely a gépjárművek parko-
lását és állását szabályozza Nagyfödémes község területén. A ren-
delet teljes szövege megtalálható a község internetes oldalán.

Rubrika poriadkovej služby A rendfenntartó egység rovata
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Mert a múltat 
nem szabad feledni!

A Csemadok Helyi Alapszervezete és az Aranyeső Nyugdíjas-
klub közösen rendezte meg azt a rendhagyó könyvbemutatót, 
amelyre 2020. január 12-én a nyugdíjasklubban került sor.

R endhagyónak azért nevezném ezt a találkozót, mert ritkán 
fordul elő, hogy egy-egy bemutatott könyv főszereplője maga 
is jelen legyen az eseményen. Január második vasárnapján 

a nyugdíjasklubban köszönthettük az idén immár 90 éves vásárúti 
Kántor Zoli bácsit, akit szinte gyermekfejjel hur-
coltak el Németországba a második világháború 
idején. Kilenc hónapot töltött a messzi távolban 
leventeként, ahol bőven volt része nélkülözésben 
és kilátástalanságban. Ezt az időszakot, és mélyen 
eltemetett fájó emlékeket idéz fel a „Messzi ide-
genben” című a könyv, melyek örök mementóul 
szolgálnak a ma embere számára. 

És fájó emlékeket idézett fel a találkozó és 
a könyvbemutató is, melyen a kötet két szerzője 
B. Vida Júlia újságíró és Kántor Zoltán, az egykori 
levente is jelen volt.  Zoli bácsi szép kora ellenére 
szinte percnyi pontossággal idézte fel a több, mint 
75 évvel ezelőtti eseményeket, amelyeket fiatal 
fiúként átélt. Bizony a felidézett emlékek hatása 
alatt hangja itt-ott elcsuklott, s a hallgatóság sze-
mében is könny csillant meg. Nem csoda, hiszen 
a résztvevők között többen is voltak olyanok, akik 

családjában szintén voltak leventék. A könyv írója B. Vida Júlia, Zoli 
bácsi életének jó ismerője, ilyenkor további adatokkal is szolgált 
és a könyv egy-egy részletét is felolvasta, hogy a jelenlevők még 
jobban megismerjék történelmünk egy újabb gyászos időszakát. 
A könyvbemutató hatására számos könyv talált új gazdára, amelyet 
a két szerző készségesen dedikált. A kötet hitelességét bizonyítja az 
is, hogy lektora Babucs Zoltán, hadtörténész volt, aki a könyv elő-
szavát is írta.

Szeretném minden történelmet és irodalmat kedvelő szíves fi-
gyelmébe ajánlani ezt a könyvet, „mert a múltat nem szabad feled-
ni!”. A könyvbemutatóra a Nemzeti Összetartozás Éve első rendez-
vényeként került sor a községünkben.  

Száraz Erzsébet

Na minulosť 
nesmieme zabudnúť!

Miestna organizácia Csemadoku organizovala v  spolupráci s 
Klubom dôchodcov Zlatý dážď dňa 12. januára netradičné pred-
stavenie knihy, ktoré sa uskutočnilo v  priestoroch klubu dô-
chodcov.

N etradičným ho môžeme nazvať preto, lebo sa nestáva často, 
aby sa hlavná postava predmetnej knihy zúčastnila aj sama na 
takomto stretnutí. V druhú januárovú nedeľu sme mohli privítať 

v klube dôchodcov 90 ročného uja Zoltána Kántora, 
z  Trhovej Hradskej, ktorého počas druhej svetovej 
vojny odvliekli ešte vlastne ako dieťa do Nemecka. 
Trávil deväť mesiacov v  ďalekej cudzine, ako člen 
mládežníckej skupiny mladých bojovníkov „leve-
nete“. Boli to mesiace plné biedy a beznádeje. Toto 
obdobie,  hlboko pochované, bolestivé spomienky 
spracované v  knihe „Ďaleko v  cudzine“ môžu byť 
večným mementom pre človeka dnešnej  doby.

A  skutočne bolestivé spomienky pripomínalo aj 
stretnutie, na ktorom sa zúčastnili obidvaja autori 
knihy, novinárka Júlia B. Vida a  pán Zoltán Kántor, 
hlavný hrdina knihy. Ujo Zoli, napriek svojmu úcty-
hodnému veku, si vedel temer presne, z minúty na 
minúty pripomenúť  udalosti z pred viac ako 75 ro-
kov, ktoré prežil ako 15 ročný mládenec. Pod vply-
vom spomienok sa mu hlas sem-tam zachvel, ba za-
sekol, a aj v očiach účastníkov sa objavili slzy dojatia. 
Niet sa čo čudovať, veď aj medzi poslucháčmi boli takí, v ktorých rodi-
nách boli tiež takto odvlečení mladý chlapci. V týchto okamihoch Júlia 
B. Vida, ktorá pozná veľmi dobre životný príbeh uja Zoltána, vždy prida-
la nejakú ďalšiu informáciu, alebo prečítala úryvky z knihy, aby účastníci 
lepšie spoznali ďalšie smutné obdobie našich dejín. Na stretnutí našlo 
veľa kníh svojho nového majiteľa, do ktorých autori vďačne venovali 
svoj podpis. Dôveryhodnosť knihy dokazuje, že jej lektorom bol vojen-
ský historik Zoltán Babucs, ktorý napísal aj predslov ku knihe. 

Chcela by som upriamiť pozornosť všetkých milovníkov literatúry 
a histórie na túto mimoriadnu knihu, veď „na minulosť nesmieme za-
budnúť!“ Predstavenie knihy sa uskutočnilo ako prvé podujatie v rám-
ci „roka národnej spolupatričnosti“ v našej obci.

Alžbeta Szárazová
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Majú právo na 
plnohodnotný život

G alantské osvetové stredisko bolo dňa 30. novembra 2019 - 
pred svetovým dňom zdravotne postihnutých - dejiskom krás-
neho, srdce hrejúceho podujatia. Predsedníčka občianskeho 

združenia Konrádko z Veľkých Úľan, Erika Slezáková prišla s nápadom 
osláviť tento deň ukážkou talentu a tvorivos-
ti ľudí so zdravotným postihnutím. A  tak sa 
aj stalo, veď na rozdiel od verejnej mienky aj 
títo ľudia majú nejaký talent. V tomto duchu 
vyhlásilo občianske združenie súťaž v  ume-
leckej tvorivosti pre zdravotne postihnutých 
pod názvom „Kto čo vie?“ Iniciatívu plne pod-
porila aj riaditeľka Galantského osvetového 
strediska, pani Margita Knappová.

Na súťaž prišli účastníci z  regiónov Matú-
šova zem a  Žitný ostrov, ktorí sa predstavili 
s  recitáciou, rozprávkou, spevom a hrou na 
klavíri. Členovia poroty (Gizela Orbán Óňová, 
Margita Knappová, Zoltán Nagy, Anna Pék 
a  Erika Tóth) dojato počúvali jednotlivé pro-
dukcie.

Hosťom a  hlavným gestorom podujatia 
bola Gizela Orbán Óňová, ktorá povzbudzo-
vala účinkujúcich so svojou prítomnosťou, 
svojimi pesničkami, a ako predsedníčka poro-
ty aj milými slovami. So svojou účasťou poctil 
podujatie – aj keď len na krátko – primátor 
mesta Galanta, pán Peter Paška.

Nech tu stoja mená oduševnených účinkujúcich, ktorí skrášlili tento 
nádherný deň: Iveta Kovácsová (Zemianska Olča), Zuzana Nagyová 
(Galanta), Máthé Németh (Mad), Ágnes Bíróová (Dunajská Streda), 
Katarína Árendásová (Matúškovo), Zoltán Bence (Galanta), Adria-
na Válentová (Veľké Úľany),  Panni Szilvássyová (Topoľnica), Helena 
Horváthová (Kajal). 

Technické zabezpečenie podujatia aj tentokrát chváli výbornú prá-
cu Kristiána Sercela. 

Počas programu sa objavili v očiach viacerých nás slzy dojatia. Účin-
kujúci nám ukázali, že aj oni chcú žiť  plnohodnotný život. Veríme, že 
podujatie sa stane tradíciou, a  tak aj v  budúcnosti dostanú títo naši 
spoluobčania príležitosť na účinkovanie. Ak sa to podarí, 26. novem-
bra 2020 sa uskutoční ďalšie takéto podujatie.

Podujatie podporili: Trnavský samosprávny kraj, Ján Szabó (Zlaté 
Klasy) a Neziskový fond Carissimi (Bratislava).

Ďakujeme za ich podporu!
Irena Kajosová Krizsanová

(preklad: A. Szárazová)

Joguk van a teljes 
értékű életre

S zívet, lelket melengető rendezvény színhelye volt a Galántai Nép-
művelési Központ 2019. november 30-án a fogyatékossággal 
élők világnapja előtt. A Nagyfödémesi Konrádko Polgári Társulás 

elnöke, Slezák Erika elhatározta, hogy ezt a napot az értelmileg akadá-
lyozottak és egyéb fogyatékossággal élők te-
hetségének bemutatásával kellene megünne-
pelni. Úgy is történt, hiszen a közhiedelemmel 
ellentétben mindegyikük tehetséges valami-
ben. Ennek szellemében „Ki mit tud?” címen 
tehetségkutató versenyt hirdetett meg. A kez-
deményezést Margita Knappová, a Galántai 
Népművelési Központ igazgatónője is teljes 
mértékben támogatta.

A vetélkedőre a mátyusföldi és csallóközi 
régióból is érkeztek résztvevők, akik verssel, 
mesével, zongorajátékkal és énekkel mutat-
koztak be. A zsűri tagjai (Oňová Orbán Gizella, 
Knappová Margita, Nagy Zoltán, Pék Anna, 
Tóth Erika) is elérzékenyülve hallgatták végig 
a produkciókat.

A rendezvény vendége és fővédnöke, 
Oňová Orbán Gizella előadóművész volt, aki 
jelenlétével, dalaival, és mint a zsűri elnöke 
kedves szavaival is buzdította a fellépőket. 
A rendezvényt jelenlétével - ugyan csak egy 
röpke pillanatra - megtisztelte Galánta város 

polgármestere, Peter Paska úr is.
Álljon itt a lelkes előadók neve, akik színessé tették ezt a szép napot:  

Kovács Ivett (Nemesócsa), Nagy Zsuzsanna (Galánta), Németh Máté 
(Mad), Bíró Ágnes (Dunaszerdahely), Árendás Katalin (Taksony), Ben-
ce Zoltán (Galánta), Válent Adrianna (Nagyfödémes), Szilvássy Panni 
(Tósnyárasd), Horváth Ilona (Kajal). 

A rendezvény technikai szolgáltatását ismét Sercel Krisztián biztosí-
totta kiválóan.

A műsor alatt az öröm és a meghatottság könnyei voltak láthatóak 
sokunk szemében. Az előadók bizonyították, hogy ők is teljes értékű 
életet szeretnének élni. Bízunk benne, hogy ez a rendezvény hagyo-
mánnyá válik és a jövőben társadalmunk ezen tagjai újabb esélyt kap-
nak a szereplésre. Ha sikerül, 2020. november 26-án újra megrende-
zésre kerül.

A rendezvény támogatói Nagyszombat Megye Önkormányzata, Sza-
bó János (Nagymagyar), valamint a Carissimi Nonprofit Alap (Pozsony) 
voltak.

Köszönjük a támogatást!
Krizsánné Kajos Irén

Účastníci a organizátori podujatia 
A rendezvény szereplői és szervezői

Adriana Válentová s predsedníčkou poroty
Válent Adrianna a zsűri elnökével 
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Škola volá
Spolupráca medzi ZŠ Mihálya Borsosa s VJM a medzi Rozpráv-
kovou krajinou je veľmi dobrá. Pre školopovinné deti ponúka-
me možnosť ľahšieho, bezproblémového a bezstresového pre-
stupu do školy. 

Č innosti v rámci dobre fungujúceho zápisného programu sú za-
merané predovšetkým na zoznamovanie sa detí s novým pros-
tredím, aby sa pre nich zaškolenie stalo samozrejmosťou. Vďa-

ka tomu sú deti samostatnejšie, otvorenejšie, vytvárajú si priateľské 
vzťahy a majú možnosť nazrieť do každodenného života školy.

V tomto školskom roku každý mesiac pozývame školopovinné deti 
na rôzne vyučovacie hodiny, v rámci ktorých majú možnosť spoznať 
a vyskúšať radosti z učenia sa hrou. Z týchto hodín odchádzajú naši 
malí priatelia vždy s príjemnými zážitkami.

Naše štvrťročné stretnutia sme rozdelili podľa ročných období. Tu 
sa škôlkari zoznamujú s pedagógmi prvého stupňa. V rámci jesenného 
programu sme pozvali našich kamarátov na potulky s Babkou Jesien-
kou. S novými tváričkami sme sa zoznamovali predovšetkým pomo-
cou kruhových hier. Potom nasledovali remeselnícke dielne, a nako-
niec pohybové hry na školskom dvore. Našim milým rodičom poskytla 
dobré rady pani Zlatka Bartalosová z CPPPaP v Galante. 

Zimný program sa uskutočnil 17. januára. Prezradím Vám, že sme 
sa naučili vinš v sprievode hudobných nástrojov, ktorý mal obrovský 
úspech. Potom sme sa rozdelili do skupín, a  deti si mohli vyskúšať 
rôzni remeselnícke techniky. Nechýbal ani strom štyroch ročných ob-
dobí, ktorý už pokladáme za tradičný. Teraz sme náš zimný strom „za-
snežili“ odtlačkami snehových vločiek. Deti si užívali tieto činnosti ako 
aj pohybové hry. Rodičia sa rozprávali s  riaditeľkou školy, pani Adél 
Radványi, ktorá ich oboznámila s úspechmi „Zápisného programu.“

Na blížiaci sa jarný program srdečne očakávame každé milé školo-
povinné dieťa 8. apríla. Touto cestou chceme osloviť milých rodičov 
a upriamiť ich pozornosť na nášho hosťa, pani Máriu Zupkó, špeciálne-

ho pedagóga a logopéda z Fiľakova, ktorá sa podelí s rodičmi o svoje 
odborné poznatky a skúsenosti v budove ZŠ Mihálya Borsosa s VJM 
o 15.30 hodine.

Do úzkej spolupráce sa zapojil aj školský klub, veď štvrťročne sa 
uskutočnia neviazané poobedňajšie stretnutia v škole a škôlke. A tak 
sa škôlkar stane školákom, a školák sa môže vrátiť do škôlky hrať sa. Aj 
to je pre nich veľkým zážitkom.

Hoci ešte nie je koniec školského roka, už teraz možno skonštato-
vať, že sme s našimi škôlkarmi dosiahli veľký úspech. Navštevujú nás 
totiž s radosťou a v dobrej nálade, a čo je pre nás mimoriadne dôležité, 
cítia sa u nás aj dobre.

Rodičia si musia uvedomiť, aké dôležité je udržať si naše korene, 
materinský jazyk a  odovzdať naše tradície a  rôzne hodnoty ďalším 
generáciám. Všetko sa rozhodne v rodine, a my pedagógovia pokra-
čujeme v škole v tej výchove, ktorá sa začala doma, v kruhu rodiny.

Bc. Aneta Trelová
pedagóg ZŠ Mihálya Borsosa s VJM

Preklad: Mgr. Gabriela Vajdová

Sviatok krásneho slova

V   Základnej škole Mihálya Borsosa s  VJM venujú veľkú po-
zornosť na prípravu žiakov na rôzne súťaže. Jedna z  týchto 
celoštátnych podujatí je aj súťaž v  prednese poézie a  prózy 

Mihálya Tompu. Okresnému kolu tejto súťaže predchádza každý rok 
kvalitné školské kolo. V tomto roku sa táto milá, a srdce hrejúca súťaž 
uskutočnila dňa 7. februára. Prihlásilo sa do nej 31 žiakov, ktorí nás pre-
svedčili o svojom nadaní v troch vekových kategóriách. Všetci si za-
slúžia veľkú pochvalu, veď sa na túto akciu pripravovali pod vedením 

svojich pedagógov a rodičov popri  plnení svojich každodenných úloh. 
Spolu so svojimi kolegami z poroty, ktorými boli Sándor Petrés a Adél 
Radványi, pedagógovia školy, sme sa snažili o najobjektívnejšie roz-
hodnutie, a tým aj o spravodlivé udelenie cien. Porota mala aj v tomto 
roku ťažkú úlohu, veď každý prednes bol niečím výnimočný. V okres-
nom kole súťaže začiatkom marca reprezentovalo školu 12 žiakov.

Moje srdce sa naplnilo radosťou, keď som videla ligotajúce sa oči 
týchto menších, či väčších detí, a ich snahu dokázať niečo pozoruhod-
né. Tešilo ma, že som opäť mohla byť svedkom tohto zázraku. Ten prí-
jemný februárový deň bol pre nás všetkých naozaj sviatkom krásneho 
slova. 

Alžbeta Szárazová
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Iskolába hívogató
A Borsos Mihály Alapiskola nagyon jól együttműködik a Mese-
ország óvodával. Lehetőséget nyújtunk az iskolaköteles gyer-
mekeknek, hogy az átlépés könnyed, zökkenőmentes, szoron-
gásmentes legyen.

I skolánkban a jól működő beiratkozási program által megvalósuló fog-
lalkozások a gyermekeket elsősorban ismerkedésre késztetik, hogy 
természetessé váljon számukra maga a beiskolázás. Ennek köszön-

hetően a gyermekek önállósulnak, nyitottabbá válnak, baráti kapcsola-
tokat ápolnak és betekintenek az iskola életébe is. 

Az idei iskolaévben is havi rendszerességgel, különböző tanórákra 
kapnak meghívást az iskolaköteles óvodások, ahol egy-egy foglalkozás 
keretén belül bepillanthatnak és  belekóstolhatnak a  játékos tanulás 
örömeibe. Ezekről az órákról mindig kellemes élményekkel távoznak 
kis barátaink. 

 A  negyedéves találkozásokat évszakokra bontottuk. Itt az óvodás 
gyerekek az alsó tagozatos pedagógusokkal ismerkednek meg. Az őszi 
programunk keretén belül a varázslatos Őszanyó kalandjára hívtuk paj-
tásainkat. Elsősorban körjátékok segítségével ismerkedtünk meg az új 
arcokkal. Ezt követően kézműves foglalkozáson vettek részt, majd az 
iskolaudvaron mozgásos játékokra került sor. A kedves szülőket vendé-
günk Bartalos Aranka pszichológusnő jó tanácsokkal látta el.

A téli programra január 17-én került sor. Elárulom, hogy egy köszön-
tőt tanultunk meg hangszerek kíséretével, melynek nagy sikere volt. 
Ezt követően csoportokra osztódva minden gyermek más- más kéz-
műves technikákat próbálhatott ki. Nem hiányzott a négy évszak fája 
sem, hiszen ezt már hagyománynak tekintjük. Most a téli fánkat beha-
vaztuk hópehelynyomatokkal. A gyerekek élvezték a tevékenységeket 
és a mozgásos játékokat is. A szülők iskolánk igazgatónőjével, Radványi 
Adéllal beszélgettek, aki ismertette a „Beiratkozási program“ sikereit. 

A közelgő tavaszi programunkra minden kedves, iskolaköteles gyer-
meket szeretettel várunk április 8-án. Ezúton is szeretném a  szülők 

figyelmébe ajánlani vendégünket, Zupkó Máriát, füleki gyógypedagó-
gust és logopédust, aki szakmai tudását és tapasztalatait adja át a szü-
lőknek 15:30–órai kezdettel a Borsos Mihály Alapiskolában.

Az iskolai klub is bekapcsolódik a szoros együttműködésbe, ugyanis 
negyedévente felváltva kötetlen délutáni foglalkozásokra kerül sor az 
iskolában és az óvodában. Így az óvodás gyermek iskolás lehet, míg az 
iskolás újra visszamehet az óvodába játszani. Ez is nagy élmény szá-
mukra.

Igaz, még nincs itt az év vége, de már most mondhatom, hogy óriási 
sikert értünk el óvodásainkkal, ugyanis örömmel, jókedvvel látogatnak 
meg minket, és ami számunkra nagyon fontos, hogy jól is érzik magukat 
nálunk. 

A szülőnek tudatosítaniuk kell, mennyire fontosak a gyökerek, az 
anyanyelv, a hagyományok és egyéb értékek megtartása és továbbadá-
sa. Minden a családban dől el, és mi pedagógusok folytatjuk az odahaza 
megkezdett nevelést itt az iskolában. 

Bc. Trela Anett
pedagógus

A szép szó ünnepe

A   helyi Borsos Mihály Alapiskolában nagy figyelmet fordíta-
nak a diákok különböző versenyekre való felkészítésének. Az 
egyik ilyen a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Fesztivál, 

melynek járási fordulóját mindig egy színvonalas iskolai forduló előz 
meg. Az idén február 7-én került sor erre a kedves és szívet melengető 
versenyre, amelybe az iskola 31 tanulója kapcsolódott be, akik vers- 
és prózamondásban három életkor szerinti kategóriában mutatták 
be tehetségüket. Dicséret illeti őket, hiszen a tanulás, a mindennapi 

feladatok mellett készültek pedagógusaik és szüleik segítségével. 
A zsűri társaimmal együtt, melynek tagjai az idén Petrés Sándor és 
Radványi Adél pedagógusok voltak, próbáltunk a lehető legigazsá-
gosabban dönteni. A munkánk most is nehéz volt, hiszen minden kis 
gyerkőc, és idősebb társaik előadása a maga nemében különlegesnek 
bizonyult. A galántai járási fordulón március elején 12 tanuló képvisel-
te az iskolát. 

A csillogó szemeket, a bizonyítani akarást látva ujjongott a szívem, 
hogy ismét részese lehettem annak a csodának, amit ebben az iskolá-
ban nemcsak magyaráznak, hanem valóban művelik is. Az a kellemes 
februári nap mindannyiunk számára valóban a szép szó ünnepe volt.

Száraz Erzsébet

Bronzsávos minősítés – Bronzové ocenenie
Vajda Dávid

Davidek Monika
Kis Stella Ibolya

Bontó Emma 
Sagan Izabella
Tóth Barbara

Horváth Barbara

Zlaté ocenenie získala aj ďalšia Veľkoúľanka Friderika Tóthová, 
ktorá reprezentovala svoju školu Gymnázium Zoltána Kodálya 
s VJM v Galante v IV. kategórii. Do krajského kola postúpili tí, ktorí 
získali zlaté ocenenie.

A járási fordulón elért eredményeink
Ezüstsávos minősítés – Strieborné ocenenie

Oravec Zoé
Csiba Márió 

Ötvös Sebastian 

Aranysávos minősítés - Zlaté ocenenie
Kerek Lilla Flóra

Kerek Anna Ibolya

Aranysávos minősítést kapott egy további nagyfödémesi ver-
senyző, Tóth Friderika is, aki a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium 
színeiben versenyzett a  IV. kategóriában. A kerületi fordulóba az 
„aranysávosok” jutottak tovább. 

Získané ocenenia v okresnom kole
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Návšteva Múzea 
holokaustu v Seredi

Dňa 15.januára tohto roku navštívili žiaci deviateho ročníka Mú-
zeum holokaustu v  Seredi, ktoré je súčasťou Slovenského ná-

rodného múzea - Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vzniklo 
v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Se-
redi. Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní slovenskí 
Židia. Súčasťou programu bol aj vzdelávací program s názvom „Deti 
holokaustu“. Žiaci spoznali životné príbehy Židov, ktorí boli ako deti 
odvlečení do koncentračných táborov na okupované poľské úze-
mie a do iných táborov. Súčasťou múzea je stála expozícia, kde boli 
uverejnené dobové fotografie, predmety a  dokumenty. Návšteva 
múzea mala aj svoj konkrétny cieľ. Cieľom bolo žiakov naučiť ako bo-
jovať proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii. Exkurzia zanechala 
v žiakoch silné dojmy.

Mgr. Martina Kiss, učiteľka dejepisu

Bojujeme 
proti hoaxom
Základná škola Veľ ké Úľany sa v  decembri 2019 zapojila do 
grantovej výzvy Nadácie Orange s názvom e-Školy pre budúc-
nosť 2019/2020. Škole sa podarilo uspieť vo veľ kej konkurencii 
a získala projekt s názvom Bojovníci proti hoaxom. Projekt pre-
bieha na hodinách slovenského jazyka a literatúry v piatej A a B, 
šiestej B a v siedmej A triede.

Ž iaci z našej základnej školy sú rovnako ako ich rovesníci vysta-
vení informačnému boomu a tlaku, ktorý prinášajú masovo-
-komunikačné prostriedky. Orientovať sa v množstve mediál-

nych výstupov od správ, článkov, rozhovorov, fotografií, videí, blogov 
a vlogov je náročné. Je stále ťažšie a ťažšie rozoznať fakty od názo-
rov, argumenty od prázdnych slov. Projekt má preto žiakom pomôcť 
orientovať sa v  informáciách, ktoré počujú v rádiu, vidia v televízii, 
čítajú v novinách či na internete. Má im pomôcť rozoznať oficiálne 
fakty od ničím nepodložených názorov jednotlivcov, jednostranne za-
meraných či zámerne skreslených informácií vytrhnutých zo širšieho 
kontextu.

Projekt s názvom Bojovníci proti hoaxom preto vedie žiakov 5. - 7. 
ročníka k tomu, aby vedeli rozoznať tzv. fake news či hoaxy. Aktivity 
na hodinách slovenského jazyka a  literatúry rozvíjajú čitateľskú gra-
motnosť, kritické myslenie žiakov, ktorí sa zároveň učia tvoriť argu-
menty. 

V  siedmej A  triede bola zrealizovaná aktivita z príručky Farebná 
škola 2 so zameraním na rozvoj kritického myslenia, mediálnej výcho-
vy a problematiky identity a  predsudkov. So žiakmi sme diskutovali 
o problematike migrácie a mýtmi s ňou spojenými. Žiaci si prečítali 
časť literárneho diela Denníky z Rakky, ktoré vzniklo ako výsledok 
spolupráce reportéra z britskej BBC a utečencom Samerom. Samer vo 
svojom denníku opisuje každodenný život obyčajných ľudí v sýrskom 
meste Rakka, ktoré od roku 2013 ovláda Islamský štát. Uprostred hrôz 
vojny Samer dospieva, zažíva prvé lásky, trápenie sa so školou ale je 
konfrontovaný  aj s verejnými popravami, bombardovaním a nikdy 
neutíchajúcim strachom o vlastný život. Aktivita Ako na hoaxy? upo-
zornila žiakov na manipulatívne správy a  otvorila diskusiu na tému 
migrácie. 

V šiestej B triede žiaci na vlastnej koži zažili aktivitu Férový banán. 
Žiaci zistili, koľko práce majú pri pestovaní banánov poľnohospodári, 
aké náklady má banánová spoločnosť, ktorá toto ovocie vykupuje, 
ako dlho sa banány plavia z plantáží do rôznych kútov sveta, aké riziká 

na seba preberajú veľko- a maloobchodníci. Dozvedeli sa, že napriek 
ťažkej práci na plantážach dostávajú poľnohospodári najmenej pe-
ňazí z predaja banánov. Zistili, akú nespravodlivosť cíti človek, ktorý 
za svoju prácu nedostane sľúbenú odmenu a nemá žiadnu možnosť 
zmeniť to. Šiestaci uvažovali nad tým, či je toto spravodlivé a tvorili 
argumenty, ako by sa to dalo zmeniť. Žiaci sa dozvedeli, že riešením 
týchto problémov môže byť organizácia Fair trade. Otvorili sme tiež 
otázku, ako naše spotrebiteľské správanie súvisí so životom ľudí v kra-
jinách globálneho juhu a žiaci mali možnosť ochutnať výrobky s certi-
fikátom Fair trade.

Žiakom piatej A  a  piatej B triedy bol predstavený projekt Hladná 
planéta (Hungry Planet) od Petra Menzela, ktorý poukazuje na otázky 
chudoby a globalizácie. Séria fotografií Petra Menzela reflektuje veľké 
rozdiely v životnej úrovni ľudí na svete. So žiakmi sme si položili otáz-
ku, či sa dajú tieto rozdiely zmierniť a ak áno, ako. Následne si žiaci 
pomocou aktivity Férové raňajky na vlastnej koži vyskúšali,  že život 
nie je vždy „fér“.  Zistili, že v Čade žije 7 členná rodina z 1 doláru na týž-
deň. Hlad, chudoba a ťažká práca malých detí je v mnohých krajinách 
samozrejmá. 

Projekt s názvom Bojovníci proti hoaxom finančne podporila Nadá-
cia Orange v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020. 
Ďakujeme!

PaedDr. Eva Talianová,
pedagóg ZŠ
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Látogatás a Szeredi 
Holokauszt Múzeumban 

A szlovák alapiskola kilencedikes tanulói 2020. január 15-én elláto-
gattak a Szeredi Holokauszt Múzeumba, amely pozsonyi Szlovák 

Nemzeti Múzeum - Zsidó Kulturális Múzeumának a része. A volt sze-
redi munka-, és koncentrációs tábor helyszínén építették fel. A má-
sodik világháború alatt innen deportálták a szlovák zsidókat. A láto-
gatás része volt egy oktatási program is „A Holokauszt gyermekei” 
címmel. A diákok megismerték azoknak a zsidóknak az életét, akiket 
gyermekként a németek által megszállt lengyelországi koncentrációs 
táborokba és más táborokba hurcoltak el. A múzeum állandó kiállítást 
is tartalmaz, ahol korabeli fényképeket, tárgyakat és dokumentumo-
kat tettek közzé. A múzeum látogatásának konkrét célja az volt, hogy 
megtanítsa a diákokat arra, hogyan kell küzdeni az antiszemitizmus, 
a rasszizmus és az idegengyűlölet ellen. A kirándulás mély benyomást 
tett a tanulókra. Mgr. Kiss Martina, történelem tanár, Ford.-szme-

Felvesszük a harcot 
az álhírekkel
A helyi szlovák iskola 2019 decemberében bekapcsolódott 
az „Orange Alapítvány” által meghirdetett „A jövő az e-Iskola 
2019/2020” pályázati felhívásába. Az iskola a nagy konkurencia 
ellenére szép sikert ért el, és a „Felvesszük a harcot az álhírek-
kel” című pályázata eredményes lett. A projekt a szlovák nyelv 
és irodalom órákon az ötödik A és B, a hatodik B és a hetedik 
A osztályban zajlik.

A z iskolánk tanulói, akárcsak társaik, ki vannak téve az információk 
áradatának és a tömegtájékoztatás által gyakorolt nyomásnak. 
Nehéz eligazodni a nagymennyiségű hír, cikk, interjú, fénykép, 

videó, blogok által közölt adatok sokaságában. Egyre nehezebb meg-
különböztetni a tényeket a véleményektől, az érveket az üres szavaktól. 
Ezért a projekt célja, hogy segítse a tanulókat a rádióban hallott, a tévében 
látott, az újságokban vagy az interneten olvasott információk megértésé-
ben. Célja, hogy segítsen nekik megkülönböztetni a hivatalos tényeket az 
egyének megalapozatlan véleményeitől, az egyoldalúan megfogalmazott, 
vagy szándékosan elferdített, tágabb kontextusból kivett információktól.

A fent említett projekt ezért arra ösztönzi az 5.–7. osztályos tanulókat, 
hogy ismerjék fel a hamis vagy és félrevezető híreket. A szlovák nyelv és 
irodalom óráin belüli tevékenységek fejlesztik az olvasási készséget, a kri-
tikus gondolkodásmódot és a tanulókat  megtanítják okosan érvelni.

A hetedik A osztályban „Színes iskola 2” kézikönyvből dolgoztak, amely 
a kritikus gondolkodásmódra, a médiaoktatásra, az identitás és az előíté-
letek problémáira összpontosított. A tanulókkal megvitattuk a migráció és 
a hozzá kapcsolódó mítoszok kérdését. A diákok elolvasták a Rakkai napló 
egy részét, amely a BBC riporterének és egy Samer nevű menekült együtt-
működésének eredményeként íródott. Samer naplójában leírja a 2013-tól 
az Iszlám Állam felügyelete alatt álló szíriai Rakka városban élő a egyszerű 
emberek mindennapi életét. A szörnyű háború alatt Samer felnő, átéli az 
első szerelmet, az iskolai viszontagságokat, de nyilvános kivégzésekkel, 
bombázásokkal és saját életéért való félelemmel is szembesül. A „Hogyan 
kezeljük az álhíreket?” tevékenység felhívta a figyelmet a manipulatív hí-
rekre és vitát nyitott a migrációról.

A hatodik B. osztályban a tanulók „A tisztességes banán” tevékenységre 
összpontosítottak. A diákok megtudták, hogy mennyi munkával jár a ba-
nántermesztés, milyen költségekkel kell számolni a gyümölcs értékesíté-
sével foglalkozó banáncégnek, milyen hosszú utat tesz meg a banán az ül-
tetvényről a világ különböző pontjaira, milyen kockázatot jelent ez a nagy 
és kiskereskedők számára. Megtudták, hogy az ültetvényeken végzett 

kemény munka ellenére a mezőgazdasági termelők kapják a banánértéke-
sítésből a legkevesebb pénzt. Megismerték, hogy milyen igazságtalansá-
got érez az a személy, aki nem kapja meg a munkájáért ígért díjat, és nincs 
módja annak megváltoztatására. A hatodikosok azon tűnődtek, vajon ez 
tisztességes-e, és érveket kerestek arra, hogyan lehetne ezt megváltoz-
tatni. A diákok megtudták, hogy a „Fair trade”, azaz a „tisztességes keres-
kedelem” megoldhatja ezeket a problémákat. Felvetettük azt a kérdést is, 
hogy hogyan kapcsolódik a mi fogyasztói viselkedésünk a déli országok-
ban élő emberek életéhez. A tanulóknak lehetősége volt megkóstolni a 
„Fair trade” bizonyítvánnyal rendelkező termékeket.

Az ötödik A és B osztály diákjai Petr Menzel „Hungry Planet” (Éhező 
bolygó) című  projektjével ismerkedhettek meg, amely a szegénység és 
a globalizáció kérdéseit taglalja. Petr Menzel fotósorozata a világon élő 
emberek életszínvonala közti nagy különbséget mutatja be. Megkérdez-
tük a tanulókat, hogy szerintük csökkenthetők-e ezek a különbségek, 
és ha igen, hogyan. Ezt követően a diákok az „Igazságos reggeli” (Fair 
Breakfast) segítségével saját bőrükön érzékelhették, hogy bizony az élet 
nem mindig „igazságos”. Megállapították, hogy például a Csád Köztársa-
ságban egy 7 tagú családnak hetente 1 dollárból kell megélnie. Az éhezés, 
a szegénység és a gyermekek által végzett kemény munka sok országban 
természetes.

A „Felvesszük a harcot az álhírekkel” pályázatot anyagilag az Orange Ala-
pítvány a „Jövő az e-iskola 2019/2020” programja támogatta. Köszönjük!

PaedDr. Eva Talianová
a szlovák iskola pedagógusa, (ford. –szme-)

1/20201/2020  ǀ     ǀ   2121NAGYFÖDÉMESI  LÁTHATÁRNAGYFÖDÉMESI  LÁTHATÁR



Všetko pre deti
Rodič je spokojný vtedy, keď vidí, že budúca materská škola 
jeho dieťaťa je ríša detskej radosti, kde sú deti obklopené milu-
júcimi učiteľ kami. Navyše, keď je táto ríša moderná a dobre vy-
bavená, tak je to sám o sebe veľ ký úspech!

V   našej Rozprávkovej krajine majú deti mnoho hračiek, ktoré 
rozvíjajú ich osobnosť a hra s nimi je samá radosť. Ľudia obdi-
vujú náš nádherný impozantný dvor obklopený rozprávkovou 

stenou, kde sa nachádzajú prekrásne preliezky z  agátového dreva, 
hojdačky, šmýkačky a pieskovisko. Žiaľ, bývalú ozdobu  nášho dvora, 
našu milovanú obrovskú loď sme museli odstrániť, pretože už nebola 
bezpečná pre deti. Ale na jej mieste sme vybudovali prekrásny pocito-
vý chodník, ktorého účelom je vnímanie rôznych povrchov a materi-
álov bosými chodidlami, ako aj akupresúrna masáž reflexných bodov. 
Okrem toho predchádza vzniku plochej nohy a pomáha vyformovať 
potrebnú klenbu nohy. 

Náš kolektív robí všetko preto, aby sa deti v našej materskej škole 
cítili bezpečne, a aby sa v pokojnom prostredí mnohostranne rozvíja-
li. Naši pedagógovia neustále rozvíjajú svoje vedomosti, učia sa o naj-
novších trendoch vo výchove a vzdelávaní. Odkedy sa stala naša ma-
terská škola oficiálne „Šťastnou materskou školou“, deti triedy Lienok 
majú mesačne okrem každodenného výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu aj hodinu šťastia. Zdá sa, že sú tieto aktivity medzi detmi veľmi 
obľúbené, pretože z triedy je počuť šantenie a smiech. To isté možno 
povedať aj o  skupine Včielok, kde jedna učiteľka obohacuje každo-
denné výchovno-vzdelávacie činnosti so šachovým programom, dru-
há zas so základmi ľudového tanca.

Okrem zachovania maďarskej identity pokladáme za dôležité aj 
vzdelávanie našich detí v slovenskom jazyku. V tomto sú nám nápo-
mocné deti slovenskej národnosti, pretože s ich pomocou sa ľahko 
a prirodzene zoznamujú so štátnym jazykom aj maďarské deti.

Medzi naše priority patrí zabezpečenie hladkého prechodu detí 
materskej školy do základnej školy. Naši škôlkari pravidelne navšte-
vujú Základnú školu Mihálya Borsosa s VJM, kde spoznávajú učiteľov, 
triedy, hodiny, a preto, keď príde čas, chodia do školy s radosťou a bez 
problémov.

PaedDr. Iveta Manová
riaditeľka MŠ s VJM

Mindent 
a gyermekekért

Egy szülő akkor nyugszik meg igazán, ha látja, hogy gyermeke 
óvodája egy vidám gyermekbirodalom, ahol szerető óvó nénik 
veszik körül, és ahol gyermekét biztonságban tudhatja. Ha ez a 
gyermekbirodalom ráadásul még jól felszerelt és modern is, ak-
kor az kész siker! 

M eseországunkban korszerű segédeszközök, és sok- sok 
fejlesztő játék áll a gyermekek rendelkezésére. Gyönyörű 
impozáns udvarunkat mindenki megcsodálja, hiszen öröm 

játszani a mesefallal körülvett csodaszép akácfa mászókákon, a hin-
tákon, csúszdákon vagy a  homokozóban. Az udvarunk régi ékessé-
gét, a  gyönyörű hajónkat kénytelenek voltunk eltávolítani, mivel az 
már veszélyessé vált a gyermekek számára. A helyére egy csodálatos 
érzékelő járdát építettünk, melynek célja a gyermekek talpazatának 
akupresszúrás masszázsa. A különböző burkolatokon való mezítlábas 
járás más-más talpi reflexpontot stimulál, és többek között megelőzi 
a lúdtalp kialakulását is. 

Óvodánk munkaközössége sokat tesz azért, hogy az ide járó gyer-
mekek sokoldalúan és nyugodt környezetben fejlődjenek. Pedagó-
gusaink folyamatosan fejlesztik és képezik magukat, hogy a  legmo-
dernebb és legújabb módszerekkel oktassák és neveljék az ide járó kis 
csemetéket. Amióta óvodánk átvette a „Boldog óvoda” kitüntetést, 
a  mindennapos oktatás és nevelés mellett a Katica csoportban ha-
vonta boldogságórákat tartunk. Ezeket az aktivitásokat láthatóan 
a gyermekek nagyon élvezik, hiszen jókedv és nevetés hallatszik ki az 
osztályteremből. Ugyanez elmondható a  nagycsoportról is, ahol az 
egyik óvó néni a sakkjátszótér, a másik pedig a néptánc módszertaná-
val fűszerezi az óvodai tevékenységek mindennapjait. 

A magyar nyelv és a magyar identitás megőrzése mellett fontosnak 
tartjuk a szlovák nyelv oktatását is. Sokat beszélünk szlovákul, hogy 
a  gyermekekben kialakuljon az államnyelvvel való kapcsolat. Ebben 
segítségünkre vannak a  szlovák anyanyelvű gyermekek, akik segít-
ségével a szlovák nyelvezet a magyar gyermek számára könnyebben 
elsajátíthatóvá válik. 

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a zökkenőmentes óvodából iskolá-
ba való átmenetet is. Az iskolaköteleseink rendszeresen látogatják 
a Borsos Mihály Alapiskolát, ismerkednek a pedagógusokkal, tanter-
mekkel, órákkal, amely azt eredményezi, hogy amikor eljön az ideje, 
örömmel és gond nélkül mennek az iskolába.

PaedDr. Manó Ivett
 a magyar óvoda igazgatónője
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Šachové ihrisko 
v maďarskej škôlke

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden šachový palác. Býval tam kráľ 
s  kráľovnou... - takto sa začína rozprávka a  na jej hrdinov čaká 
veľa dobrodružstiev, množstvo tajuplných záhad už aj v  našej 
škôlke. 

V   Maďarsku už pár rokov úspešne prebieha program viacná-
sobnej šachovej olympioničky, medzinárodnej veľmajsterky 
a čestnej podpredsedníčky Medzinárodného šachového zvä-

zu Judit Polgár, ktorá vypracovala tento program pre deti v materskej 
škole pod názvom: „Šachové ihrisko, komplexný program rozvoja 
zručnosti“. Je to škôlkarská verzia 
školského programu „Šachový pa-
lác“, ktorý sa od roku 2013 úspešne 
uplatňuje aj na  základných školách, 
a  je akýmsi mostom na preklenutie 
ťažkosti pri prechode z  MŠ do ZŠ. 
Je to balíček, ktorý obsahuje hry, 
pracovné zošity, prvky rozvíjajúce 
pohyb, náučné filmy, základnú ša-
chovnicu a figúrky. V rámci nových, 
užitočných zamestnaní v  MŠ budú 
deti pripravené okrem škôlkarského 
života aj na dynamicky premenlivé, 
impulzívne javy digitálneho sveta. 

„Šach nie je len hra, ale aj určitá 
forma myslenia, ktorá sa už v  det-
skom veku môže osvojiť a  úspešne 
využiť v  mnohých iných oblastiach. 
Je to univerzálna rozcvička mozgu, 
ktorá učí deti k logickému mysleniu, rozvíja schopnosť riešiť problémy 
a kreativite dáva krídla.“ – hovorí Judit Polgár. 

Pracovný zošit postupne uvádza deti do tajomstiev hry. Najprv im 
predstaví figúrky a  rôzne možnosti ťahov, potom zaujímavým a  zá-
bavným spôsobom pravidlá. Úlohy predstavujú rôzne kombinácie, 
a potom postupne, krok za krokom oboznamujú deti so stratégiami 
šachu. Táto hra nevychováva z detí hráčov šachu z jedného okamihu 
na druhý, ale podľa našich očakávaní v nich vzbudí záujem a obľúbia si 
ju, čo je už dobrým predpokladom. 

V našej Rozprávkovej krajine si ju deti vo veľkej triede veľmi obľúbili. 
Kolektív MŠ s VJM

Sakkjátszótér 
a magyar óvodában

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Sakkpalota. Abban 
lakott a  király és a  királynő... - így kezdődik a  mese, amelynek 
szereplőire megannyi kaland és megoldásra váró rejtély vár im-
máron a mi óvodánkban is. 

A   Magyarországon már évek óta sikeresen futó „Sakkjátszótér 
Komplex Képességfejlesztő Program”, amelyet Polgár Judit 
többszörös sakkolimpikon, nemzetközi nagymester, a  Nem-

zetközi Sakkszövetség tiszteletbeli alelnöke dolgozott ki. Ez a 2013 óta 
nagy sikerrel alkalmazott iskolai „Sakkpalota Program” óvodai változata, 

amely hidat képez az óvodai-iskolai 
átmenetben. Ez játékokkal, foglal-
koztató füzetekkel, mozgásfejlesz-
tő elemekkel és oktatófilmekkel 
kiegészített csomag, mely az alapo-
kat képező tábla- és bábismeretből 
indul ki. Az újszerű, hasznos óvodai 
foglalkozások során a kicsiket nem 
csak az óvodai életre, hanem a digi-
tális világ impulzív és dinamikusan 
változó jelenségeire is felkészítik. 

„A  sakkozás nemcsak játék, ha-
nem gondolkodásmód is, amely 
már kisgyerekkorban elsajátítható, 
majd az élet számos területén si-
kerrel hasznosítható. Univerzális 
agytréning, amely logikus gondol-
kodásra tanít, fejleszti a probléma-
megoldó képességet, és szárnya-

kat ad a kreativitásnak.“ – mondja Polgár Judit.   
A munkafüzet fokozatosan vezeti be a gyerekeket a játék rejtelmei-

be. Először bemutatja a figurákat, a különféle lépéslehetőségeket, majd 
játékos, szórakoztató módon a szabályokat. A gyakorlatok a különböző 
kombinációkat mutatják be, majd lépésről-lépésre haladva ismertetnek 
meg a sakk stratégiájával. A Sakkjátszótér nem nevel sakkozóvá egyik 
pillanatról a másikra, de reményeink szerint megszeretteti a sakkot 
a gyerekekkel, felkelti iránta az érdeklődést és így nagyon jó alapozás-
nak tekinthető. 

Mindenesetre Meseország nagycsoportosai nagyon szeretik.
A Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda kollektívája
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Športové okienko – Sportablak

Halový futbalový turnaj

D ňa 18. januára 2020 sa uskutočnil 17. ročník halového futba-
lového turnaja „O pohár starostu obce“. Deň predtým bolo 
ešte prihlásených 8 mužstiev, ale v deň turnaja ráno sa zapí-

salo už len 6 tímov. Najlepším riešením priebehu turnaja sa ukázala 
voľba dvoch trojčlenných  skupín, v rámci ktorých si všetci navzájom 
zmerali sily. Po týchto stretnutiach sa vytvorili semifinálové dvojice. 
V prvom zápase s výsledkom 2:1 zvíťazili „Old Boys“ nad mužstvom 
„Feketék Fehéren“. Druhý semifinálový duel vyhral tím „Vagabundi“ 
po víťazstve 4:2 nad mužstvom „Horgászok“. Zároveň bolo jasné, že 
o 3. miesto sa stretnú „Horgászok- Rybári“ proti „Feketék Fehéren“, 
kde sa zrodil výsledok 1:0. Tým sa na 3.mieste umiestnili „Horgászok“.

Vyvrcholením turnaja bolo pútavé a napínavé finále, v ktorom pa-
dol rozhodujúci gól 10 sekúnd pred záverečným hvizdom, a to v pro-
spech „Vagabundov“. Po slávnostnom vyhodnotení si teda oni mohli 
prevziať „Putovný pohár starostu obce“ pre víťaza turnaja. Odovzdá-
vali sa aj individuálne ocenenia, a to pre najlepšieho strelca: ktorým 
bol tento raz Márk Winkler, a pre najlepšieho hráča turnaja, ktorým sa 
stal Erik Benes. 

Po zaujímavých a niekedy až „iskrivých“ zápasoch sa starosta obce, 
Ing. František Gőgh poďakoval zúčastneným tímom za športový prí-
stup, a komisii športu a telesnej výchovy za organizáciu turnaja. Na 
záver každého pozval na ďalší, v poradí 18. ročník.

Lencsés Zoltán

Teremfocitorna 

J anuár 18-án került megrendezésre a „Polgármesterkupa terem-
focitorna” 17. évfolyama. Egy nappal a torna előtt még 8 csapat 
jelezte részvételi szándékát, de a torna reggelére 6 csapatra 

fogyatkozott a mezőny. A legjobb lebonyolítási módnak a két há-
romcsapatos csoport bizonyult, amely küzdelmei után kialakult az 
elődöntős párosítás. Itt előbb az „Old Boys” – „Feketék Fehéren” mér-
kőzést láthatta a népes közönség, amely az Old Boys 2:1-es diadalá-
val végződött. A második elődöntős meccsen a „Vagabundi” csapata 
győzött 4:2 arányban a „Horgászok” ellen. Ezzel kialakult a döntő, il-
letve a 3. helyért zajló párharc. Az utóbbi mérkőzést 1:0 arányban, és 
ezzel a torna 3. helyét a „Horgászok” csapata nyerte.

A torna kicsúcsosodásaként egy nagyon izgalmas döntő mérkőzést 
láthattunk, ahol a győztes gól 10 másodperccel a vége előtt született 
a „Vagabundi” csapat nagy örömére. Így az ünnepélyes eredményhir-
detésen ők vehették át a „Polgármesterkupát”. Egyéni értékelésekre 
is sor került, méghozzá a legjobb góllövő, Winkler Márk és a legjobb 
játékos Benes Erik személyében.

Az izgalmas, sőt helyenként „szikrázó” focitorna végén községünk 
polgármestere, Gőgh Ferenc köszönte meg a csapatok részvételét és 
a sportszerű hozzáállást, valamint a szervező sport- és testnevelési 
bizottság munkáját. Egyúttal mindenkit szertettel meghívott a követ-
kező, 18. évfolyamra.

Lencsés Zoltán
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V  kultúrnom dome 
každý pondelok od 
13,30 tancujú členovia 
staršej generácie. Za-
mestnania tanca radosti 
budú pokračovať až po 
ukončení mimoriadnej 
situácie.

A  helyi kultúrházban 
minden hétfőn délután 
13,30-tól táncolnak az idő-
sebb korosztály tagjai. Az 
örömtánc további foglal-
kozásai csak a  rendkívüli 
helyzet megszűnése után 
folytatódnak.

TANEC RADOSTI – ÖRÖMTÁNC

Karneval v materskej škole
„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna je to správa: ako 
každý rok aj v tomto čase, fašiangy tu máme zase.“ A aké by to 
boli fašiangy, keby nebolo poriadnej fašiangovej zábavy? Det-
ský karneval je v tomto čase milou tradíciou.

V našej materskej škole sa uskutočnil fašiangový karneval 14. februára, 
kedy  sa  celá materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, do ktorej 
zavítali rozprávkové bytosti – princezné, čarodejnice, spidermani, poli-
cajti, kovboji, supermani,  ale i zvieratká – lienky, draci, dinosaury a iné. 

Škôlka ožila príchodom čarodejnice v  podaní pani učiteľky, ktorá 
predstavila všetky prítomné masky. Zrazu medzi maskami chýbali všet-
ky princezné, ktoré museli rytieri vyslobodiť. Po vyslobodení princezien 
začal tanec s veselou hudbou. 

Masky spievali, tancovali a pochutnali si aj na výborných maškrtách, 
ktoré pripravili rodičia. Keďže každé jedno dieťa bolo na karnevale jedi-
nečné, preto aj každé zvíťazilo. Odmenou im bol darček v podobe taštič-
ky s farbičkami. 

Veľká vďaka patrí všetkým pedagogickým zamestnancom, pracovní-
kom kultúrneho domu a  rodičom za vytvorenie príjemnej fašiangovej 
atmosféry. 

Fotoreportáž z nášho karnevalu si môžete pozrieť na 28. strane.
PaedDr.Lívia Lelkesová, učiteľka MŠ

Karnevál az óvodában
„Közhírré tétetik a rendkívüli hír, hogy újra itt van a farsang!” 
És vajon milyen lenne a farsang igazi farsangi mulattság nélkül. 
A gyermek karnevál a farsangi időszak kedves színfoltja.

A mi óvodánkban február 14-én került sor a jó hangulatú szórako-
zásra, amikor óvodánk mesevilággá alakult, ahová a hercegnők, bo-
szorkányok, pókemberek, rendőrök, cowboyok, szupermenek, de 
a legkülönfélébb állatok – katicabogarak, sárkányok dinoszauruszok 
is ellátogattak. 

A boszorkány jelmezbebújt tanító néni bemutatta az egyes masz-
kokat. Egyszer csak eltűnt az összes hercegnő, akiket a lovagoknak 
kellett kiszabadítaniuk. A sikeres mentőakció után elkezdődött a tánc 
és az igazi mulattság. 

A jelmezbe öltözött gyerekek daloltak, táncoltak és kóstolgatták 
a szülők által készített finomságokat. Mivel minden jelmez szép és 
ötletes volt, mindenki győztes lett. Ajándékuk egy színes ceruzákat 
tartalmazó táska volt. 

Nagy köszönet illeti az óvoda pedagógusait, a kultúrház dolgozóit 
és a kedves szülőket az igazi farsangi hangulat kialakításáért. 

A karneválunkról készült képriport a 28. oldalon látható.
PaedDr.Lívia Lelkesová

óvónő, (ford. –szme- )

Oznam redakcie – Szerkesztőségi hír
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú koronavírusom 

v  tomto čísle časopisu neuvádzame plán podujatí na II. štvrťrok, 
nakoľko nevieme posúdiť ako sa situácia vyvinie, a  kedy sa môžu 
naplánované podujatia uskutočniť. 

Tekintettel a koronavírus által előidézett rendkívüli helyzetre, 
lapunkban nem közöljük a II. negyedéves eseménynaptárt, mivel 
nem tudjuk hogyan alakul a helyzet, s mikor kerülhet sor a beterve-
zett rendezvényekre.

Zabíjačka našich hasičov – Tűzoltóink disznóölése

22. februára sa uskutočnila dobre vydarená zabíjačka našich ha-
sičov, ktorí sa touto cestou chcú poďakovať všetkým, ktorí nákupom 
zabíjačkových dobrôt podporili činnosť hasičského zboru.

Február 22-én sikeres disznóölést tartottak tűzoltóink, akik ezú-
ton szeretnének köszönetet mondani mindenkinek, akik a disznóölé-
si finomságok vásárlásával támogatták a testület tevékenységét.
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Rozlúčili sme sa 
Elbúcsúztunk

December 2019
Jozef Marček (69)
Jozef Boros (63)
František Troiak (67)
Júlia Vranová (82)
Pavel Gombai (85)
Tibor Winkler (56)
Monika Kaprinayová (44)
Ľudovít Fecske (80)
Zuzana Orbanová (83)
Oľga Hüttnerová (83)
Ján Domonkos (79)

Január 2020
František Hlavna (78)
Mária Bležáková (85)
Helena Hodúrová (80)
Mária Manczalová (81)
Július Takács (86)

Február 2020
Alžbeta Horváthová (72)
Rozália Vidová  (65)
Zuzana Tornyaiová (72)

Marec 2020
Mária Čičelová (76)

Česť ich pamiatke! - Tisztelet emléküknek!

(ÚDAJE Z MATRIČNÉHO ÚRADU OBCE / A HELYI ANYAKÖNYVI HIVATAL ADATAI)

Spoločenská rubrika – Társasági rovat

PORIADKOVÁ SLUŽBA OBCE – 0910 97 97 97 – A KÖZSÉG RENDFENNTARTÓ EGYSÉGE

Manželstvo uzavreli vo Veľkých Úľanoch – Nagyfödémesen kötöttek házasságot

Január 2020
Ladislav Bihari – Klaudia Karvaiová

Február 2020
Peter Cséfalvay – Patrícia Blážová 

Radovan Kulda – Danka Bánska

Marek Szabó – Miroslava Gőghová

Marec 2020
Ľudovít Szabo – Karin Bothová

Norbert Kocsis – Vivien Geraldina Bodisová
Blahoželáme – Gratulálunk!

Štatistika obce 
za rok 2019

Počet narodených detí: 54, z toho 26 chlap-
cov a 28 dievčat. V porovnaní s predošlým 
rokom sa počet narodených detí zvýšil o 
12. Najviac detí (9) sa narodilo v mesiaci júl. 

Medzi najobľúbenejšie mená v  roku 2019, 
ktoré rodičia dávali svojim deťom u chlapcov 
patrili: Ján (3), Sebastian (2) a u dievčat Karolína 
(2), Ema (2) a Lilien (2).

Počet sobášov v obci:  26, z toho bolo 9 ob-
čianskych a 17 cirkevných sobášov.  

Okrem sobášov, ktoré sa konali v našej obci, 
bolo uskutočnených ešte 19 sobášov našich ob-
čanov mimo našej obce.

V roku 2019 boli rozvedené 4 manželstvá.
Počet úmrtí v roku 2019 bolo 39, z toho 

18 mužov a 21 žien. Najviac občanov zomrelo 
v mesiaci december (11).

Celkový počet obyvateľov  k 31.  12.  2019 je 
4 568, z toho 2 233 mužov a 2 335 žien. Prírastok 
obyvateľstva obce pretrváva už niekoľko rokov.

Mgr. Katarína Sztraková, matrikárka

A 2019-es év községi 
statisztikája

2019-ben született gyermekek száma: 54, 
ebből 26 fiú és 28 lány. Az előző évhez vi-
szonyítva az újszülöttek száma 12-vel több. 
A legtöbb gyermek (9) júliusban született. 

2019-ben a szülők által adott legkedvel-
tebb fiúnevek: János (3), Sebastian (2) és 
lánynevek Karolina (2), Ema (2) és Lilien (2) 
voltak

A községben kötött házasságok száma: 
26, ebből 9 polgári és 17 egyházi esküvő. 
A községünkben megtartott esküvőnkön kí-
vül 19 alkalommal kötöttek házasságot köz-
ségünk lakosai más településen.

2019-ben 4 házasság bomlott föl.
Az elhalálozások száma 2019-ben 39, eb-

ből 18 férfi és 21 nő. A legtöbb elhalálozás (11) 
decemberben volt.

A község lakosainak száma 2019. 12. 31-én 
4 568, ebből 2 233 férfi és 2 335 nő. A lako-
sok száma évről évre emelkedik.

Mgr. Sztraka Katalin, anyakönyvvezető

Ukazovateľ / Mutató Muži - Férfiak Ženy - Nők Spolu - Összesen
Počet obyvateľov k 31.12.2018 2192 2296 4488A lakosok száma 2018.12.31-én 

Prihlásených k pobytu 2019 62 62 124Állandó lakhelyre bejelentkezettek

Počet narodených v roku 2019 26 28 54Újszülöttek száma 2019-ben

Odhlásených z trvalého pobytu v roku 2019 29 30 59Kijelentkezések száma2019-ben

Počet zomretých v roku 2019  18 21 39Elhunytak száma 2019-ben

Prírastok v porovnaní s rokom 2018  41 39 802018- hoz viszonyítva – emelkedés 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2019 2233 2335 4568A lakosok száma 2019. 12. 31-én

Naše novorodeniatka 
Újszülötteink

December 2019
Brian Bako

Rebeka Hašto
Patrícia Pivková

Vanessa Strezenická
Linda Bubeníková

Rayan Karkutli
Karolína Biháriová

Január 2020
Aylin Radicsová
Linda Radványi

Tobias Babóš
Sebastián Krajčovič
Radovan Porubský

Február 2020
Dominik Lakatoš

Michal Ováry 
Dan Hájovský

Simona Bihariová
Blahoželáme – Gratulálunk!
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Fašiangy našich najmenších
A legkisebbek farsangja

Obdobie fašiangov je obdobie zábav a dobrej nálady. Aj naši naj-
menší obyvatelia, škôlkari usporiadali pri tejto príležitosti maš-

karný ples, respektíve deň plný masiek. Naša fotoreportáž na stra-
nách 27. a 28. vám predstaví prekrásne masky, do ktorých sa obliekli 
deti v obidvoch materských školách. 

A   farsang a  felhőtlen jókedv és a  szórakozás ideje. Községünk 
legkisebbjei, az ovisok is maszkabált, illetve álarcos napot tar-

tottak. Képriportunk a 27. és 28. oldalon a két óvodában megjelenő 
csodálatos jelmezeket mutatják be. 

-sz-

Materská škola  maďarská  
Magyar óvoda
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Fašiangy našich najmenších
A legkisebbek farsangja

Materská škola slovenská  
Szlovák óvoda


