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Kupujete alebo predávate nehnuteľnosť? Skúste to s realitnou
kanceláriou, ktorá má dobré obchodné meno, ešte lepšie výsledky
a najmä – šetrí Váš čas a nervy! Napríklad, Directreal.
Väčšina z nás sa aspoň raz v živote ocitne v situácii, keď
predáva alebo kupuje nehnuteľnosť. Či už rieši nové bývanie
na základnom štarte do života, prípadne „mení“ menšie za
väčšie po očakávanom prírastku do rodiny , alebo predáva
nehnuteľnosť po zdedení. Nie všetci sme odborníci na kúpu
alebo predaj nehnuteľností. Vtedy stojíme pred vážnym
rozhudnutím... S realitkou alebo bez nej. Veríme, že našich pár
riadkov Vám určite pomôže sa správne rozhodnúť a priviesť
Vaše predstavy do úspešného konca. Pred pár rokmi stačilo
ak si človek, ktorý chcel predať nehnuteľnosť podal inzerát,
na nehnuteľnosť vyvesil nápis „ NA PREDAJ“ a všetko bolo
vyriešené. Nikto sa nepozastavil nad tým, že to bol inzerát
textový, bez fotiek a ani nad cenou. Predávalo sa rýchlo a
predalo sa takmer čokoľvek. Samozrejme, napomohli aj
takmer 120%-né financovanie zo strany hypotekárnych bánk.
Dnešná situácia je však úplne iná. Ponuka nehnuteľností
na trhu prevyšuje dopyt po nich. Možno povedať, že je
doba, keď sú ceny nehnuteľností ustálené a o predaji často
rozhodujú maličkosti. Dnes už nestačí iba textový inzerát bez
fotiek. Treba mať znalosti trhu a aktuálne informácie o cenách
a možnostiach v daných regiónoch. Tieto zmeny je dôležité
sledovať, vzdelávať sa a napredovať. Majiteľ nehnuteľnosti,
ktorý si ju predáva sám, však často nevie stanoviť cenu, nevie
ako správne inzerovať, ako zabezpečiť obhliadku, nehovoriac
už o potrebných právnych úkonoch na úspešné ukončenie
predaja. Ani ten, kto nehnuteľnosť kupuje, však veľakrát
nevie, na čo sa má pri obhliadke zamerať, čo si všímať a čoho
sa vyvarovať. Preto sa ponúka príležitosť osloviť realitného
makléra a kvalitnú realitnú kanceláriu, aby Vám v týchto
chvíľach pomohla, pretože tu nejde o pár centov, či eur, ale
nehnuteľnosť Vám môže slúžiť prakticky celý život.

Prečo predaj, či kúpa cez realitnú kanceláriu DIRECTREAL?
Lebo....
• Preveríme právny stav Vašej nehnuteľnosti, či v nakladaní
s nehnuteľnosťou nie je nejaké obmedzenie,
• vašu nehnuteľnosť profesionálne spropagujeme, pripravíme
jej prezentáciu na internete, v tlači ako aj na verejne
prístupných miestach,
• stanovíme stratégiu predaja, odporučíme Vám správne
stanoviť predajnú cenu,
• zabezpečíme obhliadky Vašej nehnuteľnosti bez stresu
a nervozity v čase, kedy aj Vám to vyhovuje,
• disponujeme širokou databázu nádejných klientov, ktorí
nehnuteľnosti hľadajú, a s ktorými sme na obhliadke boli. Ak
nehnuteľnosť kupujete dokážeme Vám nájsť nehnuteľnosť
podľa Vašich predstáv, presne pre Vás, takpovediac ušitú
Vám na mieru.
• zabezpečíme všetky právne náležitosti spojené s predajom
či kúpou, odporučíme znalcov na vypracovanie znaleckého
posudku, dovedieme predaj do konca, ochránime celý
proces až do vyplatenia ceny,
• preveríme Vaše možnosti financovania kúpy nehnuteľnosti,
navrhneme to správne riešenie a pomôžeme s vybavením
hypotekárneho úveru,
• naša práca predajom nekončí, po predaji zabezpečíme
prebratie a odovzdanie nehnuteľnosti, prehlásenie energií.
Toto je však len zlomok úkonov, ktoré sú spojené
s predajom, či kúpou nehnuteľností, ktoré vyriešime za
Vás, čím šetríme Váš čas, energiu ale najmä nervy, keď by
ste mali Vy behať sami po úradoch a rôznych kanceláriách.
Príďte a presvedčte sa o kvalite našich služieb. Radi
Vás privítame na našich pobočkách v Galante, v Seredi
a v Hlohovci.

Ingatlant vásárol vagy kínál
eladásra? Próbálkozzon egy
jónevű ingatlanközvetítő irodával,
melynek eredményei hírnevétől is
jobbak, melynek segítségével időt
takarít meg, s az idegeit is kíméli!
Ilyen például a Directreal.
A legtöbb ember életében legalább egyszer adódik olyan helyzet,
hogy ingatlant kénytelen eladni vagy vásárolni. Vagy élete
elindításához keres új lakást, vagy a család várva várt gyarapodásakor
„cseréli el” a kisebbet egy nagyobbra, vagy a megörökölt
ingatlant szeretné eladni. Nem mindenki szakember az ingatlanok
megvételében és eladásában. Ilyenkor fontos döntés előtt állunk...
Ingatlanközvetítő irodával vagy anélkül. Reméljük, ez a pár sor segíti
majd Önöket a helyes döntésben és elképzeléseik valóra váltásában.
Néhány évvel ezelőtt még elég volt, ha az ingatlant eladásra kínáló
egyén hirdetést adott fel, az ingatlanra kitette az „ELADÓ” feliratot,
s máris minden megoldódott. Senkit sem érdekelt, hogy szöveges,
fénykép nélküli volt-e a hirdetés, és mennyibe került. Szinte mindent
el lehetett adni, méghozzá gyorsan. Természetesen ebben a
jelzálogbankok mintegy 120 %-os hitele is segített. Ma azonban
egész más a helyzet. Az ingatlanpiacon a kínálat meghaladja a
keresletet. Elmondhatjuk, hogy olyan időket élünk, amikor az
ingatlanok ára adott, s az eladásról gyakran apróságok döntenek. Ma
már nem elég a fotó nélküli szöveges hirdetés. Piaci ismeretekkel,
aktuális információkkal kell rendelkezni, és tisztában kell lenni
a lehetőségekkel az adott régión belül. Fontos, hogy kövessük
ezeket a változásokat, figyeljünk és haladjunk előre. Azon ingatlan

Zavolajte nám:

0915 956 771 • 0903 423 200 • 0911 270 072
Vajanského 2385/20, Galanta

www.directreal.sk/partner
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tulajdonosa, aki egyedül árulja az ingatlant, gyakran nem tudja
megállapítani az árát, nem tudja, hogyan kell helyesen hirdetni,
hogyan kell biztosítani a szemlét, az eladás megvalósításához
szükséges jogügyletekről már nem is beszélve. Sokszor az ingatlant
vásárló sem tudja, mire összpontosítson a megtekintés során,
mit vegyen észre, s mitől óvakodjon. Ezért itt a lehetőség, hogy
megszólítson egy ingatlanközvetítő szakembert és egy minőségi
ingatlanközvetítő irodát, hogy segítsék Önöket ebben a helyzetben,
hiszen itt nem csupán pár centről vagy euróról van szó, az ingatlan
gyakorlatilag egész életen át szolgálhatja majd Önöket.
Miért adjunk el és vásároljunk a DIRECTREAL ingatlanközvetítő
irodán keresztül?
Mert...
● ellenőrizzük ingatlana jogi állapotát, nincs-e valami korlátozás,
megszorítás az ingatlan kezelésében
●
ingatlanát professzionális módon propagáljuk, elkészítjük
internetes és nyomtatott prezentációját, s hozzáférhető helyeken
közzé is tesszük
● megszabjuk az eladás stratégiáját, segítünk az eladási ár helyes
meghatározásában
● megszervezzük az ingatlan megtekintését stressz és idegeskedés
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nélkül az Ön számára legmegfelelőbb időpontban
reményteli kliensek széles databázisával rendelkezünk,
akik ingatlant keresnek, s akikkel már szemlén is voltunk.
Ingatlanvásárlásnál meg tudjuk Önnek keresni az elvárásainak
legmegfelelőbb ingatlant, melyet szinte az Ön személyére szabtak
● biztosítjuk a vásárláshoz és az eladáshoz szükséges jogi lépéseket,
szakértőt ajánlunk a szakvélemény kidolgozására, teljesen
végigvisszük az eladást, s az ár kifizetéséig figyelemmel kísérjük az
egész folyamatot
●
felülvizsgáljuk az ingatlanvételhez szükséges pénzügyi
lehetőségeit, megfelelő megoldást ajánlunk és segítünk a
jelzáloghitel elintézésében
● munkánk az eladással nem fejeződik be, utána biztosítjuk az
ingatlan átvételét és átadását, valamint az energia átjelentését is
Ez azonban az ingatlan eladásával és megvételével kapcsolatos
eljárásainknak csupán töredéke, a dolgokat Ön helyett oldjuk
meg, idejüket, energiájukat s főleg idegeiket kímélve azzal,
hogy nem kell a hivatalokat és irodákat járniok. Jöjjenek el,
győződjenek meg szolgáltatásaink minőségéről. Szívesen
látjuk Önöket galántai, seredi és galgóci kirendeltségeinkben.
●

Chceš osloviť verejnosť a nech to má silu?

Galantský
a
Šaliansky

ŽURNÁL

email: gszurnal@gmail.com

tel: 0903 516 499
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Salón ÚSMEV
Horné Saliby

Marcela Bedecsová

Tel.: 0908 165 964

Exkluzívne účesy na spoločenské udalosti, stužkové, plesy, svadby, zábavy.
Pracujeme iba na objednávku!

Vianoce klopú na dvere, žiadne stresy!

Cukráreň Kataríny Filovej
v Horných Salibách

napečie za Vás. Chutne, kvalitne,
spoľahlivo. Zákusky od Kataríny
Filovej, to je potešenie pre žalúdok,
nervy aj Vaše oči!

031/785 2473
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„Nebojím sa o budúcnosť našej obce, veď tu žijú dobrí
a pracovití ľudia, ktorým záleží na osude obce“,
hovorí Ing. František Gőgh, starosta obce Veľké Úľany.
Názov obce sa nachádza
v listine prvýkrát vo
forme Fudemus v roku 1221. Listinu vydal
uhorský kráľ Ondrej II., keď daroval časť
územia Tevel istému Sazlovi za jeho vernosť.
Podľa územnosprávneho členenia je obec
Veľké Úľany súčasťou Trnavského kraja
a Galantského okresu. Patrí do mikroregiónu
dolného považia, ktorý sa ľudovo nazýva
Matúšova zem. Naša obec je jednou najväčšou
obcou regiónu s počtom obyvateľov 4327.
Podľa údajov zo sčítania obyvateľov, domov
a bytov 2011 vyplýva, že najviac obyvateľov –
63,67 % sa prihlásilo k maďarskej národnosti.
K slovenskej národnosti sa prihlásilo 33,90
%, k českej 0,35 %, rómskej 0,62 %.
Ku
dňu sčítania mala obec Veľké Úľany 4330
obyvateľov. V porovnaní so sčítaním ľudu
z roku 2001, keď počet obyvateľov obce bol
4180, to predstavuje nárast o 4 %.
o Ako Vy hodnotíte svoje postavenie starostu
v obci za tieto roky, čím Vás táto práca
posilnila, v čom možno oslabila, čo u Vás
naštartovala...?
Odpovedá Ing. František Gőgh, starosta obce
Veľké Úľany
- Som šestnásty rok starostom obce Veľké Úľany.
Prvýkrát som bol zvolený za starostu obce 9
rokov po nežnej revolúcii. Nakoľko mi občania
prejavili dôveru, začalo sa obdobie, v ktorom som
zotrval až doteraz. Už vtedy som mal skúsenosti
s prácou s ľuďmi, a preto som vo svojich začiatkoch
nemal žiadne zásadné problémy. Výkon funkcie
starostu vždy potreboval a potrebuje celého
človeka, ktorý vníma svoju prácu nie ako
povolanie, ale ako poslanie a službu občanom.
Za obdobie môjho doterajšieho pôsobenia som
spolupracoval s mnohými poslancami, ktorí dali
svoje schopnosti do služieb obce , niektorí viac,
niektorí menej, ale môžem skonštatovať, že táto
spolupráca bola väčšinou na patričnej úrovni.
Aj vďaka tomu, že som sa stretával s ľuďmi
iných názorov, či už politických alebo názorov
na riešenie jednotlivých problémov, posúvalo
to moju prácu, tým aj výsledky dopredu. Som
presvedčený, že som za toto obdobie nadobudol
nesmierne množstvo skúseností, ktoré pokladám
za svoje skutočné bohatstvo. Toto obdobie ma
obohatilo o kontakty a spoznanie mnohých
významných, vplyvných, ale hlavne dobrých
ľudí, ktorým ide nie o seba, ale o tých, ktorých
majú okolo seba. Samozrejme za toto obdobie
som sa stretol aj s ľuďmi, ktorí mi ublížili. Nakoľko
som človek, ktorý vie odpúšťať, snažím sa čo
najrýchlejšie na to zabudnúť. Pri riešení rôznych
situácií a problémov nie je možné každému
vyhovieť. Toto obdobie mi prinieslo viac ako
vysoká škola, ktorú som absolvoval. Bolo to
obdobie naozajstnej školy života.. Som za to
všetko nesmierne vďačný.
o Od roku 2010, čo dôležité sa uskutočnilo
v investičnej oblasti vo Vašej obci...
- V prvom rade musím skonštatovať, že volebné
obdobie 2010-2014 bolo veľmi náročné. Mali
sme plné ruky práce . Pokúsim sa chronologicky
zhrnúť . Na začiatku tohto volebného obdobia
v roku 2011 pomocou našich podnikateľov
a z rozpočtu obce sme obnovili vonkajší vzhľad
evanjelického kostola. Ešte v tomto roku sme
odovzdali 16 rodinám nájomné byty na ulici
Sládkovičovskej. Najväčšou investičnou akciou
bola bezpochyby „Regenerácia centra obce“, na
ktorú sme získali financie z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Podarilo sa nám vybudovať
krásnu pešiu zónu s parkmi, fontánou a celý
rad nových parkovísk za budovami na námestí.
Ďalším našim úspešným a zaujímavým projektom
cezhraničného charakteru bol v tomto volebnom
období aj projekt pod názvom „Objavíme
prírodu“, ktorá riešila obnovu koryta Ereč.
Pomocou tohto projektu sme vedeli zabezpečiť
pre žiakov základnej školy laboratórium, aj
pre školu družobného mesta Jánossomorja.
Nadstavbou zdravotného strediska sme získali
ďalších 14 bytov pre naše mladé rodiny. Úplne
sme obnovili zdravotné stredisko a pripravili
sme priestory pre ďalších odborných lekárov,

ktorých by sme radi privítali (napr. neurológa,
internista atď.). Okrem obvodného lekára
pre dospelých a pre deti a dorast v týchto
priestoroch ordinuje kardiológ a gynekológ.
Na jar 2012 dostali naši hasiči nové hasičské
vozidlo, ktoré osobne odovzdal
minister vnútra. Uskutočnila sa
výmena okien a dverí na budove
školskej jedálne a školy s VJM. Pri
svojich každodenných starostiach
nezabúdame ani na obecné častiHajmáš, Lenčehel a Sedín. Na
Sedíne sa nám podarilo skultúrniť
budovu obce ( bývalý MNV).
Vymenili sa okná, vstupné dvere,
vymaľovali sme celý objekt.
V budúcnosti plánujeme obnoviť
aj vonkajšiu fasádu. Vďaka aktivite
poľovníkov PZ Sokol Nové Osady
dostala novú podobu aj bývalá
požiarna zbrojnica, ktorá slúži teraz
ako poľovnícky dom. Pre deti sme
vytvorili detské ihrisko. O dobrej
spolupráci
občanov,
rodičov
a obce svedčí aj vybudovanie
detského dopravného ihriska na
dvore materských škôl. Žiaľ, náš
projekt na vybudovanie zberného
dvora ani druhý krát nebol
úspešný. Z vlastných, obecných
finančných prostriedkov sme
zahájili
prevádzku
zberného
dvora separovaného odpadu
v Nových Osadách v časti
Lenčehel. Na zabezpečenie ochrany majetku
obce a občanov bol vybudovaný v obci kamerový
systém.V tomto roku sa vybudoval zavlažovací
systém futbalového ihriska. Som hrdý aj na to,
že z obecného rozpočtu sa nám darí každý rok
vyčleniť prostriedky na opravu obecných ciest.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete, ale
Vy viete, čo ešte v obci chcete dotiahnuť do
konca volebného obdobia...?
- Volebné obdobie sa pomaly končí. Do konca
tohto roka by sme chceli dosiahnúť ešte ďalšie
investičné akcie : rekonštrukciu domu smútku,
zabezpečiť nové autobusové zastávky , vybudovať
chodník na ulici Štefana Majora, rozšíriť kamerový
systém, realizovať verejné toalety pri rímskokatolíckom kostole, rekonštrukciu športového
areálu škôl .
o Ako sa myslí o Vašej obci na mladé rodiny
(byty, škola, škôlka, prípadne služby)?
- V obci je 92 nájomných bytov, ktoré boli
pridelené v prvom rade mladým rodinám.
V EKOOSADE sú k dispozícií pre ďalších stavebné
pozemky. Boli obnovené obidve školy, materské
školy, ako aj školská jedáleň. Z našich odľahlých
osád – Sedín, Hajmáš, Lenčehel a Ekoosada vozí
deti do školy školský autobus. Deti, ktoré ešte
nenavštevujú materskú školu, sa stretávajú spolu
so svojimi mamičkami v Detskom centre „Úlik“,
ktoré je zriadené v rámci Občianskeho združenia
FUDEMUS, založeného obcou.
V obci sú zabezpečené fakticky všetky služby
prostredníctvom podnikateľov.
o Aká pozornosť je venovaná starej generácii?
- Aj staršej generácii a sociálne odkázaným
venujeme veľkú pozornosť. V obci je Klub
dôchodcov už od roku 1981, ktorý veľmi dobre
pracuje a zabezpečuje pre svojich členov
rôzne akcie. Obec zabezpečuje chod klubu
dôchodcov, čo sa týka energií, okrem toho
prispieva aj na rôzne zájazdy členov s formou
úhrad za autobus. Podporuje aj činnosť Miestnej
organizácie Zdravotne postihnutých. Pre nich
bola vyčlenená jedna miestnosť, ktorá slúži
ako kancelária organizácie a kde poskytujú
poradenstvo pre svojich členov. V tzv. Dennom
stacionári sa týždenne dvakrát stretávajú osamelí
dôchodcovia pod dozorom zdravotnej sestry.
o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky, akcie
sú typické pre Vašu obec, ktorými sa môže
pochváliť, tradície obce, ako funguje družba –
spolupráca s inými obcami? Aké obec získala
ocenenia, v akom združení, zoskupení obec v
súčasnosti figuruje a pracuje...?

- Som veľmi rád, že v obci je pestrá paleta
celoobecných podujatí, ako prvomájový
majáles, Festival na Matúšovej zemi, obecné
dni, jazdecké preteky, novoosadská veselica,
lampiónový sprievod – Obecné svetielka,

stretnutie detí s Mikulášom, alebo napríklad
stretnutie pri Betleheme na prírodnom javisku.
Všetky tieto podujatia sa môžu uskutočniť len
s pomocou všetkých zamestnancov obce, ako
aj členov spoločenských organizácií a našich
prispievajúcich podnikateľov. Práve preto
podporujeme činnosť spoločenských organizácií
- podľa možnosti z rozpočtu obce - aj príspevkom
na ich činnosť. Zo športových činností by som
mohol spomenúť tradičné denné a nočné súťaže
hasičov a spomienkový futbalový zápas Ľuboša
Guldana. Veľmi aktívne pracuje aj dychový súbor
Veľkoúľančanka a divadelný súbor Mákvirágok.
V kultúrnom stredisku pracujú aj vysunuté
triedy umeleckej školy, kde sa vyučuje hudba,
spev a výtvarná výchova. Prebieha aj kurz
moderného tanca. Veľmi obľúbené sú aj letné
denné tábory, ktoré prebiehajú pod názvom
„Tábor Nezbedníkov“. Veľkej obľube sa tešia aj
zábavné programy pod názvom Spievaj s nami,
v ktorom sa predstavia vždy len miestni speváci.
Obec má podpísané dve Zmluvy o spolupráci.
S obcou – Csabrendek a mestom Jánossomorja
v Maďarsku. S obcou Csabrendek máme
priateľstvo od roku 1996, keď sme si pripomenuli
775. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci.
Zmluva o spolupráci s mestom Jánossomorja
bola podpísaná 22. októbra 2004. Takže práve
nedávno sme si pripomenuli 10. výročie našej
spolupráce. S obidvoma týmito usadlosťami je
veľmi živá spolupráca. Okrem členov obecných
zastupiteľstiev
sa
pravidelne
stretávajú
aj zástupcovia spoločenských organizácií
a inštitúcií.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov 2010
– 2014 vo Vašej obci, čo tieto roky v porovnaní
s predchádzajúcimi pre obec znamenali a čo si
zaželať do budúcnosti Vašej obce?
- Záverom chcem povedať, že všetko to, čo sa nám
podarilo v uplynulých štyroch rokoch uskutočniť,
nie je len moja zásluha. Chcel by som sa poďakovať
poslancom obecného zastupiteľstva za podporu
a členom odborných komisií za aktívnu prácu.
V pozadí stále pracovali zamestnanci obce,
kultúrneho strediska, a školských zariadení.
V činnosti našej obce má veľký význam aj činnosť
našich úspešných podnikateľov,
ktorí nás
podporujú. Nech nám prinesú komunálne voľby
hocijaké výsledky, nebojím sa o budúcnosť našej
obce, veď tu žijú dobrí a pracovití ľudia, ktorým
záleží na osude obce. A ja im za to z celého srdca
ďakujem.
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„A község jövőjét illetően nincs bennem félelem, mert itt dolgos,
jó emberek élnek, akik a község sorsát mindig szívügyüknek tekintették“
– mondja Gőgh Ferenc, Nagyfödémes község polgármestere
Községünk megnevezése első írásos formában
1221-ből való, ahol Fudemus név alatt említik.
Ezt az oklevelet II. András magyar király
adta ki, amikor a Tewel terület egy részét
bizonyos Sazlonak adományozta hűsége
jeléül. Területelhelyezkedés szempontjából
Nagyfödémes a Nagyszombati kerülethez
és a Galántai járáshoz tartozik. Az Alsó-Vágvölgy mikrorégióhoz tartozik. Ezt a területet
a népnyelv Mátyusföldnek nevezi.
Községünk a Galántai járás egyik legnagyobb
települése, lakosságának száma 4327.
A 2011- es népszámlálási adatok alapján
a lakosság 63,67 %-a vallotta magát magyar
nemzetiségűnek,
33,90 %-a
szlovák
nemzetiségűnek, 0,35 %-a cseh, 0,62 %-a pedig
roma nemzetiségűnek. A népszámláláskor
a községnek 4330 lakosa volt. Ha ezt az adatot
összehasonlítjuk a 2001- es népszámlálási
adattal, amikor is a lakosok száma 4180 volt,
4%- os emelkedést figyelhetünk meg.
o Hogyan értékeli ön az elmúlt évek alatt
kifejtett
polgármesteri tevékenységét,
ez a munka miben erősítette meg, mi az,
amiben talán meggyengítette, mi az, ami még
nagyobb indíttatást adott..?
Gőgh
Ferenc,
Nagyfödémes
község
polgármestere válaszol
- Tizenhat éve vagyok Nagyfödémes község
polgármestere. Első ízben kilenc évvel
a bársonyos forradalom után választottak
meg. A lakosok irántam való bizalma azóta is
töretlen. Mivel már előtte is volt emberekkel
való munkatapasztalatom, ezért különösebb
nehézségeim nem voltak. A polgármesteri hivatás
mindig is egész embert kívánt, aki a munkáját nem
foglalkozásnak, hanem a lakosság irányába történő
szolgálatnak, küldetésnek tekinti. Az eddigi
működésem alatt több képviselővel dolgoztam
együtt, akik tudásukkal és rátermetségükkel
szolgálták a községet. Voltak akik aktívabban,
voltak akik kevésbé, de kijelenthetem, hogy ez
az együttműködés a legtöbbször elfogadható
szintet ütött meg. Akkor is, ha olyan emberekkel
találkoztam, akikkel más véleményen voltam,
lehetett ez politikai jellegű vélemény, vagy
a különféle problémák orvoslásának megoldására
javasolt véleménynyilvánítás. De ezek szükségesek
voltak a munkám előremenetelében és persze az
eredményeket is befolyásolták. Meggyőződésem,
hogy az eltelt időszak alatt szerzett tapasztalataim
az én legnagyobb gazdagságom. Nagyon sok
kontaktusokkal gazdagodtam, több jelentős,
befolyásos embert ismertem meg, de főként jó
embereket, akiknek nem a saját érdekük volt
fontos, henem azoké, akik a környezetükben
élnek. Természetesen az eltelt évek alatt olyan
emberekkel is találkoztam, akik megbántottak,
akik ártani akartak nekem. Mivel olyan embernek
tartom magam, aki megbocsátó, igyekeztem
a rossz dolgokat hamar elfelejteni. Különféle
helyzetekben, a problémák legelfogadhatóbb
megoldásakor nem lehetséges mindenkinek
megfelelni. A mögöttem lévő időszak többet
adott nekem mint az a főiskola, amit elvégeztem,
az élet valós iskoláját jártam ki. Mindenkinek hálás
vagyok érte.
o 2010- től milyen jelentősebb beruházások
történtek a községben...
- Elsősorban is meg kell állapítanom, hogy a 20102014- es választási időszak nagyon igényes volt.
Rengeteg volt a tennivaló. Megpróbálom időrendi
sorrendben felvázolni. A választási időszak első
évében, 2011- ben vállakozóink segítségével
és a település költségvetéséből felújítottuk az
evangélikus templom külső arculatát. Még ebben
a az évben a Diószegi utcában 16 családnak
adtunk át bérlakást. A legnagyobb költségvetésű
beruházás kétségkívül a község központjának

teljes körű felújítása volt, amelyet az európai
vidékfejlesztési alapból tudtunk létrehozni.
Gyönyörű sétálóutca, parkok, szökőkút, az
épületek mögött több parkolóhely létrehozása
valósulhatott meg.
Egy másik, magyon érdekes határontúli pályázatot
nyertünk el. Magyarország – Szlovákia határontúli
együttműködését erősíti. Testvértelepülésünkkel,
Jánossomorjával közösen
adtuk be ezt
a pályázatot – Felfedezzük a természetet cím alatt.
A pályázatnak köszönhetően végre sor került az
Erecs medrének felujítására, és a két település
iskolái új laboratóriumi berendezéseket kaptak.
Az egészségügyi központ ráépítésével további
14 bérlakáshoz jutottunk. Teljesen felújult az
egészségügyi központ is. Újabb helyiségeket
hoztunk létre azzal a szándékkal, hogy további
szakorvosoknak adjunk teret. A körzeti gyermekés felnőtt orvoson kívül már szívorvos és
nőgyógyász is rendel. 2012 tavaszán tűzoltóink
egy új tűzoltóautót vehettek át, személyesen
a belügyminiszter úrtól. Az iskolai éttermen,
valamint
magyar tanítási nyelvű alapiskola
épületén kicseréltük az ablakokat és ajtókat.
A napi nehézségek mellett nem feledkezünk meg
a községhez tartozó három kistelepülésünkről,
Hajmásról,
Lencsehelyről
és
Szőgyénről
sem. Szőgyénben a községi épületet sikerült
kicsinosítani. Kicserélődtek az ablakok és a bejárati
ajtó. Az épület kifestése is megtörtént. A szőgyéni
Sólyom Vadászegyesületnek köszönhetően új
formát kapott a volt tűzoltószertár, amely ma
már vadászházként szolgál. A gyermekek részére
játszóteret alakítottunk itt ki. A lakosság, - szülők
és a község jó együttműködését tükrözi, hogy
közös erővel az óvodák részére közlekedési
parkot hoztunk létre. Sajnos, a hulladékgyűjtő
udvar megvalósítására kidolgozott pályázatunk
másodszor sem került pozitív elbírálásra.
Ezért önerőből nyitottuk meg Lencsehelyen
a
szétválasztott
hulladék
gyűjtőudvarát.
A községi vagyon, valamint a lakosság
védelmének érdekében kültéri kamerarendszert
alakítottunk ki. Ebben az évben
a helyi
sportpálya öntözőrendszere is megvalósult.
Büszke vagyok arra, hogy minden évben a község
költségvetéséből tudunk utakat is javítani.
o
Az újságcikk nyár derkán készül, de
Ön biztosan tudja, hogy mit szretne még
a választási időszak leteltéig megvalósítani?
- A választási időszak lassan a végéhez közeledik.
Az év végéig még számos beruházást szeretnénk
megvalósítani: a halottas ház felujítását, új
autóbuszmegállók elhelyezését, a Major István
utcában járda kiépítését, újabb kültéri kamerák
elhelyezését, nyilvános illemhelyek kialkítását
a római-katolikus templom mellett, az iskolai
sportpálya felújítását.
o Mi a helyzet a fiatal családok
támogatásának területén (lakások, iskola,
óvoda, szolgáltatások) ?
- Községünkben 92 bérlakás található, amelyek
elsősorban is fiatal családok
otthonául
szolgálnak. Az Ekotelepülésen építkezési telkek
állnak a fiatal családok rendelkezésére. Az elmúlt
évek során mindkét iskola, óvoda, étterem fel
lett újítva. A már említett kistelepüléseinkről,
Hajmásról, Szőgyénről és Lencsehelyről, de
az Ekotelepülésről is a diákok utaztatása az
iskolabusszal történik. Azok a kisgyermekek, akik
még az óvodáskort sem érték el, édesanyjukkal
az „ÚLIK“ gyermekközpontot látogatják, amely
a község által alpított FUDEMUS Polgári Társulás
égisze alatt működik.
o Hogy gondoskodnak az idősebb
generációról?
- Az idősebb korosztályra, valamint a szociális
helyzetben lévőkre is nagy figyelmet fordítunk.
A nyugdíjasklub, amely 1981 óta működik, sok

rendezvényt biztosít a tagok számára. A község
a klub épületének működését finanszírozza,
valamint a kirándulások alkalmával az autóbusz
költségeinek térítéséhez is hozzájárul.
Az
egészségkárosultak
helyi
szervezetének
működését is támogatja. A szolgáltatási
házban a község külön helyiséget tart fenn
számukra, ahol tanácsadással szolgálnak. Az ún.
nappali gondozóban hetente két alaklommal
egészségügyi
nővér
felügyelete
mellett
egyedülálló nyugdíjasok találkoznak.
o Melyek az évente ismétlődő, rendhagyó
kultúrális, -sport és egyéb rendezvények,
amik tipikusak az Önök községében, hogyan
ápolják a testvértelepülésekkel fenntartott
kapcsolatokat?
Milyen a társadalmi
szervezetek tevékenysége?
- Nagyon örülök annak, hogy Nagyfödémesen
sok az egész települést megmozgató rendezvény,
mint a : majális, Mátyusföldi Fesztivál, falunapok,
díjugrató lóverseny, a szőgyéni vigadalom,
lampionos felvonulás – községi lámpások,
a gyerekek
Miklós-napi találkozója, vagy
említhetném a Betlehem melletti összejövetelt
a szabadtéri színpadnál. Ezek a rendezvények
csak a község alkalmazottainak,- a társadalmi
szervezetek tagjainak, valamint a
helyi
vállalkozóknak segítségével jöhetnek létre.
Éppen ezért a község minden évben támogatja
a
társadalmi
szervezetek
tevékenységét.
A
sporttevékenységen
belül
érdemes
megemlítenem a már hagyományossá vált éjszakai
tűzoltóversenyt, vagy Guldan Ľuboš emlékére
megrendezésre kerülő futballkupát. Nagyon aktív
munkát fejt ki a helyi Veľkoúľančanka fúvószenekar
és a Mákvirágok esztrádcsoport. A kultúrházban
kihelyezett osztálya van a művészeti iskolának,
ahol zene, - és énekoktatáson kívül rajzra is
járhatnak a gyerekek. A modern tánc –tanfolyam
is nagyon népszerű nálunk. Nagyon kedvelt az
évente megrendezett Nyári Gézengúz Tábor.
Ugyancsak népszerű a „Dalolj velünk“ zenés
műsor is, amelyben községünk tehetzséges
énekesei lépnek fel. Nagyfödémes községnek
két
határontúli
testvérkapcsolata
van,
Jánossomorjával és Csabrendekkel. Mindkét
településsel
aláírtuk
az
Együttműködési
szerződést. Csabrendekkel 1996-ban a község
első írásos emlékének 775. évfordulóján.
Jánossomorjával pedig 2004- ben, vagyis éppen
most 10 éve.
Szoros kapcsolatot ápolunk
mindkét településsel. Nemcsak a képviselőtestület tagjai, hanem a társadalmi szervezetek
képviselői, valamint az egyes intézmények vezetői
is rendszeresen találkoznak.
o
Egészében véve hogyan értékelné
a 2010-2014 - es időszakot, összehasonlítva
az előzővel, mit jelent ez a községre
vonatkozólag, és hogyan vélekedik a jövővel
kapcsolatban?
- Befejezésképpen el kell mondanom, hogy
az eltelt négy év alatt elvégzett munka
nemcsak az én érdemem. Ezúton szeretném
megköszönni a helyi önkormányzat képviselőinek
a támogatást, a bizottságok tagjainak a négy
év munkáját. A háttérben mindig ott voltak
a község,- a kultúrház,- az iskolai intézmények
alkalmazottai. A község életének motorjához
tartoznak községünk sikeres vállalkozói is, akik
folyamatos
támogatást
nyújtanak.
Bármilyen
eredményt
is
hoznak
a helyhatósági választások,
a község jövőjét illetően
nincs bennem félelem,
mert itt dolgos, jó emberek
élnek, akik a község sorsát
mindig
szívügyüknek
tekintették.
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„Spoločnými silami sa nám darí zvyšovať
úroveň kvality života v našej obci“,

hovorí Mgr. Zdenka Mačicová, starostka obce Košúty.
Obec Košúty leží 5 km juhozápadne od
okresného mesta – Galanty. Chotár obce
bol osídlený už v dávnoveku. Prvá písomná
zmienka pochádza z roku 1138, keď sa
v kráľovskej listine Vojtecha II. spomína
osídlenie ako Willa Cusout. V rokoch
1849 a 1851 bol postavený neorománsky
rímskokatolícky kostol svätého Floriána
za podpory biskupa Michala Feketeho.
V neoklasistickom kaštieli Ábrahámffyovcov
je teraz Domov sociálnych služieb pre
dospelých. Bolo tu viac kaštielov a kúrií
a bývalo tu veľa šľachticov, preto obec
historici právom nazvali ako „Košúty – bývalé
šľachtické sídlo“ Aktuálny počet obyvateľov
s trvalým pobytom je 1640, z čoho 50 %
tvoria občania maďarskej, 45 % slovenskej
a 5 % inej národnosti. V obci žije asi 150
občanov s prechodným pobytom, alebo bez
prihlásenia. Domov sociálnych služieb má 85
obyvateľov. Vo funkcii starostky fungujem už
tretie volebné obdobie“, hovorí Mgr. Zdenka
Mačicová, starostka obce Košúty.
o Ako Vy hodnotíte svoje postavenie
starostu v obci za tieto roky, čím Vás táto
práca posilnila, v čom možno oslabila, čo
u Vás naštartovala...?
- Pred 12 rokmi mi voliči, ako prvej žene,
ktorá kandidovala na post starostu obce,
vyjadrili dôveru a zvolili ma. V roku 2006
voliči využili možnosť podporiť ďalší rozvoj
obce vo voľbách a znovu mi vyjadrili
dôveru. Od začiatku som poznala problémy
obce a mala som jasnú predstavu ako ich
treba riešiť. Mojou snahou bolo presvedčiť
spoluobčanov, že komunálna politika sa má
robiť predovšetkým v prospech ľudí tak, že
bude ľudí spájať, nie rozdeľovať. Som rada,
že sa mi to podarilo. Vždy som pevne verila,
že s obecným zastupiteľstvom zabezpečíme
každodennú
kvalitnú
spoluprácu
a dokážeme, že naša práca znamená
predovšetkým službu pre občanov – voličov.
Zavedením rôznych zmien v organizovaní
kultúrnych a športových podujatí, obradov
a slávností sme to aj čiastočne dokázali.
o Od roku 2010, čo dôležité sa uskutočnilo
v investičnej oblasti vo Vašej obci...
- Od roku 2010 sa nám podarilo zrealizovať
nasledovné menšie i väčšie zveľaďovacie
práce a projekty : Dokončila sa kanalizácia
a som rada, že obec má všetku infraštruktúru.
Máme pekný športový areál a podarilo sa
nám s podporou financovania Úradu vlády
SR zrealizovať aj multifunkčné ihrisko,
ktorého celkové náklady činili 39.832,70
€. Na obecných budovách – na budove
kultúrneho domu, školy, materskej školy
a obecného úradu sa vykonali menšie
rekonštrukčné práce, ako výmena okien,
dverí, podlaží, obnova zariadenia. Na
dvore škôlky sa dobudovalo dopravné
ihrisko. S finančnou podporou spoločnosti
MAS Dudváh sa osadili uvítacie tabule
k prístupovým cestám do obce. V lete roku
2013 sme získali z Ministerstva vnútra SR
financie vo výške 3.000,- € na projekt „Košúty

- bezpečnejšia obec“, v rámci ktorého sa
namontovali bezpečnostné kamery na
verejné budovy v celkovej hodnote 3.630,- €.
Najúspešnejšími projektmi tohto volebného
obdobia boli: „Rekonštrukcia obecného
úradu“
a
„Rekonštrukcia
verejného
priestranstva hlavného námestia Košúty“,
na ktoré sme získali nenávratný finančný
príspevok z programu rozvoja vidieka SR
2007-2013 - Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo a Obnova a rozvoj obcí. Na
budove boli obnovené vchody, okná, fasáda
a bolo vymaľované schodište. Na námestí
sa uložila nová dlažba, vytvorili sa záhony
s ozdobnými kríkmi a stromami, namontovali
sa nové svetlá, lavice, smetné koše, držiak na
bicykle a informačné tabule. Tešíme sa, že
máme vynovené centrum , kde si občania
môžu kedykoľvek posedieť a užívať si krásu
okolia. V súčasnosti sa nám prostredníctvom
Pôdohospodárskej platobnej agentúry
v Bratislave podarilo zrealizovať dva projekty
s názvom „Rekonštrukcia detského ihriska
v obci Košúty“ a „Vybudovanie viacúčelovej
spevnenej plochy za kultúrnym domom“.
Celkový objem získaných prostriedkov
činil 217.577,80 € . Detské ihrisko sme aj
slávnostne odovzdali v rámci Obecného dňa.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete,
ale Vy viete, čo ešte v obci chcete dotiahnuť
do konca volebného obdobia...?
- Momentálne sa usilujeme, aby sme do
volieb vedeli zrealizovať výmenu okien na
budove materskej školy.
o Ako sa myslí vo Vašej obci na mladé
rodiny (byty, škola, škôlka, prípadne
služby)?
- V poslednom období sa v obci rozrástla
individuálna bytová výstavba, ročne sa
skolaudovalo 5 až 8 rodinných domov a teší
nás, že sa do obce prisťahovalo veľa mladých
rodín s deťmi. V budúcnosti plánujeme
rozšíriť detské ihrisko, podporujeme činnosť
rôznych skupín v obci, snažíme sa obnovovať
technické vybavenie škôl a materskej školy
a tým podporujeme zvyšovanie úrovne
vyučovacieho procesu.
o Aká pozornosť je venovaná starej
generácii?
- V obci Košúty žije okolo 400 dôchodcov
a väčšina sa aktívne zapája do spoločenského
života. Viacerí účinkujú v miestnych
súboroch, ktoré obec pravidelne podporuje.
Ďalej obecné zastupiteľstvo každý rok
schvaľuje pridelenie nákupných poukážok
na Vianoce pre všetkých nad 65 ročných
občanov , finančne podporujeme niektoré
podujatia, zájazdy, ktoré organizujú seniori.
Veľmi nás teší, že v tomto roku vznikla
v našej obci Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku, ktorá pravidelne
organizuje posedenia, stretnutia a zájazdy
pre svojich členov aj ostatných občanov.
Každoročne pozdravujeme 70, 75, 80
a 85 ročných jubilantov v rámci slávnosti
a navštevujeme 90 ročných a starších
občanov v ich obydliach.

o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky,
akcie sú typické pre Vašu obec, ktorými sa
môže pochváliť, tradície obce, ako funguje
družba – spolupráca s inými obcami? Aké
obec získala ocenenia, v akom združení,
zoskupení obec v súčasnosti figuruje
a pracuje...?
- V obci aktívne pracujú spoločenské
organizácie - Matica slovenská, Csemadok,
Slovenský Červený kríž, Slovenský zväz
zdravotne postihnutých , vďaka ktorým sa
tu usporadúva veľa podujatí. Tradičnými
podujatiami roka sú : vynášanie Moreny
a vítanie jari, spomienkové slávnosti
s kladením vencov pri soche padlých,
pri pamätníku Košútskych udalostí, pri
soche sv. Štefana kráľa, spomienková
slávnosť na počesť maďarskej revolúcie,
vatra SNP, stavanie a váľanie mája,
Mikulášske popoludnie, Štefanská zábava,
vyhotovovanie adventných vencov, kreatívne
tvorby... Obec pravidelne organizuje slávnosť
pre učiteľov, medzinárodný deň detí, Obecné
slávnosti a stretnutia jubilantov. Veľmi
aktívne sa činí aj Obecný futbalový club a na
športovom poli nás prezentujú dve mužstvá.
Sme členmi Združenia miest a obcí na
Slovensku, Združenia miest a obcí galantskošalianskeho regiónu, aktívne pracujeme
v združení Mikroregión Dudváh a v Miestnej
akčnej skupine Dudváh. o Ako celkovo
hodnotíte obdobie rokov 2010 – 2014
vo Vašej obci, čo tieto roky v porovnaní
s predchádzajúcimi pre obec znamenali
a čo si zaželať do budúcnosti Vašej obce?
- Roky 2010 - 2014 v porovnaní
s predchádzajúcimi by som hodnotila dobre
a napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme,
som presvedčená, že sa nám spoločnými
silami darí zvyšovať úroveň kvality života
v našej obci. Počas vykonávania verejnej
funkcie sa stretávame aj nespočetným
množstvom negatívnych javov a často
musíme prijať také opatrenia, ktoré nie sú
po vôli ani voličom a v niektorých prípadoch
ani nám. Takisto sa stretávame s kritikou,
z ktorých nám len pozitívna dáva impulz
do ďalšej aktivity. Do budúcnosti si želám,
aby sa naši občania naďalej zapájali do
spoločenského a kultúrneho diania v obci,
aby sa nám naďalej darilo získavať finančné
prostriedky zo štátnych zdrojov, z fondov,
aby sa nám darilo zabezpečiť každodennú
kvalitnú spoluprácu medzi starostom, členmi
obecného zastupiteľstva a pracovníkmi
obecného úradu. Samozrejme nemôžeme
zabúdať aj na spoločensko-politické
organizácie v našej obci, ktoré pomocou
svojich centrál môžu k získavaniu finančných
prostriedkov tiež významne pomôcť. Impulz
k rozvoju našej obce však musí prísť hlavne
od Vás, občanov, a to v nadchádzajúcich
voľbách do samosprávy obce.
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„Községünk életének a színvonalát közös erővel igyekszünk emelni“,
mondja Mgr. Zdenka Mačicová, Kosút község polgármester asszonya.
o A község rövid leírása, az első írásos
említése, hány választási időszakban tölti be
a polgármesteri tisztséget...
- Kosút község a járási székhelytől - Galántától 5
km-re délnyugatra terül el s az első írásos említése
1138-ból származik, amikor II.Béla királyi levelében
Willa Cusoutként emlegetik. 1849-ben és 1850ben építették fel a település közepén a neoromán
stílusú római katolikus templomot Fekete Mihály
püspök segítségével. A neoklacciszista stílusban
felépült Ábrahámffy kastélyban jelenleg nyugdíjas
otthon működik. Több kastély és kúria volt a
faluban, ezért a történészek joggal nevezték el
Kosútot „a kastélyok falujának.“ Jelenleg a falu
lakosainak a száma 1640, s ebből 50 % magyar,
45 % szlovák és 5 % más nemzetiségű. Azonkívül
kb. 150 személy él itt átmeneti lakhellyel, vagy
bejelentkezés nélkül. A nyugdíjas otthonnak 85
lakója van. A polgármesteri tisztséget immár
a harmadik választási időszakban töltöm be.
o Hogyan értékelné ezt az időszakot, milyen módon erősítette
vagy esetleg gyengítette Önt ez a feladat ?
- 12 évvel ezelőtt mint az első nőnek , aki indult a választásokon
a polgárok bizalmat adtak és megválasztottak. 2006-ban
a szavazópolgárok éltek a lehetőséggel, hogy a község fejlődését
támogassák s ismét megválasztottak. Kezdetektől fogva ismertem
a község problémáit és voltak elképzeléseim, hogyan kell azokat
megoldani. Igyekeztem a lakosokat meggyőzni arról, hogy
a kommunális politika a lakosok érdekeit kell hogy szolgálja
mégpedig úgy, hogy azok ne osztódjanak szét, ellenkezőleg, inkább
tartsanak össze. Mindig hittem abban, hogy a helyi képviselő
testülettel közösen, a szavazópolgárok érdekében fogjuk elvégezni
a mindennapi munkát és megoldani a feladatokat. A helyi kultúrális,
sport és más rendezvények megszervezésének a változtatásával ezt
részben el is értük.
o A beruházás és fejlesztés terén milyen fontos dolgokat
valósítottak meg a községben 2010 óta ...?
- 2010 től a következő kisebb és nagyobb fejlesztési és beruházási
munkálatokat és projekteket valósítottuk meg: Befejezték
a csatornázást és nagyon örülünk annak, hogy a község már minden
hálózattal el van látva. Szép sportpályával büszkélkedhetünk,
amely mellett a Szlovák Kormány anyagi támogatásával sikerült
39.832,70 € értékben egy multifunkciós pályát is felépítenünk.
A község épületeiben - a kultúrházban, az iskolában, az óvodában
és a községi hivatalban sikerült néhány kisebb – nagyobb
felújítási munkálatot megvalósítani - ablakok, ajtók cserélése,
padló és berendezés felújítása. Az óvoda udvarán egy szép új
közlekedési játszótérnek örülhetnek a gyerekek. A Dudvág Helyi
Akciós Csoport anyagi támogatásával a község címerével ellátott
üdvözlőtáblákat helyeztűnk el a községbe vezető utak mentén.
2013 nyarán egy kisebb pályázat elnyerésével 3.000,- eurót kaptunk
a Szlovák Belügyminisztériumtól a „Kosút – biztonságosabb falu“
elnevezésű projektre, amit végül a költségvetésünkből hozzáadott
összeggel 3.630 € értékben valósítottunk meg 3 megfigyelő
kamera felszerelésével. Ezen választási időszak legsikeresebb
projetjei a „Kosút község főterének a felújítása“ és „ A községi
hivatal felújítása“, amelyekre a vidékfejlesztési program keretén
belül az „Alapszolgáltatások a vidéki lakosság részére“ valamint „A
községek felújítása és fejlesztése“ elnevezésű tervezetekből kaptuk
a beruházási költséget. Az épületen felújítottuk a bejáratokat, a külső
burkolatot, kifestettük a lépcsőházat. Az épület előtti tér új csempeburkolatot kapott, virágágyakat létesítettünk, padokat, új lámpákat,
szemétkosarakat, kerékpár-állványt és információs szekrényeket
szereltünk fel. Örülünk annak, hogy a község központját sikerült
felújítani s az új téren a lakosok pihenhetnek, gyönyörködhetnek
a környezetben. Jelenleg a Pozsonyi Mezőgazdasági Fizetési
Ügynökség pénzalapjából elnyert összegből sikerült két projektet
megvalósítanunk. A kultúrház térségében gyermek – játszóteret és
egy több funkciós teret építettünk, amelyeket a Falunap keretén
belül ünnepélyesen át is adtunk a rendeltetésüknek. A projektekre
összesen 217.577,80 €-t kapott a község.
o Cikkünket a nyár folyamán készítjük. Mit szeretne még elérni

a választásokig ?
Jelenleg azon fáradozunk, hogy a választásokig
még új ablakokat tudjunk felszerelni az óvoda
épületére.
o Hogyan gondolnak a fiatal családokra ?
- Az egyéni lakásépítés az utolsó években nagyot
fejlődött – évente 5 – 8 családi ház építését fejezték
be és adták rá ki a lakhatási engedélyt és nagy
örömünkre sok fiatal, gyermekes család költözött
a községbe. Tervezzük a játszótér kibővítését,
támogatjuk a különféle csoportok működését,
rendszeresen segítjük az óvoda és iskola technikai
berendezéseinek a felújítását s így növeljük az
oktatás színvonalát.
o Mennyi és milyen figyelmet szentelnek az
idősebb generációnak ?
- Kosút községben 400 nyugdíjas él s a többségük
még aktívan bekapcsolódik a társasági életbe.
Sokan éneklőcsoportokban tevékenykednek,
amelyeknek a tevékenységét a község rendszeresen támogatja.
Azonkívül a 65 éven feletti lakosoknak évente karácsonyi ajándékt
adunk vásárlási utalvány vagy pénzjutalom formájában, ugyanakkor
anyagilag támogatjuk azokat a kirándulásokat, amelyeket a
„szépkorúak“ rendeznek. Örömmel vettük tudomásul, hogy az idén
a községben megalakították a nyugdíjasok alapszervezetét, melynek
a tagjai különféle érdekes rendezvényeket szerveznek. A 70, 75, 80
és 85 éves polgárok részére minden évben ünnepséget rendezünk
s a 90 éven felüli lakosokat az otthonaikban látogatunk meg és
köszötöttünk fel.
o Milyen kultúrális és társadalmi ünnepségek, rendezvények
jellegzetesek a községre, milyen hagyományokat ápolnak, van
- e együttműködés más községekkel ? Milyen egyesületnek,
csoportnak tagja a község ?
- Kosúton több szervezet működik aktívan – a Matica slovenská,
a Csemadok, az Egészségkárosult Szövetség s a Szlovák Vöröskereszt
alapszervezetei, amelyeknek köszönhetően sok rendezvényre
kerül sor a faluban. Hagyományos rendezvények : Villőzés, a tavasz
köszöntése, emlékünnepségek a Hősök szobránál, valamint szent
István király szobránál, emlékünnepség a Magyar Forradalom
és Szabadságharc évfordulóinak a tiszteletére, tábortűz a SZNF
tiszteletére, a májusfa állítása és ledöntése, advent koszorúk készítése,
alkotó táborok a gyerekeknek, Mikulásdélután, István-bál, Katalinbál. A község rendszeresen szervezi meg a tanítók köszöntését,
a gyermeknapi ünepséget, a Falunapot és a jubilánsok köszöntését.
A helyi Labdarúgók klubbja is nagyon aktívan tevékenykedik és
a labdarúgásban két csapat képviseli a községet. Tagjai vagyunk
a Szlovákiai Falvak és Városok Szövetségének, a Galánta-Sélyei Régió
Falvai és Városai Szövetségének, ugyanakkor aktívan tevékenykedünk
a Dudvág Mikrorégióban és a Dudvág Helyi Akciós Csoportban.
o Az előző választási időszakokhoz hasonlítva hogyan értékeli
ezt a 2010-től 2014-ig terjedő időszakot és mit kíván a jövőbe ?
- Az előző évekhez hasonlítva a 2010 – 2014-es időszakot jónak
értékelem, hiszen annak ellenére, hogy ilyen bizonytalan időben
élünk, meg vagyok győződve arról, hogy közös erővel sikerült
emelnünk községünk színvonalát . A jövőben nagyon szeretném,
hogy az emberek továbbra is kapcsolódjanak be a község életébe,
vegyenek részt a rendezvényeken, kívánom, hogy legyenek sikeresek
a benyújtott pályázataink, tudjunk anyagi támogatásokat szerezni
a különféle alapokból, ugyanakkor nagyon örülnék, ha a polgármester,
a képviselő testület és a községi hivatal együttműködése mindig
a lehető legjobb szinten legyen. Természetesen nem szabad
megfeledkeznünk a helyi szervezetekről és
a politikai pártokról sem, amelyek központjainak
a segítségével bizonyára sikerül majd különféle
pénzforrásokhoz
jutnunk.
Községünk
fejlesztésének az ösztönzése azonban főként
a polgárokon múlik s az első döntő lépést ezen
a téren a közelgő helyhatósági választásokban
tehetik meg.
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„Ďakujem za podporu mojej osoby, našej spoločnej práce
a verím, že aj naďalej sa bude v obci Kajal život ľudí rozvíjať
a prostredie skrášľovať“, hovorí starosta obce Tibor Kosztolányi.
Obec Kajal s prvou
písomnou zmienkou z
roku 1297 patrí medzi
staršie osídlenia južného Slovenska. Na
tunajšie pomery patrí medzi menšie obce 1500
obyvateľmi, z ktorých je 60 % maďarskej a 40 %
slovenskej národnosti. Prevažná časť tunajších
ľudí je rímskokatolíckeho vyznania, ale sú aj
evanjelici, asi tak 30 %.
o Ako Vy hodnotíte svoje postavenie
starostu v obci za tieto roky, čím Vás táto
práca posilnila, v čom možno oslabila, čo u
Vás naštartovala...?
- Som vo funkcii starostu od roku 1992 a
som presvedčený o tom, že tu žijú svedomití
občania, dobromyseľní a zaslúžia si - mať útulný
domov a pokoj v mieste bývania. Verím, že
dnes, v modernej dobe, pre dedinu treba zaistiť
trvale udržateľný rozvoj, zachovať charakter
dediny, ale
neexperimentovať zbytočne,
nekomplikovať život našich občanov. Naši občania si to zaslúžia a
toto ma posilnilo a dáva silu naďalej vo svojej činnosti.
o Od roku 2010, čo dôležité sa uskutočnilo v investičnej oblasti
vo Vašej obci...
- Rozvoj obce za posledné 4 roky v oblasti investičnej výstavby
dokazujú nové dominanty obce ako budova kultúrneho domu,
centra voľného času, dve nové námestia obce, ale aj naštartovanie
verejnej kanalizácie. Poslednou investičnou aktivitou je obnova ciest
novým asfaltom v troch uliciach, ktorá sa v súčasnosti dokončuje. Pri
rekreačnom centre „Kaskády“ sa teraz dokončuje Domov dôchodcov
pre 80 osôb v peknom útulnom prostredí.
o Článok sa pripravoval v predstihu ešte v lete, ale Vy viete, čo
ešte v obci chcete dotiahnuť do konca volebného obdobia...?
- Do konca volebného obdobia ešte by sme mali stihnúť opravy
ostatných miestnych komunikácií, totiž po ukončení výstavby
kanalizácie /už všetky inžinierske siete máme položené/, si naše cesty
poriadne „vytrpeli“.
o Ako sa myslí o Vašej obci na mladé rodiny (byty, škola, škôlka,
prípadne služby)?
- Obec Kajal nestárne. Svedčí o tom aj pozitívna štatistika
novorodencov za posledné obdobie. Preto je dôležité venovať
pozornosť prevádzke materskej školy a miestnej základnej školy.
Naša materská škola dobre funguje, je tam dobrý kolektív a je plne
vyťažená. Budúcnosť základnej školy ale, pre legislatívne zmeny v
našej republike, je neistá. 16 školákov, koľkých máme v súčasnosti,
nesplní limit pre istú prevádzku v budúcnosti.
Ďalším predpokladom, aby naši mladí ľudia neodchádzali, je bytová
politika obce. Tu máme rezervy, lebo byty nám chýbajú. Pritom
vieme zabezpečiť bývanie, v našom okrese sme medzi prvými začali
stavať byty a úspešne. Keď sme tu pre tunajších ľudí, tak treba aj byty,

v súčasnosti evidujeme 20 žiadostí.
o Aká pozornosť je venovaná starej
generácii?
- Máme aktívny klub dôchodcov, vo vlastnej
budove sa stretávajú v klubových dňoch a
mesačne usporiadajú rôzne verejné akcie. Ich
spevokol reprezentuje na všetkých kultúrnych
podujatiach obce, či sú to spomienkové, alebo
spoločenské slávnosti. Spolok invalidných
dôchodcov okrem rôznych zájazdov, usporadúva
teraz už každoročne „Súťaž vo výrobe klobás“,
ktorá je jednou z najpopulárnejších podujatí v
roku.
o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky, akcie
sú typické pre Vašu obec, ktorými sa môže
pochváliť, tradície obce, ako funguje družba –
spolupráca s inými obcami? Aké obec získala
ocenenia, v akom združení, zoskupení obec v
súčasnosti figuruje a pracuje...?
- Miestna organizácia CSEMADOK-u sa výrazne podieľa na spestrení
kultúrno-spoločenského života. Jej divadelný spolok „Sivý kôň“ v
tomto roku, okrem domácich vystúpení, sa predstavil aj vo Veľkých
Úľanoch a v maďarskom Szászvári. Každoročne usporiada tzv.
„Maškarný pochod“, to je obdoba pochovania basy v Kajale, deň
matiek, Deň detí, Mikuláš a aj vianočný benefičný koncert. Letné
denné tábory takisto kolektív CSEMADOK-u zorganizuje. Mladí ľudia
majú možnosť sa zabaviť v novozaloženom kynologickom klube,
v športovo streleckom klube vo vynovených priestoroch , ale aj vo
„Fitnessklube“. Fitnessklub v tomto roku dostal nové priestory pri
futbalovom ihrisku. Žiaľ, futbalový oddiel v súčasnosti nefunguje,

ale obec okolie ihriska udržiava pre prípad oživenia tejto aktivity.
Za futbalovým ihriskom sme zriadili lesopark – oddychovú zónu pre
našich občanov. Inú formu relaxu poskytuje miestny rybársky spolok
na rybníku „Košťán“, kde v peknom udržiavanom prostredí sa môžu
venovať naši spoluobčania športovému rybolovu.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov 2010 – 2014 vo Vašej
obci, čo tieto roky v porovnaní s predchádzajúcimi pre obec
znamenali a čo si zaželať do budúcnosti Vašej obce?
- Od roku 2010 sa urobilo veľa, ale viem, že pred nami sú ďalšie
výzvy, s ktorými sa treba popasovať. Zmeny, ktoré nastali v tomto
období, pre obec znamenali moc. Prajem, aby tie nasledujúce pre
rozvoj dediny boli úspešné a prospešné, pre celé malé „Kajalské
spoločenstvo“. Či sa to týka investícií ako napríklad bytová výstavba,
spoločenského života, alebo iného úseku v správe samosprávy.
Vytvoriť životný priestor našim občanom taký, aby sa tu cítili dobre
a naozaj doma. Veď je to naša dedina. Zároveň, keďže končí volebné
obdobie, by som chcel naozaj úprimne poďakovať všetkým, ktorí
osobne prispeli ku chodu obce, k jej pozitívnemu smerovaniu, ktorí
pomáhali pri obecných akciách a ktorým nie je ľahostajný osud ani
budúcnosť našej obce. Ďakujem tiež za podporu mojej osoby, našej
spoločnej práce a verím, že aj naďalej sa bude v obci Kajal život ľudí
rozvíjať a prostredie skrášľovať.
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„Köszönöm az eddigi támogatást és bízom benne,hogy az
elkövetkezőkben is tovább fog fejlődni falunk, környezetünk“,
mondja Kosztolányi Tibor nemeskajali polgármester.
Falunk első írásos emléke 1297-ből származik és a vidékünk régebbi
településeihez tartozik. 1500 lakosával, melynek 60 % magyar és
40 % szlovák nemzetiségű, járási viszonylatban kissebb falunak
számít. A polgárok nagyobb része római katolikus hitvallású, de
evangélikusok is vannak Nemeskajalon.

o Mint polgármester, hogyan értékeli az eltelt évek munkáját?
Mi az, ami erősítette, gyengítette illetve buzdította?
- 1992-től vagyok hivatalban és megy vagyok győződve arról, hogy
itt becsületes, jóakaratú emberek élnek, akik megérdemlik a békés,
nyugodt otthont. Hiszem, hogy a mai modern világban be
lehet biztosítani a fejlődést amellett, hogy a falu jellege
ne változzon, de nem lehet kisérletezni, komplikálni
lakosaink mindennapi életét. Ez adott erőt eddigi
munkámban, de a jövőben is ez a hit vezérel engem.
o A 2010-es évtől milyen fontos beruházások voltak
a községben?
- Falunk fejlődését az elmúlt 4 évben igazolja az
új kultúrház a szabadidőközpont az új főterek,
valamint a szennyvízhálózat beindítása. A legfrissebb
aktivitásunk, amit az idén valósítottunk meg, az három
utca aszfaltrétegének a felújítása. Az év végén pedig
a „Kaskády“ üdülőközpont mellet egy 80 férőhelyes
nyugdíjasotthon kezdi meg működését.
o Ez a cikk a nyár, folyamán készül, de Ön minden
bizonnyal tudja, mit szeretnének még megvalósítani
a választási időszak végéig?
- A választási időszak végéig még győzni kéne az
útjavítások befejezését, mert a szennyvízhálózat kiépítése
által az utaink alaposan „megszenvedtek“.
o Mit tesz községük a fiatal családokért, fiatalokért?
- Falunk nem öregszik, amit az újszülöttek statisztikája is bizonyít.
Ezért fontos figyelmet szentelni az óvoda és az alapiskola
működésének. Az óvodát jó kollektív vezeti és maximálisan ki van
használva. Viszont az alapiskolánk jövője a legiszlatív változások

miatt bizonytalan és a jelenlegi 16 iskolás nem garantálja a biztos
működést.
A lakáspolitika azért fontos, hogy a fiatalok ne költözzenek el a
faluból. Ezen a téren vannak tartalékaink. Hiányoznak a lakások,
pedig a járásban az elsők között és sikeresen építettünk már
bérlakásokat. Ha a lakosainkért vagyunk itt, akkor tudomásul kell
venni , hogy lakások kellenek. Jelenleg 20 kérvényt tartunk nyilván.
o Milyen figyelmet szentelnek az idősebb generációnak?
-Aktív nyugdíjasklub működik a faluban, havonta tartanak
rendezvényeket és az énekkaruk szinte minden kulturális
rendezvényen fellép, legyen az koszorúzás, vagy más kulturális
esemény. A rokkantnyugdíjasok szervezete a kirándulások mellet a
„Kolbászkészítő versenyt“ is szervezi, ami az egyik legnépszerűbb
rendezvény évente.
o Milyen kulturális- társadalmi ünnepek jellemzőek
községükre?
- Falunk kulturális életének az egyik legaktívab tényezője a
CSEMADOK helyi szervezete. Az önkéntes színjátszócsoportja
a „Szürke ló szín és jácccókör“ a hazai fellépéseken túl az idén
bemutatkozott Nagyfödémesen és a magyarországi Szászváron
is. Évente szervezi a „Maskarajárást“, ami a busójárás megfelelője
Nemeskajalon, az Anyák napját, a Gyermeknapot, a Mikulást és a
Karácsonyi jótékonysági koncertet. A nyári gyermektáborokat is a
CSEMADOK szervezi. A fiataloknak lehetőségük van kutyaidomításra
az újonnan megalakult kynológiai klubban, a felújított lőtéren a
sportlövőklub keretében sportolhatnak, vagy tornázhatnak a fitnessz
klubban. A futball, sajnos a faluban nem most működik, a pálya és a

környéke karban van tartva az esetleges „újraébredés“ érdekében. A
focipálya mögött erdőparkot létesítettünk – pihenőzónát lakosaink
részére. Más fajta kikapcsolódást kínál a helyi horgászcsoport, a
„Kostyán tó“ mellett szép természetes környezetben űzhetik a
horgászatot.
o Összességében hogyan értékeli az eltelt választási időszakot?
- 2010 óta sokat tettünk, de tudom, hogy előttünk újabb és
újabb kihívások vannak. Ezek a változások sokat jelentettek a falu
embereinek. Remélem, hogy hasznosak és sikeresek lesznek az
elkövetkezők is a mi kis „kajali társadalmunk“ számára. Hogy az
érinti majd a falufejlesztést, lakásokat, a közösségi életet vagy mást,
meglátjuk. A cél, kialakítani egy olyan környezetet a lakosnak, hogy
jól érezze magát, otthon érezze magát. Hiszen ez a mi falunk.
Egyúttal, mivel egy választási időszak lezárult,
szeretnék köszönetet mondani mindenkinek,
aki
hozzájárult falunk működéséhez,
pozitív fejlődéséhez, akiknek nem mindegy
Nemeskajal jövője. Köszönöm a személyem
támogatását is a közös munkában és bízom
benne, hogy az itteni emberek élete és a
környezete az elkövetkezőkben tovább fog
fejlődni pozitív irányban.
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„Ani ekonomická kríza a výrazné zníženie
podielových daní nezabránilo rastu našej obce“,
hovorí Mgr. Mikuláš Tončko, starosta obce Vozokany.
Prvá písomná zmienka o obci bola v roku 1297. Názov bol odvodený od
slova Wezeken, ktoré pravdepodobne pochádza z tureckého slova „bäzäken“
čo v preklade znamená „malá ozdoba - ozdôbka“. Existujú aj názory, že slovo
Vozokany je odvodené od slova voz. Erb obce v barokovom štýle zobrazuje
čln v ktorom sedia dvaja veslujúci. Symbolizuje geografickú polohu, do obce
bol prístup len cez rieky, keďže ležia na väčšom ostrove. Dobré prírodné
podmienky boli predpokladom na usadenie človeka. Stopy ľudského
osídlenia dnešnej obce vedú do strednej doby kamennej. Aj z mladšej doby
kamennej sa našli zaujímavé nálezy, medzi nimi kostrové pohrebiská. Územie
bolo osídlené aj v staršej dobe bronzovej. Ďalšie nálezy -slovanské žiarové
hroby zo 7. storočia nášho letopočtu ako aj staromaďarské pohrebiská z
10. storočia dokazujú, že aj v počiatkoch stredoveku bol región osídlený. V
obci žije 1155 obyvateľov z toho 78% sa hlási k maďarskej národnosti, 22%
k slovenskej národnosti. Nezamestnanosť je vďaka blízkosti okresných miest
na úrovni 8%.
o Ako Vy hodnotíte svoje postavenie starostu v obci za tieto roky, čím
Vás táto práca posilnila, v čom možno oslabila, čo u Vás naštartovala...?
Hovorí Mgr. Mikuláš Tončko, starosta obce:
- V roku 2010 som začal svoje 4. volebné obdobie. Teší ma skutočnosť, že
občania pozitívne vnímajú moju prácu starostu aj po tých dlhých rokoch.
Do funkcie starostu som šiel s odhodlaním pomáhať ľuďom a zabezpečiť
rozvoj obce. Slúžil som obci 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Vypočul som
všetkých občanov, čo sa dalo, som splnil. V
čom ma táto práca oslabila? Myslím, že ma
neoslabila, skôr posilnila. Boli momenty, keď
ma niektoré vandalské činy znechutili. Ďalšiu
silu a odhodlanie mi dodali ľudia, ktorí tieto
činy odsúdili a ponúkli pomoc. Nabilo ma
to energiou a presvedčením, že moja práca
má zmysel. Dodržujem heslo „Nerob to, čo
nechceš, aby druhí urobili tebe“.
o Od roku 2010, čo dôležité sa uskutočnilo
v investičnej oblasti vo Vašej obci...
- V období rokov 2010-2014 sa nám za úzkej
podpory kolegov poslancov podarilo splniť
nasledovné veci:
V roku 2010 sme dokončili posledný 12
bytový nájomný dom. Celkove už máme 44
nájomných bytov v 3 bytových domoch.
Ukončili sme rekonštrukciu Obecného úradu
vo výške 513000,- eur . Vzniklo nám komunitné
centrum. Okrem obecného úradu je tu internetová miestnosť pre občanov,
konferenčná miestnosť a sobášna sieň. Z programu LEADER – opatrenie 3.4
obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb obec prefinancovala
výstavbu basketbalového ihriska za 23467,- eur. Týmto ihriskom sme dostavali
centrum obce, ktorý tvorí obecný úrad – administratívne centrum, kultúrny
dom s priľahlým amfiteátrom - kultúrne centrum a basketbalové ihrisko –
športové centrum. Centrum obce zabezpečuje nový druh kultúrno-športovospoločenského využitia pre všetky generácie žijúce v obci. Musím spomenúť
asfaltovanie ulíc Burgondia a Cintorínskej ulice za vyše 129 000,- eur a starú
traumu našej obce šatňu TJ. Tú sme zrekonštruovali za vyše 170 000,- eur .
Z najhoršej šatne v okrese vznikla najlepšia, ktorú nám závidelo aj mužstvo
DAC Dunajská Streda, na slávnostnom otváracom stretnutí. Za brigádnickej
pomoci športovcom sme zabezpečili sedadlá pre vyše 150 ľudí. Tieto akcie
boli všetky financované z európskych fondov. Z ďalších dotačných možností
sme prefinancovali inštaláciu kamerového systému v obci. Zriadili sme
najnákladnejšie riadiace centrum so softvérom. Zatiaľ máme v práci 3 kamery
s možnosťou napojenia až do počtu 15. Sme presvedčení , že nám pomôžu
pri zamedzení vandalstva v obci. V rámci protipovodňovej ochrany obce sme
vybudovali v niektorých uliciach protipovodňové rigoly. Za úzkej pomoci
niektorých dobrovoľných hasičov sme zrekonštruovali hasičskú zbrojnicu.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru odpracovali veľké množstvo

brigádnických hodín. Na obecné pomery vlastnia
modernú hasičskú techniku – vozidlo Karosa,
plávajúce čerpadlo, vyprosťovaciu techniku a
pod. Zrekonštruovali sme námestie Veľký kríž
a množstvo sôch, ktoré patria ku kultúrnemu
dedičstvo obce. Rok 2013 sme rekonštrukciu
školy ukončili zatepľovaním fasády za 7500,eur a znovu zatrávnením školského dvora. Tieto
prostriedky boli z obecného rozpočtu.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete, ale
Vy viete, čo ešte v obci chcete dotiahnuť do
konca volebného obdobia...?
- Veľké projekty, ktoré sme mali v pláne sme
už dokončili . Zostáva ešte papierovo dotiahnuť basketbalové ihrisko. Je
reálny ešte jeden veľký projekt „.Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci“.
Súčasné svietidlá sa vymenia na moderné LED-ky. Pri troche šťastia by sme to
mali stihnúť do konca roku 2014. Čakáme vyhodnotenie množstva projektov,
ktoré sme vypracovali: napr.: rozšírenie kamerovej siete v obci, výmenu okien
a dverí v ZŠ a MŠ, inštaláciu slnečných kolektorov na výrobu teplej vody a
ohrev vykurovacieho systému ZŠ a MŠ, pripravujeme projekt rekonštrukcie
chodníkov a ciest v obci a revitalizácie námestia pred kostolom. Tieto projekty
sú všetky financované zo štrukturálnych fondov a iných dotačných možností.
Príspevok obce je len spoluúčasť vo výške 5 %
. Vždy sa nám podarí nejeký peniaz pre obec
vybaviť. Využívame tieto možnosti, veď táto
doba sa už nikdy nezopakuje a eurofondy sa
pomaly končia.
o Ako sa myslí o Vašej obci na mladé rodiny
(byty, škola, škôlka, prípadne služby)?
- Aj v tomto volebnom období sme mysleli
na mládež a mladé rodiny. 44 bytov v
nájomných domoch je obývaných mladými
rodinami. Zvýšila sa pôrodnosť a tým aj
počet obyvateľov obce o 50. Zatiaľ je tento
počet bytov dostačujúci. Počet detí sa zvýšil
aj miestnej MŠ , v ZŠ sa to zatiaľ neprejavilo.
MŠ a ZŠ sme tiež kompletne zrekonštruovali
. Sú moderne vybavené tak nábytkom ako aj
didaktickými pomôckami. Mládež využíva aj
budovu starej MŠ, kde sme zriadili posilňovňu.
Vytvorením basketbalového ihriska sa zlepšili
aj možnosti športového využitia voľného času.
o Aká pozornosť je venovaná starej generácii?
- Aj staršej generácii venujeme pozornosť. V bývalej MŠ majú zriadený
klub v ktorom organizujú rôzne akcie a stretnutia. V Deň úcty k starším im
organizujeme posedenie v miestnom kultúrnom dome, v prípade záujmu
zabezpečíme autobus na rôzne menšie výlety. Pred Vianocami navštívime
našich občanov v domoch dôchodcov a ťažko chorých v ich domácnostiach a
obdržia u nás malé darčeky.
o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky, akcie sú typické pre Vašu
obec, ktorými sa môže pochváliť, tradície obce, ako funguje družba –
spolupráca s inými obcami? Aké obec získala ocenenia, v akom združení,
zoskupení obec v súčasnosti figuruje a pracuje...?
- Tradičným sviatkom obce je Obecný deň. Tento rok bol už 15. v poradí.
Veľkým spoločenským sviatkom obce je „Stretnutie 50-60-70-80-90 ročných
občanov. Sú pozvaní všetci, ktorí sa v našej dedine narodili, alebo sa
odsťahovali alebo ich vysťahovali do cudziny. Zažijeme tu veľa dojemných
stretnutí a zvítaní. Toto stretnutie už má 35 ročnú tradíciu. Z tohto miesta
ďakujem organizačnému výboru za organizáciu tejto náročnej akcie. Tradičné
sú estrádne predstavenia miestneho Csemadoku, oslavy Mikuláša, Majáles,
súťaž vo varení gulášu, Štefanská zábava, vianočné trhy atď.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov 2010 – 2014 vo Vašej obci, čo
tieto roky v porovnaní s predchádzajúcimi pre obec znamenali a čo si
zaželať do budúcnosti Vašej obce?
- Roky 2010-2014 boli najťažšie v mojej kariére starostu. Tieto roky naplno
prepukla kríza so všetkými jej zápornými dopadmi. Výrazne sa znížili
podielové dane a príspevky od štátu na ZŠ a MŠ atď. Ale ani takéto ťažkosti
nám nezabránili rastu obce. V úzkej spolupráci a úzkej symbióze s obecným
zastupiteľstvom sme vytýčené ciele bezodkladne splnili. Väčšie plány by už
neboli reálne, neuniesol by ich rozpočet malej obce s 1155 obyvateľmi. Chceli
sme predísť „nútenej správe“, ktorá postihla veľa obcí. Nepodarilo sa splniť len
jedno naše prianie. Pri hasičskej zbrojnici sme pred rokmi postavili hniezdo
pre bocianov. Hoci bolo často obletované, skúšané, nikdy nebolo dlhodobo
obývané. Možno po malej rekonštrukcii, zväčšení, privábime nejakú bocianiu
rodinku, ktorá bude ďalšou ozdobou našej peknej obce.
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„Sem a gazdasági válság, sem a nagymértékű állami támogatás
csökkenése nem tudta megakadályozni falunk fejlődését”,
mondja Mgr. Tončko Miklós Vezekény község polgármestere

A község első irásos emléke 1297-ből származik, ebben Wezeken néven szerepel, amely a török eredetű bäzäken szóból származtatható,
mely kis díszt, díszecskét jelent. De akad olyan nézet is, hogy Vezekény
a kocsi – voz szóból ered. A barokk stílusú címeren csónak és benne
ülő két evezős látható. Ez egyben utalhat a község földrajzi fekvésére
is. A régmúltban nagy sziget volt, melyet csak csónakkal lehetett megközelíteni. A kitűnő természeti feltételek lehetővé tették az emberek
letelepedését. Vezekény ősidők óta lakott terület. Régészeti leletek
bizonyítják, hogy már az átmeneti kőkorszakban is lakott volt. Sőt a
korai kő- és bronzkorszakból is maradtak fel leletek.
Jelenleg a
község lakosainak száma 1155. Ebből 78 %-a magyar, 22 %-a szlovák
nemzetiségű.
o Mint polgármester, hogyan értékeli az eltelt évek munkáját? Mi
az, ami erősítette, gyengítette illetve buzdította?
- 2010-ben kezdtem a 4. választási ciklusomat. Örömmel tölt el az
érzés, miszerint községünk lakosai ennyi év elteltével is pozitívan
értékelik munkámat. Mindig is az a cél vezérelt, hogy segítsek az
embereknek és biztosítsam falunk fejlődését. Ez az ami lelkesített,
erőt adott. A falut szolgáltam napi 24 órában, heti hét napban.
Minden polgárt meghallgattam, ha módomban volt, segítettem.
Hogy miben gyengített az eltelt időszak? Inkább azt mondanám,
hogy nem gyengített, hanem megerősített. Voltak pillanatok, mikor
a vandalizmus kicsit elkedvetlenített. A másik oldalon viszont új erőt
adtak az emberek akik mindezt elítélték, és felajánlották segítségüket.
Ez mindig új energiával töltött fel, megerősített hitemben, hogy
munkámnak értelme van. Mindig is tartottam magam a szóláshoz,
miszerint „Ne tégy olyat másokkal, amit nem szeretnél, hogy veled
tegyenek.”
o A 2010-es évtől milyen fontos beruházások voltak a községben?
- A 2010-2014 évben a képviselőtestület támogatásával a
következőket sikerült megvalósítani. 2010-ben fejeztük be az utolsó
12 lakásos bérházat. Ezzel együtt jelenleg a három bérházban 44 lakás
van. Sikeresen befejeztük 513 000 euróból a községi hivatal felújítását
és bebútorozását. Lett egy szép falu központunk. A hivatali részen
kívül az épületben helyet kapott még a lakosok számára egy internet
helyiség, konferencia- és házasságkötő terem. A LEADER program
keretén belül 23 460 euróból sikerült kialakítani egy többfunkciós
sportpályát a kultúrház melletti területen. Így községünk egy új
adminisztrációs, kulturális és sportközponttal büszkélkedhet, melyet
községünk minden korosztálya használhat. Meg kell említenem
Burgondia és a Temető utca aszfaltozását, melyre több mint 129 000
eurót fordítottunk. Valamint a szörnyű állapotban levő futballcsapat
öltözőjét, melyek rekonstrukcióját több mint 170 000 euróból
valósítottuk meg. A járás egyik legelhasználtabb öltözőjéből lett a
járás legmodernebbje, amelyet a pálya átadásán vendégszereplő
DAC játékosok is megirigyeltek. A sportosok brigádmunkájával 150
ülőhelyet alakítottunk ki a sportpályán. Ezeket a székeket a budapesti
Fradi stadion bontásakor szereztük. Ezen kívül még 150 szék vár
elhelyezésre. Jövő évben kezdjük az öltöző melletti szabad területet
tetővel befedni. Ezeket a beruházásokat mind pályázati euroforrásból
finanszíroztuk. Kihasználtuk a szlovák pályázati forrásokat is. Ebből
kiépítettük községünkben egy kamerarendszert. Létrehoztuk a
legdrágább vezérlőrendszert, mely jelenleg 3 kamerával működik.
A softverra, az elkövetkező időben kis beruházással, még további
15 kamerát köthetünk rá, mellyel az egész falut bekamerázhatjuk.
Bízunk benne, hogy segítségükkel visszaszoríthatjuk községünkben
a vandalizmust. Az árvízvédelemre is gondoltunk, néhány, főleg
problémás utcában vízelvezető árkokat építettünk ki. A helyi
önkéntes tűzoltócsapat hathatós segítségével, rengeteg ledolgozott
brigádórában felújítottuk a tűzoltószertárt. Falunk méreteihez
képest modern technikával rendelkeznek. Felújított Karosa tűzoltó
autó mellett úszószivattyúval, hidraulikus vágórendszerrel is
büszkélkedhetnek. Megújult a Nagykereszt és templom környéke,
valamint más szobrok is, amelyek a falu kulturális örökségét képezik.
2013-ban az óvoda és iskola szigetelését, és az udvar újrafüvesítését
végeztük 7500 euró ráfordításával.
o Ez a cikk a nyár, folyamán készül, de Ön minden bizonnyal tudja,
mit szeretnének még megvalósítani a választási időszak végéig?
- Az eltervezett nagy beruházásokat már befejeztük. Még egy

megvalósítandó nagy projektünk van. Ez a község közvilágítása. A
régi lámpákat modern LED lámpákra cserélnénk. Kis szerencsével
2014 év végéig szeretnénk befejezni. Ezen kívül rengeteg pályázat
vár elbírálásra. Többek között a kamerarendszer bővítése, nyílászárók
cseréje az óvodában, napkollektorok felszerelése, mely biztosítaná az
iskola és az óvoda fűtését és a szükséges meleg vizet. Dolgozunk az
utak, járdák felújításának pályázatán, mely tartalmazza a kerékpárutak
kiépítését is. Ezzel párhuzamosan foglalkozunk a templom előtti tér
és park rekonstrukciójával. Terveztük, a tönkretett játszótér helyett
egy új kialakítását. Ezzel azonban várnunk kell a kamerarendszer
felszereléséig, mert e nélkül sajnos a befektetés kidobott pénz
lenne. Ezeket a beruházásokat különböző anyagi, strukturális fondok
segítségével valósítanánk meg, melyekhez a község 5% önköltséggel
járulna hozzá. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni. Eddig
még mindig sikerült pénzforrást szerezni. Egyelőre tartanak azok
az idők, amikor erre még módunk van, mert az euroforrások lassan
kiapadnak.
Mit tesz községük a fiatal családokért, fiatalokért?
- Ezalatt a választási időszak alatt is gondoltunk a fiatal családokra
és fiatalokra. A 44 bérlakást fiatalok és fiatal családok lakják. Úgy
tűnik egyelőre ennyi lakás elegendő. Nőtt a születések száma, ezzel
együtt a község lélekszáma is ötvennel. Emelkedett az óvodások
száma, ez pillanatnyilag az iskolások létszámán még nem látszik.
Teljesen felújítottuk az óvodát és iskolát. A legmodernebb technikai
eszközökkel, bútorokkal vannak felszerelve. A község ifjúsága a régi
óvoda épületében levő fittnessztermet látogathatja. A megépült
sportpálya az ifjú nemzedéknek új lehetőséget biztosít a sportolásra.
Szintén ingyenes és bármikor használható.
o Milyen figyelmet szentelnek az idősebb generációnak?
- Nekik is kellő figyelmet szentelünk. A volt óvoda épületében
működik a nyugdíjas klub, melyben különböző találkozókat, akciókat
rendeznek. Az idősek világnapja alkalmából zenés vidám estéket
szervezünk a helyi kultúrház épületében. Érdeklődés esetén autóbuszt
biztosítunk különböző kisebb kirándulásokhoz. Karácsony előtt
meglátogatjuk falunk azon polgárait, akik nyugdíjas otthonokban
élnek, továbbá felkeressük községünkben élő járóképtelen
betegeinket is. Ajándékcsomagokkal kedveskedünk nekik.
o Milyen kulturális- társadalmi ünnepek jellemzőek községükre?
- Hagyománnyá vált, az idén 15. alkalommal megrendezett falunap.
Nagy társadalmi ünnep a kerek évfordulót ünneplő 50, 60, 70, 80,
90 évet ünneplők találkozója. Az eseményre mindenkit meghívunk,
azokat is, akiket máshová vitt sorsuk, és azokat is, akiket a történelem
vihara tépázott, és külföldre telepítették. Ennek a találkozónak már
35 éves hagyománya van. Ezúton is szeretném megköszönni a volt és
jelenlegi szervezők áldozatos munkáját.
Községünkben nagy hagyománya van az esztrádműsornak is, melyet
a helyi CSEMADOK mellett működő Görbe Tükör tagjai adnak elő.
További társadalmi és kulturális rendezvények a majális, a gulyásfőző
verseny, Mikulás megünneplése, karácsonyi vásár, István bál stb.
o Összességében hogyan értékeli az eltelt választási időszakot?
A 2010- 2014 évek voltak, mint polgármester, karrierem legnehezebb
évei. Rányomta bélyegét a kialakult gazdasági válság, minden negatív
hatásával együtt. Igazi kihívás volt. Radikálisan csökkentették a
község, az óvoda és iskola fenntartásához szükséges támogatást. De,
az ilyen nehézségek sem tudták megakadályozni falunk fejlődését. A
képviselőtestülettel együtt elértük a kitűzött célokat. Nagyobb tervek
kitűzése nem lett volna reális, nem bírta volna el az 1155 lélekszámú kicsi
község költségvetése. Kis község kevesebb, nagy község több pénzt
kap. El akartuk kerülni a csődeljárást, mely bizony elég sok községet
érintett. Nem ígértünk olyat, amit lehetetlen
megvalósítani. Csak egy tervünk maradt, amit
nem tudtunk teljesíteni. A tűzoltószertár mellett
több évvel ezelőtt gólyafészket építettünk. Igaz,
gyakran telepedtek a fészekre gólyák, de csak
rövid időre. Utána rendre elrepültek. Az okát
még nem sikerült megfejteni. Talán ha felújítjuk,
tetszetősebbé tesszük, sikerül idecsábítani egy
gólyacsaládot, mely további ékessége lenne
kicsi falunknak.
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„Jednou z hlavných priorít vedenia obce
Veľká Mača je udržanie mladých ľudí v našej
obci“, hovorí Ing. Štefan Lancz, starosta obce.
Obec Veľká Mača sa nachádza
v okrese Galanta popri ceste I/62 medzi mestami Sereď
a Sládkovičovo. V obci žije cca.
2700 obyvateľov, prevažná
časť obyvateľstva (cca 80 %)
je maďarskej národnosti. Prvá
historická zmienka o obci je
z roku 1326. Obec leží v blízkosti križovatky starých obchodných ciest Via Bohemica (medzi
Prahou a Pešťou) a Bratislava
– Nitra. Z tejto výhodnej polohy ťažila obec aj v minulých
storočiach. Obec je v súčasnosti sídlom Mikroregiónu Dudváh aj Miestnej akčnej skupiny
Dudváh. Obe neziskové organizácie združujú 12 obcí okresu Galanta (Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Gáň, Kajal, Košúty,
Malá Mača, Mostová, Topoľnica, Váhovce,
Veľká Mača) s cieľom zabezpečiť rozvoj
regiónu prostredníctvom fondov Európskej
únie.
o Ako Vy hodnotíte svoje postavenie
starostu v obci za tieto roky, čím Vás táto
práca posilnila, v čom možno oslabila, čo
u Vás naštartovala...?
- Práca starostu obce je vlastne službou pre
občanov. Je to každodenný boj o vyriešenie
nikdy sa nekončiaceho radu ich problémov
a požiadaviek. Je to práca, ktorá častokrát
vyžaduje cit pre diplomaciu a psychológiu
pri riešení konfliktov medzi obyvateľmi
obce. Neraz sa stane, že starosta má už plné
zuby problémov, ale na druhej strane pri
tejto práci môžete mať častokrát aj dobré
pocity, ak sa podarí vyriešiť nejaký problém,
alebo môžete pomôcť ľuďom, ktorí pomoc
potrebujú a so svojimi problémami sa na vás
obracajú. Jednou z hlavných úloh starostu
v spolupráci s obecným zastupiteľstvom
je aj budovanie obce. Nielen majetku
a hmotných statkov, ale aj spoločenstva
všeobecne, vrátane dobrých a korektných
medziľudských vzťahov v obci. Hranica
medzi oprávnenými a neoprávnenými
požiadavkami občanov je častokrát veľmi
tenká, starosta musí vedieť v mnohých
prípadoch objektívne zdôvodniť (občas
aj nepopulárne) rozhodnutia a opatrenia
obecnej samosprávy. Túto prácu robím
už dvanásť rokov. Som rád, že toto
obdobie bolo spojené s mnohými takými
príležitosťami, ktoré pre minulé desaťročia
neboli charakteristické. Mám na mysli
hlavne množstvo výziev zo štrukturálnych
a iných fondov Európskeho spoločenstva
a iných organizácií. Bez týchto príležitostí
by sme nemohli zrealizovať veľké množstvo
projektov, prostredníctvom ktorých sa
nám podarilo zrevitalizovať a skrášliť
mnohé obecné spoločenské budovy,
verejné priestranstvá, verejnoprospešnú
technickú infraštruktúru mnohých obcí a aj
širšieho regiónu. V roku 2007 sme zakladali
regionálne združenia Mikroregión Dudváh
a neskôr aj Miestnu akčnú skupinu Dudváh,
a za uplynulých 7 rokov sme dokázali, že
vieme spojiť svoje sily pre rozvoj regiónu.
Všetkých 12 členských obcí týchto združení
môže hrdo ukazovať výsledky nášho
spoločného úsilia, ktoré sa pretavilo do
množstva zrekonštruovaných obecných
budov, ktoré sa nám podarilo zrealizovať

pomocou prístupu Leader.
o Od roku 2010, čo dôležité
sa uskutočnilo v investičnej
oblasti vo Vašej obci?
V tomto volebnom období
sa nám podarilo v obci
vybudovať nový zberný dvor,
podarilo sa nám zrevitalizovať
niektoré verejné priestranstvá,
kompletne sme zrekonštruovali
budovu obecného úradu,
vymenili sme strechu a výplne
otvorov na budove základnej
a materskej školy, a v súčasnosti
sa
dokončuje
prestavba
a modernizácia domu smútku.
Podarilo sa nám pomocou
podpory
Environmentálneho
fondu
vybaviť asi polovicu domácností domovými
kompostérmi, pričom na vybavenie zvyšnej
časti domácností sme podali ďalší projekt na
uvedený fond. Napriek tomu, že naša žiadosť
na dotáciu kamerového systému nebola
podporená, podarilo sa nám vybudovať
kamerový systém vo vlastnej investícii.
Nakoľko za krátky čas sa preukázalo,
že novovybudovaný kamerový systém
pomáha pri udržiavaní verejného poriadku,
v najbližšej budúcnosti chceme pokračovať
v postupnom rozširovaní tohto systému.
V najbližšom období začneme komplexnú
rekonštrukciu nášho už zastaralého
kultúrneho domu.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete,
ale Vy viete, čo ešte v obci chcete dotiahnuť
do konca volebného obdobia...?
- Pri rozvojových zámeroch obce sa častokrát
stane, že niektorý projekt sa realizuje
na prelome dvoch volebných období.
V súčasnosti dokončujeme rekonštrukciu
domu smútku, a už sa pripravuje projekt
prestavby
kultúrneho
domu.
Práve
spomínanú prestavbu domu smútku by
sme chceli do konca volebného obdobia
skolaudovať a odovzdať do prevádzky,
a
finančnú
stránku
implementácie
tohto projektu riadne ukončiť, aby sa
to neprenášalo do ďalšieho obdobia.
Projekt prestavby kultúrneho domu je
trochu komplikovanejší prípad. Keďže
na komplexnú rekonštrukciu kultúrnych
domov nebola v minulých rokoch žiadna
výzva, rekonštrukčné práce sme rozdelili
na časti, a po častiach sme sa uchádzali
o podporu v rôznych výzvach. Niektoré
čiastkové projekty boli podporené, na tieto
sme získali časť financií, ktoré sú potrebné
na rekonštrukčné práce. Do ukončenia
volebného obdobia by som bol rád, keby
sa úplne doriešil celý systém financovania
rekonštrukčných prác, aby sme urýchlene
mohli vybrať dodávateľa, a do druhého
polroka roku 2015, aby sme odovzdali do
prevádzky už kompletne zrekonštruovanú
budovu.
Ako sa myslí vo Vašej obci na mladé rodiny
(byty, škola, škôlka, prípadne služby)?
- Jednou z hlavných priorít vedenia obce je
udržanie mladých ľudí v našej obci. V každom
volebnom období sme robili tejto priorite
zodpovedajúce opatrenia. V obci sa postavilo
v troch etapách celkove 38 nájomných
bytov, otvorili sa nové stavebné obvody, aby
si mladé rodiny mohli postaviť svoje vlastné
rodinné domy. Aj v súčasnosti sú pripravené

plány dvoch nových stavebných obvodov
s celkovým počtom 105 stavebných
parciel, ktoré v budúcom období môžu
pomôcť mladým rodinám pri riešení ich
bývania. Obec je zriaďovateľom dvoch
škôl aj materskej školy, ktoré zabezpečujú
výchovu a vzdelávanie cca. 230 detí. Kvalitne
fungujúce školstvo je zárukou budúcnosti
našej obce.
o Aká pozornosť je venovaná starej
generácii?
- Čo sa týka staršej generácie, potešilo nás, že
v roku 2013 nastalo oživenie v spoločenskom
živote obce, keď početná skupina aktívnych
a činov chtivých dôchodcov založila Klub
dôchodcov Tulipán. Obecná samospráva
už od vzniku podporovala novovzniknutý
klub, keď poskytla budovu na každodenné
fungovanie klubu. Počas prvého roka
existencie tohto klubu dôchodcov sa
organizovalo
množstvo
hodnotných
podujatí, ktoré sa veľkou mierou pričinili
o oživenie spoločenského života v našej
obci. Okrem podpory klubu dôchodcov
zabezpečujeme aj donášku stravy pre
chorých ľudí a každoročne organizujeme aj
stretnutie dôchodcov.
o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky,
akcie sú typické pre Vašu obec, ktorými sa
môže pochváliť, tradície obce, ako funguje
družba – spolupráca s inými obcami? Aké
obec získala ocenenia, v akom združení,
zoskupení obec v súčasnosti figuruje
a pracuje...?
- V obci sa v zimných mesiacoch každoročne
organizujú plesy (ples združenia rodičov
pri ZŠ a ples Poľovníckeho združenia Sv.
Huberta) a športové dni, v lete zas obecné
dni a detské tvorivé tábory. Základné
školy aj klub dôchodcov v priebehu roka
organizujú viaceré kultúrne podujatia.
Máme družobné obce a mestá z Maďarska
(mestá Hajós a Pécsvárad a obec Decs),
každoročne udržujeme tieto kontakty
medzi rôznymi spoločenskými skupinami,
spoločne pripravujeme a realizujeme
niektoré medzinárodné projekty. Obec Veľká
Mača je v súčasnosti členom nasledovných
regionálnych združení: Mikroregión Dudváh,
Miestna akčná skupina Dudváh, Združenie
miest a obcí regiónu Galantsko–Šaliansko,
Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské
Bohunice.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov
2010 – 2014 vo Vašej obci, čo tieto roky
v porovnaní s predchádzajúcimi pre obec
znamenali a čo si zaželať do budúcnosti
Vašej obce?
- Celkovo hodnotím uplynulé volebné
obdobie ako mimoriadne úspešné. Bolo to
obdobie, ktoré nám ponúklo veľa príležitostí
na prípravu a realizáciu takých projektov,
ktoré slúžia celému obyvateľstvu obce.
Zastupiteľstvu obce patrí poďakovanie za
aktívnu činnosť pri riešení problémov, a pre
rýchle a včasné rozhodovanie pri príprave
rozvojových zámerov. Práve na základe
týchto včas prijatých rozhodnutí sme mohli
zabezpečiť kvalitnú prípravu projektov,
ktoré po realizácii svedčia o úspechoch
uplynulého volebného obdobia.

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...

- 13 -

Galantský a Šaliansky Žurnál - Špeciál

„Az egyik fő prioritásunk, falunkban marasztalni az ifjú nemzedéket”,
mondja Ing. Štefan Lancz Nagymácséd polgármestere
o A község rövid jellemzése, az első írásos emlék dátuma, lakossági adatok, hányadik választási időszakban tölti be ezt a funkciót?
Nagymácséd község a Galántai járásban az I/62-es út mentén Szered
és Diószeg városok között fekszik. A községben 2700 lakos él, döntő többségük magyar nemzetiségű. Az első írásos emlék, amelyben
a községet említik 1326-ból származik. A község két régi kereskedelmi
útvonal, a Prágát Pesttel összekötő történelmi Cseh út (Via Bohemica),
illetve a Pozsonyt Nyitrával összekötő kereskedelmi út kereszteződéséhez közel található. Ez a kedvező fekvés mindig is hasznos volt a kereskedelem szempontjából. A községben található a Dudvág Kistérség és a Dudvág Helyi Akciócsoport központja. Mindkét szervezetet
a galántai járás 12 tagközségének (Alsószerdahely, Feketenyék, Gány,
Hidaskürt, Kismácséd, Kosút, Nagymácséd, Nemeskajal, Tósnyárasd,
Vága, Vízkelet) önkormányzatai hozták létre, hogy az Európai Unió
pénzforrásait segítve elősegítsék a tagközségeket érintő régió fejlesztését.
o Hogyan látja Ön az elmúlt évek tükrében a polgármester munkáját, mi az, amiben megerősítette, meggyengítette ez a munka,
mi az, amiben ez a munka inspirálja Önt?
A polgármester tulajdonképpen a lakosság szolgája, hiszen minden
nap a lakosok jogos igényeinek teljesítésén dolgozik. Ez egy mindennapos harc a soha véget nem érő problémák és igények megoldásáért. Olyan munka, amely sokszor megköveteli a diplomáciai érzéket
a lakosok közt felmerülő ellentétek megoldásánál. Gyakran előfordul,
hogy a polgármesternek már nagyon elege van a felgyülemlő problémákból, ugyanakkor gyakran okoz elégedettséget is ez a munka,
amikor valamelyik lakos, vagy lakossági csoport problémáját sikerül
közmegelégedésre megoldani, vagy amikor segíteni tudok azoknak
az embereknek, akik a mindennapos problémáikkal hozzám fordulnak segítségért. A polgármester egyik legfontosabb feladata, hogy a
képviselő testülettel együtt olyan döntéseket hozzon, hogy a község
folyamatosan épüljön, szépüljön. Nemcsak az úgynevezett épített
örökségünkre érvényes ez, , hiszen a közösséget ugyanúgy építeni és
támogatni, a hagyományokat pedig ápolni kell. Minden nap azon kell
dolgoznunk, hogy a lakosok közti emberi kapcsolatok a lehető legjobbak, legkorrektebbek legyenek. Néha nagyon vékony az a határ, ami
elválasztja a lakosok jogos igényeit a jogtalantól, a polgármesternek
sok esetben meg kell tudni indokolnia az önkormányzat népszerűtlen
döntéseit és intézkedéseit is. Ezt a lakosság felé irányuló szolgálatot
már a tizenkettedik éve végzem. Örömmel tölt el, hogy ez az időszak
a község fejleszése szempontjából olyan lehetőségeket is hozott, amelyek az ezt megelőző évtizedekre nem voltak jellemzőek. Elsősorban
az Európai Közösség, és más támogató szervezetek által kiadott fejlesztési felhívásokra gondolok. Ezek nélkül a lehetőségek nélkül nem
valósulhatott volna meg azon fejlesztések sokasága, amelyek által
több községi épületünket, közterületünket felújíthattuk és szépíthettük, a lakosságot érintő közérdekű infrastruktúrát pedig fejleszthettük.
Tehettük mindezt azért, mert ezekre a pályázati rendszerben kiválasztott fejlesztésekre a pénzforrásokat az EU biztosította. 2007-ben létrehoztuk a Dudvág Kistérségi Társulást, 2008-ban pedig, a LEADER pályázati rendszer indulása után beindítottuk a Dudvág Helyi Akciócsoport
működését a galántai régióban. Az elmúlt 7 esztendőben bebizonyítottuk, hogy össze tudunk fogni térségünk sikeres fejlesztése érdekében. A 12 tagközségünk mindegyike büszke lehet azokra a fejlesztésekre amelyek községeink közös igyekezeteként egy sor megjavított
középület formájában bizonyítják a Leader pályázati rendszer előnyeit.
o Milyen fontosabb fejlesztéseket sikerült megvalósítani 2010 óta
Nagymácsédon?
Ebben a választási időszakban sikerült a községünk területén kiépíteni
egy új hulladékszeparáló udvart, sikerült felújítanunk a község központi terét, teljesen felújítottuk a községi hivatal épületét, az alapiskola és óvoda épülete új tetőt és új ablakokat kapott, és végül az idei
évben sikerült felújítanunk és lefednünk a ravatalozó épületét. A Környezetvédelmi alap pályázatából sikerült a háztartások felét ingyenesen ellátni házi komposztáló edényekkel, a további háztartások részére
újabb pályázatot adtunk be. Annak ellenére, hogy a közbiztonsággal
kapcsolatos pályázati beadványainkat a belügyminisztérium nem támogatta, saját költségvetésünkből elkezdtük kiépíteni a térfigyelő kamerarendszert. Mivel rövid időn belül megmutatkoztak a kamerarendszer előnyei, a kamerák számát és a megfigyelt közterületek számát
folyamatosan bővíteni fogjuk. Napjainkban kezdjük a következő nagy
munkát, a kultúrház teljes felújítását.
o Mi az amit még a választási időszak végéig el szeretne érni?
A falufejlesztési projekteknél gyakran előfordul, hogy az adott fejlesztés a két választási ciklus határán átívelve valósul meg. Az elmúlt hetekben fejeztük be a ravatalozó teljes átépítését, és már elő van készítve a kultúrházunk teljes átépítése. Épp az előbb említett ravatalozót
szeretnénk átadni a közelgő ünnepek előtt, ugyanúgy az ezzel a pályázattal kapcsolatos pénzügyi elszámolást is le szeretnénk zárni, hogy

ne nyúljon át a következő időszakba. A kultúrház átépítése az egy kicsit bonyolultabb eset. Mivel a kultúrházak teljes felújítására az elmúlt
években nem voltak semmilyen pályázatok, a felújítási munkálatokat
részletekre bontottuk, és az így lebontott projekttel különböző felhívásokban pályáztunk. Néhány ilyen pályázatunk sikeres lett és ezek
a sikeres pályázatok biztosítják a pénzügyi hátteret a felújítási munkálatok első szakaszában. A választási ciklus befejezéséig szeretném
a kultúrház teljes átépítésének finanszírozását bebiztosítani, hogy aztán a kivitelezésre kiírt közbeszerzés alapján kiválasszuk a legelfogadhatóbb kivitelezőt, és a 2015-ös év második felében már egy teljesen
felújított modern kultúrház szolgálhassa a nagymácsédi közösséget.
o Milyen lehetőségeket kínálnak a fiatal családoknak?
Önkormányzatunk egyik legfőbb prioritása, hogy megtartsuk községünkben a fiatal családokat. Minden választási ciklusban ennek a célnak alárendelt intézkedéseket foganatosítottunk. Községünk területén
az utóbbi három időszakban összesen 38 bérlakás épült meg a fiatal
családok támogatására. Három új építkezési körzetet nyitottunk, hogy
a fiatal családoknak lehetőséget teremtsünk a szülőfalujukban való
építkezésre. Jelenleg is elő van készítve két építkezési körzetünk ös�szesen 105 családi ház megépítésére, melyek a jövőben megoldást jelenthetnek az építkezést tervező fiatal családoknak. Az önkormányzat
a községünk területén működő két alapiskola és óvoda fenntartója,
ezek az intézmények összesen 230 gyermek oktatását és nevelését
biztosítják. A jól működő oktatási rendszer községünk és közösségünk
jövőjének biztosítéka.
o Milyen figyelmet szentelnek az idősebb generációnak?
Ami az idősebb lakosainkat illeti, örültünk annak, hogy 2013-ban
megélénkült községünkben a közösségi élet, amikor tevékeny nyugdíjasaink egy csoportja megalakította a Tulipán nyugdíjas klubot.
Önkormányzatunk kezdettől fogva támogatta a nyugdíjas klubot,
amikor egy községi épületet kiürítettünk és a klub rendelkezésére bocsátottuk. A nyugdíjas klub a működésének első évében számos olyan
rendezvényt szervezett, mely felélénkítette a közösségi életet. A nyugdíjas klub támogatása mellett biztosítjuk az ágyhoz kötött beteg polgártársaink számára az ebéd házhoz szállítását.
o Mely kulturális ünnepségek, társadalmi rendezvények jellemzőek az Ön községére, milyen hagyományokat és baráti kapcsolatokat ápolnak más községekkel? Milyen községi szerveződések
tagja napjainkban Nagymácséd község?
Községünkben a téli hónapok folyamán már rendszeressé váltak a társadalmi szervezeteink által szervezett hagyományos bálok (az alapiskola mellett működő szülői tanács által szervezett Szülők és iskolabarátok
bálja, illetve a Szent Hubert vadásztársaság által szervezett Vadászbál),
és a sportszervezeteink által (labdarúgás, lövészet, sakk, asztalitenisz,
tollaslabda) megszervezett év végi sportnapok. A nyári hónapokban
falunapot, ill. gyermek alkotótáborokat szervezünk. Az alapiskoláink
és a nyugdíjas klub az év folyamán több kulturális rendezvénnyel gazdagítja a közösségi életet. Testvérkapcsolataink a magyarországi Decs
Nagyközséggel, Hajós várossal, és Pécsvárad várossal jól működnek, lakossági csoportjaink különböző generációi évente többször találkoznak a közösen szervezett programokon. Ezekkel a testvérközségekkel
rendszeresen készítünk elő közös partnerként beadott pályázatokat
a brüsszeli nemzetközi pályázati rendszerekbe is. Nagymácséd község jelenleg a következő regionális társulások tagja: Dudvág Kistérségi
Társulás, Dudvág Helyi Akciócsoport, a Galánta és Vágsellye városok
körzetében működő falvak és városok társulása, illetve a Jaslovské Bohunice körzetében működő falvak és városok társulása.
o Hogyan értékeli a 2010-2014-es időszakot Nagymácséd fejlesztésében, mit jelentettek ezek az évek az előző időszakhoz képest
és mit kíván a község számára a jövőben?
Összességében véve az elmúlt négyéves időszakot rendkívül sikeresnek értékelem. Olyan időszak volt ez, amelyben sok kínálkozó
lehetőséget használtunk ki arra, hogy az egész nagymácsédi közösséget szolgáló fejlesztéseket megvalósíthassuk. Mi Nagymácsédiak,
köszönettel tartozunk a képviselőinknek a problémák megoldásához
való aktív hozzájárulásukért, a fejlesztési tervekkel
kapcsolatban gyorsan és időben meghozott felelős
döntésekért. Éppen az időben meghozott döntések
alapján tudtunk előkészíteni olyan jó minőségű pályázatokat, amelyek megkapták a szükséges támogatást, és a megvalósításuk után az elmúlt négyéves
időszak sikerességéről tanúskodnak.
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„Chceme naďalej rozvíjať našu obec, aby sa nám tu všetkým
stále lepšie žilo“, hovorí Alajos Baranyay, starosta obce Žihárec.
- Obec Žihárec leží na Podunajskej
nížine v blízkosti rieky Váh, v okrese
Šaľa. Prvá písomná zmienka obce
pochádza z roku 1113 – Zoborská
listina kde sa obec spomína pod názvom ,,Iscar,, alebo ,,Piscar,,.
Z hľadiska rozlohy je to veľká dedina s rozlohou intravilánu cca
200 km3. V súčasnosti má obec 1673 obyvateľov. Žihárec je obec
Matúšovej zeme, ktorá si toho už veľa pamätá. V písomnostiach
pochádzajúcich z roku 1251 sa spomína Sygarthotovi, podľa
ktorého bola obec pomenovaná. V roku 1268 sa už dedina
spomína ako Sygarc alebo Zsigárdy, potom v roku 1280 ako
Sygarth. Obec je kolískou rodu, ktorému ju venoval panovník
Karol Róbert. Tento rod v polovici 16. storočia prišiel o svoje
majetky, pretože už v roku 1553 sa dedina uvádza ako súčasť
vlastníctva ostrihomského biskupstva. V obci v súčasnosti žijú
príslušníci maďarskej, slovenskej a inej národnosti. Z hľadiska
vierovyznania tu žijú katolíci, reformáti a evanjelici. Súčasným
starostom v obci je Alajos Baranyay, ktorý v tejto obci pracuje na
pozícii už 5 volebných období.
o Ako sa pozerá na svoju funkciu, pozíciu starostu obce samotný starosta
- Už v minulosti som pracoval s ľuďmi, ale išlo o pomerne menší
okruh oproti súčasnému stavu. Postavenie starostu obce je veľmi zodpovedná pozícia,
nakoľko k tejto funkcii prináleží i veľa povinností, za ktoré som osobne zodpovedný.
Mám na starosti veľa vecí, a to od finančných záležitostí, starostlivosť a pomoc sociálne
slabším občanom, starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov, vedenie úradu
a koordinovanie zamestnancov a rôzne iné. Základným predpokladom pre rozvoj obce
a jej napredovanie je najmä vzájomná spolupráca zastupiteľstva a občanov. Musím
vyzdvihnúť spoluprácu medzi mnou ako starostom obce a obecným zastupiteľstvom,
ktorá musí ísť doslova - ruka v ruke. Veľkú podporu vidím aj v občanoch našej obce,
ktorá sa ukázala už niekoľkokrát pri predchádzajúcich voľbách. Tu vidieť, že si vážia
prácu, ktorú som vo svojej funkcii odviedol, že občania si všímajú pokroky, ktoré sa
v našej obci uskutočnili. Preto veríme, že aj nasledovné voľby budú úspešné, nakoľko sa
i v budúcnosti chceme usilovať o zveľaďovanie našej obce a realizáciu ďalších projektov,
keď dostanem možnosť pokračovať v nich.
o Investičná oblasť v obci Žihárec ( stavby, rekonštrukcie, opravy a úvery)
- Obec Žihárec sa v prvom rade snaží čo najlepšie využiť možnosti podpory, ktoré
jej poskytuje Európska Únia. Okrem toho, predovšetkým pri výstavbe bytov, sme
využili aj štátne dotácie a výhodné úvery Štátneho fondu rozvoju a bývania. Ale
už z pred integračných zdrojov sa obci podarilo využiť rôzne rozvojové možnosti
v rámci projektov. V rámci projektu SAPARD bola vybudovaná budovu Kultúrnoinformačného strediska v celkovej hodnote 4 195 236 SK (139 256 €), ktoré je od tej
doby miestom menších či väčších kultúrnospoločenských udalostí. V tejto budove sídli
aj Regionálna rozvojová agentúra okresu Šaľa. Na pozemku budovy obec z vlastných
zdrojov vybudovala amfiteáter (28 363 €) a stala sa miestom usporiadaní regionálnych
kultúrnych podujatí. V rámci projektu SAPARD sa uskutočnila aj rekonštrukcia miestnej
komunikácie a obnovenie viac ako 10 km vedľajších ciest ( 9747 943 SK – 323 573
€). S tým prevažne súvisí aj výstavba gravitačného kanalizačného systému, čo bolo
tiež realizované za pomoci Európskej únie s pred financovaním projektu ISPA. V
prevažnej miere boli projekty spolufinancované z úverov. Spoluprácu medzi regiónmi
v značnej miere podporuje aj Európska únia pomocou dotácií. Vyžadujú predovšetkým
podpísanie zmluvy o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi občanmi a podporia
spoločné projekty. Nie je to ťažká práca, nakoľko obec už pred vstupom do EÚ
vyhľadávala možnosti vzájomnej spolupráce. Spolupracovala s obcami Dunapataj
a Ugod, a neskôr nadviazala spoluprácu aj s obcou Viszák. Neskôr sa k týmto obciam
pripojili aj obce Petesháza zo Slovinska a Szék a Mera z Rumunska S obcou Doroszló
bola podpísaná spolupráca počas obecných dní 2013. S podporou Ministerstva
životného prostredia sa podarilo vybudovať hlavnú kanalizačnú trasu. Tento projekt
stál 155 250 € a je vo vlastníctve obce Žihárec. Po vstupe do EÚ s pomocou európskych
projektov sa obnovili budovy materských a základných škôl a družiny (8783 644 Sk –
291 564 €). Nebolo to len o modernizácii budovy, ale aj o jej rozšírení, vďaka čomu sme
mohli umiestniť všetky vzdelávacie inštitúcie pod jednu strechu. Plno organizovanú
Základnú školu s VJM, Základnú školu s 1-4. stupeň s VJS, maďarskú a slovenskú
materskú školu, dokonca aj školskú družinu a školskú jedáleň. Telocvičňa sa vybudovala
z vládnych podpôr ( 597 429 €). Školská kuchyňa sa vybudovala z vlastných zdrojov
( 500 000 Sk – 16 597 €). Cieľom tohto projektu bola predovšetkým minimalizácia
nákladov údržby a zachovanie školy. Zároveň obec pokračovala aj vybavením obecných
inštitúcií s počítačovým systémom (77 974 €). Rekonštrukciou prešla aj budova
kultúrneho domu (14227744 SK- 472 275 €), v rámci čoho bola vybudovaná miestnosť
knižnice a čitárne. Toto všetko sa nám podarilo zrealizovať do roku 2010. Od roku 2010
sme taktiež realizovali ďalšie úspešný projekty, kde musím spomenúť obnovenie
hlavného námestia obce, v rámci čoho sa vybudovali nové chodníky, spevnené plochy,
autobusové zastávky, umiestnili sa stojacie osvetľovacie telesá, lavice, stojany na bicykle
a verejná zeleň (628 464 €). Z týchto zdrojov obec obnovila aj budovu obecného úradu
(cca. 90 000 e), ktorej hlavným cieľom je úspora elektrickej energie. Hlavné inovácie na
budove sú: výmena okien a radiátorov, inštalácia svietidiel s úspornými žiarovkami,
inštalácia termostatických kohútikov, úplná rekonštrukcia kotolne, izolácia kotolne,
zateplenie budovy a jej nová fasáda, vymenili sme sklenenú stenu a vchodové dvere
na hlavnej strane budovy. Za cieľom zlepšenia verejného poriadku bol vybudovaný
v obci kamerový systém a to v dvoch etapách, v súčasnosti má obec umiestnených
dvanásť verejných kamier. Za sebou máme aj rekonštrukciu systému obecného
rozhlasu , kde sme zastarané vedenie vymenili za bezdrôtové a investovali sme aj do
úpravy vedľajších ciest v obci. Ďalším dôležitým krokom, ktorý musíme spomenúť je
rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktoré bolo nahradené za úsporné. V minulosti
mala obec 176 svietidiel, momentálne je to 380 úsporných moderných svietidiel. Veľkú
pozornosť venujeme aj výstavbe nových bytových jednotiek. Minulý rok sme odovzdali
10 dvojizbových nájomných bytov, a v súčasnosti sa pripravujeme na odovzdanie 36
nájomných bytov a 8 bytov s nižším štandardom. Ďalšie financie sú vynaložené na
údržbu verejnej zelene jej kosenie, čistenie odpadových kanálov a v budúcnosti na

ďalšiu výstavbu chodníkov a vybudovanie parkoviska, garáži pre
nájomníkov a námestia.
o Ciele do konca volebného obdobia
- Napriek tomu, že je to časovo náročné, ale máme veľa cieľov,
ktoré chceme stihnúť ešte pred ukončením volebného obdobia.
V súčasnosti najväčšiu pozornosť prikladáme odovzdaniu
36 nájomných bytov a 8 bytov s nižším štandardom. V obci
chceme zriadiť lekáreň, čo je momentálne v štádiu riešenia,
to by vo veľkej miere pomohlo naším občanom. Ďalšími
dôležitými projektmi sú rekonštrukcia domu smútku v cintoríne,
rekonštrukcia budovy denného stacionára pre dôchodcov,
čo je pred dokončením, ktorý bude zameraný na poskytnutie
opatrovateľskej služby pre starších občanov. Veľký význam
kladieme aj na šport a preto chceme pokračovať v stavebných
prácach a výstavbe novej tribúny na futbalovom ihrisku. Na
tribúnu boli zakúpené plastové stoličky a zábradlia a toto všetko
bolo financované z vlastných zdrojov. Dôležitým cieľom, ktorý by
sme chceli stihnúť, je aj rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice zvonka.
V prípade, že sa nám to nepodarí, bude sa v tom pokračovať
v budúcnosti. Stále myslíme dopredu a snažíme sa tieto ciele
uskutočniť, v prípade že by sa nám všetko nepodarilo dotiahnuť
do konca, chceme v plánovaných projektoch pokračovať v ďalšom

volebnom období.
o Obec myslí aj na mladé rodiny s deťmi
- Samospráva obce venuje veľkú pozornosť mladým rodinám. Snaží sa pre ne vytvoriť
prijateľné podmienky budovaním moderných obecných bytov. Dôkazom rozvoja sú
aj nové vybudované bytové jednotky. V období rokov 2010-2014 obec odovzdala
občanom 54 bytov (2 252 670 €), do týchto bytov sa prevažne sťahujú mladé rodiny.
Ďalším podstatným krokom bolo vytvorenie 20 nových stavebných pozemkov, pričom
obec chce inšpirovať mladé rodiny vo výstavbe rodinných domov, ak im to dovoľujú
finančné možnosti. V obci je zriadená škola a predškolské zariadenia: materská škola
s výchovným jazykom slovenským a maďarským, základná škola s vyučovacím jazykom
slovenským /1. stupňa/ a maďarským / 1. a 2. stupňa/, nachádza sa tam školská jedáleň,
zároveň škola poskytuje možnosť družiny, kde sa deti môžu venovať spoločným
aktivitám. V obci napreduje aj rozvoj služieb, v súčasnosti poskytuje ošetrenie
praktickým lekárom pre dospelých, pracuje u nás zverolekár a máme tu zriadenú
aj stomatologickú ambulanciu a momentálne riešime aj zriadenie lekárne. V rámci
ponuky iných služieb sa v obci nachádza telocvičňa a športové ihrisko, kaderníctvo,
kvetinárstvo, obchodné jednotky s potravinami a textilom, kultúrne a informačné
centrum a ľudový dom.
o Starostlivosť o starších občanov
- Obec vo veľkej miere myslí aj na starších občanov. Zabezpečuje im priamy rozvoz
obedov do ich domácností, ale i sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ktorú majú na
starosti piati zamestnanci. Každoročne pre nich obec usporadúva slávnosť ku Dňu
dôchodcov, ktorá sa otvára príhovorom starostu obce, Alajosom Baranyaym. Na
slávnosti sú prítomní pohostení občerstvením a obdarovaní darčekom. Obec myslí na
starších občanov aj do budúcnosti a to zriadením lekárne , ktorá je momentálne v štádiu
riešenia a rekonštrukciou budovy denného stacionára pre dôchodcov, kde im bude
poskytovaná starostlivosť s denným pobytom, ktorá sa poskytuje seniorom, ktorí žijú
v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť
celodennú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť v Domove dôchodcov. Tiež je určená
seniorom, ktorí žijú sami a potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť si svoj voľný čas. Dôležité
je spomenúť, že poskytujeme starším občanom alebo sociálne slabším občanom
pomoc formou Terénnej sociálnej práce, ktorú majú na starosti dve pracovníčky,
ktoré aktívne vyhľadávajú a nachádzajú riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané
na pomoc v núdzi, osoby so zdravotným postihnutím a starostlivosť o starších či
nevládnych občanov. Medzi ďalšie úspešné projekty zamerané na starších občanov
patrí Chránená dielňa.
o Kultúra v obci Žihárec
- V organizovaní a usporadúvaní kultúrno-spoločenských stykov má obec veľký význam
v regióne. Podujatia takéhoto charakteru znamenajú možnosť budovania vzájomných
vzťahov a spolupatričnosti ale zároveň aj príjemné strávenie času. Medzi najväčšie
kultúrne podujatie v obci patria každoročne usporadúvané Obecné dni, kde sa môžu
občania našej obce kultúrne vyžiť a zrelaxovať. Patria v našej obci už medzi každoročnú
tradíciu. Toto podujatie sa podarilo tento rok zorganizovať už 20 krát z toho už po
štvrtý krát bolo financované v spolupráci z Bruselom z projektu Town Twinning, ktorý
sa osvedčil ako úspešný. Otvárajú sa privítaním hostí v kultúrnom dome a kladením
vencov pri pamätníku Žiháreckej bitky 1848-1849, po čom nasleduje slávnostný obed.
Pokračuje sa kultúrnym programom na dvore KiC (kultúrne informačné centrum), ktorý
bol vybudovaný na účely usporadúvaní rôznych spoločenských slávností, kde vystúpia
folklórne skupiny z partnerských obcí a rôzni iní umelci. Obec v tieto dni ponúka aj
rodinné popoludnie pre rodiny s deťmi, kde majú možnosť sa zabaviť. Obecné dni
sú každoročne organizované aj v spolupráci s partnerskými obcami s ktorými má
podpísané zmluvy o priateľstve a vzájomnej spolupráci - Ugod a Viszák z Maďarska.
Neskôr sa k týmto obciam pripojili aj obce Petišovce zo Slovinska, Doroslovo zo Srbska
a Séc a Mera z Rumunska. Medzi jedno z ďalších najväčších podujatí obce patrí festival
Attilu Kaszása, ktorý bol jedným z najvýznamnejších umelcov obce Žihárec a jeho dom
slúži ako pamätný.
o Zhodnotenie stavu obce za posledné 4 roky
Neustále sa snažíme o zabezpečenie trvalého rozvoja obce. Preto je dôležitá pružne
rozmýšľajúca samospráva, ktorá podporuje vypracovanie a uskutočnenie projektov.
Sú potrební schopní a múdri vedúci jednotlivých inštitúcií, riaditelia, predstavitelia
spoločenských organizácií, združení, vedúci súborov, organizátori kultúrnych činností
a taktiež aktívni jednotlivci. A nesmieme zabudnúť ani na sponzorov, podporovateľov,
ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej obce a životná úroveň obyvateľov, ktorý
v nej žijú. V jednej veci som si istý, vstup do Európskej únie nám po materiálnej
stránke priniesol veľa a preto sa aj naďalej budeme snažiť o udržanie dobrých vzťahov
a neustály rozvoj našej obce, aby sa nám v Žihárci všetkým stále lepšie žilo.
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„Ügyelnünk kell, azért, hogy itthon, Zsigárdon jobban
élhessünk.”, mondja Alajos Baranyai, Zsigárd polgármestere.
Zsigárd község a Duna-menti síkságon, a Vág folyó közelében, a Vágsellyei
járásban terül el. Jelenleg 1673 lakosa van. Régi mátyusföldi település, első
írásos említése 1113-ból való. A zobori alapítólevélben említik Iscar és Piscar
néven. Egy 1251-ből származó okiratban Sygarth tulajdonaként szerepel, róla
nevezték el a települést. 1268-ban a falut Sygarc vagy Zsigárdy néven, 1280ban pedig Sygarth néven említik. A falu a Sygardi család ősi fészke, melyet
Károly Róbert magyar uralkodó adományozott nekik. A család valószínűleg
a 16. század közepe táján elvesztette a birtokot, mert a falu 1553-ban már az
Esztergomi Apátság birtokaként szerepel. A faluban jelenleg magyar, szlovák
és más nemzetiségű lakosság él. Felekezeti megoszlás szerint katolikusok,
reformátusok és evangélikusok lakják a települést. A falu polgármestere
immár az 5. választási időszakban Baranyay Alajos.
o A falu életében a polgármester hogyan látja saját helyét és szerepét
Már polgármesterségem előtt is dolgoztam emberekkel, de jóval kisebb
közösségről volt szó, mint jelenleg. A polgármesteri funkció ellátása komoly
feladat, kötelezettségekkel, személyes felelősséggel jár. Munkám is sokrétű:
a pénzügyek, a hivatal vezetése, az alkalmazottak irányítása, a szociálisan
rászorultak segítése, a beruházások és a falufejlesztés folyamatainak irányítása. Egy település fejlődésének egyik fontos feltétele a polgármester és a
képviselőtestület közötti jó együttműködés. Ugyanilyen fontosnak tartom a
lakosok támogatását is. Õk a választások alkalmával mondanak véleményt
munkámról, a falu érdekében végzett tevékenységemről. Bízom benne, hogy
a következő választások után is folytatni tudom a falufejlesztési terveinek
megvalósítását, településem mindennapi életének és folyamatos fejlődésének biztosítását.
o Beruházások Zsigárdon - építkezések, felújítások, javítások, hitelek
Elsősorban az EU-s támogatások kihasználását tartottuk nagyon fontosnak.
A lakásépítés terén igyekeztünk élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket
az Állami Lakásfejlesztési Alap biztosított, támogatások és kedvező hitelek
formájában. De az EU-s társulási időszakot megelőzően is sikerült több
fejlesztési lehetőséget kihasználni. A SAPARD program keretében teljes egészében felújítottuk a Kulturális és Tájékoztatási Központ épületét (4 195 236,SK - 139 256,- €). Itt helyeztük el a Vágsellye és Vidéke Regionális Fejlesztési
Ügynökséget is. A Központ udvarán önerőből egy szabadtéri színpadot
építettünk (28 363,- €), amely ma már számos helyi és regionális kulturális
rendezvénynek ad hagyományosan helyet. Ugyancsak a SAPARD program
keretéből újítottuk fel a falu közútjait, és több mint 10 kilométer hosszú
mellékutat is (9 747 943,-SK – 323 573,- €). A Környezetvédelmi Minisztérium
támogatásával épült meg a falut a vágsellyei a szennyvíztisztító állomással
összekötő elvezető rendszer, amelyre a falu teljes szennyvízelvezető hálózata
rákapcsolódott. Ez a gravitációs rendszer EU-s támogatással az ISPA projekt
keretéből épült. Az egyes régiók közötti együttműködést az EU anyagiakkal
is segíti. Ennek alapfeltétele a térségek közötti együttműködési és barátsági szerződések aláírása. Községünk még az unióba lépés előtt kereste az
együttműködés lehetőségeit. Elsőként a magyarországi Dunapatajjal vettük
fel kapcsolatot. Ezt az Ugod és Viszákkal kötött szerződés aláírása követte.
Rajtuk kívül még szlovéniai Petesházával és a romániai Méra és Szék településekkel ápoljuk a kapcsolatokat. A vajdasági Doroszló községgel pedig az
idei Falunapok ideje alatt írtunk alá együttműködési szerződést.
Az EU-ba való belépést követően uniós forrásokból újítottuk fel az alapiskolák, az óvodák és a napközi épületeit (8 783 644,- Sk – 291 564,- €). A felújítás
nemcsak a modernizálást jelentette, hanem az épületek bővítését is. Ezáltal
minden nevelési és oktatási intézményünk egy közös épületegyüttesben
dolgozhat. Tehát a teljes felépítésű magyar és az alsótagozatos szlovák iskola,
a magyar és a szlovák óvoda, illetve a napközi és az iskolai étkezde is egy tető
alá került. A tornatermet állami támogatásból (597 429 €), az iskolakonyhát
saját forrásból (500 000,- Sk – 16 597,- €) építettük fel. Célunk az intézmények
energiaköltségeinek mérséklése, az iskola megmaradásának biztosítása volt.
A község folytatta intézményeinek internetes rendszerekkel való felszerelését (77 974,- €). Felújításra került a kultúrház épülete is. (14 227 744,- Sk
– 472 275,- €). A projekt részeként az épület könyvtárral és olvasóteremmel
bővült. A felsorolt fejlesztéseket 2010-ig valósítottuk meg. Mindhárom
templomunk állagának javítása érdekében felújítási és karbantartási munkálatokat végeztünk. 2010-től kezdődően is számos sikeres projektet valósítottunk meg. Ide tartozik a főtér kialakítása két tér összekapcsolásával és teljes
felújításával. A faluban új járdák, új autóbuszmegállók épültek, állólámpák,
szemétkosarak, padok, bicikliállványok kerültek elhelyezésre. Az utak, járdák
javítása, a parkosítás, a zöldövezetekről, árkokról való gondoskodás pedig folyamatos munkát jelent. Energiatakarékossági célokból a falu, szintén uniós
projektből, a községi hivatal épületét is felújíttatta. (cca.90 000,- €). Így került
sor az ablakok és radiátorok cseréjére, energiatakarékos világítótestek és
hőszabályzós radiátor csapok felszerelésére, a fűtőház teljes átalakítására és
szigetelésére, a főbejárat nyílászáróinak cseréjére, valamint a bejárat akadálymentesítésére, amely testileg károsult polgárainkon segít. A falu közbiztonságának javítása érdekében két szakaszban kamerarendszereket helyeztünk
el, összesen tizenkettőt. A helyi hangszóróhálózat felújításának egyharmadát végeztük el eddig, ami az elöregedett vezetékek cseréjét jelenti vezeték
nélkülire. A munkálatok ebben az évben befejeződnek. A mellékutcák
közútjainak javítására is jelentős összeget fordítottunk. Nagyon fontosnak
tartjuk a közvilágítás hálózatának felújítását is. Eddig 176 világítótest látta el
feladatát, jelenleg 380 energiatakarékos lámpa világít, a vezetékes hálózatát
pedig egyetlenegy vezeték helyettesíti. Nagy figyelmet szentelünk lakásépítési programunknak. Az elmúlt esztendőben 10 kétszobás lakást adtunk át,
ebben az évben eddig 36 bérlakásba költöztek lakók, de még 8 alacsonyabb
kategóriájú lakás átadását tervezzük.
o Céljaink a választási időszak leteltéig
Annak ellenére, hogy a választási időszak vége rohamosan közeledik, még

sok kitűzött célt kell teljesítenünk. Elsősorban a 8 alacsony kategóriájú bérlakás átadását tartjuk nagyon fontosnak. További tervünk egy gyógyszertár
létesítése, amivel elsősorban idősebb polgárainkon segíthetnénk. Tervezzük
a halottasház felújítása is. Befejezés előtt áll az idősek napközi otthonának
kialakítása és berendezése, amely az időseinkről való gondoskodás új és
hasznos intézménye lesz. Folytatjuk a sportpálya lelátójának építését is.
A tribün székeit már megvásároltuk, jelenleg a védő-korlátrendszer és a
tetőszerkezet elkészítése folyik, mindez saját forrásból, valamint a sportot
támogatók és a sportvezetők segítségével. Ha az időjárás is engedi, a tűzoltószertár külső rendbetételét még ebben az évben el tudjuk végezni. Reméljük, elképzeléseink még az idén megvalósulnak és a munka túlnyomó részét
sikerül elvégeznünk.
o A falu gondol a fiatal, gyerekes családokra is.
A falu önkormányzata fontosnak tartja a fiatal családok segítését, elsősorban
lakások építésével. Ennek bizonyítéka a 2000-től átadott 125 lakásegység. A
2010-2014-es időszakban a falu 54 lakást adott át 2 252 670,- euro értékben.
Fontosnak tarjuk új programunk népszerűsítését is, ami 20 építkezésre alkalmas telek kialakítását jelenti, ösztönözve a fiatalokat családi ház felépítésére,
önerőből. A településen teljes felépítésű magyar és alsótagozatos szlovák
iskola dolgozik. Szlovák- és magyar tanítási nyelvű óvodánk van, iskolai
étkezde és napközi otthon szolgálja a gyerekeket, a családokat. A szolgáltatások terén is szeretnénk minden követelménynek megfelelni. Körzeti
orvosunk van, fogorvosi és női orvosi rendelésünk dolgozik, állatorvosi szolgálatot biztosítottunk. A gyógyszertár létesítésén már dolgozunk. A faluban
tornaterem, két sportpálya van, de fodrász, virágárus, élelmiszerüzletek és
textilüzlet is kínálja szolgáltatásait. A Kulturális- és Informatikai Központ és a
Tájház pedig a tartalmas kikapcsolódást keresők igényeit elégíti ki.
o Az idős lakosokról való gondoskodás
A község gondoskodik idősebb polgárairól is. Bebiztosítja számukra az ebéd
szállítását, öt alkalmazott gondoskodik a rászorultak szociális és egészségügyi ellátásáról. A nyugdíjasok napját hagyományosan a falu rendezi, ahol
mindig a polgármester köszönti a résztvevőket. Vendégül látjuk és megajándékozzuk az időseket. Az önkormányzat egy patika létesítésével és a nyugdíjasok napközi otthonának alapításával és működtetésével is segíteni szeretné
az idősebb polgárok életét. A napközi otthon kialakítása már folyamatban
van. Az épület külső javítását, szigetelését, az ablakok és a tetőszerkezet
cseréjét már kérvényezte a falu, ahogy az ellátó személyzet státuszát is. Az
intézmény napi programot és ellátást biztosít majd minden olyan családban
élő idős embernek, akikről családtagjaik napközben nem tudnak gondoskodni, de nyugdíjas otthonban nem szeretnék őket elhelyezni. Az otthon
olyan egyedülálló nyugdíjasok számára is megfelelő lesz, akik társaságra,
közösségre vágynak, és szeretnék tartalmasan eltölteni mindennapjaikat.
Fontos megemlítenem a szociálisan veszélyeztetett helyzetben lévő, a
segítségre szoruló és idős polgárainkról való gondoskodás céljából állami
támogatással létrehozott szolgálatot, ahol erre képzett személyek segítik az
igénylőket. Részben ide, az idősekről való gondoskodás témakörébe tartozik
a Védett műhely elnevezésű programunk is.
o Kulturális élet Zsigárdon
A falu helyi, regionális és országos jellegű kulturális rendezvények színhelye.
Olyan eseményeké, amelyek a műsorok adta élmények mellett a kapcsolatok
építéséről, ápolásáról szólnak, és a kellemes és tartalmas időtöltést is szolgálják. A Falunapok a település legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvénye.
Immár 20. alkalommal rendezte meg a község önkormányzata. A legutóbbi
négy alkalommal a brüsszeli Town Twinning program támogatásával. Az
eseménysorozat a vendégek fogadásával kezdődik, az 1849-es zsigárdi csata
emlékművének megkoszorúzásával, majd ünnepi ebéddel folytatódik. Az
ünnepi kulturális rendezvények a KIC udvarán zajlanak, ahol helyi csoportjaink, testvértelepüléseink együttesei és meghívott előadók mutatkoznak
be a falu és a régió közönsége előtt. A tájházban és Főtéren mindezzel
párhuzamosan gyermekprogramok, kézműves foglalkozások zajlanak. A
Falunapok egyben a testvérkapcsolatok ápolásának ideje és helye is. Ugodi,
viszáki, széki, petesházi, mérai és doroszlói küldöttségeket, művészeti csoportokat fogadunk ilyenkor. A falu másik, nagy elismerést és látogatottságot
elért hagyományos rendezvénye, nyári rendezvénysorozata a Kaszás Attila
színművészről elnevezett kulturális seregszemle és alkotóműhely. A zsigárdi
származású művész adományaként működik Tájházunk.
o A település állapotáról és a tervekről
Szeretnénk a falu folyamatos fejlődését biztosítani. Ehhez egy kezdeményező, rugalmasan cselekvő önkormányzatra van szükség., amely javasolja,
támogatja a falu fejlesztési terveinek kidolgozását és megvalósítását. Továbbá képzett, okos intézményvezetőkre, igazgatókra van szükségünk. Aktív,
tehetséges szervező és irányító egyénekre, akik társadalmi szervezeteinket,
társulásainkat, művészeti csoportjainkat és minden kisközösségünket vezetik. Nem feledkezhetünk meg azokról az egyénekről, vállalkozásokról sem,
akik számára nem közömbös, milyen közösségben
élnek, nem mindegy, hogyan alakul a falu jövője, ezért
erkölcsileg és anyagilag is támogatják önkormányzati
kezdeményezéseinket, közösségeink igyekezeteit.
Egy dologban biztos vagyok: EU-s tagságunk településünk számára is anyagi felemelkedést hozott .Az
elérhető anyagi forrásokra továbbra is pályázni fogunk.
Az erkölcsi – kulturális értékek megtartása és fejlesztése azonban ránk tartozik. Erre is ügyelnünk kell, azért,
hogy itthon, Zsigárdon jobban élhessünk.
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„Dúfam, že na čele našej obce budú vždy schopní ľudia“,
hovorí Ing. František Hontvári, starosta obce Malá Mača.
Prvá písomná zmienka o obci sa datuje z roku
1326, ale rímskokatolícky kostol podľa historických
údajov pochádza z 12-13. storočia, čo znamená, že
obec bola osídlená už v dávnej minulosti. V roku
1986 v rámci socialistickej centralizácie bola Malá
Mača pričlenená k mestu Sládkovičovo. Na základe
iniciatívy, ktorej cieľom bolo osamostatnenie obce,
v roku 2001 sa konalo úspešné referendum a v
komunálnych voľbách v decembri 2002 si občania
zvolili prvé obecné zastupiteľstvo so 7 poslancami
a prvého starostu obce, ktorú funkciu vykonávam
už tretie volebné obdobie. V súčasnosti v obci žije
596 obyvateľov.
Za 12 rokov pôsobenia vo funkcii starostu obce
sme spolu s poslaneckým zborom prežili lepšie aj
slabšie obdobia. Hneď v prvom roku samostatnosti
sme v rámci projektu SAPARD podali žiadosť na
opravu miestnych komunikácií, ktorá investícia
bola v roku 2004 úspešne realizovaná. Získali
sme aj ďalšie dotácie, preto uplynulé tri volebné
obdobia hodnotím kladne. Celkovo sme
podali rôzne projekty vo výške cca 3 miliónov €
a z toho 901 tis. € sme aj získali. Väčšinou to boli
investičné akcie, ale boli aj financie na kultúrne,
športové a spoločenské podujatia. Pozitívne
ohlasy na našu prácu ma presvedčili o tom, že
naše úsilie nie je zbytočné a väčšina obyvateľov je
vďačná za prácu, ktorú vykonávame a za hodnoty,
ktoré takto vytvárame v prospech všetkých nás.
Preto ďakujem všetkým, ktorí nás podporovali
a svojou prácou nám pomáhali.
o Od roku 2010, čo konkrétne sa uskutočnilo
v investičnej oblasti vo Vašej obci...
- Z hľadiska investícií patria roky 2010-2014 medzi
tie slabšie, na rôzne inštitúcie sme podali celkom
35 projektov o dotáciu v celkovej hodnote 496
tis. €, úspešní sme boli v 13 prípadoch v celkovej
hodnote 145,5 tis. €. Z Európskeho fondu LEADER
sme rekonštruovali dom smútku s úpravou
okolia a výsadbou verejnej zelene, v druhej fáze
sa zrekonštruovalo priečelie budovy obecného
úradu vrátane bezbariérového vstupu pre telesne
postihnutých. Z fondu Ministerstva financií SR
a vlastných prostriedkov obce sme vymenili
krytinu a klampiarske konštrukcie na budove
obecného úradu, pomocou projektu Ministerstva
kultúry SR „Obnov si svoj dom“ so spoluúčasťou
financií katolíckej cirkvi pokračovali rekonštrukčné
a reštaurátorské práce na rímskokatolíckom
kostole, z vlastného rozpočtu obce sme vymenili
krytinu, klampiarske konštrukcie a okná na
budove materskej školy a prispeli evanjelickej
cirkvi na rekonštrukčné práce modlitebne. V roku
2013 sme vymenili zábradlie na moste cez Dudváh
a v roku 2014 sa vykonala menšia rekonštrukcia
vozovky (bol vyfrézovaný pôvodný betónový
povrch a natiahnutý asfaltový koberec v dvoch
vrstvách). Tento most pochádza z roku 1926 a bola
by potrebná jeho rozsiahla rekonštrukcia vrátane
rozšírenia. Na túto rekonštrukciu je vypracovaná
projektová dokumentácia, dvakrát bola podaná
žiadosť na dotáciu, žiaľ, túto žiadosť príslušné
orgány v oboch prípadoch zamietli pre nedostatok
financií.
Do konca roka plánujeme vybudovať schodisko
do podkrovia javiska na námestí svätej Margity,
kde plánujeme vytvoriť ubytovacie kapacity pre
cca 2x4 osoby s vlastným sociálnym zariadením.
Pomocou mikroregionálneho združenia MAS
Dudváh, ktorého členom, okrem ďalších 11 obcí je
aj Malá Mača, bola v obci inštalovaná informačná
tabuľa a v mesiaci september aj 2 informačné
stĺpiky. V obci každý druhý rok usporadúvame
obecné kultúrne slávnosti, posledné dva ročníky
sa konali s prispením Bruselského fondu Town
Twinning a už aj na rok 2015 máme schválené
ďalšie finančné prostriedky. V oblasti športu

a gastronómie sa ročne konajú tradičný futbalový
turnaj Pančova Cup (v tomto roku 25. ročník)
a súťaž vo varení, na ktoré podujatia sa nám
cestou galantských poslancov TTSK občas
podarí zabezpečiť aj dotáciu z vlastného fondu
samosprávneho kraja. Po krátkej odmlke sme opäť
zorganizovali populárny Country festival, ktorý
v tomto roku oslavoval svoj 35. ročník. Občianske
združenie Mached podporuje rozvoj miestnej
kultúry, športu a mládeže.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete, ale Vy
viete, čo ešte v obci chcete dotiahnuť do konca
volebného obdobia...?
- Do konca roka plánujeme vybudovať schodisko
do podkrovia javiska na námestí svätej Margity, kde
mienime vybudovať už spomenuté priestory na
ubytovanie so sociálnym zázemím. Murárske práce
tohto zariadenia možno budeme vedieť vykonať
pomocou nezamestnaných, ktorí ako poberatelia
sociálnych dávok sú povinní v prospech obce
odpracovať mesačne 32 hodín. Opravu verejného
osvetlenia v priebehu roka 2014 vykonávame
výmenou žiariviek na LED svietidlá, týmto
spôsobom bude do konca roka vymenených cca
tretina osvetľovacích telies, čím ušetríme náklady
na prevádzku verejného osvetlenia.
o Ako sa myslí vo Vašej obci na mladé rodiny
(byty, škola, škôlka, prípadne služby)?
- V obci nebola realizovaná bytová výstavba
nájomných bytov a po skúsenostiach okolitých
obcí treba povedať, že prehodnotenie pôvodného
plánu výstavby bola správna. Takáto výstavba a
hlavne prevádzka týchto bytov nadmerne zaťažuje
rozpočet obce, nakoľko väčšina nájomníkov
tieto byty nepovažuje za svoje (lebo ani nie sú
v ich vlastníctve, len v užívaní), preto sa o ne
ani nestarajú patričným spôsobom. Na druhej
strane však takto mladé rodiny nemajú možnosť
získať pomerne výhodné bývanie, čo sa odráža
na vekovom zložení obyvateľov obce. Týmto
nelichotivým stavom bude treba v budúcnosti
niečo spraviť, najmä vytvoriť stavebné pozemky
na výstavbu rodinných domčekov. Čo sa týka
školstva v Malej Mači je v prevádzke len materská
škola s vyučovacím jazykom slovenským. Obec má
vypracovaný projekt kompletnej rekonštrukcie
tejto budovy, žiaľ pre nedostatok financií bola
naša žiadosť už trikrát odmietnutá. Obec od štátu
odkúpila rodinný dom na zriadenie strediska
sociálnych služieb (takzvaný denný stacionár),
do konca roka bude vypracovaná projektová
dokumentácia rekonštrukcie stavby a vydané
stavebné povolenie. Realizácia tohto zámeru bude
však závisieť od možností získania dotácie, lebo
obec z vlastných finančných prostriedkov takýto
rozsah prác nedokáže vyfinancovať.
o Aká pozornosť je venovaná starej generácii?
- Obce sú podľa platnej legislatívy povinné sa
postarať o svojich občanov. Aj v Malej Mači sa
snažíme, napr. organizujú sa rôzne kultúrne
a spoločenské podujatia pre členov klubu
dôchodcov (jubilanti, dni zdravia v termálnom
kúpalisku Podhájske alebo Veľký Meder, návšteva
divadelných predstavení – klub v tomto roku
oslavuje desaťročné jubileum svojho založenia),
pred Vianocami poskytujeme dôchodcom nad 70
rokov nákupné poukážky, obec finančne prispieva
aj na stravovanie dôchodcov. To znamená, že
plníme všetky povinnosti vyplývajúce z platnej
legislatívy, musím však poznamenať, že sociálna
politika štátu je podľa môjho názoru veľmi zlá,
mal by sa konečne racionálne prehodnotiť systém
poskytovania sociálnej pomoci.
o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky, akcie
sú typické pre Vašu obec, ktorými sa môže
pochváliť, tradície obce, ako funguje družba –
spolupráca s inými obcami? Aké obec získala

ocenenia, v akom združení, zoskupení obec v
súčasnosti figuruje a pracuje...?
- Tradičnými podujatiami sú Štefanská zábava,
ktorú organizujeme od decembre 2002, ďalej
Country festival na rovine (kedysi trampské
piesne - v tomto roku 35. ročník), futbalový turnaj
Pančova Cup (25. ročník) a súťaž vo varení. Od
roku 2006 do roku 2009 sme usporiadali obecné
kultúrne slávnosti každoročne, od roku 2011 ich
usporadúvame každý druhý rok. V roku 2012 a 2013
sme zorganizovali obecnú zabíjačku. Partnerskú
dohodu máme s obcou Sopronnémeti a Gerendás
z Maďarska a od roku 2014 aj s juhomoravskou
obcou Spešov. V rámci partnerstva sa ročne
zúčastňujeme rôznych kultúrno-spoločenských
akcií týchto obcí ako aj opačne. Malá Mača s
ďalšími jedenástimi okolitými obcami je členom
mikroregionálneho združenia Dudváh.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov 2010
– 2014 vo Vašej obci, čo tieto roky v porovnaní
s predchádzajúcimi pre obec znamenali a čo si
zaželať do budúcnosti Vašej obce?
- Naša obec hospodárila dobre a plánované
investície boli realizované z vlastných prostriedkov,
z domácich a Európskych grantov, spoluúčasť bola
vykrytá z vlastného rozpočtu. Obec nie je úverovo
zaťažená a v rezervnom fonde sa nachádzajú
finančné prostriedky na ďalšie obdobie. Malá
Mača v končiacom sa volebnom období využila
možnosti programu EU Leader a rekonštruovala
pôvodnú budovu domu smútku vrátane
prístavby prístrešku, čo prispelo k dôstojnejšiemu
priebehu pohrebných obradov. V druhom
kole tohto programu sa v časti rekonštruovala
budova obecného úradu vrátane vybudovania
bezbariérového vstupu pre telesne postihnutých.
Na rímskokatolíckom kostole svätej Margity, ktorý
je jeden z dvoch významných nehnuteľných
kultúrnych pamiatok v obci, prispením fondu
Ministerstva kultúry SR „Obnov si svoj dom“ mohli
pokračovať rekonštrukčné a reštaurátorské práce.
Viackrát sme sa úspešne uchádzali o finančnú
pomoc na organizovanie rôznych kultúrnospoločenských podujatí, preto patrí vďaka
menežmentu MAS Dudváh, ďalším partnerom
a sponzorom týchto podujatí ako aj poslancom
z galantského okresu v TTSK. Záverom ďakujem
občanom našej obce za doterajšiu spoluprácu a
podporu a dúfam, že naša malá obec sa bude aj
naďalej rozvíjať a na jej čele budú vždy schopní
ľudia, ktorí podporia užitočné a múdre myšlienky.
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„Remélem, hogy kis falunk továbbra is fejlődni fog, és az élén olyan megfelelő
személyiségek lesznek, akik támogatni fognak minden ésszerű és hasznos
elképzelést“, mondja František Hontvári, Kismácséd polgármestere.
A község első írásos emléke 1326-ból származik, de
a római katolikus templom hiteles adatok alapján
a 12.-13. században épült, ami azt jelenti, hogy
a települést már jóval előtte lakták. A szocialista
központosítás időszakában Kismácsédot 1986ban Diószeg városához csatolták. Lakossági
kezdeményezésre 2001-ben érvényes népszavazás
döntött a falu önállósulásáról és a 2002 decemberi
önkormányzati
választásokon
a
lakosság
megválasztotta a 7 tagú képviselő testületet és az
első polgármestert, mely tisztséget már a harmadik
választási időszakban látom el. Kismácsédon
jelenleg 596 lakos él.
A elmúlt 12 év alatt a képviselő testülettel
együtt megéltünk sikeresebb és
kevésbé sikeres időszakokat. Rögtön
az önállóság első évében a SAPARD
program keretén belül támogatást
kértünk a községi utak javítására, mely
beruházás 2004-ben sikeresen meg
is valósult. További támogatásokat
is sikerült bebiztosítani, ezért az
elmúlt három választási időszakot
sikeresnek ítélem meg. Nagyon sok
pályázatot nyújtottunk be közel 3
millió € értékben, és ebből 901 ezer €
támogatást meg is ítéltek. Többnyire
fejlesztési beruházásokról van szó, de
kaptunk támogatást több sport és
kultúrális rendezvényre is. A pozitív visszajelzések
meggyőztek arról, hogy erőfeszítéseink nem voltak
hiábavalóak, a lakosok nagy többsége értékeli
munkánkat és megbecsüli az így létrehozott
értékeket, melyek mindannyiunkat szolgálnak.
Mindenkinek köszönöm a támogatást, különösen
azoknak, akik munkájukkal, tevékenységükkel is
támogattak bennünket.
o 2010-től milyen fontos beruházást sikerült
megvalósítani az Önök falujában ?
− A beruházások szempontjából a 20102014-es évek a gyengébbek közé tartoztak,
különböző
intézményekhez
összesen
35
pályázatot nyújtottunk be 496 ezer € értékben,
13 esetben voltunk sikeresek, és 145 ezer €
értékű támogatást kaptunk. A LEADER program
keretén belül felújítottuk a ravatalozót, beleértve a
tereprendezést és fák, bokrok kiültetését. A második
körben a községi hivatal homlokzatát hoztuk
rendbe és akadálymentesítettük a főbejáratot.
Saját költségvetésből és a pénzügyminisztérium
támogatásának köszönhetően kicseréltük a
községi hivatal épületén a tetőcserepet és a
vízelvezető csatornákat, a katolikus egyház a
kultúrális minisztérium„Újítsd fel házadat“ program
segítségével folytatta a templom felújítását
és restaurálását, saját forrásból kicseréltük az
óvoda épületének ablakait valamint felújítottuk
tetőszerkezetét (tetőcserép- és csatornacsere), és
jelentős összeggel járultunk hozzá az evangélikus
egyház imaházának javításához. A Dudvágon
átívelő híd rossz állapotban lévő korlátját 2013-ban
cseréltük szebbre és biztonságosabbra, 2014-ben
pedig az eredeti beton útburkolatot cseréltük ki
aszfaltborításra. Ez a híd 1926-ban épült és ráférne
egy szélesítéssel is járó felújítás. Ezen munkálatokra
kész a tervdokumentáció, már kétszer kértünk is
rá támogatást, sajnos, mindkétszer elutasították
pénzhiányra hivatkozva. Az idei évre szóló terveink
között szerepel egy lépcső kiépítése a Szent
Margit téren található színpad tetőterébe, ahol
2x4 személy számára szálláshelyet szeretnénk
kialakítani fürdőszobával. A
Dudvág Helyi
Akció Csoport (HACS) támogatásával, melynek
Kismácséd további 11 településsel együtt a tagja,
ún. „Citylight“ információs táblát szereltünk fel,
szeptember folyamán pedig további 2 információs
oszlopot állítunk. Községünkben kétévente

rendezünk kultúrális napokat, az utolsó két
évfolyam a brüsszeli Town Twinning program
anyagi támogatásával valósult meg, és már a 2015ös évre is megítélték a hozzájárulást. A sport és
gasztronómia jegyében évente megszervezzük
a hagyományos Pancsova Cup focitornát (ebben
az évben volt a 25. évfolyam) és a főzőversenyt,
mely rendezvényekre már többször sikerült
anyagi támogatást szereznünk Nagyszombat
megye kötségvetéséből, amit a megye galántai
járás képviselői hathatós közbenjárásának
köszönhetünk. Kisebb kihagyás után újra életre
kelt a népszerű Country Fesztivál, mely ebben
az évben ünnepelte 35-ik évfolyamát. A Mached

Polgári Társulás szintén támogatja a helyi kultúra,
sport és ifjúsági kezdeményezéseket.
o Ez a cikk nyáron készül, de azért Ön tudja,
hogy a településen mit terveznek még
megvalósítani a választási időszak végéig?
− Mint már említettem, ez év végéig szeretnénk
kiépíteni egy lépcsőt a Szent Margit téren található
színpad tetőterébe, ahol 2x4 személy számára,
fürdőszobával ellátott szállást tervezünk kialakítani.
A kőműves munkákat a szociális támogatásban
részesülő munkanélküliek segítségével szeretnénk
elvégezni, mivel ők kötelesek havonta 32 órát
ledolgozni a község javára. A közvilágítás kiégett
izzóit fokozatosan LED égőkre cseréljük, az év
végéig így a világító testek közel 1/3-a takarékos
izzóval lesz helyettesítve, ezzel megtakarítást
érünk el az üzemeltetési költségeken.
o Gondolnak Kismácsédon a fiatal családokra
(lakások,
iskola,
óvoda,
estleg
más
szolgáltatások) ?
− Községünkben a lakásépítési program nem
került megvalósításra, de a környező települések
tapasztalatai alapján be kell vallani, hogy az
eredeti terv átértékelése helyes lépés volt.
Ugyanis az ilyen beruházás, de főként a bérlakások
üzemeltetése aránytalanul megterheli a település
költségvetését, mivel a lakók többsége nem érzi
sajátjának az ilyen lakást (mert valóban nem kerül
a lakó tulajdonába, csak használatába), ezért nem
is törődnek vele megfelelően. Másrészt viszont
a fiatal családok így nem juthatnak aránylag
kedvező feltételek mellett lakhatáshoz, ami aztán
visszaüt a lakosság előnytelen népességi mutatóin.
Ezzel a kedvezőtlen helyzettel a közeljövőben
valamit kezdeni kell, leginkább családi házak
építésére alkalmas telkek kialakításával. Ami a
tanintézményeket illeti, Kismácsédon csak szlovák
tannyelvű óvoda van. Az épület felújítására kész
a tervdokumentáció, sajnos pályázatunkat ezen
munkálatok támogatására anyagiak hiányában
már háromszor elutasították. A község az államtól
megvett egy családi házat, melyben szociális
szolgáltatások központját tervez kialakítani, az év
végéig elkészül a tervdokumentáció és ki lesz adva
az építkezési engedély. A megvalósítás viszont
a támogatási lehetőségektől függ, mivel saját
költségvetésből nem vagyunk képesek ekkora
beruházást megvalósítani.

o Hogyan gondoskodnak az idősekről?
−
A hatályos előírások szerint a községek
kötelesek gondoskodni saját lakosaikról. Ezt
Kismácsédon is igyekszünk betartani, pl. különféle
kultúrális és közösségi rendezvények szervezésével
a nyugdíjas klub tagjainak (jubilánsok köszöntése,
egészségnap a podhájskai vagy a nagymegyeri
termálfürdőben, színházlátogatás – a nyugdíjasklub
ebben az évben ünnepli fennállásának tizedik
évfordulóját), karácsonyra a 70 év feletti
nyugdíjasok bevásárlási utalványt kapnak, a község
anyagilag támogatja a nyugdíjasok étkeztetését is.
Tehát a törvények által előírt kötelezettségeinknek
eleget teszünk, meg kell azonban
jegyeznem, hogy szerintem az
állam szociálpolitikája nagyon rossz,
ideje lenne a szociális támogatások
rendszerének ésszerűségét átértékelni.
o Melyek a településre jellemző
kultúrális események, hagyományok
ápolása, hogyan működnek a faluk
közti partnerkapcsolatok? Milyen
elismerést kapott a község, jelenleg
milyen társulásoknak a tagja ?
−
H a g y o m á n y o s
rendezvényünk az István bál, melyet
2002 decemberétől tartunk, továbbá a
Country Fesztivál (ebben az évben volt
a 35. évfolyam), Pancsova Cup focitorna
(25. évfolyam) és a főzőverseny. Évente rendeztünk
kultúrális ünnepséget 2006 és 2009 között,
2011-től ezeket kétévente tartjuk, 2012-ben és
2013-ban falusi disznóvágást tartottunk. Partneri
kapcsolatot a magyarországi Sopronnémetivel
és Gerendással valamint a délmorvaországi
Spešovval létesítettünk. A kapcsolat keretén belül
évente részt veszünk ezen községek kultúrálistársasági rendezvényein, ahogy az ottani lakosok
is a miéinken. Kismácséd további 11 környékbeli
településsel tagja a Dudvág Kistérségi Társulásnak.
o A község szempontjából hogyan értékeli a
2010 – 2014-es időszakot, az előző évekkel
összehasonlítva mit adott a falunak és mit
kíván a jövőre a nézve?
−
Községünk az elmúlt időszakban jól
gazdálkodott és a tervezett beruházásokat
megvalósította, néhányat saját költségvetésből,
másokat hazai és Európa Úniós támogatásokból
önrész hozzáadásával. Költségvetésünk nincs
hitellel terhelve, megtakarítással is rendelkezünk,
mely a tartalékalapon keresztül meríthető a
következő időszakban. Kismácséd a végződő
választási időszakban élt az EU-s Leader program
adta lehetőségekkel, melynek támogatásával
felújította az idejétmúlt ravatalozó épületét, ezzel
emelve a szertartások méltóságát. A második
körben a községi hivatal épületének homlokzata
lett felújítva és bejárata akadálymentesítve. A
Szent Margit római katolikus templomon, mely
egyike a község két jelentős kultúrális emlékének,
a kultúrális minisztérium „Újítsd fel házadat“
program támogatásával folytatódtak a felújítási
és restaurátori munkálatok. Többször sikeresen
pályáztunk különféle kulturális és sportrendezvény
támogatására, amiért köszönet jár a Dudváh
HACS vezetésének és alkalmazottainak, további
partnereinknek és támogatóinknak, valamint a
galántai járás Nagyszombat Megye-i képviselőinek.
Végezetül köszönöm községünk lakosainak az
eddigi együttműködést és
támogatást, és remélem,
hogy kis falunk továbbra is
fejlődni fog, és az élén olyan
megfelelő
személyiségek
lesznek,
akik
támogatni
fognak minden ésszerű és
hasznos elképzelést.
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„Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na úspechoch
pri zveľaďovaní obce Veľký Grob podieľali“,
hovorí Viliam Rigo, starosta obce.
Viliam Rigo, starosta obce
Veľký Grob, predstavuje svoju obec a hodnotí, čo všetko sa v obci udialo počas jeho pôsobenia vo funkcii vo volebnom období 20102014.
Obec Veľký Grob sa nachádza na hranici severného výbežku Podunajskej roviny, v nadmorskej
výške 122 m nad morom, rozprestiera sa na rozlohe 2355 ha . Počet obyvateľov obce je 1315,
z toho národnostné zloženie je 96,2% slovenskej
národnosti a 3,8% maďarskej národnosti. Prvá
písomná zmienka o obci je datovaná od roku
1257. Historicky významným a pamätným dňom
sa stal deň 4. jún 2000, kedy boli uvedené do
života obecné symboly Veľkého Grobu, a to erb
s erbovou listinou, obecná pečať a obecná zástava. Pôvodné obyvateľstvo sa venovalo poľnohospodárstvu, vinohradníctvu, z remesiel prosperovalo tkáčstvo a výšivkárstvo. Pred 1.
svetovou vojnou bol Veľký Grob známym výšivkárskym strediskom.
V nádherných výšivkách, svojráznom veľko- grobskom kroji , maľovaných izbách a architektúre starých domov, nachádzame prvky slovenského, habánskeho a chorvátskeho kultúrneho odkazu. Posledná
z ľudových umelkýň, Katarína Brinzová, zomrela v roku 1976. Dom,
v ktorom žila a tvorila , je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. História
obce Veľký Grob je určitou analógiou života človeka. Sú v nej obdobia
úspechov, rozkvetu, ale aj pádov, nešťastí či sklamaní. Aj keď naša
obec vo svojich dejinách nebola veľkou politickou a hospodárskou
dedinou, prostredníctvom schopných a obetavých ľudí vždy a v každom období vytvárala spoločenské a materiálne podmienky, potrebné na jej rozvoj.
V období rokov 2010, kedy som bol uvedený do funkcie starostu
obce ,až 2014 (budem trochu neskromný),sa vykonalo veľa záslužnej
práce v prospech našich občanov. Zo všetkých, spomeniem naprí-

klad : znovuotvorenie lekárne , bol vyhotovený nový územný plán
obce, vykonala sa oprava miestnych komunikácií, vybudovali sme
parkovacie miesta pred kultúrnym domom, uskutočnila sa výmena
kotlov v Zdravotnom stredisku a Kultúrnom dome, uzatvorilo sa niekoľko dohôd potrebných pre prospech našich občanov, rozbehli sa
projekty: Kanalizácia a ČOV. Vybudoval sa chodník do cintorína pri
frekventovanej a dosť nebezpečnej ceste. V základnej škole sme vymenili podlahovú krytinu v dvoch triedach na schodišti a na chodbe.
Pred základnou školou sme upravili zámkovou dlažbou vchod do
areálu školy. V materskej škôlke sa vymenili plynové sporáky v kuchyni, ktoré po vyše tridsiatich rokoch prevádzky doslúžili. I napriek
diskriminačnému ekonomickému prostrediu osobne považujem
školstvo za základný faktor života v našej obci a preto nezabúdame
ani na mladé rodiny s malými deťmi. V obci sa nachádza 2- triedna
materská škola, poskytujúca celodennú výchovnú starostlivosť a základná škola prvého stupňa. Udržať škôlku a školu v chode je veľmi náročné. Veď počas tohto volebného obdobia máme v škôlke plný stav
a ak by sme mali nejakú kapacitu navyše, vedeli by sme uspokojiť
viac detí. Rozbehnutú máme realizáciu výstavby piatich nájomných
bytov, určených pre našich občanov, najmä mladé rodiny, nadstavbou nad existujúce zdravotné stredisko, na ktorom práve prebiehajú
stavebné práce a konečne sme vymenili na zdravotnom stredisku 38

ročné okná, ktoré už boli mechanicky nefunkčné
a nehovoriac o tepelných stratách. Taktiež máme
pripravenú ďalšiu štúdiu 18 bytových domov,
ktoré by sa realizovali už v roku 2015. Aj takouto formou chceme pomôcť aspoň niekoľkým
rodinám vyriešiť svoju bytovú otázku. Pri mnohých podaných projektov sa dostavil konečne aj
malý úspech. Podaný projekt v oblasti prevencie
kriminality bol kladne vyhodnotený a už budúci
rok môžeme v obci vybudovať kamerový systém
a tak zvýšiť bezpečnosť v obci. Aj projekt Európa
občanom bol úspešný a tak sme v tomto procese podpísali partnerskú dohodu o spolupráci
s Moravskou obcou Kostelec a s mestom Cojusna v Moldavsku. Vzájomná spolupráca obcí nie
je daná oficiálnym podpísaním zmluvy, ale chceme vytvárať a udržiavať dlhodobé vzťahy partnerských obcí a uskutočňovať výmenné
akcie medzi občanmi, spoločenskými organizáciami, inštitúciami
a podnikateľskými subjektmi – spolupracovať pri výmene skúseností
samosprávnych orgánov a vo využívaní prostriedkov Európskej únie
uskutočňovať iniciatívy v rámci partnerstva.
Už po štvrtý krát sme usporiadali v mesiaci august Obecné dni. Aj
keď nám počasie neprialo, pestrý program, ktorý oslovil deti aj dospelých. Najdôležitejšia je skutočnosť, že občania mali opäť možnosť
stretnúť sa a zabaviť pri spomínanom programe a dobrom občerstvení, porozprávať sa a aspoň na chvíľu zabudnúť na svoje každodenné
starosti a problémy. Na konci tohto roku ešte pripravujeme tradičné
Vianočné trhy, ktoré sa v minulosti stretli s veľkým ohlasom. Chcem
sa poďakovať všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, sponzorom, ktorí nám každý rok pomôžu pri realizácii Obecných dní a veľmi
si to vážim. Položme si ruku na srdce, bez nich by to vôbec nešlo. Vďaka patrí aj tým, ktorí sa na úspechoch v zveľaďovaní obce podieľali,
ale aj tým, ktorí ma podporovali, alebo mi aspoň verili.
Pozornosť a podporu venujeme aj našim seniorom, ktorí žijú aktívnym a bohatým kultúrnym životom. Organizujú kultúrno-spoločenské akcie, zájazdy, stretnutia, vystúpenia so svojou speváckou skupinou „Grobanka“, tiež sa zúčastňujú brigád organizovaných obcou, za
čo im patrí poďakovanie. V Mesiaci úcty k starším, sme pripravili pre
nich slávnostné posedenie . Posedenie bolo spojené s vystúpením
detí zo základnej, materskej školy a miestnej speváckej skupiny Gróbanka. Každý zúčastnený dostal od obce malý darček a občerstvenie.
Posedenie pripravujeme každoročne pre občanov, ktorí v danom
roku dovŕšia 70 a viac rokov.
V tejto obci pôsobím vo funkcii starostu obce 1. volebné obdobie.
Počas tohto obdobia som zistil, že nie je jednoduché a ľahké pracovať
a konať v prospech ľudí, mať víziu kam nasmerovať obec. O to viac,
ak Vám druhí hádžu polená pod nohy. Funkcia starostu je zodpovednou a možno trochu aj nevďačnou funkciou. Kompetencie starostu
majú svoje limity a nie všetko je možné vyriešiť ihneď. Je veľmi ťažké
pracovať s rôznymi typmi ľudí, s rôznymi požiadavkami, každému sa
vyhovieť nedá. Napriek tomu ma táto funkcia veľa naučila a mojou
snahou bolo získať čo najviac skúseností ohľadom riadenia obce. Či
som bol vo svojom snažení úspešný,
môžu posúdiť naši občania - naši
voliči a svoj názor a vôľu môžu vyjadriť pri volebných urnách v nadchádzajúcich voľbách do orgánov
samosprávy obce. Rád by som spomenul skutočnosť, že táto práca ma
posilnila a duševne obohatila, pretože som mal možnosť stretnúť sa,
nadviazať priateľstvá a spolupracovať s úžasnými ľuďmi, čo je pre mňa
nezabudnuteľná životná skúsenosť,
ale aj záväzok.

S úctou,
Viliam Rigo,
starosta obce Veľký Grob
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„Naša obec sa stále mení k lepšiemu“,
hovorí Ing. Igor Németh, starosta obce Abrahám.
Ubehli štyri roky od posledných volieb. Je to dlhý
čas, krátky, dostatočný,
či nedostatočný čas na preukázanie schopností
a možností volených zástupcov občanov na celkový výraz obce, jej rozvoj, vzhľad a funkčnosť . Toto
je otázka vždy na začiatku volebného obdobia, na
ktorú sa dá odpovedať až po jeho uplynutí. Volení zástupcovia, starosta i poslanci svojou prácou,
svojimi schopnosťami, aktivitou vedia, alebo aj
nevedia odpoveď na túto otázku ovplyvniť. Obdobie celosvetovej ekonomickej krízy veľmi významne negatívne po roku 2010 ovplyvnilo možnosti
obcí na ich ďalší rozvoj. Zvlášť menšie obce ako je
naša, veľmi častými zmenami zákonov, no hlavne
výrazným poklesom príjmov zo štátu utrpeli. Ako
sa hovorí, každá doba kladie na ľudí iné nároky
a podmienky, ktoré nútia človeka prehodnotiť zaužívané postupy a riešenia a hľadať iné možnosti,
také aby sa želaný cieľ splnil. Obec Abrahám však
v tomto smere mala celkom iste už v úvode volebného obdobia vytvorené veľmi dobré základné
podmienky na jej úspešný štart a to dobrou voľbou poslaneckého zboru obce, ktorý tvoril jeden
uvážlivý a skutočne skúsený celok, s ktorým som
mal odvahu, radosť a elán pustiť sa do vecí náročných a prekonávať prekážky. Mali sme veľké očakávania a veľakrát aj ich osobná podpora a túžba mi
pomáhali úskalia prekonávať.
Naša obec sa zmenila. Zmenila sa na pohľad
aj zložením. Pribudli nové domy, ulica, ľudia, deti.
Hneď na začiatku bolo bytostne potrebné vykonať
kompletnú rekonštrukciu čerpacej stanice vody.
Naša obec má vlastnú vodu, avšak permanentné
výpadky z dodávok vody spôsobené zastaraným,
fyzicky značne opotrebovaným elektrickým systémom riadenia, praskajúcim potrubím, tečúcimi
uzávermi nám stanovili postupnosť riešenia vecí
v obci. Nasledovala kanalizácia, jej rekonštrukcia
v základnej škole, ktorá zapríčiňovala neznesiteľný
zápach v priestoroch školy. Takýmto opisom by
som potreboval zrejme niekoľko strán na popis
zmien v obci a tak len v krátkosti spomeniem len
niektoré.
Rekonštrukcia celej ulice Hviezdoslavovej,
kompletná rekonštrukcia elektrického vedenia
v celej obci, nové elektrické stĺpy, nové osvetle-

nie, zrekonštruovaný obecný rozhlas, vznik novej
ulice, parkovacie plochy pri cintoríne, pri športovom areáli, detské ihrisko, sociálne zariadenia,
rekonštrukcia ZŠ aj MŠ zvnútra i zvonka. Obec
má k dispozícii nový bezpečnostný kamerový systém, ktorý za krátky čas preukázal svoju dôležitosť
objasnením závažnej trestnej činnosti páchanej
na našich občanoch. O duševnú pohodu a kresťanský rozvoj našich občanov sa stará dôstojný
pán v novo zrekonštruovaných vonkajších i vnútorných priestoroch fary, k zmene ktorej výrazne
prispeli samotní občania obce. A mnoho ďalších
akcií ktoré uľahčujú život v obci oproti minulosti.
Spolu so súčasnými poslancami
máme už teraz pripravené a započínajú sa realizovať mnohé projekty
a riešenia vedúce k ďalšiemu skvalitneniu prostredia v obci, ponúkaných služieb. Napríklad sa pripravuje výstavba sociálnych zariadení
pre návštevníkov cintorína, ako aj
ďalšie rozšírenie parkovacích miest.
Či výmena stolovania v kultúrnom
dome a dopracovanie rekonštrukcie
kuchyne.
Samotná práca v obci nie je len
o jej rozvoji fyzickom, ale ruka v ruke musí s ňou
ísť aj kultúra. Obec má k dispozícii knižnicu, ale i
múzeum, o ktorých zveľaďovanie a údržbu je riadne postarané a sú k dispozícii všetkým návštevníkom. Folklórny súbor Jatelinka, ktorý si v tomto
roku pripomenul okrúhle 50 výročie vzniku je
známy a dôstojne reprezentuje obec na podujatiach v rámci Slovenska. V priebehu roku je členmi
kultúrnej a spoločenskej komisie spolu s poslancami realizovaných množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí pre našich občanov, ale i hostí z iných obcí a miest. Podujatia a mnohé nové,
ktoré si vyžadujú veľké množstvo síl, prostriedkov
a času, bez ktorých však si život v Abraháme už ani
nevieme predstaviť. Šport a hlavne futbal v našom športovom areáli taktiež podstúpivšom rekonštrukčné a udržiavacie práce je činnosť, ktorá
púta mnoho občanov, prináša rozvoj a zábavu pre
mládež a radosť pre starších. Dobrovoľný hasičský
zbor v Abraháme je významnou súčasťou obce.
Zaznamenal veľký rozvoj a jeho členovia zabezpečujú bezpečnosť a ochranu majetku a zdravia

občanov pred požiarmi nielen v našej obci, ale plnia úlohy aj pre obec Hoste a Pusté Úľany. Tohto
roku sa zaslúžene dočkali novej požiarnej zbrojnice. Obec podporuje všetky spoločenské, športové
organizácie na území obce. Sú tu aj nohejbalisti,
kynológia, športoví strelci. Najdôležitejšou súčasťou združujúcou najviac ľudí v obci je Miestny
odbor matice slovenskej, ktorý zabezpečuje v obci
významné podujatia so spomienkami na dôležité
obdobia - históriu ľudstva, štátu i obce a učí tak
histórii a vzťahu k domovine našu mládež. Dôležitým medzníkom jej činnosti sa stal rok 2013, kedy
Miestnemu odboru matice Slovenskej boli pridelené spoločenské priestory napomáhajúce jej stabilizácii a rozvoju. Pri svojej činnosti obec nezabúda
ani na svojich starších občanov. Každé podujatie
pripravované obcou je vedené a naplnené programom tak, aby si mohli spokojne posedieť, zabaviť
sa, porozprávať i naši starší spoluobčania. Zvlášť je
pre nich vedený program v mesiaci úcty k starším
– október a nemenej zaujímavý deň s programom
sú vianočné trhy v našej obci.
Naša obec na počiatku volebného obdobia
nebola zapojená v žiadnych štruktúrach a združeniach, ktoré dávajú možnosť zapojiť sa do spoločných podujatí a projektov zameraných na rozvoj,
spoluprácu a tým i možnosť získania finančných
prostriedkov. Toto sa v priebehu týchto rokov
zmenilo a naša obec je členom ZMO GA-ŠA, ako aj
zakladajúcim členom Mikroregiónu 11 plus z ktorého úspešne realizovaným projektom sa už naši
občania mohli pri prezentácii na Abrahámskom
jarmoku stretnúť.

Obdobie rokov 2010 až 2014 z hľadiska rozvoja
obce pri sťažených podmienkach, ktoré nám stanovila ešte stále pretrvávajúca ekonomická kríza v porovnaní s obdobím do roku 2010 môžem
hodnotiť len pozitívne. Je dobré počúvať úprimné
rady ľudí, pretože veľakrát mi pomohli nájsť jednoduchšie riešenia pre to, čo život uľahčuje pri
ťažkých rozhodnutiach v prospech obce, v prospech všetkých ľudí a tým aj jednotlivcov. Všetky
zmeny v obci, všetky úspešné kroky, podujatia, ale
aj už teraz novo-pripravené projekty boli a bude
možné vykonať s ľuďmi, ktorí obetavo trávili dlhé
hodiny a dni pri ich príprave a realizácii. Ktorí obetavo do príprav a realizácie na úkor voľna zapájali
i členov svojej rodiny. Našej obci do ďalšieho obdobia chcem popriať, aby mala k dispozícii vždy
takto oddaných a skúsených ľudí svojou dlhoročnou prácou v obci preukazujúcich úprimný vzťah
k nám všetkým.
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„Našim občanom prajem do budúcnosti zdravie,
optimizmus a bezpečné rodinné zázemie“,
hovorí Igor Mandák, starosta obce Selice.
Obec Selice vznikla v roku 1947 zlúčením dvoch
samostatných obcí Selice a Sook. Rozprestiera sa na
Podunajskej nížine, na ľavom brehu rieky Váh. S názvom
obce sa prvýkrát stretávame v listine z roku 1078.
Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom –
rastlinnou a živočíšnou výrobou. V 19. storočí mali obidve
obce 3539 obyvateľov, v ďalších desaťročiach počet
obyvateľov klesal. V súčasnosti má obec 2865 obyvateľov,
ktorí sa hlásia k maďarskej, slovenskej a rómskej
národnosti. Starosta obce, Igor Mandák, pracuje vo svojej
funkcii od roku 2003, tretie volebné obdobie.

„Hodnotiť svoju prácu, čiže sám seba, nemôžem, to mi
neprináleží. To nech hodnotia voliči – občania. Moju prácu
podporuje zastupiteľstvo obce a občania, ktorí výsledky vidia
a sami oceňujú. Mojím cieľom bolo aj je, robiť dobro pre obec
a jej obyvateľov,“ – hovorí Igor Mandák.
o A čo sa urobilo od roku 2010 v Seliciach?
- Dokončila sa výstavba centra obce, odovzdalo sa 2x7
bytových jednotiek na Ulici 9. mája, 2x6 bytových jednotiek
na Poľovníckej ulici a dokončených je a prichystaných na
odovzdanie ďalších 9 bytových jednotiek. Prebieha ďalšia
rekonštrukcia v kultúrnom dome(podlahy, okná, kúrenie),
odvodnila sa časť obce – Budovateľská, Orechová a Vážska
ulica, obnovili sa járky v týchto uliciach, upravilo sa parkovisko
na Čsl. armády, uskutočnili sa bežné úpravy miestnych
komunikácií dotáciou zo štátneho rozpočtu a revitalizovali sme
časť rybníka Bikáš o rozlohe 1 ha. Robíme postupné úpravy

v obci a opravy obecného majetku (budova OÚ), podarilo sa
uskutočniť prípravné a projektové práce na kanalizácii obce od
roku 2012 – vybavenie územného rozhodnutia, stavebného
povolenia a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v roku 2014 s celkovým rozpočtovým nákladom 6,7 miliónov €.
Do konca volebného obdobia by som bol rád, keby: sa začala
výstavba kanalizácie, ďalej výstavba 13 bytových jednotiek
v centre obce a podali sme žiadosť na environmentálny fond
na rekonštrukciu budovy obecného úradu a zdravotného
strediska.
Výstavbami bytových jednotiek by sme chceli prilákať mladé
rodiny s deťmi do našej obce, kde ich čakajú dve základné
školy, z ktorých slovenská je po rekonštrukcii a v maďarskej
prebieha rekonštrukcia. Takisto sú k dispozícii dve materské
školy s poldennou prevádzkou. Nezabudli sme ani na staršiu
generáciu. Starší spoluobčania majú možnosť sa stretávať
a rozvíjať svoje aktivity v klube dôchodcov. Majú na to
vyhradené dve pekne zariadené miestnosti v kultúrnom dome.
Okrem toho sú pozývaní na obecné akcie, dôchodcovia majú
zabezpečenú donášku stravy domov. Aktivity sú finančne
podporené z rozpočtu obce. Čo sa týka kultúry a tradície v
obci, pomaly sa udomácnili nové aktivity, tradície: gastrodni, futbalové turnaje, rybárske preteky. Zo starších aktivít
spomeňme Mikulášske oslavy, Deň detí. Už niekoľko rokov
máme družbu s obcou Györság a Marosháza. Stretávame sa
pri spoločných športových podujatiach i na
gastrodňoch. Takisto je úzka spolupráca
medzi veriacimi reformovanej cirkvi.
o Ako starosta hodnotí posledné volebné
obdobie z pozície svojej funkcie?
- Z ekonomického hľadiska to bolo jedno
z najlepších volebných období. Dôkazom sú
naše, už uvedené investície. Na druhej strane
to bolo veľmi ťažké obdobie pre mnohých
ľudí, ktorí prichádzali o svoje sociálne
istoty. Veľa spoluobčanov je bez práce a to
mnohokrát negatívne ovplyvňuje ich postoj
k obci. Preto do budúcnosti prajem všetkým
veľa zdravia, optimizmu a bezpečné rodinné
zázemie.
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„Sok egészséget, optimizmust és biztonságos
családi hátteret kívánok a község összes lakosának“,
mondja Igor Mandák, Sókszelőce polgármestere.
Sókszelőce 1947-ben két község: Szelőce és Sók egyesülésével jött létre. A Duna menti síkságon fekszik, a Vág folyó bal partján.
A község nevét 1078-ban említi először okirat. A lakosság földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott, számuk a XIX. század
végén 3539, ezután folyamatosan csökkent. Napjainkban 2865-en lakják, ők magyar, szlovák és roma nemzetiségűnek vallják
magukat. Igor Mandák 2003 óta polgármester, immár a harmadik megbízatási idejét tölti „A saját munkámat nem tisztem
értékelni. Értékeljék azt a választók – a polgárok“ Az eredmények alapján bírom a képviselőtestület és a választók támogatását.
Tevékenységem célja a múltban és a jövőben is a község és a polgárok jóléte“ – mondta.
o Mi történt 2010 óta Sókszelőcén?
Befejeződött a község központjának felújítása, a Május 9. utcában két hétlakásos, a Vadász utcában pedig két hatlakásos
lakóház került átadásra, további kilenc lakást is befejeztünk, ezek már az átadásra várnak. A kultúrházban folytatódik a felújítás
(ablakok, fűtés és a padlóburkolat), a Vági, Építők és Dió utcákban elkészültek a vízelvezető árkok, a Csehszlovák Hadsereg
utcában a parkolót alakítottuk át és állami támogatással a helyi utak karbantartását is el tudtuk végezni. Az egy hektáros Bikás- tó
egy részét szintén revitalizáltuk. Folyamatos a községi tulajdonban levő ingatlanok karbantartása, rekonstrukciója (községháza).
2012-ben elkészült a szennyvízhálózat tervanyaga, kiadták az építési engedélyt és 2014-ben kérvényeztük a munkálatokra szánt
6,7 millió €-s vissza nem térítendő támogatást.

A választási időszak végéig szeretném elérni, hogy elkezdődjön a szennyvízhálózat kiépítése, a község központjában egy
13 lakásos lakóház felépítése és beadjuk a Környezetvédelmi Alaphoz az egészségügyi rendelő és a községháza felújítására
irányuló kérvényünket.
A lakóházak építésével a fiatal családokat szeretnénk községünkbe csalogatni, ahol két alapiskola (a szlovák rekonstrukció után,
a magyar felújítás alatt) várja a gyerekeket. A kisebbeket szintén két óvoda fogadja. Természetesen az idősebb korosztályról
sem feledkeztünk meg: ők a nyugdíjasklubban tudnak találkozni, kedvenc kedvtelésüknek hódolni. A kultúrházban két,
ízlésesen berendezett helyiség várja a nyugdíjas érdeklődőket. Ezenkívül rendszeresen meghívót kapnak a községünkben
zajló társadalmi eseményekre és biztosítjuk számukra az ebéd házhozszállítását is. A különböző társadalmi eseményekhez
költségvetésünk biztosítja az anyagi keretet. A község kulturális életében új hagyományok honosodtak meg: gasztronapok,
labdarúgótornák, horgászversenyek. A nagyobb múltú események közé sorolhatjuk a Mikulás-napot
és a gyereknapot. Győrság és Marosháza községekkel évek óta partneri viszonyban vagyunk. Főként
sporteseményeken és a gasztronapokon találkozunk. A református gyülekezet tagjai is nagyon szorosan
együttműködnek velünk.
o Polgármester úr hogyan értékeli a legutóbbi választási időszakot?
Gazdasági szempontok alapján az egyik legjobb választási periódusról beszélhetünk. Erre a felsorolt
beruházások szolgálnak bizonyítékul. Ám az emberek szociális biztonsága oldaláról nézve igencsak
nehéz időszakként jellemezhetjük. Egyes emberek viszonyát a községgel beárnyékolja a tény, hogy
a közelmúltban munkanélkülivé váltak. Ezért sok egészséget, optimizmust és biztonságos családi
hátteret kívánok a község összes lakosának.
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„Naša obec sa sústavne mení k lepšiemu,
čo chvália aj samotní naši občania,“
hovorí Ing. Pavel Nagy, starosta obce Čierny Brod.

Vážení spoluobčania,
záver volebného obdobia je vždy
dôvodom, ale aj potrebou jeho
zhodnotenia. Máme za sebou
veľmi náročné, ale zároveň aj veľmi
úspešné obdobie. Pred štyrmi
rokmi sme si spolu s obecným
zastupiteľstvom stanovili ciele a s
odstupom času vidíme, že sa nám
ich podarilo naplniť. Toto obdobie
bolo úspešné aj preto, že sa nám
podarilo čerpať prostriedky z
eurofondov. Vznikla tak výborná
šanca pre našu obec, pre jej rozvoj,
ktorý by sa nedal zabezpečiť iba z
vlastných zdrojov. Prvý rok sme
začali rozsiahlou rekonštrukciou
budovy
obecného
úradu,
po nej nasledovala výmena
strechy na
kultúrnom dome,
nakoľko zatekala. Po vybudovaní
verejnej kanalizácie sme začali
s vyhlbovaním jarkov popri miestnej
komunikácii. Ešte aj v súčasnosti vidíme,
že spätné úpravy po verejnej kanalizácii
sú nedokonalé, na mnohých miestach sú
prepadnuté, ktoré neustále reklamujeme.
Nakoľko sme cítili potrebu zabezpečiť
bývanie pre našich občanov, pustili sme
sa do výstavby nájomných bytov. Postavili
sme 16 nájomných bytov. Do budúcnosti
je v tejto lokalite možnosť výstavby
ďalších nájomných bytov, nakoľko sme
rozšírili prístupovú cestu a dotiahli všetky
inžinierske siete. V blízkej budúcnosti
vyrastie v centre obce nákupné stredisko
s bytmi a budú na predaj stavebné
pozemky. Podarilo sa nám zrealizovať
veľkú investíciu, a to zokruhovanie ciest
pri vjazde do obce z Galanty, za ktorú
ďakujeme predstaviteľom VÚC Trnava.
Táto investácia zabezpečí plynulú a
bezpečnú premávku a bezpečnosť našich
detí, nakoľko sa v jej okolí vybudovali aj
chodníky. Zrekonštruovali sme sociálne
zariadenia v základnej škole, skrášlili

budovu materskej školy a triedy ZŠ s VJM
aj za pomoci riaditeliek, zmodernizovali
vybavenie kuchyne, ktorá zabezpečuje
obedy nielen pre žiakov základnej školy,
ale aj pre našich starších obyvateľov. Počas
tohto volebného obdobia sme každoročne
podporovali cirkev, kultúrne podujatia pod
vedením CSEMADOKU, speváckeho zboru
HARMÓNIA, mládežnícku organizáciu
VISZ a v neposlednom rade aj futbalový
oddiel Čierneho Brodu. Smelo a s čistým
svedomím môžem konštatovať, že počas
všetkých uplynulých rokov hospodárime
dobre. Rozpočet je každoročne vyrovnaný
bez akéhokoľvek deficitu, nemáme žiadne
dlhy, či záväzky a každý rok hospodárime
s kladným výsledkom i úsporou pre
ďalšie roky. Staviame, opravujeme,
rekonštruujeme podľa možností a
stanovených priorít ako z vlastných
zdrojov, tak aj z eurofondov a iných
dotácií.
Rád by som poukázal na
skutočnosť, že v spolupráci s poslancami a

samozrejme s Vami, milí spoluobčania, sa
nám podarilo v obci vykonať kus záslužnej
práce. Zmeny sa postupne prejavovali v
našej obci niektorými investičnými akciami,

zveľaďovaním obecného majetku, ako
aj skrášľovaním verejných priestranstiev.
Podarilo sa vytvoriť pracovné príležitosti
pre občanov obce, zlepšila sa starostlivosť
o našich dôchodcov, upravili sme
priestranstvo pri kostole a nakúpením
nových hojdačiek sme vytvorili priestor
pre našich najmenších v centre obce a
v neposlednom rade sme sa pravidelne
stretávali a zabávali na spoločných
kultúrnych podujatiach v našej obci.
Mnohé investície sú už ukončené, iné sa
realizujú. Pre mňa je rozhodujúce, že naša
obec sa sústavne mení k lepšiemu. Svedčia
o tom aj výpovede väčšiny spoluobčanov,
ktorí tvrdia, že takéto veľké investície,
aké sa uskutočnili v posledných štyroch
rokoch, neboli urobené v predošlých
volebných obdobiach. Teší nás, že tieto
pozitívne zmeny vnímajú aj návštevníci,
ktorí prichádzajú do našej obce. Touto
cestou, milí spoluobčania, by som sa
Vám všetkým chcel poďakovať za
prejavenú dôveru, za každé milé
a povzbudivé slovo pri osobných
stretnutiach, za pomoc aj spoluprácu.
Je samozrejmé, že v silách jedného
človeka sa nedá uskutočniť všetko,
čo som vymenoval. Nebolo by to
možné bez podpory poslancov
v každom volebnom období,
zamestnancov obecného úradu
a hlavne Vás, občanov Čierneho
Brodu a podnikateľov. Viem, že som
nebol prijateľný pre každého z vás,
ale som Vám vďačný, že ste ma aj
napriek tomu rešpektovali. Ďakujem
Vám a aj svojej rodine za podporu
a trpezlivosť a teším sa spolu s Vami,
vážení občania, že sa z našej obce
stáva naozaj moderné a útulné
miesto pre život, kde sa radi vraciame.
Dúfajme, že jej rozvoj a modernizácia
bude pokračovať aj v ďalších rokoch.
S úctou,
Ing. Pavel Nagy
starosta obce Čierny Brod
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„Falunk állandóan változik, és a pozitív változásokat
a hozzánk látogató vendégek is észreveszik,“
mondja Ing. Pavel Nagy, Vízkelet polgármestere.

Tisztelt Polgárok!
Egy választási időszak végén időszerű és szükséges is, hogy
mérleget vonjunk, és értékeljük az eddig elvégzett munkánkat. Bátran állíthatom, hogy a képviselő testülettel közösen
sikeres és eredményes négy évet zártunk.
Négy évvel ezelőtt a képviselő testülettel együtt igényes
feladatokat és komoly célokat tűztünk ki, és úgy gondolom,
ezeket sikerült is megvalósítanunk. Többek közt azért is volt
oly eredményes ez a választási időszak, mert az egyes új községi beruházások kivitelezéséhez szükséges anyagi forrásokat európai uniós alapból merítettük. Ennek a támogatásnak
köszönhetően községünk fejlődésnek indult, mert az ehhez
szükséges kiadásokat saját költségvetésünkből nem tudtuk
volna fedezni.
A választási időszak első évében átépítettük és modernizáltuk a községi hivatal elöregedett épületét. Ezt követően kicseréltük a kultúrház tetőszerkezetét, mert beázott a mennyezet.
A szennyvízelvezető csatornák munkálatainak befejezése után
hozzáfogtunk a lakóházak előtti vízelvezető árkok mélyítéséhez. Sajnálatos, hogy a kanalizáció nyomait a többszöri javítás ellenére sem tudtuk még teljesen megszüntetni, mellyel
kapcsolatban állandóan reklamálunk az illetékes szerveknél.
Miután azt tapasztaltuk, hogy községünk lakosai részéről
igény volna új bérlakások építésére, ezért elkezdtük az építkezést, és ebben az évben 16 bérlakást adtunk át. A jövőben,
mivel igény van rá, lehetőség nyílik a meglévők mellett újabb

lakások építésére, mert időközben kiszélesítettük és közművesítettük az oda vezető bekötő utat. A közeljövőben a falu központjában új bevásárló központ és bérlakások épülnek majd,
továbbá az érdeklődőknek új építkezési telkeket biztosítunk.
Sikerült községünkben egy újabb nagy beruházást megvalósítanunk. Megépítettük a Galánta felöli főúton a biztonságosabb közlekedést szolgáló körforgalmat, melynek megépítéséhez köszönet jár Nagyszombat megye kerületnek a
beruházás anyagi fedezetének biztosításáért. A körforgalom
megépítésével sokkal biztonságosabbá vált a közúti forgalom
és a gyalogosok, főleg a gyerekek közlekedése, mert egyidejűleg elkészültek a főút melletti járdák és az új gyalogátkelő
helyek is.
Átépítettük az alapiskolában lévő szociális helyiségeket,
továbbá az igazgatónők közreműködésével felújítottuk az
óvoda épületét és a Magyar Tannyelvű Alapiskola osztályait.
Modernizáltuk az iskolai étkezde konyháját, ahol az alapiskola
diákjai és a falu nyugdíjasai részére naponta ebédet biztosítunk.
Az eltelt választási időszakban a helyi önkormányzat évente
anyagilag rendszeres támogatta az egyházat, a Csemadok ál-

tal szervezett kulturális rendezvényeket, a Harmónia énekkart,
a VISZ-Vízkeleti Ifjúsági Szervezetet és a sportszervezetet.
Őszintén és tiszta lelkiismerettel állíthatom, hogy az eltelt
négy év alatt jól és racionálisan gazdálkodtunk. A községi költségvetésünk évente kiegyensúlyozott volt, nincsenek tartozásaink és adósságaink, tehát eredményesen gazdálkodtunk.
Az európai uniós anyagi támogatás segítségével, a község
költségvetéséből és egyéb anyagi forrásokból fokozatosan
építjük és szépítjük falunkat, Vízkeletet.
Örömmel állapítom meg, hogy közös erőfeszítéssel , együttműködve a képviselő testülettel és természetesen Önökkel,
kedves polgárok, a négy év alatt községünkben sikerült sok új
beruházást megvalósítanunk. Ezek a beruházások, a falu arculatának változása már szemmel láthatóan megmutatkozik az
új építkezésekben, a közterületek átépítésében és korszerűsítésében. Továbbá sikerült falunk lakosai számára több új munkahelyeket is biztosítanunk. Jobban odafigyelünk és gondoskodunk a nyugdíjasainkról. Rendeztük a templom környékét,
a falu központjában gyermekeink részére játszóteret létesítettünk. Rendszeresen találkozunk Önökkel, kedves polgárok, és
közösen szórakozunk, elbeszélgetünk a községünkben rendezett kulturális rendezvényeken vagy egyéb más jellegű összejöveteleken. Sok tervezett községi beruházást már megvalósítottunk, egyes beruházások még folyamatban vannak.
Számomra nagyon, fontos hogy községünk állandóan változzon, szépüljön és épüljön. Erről tanúskodnak a lakosaink
többsége általi visszajelzések, melyek szerint az elmúlt négy
év alatt többet változott községünk, mint az ezt megelőző választási időszakokban együttvéve. Örülünk annak, hogy ezeket a pozitív változásokat a községünkbe látogató vendégek is
észreveszik. Kedves polgárok, ezúton szeretném megköszönni
Önöknek az irántam tanúsított bizalmat, és a személyes találkozásunkkor hozzám intézett minden kedves szót.
Az nyilvánvaló, hogy az eltelt négy év alatt elért eredmények elérésére egyedül nem lettem volna képes. Ez csak a
képviselő testület tagjainak támogatásával, a községi hivatal
alkalmazottjainak és a magánvállalkozóknak a segítségével,
valamint a polgárok bizalmával valósulhatott meg.
Tudatában vagyok annak, hogy nem mindenki számára
vagyok elfogadható, szimpatikus, mégis hálás vagyok mindannyiuknak, hogy
ennek ellenére elfogadtak, és megpróbáltak együttműködni velem.
Mindenkinek köszönöm a támogatást, családomnak pedig az irántam tanúsított türelmet és a biztos, nyugodt
otthoni családi légkört.
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Starostka obce Čierna Voda Mgr. Zuzana Csadyová so svojimi
poslancami urobila v obci za štyri roky volebného obdobia
obrovský kus práce. A občania to aj pozitívne oceňujú.
o Nech sa páči, pani starostka...?
Počas nášho funkčného obdobia sme spolu s poslancami riešili mnoho záležitostí týkajúcich sa najmä:
kontroly obecného majetku, nehnuteľností, dane z nehnuteľnosti, museli sa dať spracovať geometrické plány, obec nemala
spracovaný ani územný plán, zistili sa aj ďalšie nedostatky, napríklad pracovné zmluvy, ktoré neobsahovali všetky náležitosti v zmysle
zákonníka práce, archivácia dokumentov tiež sa nespracovávala
v zmysle zákona a predpisov.
o Ale, Vy máte v obci ešte jeden vážny problém, že?
- Áno, miestne chodníky a cesty, obec nemôže v tomto období začať s ich rekonštrukciou, pretože na kanalizáciu je pripojených len
40-50% rodinných domov. Je potrebné aspoň 80% prípojok v obci.
o Postupne počas celého obdobia ste sa venovali aj investičným
prácam v obci...
Prvá naša podaná žiadosť na PPA bol spracovaný projekt – Dom
smútku Čierna Voda - OBNOVA. Pri podaní žiadosti o stavebné povolenie na práce bolo zistené, že obec nie je vlastníkom cintorína,
teda na to, aby sme mohli podať žiadosť musela obec podpísať zmluvu s Farským úradom v Mostovej o nájme na 10 rokov. Projekt bol
podaný v rámci združenia MAS DUDVÁH. Tiež sme museli zaplatiť
MAS členské vo výške 4796 Eur, ktoré nebolo zaplatené za predchádzajúce obdobia. Projekt bol po schválení PPA realizovaný v roku
2013. V roku 2011 sa začal po dlhej odmlke realizovať aj projekt CVČ
a tržnica, ktorý síce bol schválený ešte v r. 2008, ale nebol realizovaný.
Obec v roku 2011 obdržala dotáciu vo výške 8000 Eur z Ministerstva
financií na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Celková výška rekonštrukcie za spoluúčasti obce bola 8809 Eur. V roku 2012 sa realizovali
aj menšie projekty, ako boli: odvodnenie MK v celkovej výške 24946
Eur (dotácia bola z Envirofondu). V roku 2013 boli realizované ďalšie
projekty cez združenie MAS Dudváh a to: obnova domu smútku vo
výške celkových nákladov 130580 Eur, chodník cez cintorín 13048
Eur, detské ihrisko 10940 Eur, obnova obecného úradu 41398 Eur.
o V Čiernej Vode však bola doslova katastrofálna situácia aj
v školských zariadeniach...
- Počas uplynulých rokov sme spolu s obecným zastupiteľstvom riešili aj havarijnú situáciu na budovách MŠ, ZŠ a TJ. Spravili sa na nich rôzne vnútorné rekonštrukcie, ktoré boli nevyhnutné, inak by hygiena
nepovolila výučbu. Najväčšia oprava sa týkala budovy ZŠ - výmena
strešnej krytiny. Obec obdržala dotáciu vo výške 50 000 Eur z Ministerstva školstva na riešenie havarijného stavu. Taktiež boli podané
žiadosti na havarijný stav okien a dverí, zateplenie budovy a to v celkovej výške 133 565 Eur. Budova ZŠ bola z vlastných prostriedkov
obce vymaľovaná, boli vynovené WC a kuchynka, spravili sa nové
podlahy, zakúpili sa nové lavice a skrinky. Poverená riaditeľka ZŠ p.
Veronika Nagyová spracovala projekt v rámci, ktorého ZŠ dostala interaktívnu tabuľu. V júni 2014 žiaci absolvovali školu v prírode bez
príspevkov rodičov, nakoľko sa nám podarilo získať sponzorov, ktorí
prispeli s nasledovnými finančnými čiastkami: Odpadová s.r.o. Bratislava – 1200 Eur, NJ STAVEX 200 Eur a Nagy Roland 100 Eur. V budove
MŠ sa opravili podlahy, dalo sa nové PVC, celá budova bola vymaľovaná, kúpili sa nové koberce, postieľky, hračky. Obec aj tento rok opätovne podala žiadosť na Environmentálny fond na zateplenie budovy
a výmenu okien a dverí vo výške 200 000 Eur. Z 2 % daní sa zakúpili
nové nábytky ( vďaka učiteľkám MŠ/. Budovu TJ sme opravili a spravili v rámci finančných prostriedkov obdržaných od sponzorov a brigá-

dou. Vymenili sa okná, spravili sa
nové maľby a nátery, ktoré sponzoroval p. Michal Pethó. Taktiež
boli spravené údržby sokla okolo ihriska, namaľované zábradlie
v rámci brigády. Naše „A“ mužstvo
postúpilo v tomto roku do vyššej
okresnej súťaže. Touto cestou sa
chcem poďakovať nielen vedeniu
TJ, ale tiež futbalistom a trénerom.
o Čo je typické pre Vašu obec
Čierna Voda v oblasti kultúrneho a spoločenského života?
- Tak napríklad každoročne si
pripomíname udalosti 15. marca
v spolupráci s MO CSEMADOK-u
a tento rok aj v spolupráci s FIKSZ-om, ďalej Stavanie mája, Deň detí,
Deň matiek a pravidelne každý rok sa organizuje aj Deň obce, ktorý
sa za pomoci darov a finančných príspevkov od sponzorov vždy veľmi dobre vydarí. Za celé obdobie obec pri tejto príležitosti dostala aj
dotáciu v celkovej výške 5000 Eur z Úradu splnomocnenca vlády pre
národnostné menšiny. Tiež sa každoročne organizuje v spolupráci s
miestnymi podnikateľmi a občanmi Príchod Mikuláša, ktorý obdarúva naše deti. Za pomoci našich dôchodcov sa v škole každý rok pečú
pred Vianocami medovníčky. V škôlke to majú na starosti p. učiteľky
a kuchárky, takže deti majú z toho radosť a nezabúda sa ani na peknú
tradíciu. Okrem toho pravidelne každý rok z rozpočtu obce dostáva-

jú naši novorodenci a dôchodcovia jednorázový finančný príspevok.
V obci boli v rámci úspešných projektov realizované hudobné festivaly Feketevízi esték, Nyék Rock a TAT. V roku 2013 bol realizovaný
projekt deň pre zdravie a MISS Čierna Voda, ktorú realizoval FIKSZ
s pomocou obce. V rámci 900. výročia prvej zmienky o našej obci,
bola v roku 2013 uskutočnená výstava o živote a minulosti našich
občanov. Pri tejto príležitosti bol postavený a posvätený Umieráčik
pri Dome smútku v cintoríne, kde stojan na zvon darovali obyvatelia
z Mosonszolnoku a zvon bol spravený s finančných príspevkov od
rodín. V tomto roku sa realizovali projekty s podporou Trnavského
samosprávneho kraja, išlo o zájazd dôchodcov do Podhájskej a futbalový turnaj starých pánov.
o Čierna Voda však nezabúda ani na farníkov...
- áno z rozpočtu obce sa schvaľuje farnosti dotácia vo výške 2000
Eur. V roku 2011 sa organizovala konferencia biskupov a farárov, ktorú sponzorovala obec, podnikatelia a farníci. Okrem toho obec na
vlastné náklady udržiava okolie kostola a cintorín. Pri príležitosti 90.
výročia vysvätenia kostola sa aj za pomoci obce uskutočnila výstava
v CVČ. Záverom sa chcem z pozície starostky obce Čierna Voda poďakovať za pomoc a spoluprácu všetkým poslancom, miestnym organizáciám, sponzorom, podnikateľom a činorodým občanom!
Pozn. redakcie: 30. septembra 2014 sa znova organizovala konferencia, ktorá bola financovaná sponzorsky pani Zuzanou Csadyovou, ale nie ako starostkou, ani ako predstaviteľkou obce.
Spozorovala ju ako občan obce!
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Feketenyék község polgármester asszonya Mgr. Csady Zsuzsa
a képviselőkkel nagy munkát végzett el a négy éves választási
időszak alatt. Ezt a lakosok pozitívan díjazzák.
o Mi várt Önre polgármester asszony?
A választási időszakunk alatt a képviselőtestüttel rengeteg
adminisztrációs problémát kellett megoldani, amik néha szó
szerint nagyon kellemetlenek voltak. Főleg: a község tulajdona, az
ingatlanok, az ingatlanadók, geometriai tervek, a községnek nem
volt készen a távlati terve sem - más hiányosságok is voltak, például a
munkaszerződések, amelyek nem tartalmazták a munkatörvénykönyv
előírásait, hosszú évekig a dokumentumok archiválása sem folyt az
előírások és törvények szerint vagyis egyáltalán nem volt archiválás
végezve
o Önnek ugye van a faluban még egy komoly problémája?
Igen, a helyi járdák és utak: Sajnos nem tudjuk elkezdeni a felújítását,
mivel a kanalizációra egyelőre csak a háztartások 40-50%-a van
rácsatlakozva. Legalább 80% szükséges ahhoz, hogy lépni tudjunk ez
ügyben.
o Az egész időszak alatt fokozatosan több bekefetetési munkával
foglalkozott a községben:
Az első benyújtott kérvényünk a PPA-ra a halottasház felújítására
vonatkozott. Az építkezési engedély beadásakor derült ki, hogy a
temető területe nincs a község tulajdonában. Tehát azért, hogy be
tudjuk adni a kérvényt, a községnek bérleti szerződést kellett kötnie
a hidaskürti plébániával 10 évre szólóan. A pályázat a MAS Dudváh
keretein belül lett benyújtva. De ehhez szintén be kellett fizetnünk
a tagsági díj elmaradását, amely összesen 4.796 €. A jóváhagyás
után 2013-ban sikerült megvalósítani a pályázatot. 2011-ben
hosszas várakozás után elkezdhettük a Szabadidőközpont és Piactér
építését is. Igaz, hogy ezt a pályázatot már 2008-ban jóváhagyták,
de nem kezdték meg a munkálatokat. Újra csatolni kellett hozzá az
új igazolásokat, meghosszabbítani az építkezési engedélyeket és
szerződéseket, valamint meg kellett oldanunk az építészeti részét
is. A projekt készítőjének Ing. Sikorcin úrnak pedig ki kellett fizetni
a munkáját, amely 13.918 €-s tartozás volt. A pályázatban sok hiba
volt, ezen kívül túl volt értékelve, a mérnök úrral „közös megegyezés„
után 5.000 € fizettünk ki, így 8918 €-t spóroltunk a község számlájára.
A pályázat realizálására a község (a képviselő - testület jóváhagyása
után) 2011-ben megkapta az áthidaló kölcsönt a kiadásokra, 367.701
€ értékben, valamint a befektetési kölcsönt 90.000 € értékben. 2012ben az áthidaló kölcsönt teljes egészében visszatérítette, az ÁFA
visszatérítéssel 53.846 €. 2014 szeptember végével a befektetési
kölcsön maradéka 10.966 €.
A község 2011-ben 8.000 € értékben anyagi támogatást kapott a
hangszórók korszerűsítésére a Pénzügy Minisztériumtól. A felújítás
teljes összege a 8.809 €volt, a hiányzó részt a község fizette. 2012ben a helyi kanalizáció vízelvezetése 24.946 € (a realizálását az
enviromentális alapból finanszíroztuk). 2013-ban a halottasház
felújítása 130.580 €, a járdák felújítása a temetőben 13.048 €, játszótér
10.940€, a községháza felújítása 41.398 €. (PPA a MAS Dudváh
keretein belül/
o Feketenyéken azonban katasztofális helyzet uralkodott az
iskolai épületekben is...
Az elmúlt években meg kellett oldanunk a képviselőkkel az óvoda,
az iskola és futballpályán uralkodó állapotokat. Különböző belső
javításokat végeztünk el, amelyek elengedhetetlennek bizonyultak,
hiszen a higiénia nem engedte volna meg az épületek üzemeltetését.
A legnagyobb javítás az iskola épületét érintette, hiszen ki kellett
cserélni az egész épület tetőszerkezetét. Erre a község 50.000
€ támogatást kapott az Iskolaügyi Minisztériumtól. Szintén
kérvényt nyújtottunk be az ablakok és ajtók cseréjére, valamint a
hőszigetelésre egyaránt az iskola és óvoda épületére is, 133.565 €
értékben. Az egész iskola épületének falai újra lettek festve a község
költségére. Az illemhelyiségek és étkezők is felújításra kerültek, a talaj
ki lett cserélve, új padok és szekrények lettek vásárolva. A megbízott
igazgatónő Nagy Veronika sikeresen pályázott az Oktatásügyi
Minisztérium által kiírt pályázaton, melyen egy új interaktív
táblával és notebookkal gazdagodott az iskola. Az iskola diákjai a
2014-es tanév végén ingyenesen vehettek részt az erdei iskolán
szponzorainknak köszönhetően: Odpadová s.r.o. Bratislava 1.200 €, NJ
STAVEX 200 €, Nagy Roland (DELTA Transit, s.r.o.) 100 €. Mindenkinek

köszönjük a támogatást. Az óvoda épületében kijavítottuk a talajt
új padlóburkolattal, az egész épület falai újra lettek festve, új
szőnyegeket, új ágyakat és játékokat vásároltunk. Újra kérvényt
nyújtottunk be az enviromentális alaphoz az épület hőszigetelésére,
valamint az ablakok és ajtók cseréjére 200.000 € értékben. Köszönet
jár a tanító néniknek is, akik kezdeményezték és kérvényezték a
község alkalmazottainak és a vállalkozóink jövedelemadójuknak
2%-os felajánlását így új bútorokat tudtunk vásárolni az óvodába is. A
sportpályán lévő épületet szintén felújítottuk, az épület át lett festve
önkéntes munka keretein belül, az ablakokat is kicseréltük, a pálya
körüli korlát is meg lett javítva, valamint le lett festve. Ezen felújítások
szponzorálásáért Pethő Mihálynak tartozunk köszönettel. A futball
csapatunk feljebb jutott egy osztállyal. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani a vezetőségnek, a futballistáknak és az edzőknek.
o Mi a jellemző Feketenyékre kultúrális valamint a társadalmi
élet szempontjából?
Minden év március 15-én a helyi Csemadok szervezettel és idén már a
FIKSZ-szel karöltve is megemlékezünk a márciusi ifjakra. Május elsején
májfát állítunk, az édesanyákról is megemlékezünk, gyermeknapot
szervezünk és természetesen nálunk is megrendezésre kerül
minden évben a falunap, amely a szponzorok által nyújtott anyagi
támogatásnak vagy tombolaajándéknak köszönhetően mindig
jól sikerül. Ezen események megrendezésére a négy év alatt
5.000 € állami támogatást kaptunk. Természetesen a Mikulás sem
feledkezik el a feketenyéki gyerekekről, minden évben ellátogat
hozzánk, a helyi vállalkozóknak köszönhetően. A nyugdíjasaink
segítségével az iskolások minden karácsony előtt mézeskalácsot
sütnek, Húsvét előtt pedig közösen tojást festenek. Az óvodában a
tanító nénik és a szakácsnők nem engedik feledésbe merülni ezt a
szép hagyományt. Ezen kívül az újszülöttek és nyugdíjasok egyszeri
anyagi támogatásban részesülnek. A községben sikeres pályázatok
keretein belül különböző zenei fesztiválok is megrendezésre kerültek:
Feketevízi esték, Nyék Rock és a TAT. 2013-ban rendezte meg a FIKSZ
a falu segítségével az egészség és sportnapot, valamint a Feketenyék
szépe választást. Szintén ez évben emlékeztünk meg a falu első írásos
említésének 900. évfordulójáról. Ezen alkalomból felállítattuk és
felszenteltettük a lélekharangot a halottasház mellett a temetőben,
valamint kiállítást szerveztünk a falu történetét felölelő tárgyakból és
képekből a mosonszolnoki Kocsis Angéla segítségével. A haranglábat
mosonszolnokiak ajándékozták községünknek, a harangot pedig
helyi családok és vállalkozók adományaiból szponzoráltuk: Kádár
László és családja, Forró Zoltán és családja, Lauko Roland és családja,
Szalonnás Károly és családja, Király László és családja, Deák Gáspár és
családja, AGROFRUCT s.r.o. – Kádár Mária és családja, Renczés Tamás
és családja, Gasparovics László és családja, Nagy József az NJ STAVEX
tulajdonosa, Csady Mihály és családja.
Ebben az évben két pályázatot valósítottunk meg a Nagyszombati
Megye támogatásával, a nyugdíjasok kirándulása Podhájskéba
valamint az öregfiúk focitornája.
o Feketenyék azonban nem feledkezik meg a hívőkről sem...
Hagyományosan a község költségvetéséből 2000 Eur-ót hagy jóvá
a képviselőtestület az egyház támagatására. 2011- ben szervezték
a püspökök és papok konferenciaját, melyet a község, a vállalkozók
és a hívők támogattak. Ezen kívül a falu költségére gondozzuk a
templom és a temető környékét. A templom felszentelésének 90.
évfordulója alkalmából a község segítségével kiállítást szerveztünk
a szabadidőközpontban. Végezetül, mint Feketenyék polgármester
asszonya szeretnék minden képviselőnek, helyi
szervezetnek, szponzornak, vállalkozónak és
tenni akaró lakosnak köszönetet mondani az
együttműködésért!
A szerk. megjegyzése: 2014. szeptember
30- án újra megrendezték a konferenciát,
amit Csady Zsuzsa finanszírozott mint
magánszemély nem mint polgármester és
nem mint a falu képviselője.
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„Buďme viac všímaví jeden k druhému, nech nás ľudskosť
neopúšťa a nachádzajme cesty – ako sa spájať a nie rozdeľovať“,
hovorí Mgr. Ľuboš Šúry, starosta obce Dolná Streda.

„Prvá
písomná
zmienka
o obci Dolná Streda sa datuje
na 28.08.1283 a v tento deň
v mesiaci august sa aj tradične
koná deň našej obce. Počet
obyvateľom
má
stúpajúcu
tendenciu,
nakoľko
za
posledných 7 rokov stúpol počet
obyvateľov z 1411 na 1467. Je
to zapríčinené hlavne obnovou
starých rodinných domov, ale
aj intenzívnejšou výstavbou
nových
rodinných
domov.
Pribudlo viac ako 25 nových
rodinných domov. Vo funkcii
starostu obce som dve volebné
obdobie. Prvé dva roky boli
iste ťažké, nakoľko sme sa učili
ako má efektívne samospráva
fungovať a aké sú vlastne priority
pre občanov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo. Vďaka
dobrej spolupráci s poslancami, ale aj s aktívnymi
občanmi obce, sa naša obec zveľaďuje“, začal
rozhovor Mgr. Ľuboš Šúry, starosta obce Dolná
Streda.
o Ako Vy hodnotíte svoje postavenie starostu
v obci za tieto roky, čím Vás táto práca posilnila,
v čom možno oslabila, čo u Vás naštartovala...?
- Postavenie starostu obce hodnotím ako veľmi
zodpovednú úlohu a staviam sa k nej so všetkou
vážnosťou a samozrejme aj s pokorou. Práca pre
ľudí a s ľuďmi ma napĺňala už pri mojom prvom
povolaní policajta. I v tejto funkcii je možné
skonštatovať, že ma práca napĺňa i napriek tomu,
že nie všetky dobré myšlienky, ale aj projekty, ktoré
sme podali, sa podarilo dotiahnuť do úspešného
konca. Iste sa nájdu aj kritici. Kritiku beriem ako
istú formu zrkadla mojej osobnej činnosti vo
funkcii starostu, ale aj činnosti Obecného úradu.
Snažím sa z nej vybrať to, čo posunie život v obci
smerom dopredu a použiť z nej to dobré, čo je
možné zrealizovať, či už z vlastných zdrojov obce,
prípadne z mimo rozpočtových zdrojov.
o Od roku 2010, čo dôležité sa uskutočnilo
v investičnej oblasti vo Vašej obci...
- Z budovy Obecného úradu, ktorý bol vedený na
liste vlastníctva ako „Slobodáreň“, sa nám podarilo
urobiť 8 nájomných bytov zo Štátneho fondu
rozvoja bývania tým, že sme nadstavili jedno
poschodie a pristavili sme schodisko na Obecný
úrad a do miestnej pobočky Poštového úradu, celá
budova sa zateplila a hneď v prvej vykurovacej
sezóne sa vrátilo na úspore zemného plynu viac
ako 5.000.- €. Okrem toho má aj 8 rodín kde bývať
a ide hlavne o mladé páry. V budove Základnej
školy sme zmenili formu vykurovania zo starých
„gamatiek“ na ústredné kúrenie, čím sa iste zvýšil
komfort vyučovacieho procesu, ale aj ekonomika
spotreby paliva. Podarilo sa nám dokončiť úpravu
zelene a vjazdov na zrekonštruovanom Kostolnom
námestí v minulom volebnom období. Na tomto
námestí sme v roku 2013 z vlastných zdrojov
zreštaurovali sochu sv. Jána Nepomuckého, ktorá
je kultúrnou pamiatkou zapísanou v registri
kultúrnych pamiatok spolu s kostolom sv. Jakuba
st., ale aj sochu Najsvätejšej trojice, ktorá toho roku
oslávila 100 rokov od jej inštalovania. Z finančných
prostriedkov Programu rozvoja vidieka (ďalej len
PRV) sa nám podarilo v roku 2013 k príležitosti
730. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci
vybudovať v areáli Športového klubu multifunkčné
ihrisko, kde veľa detí trávi svoj voľný čas. S dobrou
myšlienkou prišli na Obecné zastupiteľstvo mladí
ľudia a schválili sa finančné zdroje na vybudovanie
„ work out“ ihriska v priestoroch rekreačnej zóny
obce, kde v skutočnosti je možné vidieť jeho

denné využívanie niekoľkými
desiatkami mladých ľudí a nielen
z Dolnej Stredy, ale aj Serede
a Váhoviec. Podarilo sa nám
rozšíriť z vlastných zdrojov
komunikácie z Váhovskej ulice
na ulicu Pod hrádzou, kde teraz
prebieha výstavba cca. 15-tich
rodinných domov občanov.
V inej lokalite „Pri Slnečnej ulici“
v súčasnosti prebieha územné
konanie súkromnej firmy na
výstavbu 10-tich rodinných
domov na. Je vydané stavebné
povolenie
na
zásobovanie
pitnou vodou a odkanalizovanie
I. etapy novej lokality „Pri Novej
ulici“, kde by súkromní investori
mali v horizonte niekoľkých
rokov vystavať 56 rodinných
domov. Tu sa tiež obec bude snažiť získať
mimorozpočtové zdroje na zrealizovanie tejto
investičnej akcie v celkovej hodnote cca. 660.000.€ Z vlastných zdrojov v rozsahu takmer 23.000.-€
sme zrekonštruovali verejné osvetlenie, kde sme
250 W/ hodina žiarivky nahradili na 53 svetelných
bodoch na hlavných uliciach za úsporné LED
svietidlá s odberom 53 W/ hodina, pričom úspory
by túto investíciu mali zaplatiť do štyroch rokov.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete, ale Vy
viete, čo ešte v obci chcete dotiahnuť do konca
volebného obdobia...?
- Tohto roku by sme ešte chceli vybudovať 320
m závlahového systému na polievanie zelene
na viac ako 2,5 ha parku na Kostolnom námestí.
Z Enviromentálneho fondu sa nám podarilo
tento rok získať čiastku 35.000.- € na podporu
efektívneho nakladania s biologicky rozložiteľným
odpadom, ktorá bude použitá na zakúpenie
malého nákladného vozidla a väčšieho drviča
na konáre, nakoľko ako jediná obec v okrese
Galanta máme vlastné kompostovisko a občania
si už zvykli, kam majú tento biologicky rozložiteľný
odpad voziť, a následne sa dostáva späť do prírody
formou hnojiva na polia a nekončí na skládkach
odpadu za peniaze našich občanov. Z iného
programu Enviromentálneho fondu nazývaného
„zelená schéma“ sa uchádzame o dotáciu na
zateplenie budovy Športovo
komunitného
centra“ obce, teda bývalej telocvične, ktorá je tiež
hojne využívaná na voľnočasové aktivity občanmi
obce. Je podaná žiadosť na Ministerstve vnútra na
vybudovanie kamerového systému v obci, ktorý
nám chýba a verím, že dotáciu získame.
o Ako sa myslí vo Vašej obci na mladé rodiny
(byty, škola, škôlka, prípadne služby)?
- Na ul. Slnečnej obec vlastní dva pozemky a je
pripravovaná výstavba 8 -12-tich nájomných
bytových domčekov pre podporu bývania
mladých ľudí, ktorá sa bude realizovať v budúcom
volebnom období, nakoľko už spomínaných 8
nájomných bytov v budove Obecného úradu je
nepostačujúcich a dopyt po tejto forme bývania
je stále dosť vysoký. Z toho dôvodu sa chceme
opäť uchádzať aj o podporu zo Štátneho fondu
rozvoja bývania. Z toho, čo som spomenul
vyššie, sa dá očakávať aj prírastok malých detí
v našej obci a je potrebné sa venovať rozšíreniu
kapacity materskej škôlky, ktorú nám v súčasnosti
navštevuje 47 detí. Mrzí ma však to, že rodičia po
jej absolvovaní dávajú svoje deti do Základných
škôl v meste Sereď i napriek tomu, že máme
v našej malotriednej škole podmienky ďaleko
lepšie ako vo veľkých a plne organizovaných
školáchm a to najmä počtom žiakov, kde u nás
tento rok nastúpilo 14 prváčikov a po dlhšej dobe

máme samostatnú triedu prvákov. Na budúci rok
končí v MŠ 17 detičiek a predpokladám, že tento
trend bude pokračovať, a Základnú školu, ktorá
je pomenovaná po významnom jaskyniarovi
a našom rodákovi Jánovi Majkovi, zachránime.
o Aká pozornosť je venovaná starej generácii?
- V obci funguje Klub dôchodcov, ktorý si organizuje
svoju činnosť napojenú na rozpočet obce
návštevami rôznych kultúrnych a spoločenských
predstavení a podujatí. Tým, ktorí sú odkázaní
na našu pomoc, sa snažíme zabezpečiť dovoz
stravy. Hendikepom našej obce je, že tu nemáme
zariadenie pre seniorov, ale pri umiestnení našich
občanov do takýchto zariadení pri odkázanosti, je
dobrá spolupráca s DSS a DD v Seredi, Zavare, ale
aj v Galante.
o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky, akcie
sú typické pre Vašu obec, ktorými sa môže
pochváliť, tradície obce, ako funguje družba –
spolupráca s inými obcami? Aké obec získala
ocenenia, v akom združení, zoskupení obec v
súčasnosti figuruje a pracuje...?
- Ako každá jedna obec najvýznamnejšími
sviatkami v obci sú hodové oslavy na Jakuba
v mesiaci júl a už spomínaný deň obce v auguste.
Vzhľadom na okolnosti, že v obci nemáme žiaden
folklórny súbor tento rok sme začali s akciou
s názvom „Hudobná jeseň s heligónkou“, kde by
sa malo prezentovať 5 hudobných zoskupení so
žánrom pre strednú a staršiu generáciu. Tradičnou
akciou je možno nazvať aj obecnú zabíjačku, ktorá
bude 29.11.2014 pred Športovo komunitným
centrom, nakoľko väčšina súčasnej generácie detí
bohužiaľ nevie, čo a ako sa chovalo v obci pred
niekoľkými desaťročiami. Je to opäť príležitosť, aby
sa ľudia spoločne stretli, porozprávali a čo to dobré
pritom aj zjedli. Aj takýmto spôsobom samospráva
podporuje komunitný spôsob života v obci.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov 2010
– 2014 vo Vašej obci, čo tieto roky v porovnaní
s predchádzajúcimi pre obec znamenali a čo si
zaželať do budúcnosti Vašej obce?
- Volebné roky 2010 – 2014 ja osobne hodnotím
pozitívnejšie ako predchádzajúce. Nájdu sa aj
veci, s ktorými nie som spokojný, a jednou z nich
je aj skutočnosť, že Západoslovenská vodárenská
spoločnosť mala odkanalizovať posledné tri
ulice v našej obce a pri tejto akcii za takmer 113
mil. € mala byť kompletne zrekonštruovaná
aj ČOV v našom katastri, no doposiaľ, i keď
financie na túto akciu sú zazmluvnené, tak
ešte nezačali. Nevyšla nám ani žiadosť na
vybudovanie Zberného dvora za 700 tis. €, ale aj
rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote
280 tis. €. Tieto akcie mali byť financované
z Regionálnych operačných programov teda
známych ako eurofondy, ale..... takéto problémy
majú samosprávy na celom Slovensku. Na záver
snáď na odľahčenie s úsmevom môžem dodať, že
som sa stretol s názorom, že: „už iba toto a tamto
a už nebude v obci čo robiť“. No a teraz vážne,
nie som toho názoru, lebo nedostatkov napr. na
miestnych komunikáciách, verejnom osvetlení,
v nakladaní s odpadmi, v sociálnych veciach,
v školstve, v budovaní infraštruktúry je toľko, že
by sa tu uživili aj dvaja starostovia a samozrejme
s poukázaním aj na právnu stránku veci, aj jeden
ozaj dobrý právnik. Občanov by som chcel aj
touto formou požiadať o spolupatričnosť a lokál
patriotizmus k svojej obci, aby boli všímaví jeden
k druhému, lebo z medziľudských vzťahov sa akosi
vytráca ľudskosť a to, čo kedysi ľudí spájalo a nie
rozdeľovalo. Zároveň ďakujem všetkým občanom
za spoluprácu a podporu a dúfam že naša obec
bude stále smerovať k lepším výsledkom, aby sa
nám tu všetkým stále spokojnejšie bývalo.
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„Potrebujeme, aby naša obec napredovala v užitočných rozhodnutiach
pre blaho občanov a verím, že múdri a šikovní ľudia budú vždy
podporovať prospešné a rozumné myšlienky“,
hovorí Mgr. Milan Vlček, starosta obce Šoporňa.
„Šoporňa je typická západoslovenská dedina. Najstaršia písomná
zmienka o obci pochádza z roku 1251 pod názvom SUPURNI.
V roku 1787 sa spomína ako mestečko s 295 domami a takmer
2 000 obyvateľmi. Vznik vlastnej administratívnej činnosti obce a jej
samosprávneho postavenia je zo 17. storočia, zachovaním pečate
obce. V pečati je zachovaný symbol - postava Panny Márie s dieťaťom
v náručí, žezlom v ľavej ruke a nápisom SOPORNA. Obec Šoporňa
má 4180 obyvateľov. Vo funkcii starostu obce Šoporňa som od roku
2010“, hovorí na úvod Milan Vlček, starosta Šoporne.
o Ako Vy hodnotíte svoje postavenie starostu v obci za tieto
roky, čím Vás táto práca posilnila, v čom možno oslabila, čo u Vás
naštartovala...?
- Naša obec prešla výraznými zmenami, ktoré sa týkali priamo funkcie
starostu a od toho odvíjajúci sa iný, a to nový, dynamický prístup
k rozvoju, budovaniu, k opravám a ku bežnej komunikácii s občanmi
pri riešení ich potrieb, či problémov a aj pri stretávaní sa na rôznych
akciách. V tom ma práca vo funkcii starostu posilnila a súčasne
utvrdila, že ľudia potrebujú mňa a ja ich! No a naopak, oslabil sa vplyv
predchádzajúcich komunálnych i niektorých súčasných politikov,
ktorí vedome poškodzovali rozvoj obce kvôli osobným záujmom.
Preto treba jasne skonštatovať nutnosť nových ľudí aj na postoch
poslancov – takých, ktorí niečo robili a v obci dokázali a budú spolu
so starostom ťahať za jeden povraz, aby sme išli dopredu.
o Od roku 2010, čo dôležité sa uskutočnilo v investičnej oblasti
vo Vašej obci...
- Počas volebného obdobia sa nám podarilo zrealizovať viacero
pre občanov významných a potrebných investičných akcií. Napr.
komplexnú rekonštrukciu a odvodnenie Poštovej ulice s opravami
ďalších miestnych komunikácií, bezbariérový prístup v okolí kostola,
vybudovanie oddychových zón pre rodiny s deťmi – a to dve detské
ihriská, rekonštrukciu Domu smútku, opravy havarijných stavov
tried v ZŠ s MŠ – podlahy, omietky, kuchyňu, opravy a modernizáciu
existujúcej ČOV–ky, aby sme sa vyhli zbytočným pokutám, výmenu
sociálnych zariadení na OcÚ a v Zdravotnom stredisku, úpravu
zberného dvora, parkovisko pred ZŠ s MŠ a premostenie cez kanál
do MŠ. Neoceniteľnou „investíciou“ je
vybudovanie zdroja pitnej vody - studne
s nádržou, ktorá plní a dotvára nielen
estetickú stránku centra dediny, ale bude
slúžiť pre potreby DHZ, pri požiaroch či iných
živelných situáciách.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete,
ale Vy viete, čo ešte v obci chcete dotiahnuť
do konca volebného obdobia...?
- Plánujeme ešte potrebnú intenzifikáciu
(modernizáciu) ČOV, pripraviť dobudovanie
kanalizácie v obci, výsadbu zelene,
skvalitnenie cintorínskych služieb, nové
lavičky, zateplenie OcÚ a v neposlednom rade
byť nápomocní pri záujmoch, projektoch a aktivitách spoločenských
organizácií a jednotlivých občanov. Projekty na ČOV a kanalizáciu
máme pripravené na schválenie v OZ a na ich následnú realizáciu.
o Ako sa myslí vo Vašej obci na mladé rodiny (byty, škola, škôlka,
prípadne služby)?
- V obci venujeme veľkú pozornosť mladým rodinám s deťmi,
najmä v spolupráci so ZŠ s MŠ – kvalitným vyučovacím procesom,
s futbalovým klubom ŠK Šoporňa, budovaním detských ihrísk,
možnosťami spoločenského, športového a kultúrneho vyžitia v areáli
ŠK Šoporňa, počas kultúrno–spoločenských akcií, v pomoci sociálne
slabším rodinám. Dôraz kladieme aj na bytovú otázku – nájomné
byty, ktoré sú pripravené na schválenie. Taktiež pripravujeme
rozšírenie kapacity v MŠ. Pre mladých, ale aj ostatných občanov sa
pripravuje bezplatný prístup k WIFI v celej obci.
o Aká pozornosť je venovaná staršej generácii?
- Staršia generácia je aktívna v rámci života obce, a preto si
dvojnásobne zaslúži našu pozornosť. Aktívne pracuje Klub
dôchodcov a ďalšie spoločenské organizácie, ktoré majú vo
svojich radoch veľmi pracovitých a vitálnych dôchodcov. Staráme

sa aj o chorých, prestárlych
občanov formou opatrovateľskej
služby našimi opatrovateľkami,
pripomíname si 90 a viac – ročných
občanov gratuláciami od starostu.
Dôchodcom poskytujeme obecný
autobus na poznávacie, liečebné
a relaxačné účely, rozvážame
obedy,
organizujeme
oslavy
70-ročných občanov, opravujeme
Klub dôchodcov.
o Ktoré kultúrne a spoločenské
sviatky, akcie sú typické pre
Vašu obec, ktorými sa môže
pochváliť, tradície obce?
- Kultúrno-spoločenské aktivity sú
našou ozdobou a je to výsledok
zodpovednej a srdečnej spolupráce zainteresovaných zamestnancov
OcÚ a spoločenských organizácií, či jednotlivcov. Spomeniem
aspoň niektoré: oslavy Silvestra, Nový rok, Šopornanský fašanek,
MDŽ, Stavanie mája, Deň matiek, MDD, Deň otcov, Hodové zábavy,
Deň obce, SNP, Vatra Ústavy SR, Povstalecký guláš, Výstava ovocia
a zeleniny, paličkovanej čipky, Ukážky rezu stromov, Úcta k starším,
Katarínska zábava, Batošková muzička a mnohé ďalšie. Vydali sme
knižné publikácie: Šopornianske páračky, Sága slovenskej dediny, CD
– Veselí starci. Našu obec prezentujeme folklórnym súborom Važinka,
Važina, Važinár, Šopornianska Lipka, súťažami DHZ, súťažami žiakov
ZŠ s MŠ, futbalom ŠK Šoporňa vo všetkých kategóriách, stolným
tenisom a ďalšími.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov 2010 – 2014 vo Vašej
obci, čo tieto roky v porovnaní s predchádzajúcimi pre obec
znamenali a čo zaželať do budúcnosti Vašej obce?
- Obdobie rokov 2010 – 2014 hodnotím aj na základe vyššie
uvedených aktivít a podujatí pozitívne. Pozitívne je hlavne to, že
sa ukázalo, kto našu obec chcel rozvíjať a naopak, kto nechcel
a nechce. Ako starosta som stále v obci,
som pri každej obecnej aktivite, rozprávam
sa s ľuďmi, riešime spoločne ich problémy.
Uvedené naša obec nezažila, ľudia si to
vážia a máme z toho obojstranne úprimnú
radosť. My, zvolení zástupcovia, čiže
poslanci a starosta máme dedinu vzájomnou
spoluprácou a pochopením rozvíjať, na čo
sa už ako kandidát na starostu veľmi teším.
Priamo v obci pracujem aktívne už vyše
20 rokov, takže ľudia ma poznajú – som
pozitívne naladený s prioritou pomáhať
iným, s jasnými predstavami o tom, čo sa
dá ďalej zlepšiť a nové v našej obci Šoporňa
vytvoriť. Keď som dokázal toto všetko bez pomoci poslancov, s
tímom nových poslancov spolu dobehneme v Šoporni všetky tie
roky „acilpirínového“ 16-ročného vládnutia pred rokom 2010. Do
budúcnosti našej obce by som si želal menej ľudí, ktorí kandidujú len
preto, lebo ho v krčme niekto na to nahovoril, len preto, lebo deti
ešte študujú a potrebuje peniaze na školu, len zo srandy, lebo sa
doma nudí, len preto, lebo kandiduje už 4-krát, len preto, lebo chce
urobiť niekomu zle, pritom do Šoporne sa chodí len vyspať, len preto,
lebo chce dohodiť nejakej politickej strane dedinu na ťahanie peňazí
z obecnej kasy, len preto, lebo si chce postaviť ešte štvrtý dom, lebo
sa nezmieril s tým, že som vyhral voľby ja... Ide tu predsa o nás –
občanov a nie o športovú súťaž! A naopak, do budúcnosti by som si
želal viac ľudí, ktorí pomáhajú rozvíjať obec, ktorí chcú veci presne
pomenovať a riešiť a ktorí sú pozitívne naladení. Ešte raz ďakujem
všetkým, ktorí sa snažili obci pomáhať, spolupracovali pri akciách
a pri zveľaďovaní obce alebo aj inak pozitívne zviditeľňovali našu
obec. Každá dobrá vec a myšlienka nakoniec vždy nájde svoje miesto.
Ďakujem za Vašu doterajšiu dôveru, vážení spoluobčania, a teším sa
na ďalšiu spoluprácu s Vami.
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„Uplynulé volebné obdobie hodnotím vcelku ako úspešné,
čo potvrdzujú aj dosiahnuté výsledky v našej práci“,
hovorí Jozef Matušica, starosta obce Hájske.
Prvá písomná zmienka o Hájskom pochádza z roku 1113, a obec
sa v nej spomína pod názvom Copusde ako majetok Nitrianskeho hradu. Pomenovanie obce sa v priebehu ďalších storočí menilo.
V roku 1270 sa uvádza názov Kopusd, v roku 1773 Kőpösd Začiatkom 19. storočia sa uvádzali tri názvy Köpösd, Kepessd, Kepežd a od
roku 1867 už len maďarská verzia Köpösd. V roku 1948 došlo k zmene názvu obce na Dverníky a o tri roky neskôr bol názov opätovne
zmenený do súčasnej podoby Hájske. V súčasnom období má obec
Hájske vyše 1310 obyvateľov. Prevažná časť obyvateľov je národnosti
slovenskej, zastúpenie tu má aj národnosť maďarská, rómska, česká a
ukrajinská. Vo funkcii starostu obce Hájske pôsobí vo volebnom období 2010-2014 Jozef Matušica.
o Ako Vy hodnotíte svoje postavenie starostu v obci za tieto roky,
čím Vás táto práca posilnila, v čom možno oslabila, čo u Vás naštartovala...?
Hovorí Jozef Matušica:
- Funkcia starostu obce je volenou a verejnou funkciou. Právomoci
a kompetencie starostu sú úzko prepojené s právomocami a kompetenciami obecného zastupiteľstva. je výkonným orgánom obce,
vykonáva obecnú správu, zastupuje obec navonok. Chápem postavenie starostu ako nezávislého predstaviteľa obce, ktorý nesmie dať
prednosť osobným záujmom pred obecnými záujmami. Posilnila ma
skutočnosť, že poslanci OcZ podporujú moje predstavy o napredovaní obce. Napriek niektorým skupinám neprajníkov ma naštartovala
vízia urobiť všetko pre lepší život v obci.
o Od roku 2010, čo dôležité sa uskutočnilo v investičnej oblasti
vo Vašej obci...
- Obec mala schválený Územný plán až v roku 2013, čo je prvý predpoklad pre rozvoj obce. V investičnej oblasti z vlastných zdrojov a
dostupných dotácii sa uskutočnili nasledovné projekty:
rekonštrukcia strechy MŠ, oprava a výroba nového oplotenia cintorína - ktorý bol odcudzený, výsadba zelene v centre obce, likvidovanie
čiernej skládky Hliníky, predĺženie cesty – Nová ulica, chodník – Nová
ulica, rekonštrukcia domu smútku, výstavba nájomného bytového
domu – 6 bytová jednotka, prečistenie koryta miestneho kanálu,
v roku 2013 bolo vyčlenených 11 stavebných pozemkov na IBV.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete, ale Vy viete, čo ešte
v obci chcete dotiahnuť do konca volebného obdobia...?
- V tomto období sa schválil v obecnom zastupiteľstve strategický dokument obce - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Hájske na roky 2014 až 2020, v ktorom máme najlepšiu možnosť identifikovať a uvedomiť si potreby, určiť priority, formulovať zámery, ciele, načrtnúť riešenia . To všetko v komplexe prepojenosti so
všetkými článkami a činiteľmi, ovplyvňujúcimi život v obci. Do konca
roka 2014 máme zámer na rekonštrukciu budovy Dom kultúry vrátane rekonštrukcie jeho vykurovania ,vybudovať hornú autobusovú
zastávku z prostriedkov Via Románum a dobudovať oddychovú zónu
v centre obce.
o Ako sa myslí vo Vašej obci na mladé rodiny (byty, škola, škôlka,
prípadne služby)?

- Nový schválený územný
plán by mal do budúcnosti
vytvoriť podmienky pre rozvoj výstavby nových stavieb
určených na bývanie . V roku
2013 bolo vyčlenených 11
pozemkov na IBV pre mladé rodiny. V roku 2014 bola
odovzdaná šesť bytová jednotka, ktorá bola postavená
s podporou štátu pre mladé
rodiny. V obci je zabezpečená predškolská a školská starostlivosť prostredníctvom
základnej školy s materskou
školou v Hájskom. Obec si
je vedomá, že podpora mladých rodín má veľký vplyv na
demografický vývoj obyvateľstva obce v budúcnosti.
o Aká pozornosť je venovaná starej generácii?
- V súčasnosti nemá obec vybudovaný domov sociálnych služieb, ani
stacionár. Obec má zabezpečenú opatrovateľskú službu, ktorá sa
vzťahuje na občanov, ktorí nemajú príbuzných a potrebujú starostlivosť a zabezpečuje stravovanie pre starších obyvateľov. V budúcom
období má obec záujem vytvoriť územno – technické predpoklady
pre možnosť vybudovania komplexného seniorského centra .
o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky, akcie sú typické pre Vašu
obec, ktorými sa môže pochváliť, tradície obce, ako funguje
družba – spolupráca s inými obcami? Aké obec získala ocenenia,
v akom združení, zoskupení obec v súčasnosti figuruje a pracuje...?
- Kultúrny, spoločenský a športový život v obci je realizovaný prostredníctvom širokého spektra občianskych a záujmových združení.
Obec každoročne usporadúva podujatia ako obecná zabíjačka, fašiangy, stavanie mája, deň matiek, úcta k starším občanom. V obci
pôsobí folklórna skupina Kepeždanka a spevácka skupina Hájčanka.
Vyvrcholením kultúrneho života v obci sú každoročne konané Dni
obce spojené s Kepeždskými folklórnymi slávnosťami.
Obec Hájske je členom mikroregiónu Via Románum a Renovácio,
ktorých cieľom je spoločné investovanie domácich a zahraničných
zdrojov v regióne , rozvoj mikroregionálnej spolupráce a zviditeľniť
región.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov 2010 – 2014 vo Vašej
obci, čo tieto roky v porovnaní s predchádzajúcimi pre obec znamenali a čo si zaželať do budúcnosti Vašej obce?
- Pri hodnotení výsledkov rokov 2010 – 2014 napriek všetkým problémom, ktoré brzdili plynulý rozvoj, hodnotím toto volebné obdobie
vcelku ako úspešné, čo potvrdzujú aj dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach.
Pre rozvoj obce Hájske do budúcna želám hlavne uspokojenie potrieb
obyvateľov obce, čo je možné dosiahnuť iba s dostatkom finančných
prostriedkov. K takémuto stavu je nevyhnutná zdravá ekonomika, racionálne a transparentné nakladanie s financiami, hľadanie zdrojov
aj mimo vlastných peňazí obce. V období finančnej krízy, v ktorej sa
nachádzame, klesajú aj rozpočtové prostriedky obce, no tento fakt
nesmie ostať iba výhovorkou pri diskusii o správnom či nesprávnom
hospodárení v obci. Naopak, je nutné zvýšiť úsilie pri hľadaní mimorozpočtových prostriedkov v podobe zvýšenia čerpania euro fondov
či hľadania sponzorských peňazí. Takýmto spôsobom môže obec a
jej obyvatelia prežiť finančnú krízu bez výraznejšej ujmy na ekonomickom zdraví. V závere volebného obdobia 2010-2014 chcem poďakovať našim občanom za spoluprácu a navzájom si zaželajme ďalšie budovanie a rozvoj obce zo všetkými užitočnými a zmysluplnými
súčasťami, ktoré robia život nás všetkých – krajším a modernejším.
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„Obec je v zdravej finančnej kondícii, nemáme žiadne
podlžnosti voči inštitúciám, ani dodávateľom“,
hovorí Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce Pusté Sady.
„Obec sa prvýkrát uvádza v roku 1352
pod názvom Kyurth ako obec kráľovských
trubačov. Obec má vybudovanú vlastnú
materskú školu, základnú školu, kultúrny
dom, dom smútku aj multifunkčné ihrisko.
Obec má 602 obyvateľov a prevažná väčšina
je slovenskej národnosti. V obci fungujem
dve volebné obdobia“, hovorí Ing. Tomáš
Nemeček, starosta obce Pusté Sady
o Od roku 2010, čo dôležité sa uskutočnilo
v investičnej oblasti vo Vašej obci...
- Rekonštrukcia kultúrneho domu a
obecného úradu – projekt
zníženie
energetickej náročnosti budovy, zateplenie
obvodového plášťa a nová fasáda. Ďalej
rekonštrukcia vnútorných priestorov –
sály kultúrneho domu – nové kúrenie,
nové podlahy, omietky, zateplenie stropu,
nové pódium, nové vybavenie kuchyne.
Najväčšou investičnou akciou v obci – bolo
mesiaci jún 2014 odovzdanie chodníka do
užívania na hlavnej ulici v celkovej dĺžke
1200 bm. Chodník je zrealizovaný po celej
dĺžke hlavnej cesty našej obce. Konštrukčne
je zhotovený zo zámkovej dlažby. Týmto
projektom sme odstránili dlhoročný problém
bezpečnosti chodcov. Investícia, na ktorú
bolo potrebné 81 211 €, bola hradená z
rozpočtu obce. Aj v materskej škole prebehla
postupná
rekonštrukcia:
odstránenie
vlhkosti podrezávaním, výmena okien +
dverí (plastové), nové opláštenie strechy +
zateplenie, rekonštrukcia kuchyne (nerezové
vybavenie), nové detské ihrisko v areály MŠ,
október 2014 zateplenie obvodového plášťa.
Na miestnom cintoríne bola zrealizovaná
rekonštrukcia hlavného kríža a jeho okolia.
Zreštaurovaný kríž bol slávnostne vysvätený
za prítomnosti miestneho pána farára.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete,
ale Vy viete, čo ešte v obci chcete dotiahnuť
do konca volebného obdobia...?
- Do konca roka 2014 začína Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť
rekonštrukciu
vodovodného potrubia na Hlavnej ulici.
Rekonštrukcia by mala byť ukončená
v auguste budúceho roku.

o Ako sa myslí o Vašej
obci na mladé rodiny
(byty, škola, škôlka,
prípadne služby)?
- V roku 2013 bol
schválený územný plán
obce zmeny a doplnky
k
územnému
plánu
obce Pusté Sady 2/2013,
na základe ktorého je
plánovaná
výstavba
dvoch
nájomných
bytových
domov.
Výstavba by sa mala
zrealizovať v roku 2015. V
I. etape by malo vzniknúť
9 bytov a v II. etape 12
bytov. Pôjde o nájomné
bývanie v spolupráci so
ŠFRB.
o
Aká
pozornosť
je
venovaná
starej
generácii?
- V obci je fungujúci klub Jednoty dôchodcov,
ktorý si riadi a organizuje svoju činnosť. Tak
isto Slovenský zväz záhradkárov a Matica
slovenská. Vo všetkých organizáciách sú
aktívni všetci dôchodcovia. Jednotlivé
organizácie
sa
zúčastňujú
rôznych
podujatí a výletov. Podieľajú celoročne na
kultúrnospoločenskom živote obce.
o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky,
akcie sú typické pre Vašu obec, ktorými sa
môže pochváliť, tradície obce, ako funguje
družba – spolupráca s inými obcami? Aké
obec získala ocenenia, v akom združení,
zoskupení obec v súčasnosti figuruje
a pracuje...?
- Hoci sme jednou z menších obcí v regióne,
náš kultúrno-spoločenský život v obci je veľmi
bohatý. Rok začíname: obecnou zabíjačkou
(január), keď si spomenieme na zabíjačky v
minulosti, kde v každom dome sa chovalo
a robili si domáce výrobky. Nasleduje ples
športovcov (február), fašiangový sprievod
obcou (pochovávanie basy), Deň Zeme –
brigáda občanov „ Vyčistime si svoje okolie v

ktorom bývame“, Stavanie
mája, Deň matiek, Deň
detí
Uvítanie detí do života,
družobný
deň
obcí
(Zemianske Sady, Pusté
Sady, Šalgočka), návšteva
družobnej obce Liptovská
Osada,
návšteva
družobnej obce Martinice
(CZ), Obecné dni (hody)
– vystúpenie Jadranky,
Výstava ovocia a zeleniny,
Folklórne
slávnosti,
Lampiónový
sprievod
obcou,
Stretnutie
s Mikulášom, Vianočné
posedenie
dôchodcov,
Silvestrovská zábava.
Do
kultúrnospoločenského
života
v obci sú
zapojené
všetky miestne organizácie: Jednota klub
dôchodcov, miestna organizácia Matice
slovenskej, Slovenský zväz záhradkárov,
miestny športový klub TJ, spevokol
Pustakerčanka.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov
2010 – 2014 vo Vašej obci, čo tieto roky
v porovnaní s predchádzajúcimi pre obec
znamenali a čo si zaželať do budúcnosti
Vašej obce?
- Uplynulé volebné obdobie bolo pre našu
obec významné z dôvodu investícií do
infraštruktúry, ktoré sa určite prejavia v
spokojnosti a bezpečnosti občanov. Obec je
v zdravej finančnej kondícii. Nemáme žiadne
podlžnosti voči dodávateľom a štátnym
inštitúciám. Čo v dnešnej dobe nie je
samozrejmosť. V tomto nastúpenom trende
chceme pokračovať do budúcna. Zároveň na
konci volebného obdobia mi dovoľte, vážení
občania, poďakovať Vám všetkým za pomoc
a aktívnu spoluprácu pri napĺňaní a realizácii
konštruktívnych plánov v obci, ktoré slúžia
nám všetkým.
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„Aj napriek ťažkostiam, ktoré asi neobchádzajú žiadnu obec na
Slovensku, sa nám darí, a to aj vďaka spolupráci a pomoci obetavých
občanov“, hovorí MVDr. Pavol Tóth, starosta obce Dlhá nad Váhom.
„Obec Dlhá nad Váhom s počtom 865 ľudí, leží na ľavom brehu Váhu
v blízkosti mesta Šaľa, s priemernou nadmorskou výškou 118m. Prvá
písomná správa o obci, ako aj o okolitých obciach sú aj v Zoborskej
listine z r.1113. Neobišli našu obec žiadne vojnové aktivity od tatárov,
turkov, cez Ferenca Rákocziho I. roky 1848-49, až po prvú a druhú
svetovú vojnu. V obci žijú prevažne ľudia maďarskej 60% a slovenskej
40% národností. Z hľadiska verejno-správneho od stredoveku
sme patrili do nitrianskej stolice na čele s richtárom. Medzi mojimi
predkami bolo viac richtárov a tú tradíciu som zachoval aj ja, a v roku
2010 som sa uchádzal o post starostu obce“, hovorí starosta MVDr.
Pavol Tóth.
o Ako Vy hodnotíte svoje postavenie starostu v obci za tieto
roky, čím Vás táto práca posilnila, v čom možno oslabila, čo u Vás
naštartovala...?
- Profesionálne som veterinárny lekár, ale práca s ľuďmi ma baví,
nakoľko sa považujem za rodeného lokálpatriota, starostovské kreslo
bolo pre mňa veľkou výzvou. Ten stoický pokoj, ktorý vládol ostatné
roky v našej obci, ma naštartoval, človeka zvyknutého na stály
pohyb, najprv v športe vo futbalovom klube od žiaka cez dorast, až k
dospelým. Značná časť obce žiadala zmenu, aj sa dočkala.
o Od roku 2010, čo dôležité sa uskutočnilo v investičnej oblasti
vo Vašej obci...
- Tí, ktorí poznajú súčasnú politicko-ekonomickú situáciu vedia,
že čo sa týka investičnej oblasti pre malé obce, je skôr náhodou
získať investície z rôznych fondov, než pravdepodobnosť, že budete
úspešný v projektoch. Začali sme malými projektami, skôr nutnými
úpravami z vlastných zdrojov:
vnútorná úprava interiéru a čiastočná výmena vykurovania v klube
dôchodcov, kompletné ohradenie zberného dvora pre biologický
odpad, obnova autobusových zastávok, kde staré železné konštrukcie,
sme vymenili za moderné sklené aj s nástupišťami, výmena stolov
a stoličiek v kultúrnom dome. Cez Via Romanum: úprava časti
centrálneho parku v obci, vybudovanie chodníka a lavíc, kompletná
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – ktorá aj napriek aktívnej technike
slúži ako múzeum, vybudovanie detského ihriska, ako pokračovanie

inovácie v parku. Projekty cez ministerstvo vnútra: vybudovanie
kamerového systému v centre dediny, prvá fáza 2012, druhá fáza
2013, tretia fáza 2014. S pomocou Eurofondu bola uskutočnená
rekonštrukcia verejného osvetlenia v celej obci.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete, ale Vy viete, čo ešte
v obci chcete dotiahnuť do konca volebného obdobia...?
- 3 fáza kamerového systému a vybudovanie detského ihriska cez VIA
Romanum.
o Ako sa myslí vo Vašej obci na mladé rodiny (byty, škola, škôlka,
prípadne služby)?
- Najväčšia práca nás len čaká v oblasti zlepšenia podmienok
mladých rodín. Obec nemá škôlku, školu, sociálne byty... Nemáme
budovy, možnosťou úpravy na vznik škôlky, bývalú budovu základnej
školy vlastní cirkev, bývalá budova škôlky sa predala...Obec nevlastní
pozemky, na ktorých sa dajú postaviť sociálne byty. Som toho

názoru, že po „dohode“ s
kompetentnými, sa môže
realizovať to, čo obec
potrebuje najviac, novú
škôlku.
o
Aká
pozornosť
je
venovaná
starej
generácii?
- Značnú časť obce tvoria
starší ľudia, dôchodcovia,
ktorým robí problémy aj
cestovanie do mesta(Šaľa)
za lekárskym ošetrením,
autobusová
doprava
je
pomerne
časovo
„rozhádzaná“. V tomto roku
sa zriadila TSP (terénna sociálna práca), ktorá okrem inej aktivity má
pomáhať aj pre skôr narodených v každodenných problémoch. Od
roku 2012 usporadúvame v miestnom kultúrnom dome v decembri
stretnutie s dôchodcami s bohatým kultúrnym programom.
o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky, akcie sú typické pre
Vašu obec, ktorými sa môže pochváliť, tradície obce, ako
funguje družba – spolupráca s inými obcami? Aké obec získala
ocenenia, v akom združení, zoskupení obec v súčasnosti figuruje
a pracuje...?
- Od roku 2011 sa konajú obecné dni, na ktorých sa zúčastňujú
aj družobné obce z Maďarska z obce Babarc a z Českej republiky
Jílovice. Rovnako navštevujeme aj my kultúrne akcie družobných
obcí. Po 25-ich rokoch sme obnovili s pomocou Priateľov vína,
občianske združenie oberačkový sprievod cez celú obec, s následnou
oberačkovou veselicou.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov 2010 – 2014 vo Vašej
obci, čo tieto roky v porovnaní s predchádzajúcimi pre obec
znamenali a čo si zaželať do budúcnosti Vašej obce?
- Obdobie 2010-2014 znamená pre našu obec prebudenie sa zo
sna, z letargie, a aj napriek ťažkostiam, ktoré nás sužujú, sa nám
darí. Želám Vám, vážení občania obce Dlhá nad Váhom, aby sme
bez váhania vedeli podať ruku každému, kto o to požiada, aby sme
vedeli prísť druhému na meno, aby sme naďalej získavali nových
priateľov s našou otvorenosťou, aby sme boli zdraví a spokojní, aby
sme spoločne perspektívne rozvíjali našu malú, ale peknú obec!
Nech sa nám tu všetkým spokojnejšie a modernejšie žije. Zároveň
mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorým nebol a nie je osud našej
obce ľahostajný, ktorí nám pomáhajú a podporujú nás, aby skvelé
myšlienky uzreli svetlo sveta a mohli sa zrealizovať do podoby
užitočných vecí a projektov pre nás všetkých.
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„Minden olyan nehézség ellenére, amely Szlovákia egyetlen községét
sem kerüli el, a helyzetünk átlagon felüli és ehez a szolgálatkész és
odaadó polgáraink segítsége elengedhetetlen volt”,
mondja MVDr. Tóth Pál, Vághosszúfalu polgármestere.
Vághosszúfalu községenek lakossága 865 fő, a Vág folyó bal partján
fekszik, 118 m tengerszint feletti átlag magasságban Vágsellye város
mellett. A faluról először, írásos alakban, mint Zumboe a zobori apátság birtokösszeíró oklevelében tesznek említést 1113-ban. Községünket nem kerülte el semmilyen háború a tatárjárástól kezdve, törökökön keresztül Rákóczi Ferenc hadjáratának első évei 1848-49-es
szabadságharc, de az első és a mésodik világháború sem. Községünk
60 százaléka magyarajkú, 40 százaléka pedig szlovák anyanyelvű. Önkormányzatát tekintve a középkortól a nyitra-i megyéhez tartozott,
amelynek élén a richtár/ bíró állt. „ Elődeim közt szintén megtalálható ez a funkció és ezt a tradíciót én is követni szerettem volna. Ezért
indultam 2010-ben a helyi polgármesteri választásokon ” mondja
MVDr. Tóth Pál polgármester.
o Hogyan értélekelné a polgármesteri pozíciót az elmúlt évek során, miben erősítette meg Önt ez a hivatás, esetleg miben gyengítette meg, miben inspirálta?
A foglalkozásom állatorvos, viszont a komunikáció és az emberekkel
való együttműködés, munka mindig is inspiralt. Mivel egy született
lokálpatriótának tartom magam a polgármesteri szék egy nagy kihívás volt számomra. Az a sztoikus nyugalom, mely Vághosszúfalun
uralkodott, valamit felébresztett bennem. Azt az embert, ki álandó
mozgásban élt, első sorban a sportban a futball szövetségben mint
diák, majd serdülő ifjuság egészen a felnőtt korig. A község lakosainak nagy része változást szeretett volna, amit meg is kapott.
o 2010 óta milyen fontos befektetések valósultak meg Vághos�szúfalun?
Azok akik ismerik a mai politikai es gazdasági helyzetet, ami a kisközségek felé irányuló befektetéseket illeti, tudják, hogy az európai
alapok illetve az egyéb befektetési alapok sikeres merítése inkább
véletlen mint magától értetődő. Kisebb projektekkel
kezdtünk, főleg saját pénzügyi alapokból viszont
ezek csak a legelengedhetetlenebb dolgokra voltak
elegendőek például az öregotthon belső berendezéseinek kicserélése és a fűtés részleges felújítása,
a bilológiai hulladéktelep teljes elkerítése, a buszmegállo felújítása, ahol az öreg, rozsdás vasból álló
konstrukciót egy korszerű, új, üvegből készült konstrukcióra cseréltük le, a székek es padok cseréje a kultúrházban. Via Romanum-on keresztül: a központi
park részleges átalakítása a járdák és padok felújitása
a tűzoltószertár teljes restaurálása – működőképes
viszont mint múzeum is megtekinthető illetve a park
felújításának részeként egy játszótér kialakítása. Projektek a belügyminisztérium közreműködésével:
térfigyelő kamerarendszer kiépítése a község központjában, első fázis 2012, második fázis 2013, harmadik fázis 2014. A közkivilágítás felújítása a község
egész területén, az európai pénzalap támgotásával
valósult meg.
o A cikk a nyarat megelőzően kerül kiadásra, viszont tudja-e, hogy még mit szeretne elérni a polgármesteri mandátumának végéig?
A térfigyelő kamerarendszer 3. fázisának sikeres befejezése illetve
a gyermekjátszótér kiépítésének a befejezése
o Hogy gondoskodik a község a fiatal lakosok es családokról (lakások, iskola, óvoda, egyéb szolgáltatások)?
A fiatal családok lehetőségeinek javításával kapcsolatban az igazi
munka még csak most kezdődik. Sajnos községünk nem rendelkezik
óvodával, iskolával vagy akár szociális lakásokkal.... Nincsenek javításra/ felújításra alkalmas épületek az óvoda kialakítására. A volt iskola
épülete az egyház tulajdonában van és a volt óvoda épületét eladták... Községünknek nincsenek tulajdonában olyan telkek, amelyeken szociális lakások építésére lenne lehetőség. Azon a véleményen
vagyok, hogy - az illetékes szervekkel való egyeztetés és tárgyalás
után- megvalósítható lesz az, amire a községnek jelenleg égető szüksége van, egy új óvodára.
o Mekkora figyelem van szentelve az öregebb generációnak?

A község lakosságának jelentős részét nyugdíjasok teszik ki, akiknek
még az alapvető orvosi kivizsgálás is jelentős problemát okoz a környező városokba való utazás miatt mint pl. Vágsellye. Az autóbuszközlekedés jelenleg eléggé „ szétszórt ”. Ebben az évben megalapítottuk a TSP-t ( terénna sociálna práca), amelynek egyik feladata, hogy
segítse az idősebbeket a mindennapi problémák leküzdésében. 2012
decembere óta minden évben nyugdíjas találkozót rendezünk gazdag kulturális programokkal az idősebb polgáraink jó közérzetének
megőrzése érdekében.
o Melyek azok a társadalami es kulturális programok, amikre
a község büszke lehet, milyen az eggyütműködése a falunak
a többi községgel illetve a testvérközségekkel? Milyen értékeléssel/ díjakkal büszkélkedhet Vághosszúfalu, milyen társadalmi
csoportosulásban működik-szerepel a község?
2011 óta minden évben falunapot tartunk a testvér községek Babarc
( Magyarország ) és Jilovice ( Csehország ) aktív közreműködésével.
Ugyanígy mi is aktívan részt veszünk testvérközségeink kulturális
programjain a jó kapcsolatok ápolásának és megőrzésének érdekében. 25 év után sikeresen újrakezdtük a Borbarátok polgári társulat
segítségével a szüreti felvonulást, melyet kiváló hangulatú szüreti
mulatság követ.
o Összeségében hogyan tudná értékelni a 2010-2014-es időszakot a község életében, mit jelentett a község életében ez az
időszak az előző időszakokkal összehasonlítva és mit kivánna
a községnek a jövőben?
2010-2014-es időszak a község számára a mély álomból és letargiából való felébredést jelenti és minden nehézség ellenére igenis si-

keresnek bizonyul. Azt kivánom Vághosszúfalu polgárainak, hogy
habozás nélkül kezet tudjunk nyújtani azoknak , akiknek szükségük
van rá és továbbra is legyünk nyitottak és barátságosak egymás iránt.
Legyünk egészségesek, elégedettek, hogy továbbra is közös erővel
tudjuk fejleszteni a mi szép, kis falunkat! Hadd éljünk itt elégedetten ,békességben és nyitottan a korszerű
világra! Egyben megszeretném köszönni
azoknak, akiknek nem volt közönbös községünk, Vághosszúfalu sorsa, kik segítenek és támogatnak minket, hogy jobbnál
jobb gondolatok kerüljenek a napvilágra,
hogy pompásabbnál pompásabb ötletek
valósulhassanak meg és átalakulhassanak
pályázatokká és egyben hasznos dolgokká
mindannyiunk számára.
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„V Tomášikove máme do budúcnosti ešte veľké
plány“, hovorí Mgr. Zoltán Horváth, starosta obce.
Tomášikovo leží v Podunajskej nížine na nive riečky Čierna voda,
ktorá tečie východne od obce, asi v strede 30 km dlhej spojovacej
cesty Dunajská Streda – Galanta. V chotári obce ležia majere
Pašienka a Jegenyés. Kataster obce má rozlohu 2114 ha. Tomášikovo
leží v nadmorskej výške 114-118 m. Chotár obce bol obývaný už
v praveku. Podľa sčítania ľudu r. 2011 tu žilo 1601 obyvateľov, z toho
1351 je maďarskej národnosti a 188 slovenskej. Katolíkov z nich bolo
1474, evanjelikov 17 . V obci je 429 domov.
o Ako Vy hodnotíte svoje postavenie starostu v obci za tieto
roky, čím Vás táto práca posilnila, v čom možno oslabila, čo u Vás
naštartovala...?
Hovorí Mgr. Zoltán Horváth, starosta obce:
- Vo funkcii starostu obce som 8 rokov. Predtým som 17 rokov
podnikal a táto etapa môjho života ma naučila ako najefektívnejšie
využiť čas. Nemyslím len pracovnú dobu, ale čas v dni pracovnom i
nepracovnom. Túto životom vygenerovanú vlastnosť sa mi podarilo
preniesť aj do práce starostu a myslím si, že sa to osvedčilo. Hovorí
sa, čo ťa nezabije, to ťa posilní. Na funkciu starostu je to šité ako
na mieru. Zažijete si množstvo pracovného, dobrého, ale aj zlého,
máte pred očami všetky generácie, ich radosti, ale aj problémy,
medziľudské vzťahy, ktoré nie sú vždy ideálne, život a správanie sa
všetkých sociálnych vrstiev... atď. Koho to oslabilo, odíde sám. My, čo
sme ostali a rozhodli sme sa pokračovať vieme, že máme v rukách
možnosti zmeniť životnú úroveň obyvateľstva a takáto moc dokáže
človeka naštartovať a keď máte k tomu ešte aj podporu obyvateľstva,
tak ste plní energií a s radosťou idete každý deň do práce.
o Od roku 2010, čo dôležité sa uskutočnilo v investičnej oblasti
vo Vašej obci...
- V roku 2012 sme odovzdali do užívania nové LED verejné osvetlenie
v celej obci, s čím sme zvýšili kvalitu osvetlenia a približne o viac ako
50 % znížili náklady na prevádzkovanie.
Vybudovali sme 24 obecných nájomných bytov, ktoré sú plne
obsadené a takisto 24 nájomných bytov nižšieho štandardu pre
sociálne znevýhodnených obyvateľov. Zrekonštruovali sme požiarnu
zbrojnicu v úzkej spolupráci s dobrovoľnými hasičmi a v rámci

LEADER programu sme vynovili kultúrny dom. S týmito investíciami
a rekonštrukciami sme značne zvýšili majetok obce.
o Článok sa pripravuje v predstihu v lete, ale Vy viete, čo ešte
v obci chcete dotiahnuť do konca volebného obdobia...?
- Do konca volebného obdobia máme rozpracované rekonštrukciu
asfaltového povrchu v jednej ulici a takisto rekonštrukciu dvoch
chodníkov zo zámkovej dlažby z vlastnej výroby.
o Ako sa myslí vo Vašej obci na mladé rodiny (byty, škola, škôlka,
prípadne služby)?
- Od roku 2007 je prioritou našej samosprávy bytová výstavba, aby sa

z Tomášikova mladí neodsťahovali kvôli bývaniu. Obec momentálne
vlastní 61 obecných nájomných bytov a 24 bytov nižšieho
štandardu. Budovanie kvalitnej infraštruktúry nám zabezpečuje, že
mladí, neodchádzajú práve naopak, každým rokom narastá počet
obyvateľstva, je dostatok detí v škole a v škôlke .
o Aká pozornosť je venovaná starej generácii?
- V roku 2012 bol založený klub dôchodcov „Őszikék“, čo v Tomášikove
ešte nikdy nebolo. Členovia klubu sú veľmi aktívni na naše milé
prekvapenie. Každý týždeň sa stretávajú v kultúrnom dome,
okrem toho si organizujú výlety na kúpalisko, absolvovali výlet na
ochutnávku vína v maďarskom Egeri a tento rok navštívili Prahu.
Aktívni sú aj pri spoločenských akciách ,keďže každý rok pomáhajú
pri výsadbe kvetov v obecnom parku pečú a predávajú tie najlepšie
palacinky na Deň obce. Okrem toho tradične organizujeme aj Deň
dôchodcov, kde pri dobrom jedle a vínku sa môžu naši seniori
porozprávať aj zaspievať.
o Ktoré kultúrne a spoločenské sviatky, akcie sú typické pre
Vašu obec, ktorými sa môže pochváliť, tradície obce, ako
funguje družba – spolupráca s inými obcami? Aké obec získala
ocenenia, v akom združení, zoskupení obec v súčasnosti figuruje
a pracuje...?
- V prvom rade musím skonštatovať, že v Tomášikove máme aktívne
organizácie, ktoré sa podieľajú na organizácii spoločenských
udalostí. Všetky skupiny majú svoje vlastne organizované podujatia
, ale najväčšou udalosťou každý rok je deň obce, kde je raritou, že
občerstvenie predávajú len naše organizácie. Zúčastňujú sa na ňom
aj naše partnerské mestá Aba z Maďarska a Borsec z Rumunska, ale aj
zástupcovia mesta Tótkomlós z Maďarska a z Donovál , s ktorými síce
partnerskú zmluvu nemáme, ale vzťahy sú veľmi dobré! Najväčšou
historickou udalosťou tohto volebného obdobia bola návšteva Karla
von Habsburga na 250. výročí založenia prvého sirotinca na Uhorsku
v tomášikovskom kaštieli v roku 1763. Obec Tomášikovo je členom
ZMO GA-ŠA a Mikroregiónu Stará Čierna Voda. Za svoje aktivity
a úspešné projekty som prevzal pamätnú medailu Predsedu TTSK za
rozvoj obecnej samosprávy.
o Ako celkovo hodnotíte obdobie rokov 2010 – 2014 vo Vašej
obci, čo tieto roky v porovnaní s predchádzajúcimi pre obec
znamenali a čo si zaželať do budúcnosti Vašej obce?
- Myslím si, že úspechy v obci nikdy nedokáže dosiahnuť človek
sám! Chcem sa aj ja poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva,
zamestnancom obce, predstaviteľom cirkvi a základnej školy,
všetkým organizáciám a všetkým obyvateľom obce, že prejavili
dôveru a podporu našej snahe o zveľadenie obce. A presne taký
postoj všetkých zainteresovaných prajem aj do budúcnosti , a keďže
máme v Tomášikove ešte veľké plány, musí si každý uvedomiť, že len
spoločnými silami ich dokážeme dosiahnuť.
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„Tallóson még nagy terveink vannak a jövőre nézve“ –
mondja Mgr. Horváth Zoltán, a község polgármestere
Tallós a Kisalföldön, a Galántát Dunaszerdahellyel összekötő 30 km
hosszú útszakasz felezőpontján, a Feketevíz és a Kis-Duna folyók
között fekvő község. Hozzátartozik a gulyamezői és a jegenyési major
is. Kataszteri területe 2114 ha. Tengerszint feletti magassága 114-118
m között van. A község lakóinak a száma a 2011. évi népszámlálás

adatai szerint 1601, ebből 1351 magyar, 188 pedig szlovák
nemzetiségű. A római katolikusok száma 1474, az evangélikusoké 17.
A házak száma 429.
Polgármesterként hogyan értékelné az elmúlt időszakot ? Mi
az, ami munkájában erősítette, esetleg gyengítette? Milyen
változások mentek végbe községükben?
Tallós község polgármestereként 8 éve ténykedem. Ezt
megelőzően vállalkoztam. Életem ezen szakaszában megtanultam,
hogyan tudom leghatékonyabban kihasználni és értékesíteni
a tapasztalataimat, beosztani az időmet. Itt nemcsak a munkaidő
effektív kihasználására gondolok, hanem egyéb kötelezettségeimre,
a szabadidő eltöltésére is. Úgy érzem, ezt a képességemet sikerült
kamatoztatni a munkámban.. „ Ami nem öl meg, az megerősít“mondják. A község polgármestereként átéltem nagyon sok pozitív
értelemben vett „nagy pillanatot“ és volt hogy csalódnom kellett.
Naponta találkozom a község lakosainak örömeivel, sikereivel,
de problémáival is. Figyelemmel kisérem az emberi kapcsolatok
kialakulását, az egyes társadalmi rétegek életét, viselkedését. Aki
fizikailag és mentálisan nem bírja ezt a terhet, az leköszön. Mi, akik
maradtunk, élvezve a lakosság támogatását elhatároztuk, hogy
folytatjuk a munkát.
A 2010-es évtől milyen beruházásokra került sor a községben?
2012-ben működésbe lépett az új LED közvilágítás a község egész
területén, mellyel javítottuk a megvilágítás minőségét és ezáltal
kb. 50%-kal csökkent annak működési költsége. Kiépítettünk 24
községi bérlakást és 24 alacsonyabb komfortfokozatú bérlakást
a peremhelyzetű és kirekesztett családok számára. A LEADER
program keretében felújítottuk a művelődési központot és
átépítettük a tűzoltószertárat. Ezekkel a befektetésekkel jelentősen
növeltük a község vagyonát.
Mit szeretne megvalósítani még a választási időszak végéig?
Kidolgoztuk az egyik utca újraaszfaltozásának és két gyalogút saját
gyártású járólappal való borításának tervét, melyeknek realizálása

folyamatban van.
Gondolnak – e a községben élő fiatal családokra?
2007-től prioritást élvez a lakásépítési program. 61 meglévő
bérlakással, 24 alacsonyabb kategóriájú bérlakás építésével, az
infrastruktúra kiépítésével elértük, hogy a fiatalok ne költözzenek
el a községből. Ezt a programot beépítettük községünk hosszútávú
területrendezési tervébe, melynek alapján folytatódik az e célú
beruházás.
Milyen figyelmet élvez az idősebb generáció?
2012-ben megalakult az „Őszikék“ nyugdíjasklub, melynek tagjai
nagy lelkesedéssel hetente találkoznak a helyi kultúrházban,
látogatják a termálfürdőt, sőt Egerben még egy borkóstolón is
részt vettek. A község nyugdíjas lakossága aktívan bekapcsolódik
a település társadalmi életébe is, ha kell virágot ültetnek, s ők
készítik a falunapra a legízletesebb palacsintát. Ebben az évben
prágai kirándulást abszolváltak. Már hagyomány a minden évben
megrendezésre kerülő Nyugdíjas nap, ahol finom ételek és egy pohár
bor mellett van lehetőségük beszélgetni és énekelni.
Mely kulturális és társadalmi események jellemzőek Tallósra?
Milyen az együttműködés más településekkel? Milyen
kitüntetéssel büszkélkedhetnek? Milyen szervezet tagja
a község?
Tallóson aktívan működnek a szervezetek, szinte minden
rendezvényen részt vesznek. A legnagyobb esemény mégis a minden

évben sorra kerülő falunap, ahol kizárólagosan a mi szerevezeteink
szolgáltatják a frissítőt. Minden évben a testvértelepülések is részesei
a tallósi falunapnak, Aba, Magyarországról, Borszék, Romániából, de
Donovaly és Tótkomlós is rendszeres vendége ennek a rendezvénynek,
velük szerződés híjában is gyümölcsöző a kapcsolat. E választási
időszak legnagyobb eseményének számít Karl von Habsburg
látogatása az első magyarországi árvaház megalapításának 250.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Tallós község tagja
a Galánta-Vágsellye Régió Városai és Falvai Társulásnak, valamint az
Öreg-Feketevíz mikrorégiónak. A községi önkormányzat eredményes
fejlesztéséért 2013-ban emlékplakettet vehettem át a nagyszombati
megye elnökétől.
Hogyan értékelné az elmúlt évekhez viszonyítva a 2010-2014-es
időszakot? Mit kíván a jövőt illetően?
Úgy gondolom, hogy a falufejlesztés terén elért sikereket
lehetetlen lett volna egyedül elérnem.
Szeretném megköszönni az önkormányzat
képviselőinek, a község dolgozóinak, az
egyház és az alapiskola vezetőségének, az
ősszes szervezetnek és a tallósi lakosoknak
a belém vetett bizalmat. Ugyanilyen
hozzáállást, lelkesedést és kitartást kívánok
a jövőben is, hisz még nagy tervek vannak
készülőben, melyek megvalósításához
összefogásra van szükség.
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Záujem o štúdium na Strednej
odbornej škole technickej
v Galante narastá...
Už druhý školský rok sa do Strednej odbornej školy technickej v Galante prihlásila takmer stovka žiakov do prvého ročníka. Je to najmä vďaka tomu, že o absolventov tejto školy je záujem
na trhu práce, vďaka učebným a študijným odborom zameraných pre potreby automobilového, strojárskeho priemyslu, ale aj poľnohospodárstva. Je známe, že v Galante a jej okolí prevládajú predovšetkým firmy so zameraním na výrobu automobilov, ale aj firmy ,ktoré potrebujú
pre svoj strojový park mechanikov, opravárov, zváračov. Poľnohospodárska výroba je súčasťou
tohto regiónu , a aj tu výrazne vzrástla potreba kvalifikovaných odborníkov.
Ako bude vyzerať školský rok 2015/2016
V školskom roku 2015/2016 sa môžu žiaci 9.ročníkov prihlásiť do nasledovných 3-ročných
učebných odborov
 Autoopravár - mechanik
 Autoopravár – elektrikár
 Autoopravár – karosár
 Agromechanizátor , opravár
 Mechanik opravár pre stroje a zariadenia
 Obrábač kovov
Do týchto odborov prijímame žiakov bez prijímacích skúšok a absolventi získavajú výučný list
a následnú maturitu môžu získať v 2- ročnom nadstavbovom štúdiu
 Dopravná prevádzka
 Strojárstvo –podnikanie a služby
 Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
a 4-ročného študijného odboru
 Mechanik strojov a zariadení
Do tohto študijného odboru sa môžu prihlásiť žiaci s prospechom nie horším ako 2,75 (na
výročnom vysvedčení v 8. ročníku a oba polroky v 9. ročníku.) Do tohto študijného odboru sa
konajú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.
Čo ponúka škola nad rámec učebných a študijných odborov
Nemenej zaujímavé sú aj kurzy, ktoré môžu žiaci školy absolvovať počas štúdia a získať
tak ďalšiu zručnosť a remeslo.
 Zváračský preukaz na zváranie v ochrannej atmosfére CO2, elektrickým oblúkom, TIG
zváranie
 Paličský kurz
 Vodičský preukaz na motorku, osobné auto a malé nákladné auto
 Kurz na vysokozdvižný vozík
Spolupráca s budúcimi zamestnávateľmi
Škola priamo spolupracuje s desiatkami firiem , v ktorých žiaci môžu vykonávať odborný výcvik
a odbornú prax. Sú tak v kontakte s reálnym pracovným procesom a oveľa flexibilnejšie si nájdu
po skončení školy uplatnenie.
Mimoškolský život na škole
Škola je známa tým, že má bohatý mimoškolský život. Súčasťou vzdelávacieho procesu
sú exkurzie do strojárskych podnikov, návštevy výstav a veľtrhov so strojárskym
a poľnohospodárskym zameraním. Na mnohých z nich sa zúčastňujeme aj ako vystavovatelia
napr. našej Zváračskej školy, propagujeme aj výrobky našich žiakov na výstave Mladý
tvorca. Úspešní sú žiaci aj v odborných súťažiach - Zenit, zváračské súťaže, súťaže mladých
poľnohospodárov.
Skúsenosti v odbornom raste si môžu žiaci školy porovnať na výmenných stážach na školách
v Maďarsku, v Českej republike
Mimoriadne obľúbené sú návštevy kultúrnych podujatí – divadelných predstavení, návšteva
kina, múzeí, významných pamätihodností.
Nemenej bohatý je aj športový život na škole. Žiaci dosahujú pomerne významné úspechy v
 halovom veslovaní ( sú majstrami Slovenska ,boli aj na Majstrovstvách Európy v Dánsku )
 futbale
 silovom päťboji
 silovom trojboji
 flórbale
 zúčastňujú sa aj na atletických súťažiach
Žiakom zo vzdialenejších miest ponúkame aj ubytovanie v školskom internáte.
Voľba povolania je vážnym rozhodnutím v živote mladého človeka. Je dôležité vybrať si
povolanie, s ktorým je čo najväčšia možnosť uplatniť sa na trhu práce a nerozširovať rady
nezamestnaných. Stredná odborná škola technická v Galante takúto možnosť rozhodne
ponúka.
Mgr. Eva Hanzelová

Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...
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Najvýhodnejšia regionálna inzercia
v Galantskom a Šalianskom Žurnále!

Tel.: 0903 516 499

Otvorenie novej reštaurácie
a kaviarne TREND
pri SOŠOaS,
Z. Kodálya 765 v Galante
Dňa 23. októbra 2014 o 13:00 hod. bola v rekonštruovaných
priestoroch SOŠOaS v Galante na Ulici Z. Kodálya 775
slávnostne otvorená nová reštaurácia a kaviareň TREND.
Zariadenie bude slúžiť ako pracovisko praktického vyučovania
pre žiakov v odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník,
cukrár – kuchár.
Novootvorené priestory sú určené aj pre verejnosť, ktorá môže
služby reštaurácie a kaviarne využívať v pracovných dňoch od
11:00 do 17:00 hod. Škola ponúka verejnosti tieto priestory na
rôzne rodinné oslavy, svadby, promócie, krstiny, školenia.
Žiaci školy v moderných priestoroch reštaurácie a kaviarne
budú vykonávať odborný výcvik a odbornú prax v reálnych
podmienkach s priamym stykom so zákazníkmi a hosťami.
Škola tak ďalším krokom zvyšuje kvalitu a odbornosť
vyučovania, prepája teoretické vyučovanie s praxou v reálnych
podmienkach a pripravuje žiakov pre uplatnenie sa v praxi.
Na slávnostnom otvorení privítala riaditeľka školy Mgr.
Anzelma Bolová predstaviteľov TTSK- zriaďovateľa školy,
štátnej správy, riaditeľov inštitúcií, škôl a zariadení v Galante.
Slávnostné prestrihnutie pásky otvorilo brány kvalitnejšiemu
vzdelávaniu žiakov SOŠOaS v Galante a spokojnosti rodičov,
zamestnancov školy i širokej verejnosti.
Mgr. Anzelma Bolová, riaditeľka školy

email: gszurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk
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XI. ROÈNÍK PROJEKTU
NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
Nesprávne využívanie vo¾ného èasu je hlavným problémom súèasnej mladej
generácie. Deti, ktoré sa poèas vo¾ného èasu nudia, sú náchylné na negatívne
javy, ktoré na nich èíhajú na každom kroku. Experimentujú s alkoholom, fajèením,
dokonca aj s nelegálnymi drogami. Mnohí odborníci sa preto zhodujú v názore,
že dôraz je potrebné klás na prevenciu.
.
Obraciame sa preto na všetkých, ktorí majú dobré nápady a tipy na projekty.
Pomôžte nám naplni tento cie¾ a prispie tak k rozvoju aktivít zameraných na
zmysluplné trávenie vo¾ného èasu školopovinných detí. Do grantového programu
sa môžu zapoji všetky organizácie, fyzické osoby, združenia, základné a umelecké
školy, centrá vo¾ného èasu a iné subjekty, ktoré splnia podmienky úèasti a zašlú
vyplnený formulár s popisom súažného projektu na adresu: COOP Jednota
Galanta, Revoluèná štvr 953, 924 14 Galanta najneskôr do 28. 2. 2015.
Budeme sa teši na Vaše návrhy a dúfame, že sa nám spolu podarí prispie k zmysluplnému
tráveniu vo¾ného èasu našich detí, objavi a rozvíja mladé nádejné talenty.

Bližšie informácie a žiados o poskytnutie grantu
nájdete na www.coop.sk alebo telefonicky na 031/780 57 31 kl.137

NÁBYTOK
C zafík

Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

Tel.: 031/780 29 37
www.nabytokczafik.sk; predajna@nabytokczafik.sk

Krása, kvalita, štýl, elegancia a vynikajúce ceny.

To je 25 ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA

