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Tisztelt olvasók,

H

osszabb hallgatás után,
ismét falunk újságját tartják
kezükben.
Az
idő
megállíthatatlanul telik, föl sem
eszméltünk és már itt az ősz. Az az
évszak, melyben betakarítjuk a
termést, a hosszú és fáradalmas
munkánk gyümölcseit. A meleg és
száraz nyár ellenére bőséges
terméssel ajándékozott meg a
természet. Ezzel a hasonlattal élve,
azt mondom, hogy a falu is elkezdte
betakarítani a hosszú munka
gyümölcseit. Ahogy már valószínű
mindenki tudja, elkezdődött a
bérlakások építése. Az egész
engedélyeztetési folyamat, majd a
hitel és a támogatás kérvényezése
egy bonyolult és hosszadalmas
„vesszőfutás” volt, ezért nagyon
örülök, hogy az építkezésnek ehhez
a szakaszához értünk. Itt szeretném
kihasználni
az
alkalmat
és
megköszönni
Jámbor
Attila
képviselő úrnak a sok segítséget, a
tervezéstől kezdve a beruházó
kiválasztásán keresztül a kérvények
kidolgozásáig, … stb. Nagyban az ő
érdeme,
hogy
községünkben
megépülnek ezek a bérlakások .
Bízom benne, hogy a következő
választási időszakban is, mint
képviselő, segíteni fogja tudni
munkánkat és ezáltal a falu
fejlődését. A nyár folyamán
megtörtént az óvoda udvar
térkövezése, új buszmegálló került
a falu központjába, ez is hozzájárul
a falu szépítéséhez. Az előző
számokban írtam a halottasház
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felújításának tervéről. A pályázatot
jóváhagyták,
de
a
felújítási
munkákat már csak tavaszra fogjuk
elkezdeni. /A képen a felújított
halottasház látványterve látható./
Már
hosszabb
ideje
készítünk
egy
projektet
a
közvilágítás
korszerűsítésére
falunkban.
Csak
a
lakosok
tájékoztatása képpen említem,
hogy az önkormányzatnak érvényes
szerződése van egy társasággal,
amely szolgáltatásként biztosítja
a falu
közvilágításának
az
üzemeltetését
,
valamint
villamosenergia-ellátását.
Ez
a szerződés
csak
ez
év
novemberében jár le, ezért nem
valósulhatott meg a közvilágítás
modernizálása
korábban.
A munkálatok
októberben
kezdődnek. Az elavult utcai világító
lámpák modern, takarékos LED
lámpákra
lesznek
lecserélve,
valamint a rosszul megvilágított
helyek új lámpákkal bővülnek majd.
Mint tudjuk, a modern LED
technológiák
többszörösen
takarékosabbak az elavult régi
lámpáknál, így a teljes beruházást a
villamos energia megtakarított
költségéből finanszírozzuk majd, így
ez az önkormányzatnak semmibe
sem fog kerülni. Szeptemberben
benyújtottunk egy támogatási
kérelmet
a
Szlovák
belügyminisztérium alá tartozó
legkevésbé fejlett régiók fejlesztési
tervéből finanszírozott projektek
támogatásra. Ezt a támogatást a
községi
üzemi
konyhánk
korszerűsítésére
szeretnénk
fordítani. Szeretnénk lecserélni az

elavult és nem működő elektromos
berendezéseket
korszerűekre,
valamint tervben van egy hűtő
kamra kialakítása is. Regionális
szinten ez a pályázat jóvá lett
hagyva, várjuk a további magasabb
szintű
elbírálást.
Napjainkban
építkezési engedélyeztetés van
folyamatban, mégpedig a temető
már meglevő parkolójával szembeni
parkoló
aszfaltozására.
Információink
szerint
a
közeljövőben lesz erre a célra
pályázati lehetőség. Ha erre
sikerülne forrást szerezni, akkor
már a megújult halottasházzal
együtt az egész temető környezete
egy szép egységet alkotna, méltó
helyet a végső nyugalomra.
Megkezdtük az őszi biohulladék
gyűjtést, kérjük, használják ki
szolgáltatásainkat, ne égessék a
hulladékot, mert amellett, hogy
bosszantják vele a szomszédokat,
még a környezetet is károsítják. A
tavaszi és nyári hónapokban
társadalmi
és
kulturális
rendezvényeket is tartottunk a
faluban, melyekről a következő
oldalakon olvashatnak. Mivel az
önkormányzati választások előtt ez
lapunk utolsó kiadása, szeretném
ösztönözni Önöket, vegyenek részt
ezeken a választásokon, ne
legyenek közömbösek, használják ki
törvény adta jogukat. Válasszanak
olyan
polgármestert
és
önkormányzati képviselőket, akikről
úgy gondolják, méltón fogják
képviselni és védeni a falu érdekeit.
Tisztelettel,
polgármester

Kálazy

Csaba,
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M

ilí čitatelia,
po dlhšej odmlke, opäť držíte
v rukách výtlačok našich obecných
novín. Čas neúprosne plynie, ani
sme sa nenazdali a máme tu jeseň,
zber úrody, ktorá je zo záhrad aj
polí,
napriek
suchému
letu
potešujúca. Úroda je vlastne dar,
výsledok našej starostlivej, obetavej
a namáhavej práce. Žijúc týmto
prirovnaním, by som povedal, že aj
my ako obec, konečne začíname
zbierať plody našej práce. Ako iste
viete, začali sme s výstavbou
nájomných bytov. Celý projekt od
plánovania
,
cez
prípravu
projektových dokumentácií, proces
stavebného
konania
ako
aj
príprava
samotných
žiadostí o pridelenie dotácie z
ministerstva výstavby a úveru
zo ŠFRB bol beh na dlhé trate,
preto ma nesmierne teší, že sme
konečne vo fáze výstavby. Tu by
som sa chcel na chvíľu pozastaviť
a poďakovať pánovi poslancovi
Mgr. Attilovi Jámborovi, ktorý má
najväčšie zásluhy na tom, že sa v
našej obci takéto byty postavia.
Pomáhal nám od plánovania cez
výber vhodného investora, prípravu
žiadostí atď. Dúfam, že ako
poslanec obecného zastupiteľstva
bude môcť pomáhať obci aj
v nasledujúcom volebnom období.
V priebehu leta sme zrealizovali
pokládku nádvoria MŠ zámkovou
dlažbou. V centre dediny sme
umiestnili
novú
autobusovú
zastávku, ktorá trochu prispeje k
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estetickejšiemu vzhľadu okolia. Už
v minulosti som písal o projekte
rekonštrukcie domu smútku. Prišli
sme do štádia, kedy máme
podpísanú
zmluvu
s
Poľnohospodárskou
platobnou
agentúrou o pridelení dotácie na
tento projekt. S prácami by sa malo
začať už iba na jar. Už dlhší čas
pripravujeme projekt modernizácie
verejného osvetlenia v našej obci.
Len pre informáciu občanov, obec
má platnú mandátnu zmluvu s
firmou,
ktorá
zabezpečuje servis
verejného
osvetlenia ako aj
samotnú dodávku
elektriny
pre
verejné osvetlenie.
Táto zmluva vyprší
v novembri tohto
roku. Preto sa
modernizácia
verejného
osvetlenia nemohla
realizovať
skôr.
Práce by mali začať
v mesiaci október.
Výmenou zastaraných výbojkových
svietidiel verejného osvetlenia za
moderné , šetrné LED osvetlenie s
doplnením na miesta, ktoré neboli
dobre osvetlené sa zabezpečí lepšia
kvalita osvetlenia. Ako vieme,
moderné
LED
technológie
sú niekoľkokrát šetrnejšie oproti
zastaraným výbojkovým svietidlám
a teda celá investícia bude
financovaná z ušetrených nákladov
na samotnú elektrinu, čiže obec to
nebude stáť nič. V minulom mesiaci
sme podali žiadosť o poskytnutie
regionálneho
príspevku
Ministerstva
vnútra
SR
podľa akčného
plánu
rozvoja
najmenej rozvinutého okresu.
Chceli by sme zmodernizovať
kuchyňu v miestnom kultúrnom
dome a to výmenu starých
a nefunkčných
elektrických
spotrebičov za nové, zriadenie
chladiacej komory a pod.

V súčasnosti prebieha stavebné
konanie na výstavbu parkoviska pri
cintoríne oproti už existujúcemu
parkovisku,
aby
bolo
celé
okolie upravené a komplexné.
V blízkej budúcnosti by mala byť na
tento účel vyhlásená výzva, takže
dúfame, že sa nám to v krátkom
čase podarí aj zrealizovať a po
zrekonštruovaní budovy domu
smútku sa stane celé okolie
cintorína ako aj samotný cintorín
dôstojnejším miestom posledného
odpočinku.

Začali sme s jesenným zberom bio
odpadu, prosím využite naše služby,
nespaľujte odpad, znepríjemňujete
tým život susedom a škodíte aj
životnému prostrediu.
Počas jarných a letných mesiacoch
sa uskutočnili v obci aj spoločenské
udalosti, o ktorých si môžete bližšie
prečítať na nasledujúcich stranách
a taktiež o udalostiach na ktorých
sme sa zúčastnili.
Vzhľadom k tomu, že je to už
posledné vydanie obecných novín
pred komunálnymi voľbami, chcem
vás povzbudiť, aby ste sa týchto
volieb zúčastnili, neboli ľahostajní a
využili svoje volebné právo, vyjadrili
svoju vôľu, vybrali si starostu
a poslancov,
ktorí
budú
reprezentovať našu obec, hájiť
záujmy obce, teda záujmy vás
občanov.
Prajem krásnu jeseň.
Ing.Csaba Kálazy, starosta obce
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E

bben az évben a szokásos időpontban,
augusztus 20-ához legközelebb eső szombaton,
azaz 18-án lett megtartva a Falunap. Bár az
időjárásjelzés szép napos időt jelzett, mégis egy
kicsit megtréfált minket a természet és egy kis esőt
zúdított ránk. Szerencsére, csak egy átmeneti zápor
volt, úgy hogy az ünnepség kezdetéig helyére állt a
rend és szép napos, meleg délutánt tölthettünk
együtt. Az előkészületek már jóval korábban
elkezdődtek, / a szervezést nem is említve/ a
közmunkásoknak köszönhetően épült a színpad a
sátrak, szépült a környezet. A Falunap délelőttjére
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verses, táncos programmal. Péter Tomika
népdalcsokrát a helyi Labdarózsa Énekcsoport
előadása követte, akik az idén két ízben is színpadra
léptek, mégpedig a hagyományos népdalon kívül,
mindenki nagy meglepetésére vidám zenés műsorral
- paródiával. Nagy sikert arattak. Zenés
összeállítással lépett fel Rimóci Loretta és Nagy
Dávid majd következett a Terényi Népdalkör, a
Jobbágyi Asszonycsoport és a Lukanényei
Asszonykórus. Ress Hajnalka a budapesti Sas kabaré
és a Madách színház tagja pedig energikus és vidám
fellépésével dalra fakasztotta a közönséget. A
fellépők sorozatát pedig Betty Love a 90-es évek
népszerű zenekarának a Soho partynak énekesnője
zárta egy jó hangulatú koncerttel. Aztán pedig, retró
diszkóztunk egészen kora reggelig.
Köszönöm
mindenkinek,
aki
segített
a
megvalósításban, mert ha ők nem lettek volna,
Falunap sem lett volna. Köszönet a dolgozóimnak, az
önkénteseknek, fellépőknek, és mindenkinek, aki
azon dolgozott, hogy jól sikerüljön a nap. K.Cs.
,,

pedig minden a helyére került. A katlanokban
rotyogott a gulyás, érkeztek az árusok, lovasok,
játékosok… A büfé sátorban, amit a helyi foci klub
működtetett, frissítőt, ételt lehetett vásárolni. A
gyerekeknek ugráló vár, trambulin, arcfestés, íjászat,
lovaglás és lovas kocsikázás állt a rendelkezésükre
.Mint minden éven, idén is elmaradhatatlan volt a
tombola. Sok értékes díj került kisorsolásra, ezúton is
köszönet minden felajánlónak.
A Falunap színpadán 16 órákkor vette kezdetét a
műsor, amit rövid megemlékezés és koszorúzás a
Szent István szobornál, majd ünnepélyes szentmise
előzött meg.
A polgármesteri köszöntőt, Kálazy Anna éneke
követte, majd felléptek falunk óvodásai rövid zenés,
3
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sobotu, 18.augusta bolo
na futbalovom ihrisku už od skoro rána
rušno. V kotlíkoch sa varil guľáš, robili sa
posledné úpravy na pódiu, miestny športový
klub chystal stánok s občerstvením, prichádzali
pozvaní predajcovia s atrakciami, aby do zahájenia
slávností bolo všetko tip-top.
Slávnostná časť obecných osláv sa začala pri
soche sv. Štefana, kde sa uskutočnila krátka pietna
spomienka a pokládka vencov. Nasledovala svätá
omša na futbalovom ihrisku.
Po privítacom
príhovore starostu obce nasledoval kultúrny
program. Dúfame, že v pestrom kultúrnom
programe si každý účastník obecných dní prišiel na
svoje. Najprv sa predstavila spevom Anna Kálazyová,
potom nasledovalo vystúpenie miestnej materskej
školy a malého speváka ľudových piesní Tomáša
Pétera. Ďalej nasledovali spevácke súbory –
Labdarózsa, Terany, Jobbágyi, Nenince so svojím
pestrým kultúrnym programom. Predstavilo sa nám
duo Loretta Rimóciová a Dávid Nagy. Po nich sme na
pódiu privítali speváčku z Maďarska – Ress
Hajnalka. Nasledovalo losovanie tomboly, ceny boli

2/2018

ozaj hodnotné. Aj touto
cestou ďakujeme sponzorom za ich štedrosť.
Posledným účinkujúcim bola speváčka Betty Love z
Maďarska. Na výbornej retro diskotéke sa tancovalo
až do skorého rána.
Sobotňajší obecný deň sa niesol v znamení
dobrej nálady, ale aj v duchu priateľstva
s družobnými obcami Terany, Jobbágyi a Tass, s
ktorými spája obec už dlhoročné pevné priateľstvo.
Pri tejto príležitosti sme privítali aj početné delegácie
z týchto obcí.
Ďakujeme každému, kto priložil ruku k dielu, aby sa
tieto obecné oslavy mohli uskutočniť.

Cs.K.
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Szent István napi
gondolatok

M

iért éppen ezen a napon, augusztus 20-án emlékezünk
Szent István királyra? István király sírját 1038-ban ezen a
napon nyitották fel és I. László király, VII. Gergely pápa

engedélyével, oltárra emelte, ami a szentté avatását jelentette. Ezzel ő
lett az első magyar szent és egyben szent király. Szent Istvánról nagyon
sokat kellene írni ahhoz, hogy mindenről szóljunk, ami fontos, ami
lényeges, ami példa-mutató számunkra az ő életéből, azért ezt most itt
nem is teszem meg. Amiről azonban szó kell, hogy essen, az a jövőért való
felelősségérzete, a magyarság megmaradásáért érzett aggodalma. Ránk
hagyott öröksége, fiához Imre herceghez intézett intelmei. Ezekben
legelső helyen szólítja fel fiát a katolikus hit megtartására. Azt írja: „Ha
valaha akadnának olyanok, kik a szentháromságot kisebbíteni próbálják, nem a szentegyház fiai azok, az efféle emberek a
szentegyház népét megosztják és szétszórják. Hogy ez ne történjen meg, különös gondod legyen!” Világos az üzenete
számunkra, ma élő, hívő, magyar emberek számára is István király ezen intelmének! Tartsuk meg hitünket, gyakoroljuk és
tegyünk róla tanúbizonyságot! Szent István óva int a megosztottságtól. Ahogy az előbb említettem, azt írja fiának, hogy ez ne
történjen meg, „különös gondod legyen”. Vigyázzunk hát mi magunk is. Óvjuk közösségünket a megosztottságtól. Fontoljuk
meg minden megszólalásunk és tettünk előtt, hogy annak milyen következménye lehet ránk, családunkra,
egyházközségünkre. Máté evangéliumának 7. fejezete figyelmeztet: „Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!” Szent
István Imre fiát így figyelmezteti: „Óvakodj bírónak lenni! Ha mégis ítéletet kell hoznod, türelemmel, irgalommal, esküdözés
nélkül ítélkezz!” Az Úr különös kegyelméből 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén hunyt el, és halála előtt
országát a Szűzanya oltalmába ajánlotta. Szükség is van erre az oltalomra, ma talán sokkal inkább, mint volt korábban.
Vegyük észre, hogy mások is tisztában vannak vele, hogy a hitben és az egyetértő közösségekben élő népek erősek. Vedd el
az ember hitét és legyőzötté lesz! Oszd meg és uralkodj! Ezek a jelszavai a hatalomra vágyóknak. A jövőnk a mi kezünkben
van. A mi ma, holnap meghozott döntéseink alakítják azt. Amit rosszul tettünk eddig, javítsunk rajta! Ahogy szokták mondani:
soha nem késő a jót tenni! Szent István helyes útválasztásának, elődeink hitének köszönhetően itt vagyunk, élünk, létezik a
nemzet. Szent István megmutatta, hogy nem a szabadosság, a törvények fellazítása és be nem tartása vezet a megmaradás
felé, hanem a mások megbecsülése, a törvény és tisztesség ellen vétők szigorú megbüntetése, a hit megtartása.

Szent István fiához írt intelmével fejezem be soraim: „Semmi sem emel fel, csakis az alázat és semmi sem taszít le, csakis a
gőg és a gyűlölség”!
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ruhý augustový týždeň sme sa stretli v kultúrnom dome v Opatovskej Novej Vsi, kde sa už desiaty
ročník konal kresťanský tábor. Aby sme sa spoznali aj s tými, ktorí v tábore ešte neboli, zoznámili
sme sa vďaka trom zoznamovacím hrám. Takto sme zistili, kto má doma zvieratko, kto sa už stihol
kúpať alebo či tam vôbec niekto bol.  Následne sme si sadli do štvorca a pán farár Ladislav
Kováč, vďaka ktorému sa tábor každoročne organizuje, nám predstavil pravidlá, ktoré nám
hovorili najmä o poslúchaní animátorov a pána farára, o tom, ako si máme pomáhať a iste aj
o tom, aby sme sa každý deň stretali
s dobrou náladou a s ňou aj odchádzali
domov. Spoznali sme sa aj s animátormi,
ktorí sa celý týždeň snažili, aby sme sa
mali dobre a domov a aj do nového
školského roka, ktorý už klope na dvere,
si zobrali mnoho poučení a rád. Prvýkrát
nám kapitán Šalom Pokojný so svojím
partnerom papagájom Pukom, predstavil
celodennú úlohu, ktorá sa niesla v duchu
hesla „zaujímaj sa“. K prvému dňu, ktorý
bol najmä o spoznávaní sa, sa to naozaj
hodilo. Spoznávali sme sa pri tvorení
vlajok a majákoch, pri názve skupiny
a tiež pri vymýšľaní pokriku. Po chutnom
obede sme sa presunuli na ihrisko, kde
sme spĺňali rôzne stanovištia, pri ktorých
sme našli rôzne obrázky a tie patrili
k mesiacom v roku. Tento deň sme
zakončili svätou omšou.

D

Heslom druhého dňa bol „hovor pravdu“,
ktoré nám opäť predstavil námorník
Šalom a papagáj Puk. Tentoraz sme si
zatancovali na tradičné
pesničky
a presunuli sme sa na ihrisko. Opäť sme
plnili rôzne stanovištia, kde sme získavali
písmenká. Heslo, ktoré sme našli, bolo
slovo „pavučina“, ktoré symbolizuje klamstvá a polopravdy. Cieľom bolo hovorením pravdy vyčistiť maják, ktorý
bol zahalený práve pavučinami klamstiev a poloprávd. Po dokončení stanovíšť sme sa hrali rôzne naháňačky a hry.
Po obede sme sa stretli v kultúrnom a tam sme tvorili. Vyskúšali sme si píliť, tvoriť obrázky zo servítok alebo
pripraviť z kameňom milé črepníky s kaktusmi. Aj tento deň sme zakončili svätou omšou.
V stredu sme sa s heslom „neboj sa“ vydali do divočiny maďarského parku Nyírjes. Videli sme zvieratká, ktoré sme
hladkali aj kŕmili a vo voľnom čase sme sa zahrali na preliezačkách alebo sme sa rozprávali o tom, čo sme za ten
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jeden rok všetko stihli. Nasledovala túra za obedom.  Prešli sme si krásnym lesom, až sme došli k ďalším
preliezačkám, šmýkačkám a hojdačkám. Takto sme si vychutnávali chládok a čerstvý vzduch.
Predposledný deň sme začali heslom „prepáč“. Po vyčistení pavučín a postavením schodiska, aby sme sa dostali
na vrch majáka, aby sme vedeli určiť signál lodiam našich životov, ktoré možno boli často krát zničené, odreté
a možno čoskoro aj potopené. Tento deň už bolo treba len vyčistiť okná majáka, aby sa cez ne dostalo svetlo.
Tento deň sme strávili na paintballovom ihrisku, kde sme sa skrývali a hľadali obrázky a opäť vylúštili hádanky.
Mali sme tiež možnosť pliesť náramky s menom alebo rôznymi farebnými kamienkami. Po obede sme si
zatancovali a kým nám vytrávilo, dostali sme sa na ihrisko, kde sme sa hrali štafetové hry. Podávali sme si vodu
v lyžičkách, prebehli sme sa po ihrisku ako reťaze, vykúpili sme burzu topánok, kde nám animátori vyzuli topánky,
pohádzali viac kôpok a medzi nimi sme si ich museli pohľadať. Po týchto hrách sme šli do kostola, kde nás čakalo
prekvapenie. Boli to koníky, ktorých pán farár posvätil a po omši sme si na nich mohli zajazdiť.
Nasledovala pre mnohých asi najzaujímavejšia časť tábora, a to stanovačka. Stanovali sme na ihrisku, kde sme sa
po večeri v kultúrnom hrali karty, rozprávali alebo počúvali hudbu. V noci, keď sa ukázali hviezdy, sme pozorovali
padajúce perzeidy. Aj keď bolo celkom náročné utíšiť hlavne staršie deti, zvládli sme to skvelo a myslím, že sme si
z nej zobrali veľa zážitkov.
V piatok ráno sa stanujúci zišli na raňajkách a hovorili sme si zážitky z predošlej noci. Kým sme sa o deviatej
tradične nestretli, tancovali sme a spievali sme si. Posledný deň nám kapitán Šalom Pokojný a papagáj Puk
poďakovali za vyupratovanie a opravenie majáka a predstavili nám posledné heslo týždňa, a to „buď svetlom“.
Celý týždeň sme mali však akúsi úlohu navyše, a to byť niekomu strážnym anjelom. Toho sme si vyžrebovali
a posledný deň sme hádali, kto nám asi mohol byť strážnym anjelom. Prešli sme znova na ihrisko, kde sme si
zahrali rôzne hry alebo sme sa znova rozprávali o zážitkoch. O dvanástej sme sa zišli na poslednej táborovej omši
a po nej sme mali posledný spoločný obed. Po ňom sme si rozdali pozornosti na pamiatku a takto sme sa rozlúčili.
Myslím si, že tento tábor naučil nielen mladých účastníkov, ale aj nás animátorov mnoho. Ako trpezlivosti, tak aj
o tom, že sa máme navzájom všímať. Ak si všimneme problém a vidíme, že si s tým nemajú druhí rady, máme im
pomôcť, ak vieme. Keď vieme, že máme v niečom pravdu, nemáme sa báť prejaviť ju, no nie zbytočne ju vtláčať
druhým. Predsa, každý vnímame inak. Že sa nemáme báť hovoriť čarovné slová, ako „prosím“, „ďakujem“ a
„prepáč“. Ak cítime, že sme sa previnili, nemusíme sa hanbiť povedať prepáč a požiadať o odpustenie. Robíme
chyby a nie je nič zlé na tom, ak sa za ne ospravedlníme. A keď sa naučíme všetky tieto heslá používať tak, aby sa
stali súčasťou nášho života, máme byť svetlom aj pre druhých, ktorí možno blúdia, ako lode, ktoré nenachádzajú
smer, pretože nevidia žiadne svetlo.

Účastníkom, animátorom a predovšetkým pánovi farárovi chcem
poďakovať, že s nami mali trpezlivosť a najmä, že sme sa mohli opäť stretnúť
takto pokope. Dúfame, že sa nám to podarí aj takto o rok. 
Anna Holubová
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Keresztény
Világítótorony

tábor

Nem mentünk mi messzire,
csak a világ végére.
Képzeletben jártunk ott,
hol egy hajó horgonyzott.
Megroggyanva láttunk ott
egy vén világítótornyot.

1/2018

–
2. nap – Mondj igazat!
Együtt lazul a tábor,
ebéd után a táncon.
Kicsi pajtás, rázd meg magad,
most mutasd a tudásodat.
… Könnyű utolérni azt,
aki nem mond igazat!

Öt napunk van arra most,
hogy felhúzzuk a tornyot.
Naponta egy emelet,
szárnyaljon a képzelet…
Építsük fel belsőnkben,
s gyújtsunk tüzet szívünkben!

3. nap - Ne félj!
A Nyírjesi vadasparkban
sok az állat kis haver.
Természetben járni jó!
Ne olyan aggódó!
Ne félj, nem rúg, nem harap,
ez a kicsi állat-had.

1. nap - Légy figyelmes!
Légy figyelmes kis haver,
nézd meg, hogy ki szemetel.
Lásd meg mások bánatát,
két karoddal öleld át!
Segítsed a gyengébbet,
s védjed a természetet.

4. nap - Kérj elnézést!
Rosszat tettél? – Megeshet!
Rád szól a lelkiismeret.
Kérjél gyorsan elnézést!
S ha bántottak bocsáss meg.
Gyakran használd e szókat:
Kérem, köszönöm, bocsánat!

5. nap - Gyújts fényt!
Négy emelet készen van,
gyújts fényt most a toronyban!
Világítsál másoknak,
hogy haza találjanak.
Légy jókedvű és vidám,
révbe értél Pajtikám!
Véget ért hát a tábor,
lebontódott a sátor.
Megint sokat tanultunk,
kőre „smilet” festettünk.
Kitesszük a szobánkba,
s gondolunk a táborra.
A sok kedves pajtásra,
meg a finom kajára.
És a sok animátorra,
kiknek volt nehéz dolga.
Terelgetni bennünket…
Köszönjük türelmüket!
- Péter Júlia

„A fogyasztói társadalom arra nevel minket, hogy ha valami nem működik, cseréljük, lehetőleg minél gyorsabban, mindig
valami újabbra, valami (látszólag) jobbra. Fast-food felfogás. Ez vezet oda, hogy manapság ennyire felületesen éljük az
életünket, elvesztek az igazi értékek, a tartalmas beszélgetések, a minőségi együtt töltött idő.” - Makai Rita
Tisztelt Olvasó!
A fast-food szó gyorsétkezőt, gyorsbüfét jelent. Napjainkban minden felgyorsult, mindenki rohan, ritkán van időnk a másik
emberre. De hová rohanunk? Mire, kire szenteljük az időnket? ... Ki-ki, magába nézve, ezt igen könnyen megválaszolhatja.
Ki emlékszik még a régi szép ünnepnapokra, amikor a rokonok körülülték az asztalt?! Örültek egymásnak, elbeszélgettek,
megtanácskozták a dolgokat, meghallgatták egymás ügyes bajos gondját. Együtt szórakoztak, jól elbeszélgettek.
A helyi rokkantszövetségnek 2008-ban 36 aktív tagja volt. Ez a szám hol növekedett, hol pedig csökkent az évek folyamán.
2018-ban már csak 21-en vagyunk.
Évente kétszer, szinte családias összejöveteleket szoktunk tartani. A tagság összejött, az emberek elbeszélgettek, jól érezték
magukat. Igaz, hogy nem vittünk véghez nagy – falut rengető – dolgokat, azt meghagyjuk a fiatalabb és fittebb generációnak.
Összejöttünk az évzáró gyűlések alkalmából és Mikulás napján is örültünk egymásnak. Egy kedves mosollyal, jó viccel,
odafigyeléssel, jó hangulattal és kellemes beszélgetéssel ajándékoztuk meg egymást.
Ám két év kimaradt. Elmaradtak a megszokott összejövetelek. Az idén, nyár közepén két alkalommal is próbáltam összehívni
a tagságot, újraindítani a szervezetet, nem nagy sikerrel.
Október elején lenne a következő összejövetel, meg kellene választanunk az új vezetőséget, megbeszélni a további
tevékenységet. Ezúton szeretném felhívni a tagság figyelmét erre az összejövetelre/gyűlésre és tudatni községünk lakosaival,
az érdeklődőkkel, aki lehet fiatal, avagy szépkorú, beteges, vagy fit nyugdíjas, hogy szeretettel várjuk körünkben.
A helyi hangszóró tudatni fogja az októberi összejövetel napját, helyszínét és kezdésének időpontját.
- Péter Júlia a helyi rokkantszövetség nevében
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2018. június 22-e biztosan
arany betűkkel íródik majd
be annak a 4 kisgyermeknek
az
emlékezetébe,
akik
elbúcsúztak óvodánktól, és
szeptemberben
első
osztályosok
lettek.
A
búcsúzás napján csodával,
tudással és érzelmekkel telt
meg az óvoda terme. Sok
sikert kívánunk nektek az
iskolában, KEDVES KIS ELSŐSÖK!

1/2018

22. jún 2018 sa zapísal do
knihy spomienok našich
4 predškolákov,
ktorí
opustili materskú školu a
v septembri zasadli do
školských lavíc 1. triedy,
určite
so
zlatými
písmenkami. Rozlúčkový
deň bol plný vedomostí ,
a emócií, ktoré naplnili
priestory materskej školy. Prajeme Vám veľa
úspechov v škole, MILÍ PRVÁCI!

Z činnosti našej materskej školy v školskom roku 2017/2018
Celé predškolské obdobie je obdobím, v ktorom výchovno-vzdelávací proces smeruje k rozvoju všestranne harmonicky
rozvinutej osobnosti dieťaťa a jeho pripravenosti na školské vyučovanie. Pri tomto procese nič nemôže nahradiť úlohu rodiča
pri rozvíjaní duševného vývoja dieťaťa, ktoré je najsilnejšie v období do 6 rokov. MŠ je len krátky obdobím v detskom zrení
i napriek tomu ju veľmi ovplyvňuje.
Naša materská škola je jednotriedna s heterogénnou skupinou detí v počte 15. Môžeme konštatovať, že vybavenie MŠ je na
veľmi dobrej úrovni, okrem klasických pomôcok je k dispozícií didaktická technika, interaktívna tabuľa. Život vo vekovo
zmiešanej skupine je prirodzenejší, poskytuje možnosti a príležitosti vzájomného učenia sa detí. Preferované sú skupinové
formy učenia, kde výsledok závisí vždy od spoločného úsilia a tiež individuálne formy vzdelávania, kde dieťa prežije každú
skúsenosť ako jedinečnú pre jeho osobnosť.
Náš školský vzdelávací program „Zvedavé dieťa“ obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť na ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme u detí rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomovať si vlastnú
identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem
o spoznávanie nového. Keďže je pre deti dôležité rozvíjať sociálnu komunikáciu nielen vo vzťahu k rovesníkom, ale aj
k dospelým, plánujeme pre deti aktivity, ktoré im ju môžu
poskytnúť.
Plán aktivít spájame s významnými dňami v roku, s ľudovými
zvykmi. Máme už vytvorenú tradíciu podujatí. Deti sa na ne tešia
a rodičia ich podporujú materiálne, finančne a svojou účasťou.
Takto poskytujeme deťom možnosť získavať sociálne kontakty
a prezentovať sa pred užšou aj širšou verejnosťou.
Školský rok 2017/2018 sme zahájili trochu netradične v budove
MŠ Bátorová, nakoľko od júla 2017 došlo k úplnej rekonštrukcii
budovy MŠ. Popri plnení úloh zo Štátneho vzdelávacieho
programu sme uskutočnili nasledovné aktivity: V mesiaci
september sme využili počasie a zúčastnili sme sa turistickej
vychádzky do okolia Bátorová. Táto vychádzka mala nielen
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rekreačný, ale aj výchovno-vzdelávací charakter. Deti nielenže prekonali chôdzou rôzne prírodné prekážky a výškové rozdiely,
ale sa aj oboznamovali s tým ako sa správať v prírode, pozorovali život lesných zvierat – srnky, jelene, kamzíka.
V rámci Týždňa zdravia sme pripravovali s deťmi ovocno-zeleninové šaláty, a rôzne pokrmy z ovocia a zeleniny plné
vitamínov. Na stole nechýbali samé zdravé dobroty pripravené z čerstvých surovín. Deti si takto zvykajú na čerstvú zeleninu
a ovocie vo forme šalátov. Realizovali sme aj aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, rôzne športové
a pohybové aktivity na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku.
Október je mesiacom úcty k starším, pri tejto príležitosti pripravili detičky pre svojich starých rodičov spolu s pani učiteľkami
darček – dedka a babku z filcu. Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plná farieb a jesenných plodov. Ponúka nám
množstvo prírodného materiálu – farebné listy, plody, tekvice a pod., preto sme pripravili tvorivé dielne pre rodičov a detí.
Rodičia prejavili svoju tvorivosť a kreativitu a spoločne so svojimi ratolesťami vytvorili krásne jesenné dekorácie, strašidielka .
V decembri nám konečne zasnežilo. Zobudila sa Perinbabka a aj keď len nakrátko, priniesla nám trochu snehu. Deti si s pani
učiteľkami vybrali boby, sane a vychutnali si pravú zimnú sánkovačku na kopci v Bátorovej. Všetci sa dobre zabávali, šantili
a radovali. Vytvárali si stopy v snehu, triafali snehovými guľami na cieľ a otužovali sa, veď zima môže byť aj zábavná.
Dňa 6. decembra zavítal do MŠ Mikuláš, ktorý obdaril detičky balíčkami plnými sladkostí. Aj v našej obci sa konali dedinské
oslavy Mikuláša 10. decembra. Mikuláš medzi detí prišiel na krásne vyzdobenom a vysvietenom vláčiku. Detičky sa naučili
pekné piesne a básne, ktoré s radosťou prezentovali. Mikulášovi a čertíkovi sa medzi deťmi páčilo a za pekný kultúrny
program boli odmenení balíčkami plnými všelijakých dobrôt. Po rozdaní balíčkov sa všetci mohli povoziť na mikulášskom
vláčiku ulicami obce. Pred vianočnými sviatkami sme pripravili posedenie pri stromčeku. Rodičom i starým rodičom deti
predniesli básne, zaspievali im koledy, piesne a zatancovali tanček. Na záver sa deti zahrali s darčekmi, ktoré ich čakali pod
stromčekom.
Vďaka aktívnym rodičom dňa 26. decembra sa nám už po šiestykrát podarilo zorganizovať dobročinný Štefanský ples
v miestnom kultúrnom dome. O skvelú zábavu sa postarala výborná hudobná skupina a o tomboly sponzori, ktorým veľmi
pekne ďakujeme.
Z finančných prostriedkov sme zakúpili učebné pomôcky, hračky, nábytok a zariadenie do MŠ a školskej jedálne.
Fašiangy – to je čas zakáľačiek, hostín, svadieb, tancovačiek, plesov, hier, ale aj obradov spojených s „vyprevádzaním zimy“,
„vítaním
jari“
a
„zabezpečovaním
nadchádzajúcej
úrody.“
Začínajú sa po Troch kráľoch (6.
januára) a končia štyridsať
dní pred Popolcovou stredou.
Prvou akciou v obnovenej
materskej škole bol karneval,
ktorý organizoval Csemadok
a konal sa 11. februára 2018.
Spoločenská miestnosť sa
premenila na rozprávkový svet,
v ktorom sme si zatancovali
s princeznami,
vílami,
dinosaurom
a
rôznymi inými
čarovnými
rozprávkovými bytosťami.
Po promenáde v maskách, počas
ktorej si mamičky, ockovia,
súrodenci a starí rodičia mohli
prezrieť všetky rozprávkové
bytosti nasledovala diskotéka.
Za
organizáciu,
občerstvenie a darčeky v mene
všetkých detí ďakujeme
pani T.Tóthovej.
K veľkonočným sviatkom sa
konali tvorivé výtvarné dielne.
Cieľom bolo ponúknuť
rodičom nové výtvarné námety
spojené s veľkonočnými sviatkami a stráviť príjemné popoludnie, počas ktorého sa všetci navzájom mohli lepšie spoznať. Kým
deti čakali na rodičov, zhotovovali zdobené veľkonočné vajíčka z vrchnáčikov PET – fliaš. Šikovné detské rúčky spoločne
s mamičkami si zdobili vajíčka servítkovou technikou. Veľkonočné ozdoby skrášľovali interiér MŠ. Pred Veľkou nocou sme
pozvali do MŠ p. dekana Mgr.L. Kováča, ktorý porozprával deťom o živote Ježiša, jeho dobrých skutkoch, o ukrižovaní
a zmŕtvychvstaní. Na záver sme zaspievali známe kresťanské piesne a zahrali pohybové hry.
Pred zápisom do základnej školy dňa 27.marca si boli 4 naši predškoláci vyskúšať, ako sa sedí v naozajstných školských
laviciach a zúčastnili sa so svojimi rodičmi na Dni otvorených dverí v ZŠ s MŠ v Čebovciach. Žiaci im ukázali, čo sa v škole
naučili, ako vedia čítať, písať, počítať, ukázali im zošity, učebnice. Na záver sa deti mohli zahrať v školskej družine a boli
pohostení. Návšteva v škole mala pre naše deti veľký význam, pretože samé prišli na to, že v škole je výborne.
Navštívili sme aj obecnú knižnicu, v ktorej nás milo privítala naša pani školníčka J. Záhorecová. Porozprávala nám o knihách,
ktoré majú v knižnici: o náučnej literatúre, literatúre pre dospelých a o rozprávkových knihách pre deti. Deťom sa veľmi páčilo
v knižnici, poprezerali si rozprávkové knižky, encyklopédiá, pútavé ilustrácie v nich. Po odchode sľúbili, že prídu si vypožičať
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veľa kníh, keď sa v prvej triede naučia čítať a písať,
aby
mohli
svojim
kamarátom,
rodičom
a súrodencom porozprávať veľa pekných príbehov,
básní a rozprávok.
Obec Opatovská Nová Ves leží na rozhraní regiónu
Hont a Novohrad, a je bohatý na ľudové tradície
a zvyky. Dňa 7. mája sme navštívili dedinské
múzeum –Falumúzeum, kde sa naše deti mohli
oboznámiť s dávnymi remeselníckymi náradiami,
ktoré využívali ich predkovia pri spracovaní ľanu,
priadkách, pri ručnom obrábaní pôdy, v kováčskych
dieľňach a pod. Deti si prezreli kroje, krásne výšivky,
zariadenie v chudobnom príbytku. Najviac sa im
páčili bábiky v kroji. Na záver nám teta Terka
ukázala, ako sa piekli posúchy, ktoré sme si mohli aj
my ochutnať.
S mesiacom máj sa spája krásny sviatok – Deň
matiek. Pri tomto slove si každý predstaví svoju
mamku – milú, starostlivú, ktorá prebdela nie jednu noc pri našej postieľke, pritúlila nás, zovrela v náručí, keď nám bolo ťažko
a vedela dať slovám najkrajšiu podobu. Na tento krásny sviatok sme nezabudli ani my a 9. mája v popoludňajších hodinách
naše deti pozdravili svoje mamičky, staré mamy básničkami, pesničkami, scénkami, tančekmi. Na záver obdarili svoje
mamičky kvietkami a srdiečkom, ktoré zhotovili na ranných hrách.
Dňa 16. mája nás navštívili detičky a personál z MŠ Bátorová. Spoločné stretnutie sa zahájilo zoznamovacími hudobnopohybovými hrami. Potom si noví kamaráti prezreli našu krásnu obnovené materskú školu a spoločne sa zahrali v triede, aj na
školskom dvore. Po hrách nasledoval chutný obed. Celé dopoludnie prevládala príjemná atmosféra, deti sa veľmi dobre cítili,
čo sa prejavilo najmä pri rozlúčke.
MDD sme oslavovali spoločne s deťmi MŠ Bátorová, MŠ Príbelce, MŠ Širákov a MŠ Čebovce v priestoroch ZŠ s MŠ Čebovce.
Z našej materskej školy sme odchádzali autobusom o 7,45 hod. v športovom oblečení a v modrých tričkách. Po srdečnom
privítaní nasledovalo hudobné divadielko s názvom: Rumcajs. Po desiate sa mohli detičky pobaviť v skákacom hrade, pri
hasičskom stanovišti hasili oheň, hádzali šišky na cieľ aj do opičky, zdolali prekážkovú dráhu, navliekali náramky. Po zdravom
športovaní každému chutila guľášová polievka a tešili sa darčekom, ktorý im venovala riaditeľka a zástupkyňa ZŠ s MŠ
Čebovce.
Slávnostná atmosféra, hrdé deti, dojatí rodičia a pani učiteľky, to všetko sprevádzalo ich posledné vystúpenie v materskej
škole. Osvedčenia štyrom predškolákom slávnostne odovzdal p. starosta na obecnom úrade, kde boli aj pohostení
a obdarovaný krásnymi rozprávkovými knihami. Do materskej školy sa deti vracali spevom, kde ich už čakali rodičia. Po
krátkom kultúrnom programe sa s predškolákmi lúčili aj malí škôlkári s kytičkami a s básničkou. Prežili sme spolu krásne
bezstarostné obdobie, plné hier, zábav, radosti a pohody. Po prázdninách naši predškoláci vykročia po prvýkrát do školy
a stanú sa z nich žiaci, ktorí budú musieť plniť svoje školské povinnosti.
Aj keď sme malá materská škola, s malým počtom zamestnancov, vďaka spolupráci s rôznymi inštitúciami spestrujeme život
detí v MŠ a zároveň dbáme na to, aby medzi deťmi, rodičmi a zamestnancami navzájom vládla klíma priaznivá pre plnenie
poslania materskej školy.
Vo svojej práci sa spoliehame na spoluprácu rodičov, čo považujeme za prvoradé a nesmierne dôležité. Výchovné
spoločenstvo založené na spolupatričnosti detí, učiteliek a rodičov pozitívne ovplyvňuje spoločensky žiaduce správanie,
postoje a hodnotovú orientáciu dieťaťa. Utvára sa tak pevný základ osobnosti dieťaťa nielen na čas detstva, ale aj na život
dospelosti.
Katarína Grešinová, riaditeľka MŠ
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Anyák napja/Mérföld az anyákért

odafigyelésből a következők voltak: Mária aranyház,

Május második vasárnapján az anyákat

elefántcsonttorony, titkos értelmű rózsa és a

ünnepeljük. Az élet hordozóit. Azokat, akik karrierjük

frigynek szent szekrénye. Nem tudtam mit jelent és a

csúcsának

napi

mai napig nagy titkot őriznek számomra. De mégis

huszonnégy órás készenlétben állnak, s oroszlánként

olyan volt, mintha érteném, mert elég volt nekem,

ugranak, ha gyermeküknek szüksége van rájuk. Az

hogy olyan szépek ezek a sorok. Ha a lorettói litániát

anyaság a legszebb hivatás. Egy életre szól, sosem ér

hallom – mert ez volt az az unott hosszú imádság,

véget, és nem csak fényes pillanatokból áll. Vannak

aminek a végét vártam- ezeknél a soroknál tisztán fel

küzdelmes, nehéz időszakok, komoly próbatételek,

tudom idézni azt a szép szívet melengető érzést, ami

hisz senki sem ígérte, hogy könnyű lesz. Amikor

akkor töltött el. A Négylevelű lóhere Családi Központ

gyermekünk

egy-egy

tagjai, idén is megrendezték községünkben a

fordulójához, összeszorul a szívünk, s örömmel

Mérföld az anyákért nevezetű szórakoztató családi

nyugtázzuk: iskolás lett az óvodásból, megvan az

délutánt, melynek a célja az anyaság megünneplése

a

gyermekeiket

elérkezik

tartják.

Akik

életének

és az anyák iránti tisztelet kifejezése. A gyerekekre
ugráló vár, trambulin, arcfestés, és lovaglás várt. A
szimbolikus

mérföld

megtétele

után,

pedig

kisorsolásra került a rengeteg tombola díj. Köszönet
azoknak, akik eljöttek, de sajnos évről-évre kevesebb
családot szólít meg ez az esemény. Igaz, hogy ez nem
egy, hű de nagy programot kínáló rendezvény, de
tudni kell, önköltségből jön létre, a szervezők saját
pénzüket és idejüket áldozzák fel, azért, hogy
érettségi, a diploma is. Míg élünk, bennünk van a

kikapcsolódást,

féltés, az aggodalom, hisz csakis a legjobbat

lakosainak, a gyerekeknek, és hogy ez a kis falu is

szeretnénk neki. Legyen egészséges, sikeres és

részese legyen ennek a nagy, mondhatni már

boldog.

ajtót,

nemzetközi rendezvénynek. Ha ők nem restek

nem

szabad

megtenni ezt az áldozatot, akkor mi legalább

édesanyánkról

sem.

fogadjuk el, amit kínálnak nekünk. Mert ugye, ha az

Gyerekkoromból van egy kifejezetten meghatározó

embernek az igyekezete és munkája nem talál termő

élményem májusról és a Szűzanyáról. A templomban

talajra, akkor egy idő után elmegy a kedve az

ültem nagymamámmal és valami hosszú imádságot

egésztől. És itt megjegyezném, hogy ez persze

mondtak. Valószínűleg unhattam. Egy sorra azonban

érvényes a többi rendezvényre is a faluban.

S

néha

telefonáljon…Májusban
elfeledkeznünk

égi

nyissa

ránk

azonban

az

szórakozást

nyújtsanak

a

falu

felkaptam a fejem: Tengernek csillaga. Annyira
szépnek találtam ezeket a szavakat, hogy elkezdtem

K.I.

figyelni. Amire határozottan emlékszem ebből az
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Míľa pre mamu

Nie je nič vážnejšie ako byť mamou. Všetky
mamy určite potvrdia, že je to niečo nádherné,
naplňujúce, radostné, ale zároveň zodpovedné,
niekedy i bolestné. Pre každého je jeho mama
tou najdôležitejšou osobou na svete. Bolo to jej
objatie, jej pohladenie, ktoré sme pociťovali od
prvých
dní
nášho
života.

1/2018

Spoločne prejdú úsek dlhý 1,6 kilometra s
cieľom podporiť postavenie matky v spoločnosti
a vzdať úctu.
Medzi usporiadateľov tejto udalosti patrí už 8my rok aj Rodinné centrum Štvorlístok v
Opatovskej Novej Vsi. V druhú májovú sobotu
členky RC zorganizovali pre mamy, staré
mamy, deti, otcov, starých otcov zábavné
popoludnie. Pre deti boli pripravené rôzne
atrakcie- skákací hrad, trampolína, maľovanie
na tvár, kone a samozrejme bohatá tombola.
V mene celého organizačného tímu sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí prišli na toto
podujatie. Žiaľ ale, musím skonštatovať, že čím
ďalej, tým viac klesá návštevnosť tejto akcie.
Uznávam, že to nie je podujatie s nejakým
extra programom, ale treba si uvedomiť, že táto
akcia nie je nikým podporovaná. Členkyorganizátorky si to hradia z vlastných
prostriedkov a obetujú prípravám nemálo času.
Ak sú ony, aj za takýchto podmienok ochotné
pre obyvateľov obce niečo ponúknuť, mali by
sme to prijať, pretože, ak úsilie nepadne na
úrodnú pôdu, po čase to človeka prestane baviť.
A tu musím podotknúť, že je to podobne aj s
ostatnými podujatiami konanými v obci.
I.K.

Mama si zaslúži našu úctu, našu lásku. Deň
matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť,
aby sme nato v bežiacom kolobehu života
nezabúdali. Zároveň je to dôvod, aby sme svojej
mame vyjadrili city, aby sme ju objali a za všetko
poďakovali.
V jeden deň sa na rôznych miestach spoja
tisícky ľudí, aby prejavili úctu mamám.
Do podujatia organizovanou Úniou materských
centier sa zapájajú desiatky miest a obcí po
celom Slovensku a v zahraničí.
13

Opatovčan – Apátújfalusi körkép

1/2018

Tudod-e azt, hogy születik a szép magyarnóta? Hát, ahogy a virág nyílik ezer tavasz óta! Levegőben van a dallam,
szellő, madár hangja, de felfogni, megérteni, nem mindenki tudja! (Balázs Gyula)

Pápai Molnár Kálmán
A MAGYAR NÓTA
Ha kérdik tőled: Mi a magyar nóta?
Csak annyit mondj, Könnyeket
virágzó
fa.
Fájdalmunk szülte halk panasz,
Karunkat
edző
büszke
dac,
Veszély percében kürt, amely rikolt
Sebzett
lélek,
mely
felsikolt,
Zokogva búgó lelki orgona,S
hazaszeretetünk gyöngyöző bora.

Ó

Gyümölcsöt termő zöld vetés,
Pirosparázsos
lüktetés,
Szerelmi
hárfa,
bánathegedű,
Sötét felhők közt csillogó derű,
Epedő sóhaj, gyönyör adta kín,
Szerető szívek vágyó ajkain,
Hírnök, mely édes titkokat susog,
Harmatforrás,
mely
bennünk
fölbuzog.

Szívünk tornyában konduló harang,
Föltámadásra hívó égi hang,
Hitünk
oltárán
aranyveret,
Vágyódás érte, kit szívünk szeret,
Magyar lelkünknek epedő szava,
Piros-fehér-zöldet termő rózsafa,
Gyógyító fű, mely sebeket hegeszt
Egy korty ital, ha szomjúság epeszt,
Zengő zsolozsma zöld mezők felett,
Örökifjú, mert annak született !

riási élményben volt részem május második szombat estéjén. Ugyanis, lehetőségem volt /ugyan
úgy, mint falunk többi lakosának is lett volna/ részt venni egy nagyszabású, magas szinten, profi
zenekarral és énekesekkel megrendezett nóta esten. Köszönet érte Básti Jánosnak és barátainak,

segítőinek. Akik voltak, gondolom, egyetértenek velem. Vagyis, tudom, hogy igen, mert a taps az éljenzés a közös
nótázás ezt igazolta, ahogy a mondás is mondja- Kicsi a bors, de erős-. Hát igen, sajnálhatja, aki otthon maradt.

A magyar nóta évszázados kultúránk része, tehát ápolnunk és éltetnünk kell. Mégis úgy tűnhet, csak az
idősebb generáció körében örvend népszerűségnek, a fiataloknak már nem lehet elhúzni a nótájukat…
Hihetetlen mélységű dallam- és harmóniavilág rejtőzik a magyar nótában. Sajnos mindennek ellenére sokan a
magyar nóta kifejezés hallatán nem az igazira, az értékesre, hanem mondjuk, a lakodalmas rockra gondolnak. Ez
azért van, mert nem ismerik a nótairodalmat. De igazából nincs is kitől, és honnan megismerni, a média sem
játssza, vagy ha igen, akkor csak kereskedelmi célból és csak a legnépszerűbbeket, és azokat sem feltétlenül
képzett előadók tolmácsolásával.

Szüleimnek köszönhetően a Jó ebédhez szól a nótán nőttem fel, hiszen minden családi étkezésnél ez szólt
a rádióból. Nálunk nem nagyon múlik el családi összejövetel, hogy a végén ne a nótázásnál kötnénk ki.

Sokan úgy vélekednek, hogy a magyar nóta csak az időseknek szól. Szerintem a fiataloknak is szól, hiszen gyönyörű
szövegei a szerelemről, csalódásról, boldogságról, boldogtalanságról szólnak, ami mind az élethez tartozik. Olyan
színes a palettája, hogy mindenki biztosan megtalálja a neki tetszőt.

K.I.
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Május elseje
2018. május 1-én a kultúrház előtti téren gyülekeztünk, hogy közösen elevenítsük fel a májfavagy májusfaállítás hagyományát, amely lassan visszatér a falvak és városok életébe. Népviseletbe
öltözött legények és lányok kidíszítették, majd a Labdarózsa Énekcsoport dalos kíséretével felállították a
májusfát. A tetejére egy üveget is helyeztek, ami majd fizetségül szolgál a legényeknek a fa lebontása
után /amit tudtommal a lebontás után, meg is kaptak /. Azután átvonultunk a park mögötti tisztásra,
ahol nyársalással, közös sütögetéssel folytatódott a délután. Természetesen nem maradt el a
hagyományos tábortűz gyújtás sem.
Május elseje még az én generációmnak is egyet jelent a nagyszabású felvonulással, zászlólengetéssel a
Szovjetunió és annak vezérei dicsőítésével…
Ma egy nap, amikor a gyerekek nem mennek iskolába, mi dolgozni, és minden szomszéd füvet vág, vagy
dolgozik a kertben. Valóban ennyi lenne csak?
Sokan tudják, hogy május elseje nem csak a munka ünnepe, hanem Szent Józsefé is, Jézus munkás
nevelőatyjáé. Azt már azonban kevesebben tudhatják, miért esik ez a két ünnep egy napra. Furcsa is: egy
szocialista eredetű ünnep egybeesik az egyház egyik legjelentősebb szentjének az ünnepével? Pedig nem
véletlenül alakult így.
1886 május 1.-én a chicagói munkás szakszervezetek sztrájkot hirdettek a nyolcórás munkaidő
bevezetéséért. Ennek negyedik évfordulóján 1890. május 1.-én egyes munkásszervezetek együtt
vonultak fel országszerte a nyolcórás munkaidő bevezetéséért /addig 10-14 órás munkaidő/. A
tüntetések az USA-ban olyan jól sikerültek, hogy a II. kongresszuson 1891-ben május elsejét hivatalosan
is a „munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünnepévé tették”.
Május elseje a 20. században fokozatosan vált szocialista ünneppé, elsősorban a Szovjetunióban és a volt
szocialista országokban lett nemzeti ünnep. Ezzel párhuzamosan az eredetileg a munkások ünnepének
hívott napot a munka ünnepévé változtatták a szocialista blokkban, mivel ez jobban megfelelt az
uralkodó rezsimeknek.
Munkás Szent József ünnepét 1955. május elsején rendelte el XII. Piusz pápa. A nap megválasztása
tudatos volt. Elődje, XI. Piusz hívta fel a figyelmet Szent Józsefre: ” az egyház óriási küzdelmét a
világkommunizmus ellen Szent Józsefnek, az egyház legfőbb oltalmazójának zászlaja alá helyezzük”. Ő a
munkásosztályhoz tartozott és viselte a szegénység terhét önmagáért és a Szent Családért. Az egyház,
hogy bevésse Szent Józsefnek ezt a státusát a hívők értelmébe, a legerősebb eszközeit használta egy
ünnep elrendelésével. Május első napja, amelyen az ateista szocializmus ünnepelte önmagát, most Szent
Józsefnek, a munkásnak az ünnepe is lett.
Láthatjuk, hogy sok minden nem véletlen a világban. Mint ahogy az sem, hogy vannak ünnepnapjaink,
vasárnapjaink. A Jóisten, amikor a világot alkotta a hetedik napon megpihent, ezt sem véletlenül tette.
Példát akart mutatni, hogy ha már ő, akinek annyi munkája van, időt tudott szakítani rá, hogy
megpihenjen, mi emberek is tegyünk úgy. Tán csak nincs több dolgunk, mint az Úrnak?
A vasárnapok, munkaszüneti napok értünk vannak. Töltekezzünk, hogy legyen elég erőnk, kitartásunk a
hét többi munkás feladatára.
K.Cs.
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Stavanie Mája
je udalosťou, ktorá je spojená s obdobím prelomu
chladných jarných rán a slnkom prehriatych letných májových dní.
A tento rok to platilo doslovne. Po studených jarných dňoch sa
konečne oteplilo a my sme v prvý májový večer slávnostne
postavili Máj ako symbol porážky zimy a príchodu leta. Na nádvorí
kultúrneho domu sa zišlo niekoľko mocných chlapcov, krásne
odeté dievčatá, pár dedinčanov, a za sprievodu speváckeho
súboru Labdarózsa, sa vztýčil Máj rovný a vysoký ako jedľa a
vyzdobený ako sa patrí. Potom sme sa všetci presunuli na čistinku
za parkom, kde sa už postupne schádzali aj ďalší dedinčania, aby
sa zúčastnili spoločnej prvomájovej opekačky a zapálenia vatry.
Spevácky súbor Labdarózsa zahrala zvesela – veď ako inak, pri takejto radostnej udalosti. No a keďže nám počasie
prialo, vydržali sme pri jedle a pohári vínka, až do večerných hodín. A nad tým všetkým sa hrdo týčil Máj – vysoký,
farebný a svieži ako nadchádzajúce slnečné obdobie.
Cs.K.

Csapatmunka
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember.
Név szerint: Mindenki, Valaki, Bárki és Senki.

Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg kell
csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy Valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna,
de Senki nem csinálta meg. Valaki nagyon
megdühödött emiatt, mivel
ez Mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy
gondolta, hogy Bárki megcsinálhatná
és Senki nem vette észre,
hogy Mindenki kerüli a munkát.
Végül Valaki lett az, akit Mindenki okolt,
amiért Senki sem csinálta meg azt, amit
Bárki megtehetett volna.
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prilis 14-ére, Tassra, egy testvér települési
találkozóra kaptam meghívót, melyre
szeretettel meghívták a falu elöljáróságát, a
Labdarózsa énekcsoport tagjait és egy kisebb
küldöttséget.

Á

Tass, Bács-Kiskun megye északi határánál, a
Csepel-sziget déli csücskével szemben lévő, 3120
lelket számláló község.
Nevét Árpád fejedelem unokájáról kapta. A tass
szó ótörök eredetű, és kősziklát jelent.
Az ipari létesítmények hiánya következtében a
természeti környezet nagy része még ma is
érintetlen.
A
Duna
part
csendje
horgászok
és
üdülők
ezreit
vonzzák.
Ezért emlegetik országszerte a falut horgász paradicsomként.
Folyami halfajok sokasága él a három vízrészben, a Ráckevei Duna ágban, az öreg Dunában és a Kiskunsági Öntöző
Főcsatornában. A Ráckevei Duna ágban szabad strand áll a fürdőzni vágyok és a széllovasok rendelkezésére.
Apátújfalu és Tass kapcsolata a sport- labdarúgásnak köszönhetően jött létre huszonegynéhány évvel ezelőtt,
majd ez a kapcsolat papírra is lett vetve, mégpedig az akkori polgármesterek által 1998- ban aláírt, testvér
települési nyilatkozatban. Ha jól tudom, ez a kapcsolat pár évig fen volt tartva, de aztán valahogy „elhidegült“.
A tavalyi év folyamán felkereset Németh Gábor, Tass jelenlegi polgármestere, hogy szeretné feleleveníteni ezt a
kapcsolatot, azért is, mert az európai unió által, manapság támogatásokhoz lehet jutni az ilyen határon átnyúló
kapcsolatok ápolására, fenntartására, közös programok szervezésére. Egy ilyen sikeres pályázatnak köszönhetően
tölthettünk egy felejthetetlen hétvégét Tasson.
Megérkezésünk, szívélyes fogadtatásunk után a helyi református lelkész körülvezetett az 1888-ban, klasszicista
stílusban épült református templomban, elmesélve történetét, árvíz általi majdnem pusztulását, újraépítését.
Ebéd után részt vettünk a Duna koszorúzásán, mivel pontosan 100 évvel ezelőtt 1918. ápr.9-én, Tass község
közelében két hajó ütközött, a Duna 64 embernek lett a sírja. Ezt követően kultúrműsort adtak a helyi nyugdíjas
szövetség tagjai és a Labdarózsa énekcsoport. Zenés, táncos programmal folytatódott a nap további része.
Másnap egy helyi nyugdíjas pedagóguspár magángyűjteményét néztük meg,
sok múzeum irigyelhetné a régi tárgyak sokaságát és széleskörűségét. Aztán
vasárnapi szentmisén vettünk részt. Mivel Tass lakossága 90%
reformátusvallású a katolikusok pedig kevesen gyakorolják hitüket, a helyi
plébános nagyon megörült a mi húszfős „tömegünknek”. A Labdarózsa
Énekcsoportnak is köszönhetően pedig zenget a templom az énektől. A
szentmise végén a plébános úr meg is köszönte az élményt és egy kis
ajándékkal - szentképekkel búcsúzott tőlünk.
Ebéd után ellátogattunk a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Múzeumba, ahol a
költő szüleivel együtt élt pár évig.
Aztán megköszönve a szívélyes vendéglátást, jó érzéssel, élményekkel
gazdagodva indultunk haza.
K.Cs.
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Tisztelt Apátújfalusi választópolgárok,

jelenlegi polgármesterként, ill. az elkövetkező választási időszak polgármesterjelöltjeként
szeretnék ezúton szólni Önökhöz.
Négy évvel ezelőtt, az akkori helyi önkormányzati választásokon engem választottak és bíztak meg a falu
vezetésével. Ezt még egyszer szeretném Önöknek megköszönni! Legjobb tudásommal, tapasztalatommal
és munkabírásommal igyekeztem ellátni a rám bízott vezetést.
Nem kis fába vágtam a fejszémet, ez csak menet közben tudatosult bennem is.
Apró lépésekkel, sok munkával igyekeztem megvalósítani azt, amit megígértem és elvállaltam.
Megígértem, hogy lendülettel, felelőséggel és teljes tudásommal fogom szolgálni falunkat. Igyekeztem
mindig kihozni magamból és a lehetőségekből azt, ami a községnek a legjobb.
Ez nem mindig egyszerű, hiszen napi szinten nagyon sokféle feladatot kell megoldani, tanácsot adni,
előrelátónak lenni. A polgármester pozíciója rettenetesen sokrétű. Egy személyben felelős a községi
hivatal, az óvoda az óvodakonyha, községi konyha vezetésért, felügyeli a bérlakásokat a csatornahálózat
és a tisztítóállomás működtetését, de sorolhatnánk még tovább hisz az állami igazgatás a mai napig több
mint 3000 kompetenciát osztott le a falu vezetőségére. Ilyen a hulladékgazdálkodás a helyi adók és
illetékek, az építkezéssel kapcsolatos ügyek, lakossági nyilvántartás, hogy csak a fontosabbakat
említsem. Mindemellett nem lehet elfeledkezni a falu „napi“ kisebb-nagyobb gondjainak megoldásáról,
a rászorultak segítségéről sem. Addig, míg ebbe a feladatkörökbe egy „újonc“ mint én is voltam rálátást
szerez, eltelik egy-két év.
Prioritásnak tartom az állam által rám ruházott feladatok mellett a társadalmi a kultúrélet a sport
és a hagyományok ápolását is. Mindez persze egyedül nem megy, hiszen ahogy mondják „egy fecske
nem csinál nyarat“. Jól működő és a faluval gondolkodó képviselőtestület nélkül és lojális, becsületesen
dolgozó községi alkalmazottak nélkül nem lehet eredményeket elérni. Köszönettel tartozom úgy
a képviselőknek, mint a falu alkalmazottainak hogy támogatták javaslataimat, ötletekkel, becsületes
munkával és odaadással végezték feladataikat. Köszönetemet fejezem ki a falu polgárainak is, akik
megkerestek problémáikkal, ötleteikkel, javaslataikkal, kritikájukkal és azoknak is, akik részt vettek egyes
rendezvényeinken.
Arról, hogy mit sikerült és arról is, hogy sajnos mit nem sikerült elérni a négy év alatt a kitűzött célokból,
folyamatosan tájékoztattuk Önöket a helyi újságban. Egy polgármestert általában a szerint ítélik meg,
hogy mi mindent épített. Pedig ez sokszor, vagyis többnyire nem csak rajta múlik. Sajnos egy ilyen kicsi
település, mint a miénk is, csak olyan nagyobb beruházásokat képes megvalósítani, amire állami, vagy
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úniós támogatás lehetősége van. Természetesen ehhez is szükséges egy jó terv, jó projekt és sok
utánajárás.
Örülök, hogy sikerült felújítani az óvodát, hogy épülnek a lakások, megújul a halottasház,
közvilágítás, de büszke vagyok az apróbb dolgokra is, olyanokra, amelyek falunk összes polgárát érintik,
mint például ez az újság, az hogy a hulladék háztól történő elszállításának köszönhetően nem képződtek
új illegális szemétlerakatok, hogy sikerül az időseket évről évre összehívni egy kis szórakozásra, az
ismétlődő társadalmi és kulturális eseményekre, a kialakult jó kapcsolatokra a falu és a faluban működő
szervezetekkel… Igyekeztem mindig mindenkinek, aki kéréssel fordult felém, a legjobb tudásom
szerint segíteni, tanácsot adni. Ha valami esetleg nem úgy sikerült, vagy történt, ahogy szerették volna,
azért elnézést kérek, nem volt szándékos.
Tennivaló a faluban még van bőven. Megvalósításra való tervünk és elképzelésünk a közel és a távolabbi
jövőre nézve rengeteg akad, de éppen a fent említettek miatt, nem nagyon szeretnék konkrét tervekkel
és ígéretekkel előhuzakodni. Természetesen a járdák építése, szennyvízcsatorna rendszer befejezése,
játszótér építése…, továbbá is a tervek között szerepel. Azt, hogy újraválasztásom esetén a sok tervből
mi mindent sikerül majd megvalósítani nem tudom. Azt viszont ígérem Önöknek, hogy az elkövetkező
választási időszakban ugyanúgy teljes odaadással, becsülettel, és tisztességgel fogom tovább folytatni
munkámat falunkért.
Terveinket, elképzeléseinket, ahogy azt már említettem, csakis jól működő, a faluval együtt gondolkodó
képviselőtestülettel együtt lehet megvalósítani, amely testületnek fontos szerepe van a falu
irányításában. Többek között dönt a falu pénzügyeiről, beruházásokról a fejlesztési programokról, a falu
vagyonának kezeléséről, a faluban működő szervezetek támogatásáról. Tehát a falu életéről, jelenéről és
jövőjéről.

Az idei, 2018. november 10.-i helyhatósági választásokon 13 képviselő jelöltette magát. A jelöltekből
a választásokon azt a 7 személyt kell kiválasztani, akik szeretnék, hogy képviseljék az Önök és a falu
érdekeit.
Kívánok jó döntést.
Tisztelettel: Kálazy Csaba
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Vážení spoluobčania, milí voliči

Dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril ako aktuálny starosta obce, a ako kandidát na post
starostu obce pre nasledujúce volebné obdobie.
Pred štyrmi rokmi vo vtedajších voľbách do miestnej samosprávy ste mi dali dôveru, zvolili za starostu a
poverili s vedením obce. Za toto by som sa Vám chcel ešte raz poďakovať! Snažil som sa plniť si svoje
úlohy podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia. Nebolo to jednoduché, až postupom času som
zistil, do čoho som sa vlastne pustil. Nemám však vo zvyku vzdávať sa, tak som sa s plným nasadením,
svedomitou prácou začal oboznamovať s fungovaním samosprávy, so všetkými zákonmi, povinnosťami a
úlohami, ktorými štát poveril a nariadil pre miestne samosprávy. Malými krokmi som sa snažil splniť to,
čo som sľúbil. Sľúbil som, že zodpovedne, svedomito a čestne budem viesť našu obec. Snažil som sa zo
seba vydať vždy maximum a tiež z núkajúcich sa príležitostí vždy vytĺcť pre obec čo najviac. Nie je to vždy
jednoduché, pretože funkcia starostu je veľmi rôznorodá. Treba byť predvídavý, pohotový, treba vedieť
poradiť. Starosta je zodpovedný za chod obecného úradu, materskej školy, školskej a obecnej kuchyne,
čističky odpadových vôd, nájomných bytov a mohol by som menovať ďalej, nakoľko štát previedol viac
ako 3000 kompetencií na vedenie obce. Do týchto kompetencií spadajú napríklad miestne dane,
odpadové hospodárstvo, stavebné záležitosti, evidencia občanov, aby som len tie najdôležitejšie
spomenul. Okrem týchto funkcií a povinností pokladám za prioritu aj spoločenský a kultúrny život obce a
tiež uchovávanie tradícií. Pri tom všetkom nemôžeme zabudnúť ani na riešenie každodenných starostí
občanov obce. Samozrejme toto všetko sa nedá zvládnuť sám, treba mať správne zmýšľajúcich,
obetavých poslancov, svedomitých a lojálnych zamestnancov.
Ďakujem poslancom ako aj zamestnancom za to, že podporovali moje myšlienky a návrhy, prispievali
dobrými nápadmi a svedomito vykonávali svoju prácu. Ďakujem občanom za to, že ma vyhľadali so
svojimi problémami, pripomienkami, nápadmi alebo aj kritikou a tiež za to, že sa zúčastňovali
spoločenských akcií obce.
O tom, čo sa nám podarilo uskutočniť a čo nie, som vás pravidelne informoval prostredníctvom
týchto novín.
Práca starostu sa obyčajne posudzuje podľa toho, čo postavil, vybudoval. Skutočnosť je ale taká, že
takéto malé obce ako je aj tá naša, dokážu uskutočňovať len také väčšie investície, ktoré aktuálne
podporuje štát, alebo európske fondy. Aj to len za predpokladu dobrého projektu, kvalitne spracovanej
žiadosti a po schválení tej ktorej inštitúcie, ktorá podporu poskytuje. Takéto malé obce z vlastného
rozpočtu nie sú schopné žiadnej väčšej investície.
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Nesmierne ma teší, že sa zrekonštruovala škôlka, stavajú sa byty, opravíme a vynovíme dom smútku,
budeme mať nové verejné osvetlenie, ale som veľmi hrdý aj na menšie úspechy, ako napríklad na tieto
noviny, na to, že sa nám vďaka zavedeniu odvozu odpadu od domácností podarilo zabezpečiť čistotu v
obci a zamedziť tvorbu čiernych skládok, na všetky nové podujatia, ktoré sa stali za tie štyri roky
tradičnými, na dobré vzťahy s organizáciami pracujúcimi v obci, atď. Snažil som sa byť vždy každému, kto
ma vyhľadal k dispozícii, tiež poradiť, alebo pomôcť či už v úradných záležitostiach alebo v
spolunažívacich vzťahoch. Ak som náhodou niekomu nevedel pomôcť, alebo očakával niečo iné, alebo
viac, ospravedlňujem sa, vždy som sa snažil veci riešiť v rámci svojich možností a pozerajúc sa na dané
problémy z viacerých uhlov.
Práce a taktiež plánov na ďalšie obdobie je veľa, ale práve preto, že tieto plány bez finančnej
podpory nie sú realizovateľné, nechcem sa púšťať do zbytočných sľubov. Aktuálna situácia v oblasti
podpory ukáže, do čoho môže obec investovať a čo rozvíjať. Prioritou naďalej ostáva vybudovanie
chodníkov, dokončenie verejnej kanalizácie a výstavba detského ihriska. Jedno vám však viem s istotou
sľúbiť, že aj naďalej budem pracovať s plným nasadením, svedomite a čestne pre blaho občanov a rozvoj
obce.
Naše plány, naše myšlienky, môžu byť realizované len s dobre fungujúcim obecným zastupiteľstvom,
ktoré má významnú úlohu pri riadení obce. Okrem iného rozhoduje o financiách obce, investíciách do
rozvojových programov, správe majetku obce, podpore organizácií pôsobiacich v obci. Takže o živote,
súčasnosti a budúcnosti obce.

10. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do miestnej samosprávy, okrem starostu si musíte vybrať z
kandidujúcich 13 poslancov tých 7 ľudí, o ktorých si myslíte, že budú vhodnými zástupcami vás
občanov, v hájení vašich záujmov a záujmov obce.

Želám vám správne rozhodnutie.
Ing.Csaba Kálazy
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