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POZVÁNKY A OZNAMY
Tradičná kapustnica

Miestna organizácia Matice slovenskej a OZ Jelenka
v spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom Vás pozývajú na tradičnú kapustnicu dňa 22.12.2013 o 18.00 hod
v kultúrnom dome v Jelenci. Tešíme sa na Vašu účasť!

Stolnotenisový turnaj

Dňa 26.12.2013 sa v kultúrnom dome uskutoční stolnotenisový turnaj In memoriam na pamiatku pána učiteľa Dominika Czaka.

Vianočný koncert

Dňa 6.1.2014 sa uskutoční vianočný koncert zmiešaného zboru Ghymes a pozvaných zborov v kultúrnom
dome v Jelenci.
Srdečne Vás všetkých pozývame!

Oznam obecného úradu

Štiepenie drevín z Vašich záhrad a vínnych prútov vo
viniciach sa uskutoční začiatkom apríla 2014.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a šťastný nový rok Vám praje starosta obce
a aparát obecného úradu.

Jelenecký spr avodajca - GÍMESI HÍR MONDÓ
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE K OSLAVÁM

Vážení spoluobčania!
Všetkých Vás srdečne vítam a pozdravujem na tomto slávnostnom podujatí.
Prišli sme pozdraviť jubilujúci folklórny
súbor Jelenka a zároveň, aby sme si spoločne pripomenuli históriu našej obce pri
príležitosti 900. výročia prvej písomnej
zmienky.
Míňa sa deň za dňom, rok za rokom
a my sa v určitých chvíľach zastavíme, aby
sme si uvedomili významné medzníky vo
svojom živote.
Je to až neuveriteľné, ako rýchlo ubieha čas. Máme za sebou skoro 1000 ročnú
históriu. Prvá písomná zmienka o obci
pochádza z roku 1113, keď názov obce
ako Gímes sa vyskytol v súpise majetkov
zoborského benediktínskeho kláštora.

né prostredie a popritom vytvárajú
nové pracovné príležitosti.

História našej obce je úzko spojená s rodom Forgáchovcov, bývalými majiteľmi
tunajších rozsiahlych majetkov.

Moje poďakovanie patrí každému, čo priložil ruku k dielu.
Záverom ako živý príklad uvádzam
úpravu týchto priestorov. Pomohli
tu naši nezamestnaní napr. úpravou prostredia, vytvorením nového
osvetlenia môj zástupca Vladimír Gálik, vybudovaním nových
stojanov na osvetlenie a výzdobu
Jaroslav Magát a spol. okopaním
a výsadbou okrasných kríkov vedúci Bistra Viliam Čabo a ďalší
zamestnanci obce. Každému patrí
moje poďakovanie.
V neposlednom rade by som sa
chcel prihovoriť našim jubilujúcim.

Jedným z najvýznamnejších osobností rodu Forgáchovcov bol biskup Pavol,
ktorý dal na hrade postaviť 4 kaplnky.
V rokoch 1720 až 1722 spolu s obyvateľmi obce postavil nový rímsko-katolícky
kostol v barokovom štýle. V roku 1722 sa
Pavol Forgách pustil aj do stavby barokového kaštieľa na dvore ktorého oslavujeme dnes. Sem sa neskôr presídlila celá
grófska rodina a žila tu až do roku 1919.
Po prvej svetovej vojne bola naša obec
pripojená k Československu. 1. októbra
1948 povereníctvo vnútra premenovalo
obec Gímes na Jelenec. V obci nastali
veľké zmeny. V roku 1951 bolo založené
JRD, v roku 1960 bola postavená nová škola a začali ju navštevovať žiaci aj
z okolitých obcí: Kolíňany, Žirany,
Kostoľany pod Tríbečom, Ladice,
Neverice. V budove kaštieľa sa
otvorilo kino, v roku 1966 bol vybudovaný Autocamping Remitáž,
bolo dané do užívania nové zdravotné stredisko. V roku 1971 bola
dokončená výstavba fary, v roku
1976 sa vybudoval futbalový štadión a v roku 1978 dedina svojpomocne postavila dom smútku.
Po tomto roku v obci výrazne
vyrástla individuálna bytová výstavba rodinných domov. V roku
1991 bol postavený kultúrny dom
čo nám napomohlo ešte výraznejšiemu rozvoju kultúrneho života.
Nedá mi nespomenúť si na u nás
začínajúceho Karola Duchoňa, na
jedného najlepšieho slovenského
speváka všetkých čias. Prvé slobodné voľby sa uskutočnili v roku
1990. Vznikla prvá samospráva
obce na čele so starostom a obecným zastupiteľstvom. V súčasnosti má obec 2033 obyvateľov a ich
počet každým rokom pribúda. Po
tzv. nežnej revolúcii nastali veľké
zmeny.
Dnes už celá obec je splynofi kovaná, na každej ulici je pitná
voda z miestneho vodovodu
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900. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY

a elektrina, kanalizácia je vybudovaná na
cca 80 %. Z fondu EÚ sme zrekonštruovali
budovy ZŠ, budovu kaštieľa, kde sa teraz
nachádza múzeum, podarilo sa získať
fi nančné prostriedky na nový smerný
územný plán obce, vybudovalo sa centrum obce, autobusové zastávky, zrekonštruoval resp. zateplil sa kultúrny dom.
Postavili sme nájomné byty pre 14 rodín,
dali sme do prevádzky multifunkčné ihrisko pri škole ,detské ihriská, parky na
relax, nové parkovacie miesta. Pri dnešnej
fi nančnej situácii nie je ľahké napredovať, ale vedenie obce starosta, poslanci
Obecného zastupiteľstva, zamestnanci
Obecného úradu spolu s Vami občanmi
spoločne chceme vytvárať čo najlepšie
životné podmienky pre nás a pre budúce
generácie.
Minulosť sa nedá meniť, na budúcnosti je najkrajšie to, že ju môžeme tvoriť sami. Musíme sa vedieť prispôsobiť
k vývoju. Využiť maximálne možnosti
poskytnuté Európskou úniou. Realizovať
v maximálnej miere investičné projekty,
ktoré zvyšujú kvalitu života šetria život-

Pozdravujem a blahoželám našej folklórnej skupine Jelenka, ktorá
si pripomína desiate výročie svojho
vzniku. No nielen pozdraviť a zablahoželať im, ale predovšetkým
poďakovať za tú činnosť, ktorú
vykonávajú. V dnešnej dobre nie je
to ľahká vec, pravidelne nacvičovať
na úkor svojho voľného času. Stojí
to nesmierne veľa driny, odriekania a
námahy. Vaša práca je mimoriadne cenná
a zaslúži si náš obdiv.
Ale myslím si, že stojí to zato, veď pri
úspešných vystúpeniach reprezentujúcich našu obec sa zabúda na námahu.
Ešte raz ďakujem za prácu Vám a vedúcej
súboru p. magistre Žofi i Magátovej a jej
manželovi Jaroslavovi Magátovi a do
ďalších rokov účinkovania Vám prajem
veľa síl, vytrvalosti pri tejto vašej práci, no
a predovšetkým veľa ďalších úspešných
vystúpení.

Vážení prítomní!
Ďakujem Vám všetkým, že ste prišli
podeliť sa s nami v tieto slávnostné chvíle. Prajem Vám, aby ste sa tu dobre cítili
a v mene všetkých občanov obce Jelenec
chcem popriať ďalších 900 rokov úspešnej
existencie našej obce.
Ladislav Púchovský,
starosta obce
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Každý deň kráčam svojou ulicou,
poznám v nej každú skalu,
Počet okien na domoch, stromy pod
oknami a storaké zvláštnosti ľudí,
Ktorí tu so mnou bývajú.
Poznám ich všetkých.
Aká si bola, moja ulica, aká si bola,
moja dedina,
Pred rokmi, ktoré uleteli, pred rokmi,
ktoré sa vyparili ako voda.
Ak sa človek dožíva okrúhleho jubilea
stretne sa pri tejto príležitosti rodina, či
priatelia. Presne tak to býva aj vtedy ak
oslavuje okrúhle výročie obec.

maďarská folklórna
skupina Villő, tanečný súbor SZÁRAZÁG
z maďarského Litéru
a jelenecké ochotnícke divadlo predviedlo dva krátke
kabarety s názom:
Pred svadbou a Drevorubači.
Svojimi
staršími
i
novými
hitmi nás zabavila
speváčka SZANDI
z Maďarska. Po

menuli aj 10 výročie založenia folklórnej
skupiny Jelenka. V programe vystúpili
DFS Jelenček, FS Jelenka, FS Furmani
z Nitry a do života sa uviedla aj nova
folklórna skupina „Jelenčan“.

Nie je veľa príležitostí tak vzácnych
a neopakovateľných ako je táto. Príležitosť, kedy nás obyčajné číslo núti
zamyslieť sa nad zmyslom ľudského
života. Chvíľ, kedy si chtiac nechtiac
uvedomujeme, že sme súčasťou majestátneho kolobehu, nezastaviteľného
prúdu času.
Čas plynie svojim nemenným
tempom. Deň strieda noc so železnou
pravidelnosťou. Postupne starnú listy
kalendára.
Tento rok si pripomíname 900 rokov
od prvej písomnej zmienky o našej obci.
Pri tejto príležitosti obec zorganizovala
niekoľko podujatí. Tak si poďme zaspomínať:
Dňa 15. júna 2013 sme oslávili naše
výročie slávnostnou svätou omšou a kultúrnym programom v kaštieľskom dvore
rodu Forgách. V rámci osláv sme si pripo-
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S piesňami v podaní Ľuda Kuruca
sme si zaspomínali aj na Karola Duchoňa
a večer sa konala ľudová zábava. Do tanca
hrala hudobná skupina RETRO BAND.
Dňa 20. a 21. júla 2013 sme organizovali ďalšie podujatie a to 23. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce Jelenec. Tohtoročný turnaj vyhralo mužstvo
Bányász Újgímes.

Večer nám spríjemnili zabávači Robo
Kaiser, Peter Meluš a ujo Maťo. O hudobnú
časť sa postarali skupina RETRO BAND
a country skupina WEEKEND.
28. júla 2013 sa v kultúrnom dome
konala tretia časť obecných osláv. Po slávnostnej svätej omši bol kultúrny program,
kde vystúpili spevácke zbory: Kodály
Zoltán Daloskör z Galanty, zmiešaný zbor
FIDELITAS z Branču, detský zbor Základnej školy Jelenec a zmiešaný zbor GHYMES z Jelenca. V druhom bloku vystúpili:

programe bola tanečná zábava v podaní
Viliho Farkaša z Kajalu.
Oslavy sme ukončili nádhernými
ohňostrojmi.
Čo dodať na záver?
V mene kultúrneho strediska sa chcem poďakovať všetkým jednotlivcom
a skupinám, ktorí boli nápomocní pri
organizovaní osláv. Zároveň chcem vyjadriť vďaku všetkým našim spoluobčanom, že ste prijali pozvanie a zavítali ste
na jednotlivé programy. Verím, že každá
veková skupina si našla v programoch
to svoje a že sme mohli spoločne osláviť
900. výročie prvej písomnej zmienky
o obci.
Eva Farkašová
Kultúrna referentka
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Čo nového v OZ Jelenka?
Predošlý kalendárny rok 2012 sme začali tradične Fašiangami v obci. Sprievod
s muzikou do kultúrneho domu a spoločný fašiangový program v sále v podaní
DFS Jelenček a FS Jelenka sa stretol ako
obyčajne s úspechom. Ľudová zábava
trvala aj po polnoci.
V apríli 2012 sa spevácka skupina
z DFS Jelenček zúčastnila krajskej súťažnej
prehliadky Festival ľudovej hudby v Nitre
a ako jediná z Nitrianskeho kraja postúpila
do celoslovenského kola, ktoré sa konalo
v Habovke na Orave a dievčatá tam získali
bronzové pásmo. Takto úspešne reprezentovali nielen náš súbor a Nitriansky
región , ale aj našu obec, za čo sa im zvlášť
poďakoval aj pán starosta pri slávnostnom
ukončení školského roka na ZŠ.
V júni 2012 sme zorganizovali MFF
2012 v kultúrnom dome pri príležitosti 21.
výročia vzniku DFS Jelenček. Program sme
obohatili nielen vlastnými vystúpeniami,
ale aj programom našich hostí a to: DFS
Cardasie z Carnej Góry z Poľska a Detskou
tanečnou skupinou z Ľubľany zo Slovinska.
Na jeseň sme získali nových členov do
FS Jelenka a začali nacvičovať Požitavskú
svadbu. Po odbornej stránke sme prijali
spoluprácu s KOS Nitra a program sme
s veľkým úspechom uviedli na slávnostnom posedení pri Vianočnej kapustnici
2012. Naše vystúpenie sme obohatili
hudobným sprievodom ľudovej hudby
z Nitry, s ktorou sme nadviazali úspešnú
spoluprácu.
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Fašiangy 2013 sa niesli tiež v duchu
tradícií, ktoré sme oživili zaujímavými
maskami v sprievode a v rámci kultúrneho
programu sme predviedli Pochovávanie
basy. Ľudovou zábavou sme ukončili aj
tohtoročné fašiangové obdobie.
DFS Jelenček sa zúčastnil súťažnej
prehliadky DFS s choreografiou Hra na
svadbu a postúpil do krajského kola do Želiezoviec. Tam nám len o kúsok ušla výhra
a tak sme získali veľmi pekné 2. miesto.
Poďakovanie patrí nielen deťom, ale
aj ich rodičom, ktorí nielen pri nácvikoch
a úprave krojov nezištne pomáhajú, ale so
samozrejmosťou sa podieľajú aj na organizácii jednotlivých podujatí.
V máji FS Jelenka absolvovala sprievod
mestom a vystúpenie na MFF 2013 v Trenčianskych Tepliciach ako tradične so značným úspechom.
V júni sme pripravili oslavy 10. výročia
FS Jelenka na kaštieľskom dvore. Vďaka
rodine Starovičovej, ale aj ostatným členom sa podarila veľmi pekná výzdoba
a s pomocou OÚ aj nový tanečný priestor
na vystúpenie. Oslava nášho súboru sa
tak stala súčasťou Obecných osláv k 900.
výročiu prvej písomnej zmienky o obci.
V rámci osláv sa konala slávnostná svätá
omša so sprievodom obcou, na nádvorí
kaštieľa ukážky ľudových remesiel a kvalitné folklórne vystúpenie nielen domácich
súborov, ale aj FS Furmani z Nitry.
O polnoci nasledoval ohňostroj a ľudová zábava až do rána.

Po tejto náročnej akcii sme
cestovali do Poľska do Carnej Góry
k svojim družobným priateľom
a absolvovali 2 vystúpenia a krásny
spoločný víkend.
Za najväčší úspech v doterajšej
činnosti FS Jelenka však považujeme
účasť na 59. ročníku FF Východná
2013.
Náš súbor bol vybratý ako zástupca Západného Slovenska do programu folklórnych skupín pod názvom:
Veselie, veselie... Tento folklórny
blok snímala aj STV a jeho súčasťou
boli časti z Požitavskej svadby, ktorú
sme predvádzali spoločne s inými
súbormi z celého Slovenska. Veľká
vďaka patrí všetkým našim členom, muzikantom , odborným poradcom a nášmu
trénerovi – choreografovi Borisovi Magátovi, ktorý aj naďalej tvorí a trénuje.
Množstvo menších vystúpení, ktoré
sme absolvovali v našom okolí a regióne
ani nespomíname. Ale veríme, že naše
vystúpenia robia radosť všade tam, kde sa
ukážeme a že táto činnosť oslovuje nielen
našich členov, ale aj ostatných občanov
Jelenca.

Maďarská folklórna
skupina Villő
Vážení čitatelia!
Pri príležitosti 30-ho výročia vzniku
detského súboru „Villő“ vznikol súbor
„Gímesi Menyecske“. Odvtedy už uplynulo 17 rokov. Mali a majú za cieľ obnovenie
a zachovávanie ľudových piesní a tradícií,
aby sa na ne nezabúdalo. Názov súboru sa
počas uplynulých rokov párkrát zmenil,
starí členovia odchádzali, noví prichádzali
ale cieľ zostal ten istý.
Už dva roky môžete o našich vystúpeniach čítať aj v Jeleneckom spravodaji.
O uplynulých dvoch rokoch Vás chcem iba
stručne informovať (2011-2012).
V roku 2011 sa o gímešských tradíciách
mohli čitatelia viac dozvedieť na stránkach
Új Nő. S ľudovými piesňami sme pozdravili
publikum v našej družobnej obci v Maďarsku v Balatonivlágosi, kde slávili 50. výročie vzniku dediny. Ešte v tomto mesiaci
sme v spolupráci s Csemadokom tvorili
v kaštieli Etnografické múzeum („Gímesi

Myslíme si, že naša práca má zmysel,
pretože šírime krásny slovenský folklór,
robíme dobré meno nášmu súboru, obci
i regiónu. Ďakujem všetkým, ktorí nás
podporujú a držia palce do ďalšej práce.
Mgr. Žofia Magátová
Vedúca DFS a FS
PS: podrobnejšie informácie a fotografie
máme na facebooku – Folklórny súbor Jelenček, Jelenka a Jelenčan.
Néprajzi Gyűjtemény“). Súbor si v marci
pripomínal 15-te výročie vzniku. Na javisku sme pri tejto príležitosti ukázali pradenie a mali sme veľký úspech. Tu už vystupovali aj noví členovia a deti. Vtedy vznikol
i detský súbor, ktorý prijal názov: „Gímesi
Villő Hagyományőrző Csoport“. V máji
sme sa zúčastnili majálesu karpatskej
oblasti v Dunajskej Strede. V júni sme boli
v Kisudvarnoku na Turičnom festivale, kde
sme obecenstvu predstavili „ Skákanie cez
oheň“ (Tűzugrás) a „Turičné tradície“ (Pünkösdölés). V júli sme boli na dedinských
oslavách v Balatonvilágosi a obnovili sme
tradície pri žatve. Vo Veľkom Kýri sme sa
zúčastnili na dňoch Csemadoku a u nás na
Forgáchovských oslavách. V auguste sme
vystupovali vo Veľkom Cetíne a vo Viedni
na dňoch svätého Štefana. V novembri bol
kultúrny program „Daloló Zoboralja“ vo
Vlčanoch, kde nás tiež pozvali a mali sme
veľký úspech. V decembri bol kultúrny
program pod názvom „Vianoce pod Zoborom“ vo Výčapoch – Opatovciach kde
sme predstavili obecenstvu „Szent család
járás“. Naše vystúpenia sme v tomto roku
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ukončili u nás doma s programom „ Betlehemezés a Zoboralján“. Obnovili sme vianočné tradície: nosenie oplátky, návšteva
pastierov, štedrý večer.
V roku 2012 sme začali vystupovanie
vo februári na fašiangy s predstavením zabíjačkovej tradície. Pokračovali sme v Pohraniciach na podujatí „ Od troch kráľov
až po popolcovú stredu“. Zúčastnili sme sa
spomienkového aktu grófa Eszterházyho.
Na ďakovnej svätej omši boli dievčatá oblečené v krojoch a tak pozdravili jubilujúceho otca Teodóza. V máji sa ženy zúčastnili
na „Turičnom festivale“ v Tatabányi v Maďarsku, kde predniesli „nosenie duchien“
na svadbe pod Zoborom. V júni na súťaži
ľudových piesní „Ködellik a Mátra“ v Egeri
náš ženský zbor získal trofej „Aranysáv“ a
„Aranypáva“ s piesňami Szentiványi.
V auguste sme na stretnutí generácií
v Klasove a v Čechynciach na dňoch Csemadoku predstavili obecenstvu zvyky
„Szentiványi“. V Hodoši na dedinských
oslavách sme si zaspomínali na žatvu.
Z príležitosti 20. výročia priateľských
vzťahov regiónu Severný Balaton a Zoboralja sme boli v Balatonalmádi s programom „Preskakovanie ohňa“. V Jelenci na
svätej omši na počesť svätého Štefana sa
členovia súboru obliekli do krásnych gýmešských krojov. V septembri na stretnutí
viacdetných rodín sme predniesli zvyky
pri žatve. Odmenou bol veľký aplauz zo
strany obecenstva. Pri príležitosti mesiaca
úcty k starším súbor pobavil prítomných
s detskými hrami a piesňami pri oberačke.
Zúčastnili sme sa osláv 25. výročia vzniku

žiranského folklórneho súboru Žibrica.
Pozdravili sme ich detskými hrami a dospelí zaspievali krásne piesne spievané
pri oberačke. Tieto hry a piesne sme predniesli aj na svetovom programe „Spievaj,
tancuj s nami“ v Nesvadoch. V decembri
sa uskutočnil program „Betlehem v okolí
Nitry“ vo Veľkom Cetíne. Tu deti predniesli nosenie oplátky a dospelí nosenie prútov
a spievali vianočné koledy.
Počas týchto dvoch rokov sme vystupovali veľakrát, ale niektoré vystúpenia sme
museli aj odmietnuť časových dôvodov.
V januári roku 2013 v rámci programu
„Fašiangy na vidieku Zobor“ deti v našej
obci predniesli „Tananaj“ a „Balázsolás“.
V júli na stretnutí generácií obecenstvo mohlo vidieť detské hry, Villő a kyticu
ľudových piesní. 18. júla sme boli v Budapešti na galaprograme, kde sme s veľkým
úspechom predniesli skákanie cez oheň.
28. júla v rámci osláv 900. výročia prvej
písomnej zmienky o obci sme vystúpili
na slávnostnom programe , kde sme predstavili gýmešskú svadbu. Určite to zaujalo
obecenstvo, ktoré sa nám odmenilo dlhotrvajúcim potleskom.
Za doterajšie vystúpenia, za ochotu
a prácu patrí každému členovi veľká vďaka, lebo zosúladiť nacvičovanie a vystúpenia nie je maličkosť.
Súbor „Gímesi Villő Hagyományőrző
Csoport“ už stojí na nových základoch
a preto prajem každému veľa síl, dobré
zdravie vytrvalosť a veľa-veľa úspešných
vystúpení v budúcnosti.
Rozália Borbélyová

Život a fungovanie
nášho speváckeho zboru
Od vzniku nášho speváckeho zboru uplynulo už takmer päť rokov. Počas tejto doby
sme sa zúčastňovali rôznych podujatí, úspešne vystupovali doma aj v zahraničí. Každoročne pripravujeme pre Jelenčanov vianočné koncerty, ktoré sa už stali tradíciou v našej
obci. Tento rok sme sa zúčastnili v Nitre na mestských misiách, kde sme získali nezabudnuteľné zážitky. Zborová hudba sa stala súčasťou života našej obce, a tak vytvára
trvalú kultúrnu hodnotu. Účinkovanie v zbore prináša nielen obecenstvu ale hlavne
spevákom pocit, ktorý vie opísať len ten, kto to prežíva. Spevácky zbor Ghymes vznikol
aj funguje naďalej vďaka ľuďom, ktorí svojou neúnavnou prácou napomáhajú kultúrnemu rastu v Jelenci, a preto každý člen speváckeho zboru môže byť hrdý na svoj prácu,
ktorou obohacuje nielen svoj život, ale aj životy iných.
Imrich Varga, vedúci zboru
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Škola v Jelenci
Z histórie
Dátum vzniku prvej obecnej školy
v Jelenci nie je známy. Najstarší zachovaný
školský výkaz, ktorý je uschovaný v archíve v Nitre, je z roku 1877/78. Kroniky, ktorými škola disponuje, sú vedené od roku
1885, kedy sa škola vo vtedajšom Gýmesi
stala štátnou školou. V roku 1912 bola štátna škola v Jelenci presťahovaná do nových
priestorov, v ktorých v súčasnosti sídli
Materská škola. Vtedy mala škola 3 triedy
a obecný byt. Vyučovanie
žiakov bolo iba v maďarčine.
Slovenská trieda vzniká
v škole v roku 1925 a navštevuje ju 26 žiakov. Dve maďarské triedy navštevuje 109
žiakov. V roku 1930 vznikajú
v obci dve samostatné školy.
Maďarská s tromi triedami.
Slovenská s dvomi triedami.
Maďarskú školu navštevuje
približne 160 žiakov a slovenskú približne 80 žiakov.
V tejto podobe funguje
školstvo v Gýmeši aj počas
vojnového
Slovenského
štátu a tiež po vojne až do
roku 1946. V tomto roku bolo vyučovanie
v maďarskom jazyku zrušené a školu navštevovalo 201 žiakov, ktorí sa učili v piatich triedach.
V roku 1947 okrem pôvodnej Ľudovej
školy (neskôr Národnej školy) pre žiakov
1.-5. ročníka sa zriaďuje v obci aj Štátna
obvodná meštianska škola pre žiakov
6.-8 .ročníka, ktorú navštevujú aj žiaci
z Kolíňan, Žirian a Ladíc. Vyučovanie
v maďarskom jazyku sa obnovuje v roku
1950 a v roku 1953 vznikajú v obci dve
Osemročné stredné školy, jedna so slovenským a druhá s maďarským vyučovaním
jazykom. Tieto dve školy sa stali základom
pre vznik školy v súčasnej podobe, keď sa
zlučujú a od 1. septembra 1959 existuje
v obci už len jedna škola s dvoma vyučovacími jazykmi. V tom istom školskom roku
sa škola sťahuje do dnešných priestorov.
Počas ďalších rokov sa premenúva na Základnú deväťročnú školu resp. Základnú

školu. Dnes škola nesie názov Základná
škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec a
od roku 2002 je samostatnou rozpočtovou
organizáciou s právnou subjektivitou a jej
zriaďovateľom je obec Jelenec.

Zo súčasnosti
Škola má približne 300 žiakov, z toho je
asi 260 v triedach so slovenským vyučovacím jazykom a 40 v triedach s maďarským
vyučovacím jazykom. Okrem žiakov z Jelenca navštevujú školu aj žiaci zo Žirian,
Kolíňan, Ladíc, Neveríc a Kostolian pod
Tribečom.

Aj keď ide o školu vidiecku, nie je to
škola, ktorá by bola v nitrianskom okrese neznáma, práve naopak. Škola si za
roky svojho pôsobenia vybudovala meno
vynikajúcej školy, ktorá konkuruje tým
najlepším základným školám i osemročným gymnáziám v celom okrese i kraji.
V konkurencii približne 70-tich škôl sa
každoročne vo vyhodnotení úspešnosti
v predmetových olympiádach a postupových súťažiach umiestňuje medzi lídrami
v okrese.
Počas ostatných rokov, škola prešla
veľkými zmenami. V spolupráci s obcou
zrekonštruovala kompletne svoje priestory a získala školský autobus, ktorý je aj po
siedmych rokoch prevádzky na Slovensku
stále raritou. Či už vlastnými silami alebo
aj s významnou podporou obce sa škola
dokázala stať príkladom prirodzeného
zavádzania informačno-komunikačných
technológií do vyučovania. Disponuje
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šiestimi interaktívnymi tabuľami a počítačovou učebňou, množstvo počítačov
využíva na administráciu a prípravu
učiteľov. Využíva nové multifunkčné ihrisko a telocvičňu vybudovanú v kaštieli,
vyučuje dva cudzie jazyky, má bohatú mimoškolskú činnosť a dosahuje každoročne
solídne výsledky v celoštátnom testovaní
deviatakov. Jej úspešnosť v prijímaní absolventov na zvolené študijné odbory je
tiež vynikajúca.
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Personálne obsadenie školy je optimálne, kvalifi kovanosť vyučovania jednotlivých predmetov je vysoká. Pedagogickí
zamestnanci sa neustále zdokonaľujú a
pracujú na sebe. Celoživotné vzdelávanie,
kariérový rast a zvyšovanie kvalifi kácie
je na škole samozrejmosťou. Kvalitné
a kvalifi kované vyučovanie, rodinná a
tvorivá atmosféra v Školskom klube detí
sú každodennou snahou pedagogických
zamestnancov. Technicko-hospodárske
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na rekonštrukciu pôvodne potrebovala materská škola viac peňazí.
Finančná injekcia od spoločnosti
Henkel však bola dostatočným impulzom na to, aby škôlke fi nančne
prispela aj obec a nemalou čiastkou
aj samotní rodičia zo SRRZ (Slovenská rada rodičovských združení).
Finančný balík tvorili príspevky z 2%
z daní a zisk z „Disko - zábavy“, ktorú
sa nám darí úspešne organizovať už
niekoľko rokov, vďaka dobrej spolu-

zázemie školy, o ktoré sa starajú nepedagogickí zamestnanci, je tiež veľmi dobré.
Vynikajúca školská strava, hygienické a
krásne upravené priestory školy a jej okolia, či vzorne vedené a prehľadné fi nancie
sú každodennou realitou.
Žiaci dostávajú to najlepšie, čoho je
škola v súčasnosti schopná. Vedenie i zamestnanci sa snažia o pozitívnu klímu a
jasné pravidlá. Osobnostný rast žiaka je na
prvom mieste. Profi lom absolventa školy
by mala byť nielen múdrosť, ale aj šikovnosť a morálne hodnoty. Pri vyučovaní sa
škola snaží žiakom dávať nielen sumu vedomostí, ale aj kompetencie pri ich uplatňovaní a etické zásady. Regionálne tradície a vzťah k nim škola žiakom vštepuje
v rámci predmetu Regionálna výchova. Pri
výchovných problémoch sa škola v prvom

rade snaží ísť cestou spolupráce s rodičmi,
o ktorých sa opiera, veď základom výchovy
vždy bola a bude rodina. Rodičovské združenia, slovenské aj maďarské, fungujú veľmi dobre, čoho dôkazom je nielen podpora
pri organizovaní mimoškolských akcií a
tradične úspešného zberu papiera, ale aj
ich pomoc pri organizácii dvoch rodičovských plesov každý rok.
Za roky fungovania sa zamestnanci i
žiaci v škole naučili, že aj neúspechy sú našou realitou, pretože kto robí, robí aj chyby.
No žiadny neúspech nás nesmie demotivovať, práve naopak, musíme sa z neho
vedieť poučiť, musí nás posunúť dopredu
a motivovať nás rovnako ako nás motivujú
úspechy, na ktoré je škola právom hrdá.
Mgr. Miroslav Bogr,
zástupca riaditeľa

Rekonštrukcia materskej školy

T

ohtoročné leto prinieslo do života
materskej školy nielen teplo ale aj
trochu osvieženia. Možno tí, ktorí
nie sú priamo zainteresovaní si
z vonka ani nevšimli, že sa tam niečo
zmenilo. Ako náhle vstúpia do budovy materskej školy okamžite zbadajú
tú zmenu. Celkom sa zmenil celý interiér – chodba, triedy, spálňa....
Finančný dar od fi rmy Henkel
dodal materskej škole v Jelenci odvahu na kompletnú rekonštrukciu interiéru budovy. Projekt „Zelená škôlka“, pre ktorý sme získali fi nančnú
dotáciu v programe MIT v minulom
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roku sa úspešne ukončil toto leto. Celkovú
realizáciu projektu podporil aj pán starosta, ako zriaďovateľ materskej školy, pretože

práci s rodičovskou verejnosťou, ktorú tvoria niekoľkí nadšenci.
Dobrovoľnícku myšlienku podporili aj samotní dodávatelia, fi rma
Houp Taid, ktorým vďačíme nielen

za výmenu okien ale aj za žalúzie,
ktoré nám nakoniec zadarmo nainštalovali do jednej z tried.
Tak naši škôlkari majú nielen
nové okná, vertikálne žalúzie ale
aj maľovku, podlahy a koberce
nielen v oboch triedach ale aj
v spálni. Konečne sme dali definitívne zbohom hlavne starým
oknám, ktoré vydržali a zároveň
doslúžili po rovných sto rokoch.
„Je to neuveriteľné, že vďaka
toľkým úžasným ľuďom nakoniec
získala naša škôlka konečne nový
interiér.“
Edita Hóková
Riaditeľka MŠ
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Futbal v obci:
Začalo to asi takto:
Na jeseň 2011 sme angažovali nového
trénera „Josiho“ Urgeho,čo sa neskôr ukázalo ako veľmi dobrý krok. V júni 2012 sme
skončili v 2.B triede na 2. mieste.Podali
sme prihlášku do 2.B. triedy.Spokojní sme
odcestovali po dovolenkách.
Práve na dovolenke ma telefonicky zastihol p. Révay /predseda ŠTK/ či nechceme skúsiť 1. triedu. Lenže malo to taký
malý háčik. Nemali sme dorastenecké
mužstvo. Tak sme sa narýchlo stretli a prebrali sme naše možnosti. Bola to veľká výzva, ale aj veľká neznáma. Dohodli sme sa,
že prečo to neskúsiť, takáto príležitosť nie
je každý deň.
Na drahé posily sme nemali fi nancie.
Namiesto M. Turana prišiel M. Bakita
a „staronový“hráč O. Bosák. Na moje
prekvapenie sme v jesennej časti skončili
na 2. mieste so stratou 1. bodu za Alekšincami. Vedeli sme kde máme slabiny a po
jeseni sme sa posilnili na brankárskom
poste.
V jarnej časti bol začiatok slabší, museli sme pristúpiť k zmene trénera. Prišiel
k nám A. Štefanka. Neskôr zavládla medzi
nami opäť herná pohoda a do posledného
kola sme bojovali o 1. miesto v okrese.
Najhorší zápas na jar sme odohrali
práve v čase, keď sme sa najviac potre-

bovali ukázať a potvrdiť, že naše umiestnenie nieje vec náhody. V rozhodujúcom
zápase sme prehrali a skončili na peknom
2. mieste ako nováčik súťaže. Ak by nám
niekto pred začiatkom sezóny povedal,
že budeme bojovať o 1. miesto, ťažko by
nám niekto uveril. Veľká škoda je, že sme
to nedotiahli dokonca a mohli sme skončiť
na prvom mieste.
V jarnej časti sme viac krát museli dohovárať dorastencom. Pre ich rôzne dôvody a zranenia postupne prestali hrať 5-ti.
V posledných kolách sa už ledva polepili
11. Od súťažného ročníka 2013/2014 sme
preto pristúpili k zmene trénera. Mužstvo
prevzal Š. Zeman. Mužstvo bolo doplnené o hráčov z Kolínan, Žirian, Slažian
a Ladíc.
Momentálne je v mužstve silná konkurencia a veľká chuť trénovať, nakolko je 20
členný káder a hrať môžu v základe iba 11.
Len nech im to dlho vydrží.
Naše ciele v novej sezóne je omladiť
a zapracovať aspon 1-2 vlastných hráčov
a vyhnúť sa bojom o záchranu.
Pribudol k nám z dorastu B. Tkáč a T.
Tasáry z Ladíc –hráč Jelenca.
Veľké poďakovanie patrí obci Jelenec
na čele s p. starostom, p. Lubošovi Nagymu, Š. Zemanovi za ich pomoc pri riadení
nášho futbalového klubu.
Ivan Varga
Prezident FC Jelenec

Lopatový tanec na hr ade Gýmeš
Bác, bác, bác, bác ... štyrikrát zatancovala drevená lopata s erbom rodu
Forgách na zadných častiach tela väčšiny
pútnikov 27. júla 2013, na hrade Gýmeš
v Nitrianskom kraji, pred začiatkom svätej omše vo dvorane zrúcaného hradu.
Tento veselý starodávny zvyk zaviedol
okolo roku 1734 biskup gróf Pavol Forgách
V. pre návštevníkov resp. pútnikov, ku
sviatku patróna kaplnky sv. Ignáca z Loyoly. Keď poddaný panstva hradu Gýmeš
priniesli na hrad dožinkový veniec a pri
tej príležitosti bola v kaplnke na hrade
odslúžená ďakovná sv. omša. Každý návštevník po tomto veselom rituáli bol zapísaní do knihy, ako spomienka na veselý
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zážitok. V 19. storočí však po spustnutí
hradu tento zvyk zanikol.
O.z. F.d.G. za pomoci farského úradu
a Obecného úradu v Jelenci obnovilo v roku 2010 tento veselý zvyk a tak tento rok už
po 4-krát približne 80 návštevníkov hradu
mohlo zažiť neopakovateľnú atmosféru
dávnych čias.
Tentoraz sv. omšu v latinskom jazyku
celebroval vdp. Igor Písečný z ladickej farnosti. Osem členov o.z. Hereditas Patrum
sprevádzali v dobových kostýmoch túto
liturgickú slávnosť a tak prispeli k nevšednému zážitku pútnikov na hrade
Gýmeš.
Vladimír Forgáč

Narodenia:

Úmrtia:
Rok 2010

Rok 2010
Bédiová Nina, Andraško Marek, Streda
Gabriel, Balgavý Kristián, Kabátová
Kristína, Nagyová Lea, Toráč František,
Zajácová
Sára,
Šeböková
Vivien,
Rusňáková Natália, Nagy Tomáš, Malenký
Denis, Borbélyová Ela, Kurucová Rebeka,
Ballová Nelly, Kuruc Ľudovít, Furková
Stela, Blaži Teodor.
Rok 2011
Zimná Nina, Bohovič Štefan, Murka
Patrik, Zemančíková Nela, Kurucová
Simona, Mikulcová Dominika Miriam,
Varga Sándor János, Rychtáriková
Anabel, Szabó Damián, Tkáčová Olívia,
Boszorádová Klára, Koželuh Ondrej,
Ovsenáková Laura, Balková Leila, Samko
Marek, Šimorová Nela, Stredová Miriam,
Bédi Peter, Velická Ela, Haluza Patrik,
Bencz Mathias, Machálik Simon, Hrdá
Laura, Billová Šarlota, Gyepes Aleš.
Rok 2012
Jakub Martin, Andraško Tomáš, Ďuricová
Kristína, Klučiar Adam, Pintér Andrej,
Suchá Vanesa, Kaplánová Nina, Čepilek
Lukáš, Haromšitz Michal, Majer Linda,
Majer Laura, Jamrich Sebastian, Kuruc
Erik, Kontár Michal, Albert Saliu, Fazekaš
Jozef, Gálik Jakub, Beňová Kristína.
Rok 2013
Nagy Lukáš, Toráč Denis, Vargová
Viktória, Vargová Vivien, Dlugošová
Eliška, Kondéová Nela, Jančová Sarah
Ester, Lazarelis Vasilis, Gyepesová Nela,
Turčanová
Magdaléna,
Zelenayová
Michaela, Šlosárová Karin, Nagyová Júlia,
Matúška Jaroslav, Michalička Miroslav,
Boszorád Ján, Nagy Lukáš.

Šipošová Veronika, Šipošová Anna,
Vadík Mikuláš, Kuruc Dušan, Segéň Ján,
Varga Štefan, Jančo Alexander, Gáliková
Monika, Čapo František, Bélik Jozef,
Zaťková Rozália, Molnárová Mária,
Varga Ladislav, Vargová Vincencia, Prčík
František, Puchovská Júlia, Sándorová
Barbora, Gáliková Alžbeta, Laczika
Michal, Dubaiová Justína.
Rok 2011
Gál Ondrej, Vargová Verona, Borbély
Ladislav, Culková Barbora, Balog Csaba,
Farkašová Monika, Molnárová Helena,
Bélik Ladislav, Hronček Jozef, Pilipová
Alžbeta, Szegényová Eva, Gašpar Jozef,
Jančo Michal, Molnárová Barbora,
Šlotková Marta, Nagyová Júliana, Balog
Tibor, Fintová Mária, Maslienka Juraj.
Rok 2012
Gálik Štefan, Janoštiaková Anna,
Andrášková Helena, Šinka Jozef, Ďuriš
Ladislav, Varga Ján, Nagyová Edita,
Kontárová Iveta, Tóthová Cecília,
Laciková Alžbeta, Siváková Veronika,
Krížová
Barbora,
Švecová
Anna,
Starovičová Mária, Gáll Štefan, Počiková
Lea, Šipoš František, Sipos Baltazár,
Demo Michal, Komarňanský Marian.
Rok 2013
Finta Ondrej, Mgr. Czakó Dominik,
Vargová Terézia, Šípošová Elena,
Puchovská Terézia, Jančová Margita,
Borbély Viliam, Andraško Ján, Jamrich
Michal, Andrašková Rozália, Fazekaš
Štefan, Richter Alexander, Szegény Karol,
Vargová Helena, Andrašková Magdaléna,
Varga Imrich.
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A gímesi lakosok hírmondója
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MEGHÍVÓK ÉS ÉRTESÍTÉSEK
Karácsonyi műsor
A Matica szlovenská helyi alapszervezete a Jelenka Polgári társulás és a helyi kultúrközpont szeretettel meghívja
Önöket karácsonyi műsorára, melyre 2013 december 22
– én 18.00 órai kezdettel kerül sor a kultúrházban. Mindenkit szeretettel várunk!

Asztalitenisz verseny
A helyi kultúrközpont Czakó Domonkos tanító úr emlékére asztalitenisz versenyt rendez 2013 december 26 – án
a kultúrházban.

Karácsonyi záróhangverseny
A Ghymes vegyeskar meghívja Önöket karácsonyi
koncertjére, melyre 2014 január 6-án kerül sor
a kultúrházban.
Mindenkit szeretettel várunk!

A községi hivatal hirdetése
A fa és a szőllővessző felaprózása kertjeikből illetve
a szőllőhegyen 2014 április elejére van betervezve.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kíván a község polgármestere és a
Községi hivatal dolgozói.

staré knihy, časopisy,
noviny, obrazy...
Ak by niekto likvidoval
knižnicu, nechcel by staré
knihy z povale po babke a
dedkovi, dajte mi prosím
vedieť. Osobne si ich po
dohode aj odveziem.
Kontakt: 0905 259 609,
Mail: knieza@panter-pmd.sk

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

A Ghymes Vegyeskar megalakulását és működését sok lelkes embernek köszönheti, akik
fáradságot nem ismerve bátran vállalták, és továbbra is vállalják a munkát falunk kulturális fellendülésén. Ezért minden kórustag büszke lehet munkájára, amit az énekkarban
végez, hiszen olyat képvisel, amivel csak gazdagítani tudja saját és mások életét.
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A POLGÁRMESTER ÜNNEPI BESZÉDE KÖZSÉGÜNK ELSŐ

Tisztelt polgártársak!
Mindnyájukat sok szeretettel
üdvözlöm és köszöntöm ezen az
ünnepélyes rendezvényen. Ünnepelni
jöttünk, megemlékezvén községünk 900
éves írásos feljegyzéséről.
Múlnak a napok, az évek, de vannak
pillanatok, amikor megálljt parancsolunk
magunknak, hogy tudatosítsuk, igenis
vannak az életben fontos események,
évfordulók. Szinte hihetetlen milyen
gyorsan rohan az idő. Maholnap már 1000
éves múltra tekinthet vissza községünk.
Az első írásos feljegyzés 1113-ból
származik. A község Gímes néven szerepel
a zobori bencés kolostor irataiban. Falunk
történelme szorosan összefügg a Forgách
családdal. E család egyik legjelentősebb
személyisége Forgách Pál püspök volt, aki
a várban négy kápolnát építtetett. 1720 és
1722 között a falu lakosaival barok stílusú
római katolikus templomot épített. 1722ben belekezdett a barok stílusú kastély
építésébe is. Később ide költözött az egész
grófi család, ahol 1919-ig tartózkodtak.
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Az első világháború után községünk
Csehszlovákiához lett csatolva és 1948.
október elsején a belügy jóváhagyásával
a falu neve Gímes helyett Jelenec
lett. Bekövetkezett a nagy változások
időszaka. 1951 – ben megalakult a helyi
termelősszövetkezet, 1960-ban felépült
az új iskola amit a környező falvak tanulói
is látogatnak. Máig itt tanulnak Kolon,
Zsére, Lédec, Néver és Gímeskosztolány
diákjai. A kastély épületében
mozihelység nyílt, 1966 ban megépült az
autocamping, és átadták szolgáltatásnak
az új egészségügyi központot. 1971-ben
felépült az új plebánia épülete, 1976ban a futbalstadion és 1978-ban a falu
önerőből megépítette a ravatalozót.
Községünkben rohamosan
szaporodtak az újonnan épülő
családi házak. 1991-ben átadtuk
rendeltetésének a kultúrház épületét,
amely nagyban hozzájárult a kultúrális
élet fellendüléséhez. Az első szabad
választások 1990-ben voltak.
Megalakult a falu önkormányzata, élen
a polgármesterrel és a képviselőtestület
tagjaival. Jelenleg községünknek 2033
lakosa van, ami évről - évre növekedik.
A bársonyos forradalom után nagy
változások következtek be.
Ma már az egész falu területén
megtörtént a gázművesítés, minden
utcában van vízvezetékhálózat és
villanyáram, a csatorna hálózati
munkálatok kb. 80% -a készült el. Európai
uniós hozzájárulással felújítottuk
az alapiskola mindkét épületét,
a kastélyt, ahol most múzeum található,
felújítottuk a falu irányadó fejlesztési
tervét, megújult a falu központi része
új autóbuszmegállókkal, elkészült
a kultúrház épületének szigetelése,
ablakcserékkel. 14 család számára
építettünk bérlakásokat, átadtuk
rendeltetésének az iskolaudvaron
a multifunkciós sportpályát.
Parkolóhelyek, játszóterek, parkok
épültek. A mai anyagi problémák
közepette nem könnyű eredményesnek
lenni és előre haladni, de a polgármester,
a képviselőtestület, a hivatal
alkalmazottai a lakossággal karöltve
arra törekszünk, hogy minél jobb
életkörülményeket biztosítsunk a jövő

ÍRÁSOS EMLÍTÉSÉNEK 900. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

generációja számára. A múlton már nem
tudunk változtatni, de a jövő azért szép,
mert mi tudjuk megteremteni, kiépíteni,
formálni, alakítani.
Tudnunk kell alkalmazkodni és
maximális mértékben ki kell használni az
Európai unió nyújtotta lehetőségeket. Meg
kell valósítani a befektetési projekteket,
amelyek hozzájárulnak az életszínvonal
emeléséhez, védik a környezetet és
mindamellett munkalehetőségeket
teremtenek.
Mindezért, ami községünkben
megvalósult köszönet illet mindenkit,
aki bármily módon hozzájárult ezekhez
a munkálatokhoz. Köszönet illeti
a kultúra és a sport területén működő

szervezeteket és azok vezetőit is, akik
fellépéseikkel sikeresen képviselik
szülőfalunkat idehaza de a határokon túl
is.

Tisztelt jelenlévők!
Köszönöm mindenkinek, aki
megtisztelt minket jelenlétével ezen az
ünnepségen. Kívánom, hogy mindenki
érezze itthon magát és merem remélni,
hogy a kultúr program mindenkinek
tetszeni fog. Gímes község lakosainak
nevében kívánok további sikeres 900 évet
ennek a településnek.
Púchovský László
a község polgármestere
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Jövőbe néz, s álmodozik:
vajon meddig kalandozik?
Ifjonti hév alábbhagyott,
arcára bölcs csókot nyomott...
Ha az Idő kilencszázra jár,
biz` delelőn a napsugár,
átöleli a végtelen,
nem létezik, csak a jelen.
Ha kerek évfordulót ünneplünk,
összejön az egész család a barátok.
Éppen így van ez, amikor kerek évfordulót
ünnepel a község is.
Kevés az ilyen ritka és egyedi
alkalom. Alkalom, amikor egy egyszerű
szám arra ösztönöz bennünket, hogy
elgondolkodjunk az emberi élet felett.
Vannak pillanatok, amikor akarva vagy
akaratlanul felfogjuk, hogy egy nagy
fenséges ciklusnak vagyunk részesei
a megállíthatatlan idő múlásának.
Múlik az idő változatlan
ütemben. A nap váltja az éjszakát vas
rendszerességgel. Fokozatosan sárgulnak
a naptár oldalai.
Ebben az évben községünk első írásos
említésének 900. évfordulóját ünnepeljük.
Ebből az alkalomból több rendezvényt is
szerveztünk. Emlékezzünk csak vissza!
2013 június 15-én a faluünnepségeket
ünnepélyes szentmisével kezdtük
valamint kultúrműsorral a Forgách
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kastély udvarán. Az ünnepség
keretén belül a Jelenka folklórcsoport
megalakulásának 10. évfordulóját is
megünnepeltük. A műsorban felléptek
a Jelenček gyermekfolklórcsoport,
a Jelenka folklórcsoport, a nyitrai
Furmani folklórcsoport és új
folklórcsoport „keresztelőjére“ is sor
került a „JELENČAN“ néven. Ľudo Kuruc
előadásában Karol Duchoň néhány dala
csendült fel. Este a Retro band zenekar
gondoskodott a jó hangulatról.

2013 július 20. és 21-én 23. alkalommal
került megrendezésre a polgármester
kupájáért kiírt futballtorna. Az idei év
nyertese a Bányász Újgímes csapata lett.
Az esti műsorban Robo Kaiser, Peter
Meluš és Matyo bátya gondoskodott a jó
hangulatról. A táncmulatságon a Retro
band és a Weekend country zenekar húzta
a talpalávalót.

Harmadik alkalommal
2013 július 28-án tartottuk meg
következő rendezvényünket. Az
ünnepélyes szentmise után délután
kultúrműsorral kedveskedtünk
a nézőközönségnek a kultúrház
épületében. Első ízben énekkarok
találkozójára került sor. Felléptek:
a galántai Kodály Zoltán Daloskör,
a berencsi Fidelitas vegyeskar,
a Gímesi alapiskola gyermekkara és
a gímesi Ghymes vegyeskar, majd
a gímesi Villő Hagyományőrző
Csoport és a litéri Szárazág
táncegyüttes mutatta be műsorát.
Szandi énekesnő régebbi és új dalai
után még két rövid kabarét adott elő
a gímesi amatőr színjátszócsoport az
„Esküvő előtt“ és a „Favágók“ címmel.
A táncmulatságról
Farkas Vili Kajalról
gondoskodott.
A falunapokat gyönyörű
tüzijátékok fejezték be.
És mit hozzátenni
a végére?
A kultúrközpont
nevében szeretném
megköszönni minden
egyénnek és csoportnak,
akik besegítettek a falunapok
rendezésébe. Egyúttal szeretném
megköszönni a kedves polgároknak,
hogy elfogadták a meghívást és részt
vettek a programokon. Remélem,
hogy minden korosztály megtalálta
azt a műsort, amely érdekelte és
hogy közösen ünnepelhettük meg
községünk első írásos említésének 900.
évfordulóját.
Farkas Éva
kultúrfelelős
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Mi újság a Jelenka
polgári társulás
háza táján?
Az előző 2012-es évet már
hagyományosan a farsangi
műsorral kezdtük. Az élő zenés
felvonulás és a program a Jelenček
gyermekfolklórcsoport (GYFCS)
és Jelenka folklórcsoport (FCS)
előadásában mint mindig sikert aratott.
A táncmulatság még éjfél után is tartott.
2012 áprilisában a Jelenček
GYFCS részt vett a nyitrai „Népzenei
fesztiválon“ (Festival ľudovej hudby) és
mint egyetlen csoport a nyitrai járásból
továbbjutott az országos fordulóba,
melyet az árvai Habovkán tartottak
meg, ahol a lányok bronz minősítést
értek el. Sikeres szereplésükkel
nemcsak a csoportot és a nyitrai régiót
képviselték, de községünket is. Az
alapiskola tanévzáró ünnepségén ezért
a szereplésért a polgármester köszönetet
mondott a lányoknak. Júniusban
a kultúrházban megrendezésre került
a 2012-es nemzetközi folklórfesztivál
és egyben megünnepeltük a Jelenček
GYFCS megalakulásának 21. évfordulóját
is. Saját műsorunkon kívül még
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külföldi vendégeink is gazdagították
programunkat mint a lengyelországi
Cardasie gyermekfolklórcsoport
Carna Góráról és a szlovéniai
gyermektánccsoport Ľjubľanából.
A múlt év őszén új tagokkal bővült
a Jelenka FCS és elkezdtük begyakorolni
a Zsitvai lakodalom („Požitavská
svadba“) című műsorszámot. A nyitrai
KOS segítségét elfogadva a lakodalmat
sikeresen bemutattuk a karácsonyi
műsoron. A fellépést a nyitrai
népzenészekkel gazdagítottuk, akikkel
sikeres közreműködést létesítettünk.
A 2013-as farsangi műsor is
a hagyományok szellemében zajlott.
Ezúttal a felvonulást megnyerő álarcokkal
is újítottuk és a műsorban előadtuk
a bőgő temetését. Az idei farsangot is
táncmulatság zárta.
A Jelenček GYFCS részt vett a „Hra na
svadbu“ cimű műsorszámmal a gyermekf
olklórcsoportok versenyén és továbbjutott
a Zselízen megrendezett kerületi
fordulóba, ahol kis híján megszerezte az
első helyet, de végül is a szép második
helyezést érte el. Köszönet illeti nemcsak
a gyermekeket, de szüleiket is, akik
nemcsak a gyakorlásban és a népviselet,
öltözék elkészítésében segítenek be, de
részt vesznek a különböző rendezvények
szervezésében is.
Májusban a Jelenka FCS részt vett
a 2013-as Nemzetközi folklórfesztiválon
Trencsén-Teplicén, ahol már

hagyományosan, nagy sikerrel szerepelt.
Júniusban a Forgách kastély
udvarán megszerveztük a Jelenka FCS
megalakulásának 10. évfordulóját.
A Starovič család, de a többi tag
segítségének köszönhetően is szép
díszlet jött létre és a községi hivatal
hozzájárulásával pedig meg lett újítva
a táncparkett. Így ünnepségünk
községünk első írásos említésének 900.
évfordulójának része lett. Az ünnepség
keretén belül szentmisét mutattak be,
melyet felvonulás követett. A kastély
udvarban népi mesterségek megtekintése
mellett folklórműsorok bemutatására
került sor, melyek keretén belül nemcsak
az itthoni csoportok de a nyitrai Furmani
FCS is fellépett. Éjfélkor tüzijáték tette
szebbé ünnepélyünket, majd reggelig
folytatódott a táncmulatság.
Ezután az igényes akció után
Lengyelországba a Carna Górai
barátainkhoz látogattunk, ahol két
fellépésünk volt. Nagyon szép közös
hétvégét töltöttünk együtt.
Legnagyobb sikerünknek az 59.
Východná 2013 folklórfesztiválon való
részvételt tartjuk. Csoportunk képviselte
Nyugat-Szlovákiát a „Veselie, veselie..“
című folklórcsoportok műsorában, melyet
a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS)

forgatott. Bemutatásra került részlet
a Zsitvai lakodalomból, melyet Szlovákia
különböző részeiről érkezett csoportokkal
együtt adtunk elő.
Nagy köszönet illeti a csoport tagjait,
a zenészeket, a szakértőket és főleg
a koreográfust Magát Borist, aki továbbra
is alkot és tanít.
Már nem is említjük azt a számtalan
fellépést a környező községekben
és a régióban. De bízunk benne,
hogy fellépéseink örömet szereznek
mindenhol, ahol megfordulunk és hogy
tevékenységünk nem csak tagjainkat
szólítja meg, de községünk többi polgárát
is.
Úgy gondoljuk, hogy munkánknak
értelme van, mert terjesztjük a szlovák
folklórt, jó hírnevet szerzünk
csoportunknak, községünknek és
régiónknak. Köszönöm mindenkinek aki
bennünket támogat és szorít nekünk az
elkövetkezendő munkában.
PS: Több információt és fényképet
a Facebook oldalán találnak
– FOLKLÓRNY SÚBOR JELENČEK,
JELENKA A JELENČAN.
Mgr. Magátová Žofia
Csoport vezető

Lapáttánc a gímesi várban
Bác, bác, bác, bác ... négyszer táncolt a falapát a Forgách család címerével
a zarándokok hátsó felén 2013 július 27-én
a gímesi várudvaron a szentmise kezdete
előtt.
Ezt a vidám ősrégi szokást 1734 körül
vezette be Forgách Pál gróf püspök azon
látogatók és zarándokok részére, akik
odalátogattak a kápolna védőszentjének
Loyolay Szent Ignácnak ünnepén. Amikor
az uraság alattvalói elhozták a várba az
aratási koszorút, a kápolnában hálaadó
szentmisét mutattak be. Ilyenkor minden
látogató neve – aki részt vett ezen a vidám
rituálén - be lett írva egy könyvbe emlékül a vidám élményre. A 19. században
a vár történelmével érthetően ez a szokás
már elmaradt. 2010-ben azonban ezt

a szokást újra felelevenítette Gímes község önkormányzata a plébánia hivatallal
és a Forgách család leszármazottaival
karöltve. Az idén már negyedszer került
erre sor kb. 80 látogatóval. Újra átélhettük
a régi idők megismételhetetlen hangulatát.
Ezúttal
a lédeci
egyházközség
lelkiatyja Písečný Igor mutatta be
a szentmisét latin nyelven. A Hereditas
Patrum nyolc tagja az akkori idő
viseletébe öltözve vett részt a liturgikus
ünnepségen. Így járultak hozzá, hogy
Gímes vára zarándokainak felejthetetlen
élményben legyen részük.
Forgáč Vladimír
Fordította: Demeter Anna
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17 év telt el azóta ....
Tisztelt Olvasók!
17 év telt el azóta, hogy a Villő Gyermek
Csoport megalakulásának 30. év- fordulója alkalmából létrejött a Gímesi Menyecske
csoport. A népdalok, népszokások feltárását és megőrzését tartották szem előtt, hogy
ne merüljenek el a feledés tengerében. A
csoport neve többször is megváltozott,
a régi tagok lassan elmentek, újak jöttek
helyükbe, de a lényeg a hagyományőrzés
megmaradt.
A Gímesi Hírmondó lapjain idestova
már 2 éve számoltunk be szerepléseinkről.
Nem akarom a kedves olvasó türelmét kihasználni, ezért a 2 évet /2011 – 2012/csak
tömören szeretném ismertetni.
2011 márciusában több esemény is volt.
Az Új Nő folyóirat hasábjain olvashattak a
gímesi szokásokról. Mint pl. a fonás, sárdózás. A felvétel a Forgách kastélyban és a
faluban készült.
Népdalcsokorral köszöntöttük Balatonvilágos közönségét a település megalakulásának 50. évf. alkalmából. Még ebben
a hónapban a Gímesi Csemadok helyi
szervezetével karöltve megnyitottuk a Gímesi Néprajzi Gyűjteményt a Forgách kastélyban. A csoport márciusban ünnepelte
megalakulásának 15. évfordulóját. Színpadra vittük a fonást ami nagy sikert aratott a nézők körében. Ebben a műsorban
már részt vettek az új tagok is és a gyerekek
is. Megalakult a gyerekcsoport is. A csoport
felvette a Gímesi Villő Hagyományőrző
Csoport nevet. Májusban részt vettünk a
Kárpát-medencei majálison Dunaszerdahelyen, ahol a pünkösdölést és tűzugrást
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mutattuk be. Júniusban Kisudvarnokon a
Pünkösdi Fesztiválon, szintén ezzel a két
műsorral szórakoztattuk a közönséget. A
műsor elnyerte a közönség tetszését. Júliusban a Balatonvilágosi Falunapokon az
aratást mutattuk be a tisztelt közönségnek .
Nagykéren a Csemadok napokon és Gímesen a Forgách ünnepségeken az aratás és a
tűzugrás volt a műsorunkra tűzve. Augusztusban a GT-én Nagy Cétényben és a Szent
István napokon Bécsben szintén sikeresen
szerepeltünk. Novemberben Farkasdon
a Daloló Zoboralja című műsorban a tűzugrás nagy sikert aratott a nézők körében.
Decemberben Vicsápapátiban a Karácsony
a Zoboralján című rendezvényen a Szent
család járást mutattuk be a közönségnek.
Fellépéseinket Gímesen Betlehemezés a
Zoboralján műsorral zártuk. Ebben a műsorban felelevenítettük a karácsonyi szokásokat. Mint az ostyahordás /gyerekek/,
pásztorok látogatása, szent este, kántálás.
2012-ben a szerepléseket februárban
Gímesen farsangkor kezdtük. A disznóölés
című műsorunkkal elnyertük a közönség
tetszését.
Ugyanezzel a műsorral nagy sikert
arattunk Pogrányban a Vízkereszttől Hamvazószerdáig című rendezvényen. Részt
vettünk az Eszterházy megemlékezésen
Nyitra-Újlakon.
Teodóz atya hálaadó
szentmiséjén a lányok népviseletben köszöntötték a jubiláló atyát. Májusban az aszszonyok részt vettek Pünkösdi Fesztiválon Tatabányán, ahol a Zoboralji lagziban a
dunnavivést, és a lakodalmas veszekedőst
adták elő.
Júniusban Egerben a Ködellik a Mátra című népzenei és népdal vetélkedőn a
csoport női tagjai Szentiványi énekekkel

elnyerték az Aranysávos minősítést és az
Aranypáva című díjat. Itt megjegyzem,
hogy még egy fokozat van az Aranypáva
nagydíj ami még hiányzik.
Augusztusban a Generációk találkozóján Kalászon és a Csemadok napokon Csehin szintén a Szentiványi szokásokat mutattunk be a kedves közönségnek. Hodoson a falunapokon az aratást elevenítettük
fel. Balatonalmádiban az Észak-Balatoni
régió és a Zoboralji régió kapcsolat megalakulásának a 20. évfordulója alkalmából
szintén a tűzugrás volt a csoport műsorán.
Gímesen volt megtartva a szentmise Szent
István tiszteletére, amin a csoport tagjai
népviseletben vettek részt. Szeptemberben
a nagycsaládosok találkozóján a csoport
az aratás című népszokást adta elő amit a
közönség nagy tapssal jutalmazott. Gímesen az idősek napján a csoport gyerekjátékokkal és szüreti énekekkel szórakoztatta
a tisztelt jelenlévőket. Részt vettünk a Zsérei Zsibrice folklórcsoport megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen. A gyerekjátékok elnyerték a
közönség tetszését. A csoport felnőtt tagjai
pedig szüreti csokorral köszöntötte a jubiláló csoportot. Novemberben Naszvadon a
Dalolj táncolj velünk című népművészeti
műsorban szintén a szüreti csokorral kedveskedtünk a közönségnek. Decemberben
Nagy Cétényben Betlehemezés Nyitra-vi-

Énekkarunk élete
és működése
Énekkarunk megalakulásától eltelt csaknem öt év. Ez idő alatt számos
rendezvényen vettünk részt, hazai és
külföldi fellépéseken arattunk sikereket. Minden évben már hagyománnyá
vált, hogy karácsonyi hangversenyekkel
kedveskedünk a gímesieknek. Kezdeményezői és szervezői voltunk a március
15-i megemlékezésnek falunkban. Idén
részt vettünk a nyitrai városmisszión, így
felejthetetlen élményben volt részünk.
Fejlődésünk kétségtelen, hiszen az első
fellépéstől folyamatosan olyan kórusművekkel bővül repertoárunk, amelyek
komoly felkészültséget igényelnek. Kórusunk nyitott, ezért az elmúlt években
folyamatosan bővült új és fiatal tagokkal.

déken című műsorban a gyerekek az ostyahordást a felnőttek pedig a vesszőhordást
és a kántálást adták elő. Ezen két év alatt
sokszor szerepeltünk, de nagyon sok fellépést visszamondtunk, mert nem tudtuk
vállalni. Sokszor az időpontok keresztezték
egymást vagy a csoport tagjainak más teendőjük akadt.
Borbély Rozália
2013 januárjában Gímesen Farsang a
Zobor vidéken című műsorban a gyerekek
előadták a Tananajozás és Balalzsolás
című népszokásokat. Júliusban a Generációk Találkozóján Gímesen gyerekjátékokat, villőzést és népdalcsokrot láthatott és
hallhatott a tisztelt közönség. Július 18-án
a csoport egy gálaműsorban Budapesten a
tűzugrást mutatta be, nagy sikerrel. Július
28-án Gímes első írásos említésének 900.
évfordulójára rendezett ünnepi műsorban
a csoport bemutatta a gímesi lagzit, ami elnyerte a közönség tetszését és nagy tapssal
jutalmazta az előadást. Az eddigi szereplésekért, munkáért mindenkinek egy nagy
köszönet jár, mert sokszor összehangolni
a sok próbát és előadást az szerintem nem
kis dolog. A Gímesi Villő Hagyományőrző
Csoport már új alapokon áll, ezért jó erőt,
egészséget és kitartást kívánok a csoport
minden tagjának és számos sikeres fellépést a jövőben.
A kórusmuzsika szerves részévé vált falunk életének, s így kézzel nem fogható,
maradandó értékeket hoz létre. Ez azt
jelenti, hogy Gímesen tovább léptünk,
és igényeljük a magasabb szintű kultúrát. Énekkarunk más csoportokkal együtt ennek a fejlődésnek a megalapozói.
A kórusban való éneklés olyan felemelő
érzést nyújt a hallgatóságnak, de főleg a
kórusénekesnek, amelyet csak az ismer,
az tud ráérezni, aki aktívan részt vesz
ebben a tevékenységben. A Ghymes
Vegyeskar megalakulását és működését
sok lelkes embernek köszönheti, akik
fáradságot nem ismerve bátran vállalták,
és továbbra is vállalják a munkát falunk
kulturális fellendülésén. Ezért minden
kórustag büszke lehet munkájára, amit
az énekkarban végez, hiszen olyat képvisel, amivel csak gazdagítani tudja saját és
mások életét.
Varga Imre, karnagy
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AZ ISKOLAI PADOKBÓL

A gímesi alapiskola
A gímesi iskola története

Az első falusi iskola keletkezésének
időpontja ismeretlen. A legrégebbről
fennmaradt
iskolanapló,
amely
a
nyitrai
archívumban
található,
az
1877/78 tanévből való. Az első krónika,
mellyel iskolánk rendelkezik, 1885-ben
íródott, amikor az akkori gímesi iskolát
államosították. 1912-ben új épületbe
költözött az állami iskola. Ma ebben az
épületben az óvoda működik. Abban az
időben az iskolában 3 osztály és egy, a falu
tulajdonát képező lakás volt. A tanítás
csak magyar nyelven folyt.
Szlovák osztály az iskolában 1925ben nyílik, 26 tanulóval. A két magyar
osztályt 109 tanuló látogatja. 1930ban a községben két önálló iskola
keletkezik. Három magyar osztállyal és
két szlovák osztállyal. A magyar iskolát
megközelítőleg 160, a szlovákot 80 tanuló
látogatja. Ebben a formában működik a
gímesi iskolarendszer a háborús szlovák
állam idején is, majd a háború után
is, 1946-ig. Ebben az évben, amikor
az iskolát 201 tanuló látogatta, és öt
osztályban folyt a tanítás, a magyar nyelvű
oktatást megszüntették.
1947-ben az eredeti 1-5. évfolyamos
népiskolán kívül (később nemzeti iskola)
állami körzeti polgári iskola is nyílik a 6-8.
évfolyamok részére, melyet a koloni, zsérei
és lédeci tanulók is látogatnak. A magyar
nyelvű oktatás 1950-ben újul meg, és
1953-ban a községben két nyolcosztályos
középiskola nyílik, egy szlovák és egy
magyar tanítási nyelvű. Ez a két iskola lett
az alapja a ma is működő iskolának. 1959
szeptember 1-jén a két iskola egyesült,
azóta a községben egy iskola működik két
tanítási nyelvvel. Még ebben a tanévben az
iskola a ma is használt épületbe költözik. A
következő években kilencéves alapiskola,
majd alapiskola elnevezést kap. Mai
elnevezése Základná škola – Alapiskola,
Školská 330, Jelenec, és 2002-től önálló
költségvetésű, jogalanyisággal rendelkező
intézmény lett, melynek fenntartója Gímes
község.

Napjainkból

Az iskolának megközelítőleg 300
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tanulója van, ebből 260 körül a szlovák és
40 a magyar tanítási nyelvűben. A gímesi
tanulókon kívül az iskolát a zsérei, koloni,
lédeci, néveri és kosztolányi gyerekek is
látogatják.
Ha vidéki iskoláról van is szó, ez
nem jelenti azt, hogy a nyitrai járásban
ismeretlen lenne, éppen ellenkezőleg.
Az iskola az évek során jó nevet szerzett
magának, megállja a helyét a nyitrai
járás és kerület legjobb alapiskolái és
nyolcosztályos gimnáziumai mellett.
Közel hetven iskolával versengve évek óta
a tantárgyi olimpiákon és versenyeken
elért eredmények alapján az élmezőnyben

helyezkedik el.
Az évek folyamán az iskola nagy
változásokon esett át. A községgel
együttműködve felújították az iskola
mindkét épületét, iskolabusz szállítja
a tanulókat, ami hét év utáni működés
után is még mindig különlegességnek
számít Szlovákiában. Önerőből és a község
hathatós támogatásával az iskolának
példaértékű a számítástechnikai
felszereltsége. Hat interaktív táblával,
számítástechnikai szaktanteremmel
rendelkezik, a pedagógusok felkészülését
és az adminisztratív alkalmazottak
munkáját számos számítógép segíti.
Műfüves pályája és a kastélyban
kialakított tornaterme van, két
idegen nyelv tanítása folyik, gazdag a
tanításon, iskolán kívüli tevékenysége,
a kilencedikesek országos felmérésén
minden évben jó eredményeket érnek
el. A végzősek felkészítése az általuk
kiválasztott iskolákra szintén eredményes.
Az iskola személyi ellátása optimális,
az oktatás kvalifi kációja magas. A
pedagógusok továbbképzéseken vesznek
részt, állandóan bővítik tudásukat.

Az egész életen át tartó művelődés, a
karrierépítés, a kvalifi káció növelése
iskolánkban természetes igény. A
minőségi- és szakoktatás, a családias
atmoszféra és az alkotótevékenység
a napköziben is a pedagógusok
mindennapi törekvése. A nem pedagógus
alkalmazottak jól végzett munkája az
iskolának biztosítja a megfelelő műszaki
és gazdasági ellátást. A mindennapi
valósághoz tartozik a kimagaslóan jó
iskolai étkeztetés, a tiszta és rendezett
környezet, a példaértékűen és átláthatóan
vezetett pénzügyek.
A tanulók a lehető legjobbat kapják,
amit ma egy iskola nyújthat. A vezetőség
és az alkalmazottak igyekeznek pozitív
atmoszférát és világos szabályokat
kialakítani. Az első helyen a tanulók
személyiségének alakítása, növelése
van. A végzősöket nemcsak az okosság,
hanem az ügyesség és az erkölcsi értékek
kell hogy jellemezzék. Az oktatás alatt az
iskola nemcsak tudást ad a tanulóknak,
de az érvényesülésükhöz szükséges
kompetenciákat és erkölcsi normákat

is. A környék hagyományaival és azok
tiszteletével az iskola a tanulókat a
regionális nevelés órákon ismerteti
meg. A viselkedési, nevelési problémák
megoldása során elsősorban a szülőhöz
fordulunk, és bevonjuk a problémák
megoldásába, mert a nevelés mindig is
a család feladata volt és lesz. Mindkét
szülői szövetség, a szlovák és a magyar
kiváló munkáját nemcsak az iskolán
kívüli rendezvények támogatása, a
hagyományos, eredményes papírgyűjtés
dicséri, hanem az évente megrendezett
szülői bálok szervezése is.
Természetesen tanulóink és
alkalmazottaink tisztában vannak azzal
is, hogy nem sikerülhet mindig minden,
de tudják, hogy aki dolgozik, az hibázhat
is. Nem szabad, hogy az esetleges
kudarcok kedvünket szegjék; ellenkezőleg:
a hibáinkból tanulnunk kell, kell, hogy
előbbre vigyenek, hogy motiváljanak,
ugyanúgy, mint sikereink, amikre méltán
lehetünk büszkék.
Mgr. Maga Judit
Igazgatóhelyettes

Az óvoda felújítása
Az idei nyár nemcsak meleget, de egy
kis felfrissülést is hozott az óvoda életébe.
Lehet, hogy egy kívülálló ebből nemsokat
észlelhet, de ha belép az óvoda épületébe
azonnal észreveszi a változást. A belső tér
teljesen megváltozott – a folyosó, a tantermek és a hálóterem....
A Henkel cégtől kapott anyagi támogatás adott ösztönző erőt, hogy belekezdjünk
az óvoda épületének felújításába. „A zöld
óvoda“ elnevezésű projekt, amely számára
a tavalyi évben anyagi támogatást kaptunk
a MIT program keretén belül, az idén nyáron sikeresen befejeződött. A projektet teljes mértékben a polgármester is támogatta,
mint az óvoda fenntartója, mert eredetileg
a felújításra az óvodának több pénzre volt
szüksége.
De a Henkel társaságtól kapott egyszeri anyagi támogatás elegendő impulzus
volt ahhoz, hogy a község is anyagilag
támogassa az óvodát és nem kis összeggel
maguk a szülők is hozzájárultak a szülői
közösségből. Az anyagiakat főleg az adóból
származó 2% -os hozzájárulás és a mulatságokból származó bevétel jelentette,

amelyet már néhány éve sikeresen sikerül
megrendezni. Ez főleg a szülői közösség jó
együttműködésének köszönhető, amelyet
néhány aktív és buzgó szülő alkot.
Az önkéntes hozzájárulás gondolatát
maga a szerelő cég is támogatta. Nekik köszönhető nemcsak az ablakcsere, de végül
a redőnyök is, melynek felszerelését egy
tanteremben teljesen ingyen vállalták.
Így a mi ovisainknak nemcsak új ablakaik és redőnyeik vannak, de új festést
kapott mind a három tanterem a folyosót is
beleértve, új PVC burkolat és szőnyegek kerültek a talajokra. Végre búcsút mondtunk
a régi ablakoknak, melyek pontosan 100
évet bírtak ki, de végül is leszolgáltak.
„Szinte hihetetlen, hogy ennyi remek embernek köszönhetően óvodánk végre teljesen
új belső teret kapott.“
Hók Edit, az óvoda igazgatója
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Futball
köz ségünkben
Valahogy így kezdődött:
2011 őszén új edzőt szerződtettünk
„Josi“ Urgét, ami később
kiderült, hogy nagyon jó
lépés volt.
2012 júniusában
a 2. helyen végeztünk
a 2.B kategóriában.
Beadtuk a kérvényt a 2.B
kategóriába, és nyugodt
szívvel elmentünk
szabadságolni.
Szabadságom
töltése alatt felhívott Révay úr, az ŠTK
elnöke, hogy nem akarjuk - e kipróbálni
az 1. kategóriát. Csak volt benne egy kis
bökkenő. Nem volt ificsapatunk. Gyorsan
összeültünk és átvettük a lehetőségeket.
Nagy kihívásnak bizonyult a dolog. Végül
úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk.
Ilyen lehetőség nem adódik minden nap.
Drága erősítésre nem volt pénzünk. M.
Turan helyett M. Bakita lépett be és „régiúj“ játékos O. Bosák.
Meglepetésemre, az őszi fordulóban 2.
helyen végeztünk Alekšince csapata után
1 pontos hátránnyal.
Tudtuk, hol van a gyenge pontunk, és
ősztől új kapus lépett a színre. Tavasszal
a kezdés gyöngébb volt, új edző után
kellett néznünk. Akkor lépett a csapat
élére A. Štefanka.
Később újra érvényesült bennünk
a játékszellem és az utolsó fordulóig
igyekeztünk az 1. helyet megnyerni
a kerületben.
A legrosszabb meccs tavasszal zajlott
le, amikor a legnagyobb szükség volt
a bizonyításra, hogy megérdemeljük
a helyezésünket. A döntő mérkőzésen
vesztettünk, így a 2. helyezést értük
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el mint újoncok. Ha a szezon elején
valaki azt mondta volna, hogy az első
helyért fogunk játszani, senki nem
hitt volna neki. Nagy kár, hogy nem
voltunk ügyesebbek és így elúszott az
első hely. A tavaszi szezonban sokat
kellett az ificsapat lelkére beszélni. Sok
kifogás és sérülés miatt öt játékos kiesett
a csapatból. Az utolsó fordulókban
nagy nehezen állt össze a 11
játékosból álló csapat.
A 2013/2014-es évre új
edzőt kerestünk. A csapat
Zeman Štefan irányítása alá
került. Az ificsapat új tagokkal
bővült Kolonból, Zséréről,
Szelezsényből és Lédecről.
Pillanatnyilag nagy
a konkurrenica és a
versenyszellem, mivel 20 fős
a káder és csak 11-en játszhatnak. Jó
sokáig maradjon meg ez a kedv. Célunk
az új idényben az, hogy fiatalítsunk
és betanítsunk 1-2 új saját játékost
és ne kelljen ismét megküzdenünk a
bennmaradásért. Az ificsapatból hozzánk
került Tkáč B. Gímesről és Tasáry T.
Lédecről.
Köszönetet mondok Gímes
községnek polgármester úrral az élen
a támogatásért, Nagy Ľubošnak és Štefan
Zemannak a futballklub tevékenységében
végzett munkájukért.
Varga Ivan
A FC vezetője

SZÜLETÉSEK:

ELHALÁLOZÁS:

2010 év

2010 év

Bédiová Nina, Andraško Marek, Streda
Gabriel, Balgavý Kristián, Kabátová
Kristína, Nagyová Lea, Toráč František,
Zajácová
Sára,
Šeböková
Vivien,
Rusňáková Natália, Nagy Tomáš, Malenký
Denis, Borbélyová Ela, Kurucová Rebeka,
Ballová Nelly, Kuruc Ľudovít, Furková
Stela, Blaži Teodor

Šipošová Veronika, Šipošová Anna,
Vadík Mikuláš, Kuruc Dušan, Segéň Ján,
Varga Štefan, Jančo Alexander, Gáliková
Monika, Čapo František, Bélik Jozef,
Zaťková Rozália, Molnárová Mária,
Varga Ladislav, Vargová Vincencia, Prčík
František, Puchovská Júlia, Sándorová
Barbora, Gáliková Alžbeta, Laczika
Michal, Dubaiová Justína.
2011 év

2011 év
Zimná Nina, Bohovič Štefan, Murka
Patrik, Zemančíková Nela, Kurucová
Simona, Mikulcová Dominika Miriam,
Varga Sándor János, Rychtáriková
Anabel, Szabó Damián, Tkáčová Olívia,
Boszorádová Klára, Koželuh Ondrej,
Ovsenáková Laura, Balková Leila, Samko
Marek, Šimorová Nela, Stredová Miriam,
Bédi Peter, Velická Ela, Haluza Patrik,
Bencz Mathias, Machálik Simon, Hrdá
Laura, Billová Šarlota, Gyepes Aleš.
2012 év
Jakub Martin, Andraško Tomáš, Ďuricová
Kristína, Klučiar Adam, Pintér Andrej,
Suchá Vanesa, Kaplánová Nina, Čepilek
Lukáš, Haromšitz Michal, Majer Linda,
Majer Laura, Jamrich Sebastian, Kuruc
Erik, Kontár Michal, Albert Saliu, Fazekaš
Jozef, Gálik Jakub, Beňová Kristína.
2013 év
Nagy Lukáš, Toráč Denis, Vargová
Viktória, Vargová Vivien, Dlugošová
Eliška, Kondéová Nela, Jančová Sarah
Ester, Lazarelis Vasilis, Gyepesová Nela,
Turčanová
Magdaléna,
Zelenayová
Michaela, Šlosárová Karin, Nagyová Júlia,
Matúška Jaroslav, Michalička Miroslav,
Boszorád Ján, Nagy Lukáš.

Gál Ondrej, Vargová Verona, Borbély
Ladislav, Culková Barbora, Balog Csaba,
Farkašová Monika, Molnárová Helena,
Bélik Ladislav, Hronček Jozef, Pilipová
Alžbeta, Szegényová Eva, Gašpar Jozef,
Jančo Michal, Molnárová Barbora,
Šlotková Marta, Nagyová Júliana, Balog
Tibor, Fintová Mária, Maslienka Juraj.
2012 év
Gálik Štefan, Janoštiaková Anna,
Andrášková Helena, Šinka Jozef, Ďuriš
Ladislav, Varga Ján, Nagyová Edita,
Kontárová Iveta, Tóthová Cecília,
Laciková Alžbeta, Siváková Veronika,
Krížová
Barbora,
Švecová
Anna,
Starovičová Mária, Gáll Štefan, Počiková
Lea, Šipoš František, Sipos Baltazár,
Demo Michal, Komarňanský Marian.
2013 év
Finta Ondrej, Mgr. Czakó Dominik,
Vargová Terézia, Šípošová Elena,
Puchovská Terézia, Jančová Margita,
Borbély Viliam, Andraško Ján, Jamrich
Michal, Andrašková Rozália, Fazekaš
Štefan, Richter Alexander, Karol Szegény,
Helena Vargová, Magdaléna Andrašková,
Imrich Varga.
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