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Fašiangy

8.2. 2015 sa uskutočnia v kultúrnom dome
tradičné fašiangy. V programe vystúpia DFS
Jelenček, FS Jelenka, Jelenčan a skupina
Quantum Bora.

Školský ples

14.2.2015 sa uskutoční 18. ročník školského
plesu základnej školy. Listky si možete rezervovať na sekretariáte zakladnej školy.

Príhovor starostu obce na ustanovujúcej schôdzi
Vážená poslankyňa, vážení poslanci,
milí hostia!
Prihováram
sa k Vám pri
tejto slávnostnej príležitosti znovuzvolenia do funkcie
starostu obce.
Úvodom
blahoželám
Vám všetkým
novozvoleným staronovým poslancom ale aj poslancovi Máriovi Pivarčimu,
ktorý bol prvýkrát zvolený do O.Z.
Stretávame sa na prahu nového volebného obdobia. Čaká nás práca, slúžiaca
občanovi ,ktorej význam a dôležitosť ale aj
náročnosť a zložitosť, si naplno uvedomuje
ten, kto sa obetuje pre veci verejné.
Pracovať pre ľudí nie je vždy tou najvďačnejšou úlohou. Iste sa pri výkone funkcie starostu resp. poslanca stretneme aj
s nepochopením a odlišnými názormi na
riešenie problémov. Vždy však treba nájsť
to správne východisko, smerujúce k zabezpečeniu požiadaviek občanov a k ďalšiemu
napredovaniu našej obce vo všetkých oblastiach.
Bude potrebné tak ako v uplynulých rokoch poznať a uspokojovať potreby našich
občanov preto je potrebné byť s nimi v úzkom kontakte. Mali by sme koordinovať
naše zámery a zjednotiť sa na úlohách vytýčených vo volebných programoch. Túto
náročnú prácu budeme môcť zvládnuť iba
dobrým, skúseným a zodpovedným kolektívom obetavých ľudí.

3

Našu prácu hodnotia ľudia, žijúci v obci,
podľa toho , čo sa dá v obci vidieť a čo cítia
ako prínos pre svoj osobný život. Často krát
nechápu, že naše povinnosti sú veľmi široké, že sme zodpovední za chod celej obce
a nemôžeme sa zaoberať výlučne jedným
občianskym problémom, so všetkými súvislosťami v obecnom i širšom meradle.
Musíme vedieť zodpovedne posúdiť dopad svojich rozhodnutí, nájsť spôsob, ako
zabezpečiť všetko, čo si občania prajú a čo
obec potrebuje. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie presvedčiť občanov, niekedy aj samých seba o
správnosti toho – ktorého rozhodnutia.
K plnosti ľudského života však patria
nielen hodnoty materiálne ale aj nie menej
dôležité hodnoty duchovné, o rozvíjanie
ktorých by sme sa mali usilovať.
Teplé ľudské slovo, úprimná spoluúčasť
v radostných i smutných chvíľach života
človeka, to sú vzácne momenty ktoré formujú pozitívne vzťahy medzi ľuďmi a ich
vzťah k obci, v ktorej žijú.
Chcem sa poďakovať Tiborovi Vargovi,
ktorý sa rozhodol už nekandidovať, za jeho
aktívnu a zodpovednú prácu, ktorú odvádzal v prospech obce nepretržite ako poslanec počas 6- ich volebných období.
Na záver dovoľte mi všetkým nám spoločne popriať veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov a splnenie všetkých našich predsavzatí
						

							

Ladislav Púchovský
starosta obce
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Komunálne voľ by
Komunálne voľby 2014 v našej obci

Dňa 15.11.2014 sa konali voľ by do orgánov samospráv obcí. V našej obci sa z 1694
zapísaných voličov, volieb zúčastnilo 912 ,
čo je 53,83 % volebná účasť.
Voľ by starostu obce:
1. Ladislav Púchovský, 541 hlasov
2. Viliam Hronček, 353 hlasov
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva:
1. Mário Pivarči, JUDr., 568 hlasov
2. Karol Šinka, Ing. PhD., 466 hlasov
3. Vladimír Gálik, 456 hlasov
4. Boris Starovič, M.A., PhDr. 438 hlasov
5. Dáša Mozdíková, Ing., 428 hlasov
6. Július Molnár, 377 hlasov
7. Imrich Varga, Mgr., 370 hlasov
8. Eduard Jančo, Ing., 326 hlasov
9. Peter Hók, 305 hlasov

Stretnutie európskych
samospráv
V dňoch 9.-11.5.2014 sa naša obec stala
miestom realizácie medzinárodného projektu „ Budovanie partnerstva samospráv
z Európy, zvyšovanie povedomia o príslušnosti k spoločnej Európe a podpora myšlienky Európskeho občianstva v obci Jelenec.“
Do Bruselu sme podali projekt, ktorý
bol úspešný až na druhý krát. V projekte sa
zúčastnili skupiny Balatonvilágosi Népdalkör z našej družobnej obce Balatonvilágos,
DFS Žižkovjánek z Moravského Žižkova z
Čiech, FS Liepupite z lotyšského Liepupe,
FS Nea Propontida z Grécka ako aj domáce
skupiny DFS Jelenček, FS Jelenka a Jelenčan , FS Villő a pozvané súbory z okolia.
Program bol rozdelený do troch dní: piatok bol venovaný vzájomnému spoznávaniu a výmene skúseností, sobote dominoval medzinárodný festival Tradície spájajú
a v nedeľu bol slávnostný program, na konci ktorého sme rozdávali pamätné listy.

Udialo sa v našej obci
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Pamätná tabuľa
Karola Duchoňa
„Túto pieseň hrám a spievam,
vám,vám,vám,
o čom bude,napovie vám,
nápev sám
Známi občas poprosia,
hraj,nám hraj,
takú pieseň,čo v nej svieti,
máj,máj,máj...“
		
Dňa 26.7.2014 sme v našej obci odhaľovali pamätnú tabuľu, ktorú sme venovali
najlepšiemu slovenskému spevákovi všetkých čias, Karolovi Duchoňovi.
Keď sa Karol prisťahoval s rodičmi do
Jelenca , nikto nepredpokladal, že sa časom stane najlepším slovenským spevákom.
Bol to spevák s hlasom ako zvon, s neopakovateľnou farbou hlasu, ktorou očaril
všetkých poslucháčov, spieval s neuveriteľnou ľahkosťou, dokázal si podmaniť ľudí
okolo seba. Bol mimoriadne charizmatický. Naspieval množstvo piesní, ktoré si
spieva i terajšia generácia.
Na návrh jeho blízkej rodiny obecné
zastupiteľstvo rozhodlo aby sa táto tabuľa
osadila vo vynovenom parku pri Marianskej ulici. Tabuľu odhalili starosta obce Ladislav Púchovský a prvá manželka Karola,
Elenka Duchoňová.
Večer sa uskutočnil koncert na počesť
Karola Duchoňa. Jeho najznámejšie skladby odzneli v podaní Ľuda Kuruca a jeho
skupiny. Zaspomínať si prišli na Karola aj
jeho dobrí kamaráti a kolegovia Oľga Sabová, Peter Vašek, Dušan Grúň a Monika
Stanislavová.

Posvätenie pamätnej tabule
venovanej našim padlým spoluobčanom v 1. svetovej vojne
„Vám, drahí, čo mená v pomníku máte vryté, dávame dnes vďaku i spomienky na vás
skryté pre ráno šťastné, vami nedožité… Oči
nám blúdia po sivých kameňoch a objímajú
známe mená. A tu sú s vami všetci- deti, matky, otcovia, priatelia a niektorým i žena, ich
náruč je navždy riave žitia otvorená pre česť a
slávu našej vlasti, za ktorú vy, či v priekopách
a či v chrastí, hrdinsky ste umierali…“
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Udialo sa v našej obci

Prišla stá slobodná jeseň. Naše deti o
hrôzach vojny počúvajú čoraz menej. Medzi nami stále sú žijúci pamätníci, ktorí
vojnu zažili, priamo zasiahla do ich života,
veľa im zo života vzala. V mnohých prípadoch navždy. Buďme šťastní, že už 100 rokov žije len v spomienkach. Posvätenie pamätnej tabule dôstojným pánom farárom
Jozefom Švejdíkom bolo vyjadrením úcty a
vďaky všetkým hrdinom, našim spoluobčanom, ktorí prišli o svoje životy v prvej svetovej vone.

Futbalový turnaj o pohár
starostu obce
Dňa 26. a 27.7.2014 sme organizovali 24.
ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce Jelenec.
Tohtoročnému turnaju počasie neprialo.
V sobotu sa zápasy odohrali ale v nedeľu sa
kvôli nepriaznivému počasiu niektoré zápasy nekonali. Víťaz sa aj tak určil so sčítania bodov, teda na prvom mieste skončilo
družstvo Lokomotíva stanica, na druhom
mieste sa umiestnilo družstvo Bányász Újgímes, bronzovú medailu si odnieslo družstvo VPP Čaládka a pomyselnú zemiakovú
medailu získalo družstvo Otelló Felvég.
Dúfame, že v budúcnosti bude počasie
zhovievavejšie k našim akciám.
Eva Farkašová
Kultúrna referentka

Zo života farnosti
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70. rokov farnosti Jelenec.

V tomto roku si pripomíname 70. výročie
jej založenia. Do roku
1944, kedy vznikla
samostatná farnosť,
Jelenec bol filiálkou
farnosti Ladice. Kurácia Jelenec (Gímes)
bola zriadená 4. februára 1944 oddelením
od farnosti Ladice.
Prvým správcom samostatnej
farnosti
Jelenec (Gímes) sa
stal Aurélius Košinár,
terajším správcom je
vdp. ThLic. Jozef Švejdík. Farnosť patrí do
Nitrianskej diecézy – dekanát Zlaté Moravce. Súčasťou farnosti je aj filiálka Neverice
s kos-tolom sv. Štefana Kráľa.
V roku 1944, v čase vzniku samostatnej
farnosti, tu žilo 1350 katolíkov. Z posledného štatistického sčítania obyvateľstva v
roku 2011 sa dozvedáme, že z celkového
počtu 2033 obyvateľov sa rímskokatolíckemu vierovyznaniu prihlásilo 1781 (87,6
%) obyvateľstva. Farnosť Jelenec je národnostne zmiešaná, podľa štatistiky sa 542
(26,6%) obyvateľov hlási k maďarskej národnosti.
Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti
» 1941 - vdp. Aurélius Košinár administr. expozitúry Jelenec
» 23.05.1944 - vdp. Aurélius Košinár
» 18.11.1944 - vdp. Ladislav Antalík
» 20.09.1948 - vdp. Michal Šuplata
» 16.08.1951 - vdp. Rudolf Zachar
» 25.01.1952 - vdp. Ľudovít Danczi
» 12.07.1962 - vdp. Ladislav Gilányi
» 22.06.1970 - vdp. Ladislav Farkaš
» 27.03.1975 - vdp. dekan Imrich

Czigány
» 18.09.1985
» 16.11.1990
» 01.06.2005
» 15.03.2010
Dúbravický
» 01.07.2011
- terajší

-

vdp. Ľubomír Sedlák
vdp. ThLic. Štefan Laššák
vdp. Mgr. Dušan Molek
vdp. Mgr. Dušan

- vdp. ThLic. Jozef Švejdík

Ďakovná bohoslužba. Pri príležitosti 70.
výročia založenia farnosti Jelenec slávil náš
duchovný otec vdp. ThLic. Jozef Švejdík
2. februára 2014 ďakovnú svätú omšu za
farnosť a všetkých kňazov farnosti od jej
vzniku. Slávnostnú atmosféru svätej omše
spevom obohatil i staronový spevokol pod
vedení Mgr. Márie Kosorinovej. Detské
kresťanské piesne (ukazovačky) vzorne,
presvedčivo a s veľ kým elánom zaspievali
deti, ktoré v tomto roku prvýkrát prijmú
eucha-ristiu. Ďakovná bohoslužba priniesla celému zhromaždeniu hlboký du chovný
zážitok a bude im ju pripomínať pamätný
obrázok s modlitbou za farnosť.
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Zo života farnosti

Jubilejný rok solúnskych vierozvestov v
našej farnosti. Rok 2013 bol v našej farnosti netradičný. Niesol sa podobne ako v celej
Katolíckej cirkvi na Slovensku, v znamení
Roka viery a Jubilejného roka zasväteného
solúnskym vierozvestom. Farnosť sa zapojila do viacerých podujatí organizovaných
katolíckou cirkvou na Slovensku k tomuto
jubileu.
Púť do Zalaváru. Koncom roka 2012 veriaci z našej farnosti pod vedením duchovného otca vdp. Jozefa Švejdíka spoločne s
veriacimi zlatomoraveckého dekanátu a so
stovkami katolíckych veriacich Nitrianskej
diecézy putovali na púť Nitrianskeho biskupstva - do Zalaváru, kedysi Blatnohradu
v Maďarsku, aby si uctili sv. Cyrila a Metoda. Svätú omšu na základoch starobylej
Baziliky svätého Hadriána celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s
kňazmi, ktorí prišli s pútnikmi z jednotlivých farností nitrianskeho biskupstva.
Uctili sme relikviu sv. Cyrila. V jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda putovala
po diecézach, dekanátoch a farnostiach
Slovenska relikvia sv. Cyrila. Naša farnosť
ju prijala a uctila v pondelok 21. januára
2013, kedy k nám prišla z farnosti Ladice.
Večerná slávnostná svätá omša, ktorú celebroval duchovný otec ThLic. Jozef Švejdík, bola poďakovaním za dar prítomnosti
tohto svätca. Duchovný otec v príhovore
povzbudil všetkých zhromaždených k nasledovaniu príkladu svätosti, ktorý nám
ukázali svätí solúnski bratia. Po sv. omši, aj
nasledujúci deň, bola relikvia vystavená k
úcte veriacim až do odovzdania relikvie do
filiálky Neverice.

Účasť na národnej Cyrilometodskej
púti. Celé Slovensko si v Nitre na Svätoplukovom námestí 5. júla 2013 na národnej
Cyrilometodskej púti uctilo 1150. výročie
príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše
územie. Slávnostnej svätej omši predsedal
pápežský legát kardinál Franc Rodé CM zo
Slovinska. Prítomní boli biskupi zo Slovenska i zo zahraničia, vrátane kardinálov
z Budapešti a Sarajeva. Na námestí v Nitre
nechýbali ani najvyšší štátni predstavitelia
Slovenskej republiky, prezident Ivan Gašparovič a predseda vlády Róbert Fico.
Na slávnostnej sv. omši sa zúčastnili aj
veriaci z Jelenca s duchovným otcom farnosti vdp. ThLic. Jozefom Švejdíkom. Členovia FS Jelenček, Jelenka a Jelenčan v krojoch, spoločne s krojovanými folkloristami,
lemovali prístupovú cestu, ktorou sprievod
kardinálov, biskupov a kňazov sprevádzal
relikviu sv. Cyrila k oltáru. Poctou pre našu
farnosť je najmä to, že na najvýznamnejšej
udalosti Jubilejného roka CM - počas slávnostnej svätej omše, členovia FS Jelenček,
Jelenka a Jelenčan mali tú česť odovzdávať
pápežskému legátovi obetné dary z Jelenca: chlieb, víno, ovocie, kyticu z pšeničných
klasov z Jeleneckých polí ladenú v národných farbách a tortu v tvare Sväteho pisma
ako symbol toho, čo nám vierozvestovia
priniesli - slovanské písmo, kultúru a liturgiu. Obecný úrad Jelenec venoval predmety, ktoré reprezentujú našu obec.
Okrem podujatí konaných v jubilejnom
roku sv. Cyrila a Metoda stojí za pozornosť
aj jubileum nášho duchovného otca vdp.
ThLic. Jozefa Švejdíka, ktorý vlani v júni
slávil 30. výročie kňazskej vysviacky.

Zo života farnosti
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zrode, hlavne duchovnému otcovi a tým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k
jej skvalitneniu.
						
Helena Bumbalová
					
admin farskej stránky

Cez Máriu k Ježišovi.

Internetová stránka farnosti - www.fajel.
webnode.sk. Vznikla pred rokom v spolupráci s duchovným otcom vdp. ThLic. Jozefom Švejdíkom. Po roku jej existencie konštatujeme, že plní svoj účel a napomáha
duchovnému rozvoju detí, mládeže i rodín.
Doteraz oslovila vyše 78 000 návštevníkov
takmer zo všetkých kontinentov. Veľ kú sledovanosť popri bohoslužobnom poriadku,
fotogalériach a videonahrávkach zo života
farnosti, majú homílie a životopisy svätých
(slovenské aj maďarské). Okrem mapovania života vo farnosti denne informuje o
dianí v katolíckej cirkvi na Slovensku a vo
svete. Správy preberá z TK KBS a Nitrian-

skeho biskupstva. Vďaka informovanosti,
farníci majú možnosť zapojiť sa do podujatí, ktoré organizuje katolícka cirkev na Slovensku, najmä naša nitrianska diecéza. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli pri jej

Rok Sedembolestnej Panny Márie je vynikajúcou príležitosťou na duchovnú obnovu nás všetkých. Je časom milostí, odpustenia a požehnania. Základným cieľom
mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k
Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru.
Dôvodom vyhlásenia tematického roka je
450. výročie od prvého zázraku na príhovor
Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa
pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie
v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014.
Boh nám doprial tento milostivý čas, preto
sa Vám prihováram slovami blahoslaveného Jána Pavla II. ktorý počas svojej druhej
apoštolskej cesty na Slovensku v roku 1995
navštívil aj národnú svätyňu v Šaštíne a v
homílii nám adresoval tieto slová: „chcem
v tejto svätyni poprosiť Pannu Máriu, aby
aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri
premene sŕdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. Zvlášť
jej odporúčam mladú generáciu, všetkých
trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu“ .
Zdravas Mária. ….
								
Jozef Švejdík
									
farár
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Čo nového v OZ Jelenka?
Začiatok roka bol pre nás viac pracovný
ako po iné roky. Mali sme množstvo tréningov a menej vystúpení, ale dobehli sme to
v 2. polroku.
Prvé vystúpenie mal DFS Jelenček
4.3.2014 v kultúrnom dome v Jelenci na
oslave MDŽ usporiadanom obcami Podzoborského regiónu. Deti predviedli „Prekáračky“ a „Hru na tetku“. Mali sme možnosť
predviesť našu prácu v DFS pred predstaviteľmi spomínaných obcí, ktoré nedisponujú takýmto detským kolektívom.
Náš FS Jelenčan vystúpil na študent-

skom plese SPU v Nitre 21.3.2014. S veľkým nadšením a skandovaním bol prijatý
jeho pestrý tanečný program, prispôsobený podmienkam ŠD „Bernolák“. 11.4.2014
sa naša členka Jana Jánošová zúčastnila
krajskej súťaže v ľudovom speve – „Festival ľudovej hudby“ s piesňami od Nitry a
postúpila ako jediná za náš kraj do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo v Habovke. 4.5.2014 obec usporiadala „Deň matiek“ v KD, na ktorom sa predstavil len DFS
Jelenček s pásmom „Ako sme kašu varili“.
10.5.2014 sme pripravovali s OÚ Medzinárodný folklórny festival v kaštieli, kde

sme prezentovali vo svojej klubovni výstavu fotografií, krojov a našich ocenení za
mnohoročnú činnosť. Venovali sme sa aj
našim hosťom z folklórneho súboru Lietupie z Lotyšska a Žižkovjánek z Moravského
Žižkova. V nedeľu v galaprograme vystúpil len FS Jelenčan s programom „Regrúti
idú!“. 21.5.2014 DFS aj FS absolvoval nahrávanie pre rádio „Slobodný vysielač“ Banská
Bystrica. 31.5.2014 vystúpil FS Jelenčan
na „folklórnom“ festivale v Trenčianskych
Tepliciach. 1.6.2014 sa DFS Jelenček prezentoval na „Medzinárodnom dni detí“
v arboréte v Tesárskych Mlyňanoch.
22.6.2014 FS Jelenčan vystúpil na „Folklórnych slávnostiach pod Kamencom“ v obci
Machulince s veľ kým úspechom. 28.6.2014
sme sa zúčastnili folklórnej
prehliadky regiónu vo Veľ kom
Lapáši, kde sme mali do programu 2 vstupy a prezentovali
sme „tekovský“ kroj. 29.6.2014
sa FS Jelenčan prezentoval
na „26. ročníku Požitavských
folklórnych slávností“ vo Veľkej Máni s „regrútskym pásmom“ a ostatným programom
v sprievode obcou.
18.7.2014 sme zavítali aj s
maďarskou folklórnou skupinou do Banskej Bystrice, kde
sme vystúpili v „živom vysielaní“ v rádiu
Slobodného vysielača. 20.7.2014 FS Jelenčan účinkoval na „Podinoveckých slávnostiach“ v Obyciach.
27.7.2014 sa na priestranstve v parku
oproti MŠ v Jelenci konalo odhalenie pamätnej tabule Karolovi Duchoňovi, kde
vystúpil FS Jelenčan s tancami z Tekova.
2.8.2014 na „Matičných slávnostiach“ v
Martine vystúpil FS Jelenčan s „Požitavím a Tekovom“ a večer sa prezentoval na
„Guláš cupe“ v obci Choča s hodinovým
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vystúpením. 16.8.2014 obec Slažany usporiadala „Prehliadku Požitavského folklóru“, na ktorej vystúpil FS Jelenčan s veľ kým
úspechom. 29.8.2014 sme oslavovali 70.
Výročie SNP v kaštieli pri vatre. Vystúpil FS
Jelenčan s Regrútskym pásmom a Tekovským kolesom. 7.9.2014 sme účinkovali s
FS Jelenčanom na Obecných oslavách v Čechynciach s 2 folklórnymi pásmami.
14.9.2014 sa v obci Močenok konali
Obecné oslavy, kde sme boli pozvaní aj
s DFS a FS nielen do sprievodu, ale aj do
hlavného programu. DFS Jelenček predviedol „Prekáračky“ a „Ako sme kašu varili“
a FS Jelenčan „Regrúti idú“ i „Tance z Tekova“. 20.9.2014 sme cestovali s FS Jelenčanom do Břeclavy a Lednici, kde sme absolvovali prehliadku historického parku v
známom Lednickom zámku a vyhliadkovú
plavbu po jednom z kanálov rieky Dyje. Potom sme vystúpili na „Lázeňskom vinobraní“ s veľ kým úspechom. 12.10.2014 naše
OZ Jelenka bolo súčasťou projektu výstavby informačnej tabule a inštalácie sochy
„Ochrankyňa Žibrice“ v obci Štitáre. Náš FS
Jelenčan predviedol svoje umenie v „Tekovskom bloku“, ktoré snímala aj regionálna
televízia Nitrička.
Po absolvovaní tohto vystúpenia sme
prišli účinkovať do KD Jelenec, do kultúrneho programu „Mesiac úcty k starším“.
16.11.2014 bol pre nás veľmi úspešným
dňom, lebo FSk Jelenka (FS Jelenčan) vyhrala regionálnu súťaž „Nositelia tradícií“s
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programom „Na svatého Urbana!“ a postúpili sme do krajského kola, ktoré sa
uskutoční v máji 2015. Veríme, že budeme
úspešní aj tam. 23.11.2014 sme cestovali
s predstaviteľmi NSK a KOS Nitra do Maďarska, kde sme v obci Dorog vystúpili pre
slovenskú menšinu s našim programom a
zožali sme obrovský aplauz a dlhotrvajúci
potlesk. 5.12.2014 si FS Jelenčan a DFS Jelenček „odskočil“ do Vianočného mestečka
v Nitre, kde sme okrem známeho repertoáru predviedli aj nové Vianočné pásmo a
Detské koledy. 7.12.2014 sme znovu cestovali s FS Jelenčanom do Maďarska, do obce
Mlynky a účinkovali s 2 folklórnymi skupinami zo Slovenska v programe „Slovenský
advent“.
13.12.2014 sme nezabudli ani na tradičnú „Vianočnú kapustnicu“ doma v Jelenci. Tento rok sme si pozvali do programu
spevácke skupiny zo Slažian a Čaradíc,
aby obohatili náš program o nové vianočné koledy. 15.12.2014 sme tento pre nás
výnimočne bohatý rok 2014 zavŕšili v SPP
- Bratislava s Vianočným programom. Pevne veríme, že sa nám aj naďalej bude dariť kvalitatívne postupovať, že v tejto práci
zotrváme a budeme môcť rozdávať radosť
a krásu slovenského folklóru ešte mnoho
ďalších rokov. Z celého srdca ďakujem všetkým naším členom i príležitostným sponzorom za to, že vytrvávajú v tejto náročnej,
ale krásnej práci.
Predsedkyňa OZ Jelenka
Mgr. Žofia Magátová
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Udialo sa v našej obci
Maďarská folklórna skupina
Villő

V roku 2013 naša obec oslavovala 900.
výročie písomnej zmienky o obci. Pri tejto
jubilejnej príležitosti folklórny súbor spracoval tradície gímešskej svadby. Predstavenie malo veľ ký úspech. S uvedeným spracovaním svadby sme počas roka vystúpili v
rôznych obciach a hlavne, kde sa nezachovali, alebo sa vôbec nepestovali tradície v
minulosti.
17. augusta v Lúči na Ostrove, 18. augusta v Okoličnej na Ostrove,
26. a 27. septembra v obci Balatonvilágos
v Maďarsku sa nám našim programom podarilo vyčariť skutočnú svadobnú náladu.
Tak ako každý rok, aj v roku 2013 dostal
náš folklórny súbor pozvanie na Svätoštefanské oslavy do Viedne. Po svätej omši sa
na námestí pred Dómom svätého Štefana
konala prehliadka ľudových tancov. Naše
vystúpenie „Skákanie svätojánskeho ohňa“
zožalo veľ ký úspech.

Členovia nášho súboru sa v septembri
zúčastnili i spevom pripojili k sláveniu odpustkovej svätej omše.
V októbri sme v Dolných Obdokovciach
obohatili program oberačkovými piesňami, ktoré sme zaspievali i v Jelenci na programe venovanom starším.
1. novembra v Tekovských Lužanoch na
folklórnom festivale sme taktiež predniesli
našu „gímešskú svadbu“.
8. decembra sa vo Výčapoch -Opatov-

ciach konal program vianočných zvykov a
obyčajov s názvom „Vianoce na Podzoborí“.
V tomto programe sme predstavili naše zabíjačkové zvyky.
22. decembra sme s adventnými a vianočnými piesňami vítali betlehemské svetlo v Hosťovej.
S našimi vianočnými piesňami sme mali
možnosť vystupovať aj v kostole v Jelenci.
Poklonením malému Ježiškovi sme ukončili rok 2013. Rok 2014 sme začali fašiangovým programom s názvom „Fašiangy
na Podzoborí“. Deti predstavili tradičné
fašiangové zvyky, a dospelí pradenie vlny.
30. marca sme sa spolu s ostanými folklórnymi súbormi zúčastnili krížovej cesty v
Kolíňanoch.
6. apríla sme prijali pozvanie do Budapešti. V „Dome Maďarov“ sme prezentovali
naše tradičné jarné zvyky.
V dňoch 9-11. mája v našej obci sa uskutočnilo Stretnutie európskych samospráv
heslom „Európa pre občanov“. V prehliadke folklórnych súborov deti nášho súboru
vystúpili s programom detských hier, a dospelí s pásmom „Turičné zvyky“ a „Skákanie svätojánskeho ohňa“.
8. júna na Turíce sme oživili tradície viažuce sa k tomuto sviatku a s radosťou sme
ich predniesli občanom obce Ižop. Naše
vystúpenie začalo slávnostným pochodom
obcou, kde sme predstavili našu kráľovnú
Turíc. Po pochode pokračoval program na
dvore miestnej škôlky. Predstavili sme zvyky svätojánskej noci, spievali sme vojenské
a oberačkové piesne. Obecenstvo nás prijalo s búrlivým potleskom.
Bol to výborný pocit.
13. júna Základná škola – Alapiskola v
Jelenci usporiadala súťaž ľudových piesni
s názvom „Malý Slávik Podzoboria“. Tejto
súťaže sa úspešne zúčastnili aj deti nášho
súboru. Boglárka Csámpaiová a Sanela Timoranská získali zlaté ocenenie, a chlapčenská spevácka skupina: Zsolt Bencz,
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Levente Bencz a Viktor Nagy dostali bronzové ocenenie. Na galaprograme chlapci
vystúpili s pásmom „detské hry“ a dievčatá

spolu so ženami predniesli pásmo „Turičné
zvyky“.
24. júna na požiadanie reportérky internetového rádia Slobodný vysielač, sme pripravili hodinový program. Predstavili sme
gímešské ľudové zvyky a tradície.
11.a 12. júla sme hosťovali v našej družobnej obci Balatonvilágos v Maďarsku.
18. júla sme vystupovali v Banskej Bystrici v štúdiu internetového rádia Slobodný
vysielač. Na vystúpení sa zúčastnil aj folklórny súbor Jelenčan, ktorý spieval slovensky a my maďarsky.
Bohužiaľ, vystúpenie 26. júla na podujatí
Stretnutie generácií v Žiranoch, sa z dôvodu nepriaznivého počasia neuskutočnilo.
2. augusta náš súbor požiadali o spracovanie svätojánskych tradícií, z dôvodu
natáčania DVD záznamu s názvom „Zvyky
svätojánskej noci“. Natáčanie sa uskutočnilo v ľudovom dome v Pohraniciach. Pri
tejto príležitosti sa zaznamenali aj veľ konočné tradície ako“ villőzés“, turičné tradície ako“ pünkösdölés“ a samozrejme sme
nemohli vynechať ani piesne o víne.
17. augusta sme sa zúčastnili pamätných dní usporiadaných na počesť svätého
Štefana, ktoré tento krát usporiadala obec
Kolíňany. V rámci svätej omše došlo aj k
umiestneniu relikvie Svätého Štefana. Po
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slávnostnej svätej omši nasledoval folklórny program v Bóroši.
7. septembra sme sa zúčastnili Obecných
folklórnych slávností v Čechynciach.
V októbri sme nemohli chýbať ani na kultúrnom podujatí v Jelenci, usporiadanom
pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
8. novembra Spolok Maďarov žijúcich na
Slovensku (Csemadok) oslavoval 65. výročie založenia spolku vo Veľ kom Cetíne. Pri
príležitosti osláv sa vyhodnocovala aj práca
folklórnych skupín. Folklórnej skupine Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport udelili
Pamätný list za vynikajúcu a znamenitú
prácu v spolku .
11. decembra internetové rádio Slobodný vysielač pripravilo s nami video nahrávku s tematikou vianoc a vianočných tradícií
v našej obci.
14. decembra súbor vystupoval v kostole
v Hosťovej, kde sa už po druhý krát usporiadal veľmi pekný predvianočný program.
Naše vystúpenia uzavrieme aj tento rok
slávnostným vianočným programom v kostole v Jelenci.
Touto cestou by som chcela vysloviť poďakovanie všetkým členom súboru, rovnako aj deťom aj dospelým. Myslím si, že naša
práca má svoj zmysel, pretože iba takýmto
spôsobom dokážeme chrániť a opatrovať
naše tradície.
Terézia Tkáčová
vedúca folklórneho súboru
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Šport a zo školských lavic

Futbal v obci
Celá futbalová obec nám držala palce.
Ako nováčik sme v jarnej časti boli viac ako
vyrovnaným súperom v I. triede. Odohrali
sme množstvo kvalitných zápasov. Ale ku
koncu súťaže sme akoby strácali dych. Nakoniec sme skončili na peknom 4.mieste.
Za nami zaostali také mužstvá ako Chrenová, Nevidzany, Báb... Lenže ako všetci
vieme hrať pekný futbal a baviť divákov je
jedna vec a zabezpečiť chod klubu tá druhá. Dlho sme zvažovali ako sa vysporiadame s týmto problémom a dospeli sme
k záveru, že bude lepšie keď obmedzíme
cudzích hráčov a prihlásime mužstvo o
súťaž nižšie. Lepšie je hrať II. triedu ako
byť v I. triede „fackovacím panákom“ Tak
sme tomu všetko podriadili. Rozlúčili sme
sa s hráčmi : M. Kompas, M. Bakita, O. Bosák, B. Zelovič. Namiesto nich prišiel iba V.
Kulpa, ktorý k nám prišiel bez nároku na
financie.
Zapracovali sme vlastných odchovancov
R. Rončáka,M. Šinku. Trénerom zostal A.
Štefanka. Súťaž sme začali prehrou v Čechynciach, domáce zápasy sme vyhrávali
bez väčších ťažkostí. Pri zápasoch na ihriskách súperov, sme trpeli, lebo naši brankári nás nepodržali, aj keď sme herne nesklamali. Tak sme museli angažovať brankára
p. Romana Nemca z FC Nitra. Jeho príchodom sa sila mužstva znásobila. Prezimujeme na na 7.mieste s +7 bodmi ale v jarnej
časti máme našich súperov do 9.miesta na
domácom ihrisku okrem mužstva Hosťovej.
Naším cieľom je zapracovávať vlastných
odchovancov a hrať atraktívny futbal a v
jarnej časti poskočiť v tabuľ ke čo najvyššie.
Musím sa poďakovať vedeniu obce na čele
s p. starostom L. Puchovským za podporu a pomoc a p. J. Pintérovi, ktorý sa nám
vzorne stará o ihrisko. Som veľmi rád, že sa
nám medzi mužmi a aj dorastencami po-

darilo vytvoriť výborný kolektív, ktorý ťahá
za jeden povraz.
									
Ivan Varga

Naša materská škola v Jelenci
Tento školský rok sme začali s plným
počtom detí. To znamená v dvoch triedach
máme spolu 48 detí. Jednu triedu tvoria
predškoláci, ktorých je spolu 25 a od septembra 2015 nastúpia do základnej školy.
Naša materská škola v minulom školskom roku sa zapojila do Národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ v rámci ktorého
získala digitálny set zložený z interaktívnej
tabule, projektora, notebooku a farebnej
tlačiarne. V tomto školskom roku sa nám
opäť vyskytla možnosť získania ďalšieho
digitálneho setu, ktorý sme aj využili a získali pre ďalšiu triedu. Takže naše triedy sú
vybavené modernou digitálnou technológiou. Ich využívanie v MŠ sa stalo súčasťou
výchovno-vzdelávacieho systému, ktorým
môžeme spestriť a obohatiť edukačný proces. Tento fakt nás núti neustále sa ďalej
vzdelávať a zapájať sa do programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
V tomto školskom roku pokračujeme
v inovácii a modernizácii celého interiéru
a exteriéru. Na školskom dvore pribudol
nový prístrešok nad pieskoviskom, aby deti
mohli tráviť viac času aj v tých najväčších
horúčavách, pretože naša MŠ je jediná inštitúcia na okolí, ktorá je v prevádzke aj cez
letné prázdniny v mesiaci júl.
Čo sa týka interiéru, nielen chodbu
a triedy máme vybavené novým nábytkom,
ale aj v spálni postupne meníme detské
postieľ ky za modernejšie, kvalitnejšie a
pohodlnejšie. Vďaka vynikajúcej spolupráci s rodičovskou verejnosťou, niektorým
sponzorom ( rodičom, starým rodičom ) a
získaným finančným prostriedkom 2% z
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Aj touto formou sa chceme prezentovať na
verejnosti a dokázať rodičom, že naša práca s malými deťmi je náročná ale napriek
tomu veľmi pekná.( žiaľ nie vždy docenená)
Edita Hóková
Riaditeľka MŠ

Zo školských lavíc
daní sme zakúpili časť postieľok z masívneho dreva aj s matracom. Ostatné postieľky - poschodové zakúpime z prostriedkov,
ktoré sme získali zo 7. ročníku „Disco - zábavy“.
Sme MŠ, ktorá rodinu posúva na
popredné miesto, preto aj pravidelne organizujeme spoločné podujatia, aktivity,
tvorivé dielne, výlety a pod. Na jeseň to
bola „Šarkaniáda“ – spoločné práce detí a
rodičov boli vystavené v kultúrnom dome
pri príležitosti „Úcty k starším“. Naše deti
pravidelne obohacujú kultúrny život obce,
svojim vystupovaním robia radosť nielen
rodičom a starým rodičom ale aj ostatným
spoluobčanom.
Kultúrne vyžitie deťom zabezpečujeme aj inou formou, napr. organizujeme pre
nich bábkové divadlo, vystúpenie kúzelníka a pod. priamo v MŠ alebo si urobíme
výlet aj do Nitry do bábkového divadla, z
čoho majú deti nesmiernu radosť. Pred
sviatkami sme si pozreli predstavenie s
názvom: „Slovenský Betlehem“.
Pred Vianocami nás čaká spoločné
pečenie medovníčkov. Hotové medovníky
môžu rodičia ochutnať na vianočnej besiedke. Okrem toho v spolupráci so ŠJ rodičom pripravíme aj ochutnávku nátierok,
aby mali možnosť ochutnať tie dobroty,
ktoré deti v MŠ dostávajú. S našimi deťmi
už pravidelne každý rok pripravujeme aj
pekný vianočný program, ktorým obohatíme a spestríme toto predvianočné obdobie.

Nahliadnutie do aktuálnej školskej reality môže byť určite zaujímavým čítaním
nielen pre súčasných žiakov, ale najmä pre
tých minulých, ktorí už žijú realitou bežného života a na ten školský iba s nostalgiou spomínajú. V tomto predvianočnom
čase žije škola najmä prípravou kultúrneho
programu, ktorým sa žiaci rozlúčia, kým si
začnú užívať vianočných prázdnin. Od tých
ostatných sa v škole toho opäť veľa udialo a
veľa zmenilo. Pozrime sa, čo nové priniesol
uplynulý rok.
Na budove jedálne a školského klubu
detí pribudlo zateplenie, nová fasáda s
novými oknami, a realizovala sa aj rekonštrukcia sociálnych zariadení. Taktiež pribudol nový chodník do školy. Za to všetko
môže škola ďakovať svojmu zriaďovateľovi,
obci Jelenec. Spolupráca s obecným zastupiteľstvom a starostom obce je dlhodobo
na veľmi dobrej úrovni a bola taká aj
v tomto roku. Vďaka zapojeniu sa pedagogických zamestnancov do rôznych
projektov, zlepšilo sa vybavenie učební interaktívnymi tabuľami. V súčasnosti škola
disponuje 9 učebňami (čo je bezmála po-
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lovica celkového počtu) vybavenými najmodernejšou informačnou technológiou,
ktorá vďaka interaktivite dovoľuje vyučovanie zdokonaliť, zefektívniť a zatraktívniť,
najmä vďaka využívaniu digitalizovaného
učebného obsahu jednotlivých školských
predmetov.
Snaha mnohých talentovaných žiakov a
systematický prístup ich učiteľov aj v tomto roku priniesla svoje ovocie. Vo všetkých
súťažiach (umeleckých, jazykových, prírodovedných, športorých i v predmetových
olympiádach) žiaci zo slovenských aj maďarských tried dosahujú vynikajúce výsledky, čo opäť potvrdil aj uplynulý rok a škola
ako celok už dlhoročne ostáva takpovediac
jedným z okresných lídrov v každoročnom
vyhodnotení úspešnosti v súťažiach základných škôl.
Čo nás trápi, je stále zhoršujúca sa situácia vo financovaní školy. Neustály pokles
počtu žiakov prínáša škole stále menej financií. Navršovanie rozpočtu prostredníctvom dohodovacieho konania kvôli novým
rozpočtovým pravidlám už nebude možné.
Navyše nové limitovanie počtu žiakov v
triedach určením minimálneho a maximálneho počtu žiakov celú situáciu ešte
zhoršuje a stáva sa pre školu doslova existenčnou otázkou. Preto veľmi nedočkavo
čakáme na riešenie, s ktorým príde zriaďovateľ a ostatní zriaďovatelia okolitých škôl,
ktorých sa situácia taktiež týka. V dvoch
obciach už boli malé školy (s vyučovacím
jazykom slovenským) zrušené a žiaci prešli
do jeleneckej školy (no ani to nezabránilo
celkovému poklesu žiakov v našej škole).
Na ťahu sú zriaďovatelia, teda najmä starostovia obcí (vrátanie našej). Spoliehame
sa na ich prezieravosť, že nájdu spoločne
také riešenie, ktoré zabezpečí bezproblémové fungovanie a financovanie školstva
(ako slovenského, tak maďarského) v tomto regióne. Výsledky, ktoré dosahujeme,
nás oprávňujú apelovať na rýchle a správne

riešenie, ktoré pomôže všetkým žiakom i
učiteľom.
						
Mgr. Miroslav Bogr

Spoločenská rubrika
NARODENIA
Hermannová Lea, Samko Alejandro, Kurucová Karin, Puchovský Dominik, Jančo
Tobias, Moravčíková Zora, Szipinová Emily, Kubrík Max, Čambálik Mia, Ackermann
Tommy, Samková Samantha, Toráčová
Brenda, Púchovský Matúš, Kleban Karolína, Janás Maximilián, Molnár Matúš, Raffaj Gregor.

ÚMRTIA
Kuruc Aladár, Andrašková Magdaléna,
Molnár Adam, Starovičová Alžbeta, Varga
Arpád, Bumbalová Zuzana, Jancsó Zoltán,
Matušíková Anna, Molnárová Irena, Šipoš
Jozef, Chleban Rudolf, Bélik Silvester.

