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Mikulás 2010
Szeretettel
meghívunk
minden
gyermeket
2010.
december 5-én 16.00 órakor
a
kultúrházba
mikulási
műsorra.

Karácsonyi műsor
A Matica szlovenská helyi alapszervezete és a helyi
kultúrközpont szeretettel meghívja Önöket karácsonyi
műsorára, melyre 2010. december 18-án 16.00 órai
kezdettel kerül sor a kultúrházban. A hagyományos
frissítőről gondoskodva van.

Karácsonyi koncert
A Ghymes vegyeskar meghívja Önöket karácsonyi
koncertjére, melyre második alkalommal kerül sor
a gímesi kastélyban 2010. december 26-án 15.30
kezdettel. Mindenkit szeretettel várunk!

A szlovák és a magyar énekkar közös fellépése

pozýva širokú verejnosĢ na odbornú
prednášku pre vodiþov osobných
automobilov
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A községi hivatal alkalmazottainak
munkaértékelése a 2010-es évre
Közeledik az év vége és a választási időszak
vége egyaránt.
Itt az idő, hogy értékeljük munkánkat,
az elért eredményeket. Az elmúlt év második
fele és ez az év sikerült jobban. Több projektet
adtunk be és a többi községhez hasonlítva,
sokkal sikeresebbek voltunk. A kisebb
községekhez viszonyítva viszont kevesebb
projektet nyújthattunk be, mivel az előírás
vonatkozik arra a zónára (ami a lakosság
számát illeti, leegyszerűsítve a 2000 alatti és
a 2-ik csoport a 2000 felettire oszlódik) ahová
a mi községünk is tartozik. Viszont sikeresen
bekapcsolódtunk minden egyes felhívásba,
amit az európai strukturális alap írt ki.
Nagyra értékelem azt a sikeres projektet, ami
a falu központi részének felújítására lett
kiírva, és a munkálatok már el is kezdődtek.
El kellett intézni az építkezési engedélyt.
Ez a projekt az Európai Unió kritériumai
valamint az Építkezési és Vidékfejlesztési
minisztérium előírásai szerint lett kidolgozva.
Az értékelésnél az öttagú komiszió tagja volt
Dr. Frajková CSc., aki pozitív hozzáállásával
és szakmai tanácsaival is hozzásegített, hogy
a projekt sikeres lett. Ez a projekt tartalmazza
a járdák kiépítését, a közvilágítást, zöldövezet
létrehozását, a Mária utca aszfaltozását,
a kastély udvar parkosítását, temlom utcában
levő parkolót, parkolót a kastély
udvarán, parkolót a posta előtt
valamint 2 buszmegállót és további
zöld övezetet. Mindez megtalálható
a világhálón
a
www.jelenec.sk.
A kiadások összege 999.586.86 €. Ezen
összeg 85%-át az európai strukturális
alap, 10% -át az állami költségvetés és
5% - át a falu költségvetése fedezi.
Sajnos
a munkálatok
menetébe
(gyorsaságába) a községnek nincs
joga beleszólni, mivel a munkálatok
befejezése 2012 áprilisáig van
tervezve. Szerettük volna ebbe
a projektbe belefoglalni a parkoló
kiépítését az egészségügyi központ
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előtt és a járda kiépítését az állomásig és
a szövetkezetig, de nem lehetett, mivel a falu
központjának a kultúrház környezetét és
a kastély körüli részt határozták meg. Csak
e két részt lehetett járdával összekötni.
Dolgozunk a falu központjának kiszélesítési
jóváhagyásán, ahol ki lesz egészítve a falu
területrendezési terve. Ez azt jelenti, hogy ha
az Építkezési és Vidékfejlesztési minisztérium
kiadja a felszólítást a pályázatleadására akkor
az előbb említett szövetkezet és vasútállomás
mellett az Új Gímes utca és az Alvégi is a falu
központi részéhez lesz sorolva. Ez a lehető
maximális kiszélesítése a falu központi
részének, ami megengedett. A projektbe nem
tehettük bele az átjáróhidat a Fedák üzlet
mellett sem, de a gyalogosok biztonsága
érdekében megépítjük és összekötjük
a járdával, a falu költségvetéséből. Szerettük
volna
eltávolítani
a villanyoszlopokat
a postától a templomig. Egyedül a falu
költségvetéséből lehetett volna ezt kivitelezni,
de ez most pillanatnyilag a pénzhiány miatt
lehetetlen. A Környezetvédelmi minisztérium
environmentális alapjából a kanalizációra
kaptunk 390.000,-€ visszafizetetlen állami
dotációt. A feltétel az volt, hogy a falu ehhez
az összeghez 19.500,-€ -val járult hozzá. Ebből
a pénzből fedezhetjük a fővezeték letételét
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a Fő utcán, a Jednota üzlettől a templomig,
Felvégben, Alvégben és a Napos utca
megmaradt részén, valamint a csatlakozók
bevezetését egészen a kerítésekig a Felvég
utcában. Ebből a dotációból van kifizetve a
meglévő, de eddig nem kifizetett csatlakozók
bevezetése a Családka, Fenyő utca, Új Gímes,
Mária utca és a Patak utca még megmaradt
részén. Ha az időjárás engedi, még ebben az
évben tervezzük a csatlakozók bevezetését az
Alvégben és a Sűrű utcában.
A Környezetvédelmi
minisztérium
environmentális alapjából a kanalizációra
a Drevenica Podtríbečie mikrorégió 70.000,€ kapott, a mi községünkre 50.000,- € jut,
2.500,- € - ót a falu adja hozzá. Ebből a pénzből
minden igyekezetünkkel arra törekszünk,
hogy a kanalizációs letétek
után, felújítsuk az utakat és
az aszfaltszőnyeget. Kivételt
képez a Mária utca, ahol több
mint 3 évet vártunk a projektre
a strukturális alaptól, mert
nem mindegy, hogy az új
útburkolatért kifizetünk 100%
- ot, vagy csak 5% -ot mint
a strukturális alap ránk eső
kötelező részét.
Sikerként könyvelhetjük
el,
hogy
a Gazdasági
minisztérium által a Szlovák
inovációs
és
energetikai
agentúrán keresztül 300.000,€ - hoz jutottunk. Ezt
a pénzt csakis a kultúrház
felújítására fordíthatjuk. Meg lesz javítva
a tetőszerkezet és az egész épület hőszigetelve
lesz, a falfelület be lesz festve valamint ki
lesznek cserélve az ablakok. Nagyon előnyös
ez a falu számára, mivel nem kell részt
vállalni a költségekben. A versenytárgyalást
a Gazdasági minisztérium írta ki és a győztes
a nyitrai Dynamik cég lett. A munkálatok
elkezdése előreláthatólag 2010. november
10. A tervezett munkálatokat úgy fog kelleni
megszervezni, hogy a községi hivatalt
ne kelljen hosszabb időre bezárni és az
előre bejelentett kultúrakciókat se kelljen
lemondani.
Bizonyára örömmel fogadták a focisták,
a sportolni vágyók, valamint az alapiskola
diákjai is, hogy több mint két éves próbálkozás

és többszöri kérvényezés után végre sikerült
a Szlovák köztársaság kormányelnökének
tartalékalapjából hozzájutni 39.832,-€ ós visszafizetetlen dotációhoz, amelyből
megépült a többfunkciós sportpálya, amit
2010 szeptember 2-án a tanévnyitó napján át
is adtunk rendeltetésének.
A Szlovák
köztársaság
kultúrális
minisztériumától
a kastély
javítására
18.000,- €-t kaptunk egy sikeres projekt révén
„Újítsd fel házadat“ néven. Ehhez 6834,- €
volt a kötelező hozzájárulás. Ezt a pénzt fel
kellett volna használni a kastély főbejárati
kapujának javítására, de mivel a kastély
udvar parkosítása folyik, az ott dolgozó
gépek miatt kértük ennek az összegnek az
átcsoportosítását és felhasználását az udvar

felől a tetőszerkezet felújítására. További
600,- €-ós dotációt kaptunk a Kultúrális
minisztériumból könyvek vásárlására, itt
a község hozzájárulása 117,- €. A Polgármester
kupájáért kiírt futballtornára kaptunk 200,- €
a VÚC – tól.
Amikor megtudtuk, hogy megváltoztatták
a kritériumokat a faluk zónai besorolásánál
és ezen faluk nem pályázhatnak az utak
megjavítására,
csak
a faluközpontok
felújítására, ennek ellenére saját költségen le
lett aszfaltozva a Patak utca és a Rózsa utca
(Nyitra felőli bekötőút) része, mivel a két
utcarész az esőzések idején járhatatlan volt.
Javítottunk az óvoda épületének
technikai állapotán is. Komplett felújítást
végeztünk a szociális helységekben, kicseréltük

GH 1/2010 5

A KÖZSÉGI HIVATAL INFORMÁCIÓI
a gázkazánt kondenzációsra és a hőszabályozó
szelepeket az egyes helységekben.
A bérlakások építése a harmonogram
szerint folyik. A hitel jóváhagyása után
jóvá lett hagyva 25%- os dotáció. Kár, hogy
az állam nem járul hozzá az úgynevezett
apró építkezéshez, amely nélkül a fő épület
nem működőképes. Ilyen a bejárati út
a lakásokhoz, kanalizáció, parkoló, terület
parkosítása az épület körül, füvesítés,
vízvezeték - és kanalizációs csatlakozó és
hasonló. A gázcsatlakozást sikerült elintézni
a Gázművek költségeire és a villanyhálózat
csatlakozást a Nyugatszlovákiai energetikai
művek költségeire. Pillanatnyilag több mint 40
érdeklődőt tartunk nyilván, ebből több mint
a fele idegen. A törvény előírja a kritériumokat
amiket be kell tartani a lakások átadásakor
a kérvényezőknek.
Úgy
tervezzük,
hogy
a decemberi
kolaudáció után , 2011 januárjában már
beköltözhetnek az új lakók. Az újonnan
megválasztott képviselőtestület tagjai döntik
majd el, kik kapják meg a lakásokat. Ez időben
új projekteken dolgozunk, amiket az állami
environmentális alap írt ki a pályázók részére.
A kérvények beadásának időpontja 2010
október 31.
Szeretnénk még dotációt szerezni
a kanalizációra, a szeméttelepre és házi
komposztálókra. Tagjai vagyunk a Nyitra
vidéki falvak szövetségének (több mint 30 falu
a tagja a nyitrai járásban) a különválasztott
hulladék gyűjtésben. Már 2 alkalommal
volt
beadva
projekt
az
Európai strukturális alapba,
ahol
komplex
megoldása
van
a különválasztott
hulladékgyűjtésnek. 4 színes
kontajner lenne elhelyezve
a különválasztott hulladékra
minden háztartásba. Ha ez
sikerülne, talán meg lenne
nálunk is oldva a temető
mellé
kihordott
hulladék
probléma, ugyanis ez a terület
az úrbéresek tulajdonában
van, és a terület kezelője az
állami erdészet. A törvény
szerint nem a község hanem
a tulajdonos
(ill.
a kezelő)
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a felelős a tisztaságért és az illegálisan
odahordott szemét likvidálásáért, a falu erről
gondoskodott a 2006 -os évig. A mostani
helyzettel senki sem elégedett. Ennek
mindannyian okai vagyunk. Én személy
szerint nem is olyan régen egy teherautó után
mentem. Idehozott és kiöntött egy kontajner
szemetet. Bejelentettem a rendőrségnek, fel
lett véve a jegyzőkönyv és megkezdődött az
eljárás. Talán a lakosokban is a nagy hiba
ott van, hogyha valakit meglátnak, hogy
kiszórja a szemetet, inkább hallgat és nem
szól, nehogy ellenséget szerezzen magának.
El kell, hogy gondolkodjunk ezen és nem kell
félni figyelmeztetni és bejelenteni a tetteseket.
Csakis így tudjuk majd elérni azt, hogy
a temető mellett ne legyen szemétlerakó!
A község ebben az évben telkeket vásárolt
ki, hogy meghosszabítsa a Gesztenye
utcát átkapcsolódva az Új Gímes utcára
a vadászháznál
az
öreg
kőbányánál.
Pillanatnyilag a villanyhálózat kiépítésének
engedélyeztetésén dolgozunk erre az új
utcarészre. Ígéretet kaptunk az Energetikai
művek
nyitrai igazgatójától, hogy ezen
munkálatok megkezdődhetnek a jövő évben
a villanytelep
költségeire.
A beruházás
110.000,- €.
Az elért eredményekből is látható, hogy
olyan projektek és más hivatalos iratok pl.
építkezési engedélyek, versenytárgyalások
jegyzőkönyvei - kerülnek ki kezünkből,
amelyek nem tartalmaznak formális, vagy
más egyéb hibákat. Itt jegyezném meg,
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hogy a célirányú állami támogatást
csakis a kért célra (munkálatokra) lehet
felhasználni. Ellenkező esetben kötelesek
lennénk visszafizetni az egész összeget.
Ha más célra használnánk, ez büntető
eljárást vonna maga után. Már hosszú ideje
jó kapcsolataink vannak kiépítve az állami
szervekkel. Ennek egyik jó példája , hogy
a Munkaügyi hivatal időbeli információja
alapján
lehetőség
nyílt
leszázalékolt,
valamint olyan 50 évvel idősebb személyek
alkalmazására akik munkanélküliek voltak.
Alkalmazhatók és a biztosítás 9 hónapra olyan
formában, hogy a bérük 90%-át 3 hónapon át,
további 3 hónapon át 80%-át, és még további 3
hónapon át 70% - át fizeti a munkaügyi hivatal.
Kihasználtuk ezt a lehetőséget a rekreációs
központban dolgozóknál és a kaszásoknál.
Ezáltal a falu megspórolt kb. 15.000,- €.
A községi hivatalban is nagyon jó és
felelőségteljes kollektív dolgozik. Ha a helyzet
úgy kívánja, nem ritkaság a túlórázás, amelyért
természetesen nincs többletfizetés. A nagy

projektek készítésénél előfordult, hogy hajanli
kettőig, háromig dolgozott, kivétel nélkül
az egész aparátus. Dicséretet érdemelnek
még a munkásaink is, akik munkaidőn kívül
elvégzik a javítási munkálatokat a traktoron,
kaszálógépeken, az épületeken. Mindamellett
biztonságosan szállítják az iskolásokat
a környékbeli falvakból az iskolabuszon.
Nem könnyű átvenni az új kompetenciókat
az államtól a falura ugyanolyan mennyiségű
alkalmazottal, közben figyelni az egyes
minisztériumok weboldalait, mire írtak
ki felhívásokat, milyen projekteket lehet
beadni. Egyre több türelmetlen ügyfelet
kell kiszolgálni, akik nem tartják be az
ügyfélfogadási napokat a hétfőt, szerdát és
a pénteket. De mi igyekszünk mindenkit
meghallgatni, segíteni, hogy mindenki
elégedetten távozzon a községi hivatalból.
Gímesen, 2010. október 22

Púchovský László
a község polgármestere

A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A képviselőtestület határozatai
A képviselőtestület 2010. máricus 5.
ülésén jóváhagyta:
- a község 2009. évi végleszámolást és az
egész évi gazdálkodást,
- kötelező érvényű rendeletet az óvoda és
iskola működtetéséhez, valamint az egy
gyerekre vonatkozó fejkvótát,
- a 2010 – es évre szóló költségvetés
tervezetét,
- a 2009 – es évre szóló leltározást a falu
vagyonáról
- bérleti szerződések felmondását azoknál
a bérlőknél, akiknek több mint 3 havi
elmaradásuk van a bérletfizetést illetően.
- népgyűlés összehívását 2010. március 27-re,
18.00 órai kezdettel.
Nem hagyta jóvá, hogy az iskolabusz
a rekreációs központban lakó gyerekeket
szállítsa az iskolába. Továbbá nem
lett jóváhagyva a Suchý család részére
a rekreációs központban való lakhatást
csak 2010. áprílis 30-ig, ugyanis az addigi
ott tartózkodásuk idejére kiszabott 100,- €

bérletet sem fizették még ki.

A képviselőtestület 2010. áprílis 10.
ülésén nem hagyta jóvá:
- rendkívüli összeülése
a képviselőtestületnek, ahol meg lett
tárgyalva a lakosok által benyújtott petíció
a kőfejtéssel kapcsolatban a falu területén és
a 2009. november 27-i döntés 3/f határozatát
megváltoztatva nem hagyta jóvá a falu
területén a bányászati tevékenységet.

A képviselőtestület 2010. május 14.
ülésén jóváhagyta:
- a falu főellenőrének munkatervét 2010 – es
év második félévére,
- kötelező érvényű rendeletet a háziállatok
tartásáról a falu területén,
- a község beépített területének kibővítését
az Iskola utca végén,
- árlapot - a kikölcsönzött tárgyakra
a kultúrközponttól a 2010 - es évre,
- az óvodai étkeztetés üzemeltetési rendjét,
- a masszázs szolgátatás idejének kibővítését
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heti 2 napra és ezzel együtt a bérleti díj
emelését 40,- €/hónap,
- egynapos zenei produkciót a Remitázs
üdülőközpontban 2010. június 12-én azzal
a feltétellel, hogy a kérvényzeő legalabb 130, €
értékben bérel a falutól nyaralóházat,
- 2010. június 25. és 26.-án „Rotor“ zenei est
rendezését,
- Režo Veronikával befejezettnek nyilvánítani
a bérleti szerződést 2010. május 31-én a régi
HNB épületében,
- bérleti szerződéskötését Starovičová
Michaellával, Jelenec 482 – textiláru
árusítására, évi bérleti díj 894,41 €
határozatlan időre,
- bérleti szerződés meghosszabítása Igor
és Ingrid Suchýval és családjával 2010.
június 30-ig azzal a feltétellel, hogy az
eddigi elmaradt bérleti díjat havi 50,- € - val
törleszti. Így az első havi törlesztésük 150,- €
(elmaradt 3 hónap) + villany, víz, szemétdíj,
- Zeman Transport, s.r.o. cég
teherautóvezetőinek elszállásolását, akik az
R1 gyorsforgalmi út építésén dolgoznak. 8,50
€/személy/nap és 10,- €/személy/nap fűtési
időszakban.
A képviselőtestület ezen a gyűlésén
nem hagyta jóvá a Suchý család részére
a nyaralóház eladását.

2010. április 30. – rendkívüli összeülés
A képviselőtestület a falu kedvezőtlen anyagi
helyzetével foglalkozott és jóváhagyta:
a falu polgármesterének 15%-os
fizetéscsökkentését 2010. május 1-i hatállyal,
megbízta a polgármestert, hogy a községi
hivatal alkalmazottainak, munkásainak
10%- os bércsökkentést vezessen be.
2010. június 3
A képviselőtestület jóváhagyta a szersződést
a kultúrház javításához a gazdasági
minisztériummal.
2010. június 11
A képviselőtestület jóváhagyta
a többfunkciós sportpálya üzemeltetésének
kötelező érvényű rendeletét.
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2010. június 17 – rendkívüli összeülés
A képviselőtestület jóváhagyta:
163724,30 € hitelfelvételt a következő
beruházásokra:
-a falu központi részének rekonstrukciója 5%
............................................................... 49.979,- €
- kanalizáció 5% ................................ 19.500,- €
- bérlakások ....................................... 62.500,- €
- többfunkciós sportpálya ............ 31.745,30 €
Ezek olyan beruházások, amelyek
megvalósításához kellett hogy a község
a beruházás 5%-át a saját költségéből állja.
2010. augusztus 20 – a képviselőtestület
ülésén többek között jóváhagyta:
- Gímes község képviselőtestületének ülési
rendjét
- bérletiszerződés felmondását MC Laci
– Bencz László, Zsére 298 céggel, aki
a kultúrházban kávéautomatát működtetett
2010. augusztus 20- i hatállyal,
- a kemping területének bérbeadását zenei
produkció megrendezésére mégpedig:
2010.08.21 – miniparti PIKNIK
2010.08.27 – Horkíže Slíže – koncert
2010.09.04 – nyitrai zenekar koncertje
A rendező Daniel Jambrich, Župné námestie
1, Nitra akicónként 100,- € fizet a Horkíže
Slíže koncertjén kívül, amikor is a bérlet
200,- €.
A képviselőtestület nem hagyta jóvá a 25.
számú nyaraló eladását, amely a 3536/5 –ös
parcellán található a kemping területén.
Meghatározta, hogy :
- a 2010-2014 választási időszakra 9 tagú
legyen a képviselőtestület,
- a 2010-2014 – es időszakra
a polgármesternek 100%-os kiterjedésű
munkaköre legyen.
Megválasztotta Gašpar Józsefet, Jelenec 364,
hogy a nyitrai járási bíróságon a 2010-2014-es
választási időszakban népbíró legyen.

2010. szeptember 10 –
a képviselőtestület jóváhagyta:
Gímes község földterületi tervét –
változásokkal kiegészítésekkel,
Kötelező érvényű rendeletet a község részére
4/2010 sz.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

Önkormányzati választások
2010. november 27.
– szombat 07.00 órától – 20.00 óráig
A polgármester jelöltek listája:
Jelöltek:
1. Jozef Doboš, 53 r., technik, nezávislý
kandidát
2. Eduard Jančo, Ing., 33 r., manažér,
Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ladislav Púchovský, 55 r., starosta obce,
nezávislý kandidát
4. Marta Švecová, 37 r., štátny zamestnanec,
nezávislý kandidát
Megjegyzés:
a polgármesterjelölt előtti sorszámot
karikázva szavazunk
csak 1 sorszámot karikázhatnak
Figyelem!
Változás történt a előző
választásokhoz viszonyítva
November 27-én szombaton csak
20.00 óráig tart a szavazás!

A képviselő jelöltek listája:
Valásztó körzet: 1
A valásztó körzetben 9 képviselőt
választhatnak
Jelöltek:
1. Viliam Čabo, 51 r., živnostník, SMER
– Sociálna demokracia
2. Anna Demeterová, 52 r., ekonóm, MOST
- HÍD
3. Vladimír Gálik, 43 r., elektrikár,
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Jana Gálová, 45 r., učiteľka MŠ, MOST
- HÍD
5. Peter Hók, 50 r., inštalatér, MOST - HÍD
6. Jozef Hronček, 57 r., inv. dôchodca, SMER
– Sociálna demokracia
7. Alexander Jančo, 21 r., technik, SMER
– Sociálna demokracia
8. Eduard Jančo, Ing., 33 r., manažér,

Kresťanskodemokratické hnutie
9. Dušan Kontár, JUDr., 56 r., výsluhový
dôchodca, SMER – Sociálna demokracia
10. Anežka Križková, Ing., 38 r., SZČO,
nezávislý kandidát
11. Jaroslav Magát, 50 r., školník, nezávislý
kandidát
12. Dávid Mikle, 20 r., mechanikmechatronik, nezávislý kandidát
13. Július Molnár, 42 r., stavbyvedúci, MOST
- HÍD
14. Andrea Molnárová, 32 r., poštárka, SMER
– Sociálna demokracia
15. Dáša Mozdíková, Ing., 30 r., projekt.
manažérka pre európ. fondy, nezávislý
kandidát
16. Dušan Nagy, 28 r., servisný technik,
nezávislý kandidát
17. Nikoleta Olláriová, Ing., 37 r., ekonóm,
Kresťanskodemokratické hnutie
18. Boris Starovič, Mgr., 25 r., politológ,
SMER – Sociálna demokracia
19. Karol Šinka, Ing., PhD., 28 r.,
vysokoškolský pedagóg, MOST - HÍD
20. Miroslav Špaňár, Ing., 35 r., samost.
technik výroby, SMER – Sociálna
demokracia
21. Tibor Švec, 61 r., vodár, MOST - HÍD
22. Helena Timoranská, 59 r., dôchodca,
MOST – HÍD
23. Imrich Varga, Mgr., 26 r., učiteľ, MOST
– HÍD
24. Ivan Varga, 31 r., technik, MOST - HÍD
25. Tibor Varga, 54 r., mechanik,
Kresťanskodemokratické hnutie
Megjegyzés:
a képviselőjelölt előtti sorszámot
karikázva szavazunk
maximum 9 képviselőjelölt sorszámát
karikázhatják be,
de lehet kevesebbet is
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Ősz az
óvodában
Már rég mögöttünk van
a 2010/11 – es iskolai év kezdete.
A gyerekek nagy örömmel fogadták
az új barátokat és türelmetlenül
várják az érdekes programokat,
kirándulásokat és a szép
élményeket, melyeket az új iskolai
év tartogat számukra. Az idősebb
gyerekek nagy érdeklődéssel
és kíváncsisággal figyelik
a körülöttük történő eseményeket, az új
dolgokat. Természetesen az óvónénik
nem okozhatnak nekik csalódást, így
mindig kitalálnak
és készítenek
számukra valami
izgalmas meglepetést.
Szeptember végén
a gyerekeknek
nem mindennapi
élményben volt részük,
egy sólyombemutatóra
került sor az óvoda
udvarán.
Az ősz óvodánkban
már hagyományosan
a tökkészítéssel
kapcsolódik össze.

Nemcsak az óvoda épületét díszítjük ki
vele, de a kultúrházat is. Az idén sem volt ez
másképp. Októberben megrendeztük az Őszi
termények című kiállítást az Egészséges
iskola elnevezésű
projekt keretén
belül. Mielőtt
neki kezdtünk
a munkának
a gyerekekkel
egy hosszú
sétát tettünk
a természetbe,
ahol különböző
természetes
anyagokat
gyűjtöttünk
össze. Később
a szülőkkel
közösen
különböző tökfigurákat úgynevezett
„tökfi lkókat“ készítettünk, amelyből
egy kisebb kiállítást is sikerült
készíteni a kultúrházban, így
otthonossá varázsoltuk a termet. E
esemény csúcspontja az idősek iránti
tisztelet hónapja alkalmából egy rövid
fellépéssel zárult. Egy nagyon kellemes
műsoros délutánban volt részünk, ahol
sikerült bemutatnunk amit az iskolai
év kezdetétől megtanultak a gyerekek.

Hók Edit
Az óvoda igazgatója
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Forgách Múzeum
Sokan emlékeznek a faluban még arra,
amikor 1945-ben a II. világháború után
a gímesi kastélyt elhagyta az utolsó lakója is
V. Forgách Károly feleségével. Azóta a kastély
épülete más célrokra lett kihasználva. Volt
benne iskola, napközi, raktár, igazgatói
lakás és sok minden más. Amikor az iskola
átköltözött az új épületbe a kastély épülete
lassan pusztulásnak indult. Voltak kisebbnagyobb javítások, de sajnos ez nem volt elég.
A kastélyt 1982-ben kultúrális műemlékké
nyilvánították. Ezután már jobban odafigyelt
a műemlékvédelem is. Megnyíltak a pályázati
lehetőségek.
A helyi
községi
hivatal
pályázatokat nyújtott be a kastély felújítására.
Sok pályázat sikeres volt.
A kastély hátsó részében a múzeum és
a közösségi ház található. Ennek a résznek
a felújítása 221 ezer euróba került, melyet
községünk szintén pályázati úton az „Európai
strukturális alapokból szerzett. Az összeg
80 % Európa uniós forrásból, 15% állami
költségvetésből és a maradék 5 % a község
költségvetéséből lett kifizetve. Az épület ezen
része lassan elnyerte a mostani formáját.
Köszönet mindenkinek aki valamilyen
módon
hozzájárult,
hogy
a múzeum
megnyíljon a nagy közönség előtt. A tárlatot
Dr. Eliáš Miroslav muzeológus készítette
amihez nagyban hozzájárult Forgách
Vladimír a Forgách de Gímes polgári társulás
vezetőségi tagja.

A Forgách Múzeumot 2009.október 24én ünnepélyesen a megyefőnök Milan Belica
mérnök úr és polgármesterünk Púchovský
László úr nyitotta meg.
A megnyitón részt vettek a környező
falvak polgármesterei testvértelepülésünk
Balatonvilágos képviselőtestülete
Fekete
Barnabás polgármester úrral és sokan mások.
Kiss István a Magyar Szentkorona Szövetség
elnöke egy emlékplakettot ajándékozott
a gímesieknek. Jelen voltak a Forgách család
leszármazottai és több nemesi család
képviseltette magát a megnyitón.
A műsort a Surányi Zeneiskola tanárai
tettét színesebbé, akik énekkel és csodálatos
zenével kedveskedtek a megjelenteknek.
A megnyitó sokak számára felejthetetlen
emlék lett.
A múzeum tárlata állandó kiállítással
szolgál.
Köszönet
a faluban
minden
ajándékozónak.
A tiszta szoba Gímes népviseletét és
hagyományait tükrözi.
Remélem, hogy a jövőben a kiállított
tárgyak száma növekedni fog és ezzel
történelmünkkel kapcsolatos ismereteink
gazdagodnak.
Az egyik legrégibb magyar nemesi család
a Forgách család volt amelynek gyökerei
Gíemeshez kötődnek és 800 éven keresztül
meghatározói voltak a magyar történelemnek.

Borbély Rozália
GH 1/2010 11

A FALUBAN TÖRTÉNT

A FALUBAN TÖRTÉNT

Mi újság a Jelenka polgári
közösség házatáján?
A Jelenka polgári közösség a Jelenček
gyermek
folklórcsoport
és
a Jelenka
felnőttcsoport tevékenységét ötvözi. Ez a két
együttes egyben a Matica slovenská tagja is.
A Jelenček gyermek folklórcsoport már 2 éve az
alapiskolában folklór szakkörként is dolgozik,
így tevékenységünk eléggé motivált.
Mint minden évben, az idén is a farsangi
program begyakorlásával indult mindkét
csoport munkája. A helyi kultúrközponttal
együttműködve be is mutattuk műsorunkat
egybekötve a gyermek karnevállal.
A további
időszakban
márciusban Nyitrán sorra kerülő
járási „Népzenei versenyre „
készültünk. Az idősebb lányokkal
velcsici énekeket gyakoroltunk be
„Do kolesa“ . Egyénileg készítettünk
fel két szólóénekest. Timoranská
Sanela (7 éves) kerületi győztes lett
2 dallal: „Páslo dievča pávky“ , „Kde
si bola Anulienka?“, és sikeresen
képviselte a nyitrai kerületet 2010.
májusában Likavkán az országos
bemutatón is. Erre a bemutatóra
elutazott az egész csoport a szülők
kiséretében, hogy ily módon is
támogassák és buzdítsák a csoport
tagját.
Júniusban nehéz feladat várt ránk, hisz
együttes szervezői voltunk az MSFSM 2010
fesztiválnak és a mi közösségünk a községi
hivatallal együtt részt vállalt ezen országos
akció szervezésének együttműködésében.
Ebből az alkalomból 2010. július 3
– án nyolc csoport fellépését szerveztük
meg
községünkben.
A műsor
keretén
belül bemutatkoztak: Jelenček gyermek
folklórcsoport,
Jelenka
folklórcsoport,
Furmani folklórcsoport Nyitráról, Večernica
folklórcsoport Trenčianska Turnáról, Vánok
gyermekfolklórcsoport
Nagykaposról,
Chočanka folklórcsoport Heccséről, valamint
két külföldi együttes: Nádej folklórcsoport
Szerbiából és a Slovak dancers Kanadából.
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A fesztivál része volt a külföldi szlovákok
részére bemutatott szentmise, amit a helyi
lelkipásztor Dušan Dúbravický mutatott
be. A szentmisét követően a folklórmenet
a helyi kastélyudvarra vonult, ahol gazdag
kultúrműsor vette kezdetét. A közönség
magas színvonalú előadást láthatott minden
csoporttól. A műsor ideje alatt az érdeklődők
megtekinthették a Forgách múzeumot is,
amely nyitva állt a fesztivál minden látogatója
előtt.

Örülni fogunk!
Sikerült
felújítanunk
a népviseletet
Jiránková Ruženka, Miškovičová Anička és
testvére Veronka segítségével. Köszönet illeti
harmonikásunkat Magát Jaroslavot , továbbá
Borbélyová Monikát, aki a gyöngyöket
készítette el nekünk és nem utolsó sorban
a községi hivatalt.
Az új koreográfiával „Jeleneckie novie

zvony“ augusztusban sikeresen szerepeltünk
Heccsén és Felsőkirályin a faluünnepség
alkalmával,
valamint
szeptemberben
Lédecen.
Az új iskolaév kezdete egy újabb kedves
kötelességgel is járt, felkészülni és fellépni
az idősek hónapja alkalmából 2010. október
24-én.
Sok munka áll még azonban előttünk. Már
hagyomány a karácsony előtti összejövetel
2010. december 18 – án, szombaton 18.00
órai kezdettel a kultúrházban. Örülni fogunk,
ha eljönnek közénk és megünnepeljük az év
legszebb ünnepét.
Köszönetemet
fejezem
ki
minden
támogatónknak a Jelenka közösség barátainak
és mindkét csoport tagjainak.

Bc. Žofia Magátová – vezető
Fordította: Demeter Anna

Sz ínjátsz ók far sangja
Falunkban már hagyománnyossá
vált, hogy színjátszócsoportunk évente
mindig egy újabb darabbal szórakoztatja
a közönséget.

A nyári szünidő alatt a gyerekeknek
szabadjuk volt. Az idősebb tagoknak
köszönhetően viszont hozzáláttunk egy
gondolat megvalósításához: növelni a tagok
létszámát
és
a Jelenka
folklórcsoport
munkájának színvonalát emelni! A Jelenček
gyermekfolklórcsoport idősebb leánytagjai
becsületesen gyakorolták az új koreográfiát
és így átléptek a Jelenka felnőttcsoportba,
azonban továbbra is az idősebb fiúk hiányával
küszködünk. Nagyon örülnék, ha csoportunk
fiatal fiúkkal bővülne, ami bizonyára még
magasabb nívóra emelné fellépéseink
színvonalát. Elég az érdeklődés kedves
fiatalok, gyakorlással mindent meg lehet
tanulni, ne szégyeljétek és gyertek közénk!

Ez év farsang
szombatján, február
13 – án csoportunk a
„Két férfi az ágy alatt”
című, sorrendben
harmadik színdarabját
mutatta be. Amilyen
komikusan hangzik
a darab címe, épp olyan
remek szórakoztató
volt az egész előadás
is. Csoportunk mielőtt
a színdarab tanulását megkezdte volna,
tudatában volt a darab igényességével,
de csapatmunkával ezt is megoldottuk.
A jelmezek egyrészét (nem ingyen) a nyitrai
Andrej Bagar színházból kölcsönöztük,
de nagyrészét sajátkezűleg családtagok és
ismerősök segítségével készítettük elő. Ezt

a színdarabot végre sikerült saját színfalaink
között bemutatni, melyhez a Csemadok
gímesi alapszervezete pályázata által
anyagi támogatást kaptunk a Kultúrális
minisztériumtól.
A bemutató
nagyon jól
sikerült. Nagy
elismerést
kaptunk, és mi
nagyon örülünk,
hogy sikerült
igazi farsangi
hangulatot
teremtenünk.
Ugyanazt
a színdarabot
2010. áprílis 11 – én közkívánatra ismét
bemutattuk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a helyi
kultúrközpontnak, hogy lehetőséget adott és
ad arra, hogy színdarabokat tanulhatunk és
bemutathatjuk a hálás gímesi közönségnek.
A színjátszócsoport
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Ghymes Vegyeskar
A Ghymes Vegyeskar 2008 novemberében
alakult énekelni szerető, zenekedvelők
társaságából. Az énekkar első fellépésére
a gímesi templomban került sor a
karácsonyi műsor keretén belül. Továbbá
szerepelt a farsangi műsoron, az anyáknapi
ünnepségen, öregek napján illetve a pogrányi
Jézus Szíve búcsún is. A kórus sikeresen
szerepelt a balatonvilágosi falunapokon,
Nagy Cétényben, Gesztén, Kolonban és
Alsó Bodokon is. Tavaly a Zobor Hangja
Vegyeskarral együtt karácsonyi műsorral
kedveskedett a gímesi hallgatóságnak, amely
a felújított Forgách kastély épületében volt.
Repertoárunk egyházi és világi művekből

tevődik össze. Az énekkar 26 főből áll.
Szívesen látunk köreinkben, új arcokat,
akik örömet lelnek az éneklésben, s így együtt
teljesebb és értekesebb életet biztosítva
haladhatunk előre, mert: „A zene mindenkié“
(Kodály Zoltán).
Varga Imre, karnagy

Hol voltunk az utolsó két évben...
Kedves Barátaink!
Utoljára 2009 márciusában tájékoztattuk
Önöket a Gímesi Hagyományőző Csoport
munkájáról. Aztóta már egy fellépésekkel
teli évet tudhatunk magunk mögött, amiről
megbizonyoshatnak az alábbiakból.
Május
3-án
a Csemadok
Járási
Választmánya és a Kerületi kutúrközpont
közösen megrendezte a „Felcsnedül a dal
Zoboralján” című pogrányi fesztivált, ahol
sikeresen szerepeltünk.
A mindenki által ismert Teodóz
atya Győrből, tavaly májusban Felső
Ahán közösen a zoboralji hívekkel
ünnepelte 80. születésnapját.
Ebből az alkalomból egy szolíd
kis
ünnepséget
rendeztek
a számára. Hálaadó szentmisével
kezdődött, amit a győri tábori
püspök-atya
mutatott
be
a helyi
templomban.Ezután
a kultúrházban egy rövid kis
kultúrműsorra került sor, ahol
a csoport Teodóz atyát, Mária
énekkel köszöntötte a gímesi hívek
nevében. Erre a kedves ünnepségre
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néhányan elkísértek bennünket a faluból is.
Május 23-án részt vettünk Lédecen
a III. Lédeci Folklórfesztiválon, ahol egy
népdalcsokrot adtunk elő a végén gímesi
karikázóval. Még ezen hó 31-én redezték meg
Gímesen a Bíborpiros Szép Rózsa orgszágos
népdal és népzenei versenynek a Nyitra vidéki
elődöntőjét. Csoportunk ezen versenyen egy
gímesi lakodalmas csokrot énekelt, amivel
továbbjutott a középdöntőbe.
A Jelenček folklórcsoport június 13-án
ünnepelte megalakulásának 18. évfordulóját

a Forgách kastély-udvarban, ahol szintén nem
kis sikerrel szerepeltünk. A gímesi karikázónak
a közönség soraiban nagy sikere volt.
Július 27-én részt vettünk a Gímesi
Alapiskola megalakulásának 50. évfordulójára
rendezett kultúrműsoron. Jó pár évvel
ebből az iskolából indult útjára a Villő
gyermektánccsoport, aminek köszönhetően
jött létre a mostani hagyományőrző csoport is.
A műsorunkban a villőzést mutattuk be.
Gímes község híres a néphagyományairól
és népszokásairól. Tavaly farsang táján
Pozsonyból felkérték a csoportot, hogy
mutassunk be a gímesi néptáncból valami
jellegzeteset, amit majd rögzítenének az
utókor számára.Erre a felvételre Július 25-én
került sor a gímesi kastély udvarban, ahol
a csoport gímesi karikázót mutatott be. Sajnos
a páros táncot nem tudtuk bemutatni, mert
egyeseknek halaszthatatlan dolguk akadt.
A gímesi lakodalmas, konkrétan
a Dunnavivés nagy sikert aratott Andódon
az Újvári járásban, ahol a közönség el volt
bűvölve az eredeti népviselet láttán, és
a népdalok hallatán.
Külön gratuláltak
a műsorhoz a Szlovák Országház képviselői is,
akik nagy érdeklődéssel nézték és hallgatták
műsorunkat.
Augusztus 29-én részt vettünk Bécsben /
Ausztriában/ az elmaradhatatlan Szent István
ünnepségeken. A Dunnavivés itt is nagy sikert
aratott, még az esős időjárás sem volt akadály,

hogy a csoport tagjai, igaz egy kicsit
megázva, de bravúrosan befejezzék az
előadást.
A csoport már tavasztól készült a „Párta”
című Zoboralji lakodalmas bemutatására. A
lakodalmast 9 zoboralji falu, / Nagycétény,
Csehi, Geszte, Pográny,Gímes, Zsére, Kolon,
Alsó Bodok és Lédec / folklórcsoportja mutatta
be. Az előadásról felvétel is készült DVD
lemez formájában. Ezen műsor megálmodója
a koloni polgármester úr Balkó Róbert mérnök
és kivitelezője Jókai Mária UNESCO DÍJAS
nyugdíjazott tanítónő volt.
A Bíborpiros Szép Rózsa középdöntőjére
október 4-én Libádon került sor. A szakmai
zsűri a csoportot a szereplése alapján tovább
juttatta a döntőbe Dunaszerdahelyre.
Október 14-én Gerencséren részt vettünk
a Szüretei ünnepségeken, ahol szüreti dalokat
és a végén pedig egy gímesi karikázót adtunk
elő.
Az ősz egyre több szereplést hozott.
Október 18-án Magyarországon TatabányánBánhidán hatalmas sikert aratott a csopot
a művelődési otthonban ahol az idősek
hónapját ünnepelték.
A megcsalt férj balladája és a karikázó
annyira jó kedvre derítette a közönséget,
hogy közkívánatra a csoport egy újabb
népdalcsokrot énekelt a jelenlévőknek.
A sok szereplés mellett a csoport egyes
tagjainak, még arra is jutott ideje, hogy
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segédkezzen a tisztaszoba elkészítésében
a Forgách múzeumban. Ezúttal szeretném
megköszönni a csoport egyes tagjainak, hogy
adományaikkal és munkájukkal segítették
a múzeumban lévő tisztaszoba létrehozását.
A megnyitó október 24-én volt ami az idősek
hónapjának
megünneplésével
társult.
Ezen az ünnepségen részt vett a csoport
is és a testvértelepülésünk népdalköre is
Balatonvilágosról.
A Kerületi Kultúrközpont meghívására
egy képkiálítás megnyitóján szerepeltünk
Tatabányán
a Megyeházán.
A jelenlévők
érdeklődéssel kísérték műsorunkat. Ezen
kiálításon többek között láthattuk falunk
szülöttjének Jančó Károly képeit is. Erre
az eseményre néhányan elkísértek a falu
lakósai közül is, akik tetszésüket fejezték ki
a kiállítással kapcsolatban.
A Csemadok Járási Választmánya Gímesen
ünnepelte a Csemadok megalakulásának 60.
évfordulóját. Ezen alkalommal a zoboralji
folklórcsoportok újból bemutatták a „Párta“
című zoboralji lakodalmast. Merem mondani,
hogy nagysikerű előadás volt.
November 21-én Alsó Csitárban „Egy nép
hogyha nem őrzi hagyományát, kihal“ című
rendezvényen szerepeltünk nagy sikerrel.
A közönség
nagy
tapssal
jutalmazta
fellépésünket.
A műsor előtt koszorút helyeztünk el
Kodály Zoltán elmléktáblájánál a felújított
kúltúrház falán.
A fellépéseket a Bíborpiros Szép Rózsa
Népdal és Népzenei Verseny Országos
Döntőjével fejeztük be Dunaszerdahelyen, ahol
elnyertük a BÍBORPIROS SZÉP RÓZSA Díjat,
ami 2 évig illeti meg a csoportot. Azt hiszem
méltó befejezése volt a 2009 évnek. A sok
próba, lemondás meghozta gyümölcsét.
A szereplésekért köszönet jár a csoport
minden tagjának akik szabadidejüket e
nemes célnak szentelték, hogy ápolják
és
megismertessék
Gímes
község
népahagyományait és népdalait, és külön
köszönet családtagjaiknak akik támogatták
őket ebben a szép és maradandó munkában.
A 2010-es
év
a farsangi
szokások
bemutatásával kezdődött.
Március
2-án
a Gímesi
Forgách
Kastélyban a bodoki népművészeti tábor
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résztvevőinek bemutattuk a tollfosztást és
szóban ismertettük a tavaszi szokásokat.
A tollfosztóban elhangzott hiedelmek nagy
sikert arattak a gyerekek körében.
Május 16 – án Pogrányban a Duna TV
felvételt készített a Zobroalji lakodalomról, ahol
csoportunk is közreműködött a dunnavivéssel
és a lagzis veszekedőssel. A műsort sugározta
egy vasárnap délután a Duna TV.
Gombaszögön július 4-én az Országos
Népművészeti Fesztivál egyik műsorszáma
szintén a Zoboralji lagzi volt, ahol szintén
sikeresen szerepeltünk. Sajnos az idő nem
kedvezett az előadásnak, mert esett az eső.
A Balatonvilágosi falunapokon július 10-én
népdalcsokorral és karikázóval kedveskedtünk
a közönségnek. A műsorunk a tapsról ítélve
sikert aratott. Andódon a falunapokon
szintén karikázóval és népdalcsokorral
szórakoztattuk
a jelenlévőket.
A csoport
néhány tagja gímesi népviseletben felöltözve
részt vett a templombúcsúján bemutatott
ünnepélyes szentmisén, ami két nyelvű volt.
A Lédeci asszonycsoport megalakulásának
40. évfordulóján ami a szüreti ünnepségekkel
volt egybekötve szeptember 25-én, sajnos
csak négyen képviselték a csoportot. Dícséret
illeti Szeles Noémit, Balla Margitot, Csámpai
Rozáliát, és Tkáč Terézt, akik vállalták ezt
a fellépést. Ha kevesen is voltak, de a taps nem
maradt el, mert a műsoruk nagyszerű volt,
amit többen is megerősítettek a jelenlévők
közül.
A Balatonvilágosi
Népdalkör
ebben
az évben ünnepelte megalakulásának 10.
évfordulóját, amit október 16-án méltóan
megünnepeltek. Csoportunk lakodalmas
csokorral köszöntötte a testvértelepülésünk
népdalkörét. Dalaink megmosolyogtatták
a tisztelt közöséget. Műsorunkat tapssal
jutalmazták.
Gímesen
október
24-én
Fehér László balladával köszöntöttük
a nyugdíjasokat és az idősebbeket. Ebben
az évben nagyon sok fellépést nem tudtunk
vállalni, mert az időpontok keresztezték
egymást, vagy a csoport tagjai nem tudtak
részt venni a fellépéseken. Mindamellett
mindenkinek köszönet jár az elvégzett
munkáért.

Borbély Rozália
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Mi újság az iskolában?
Az idei iskolai évben ismét nagy újsággal
dicsekedhetünk. Gímes községnek sikerült
ugyanis
kormányfői
megtakarításból
anyagi
forrást
szereznie,
aminek
segítségével az iskola területén május-június
folyamán többfunkciós tornapálya épült,
mely a testnevelés oktatásának színvonalát
jelentős mértékben emeli és a sportolási
lehetőségeket
bővíti.
A
tanévnyitó
ünnepélyen alkalom nyílt a tornapálya
felavatására és üzembe vételére.
Ami
a
tanítás
és
nevelés
területeit
illeti,
immár a harmadik tanévet
kezdtük az oktatási reform
megvalósításának jegyében.
Az elmúlt két év során egyre
inkább kikristályosodtak a
reform előnyei, ugyanakkor
megmutatkoztak
annak
hátrányai
és
problémái
is, melyekkel szembe kell
néznünk.
A
tananyag
feleslegesen
nagy
mennyiségének csökkentése,
a megtanulandó anyag és
a
tanulás
minőségének
javítása, az ismeretanyag
bemagolása helyett az önálló tanulás és
információszerzés elősegítése alapvető és
mindenki által elfogadott célok; gyakorlati
megvalósításuk azonban felkészületlenségbe
és következetlenségbe ütközik. Két év alatt

a felelősöknek még alapvető feladatukat
– az új tankönyvek biztosítását - sem sikerült
teljesíteni. Az új nevelési-oktatási program
szerint tanuló diákoknak még mindig
nincsenek aktuális tankönyveik. Tehát már
harmadik éve tanulnak könyv nélkül, s ez a
„felelősök” teljes felelőtlenségét bizonyítja.
Hiszünk abban, hogy erőfeszítéseink nyomán
sikerül enyhíteni ezt a súlyos hiányt és
képesek vagyunk a tanulóknak a megkövetelt
minőséget nyújtani. Saját segédanyagainkat
és munkafüzeteket használunk, melyeket
azonban a szülők kénytelenek
megvásárolni.
Örömünkre
szolgál, hogy a szülők megértő
hozzáállásukkal
támogatnak
minket és a kért munkafüzeteket
egytől-egyig megvették.
Néhány napon belül az iskola
weboldalán olvasható lesz az
előző évek iskolai tevékenységéről
szóló beszámoló. A beszámoló
teljes körű tájékoztatást nyújt
az eredményekről, sikerekről és
lehetőségekről.
Pozitívumként
könyveljük el, hogy manapság
az iskola életébe a nyilvánosság
ily módon betekintést nyerhet, s
lehetőség nyílik más iskolákkal
való összehasonlítására is. Megnyugvással
tölt el minket, hogy iskolánk nem marad le
a többi mögött, épp ellenkezőleg. A tavalyi
kilencedikesek 83 százalékát vették fel
érettségit adó szakokra, ami az iskola eddigi
életében kimagasló arány, a „Testovanie 9”
elnevezésű írásbeliken tanulóink eredményei
minden tantárgyban – tehát szlovák nyelv,
magyar nyelv, és matematika terén – jóval
meghaladták az országos átlagot.
A tantárgyi olimpiák és a többfordulós
versenyek eredményességének kiértékelése
során ismét nagyszerű helyen végeztünk
– az idei évben a hetvenhat Nyitra-járási
iskola közül a negyedik legjobbként. A
sportversenyekben
Nyitra-járásban
a
tizenegyedik helyet foglaltuk el.
Természetesen
büszkék
vagyunk
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eredményeinkre és diákjaink sikereire, hiszen
oktatási intézményünk elsődleges küldetése
ez. Hisszük, hogy lépésről-lépésre felül
tudunk emelkedni a problémákon, melyek a
tartalmi reform bevezetése során felmerültek,
és továbbra is helytállunk, hogy tanulóinknak
az önálló élet megkezdéséhez a lehető legjobb
alapot tudjuk nyújtani.
A világ ma nagyon gyorsan fejlődik.
Számos információ aktualitását veszti, mire
címzettjeihez eljut. Kezdünk rájönni arra,
hogy ha valamit tíz vagy húsz éve ugyanúgy
csinálunk, akkor rosszul csináljuk. A
szülőknek fontos tudatosítaniuk, hogy az ő
gyermekeik már más típusú házi feladatokat
kapnak, mint annak idején ők, kevesebb
ismeretanyagot sajátítanak el, viszont

Társasági rovat:
Születések:
2010.01.10
2010.01.10
2010.04.27
2010.06.07
2010.06.08
2010.06.20
2010.06.24
2010.07.10
2010.08.07
2010.08.08
2010.09.02
2010.09.11
2010.09.12
2010.10.10

Nagy Tomáš
Bédiová Nina
Andraško Marek
Balgavý Kristián
Streda Gabriel
Kabátová Kristína
Nagyová Lea
Toráč František
Šeböková Vivien
Zajácová Sára
Rusňáková Natália
Malenký Denis
Borbélyová Ela
Kurucová Rebeka

Elhalálozás:
2010.01.07
2010.01.07
2010.01.18
2010.04.05
2010.03.23
2010.04.09
2010.05.20
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Šípošová Veronika 86 éves
Šípošová Anna 84 éves
Vadík Mikuláš 56 éves
Kuruc Dušan 45 éves
Segéň Ján 88 éves
Varga Štefan 83 éves
Jančo Alexander 72 éves

önállóbb feladat-megoldási képességekkel
rendelkeznek, több információ-feldolgozást
igénylő és alkotó típusú tevékenységben
vesznek részt. Ezért a tudásfelmérésben is
új módszerekre van szükség. A tanulóknak
arról kell számot adniuk, hogy az új ismeretek
elsajátítása és feldolgozása során megfelelő
képességekre tettek szert.
Kívánjuk, hogy amikor majd minden egyes
diákunk a megújult oktatási rendszerben
vesz részt, okuljunk a problémákból, elég
tapasztaltak legyünk, s munkánkat átjárja az
újfajta műveltség szellemisége. Sok szerencsét
hozzá!

Mgr. Miroslav Bogr
Preklad do maďarčiny: Anna Barta

2010.05.25
2010.05.28
2010.06.09
2010.06.10
2010.06.19
2010.07.14
2010.06.24
2010.07.31
2010.08.04
2010.08.15
2010.09.23
2010.10.10
2010.10.25

Gáliková Monika 76 éves
Čapo František 59 éves
Bélik Jozef 83 éves
Zaťková Rozália 88 éves
Molnárová Mária 83 éves
Varga Ladislav 78 éves
Vargová Vincencia 69 éves
Prčík František 67 éves
Puchovská Júlia 69 éves
Sándorová Barbora 89 év.
Gáliková Alžbeta 81 éves
Laczika Michal 77 éves
Javorová Veronika 88 éves

Esküvők:
2010.08.21
Gašparová Kristína
és Sadowski Adrian Benedykt
2010.08.21
Nagyová Gabriela
és Jančo Štefan
2010.10.16
Púchovská Zuzana, Mgr.
és Baiz Radoslav, Bc.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Život né jubileá:
Narodenia:

10.01.2010
10.01.2010
27.04.2010
07.06.2010
09.06.2010
20.06.2010
24.06.2010
10.07.2010
07.08.2010
09.08.2010
02.09.2010
11.09.2010
13.09.2010
10.10.2010

Tomáš Nagy
Nina Bédiová
Marek Andraško
Kristián Balgavý
Gabriel Streda
Kristína Kabátová
Lea Nagyová
František Toráč
Vivien Šeböková
Sára Zajácová
Natália Rusňáková
Denis Malenký
Ela Borbélyová
Rebeka Kurucová

Úmrtia:
07.01.2010
07.01.2010
18.01.2010
05.04.2010

Veronika Šípošová 86 r.
Anna Šípošová 84 r.
Mikuláš Vadík 56 r.
Dušan Kuruc 45 r.

23.03.2010

Ján Segéň 88 r.

Zmiešaný zbor
Ghymes
Zmiešaný zbor Ghymes vznikol v novembri 2008 z ľudí, ktorí majú radi hudbu a spev.
Prvé vystúpenie sa uskutočnilo v jeleneckom
kostole v rámci vianočného programu. Ďalej
sme vystupovali počas fašiangových slávností, v programe ku dňu matiek a úcty k starším
a v Pohraniciach, kde boli slávnosti Božieho
Srdca. Úspešne sme vystupovali aj v Balaton-

09.04.2010
20.05.2010
25.05.2010
28.05.2010
09.06.2010
10.06.2010
19.06.2010
14.07.2010
24.06.2010
31.07.2010
04.08.2010
15.08.2010
23.09.2010
10.10.2010
25.10.2010

Štefan Varga 83 r.
Alexander Jančo 72 rokov
Monika Gáliková 76 rokov
František Čapo 59 rokov
Jozef Bélik 83 rokov
Rozália Zaťková 88 r.
Mária Molnárová 83 r.
Ladislav Varga 78 r.
Vincencia Vargová 69 r.
František Prčík 67 rokov
Júlia Puchovská 69 rokov
Barbora Sándorová 89 r.
Alžbeta Gáliková 81 rokov
Michal Laczika 77 rokov
Veronika Javorová 88 r.

Sobáše:
21.08.2010
Kristína Gašparová
a Adrian Benedykt Sadowski
21.08.2010
Gabriela Nagyová a Štefan Jančo
16.10.2010
Mgr. Zuzana Púchovská
a Bc. Radoslav Baiz

világosi, Veľkom Cetíne, Hosťovej, Kolíňanoch a tiež v Dolných Obdokovciach. Minulý
rok sme v spolupráci so speváckym zborom
Zobor Hangja z Kolíňan usporiadali vianočný
program, ktorý sa uskutočnil v jeleneckom
kaštieli. Náš repertoár sa skladá zo svetských
aj náboženských skladieb. Spevácky zbor má
26 členov.
Radi uvítame nových členov, ktorí majú
radosť zo spevu, lebo: „Hudba patrí všetkým“
(Zoltán Kodály).

Varga Imrich,
dirigent

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
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Kde sme boli posledné dva roky...

Milí priatelia!
Naposledy sme Vás informovali o činnosti maďarského folklórneho súboru v marci
2009. Odvtedy máme za sebou rok plný vystúpení, o čom sa môžete presvedčiť aj sami.
Dňa 3. mája bol organizovaný festival v Pohraniciach, ktorého sa zúčastnil aj náš súbor.
Organizoval ho Okresný výbor Csemadoku
a Krajské osvetové stredisko.
Taktiež v máji oslavoval svoje osemdesiate
narodeniny mnohým známy duchovný otec
Teodóz z Győru spoločne s veriacimi v Dolnom Oháji. Z tejto príležitosti mu usporiadali
malú oslavu, ktorá sa začala ďakovnou svätou
omšou, ktorú celebroval otec biskup z Győru.
Potom nasledoval krátky kultúrny program,
kde sme duchovného otca vítali Marianskými
piesňami v mene jeleneckých veriacich.
Podobne sa v máji organizoval Folklórny
festival v Ladiciach, kde sme vystupovali
s ľudovými piesňami. Tak isto sme sa v tomto
mesiaci zúčastnili nitrianskeho kola súťaže
Bíborpiros Szép Rózsa (Purpurová červená
ruža), ktorá bola organizovaná v Jelenci. Náš
súbor vystupoval svadobnými piesňami a postúpil do ďalšieho kola.
13. júna oslavoval folklórny súbor Jelenček
18. výročie svojho vzniku, kde sme boli tiež
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pozvaní. Oslavy sa konali v kaštieľskom dvore
Forgách.
27. júla sme sa zúčastnili osláv 50. výročia otvorenia Základnej školy v Jelenci. Pred
mnohými rokmi vznikol v tejto škole detský
folklórny súbor Villő, vďaka ktorému mohol
vzniknúť aj súčasný súbor. V našom programe
sme predviedli zvyk Villőzes.
Obec Jelenec je známa o svojich ľudových
zvykoch. Minulý rok sme dostali ponuku z
Bratislavy, aby sme si vybrali najznámejší zvyk
pre našu obec. Išlo o nakrúcanie ľudových
zvykov pre budúce generácie. Nakrúcanie sa
uskutočnilo vo dvore kaštieľa v Jelenci v júli
a predviedli sme „karikázó“ (kruhový tanec).
Dostali sme pozvanie aj do Andoviec
v okrese Nové Zámky, kde bol publikum
očarený z krojov a z piesní, ktoré počuli. Boli
nadšení aj poslanci z parlamentu, ktorým sa
náš program tiež páčil.
Ako každý rok, aj teraz sme sa v auguste
zúčastnili osláv Sv. Štefana vo Viedni. Nebolo
prekážkou ani daždivé počasie.
Súbor sa od jari pripravoval na predstavenie Párta (Parta). Išlo o Podzoborskú svadbu,
ktorej sa zúčastnili folklórne skupiny z obcí
Veľký Cetín, Čechynce, Hosťová, Pohranice,
Jelenec, Žirany, Kolíňany, Dolné Obdokovce
a Ladice. Pripravila sa aj nahrávka.
Ďalšie kolo súťaže Bíborpiros Szép Rózsa
(Purpurová červená ruža) sa uskutočnilo 4.

októbra, kde na základe rozhodnutia odbornej poroty súbor postúpil
ďalej o ďalšie kolo, ktoré sa malo
uskutočniť v Dunajskej Strede.
14. októbra sme sa zúčastnili
Oberačkových slávností v Nitrianskych Hrnčiarovciach.
Jeseň nám priniesla ešte mnoho
vystúpení. 18. októbra sme mali
obrovský úspech pri úcte k starším
v Maďarsku.
Popri početných vystúpeniach
boli členovia, ktorí mali čas na
zriadenie jednej miestnosti v Múzeu
Forgách. Pri tejto príležitosti by som
sa rada poďakovala členom, ktorí pomáhali
svojimi darmi ako aj pomocou pri vytvorení
tejto izby. Otvorenie múzea sa uskutočnilo
24. októbra, ktoré bolo spojené s príležitosťou
dňa úcty k starším. Vystúpil aj náš súbor ako aj
súbor z Balatonvilágosu.
Cez Krajské osvetové stredisko sme dostali pozvanie na otvorenie výstavy obrazov
v Maďarsku. Boli vystavené aj obrazy z Jelenca,
ktoré namaľoval Karol Jančo.
Okresný výbor Csemadok –u oslavovalo
svoje 60. výročie vzniku v Jelenci. Z tejto príležitosti sa opäť predstavil program Párta
s veľkým úspechom.
21. novembra sme sa zúčastnili na dňoch
Kodály Zoltána v Štitároch. Pred vystúpením
sme položili veniec pred pamätnú tabuľu Kodály Zoltána.
Vystúpenia v roku 2009 sme ukončili so
súťažou Bíborpiros Szép Rózsa (Purpurová
červená ruža) v Dunajskej Strede, kde sme
získali toto ocenenie a budeme ho vlastniť dva
roky. Obetovaný čas mal zmysel.
Veľká vďaka patrí členom skupiny, ktorí
svoj voľný čas obetovali na tieto vystúpenia
a umožnili aby spoznali zvyky a piesne našej
obce a tak isto aj ich rodinám, ktoré ich v tom
podporovali a pomáhali.
Rok 2010 sa začal s predstavením fašiangových zvyklostí.
2. marca v Kaštieli Forgách sme pre účastníkov ľudovo-umeleckého tábora z Obdokoviec predviedli drápanie peria a slovne sme ich
oboznámili s jarnými tradíciami.
16. mája Duna TV v Pohraniciach nakrúcala aj s našou účasťou podzoborskú svadbu. 4.

júla sme sa zúčastnili na celoštátnom ľudovo-umeleckom festivale v Gombaseku, kde sme
tiež ukázali pekné svadobné tradície. Napriek
zlému počasiu naše vystúpenie bolo úspešné.
10.júla sme boli na obecných oslavách v našej družobnej obci Balatonvilágos. Spievali
sme ľudové piesne a obecenstvo nás odmenilo
búrlivým potleskom. Taktiež sme vystupovali
aj v dedinke Andód. Niektoré naše členky sa
obliekli do gímešských krojov a zúčastnili sa
na svätej omši (ktorá bola dvojjazyčná) pri
príležitosti hodových slávností. Pri príležitosti
40-teho výročia vzniku ženskej skupiny v Ladiciach 25. septembra sa žiaľ zúčastnili iba
4 členky nášho súboru. Pochvalu si zaslúžia
Noémi Szeles, Margita Ballová, Rozália Csámpaiová a Terézia Tkáčová. Napriek tomu, že ich
bolo málo, zožali veľký úspech, čo potvrdilo
obecenstvo veľkým potleskom. 16. októbra
oslavovali aj v našej družobnej obci Balatonvilágos. Pripomínali si 10. výročie vzniku
tamojšieho spevokolu. My sme ich pozdravili
s kyticou svadobných piesní. Náš program sa
obecenstvu veľmi páčil.
24. októbra sme pozdravili našich starších
občanov z príležitosti mesiaca úcty k starším.
Zaspievali sme im baladu Fehér László.
V tomto roku sme veľa vystúpení museli
odmietnuť, lebo sa krížili termíny vystúpení
alebo sa z rôznych dôvodov niektoré členky
nemohli zúčastniť na podujatiach. I napriek
tomu každej jednej vyslovujem úprimnú vďaku za statočnú prácu.

Rozália Borbélyová
Vedúca súboru
Preklad: Anna Demeterová
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Čo nového v OZ - Jelenka?

Občianske združenie Jelenka zastrešuje
činnosť DFS – Jelenček a FS – Jelenka. Tieto
dva súbory sú zároveň kolektívnym členom
Matice slovenskej a DFS Jelenček pracuje už
2. rok ako folklórny krúžok pri ZŠ Jelenec.
Ako vidieť naša činnosť je dostatočne monitorovaná a vlastne určitým spôsobom aj
motivovaná.
Ako každý rok aj tento
2010 sme začali v oboch
súboroch nácvikom fašiangového
programu,
ktorý sa nám podarilo
zrealizovať v kultúrnom
dome spoločne s detským
karnevalom v spolupráci
s MKS.
V ďalšom období sme
sa zamerali na prípravu
do krajskej „Súťaže ľudovej
hudby“, ktorá sa konala
v marci v KOS – Nitra. So
staršími dievčatami sme
nacvičovali pásmo velčických piesní „Do kolesa“.
Samostatne sme pripravovali 2 sólistky, ktoré prezentovali piesne
nášho regiónu. Sanelka Timoranská (7 ročná)
sa stala víťazkou krajského kola s piesňami:
„Páslo dievča pávy“ a „Kde si bola Anulienka?“
a kvalitne reprezentovala Nitriansky kraj na
celoslovenskej prehliadke v Likavke koncom
mája 2010. Do Likavky s ňou cestoval celý
súbor aj s rodičmi, aby takýmto spôsobom
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podporil svoju členku a získal nové inšpirácie
pre ďalšiu prácu v tejto oblasti.
V júni nás čakala ťažká úloha, ktorá
súvisela so spolu organizátorstvom MSFSM
2010, ktorý sa konal v Nitre a naše OZ Jelenka
a OÚ prijali ponuku spolupracovať na tejto
celoslovenskej akcii s DMS v Nitre. Pri tejto
príležitosti sme v našej obci zorganizovali MFF 3.7.2010 s ôsmimi
vystupujúcimi súbormi. V programe sa predstavili: domáci DFS
Jelenček a FS Jelenka a hostia: FS
Furmani z Nitry, FS Večernica
z Trenčiankej Turnej, DFS Vánok
z Veľkých Kapušian, FS Chočanka z Choče a zo zahraničia: FS
Nádej zo Srbska a Slovak dancers
z Kanady.
Súčasťou festivalu bola svätá
omša venovaná našim krajanom
– zahraničným Slovákom, ktorá
mala vysokú duchovnú úroveň
a slávnostný charakter aj vďaka
pánovi farárovi Dušanovi Dúbravickému.
Po svätej omši nasledoval
folklórny sprievod obcou a bohatý
kultúrny program na nádvorí kaštieľa. Diváci
mali možnosť vzhliadnuť skutočne kvalitné
a na vysokej umeleckej úrovni predvedené vystúpenie všetkých účinkujúcich. Počas programu si mohli záujemcovia a návštevníci prezrieť
Múzeum rodu Forgách, ktoré bolo sprístupnené všetkým návštevníkom festivalu.
Počas letných prázdnin nechávame deťom

prázdninové voľno. Vďaka
starším členom z mládežníckych radov sme sa
však podujali zrealizovať
myšlienku: zväčšiť počet
členov a zvýšiť umeleckú
úroveň FS Jelenka! Staršie
dievčatá z DFS Jelenček
poctivo trénovali nové
choreografie a tým prešli
do FS Jelenka, avšak aj
naďalej máme nedostatok
hlavne starších chlapcov.
Boli by sme radi keby
nejakí „mladí“ obohatili
naše rady a tak skvalitnili
a zvýšili úroveň našich vystúpení. Stačí mať
záujem, milá mládež, cvičením sa všetko dá
naučiť, nehanbite sa a príďte medzi nás! Budeme sa tešiť!

spoluprácu ďakujeme aj Obecnému úradu
Jelenec.
S novou choreografiou „Jeleneckie novie
zvony“ sme úspešne vystúpili v auguste na
obecných oslavách v Hornej Kráľovej a v Choči, a v septembri v Ladiciach. S nástupom nového školského roka prišla aj milá povinnosť
pripraviť a vystúpiť pre našich dôchodcov, čo
sme uskutočnili v nedeľu 24.10.2010.
Pred nami je však veľmi veľa práce, lebo
ako každoročne aj teraz chystáme tradičné:
„Slávnostné posedenie pri vianočnej kapustnici“ – 18.12.2010 – v sobotu o 18:00 hod. v KD.
Budeme radi, ak nás poctíte svojou návštevou
a spoločne oslávime najkrajšie sviatky roka.
PS: Úprimne ďakujem všetkým sponzorom, priateľom OZ – Jelenka a všetkým členom oboch súborov.

Bc. Žofia Magátová
Vedúca DFS a FS
Podarilo sa nám obnoviť, upraviť nejaké kroje,
vďaka pani Ruženke Jiránkovej našej kostymérke,
pani Aničke Miškovičovej
a jej sestre Veronke, ktoré
nám pomáhajú pri skladaní sukien, čo už málokto dokáže, pani Monike
Borbélyovej, ktorá pre nás
vyrobila korálky. Vďaka za
trpezlivosť patrí aj nášmu
harmonikárovi
pánovi
Jaroslavovi Magátovi a za
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Jeseň
v materskej škole
Začiatok nového školského roka 2010/
11 je už dávno za nami. Deti sa vytešujú
z nových kamarátov a netrpezlivo
čakajú na zaujímavé programy, výlety, exkurzie a pekné zážitky, ktoré
ich čakajú počas roka. Staršie deti
s veľkým záujmom sledujú dianie
všetkých aktivít, neustále sa zaujímajú a vypytujú na nové veci. Naše
pani učiteľky ich nikdy nesklamú,
vždy vymyslia a pripravia pre nich
niečo zaujímavého. Koncom septembra mali deti nevšedný zážitok
z vystúpenia sokoliara.
Jeseň nás každým dňom očarúva svojimi
krásami. Okrem pestrofarebnej prírody navôkol sa môžeme tešiť aj z posednej úrody ovocia a zeleniny. Okrem iného aj z tradičných
jesenných tekvičiek, ktoré v tomto období
dozrievajú. Nie každá má rád jeseň, ale dá sa
z nej vyťažiť maximum na spríjemnenie svojho okolia a vnímať ju pozitívne.
Už niekoľko rokov naša materská škola

spája tradične jeseň s vyrezávaním tekvíc
a dekorujeme nimi nielen priestory budovy
ale aj kultúrny dom. Nebolo to inak ani tento
rok. V rámci projektu Zdravá škola sme v októbri zrealizovali výstavku s názvom „Dary
jesene“.
Na jesennej turistike spolu s deťmi sme
nazbierali prírodniny a neskôr počas
tvorivých dielní na
„Tekvičkovej
párty“ rodičia spolu
so svojimi deťmi
vyrábali rôzne tekvičkové postavičky
a vytvárali jesenné
dekorácie z prírodnín. Malá výstavka
našla svoje miesto v kultúrnom dome a tak
dala hneď útulnejší ráz celej miestnosti. Vyvrcholením podujatia bolo krátke kultúrne vystúpenie z príležitosti „Október – mesiac úcty
k starším“. Zažili sem krásne popoludnie plné
detských riekaniek, básní, piesní a tancov. Aj
takouto formou prezentovali naše deti to, čo
sa naučili od začiatku školského roka.

Edita Hóková,
Riaditeľka MŠ

Divadelné fašiangy
V našej obci už býva zvykom, že naše
ochotnícke divadlo každý rok pripraví nové
divadelné predstavenie.
Na fašiangy tohto
roku, 13. februára sa nám
podarilo predstaviť už
tretie divadelné predstavenie s názvom „Dvaja
muži pod posteľou“. Ako
humorne znie už samotný
názov tejto hry, presne
také humorné bolo aj celé
predstavenie.
Predtým než sme sa pustili do nácviku
tohto predstavenia, boli sme si vedomí, že to
bude vyžadovať dosť námahy, ale tímovou
prácou sme to zvládli. Niektoré kostýmy sme
si požičali (nie zadarmo) z Divadla Andreja
Bagara v Nitre, ale väčšiu časť kostýmov sme
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si vyrobili vlastnoručne s pomocou rodinných
príslušníkov a známych. Toto predstavenie
sa nám už konečne podarilo zahrať
s vlastnými kulisami. Finančné
prostriedky na ne sme získali od
Ministerstva kultúry, na základe
projektu, ktorý vypracovala miestna
organizácia Csemadoku. Predstavenie sa nám vydarilo. Obecenstvo nás
ohodnotilo búrlivým potleskom a my
sme radi, že sme prispeli k celkovej
fašiangovej nálade. Pre záujem občanov sme 11. apríla 2010 toto divadelné predstavenie opakovali.
Touto cestou by sme chceli poďakovať
Miestnemu kultúrnemu stredisku, že nám
umožnilo a naďalej umožňuje nacvičovať
a uskutočňovať naše divadelné predstavenia.

Otvorenie
múzea rodu
Forgách

Viacerí občania našej obce sa pamätajú
na to, že Gímešský kaštieľ po druhej svetovej vojne v roku 1945 opustil aj jeho posledný obyvateľ Karol Forgách V. aj so svojou
manželkou.
V neskoršom období bola
budova používaná na rôzne
účely, ako napr. byt riaditeľa, škola, školská družina,
škôlka a taktiež slúžila aj ako
kultúrne stredisko. Keď sa
škola presťahovala do novej
budovy, kaštieľ bol odsúdený
na chátranie. Na budove boli
realizované väčšie aj menšie
úpravy, ktoré však neviedli k
celkovej obnove kaštieľa.
V roku 1982 bol náš
kaštieľ vyhlásený za kultúrne dedičstvo. Od tejto doby
sa aj pracovníci pamiatkového úradu začali informovať
o osude kaštieľa. Po roku
1994 miestna samospráva
začala podávať projekty
na obnovu kaštieľa, ktoré
boli úspešné a financované aj z európskych
fondov.
Oprava zadnej časti kaštieľa, kde sa nachádza múzeum a spoločenský dom činila
221 tisíc eur, z toho 80 % zo zdrojov EÚ, 15
% zo štátneho rozpočtu a zostávajúcich 5
% bolo hradených z vlastných zdrojov obce.
Obnova bola dosť náročná, nakoľko budova
bola už v dezolátnom stave.

Ďakujeme každému, kto sa pričinil o to,
aby sme mohli múzeum otvoriť pre širokú verejnosť. Autor výstavy bol Dr. Miroslav Eliáš
a svojou prácou prispel aj Vladimír Forgách
zo Združenia Forgách de Gimes.
Múzeum rodu Forgách otvoril dňa
24.10.2009 predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja pán Doc. Ing. Milan Belica
a starosta Obce Jelenec pán Ladislav Púchovský . Na otvorení sa zúčastnili starostovia
okolitých obcí, poslanci, starosta z Balatonvilágosu p. Fekete Barnabás (z družobnej obce)
a ostatná verejnosť. Predseda Združenia
Svätoštefanskej koruny Kiss Imre daroval
pre múzeum plaketu, z hradu Gímeš s venovaním.
O múzeu, ako aj o dejinách rodu Forgách
nás oboznámil Dr. Miroslav Eliáš. Program
spestrili hudbou a spevom učitelia z hudobnej školy zo Šurian.
Otvorenie múzea
bolo pre mnohých
nezabudnuteľným
zážitkom. Expozícia múzea je
trvalá. Ďakujeme
všetkým občanom
našej obce, ktorí
darovali do múzea
vystavné exponáty
a gímešský kroj.
Prvá miestnosť
prezentuje zariadenie izby našich
predkov a ľudový
kroj, ktorý v tej
dobe nosili.
Dúfame, že
v budúcnosti počet výstavných
exponátov vzrastie a naše vedomosti spojené
s dejinami budú bohatšie.
Rodina Forgáchovcov je jedna z najstarších šľachtických rodov v Uhorsku , ktorej
korene sa spájajú s – Gímeš- Jelencom a počas 800 rokov boli hlavnými predstaviteľmi
našich dejín.

Rozália Borbélyová
Foto: Archív obce

Ochotnícke divadlo
JS 1/2010 13

KOMUNÁLNE VOĽBY 2010

Voľby do orgánov
samosprávy Obce Jelenec 27. november 2010
– sobota 07.00 hod. – 20.00 hod.
Zoznam kandidátov
pre voľby starostu obce
JELENEC
27. novembra 2010
Kandidáti:
1. Jozef Doboš, 53 r., technik, nezávislý
kandidát
2. Eduard Jančo, Ing., 33 r., manažér,
Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ladislav Púchovský, 55 r., starosta obce,
nezávislý kandidát
4. Marta Švecová, 37 r., štátny zamestnanec,
nezávislý kandidát
Poznámka:
- hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na starostu
- krúžkuje sa iba jeden kandidát
Pozor! Nastala zmena oproti
predchádzajúcim voľbám!
Voľby sa konajú iba do 20.00 hod.

Zoznam kandidátov
pre voľby poslancov Obecného
zastupiteľstva
J E L E N EC
27. novembra 2010
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov
Kandidáti:
1. Viliam Čabo, 51 r., živnostník, SMER
– Sociálna demokracia
2. Anna Demeterová, 52 r., ekonóm, MOST
- HÍD
3. Vladimír Gálik, 43 r., elektrikár,
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Jana Gálová, 45 r., učiteľka MŠ, MOST
- HÍD
5. Peter Hók, 50 r., inštalatér, MOST - HÍD
6. Jozef Hronček, 57 r., inv. dôchodca, SMER
– Sociálna demokracia
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7. Alexander Jančo, 21 r., technik, SMER
– Sociálna demokracia
8. Eduard Jančo, Ing., 33 r., manažér,
Kresťanskodemokratické hnutie
9. Dušan Kontár, JUDr., 56 r., výsluhový
dôchodca, SMER – Sociálna demokracia
10. Anežka Križková, Ing., 38 r., SZČO,
nezávislý kandidát
11. Jaroslav Magát, 50 r., školník, nezávislý
kandidát
12. Dávid Mikle, 20 r.,
mechanik-mechatronik, nezávislý kandidát
13. Július Molnár, 42 r., stavbyvedúci, MOST
- HÍD
14. Andrea Molnárová, 32 r., poštárka, SMER
– Sociálna demokracia
15. Dáša Mozdíková, Ing., 30 r., projekt.
manažérka pre európ. fondy, nezávislý
kandidát
16. Dušan Nagy, 28 r., servisný technik,
nezávislý kandidát
17. Nikoleta Olláriová, Ing., 37 r., ekonóm,
Kresťanskodemokratické hnutie
18. Boris Starovič, Mgr., 25 r., politológ,
SMER – Sociálna demokracia
19. Karol Šinka, Ing., PhD., 28 r.,
vysokoškolský pedagóg, MOST - HÍD
20. Miroslav Špaňár, Ing., 35 r., samost.
technik výroby, SMER – Sociálna
demokracia
21. Tibor Švec, 61 r., vodár, MOST - HÍD
22. Helena Timoranská, 59 r., dôchodca,
MOST – HÍD
23. Imrich Varga, Mgr., 26 r., učiteľ, MOST
– HÍD
24. Ivan Varga, 31 r., technik, MOST - HÍD
25. Tibor Varga, 54 r., mechanik,
Kresťanskodemokratické hnutie

Poznámka:
- hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na poslanca
- krúžkuje sa najviac 9 kandidátov,
pričom je možné zakrúžkovať aj menej
ako 9 kandidátov

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Čo nového v škole?
Do nového školského roka sme opäť vstúpili s novinkou. Z finančnej rezervy predsedu vlády SR sa obci Jelenec podarilo získať
prostriedky na vybudovanie multifunkčného
ihriska, ktoré bolo v priebehu mesiacov máj
a jún vybudované v areáli školy. Slávnostné
otvorenie školského roka bolo teda zároveň
aj otvorením prevádzky ihriska, ktoré vo
veľkej miere zlepší možnosti telovýchovy
a športu v škole.
V oblasti vzdelávania
a výchovy sme začali tretí
rok realizácie školskej reformy. Po predchádzajúcich
dvoch rokoch sa nám jasnejšie ukazujú jej výhody i problémy, s ktorými musíme
bojovať. V zásade správne
a vítané zmeny, ktoré majú
znížiť množstvo zbytočného
učiva a zvýšiť jeho kvalitu
a prejsť od učenia sa naspamäť k schopnosti
samostatne sa učiť a získavať informácie,
narážajú na nedôslednosť a nepripravenosť
v praktických krokoch reformy. Za predchádzajúce roky sa zodpovedným nepodarilo
ani to základné – zabezpečiť školy novými
učebnicami. Žiaci, ktorí sa ako prví učia podľa
nového vzdelávacieho programu, sú stále bez
aktuálnych učebníc. Teda už tretí rok sa tí
istí žiaci učia bez učebníc, čo považujeme za
absolútnu nezodpovednosť „zodpovedných“.
Veríme, že vlastnou snahou sa nám podarí
tento závažný nedostatok zmierniť a zabezpečiť deťom požadovanú kvalitu. Pomáhame
si vlastnými učebnými materiálmi a pracovnými zošitmi, ktoré ale musia rodičia žiakov
kupovať. Sme radi, že zo strany rodičov sme sa
stretli s pochopením a pracovné zošity žiakom
bez výnimky zakúpili.
V najbližších dňoch sa na webovej stránke
našej školy objaví aj správa o činnosti za predchádzajúci školský rok. Každý v nej nájde úplné informácie o výsledkoch, úspechoch i rezervách. Sme radi, že v dnešnej dobe sa môže
celá verejnosť takýmto otvoreným spôsobom
dozvedieť o činnosti školy a vítame možnosť
porovnávania s inými školami. S uspokojením

sa možno dozvedieť, že naša škola kvalitou
nijako nezaostáva, práve naopak. Na maturitné odbory bolo prijatých 83% vlaňajších
deviatakov, čo je zatiaľ najviac v histórii
školy, v „Testovaní 9“ dosiahli naši deviataci vo všetkých testovaných predmetoch:
slovenskom jazyku, maďarskom jazyku
i matematike výsledky, ktoré viditeľne prevyšovali celoslovenský priemer. V celkovom
vyhodnotení úspešnosti v predmetových
olympiádach a postupových súťažiach sa
naša škola umiestnila znova na vynikajúcom mieste. Tentoraz to bolo
4. miesto zo všetkých 76 škôl
v nitrianskom okrese. V športových súťažiach sa naša
škola umiestnila na 11. mieste
v rámci nitrianskeho okresu.
Samozrejme, že sme hrdí,
keď sa nám darí a naši žiaci sú
úspešní, veď to je našim prvoradým poslaním ako vzdelávacej
inštitúcie. Veríme, že aj problémy, ktoré so sebou nesie praktické zavádzanie noviniek v rámci
obsahovej reformy postupne prekonáme a aj
naďalej obstojíme tak, aby naši žiaci mali pre
svoj štart do života čo najlepšie základy.
Svet sa dnes vyvíja veľmi rýchlo. Mnohé
informácie sa ani nestihnú dostať k adresátom a už sa stávajú neaktuálnymi. Začíname
chápať, že ak niečo robíme tak, ako sme to
robili pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi, tak
takmer s istotou to dnes nerobíme dobre. Pre
rodičov našich žiakov je v tejto súvislosti dôležité uvedomiť si, že ich deti budú nosiť domov
iné typy domácich úloh než aké nosili domov
oni, že deti budú menej učiva zvládať naspamäť
a že budú riešiť viac projektov a samostatných
zadaní a budú viac pracovať so spracovávaním
informácií. Aj spôsoby overovania si vedomostí žiakov musia byť iné. Žiaci musia dokázať,
že získali potrebné spôsobilosti pri získavaní
a spracovávaní nových poznatkov.
Veľmi si želáme, aby sme v čase, keď už
všetci žiaci našej školy budú učení po novom,
boli dostatočne skúsení a poučení z prechodných problémov a na škole zavládol nový duch
novej vzdelanosti. Držme si palce.

Mgr. Miroslav Bogr
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VYBERÁME ZO ZÁPISNICE OZ V JELENCI
Menovanej sa určujú tie isté podmienky ako
predchádzajúcemu nájomcovi,
- Zvolanie zhromaždenie obyvateľov obce na
deň 27. marec 2010 o 18.00 hod.

Poverilo

Neschválilo

dňa 14.05.2010

- Zachádzanie školského autobusu do rekreačnej oblasti pre školopovinné deti Ingrid
a Igora Suchých, Jelenec, nakoľko obec ani
v roku 2010 nevyčlenila prostriedky na zvoz
detí z vlastného katastrálneho územia, iba
na zvoz z okolitých obcí. Školský autobus má
určený harmonogram a slúži výhradne na
dovoz a odvoz školopovinných detí z okolitých obcí a nie z Jelenca,
- Ďalšie pridelenie priestorov na dočasné
ubytovanie Igora a Ingrid Suchých s rodinou,
nakoľko t.č. nedisponuje voľnými vhodnými
priestormi. Výber nájomcov do nájomných
bytov bude aktuálny po kolaudácii bytoviek,
pravdepodobne v mesiaci február budúceho roka. Obec pri prideľovaní nájomných
bytov sa bude striktne riadiť zásadami pre
prideľovanie bytov. Čo sa týka ubytovania
menovaných na rekr. chate, pre rodinu bolo
schválené ubytovanie dňa 27.11.2009 do
30.04.2010 v rekreačnej chate s tým, že za
ubytovanie bolo schválené nájomné vo výške
100,- €. Doposiaľ však nebola uhradená ani
jedna splátka.

Schválilo

dňa 10.04.2010

Prerokovalo
- petíciu občanov za nepovolenie ťažby kameňa – dobývacích práv v katastri obce Jelenec,

Neschválilo
- uskutočnenie banskej činnosti v katastrálnom území Jelenec, čím zmenilo pôvodné
uznesenie č. 3/f zo dňa 27.11.2009..

dňa 30.04.2010

Prejednalo
- nepriaznivú finančnú situáciu obce,

Schválilo
- zníženie mesačného platu starostu obce
o 15% z celkovej vyplácanej hrubej mzdy
s platnosťou od 01.05.2010,
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- starostu obce so znížením miezd u pracovníkov obce do 10% z celkovej vyplácanej
hrubej mzdy.

-Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. Polrok 2010.
- Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach chovu zvierat na území obce Jelenec,
- Rozšírenie zastavaného územia obce Jelenec
v zmysle žiadosti Evy Farkašovej, Jelenec 270
na konci ulice Školská, za účelom vytvorenia
novej zástavby, na parc. č. 1011/105, kat. úz.
Jelenec, pod podmienkou, že všetky náklady
spojené s prípravnými prácami a realizáciu
projektu hradí žiadateľka vopred na účet
obce,
- Cenník na prepožičanie inventáru MKS
v roku 2010 podľa návrhu vedúcej MKS,
- Prevádzkový poriadok zariadenia školského
stravovania MŠ Jelenec,
- Rozšírenie prevádzkovej doby pre Zuzanu
Kršákovú, Staničná 630, Branč v prenajatých
priestoroch na poskytovanie masérskych
služieb na 2 dni v týždni a tým aj zvýšenie
nájomného na 40,- € mesačne.
- Uskutočnenie jednodňovej akcie Piknik
s hudobnou produkciou v rekreačnej oblasti Remitáž dňa 12.06.2010 Danielom
Jambrichom, Župné námestie 1, Nitra, pod
podmienkou, že žiadateľ prenajme od obce
chatky v minimálnej hodnote 130,- €,
- Uskutočnenie spoločenskej akcie Rotor
Jelenec, v dňoch 25. a 26. 06. 2010 pre Daniela
Jambricha, Župné námestie 1, Nitra za 1000,€,
- Ukončenie nájmu dohodou s Veronikou
Režovou, Žirany 464, na priestory v budove
bývalého MNV, ku dňu 31.05.2010,
- Prenájom priestorov v budove bývalého
MNV na prízemí za účelom zriadenia predajne textilu a obuvi pre Michaelu Starovičovú,
Jelenec 482 za 894,41 € ročného nájmu na
dobu neurčitú a za tých istých podmienok
ako s predchádzajúcim nájomcom,
- Predĺženie nájomnej zmluvy na ubytovanie
manželov Igora a Ingrid Suchých s rodinou
v rekreačnej chate do 30.06.2010 za tých istých podmienok aké boli stanovené doteraz

VYBERÁME ZO ZÁPISNICE OZ V JELENCI
s tým, že zameškané nájomné je povinný
uhradiť v mesačných splátkach po 50,- €,
takže mesačne začnú platiť sumu 150,- € +
spotrebu elektriny, smetné, vodu,
- Ubytovanie vodičov nákladných áut z fi rmy
Zeman Transport, s.r.o., Vodářska 232/2,
Brno, pracujúcich na rýchlostnej komunikácii R1, v rekreačnej oblasti Jelenec a parkovanie s nákladnými vozidlami v areáli za
poplatok 8,50 €/osoba/ deň mimo vykurovacieho obdobia, vo vykurovacom období 10,00
€ /osoba/deň.

Neschválilo
- Odpredaj rekreačnej chaty v ATC pre manželov Igora a Ingrid Suchých s rodinou.

dňa 03.06.2010

Schválilo
- zmluvu o zriadení záložného práva uzatvorenú medzi Záložným veriteľom: Slovenská
republika, v mene ktorej koná: Realizátor
projektu pod MH SR ako príjemcom grantových prostriedkov, ktorý je : Slovenská
inovačná a energetická agentúra, Bajkalská
27, 827 99 Bratislava 27, štatutárny orgán
Ing. Martin Vavřinek – generálny riaditeľ
a Záložcom: Obec Jelenec, Hlavná 126, 951 73
Jelenec, štatutárnym orgán Ladislav Púchovský – starosta obce, za účelom rekonštrukcie
budovy kultúrneho domu a obecného úradu.

dňa 11.06.2010

Schválilo
- Všeobecné záväzné nariadenie obce o prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska.

dňa 17.06.2010

Schválilo
- Požiadavku o úver zo dňa 14.05.2010 vo
výške 163.724,30 € na dofinancovanie spoluúčasti obce na investičné akcie:
a) rekonštrukcia centrálnej časti obce 5 %
.................................................................. 49.979,- €
b) kanalizácia obce 5 % ..................... 19.500,- €
c) nájomné byty ................................... 62.500,- €
d) multifunkčné ihrisko 5 % + realizácia podložia ..................................................... 31.745,30 €

dňa 20.08.2010

schválilo:
- Rokovací poriadok OZ obce Jelenec,
- Ukončenie nájomného vzťahu dohodou s fi
MC Laci – Ladislav Bencz , Žirany 298 na
priestory v budove kultúrneho domu a obecného úradu, ktoré mal nájomca v prenájme za
účelom prevádzkovania nápojového automatu, ku dňu 20.08.2010,
- Prenájom areálu ATC podľa cenníka a súhlasí s uskutočnením akcií s hudobnou produkciou do 03.00 hod. v dňoch:
- 21.08.2010 reggae mini party PIKNIK
- 27.08.2010 koncert Horkíže Slíže
- 04.09.2010 koncert nitrianskej kapely
Usporiadateľovi Danielovi Jambrichovi, Župné námestie 1, Nitra ak menovaný prenajme
priestory areálu ATC za 100,- €/ akcia, okrem
koncertu Horkíže Slíže, kedy sa stanovuje
nájomné za priestory vo výške 200,- €.
- Ukončenie nájomného vzťahu na priestory
v budove bývalého kaštieľa s Máriou Špendelovou, Jelenec 74, dohodou ku dňu 30.09.2010.

Neschválilo:
- Odpredaj rekreačnej chaty č. 25 v chatovej
oblasti ATC, nachádzajúcej sa v kat. území
Jelenec na parc. č. 3536/5 s nehnuteľnosťou
v tesnej blízkosti tejto chaty žiadateľovi Danielovi Jambrichovi, Župné námestie 1, Nitra.
Určilo
- Počet poslancov na volebné obdobie 20102014 v počte 9 poslancov,
- 100% rozsah úväzku výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2010-2014.

Zvolilo
- Jozefa Gašpara, bytom Jelenec č, 364 za prísediaceho pre Okresný súd Nitra na volebné
obdobie 2010-2014.

dňa 10.09.2010

schválilo:
- Územný plán obce Jelenec – zmeny a doplnky č. 1,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelenec:
č. 4/2010 z 10.09.2010 o vyhlásení záväzných
častí Územného plánu obce Jelenec – zmeny
a doplnky č. 1.
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
ského roka.
Boli sme úspešní aj s projektom podaným
na Ministerstvo kultúry SR s názvom „Obnovme si svoj dom“, odkiaľ nám bola pridelená
nenávratná dotácia vo výške 18.000,- € s povinnou spoluúčasťou obce vo výške 6.834,- €
na opravu kaštieľa. Tieto prostriedky boli
poskytnuté na opravu slohových prvkov. Nakoľko na nádvorí kaštieľa toho času prebiehajú
práce ukladanie dlažby a je potrebné sa tam
pohybovať s mechanizmami sme požiadali
Ministerstvo kultúry SR o zmenu účelu použitia dotácie na práce, pri ktorých nie je potrebné postaviť stavebné lešenie pred vchodom do
kaštieľskeho dvora. Ďalšiu dotáciu od Ministerstva kultúry SR sme získali na nákup kníh
do knižnice vo výške 600,- € kde spoluúčasť
obce predstavovala 117,- €. Od Vyššieho územného celku obec získala finančné prostriedky
vo výške 200,- € na futbalový turnaj o pohár
starostu obce bez spoluúčasti.
Ihneď ako sme sa dozvedeli, že sa zmenili
kritériá pre obce zaradené do pólov rastu a nemôžu sa tieto obce uchádzať o opravu miestnych komunikácií iba o obnovu centrálnych
častí sme pristúpili k uloženiu asfaltového
koberca na vlastné náklady na Potočnej ulici
a na prístupovú časť na Ružovú ulicu od Nitry
nakoľko tieto úseky boli pri dažďovom počasí
pre chodcov neschodné. Zlepšili sme technický stav budovy MŠ, kompletne sme obnovili
sociálne zariadenie, vymenili sme aj plynový
kotol za kondenzačný a vymenili sa aj regulačné ventily v jednotlivých miestnostiach.
Výstavba nájomných bytov prebieha
podľa harmonogramu. Po schválení úveru
nám bola schválená aj 25%-ná dotácia z celkových nákladov. Škoda, že štát neprispieva na
tzv. doplňujúce drobné stavby bez ktorých je
aj hlavná stavba nefunkčná. Ide o prístupovú
cestu k bytovkám, o odvodňovaciu kanalizáciu, o parkoviská, o úpravu terénu a zatrávnenie, o zriadenie vodovodných a kanalizačných
prípojok, o žumpy, o smetníky a pod. Plynovú
prípojku sa nám podarilo vybaviť na náklady
SPP a takisto aj elektrickú prípojku na náklady
ZSE, a.s.
Evidujeme vyše 40 žiadateľov z čoho je
menej Jelenčanov ako cudzích. Zákonom
sú stanovené kritériá, ktoré musia spĺňať
žiadatelia. Rysuje sa to tak, že po kolaudácií
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čo predpokladáme asi v mesiaci december
začiatkom januára 2011 sa môžu začať byty
prideľovať. Prideľovať ich bude novozvolené
Obecné zastupiteľstvo. Pracujeme toho času
na nových projektoch schválených štátnym
environmentálnym fondom. Termín podania
žiadostí je do 31. októbra 2010.
Chceli by sme získať fi n. prostriedky na
kanalizáciu obce, na skládku odpadu a na
domové kompostárne. Sme členmi Ponitrianskeho združenia obcí (členmi je vyše 30
obcí nitrianskeho okresu) pre separovaný
zber a nakladanie odpadmi. Bol podaný už
2x projekt na Európske štrukturálne fondy,
v ktorom je komplexne riešený separovaný
zber a nakladanie s odpadmi vo vyše 30 – tich
obciach. Majú byť vytvorené zberné dvory na
odpad. Každá domácnosť by mala obdržať 4
farebné kontajnery na separovaný zber odpadu. Úspešnosť tohto projektu by mal vyriešiť
aj naše problémy s odpadom umiestneným
oproti cintorína. Tento pozemok je vo vlastníctve urbariátu. Správcom pozemku sú Štátne
lesy. Podľa zákona vlastník (resp. správca)
zodpovedá za čistotu a za likvidáciu nelegálne umiestneného odpadu a nie obec. Pokiaľ
obec zodpovedala za poriadok a za likvidáciu
nelegálnych skládok vo svojom katastri sme sa
starali o odpad. To bolo do roku 2006.
So súčasným stavom nikto nemôže byť
spokojní. Napr. minulý mesiac som naháňal
nákladné auto LIAZ s kontajnerovým vyklápačom, ktorého vodič rýchlo vysypal smeti
a ušiel. Nahlásil som to Policajným orgánom,
spísala sa zápisnica a začalo sa vyšetrovacie
konanie. Chyba je vtom, že žiadny občan si
nechce narobiť nepriateľov a nie je ochotný
nám prezradiť koho videl vysypávať smeti, aby
nemal nepríjemnosti.
Musíme sa nad vecami zamyslieť a nebáť
sa upozorniť a nahlásiť previnilcov.
Obec vykupovala pozemky za účelom vytvorenia a predĺženia cesty Gaštanová s prepojením na ulicu Nový Gýmeš pri Poľovníckej
chatke.
Vybavujeme toho času stavebné povolenie
na elektrifi káciu Gaštanovej ulice a máme
prísľub od riaditeľa ZSE NR, že bude táto akcia
realizovaná budúci rok na náklady elektrární.
Akcia je rozpočtovaná na 110. 000,- € čo je
3.300.000,- Sk, čo je takisto nemalý úspech.

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Aj z dosiahnutých výsledkov je vidieť, že
vydávame z rúk projekty a iné požadované
písomnosti ako stav. povolenia, zápisnice
z výber. konaní, zmlúv o dielo, vyjadrenia
zainteresovaných orgánov a iné vypracované
na vysokej odbornej úrovni bez formálnych
a vecných chýb. Poznamenávam, že pridelené nenávratné finančné dotácie sú účelové
a môžeme ich použiť iba na určený účel,
inak sme povinný ich vrátiť a ich iné použitie by bolo považované za hrubé porušenie
finančnej disciplíny. Vybavovať kladné stanoviská zainteresovaných orgánov v časovej
tiesni sa darí iba preto, že máme dlhodobo
vytvorené nadštandardné vzťahy s orgánmi
štátnej správy.
Ako príklad uvediem, že kvôli včasným
informáciám z Úradu práce sa nám vyskytla
možnosť zamestnať invalidných dôchodcov
a osoby staršie ako 50 rokov , zaevidovaných
na úrade práce ako uchádzačov o zamestnanie na 9 mesiacov až do vyčerpania finančných
zásob. Úrad práce uhrádza po dobu 3 mesiacov
90% mzdových nákladov a poistného, ďalšie 3
mesiace uhrádzal 80% a ďalšie 3 mesiace 70%
uvedených nákladov. Okamžite sme využili
túto možnosť u pracovníkov rekreačnej oblasti a u kosičov a ušetrili sme takto mzdové náklady a poistné v celkovej výške cca 15.000,- €.

Aj na obecnom úrade je vytvorený veľmi
dobrý a zodpovedný kolektív pracovníkov ,
ktorí pracujú na hranici svojich možností.
Ak to situácia vyžaduje tak aj každodenne
nadčasujú a pri veľkých projektoch zo štrukturálnych fondov pracujú aj do druhej a tretej
hodiny po polnoci, pričom si nenárokujú preplatenie nadčasov. Chcem tu vyzdvihnúť prácu celého aparátu obecného úradu, aj prácu
robotníkov, ktorí prevádzajú aj najkomplikovanejšie opravárenské práce na traktore a prídavných zariadeniach, na obecných kosačkách
aj na budovách obce pri najrôznejších poruchách pričom bezpečne prevážajú žiakov ZŠ
z okolitých obcí s autobusom. Je mimoriadne
náročné zvládať prenášané nové kompetencie
zo štátu na obec s tým istým počtom zamestnancov, sledovať webové stránky ministerstiev
či sa neobjavili nové výzvy na podávanie projektov popri zvýšenom počte často krát netrpezlivých stránok, ktorí nerešpektujú úradné
dni pondelok, streda, piatok, ale je nám ľúto
ich nevybaviť ak už prišli a potrebujú pomoc.
Máme záujem na tom, aby každý odchádzal
z obecného úradu spokojný.
V Jelenci 22.10.2010

Ladislav Púchovský,
Starosta obce

VYBERÁME ZO ZÁPISNICE OZ V Jelenci

Obecné zastupiteľstvo
v Jelenci na svojich
zasadaniach:
dňa 05.03.2010

Schválilo
- Záverečný účet obce Jelenec za rok 2009
a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením obce „bez výhrad“,
- VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území Obce Jelenec,
- Programový rozpočet obce Jelenec na rok
2010 s úpravami,
- Výsledky inventarizácie majetku obce za
rok 2009,
- Vypovedanie nájmu nájomcom, ktorí dlhujú

obci viac ako 3 mesačné nájomné, po výzve
a nezaplatení nájomného do 5 dní od doručenia výpisu uznesenia. OZ poveruje starostu
obce vypovedaním nájomnej zmluvy po uplynutí tejto doby,
- prenájom priestorov v chatovej osade pre
Mareka Maku, bytom v Jelenci č. 624 v chatovej osade na uskladnenie tovaru o výmere
cca 150 m2 do doby 31.12.2010 za 300,- €,
- Ukončenie nájmu dohodou na prenajaté
priestory v budove bývalého MNV s Erikou
Vanyovou, Žirany 372, prechodne Jelenec 574,
k 31.03.2010,
- Prenájom priestorov v budove bývalého
MNV od 01.04.2010 s Henrietou Ackermannovou, Jelenec 417, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za 16,15 €/m2
na zriadenie predajne rozličného tovaru.
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Vyhodnotenie prác pracovníkov
obce Jelenec za rok 2010
Blíži sa koniec roka a koniec volebného obdobia. Je čas vyhodnotiť našu prácu, dosiahnuté výsledky. V II. polovici predošlého a v tomto
roku sme boli veľmi úspešní. Podali sme veľký
počet projektov, ktoré nám boli všetky schválené. Nemali sme možnosť ako obec zaradená do
pólov rastu podať projekty v takom počte ako
menšie obce zaradené do mimo pólov rastu,
ale do každej výzvy z európskych štrukturálnych fondov aj pre našu obec vypísané sme
sa zapojili a dnes už môžeme konštatovať že
úspešne. Najviac si cením projekt na obnovu centrálnej časti obce, ktorý sa už začal
realizovať. Bolo potrebné vybaviť stavebné
povolenie. Projekt musel byť vypracovaný
podľa stanovených kritérií európskou úniou
a našim Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. Členkou 5 člennej hodnotiacej
komisie bola aj Dr. Frajková CSc., ktorá svojím
kladným postojom a kvalifi kovanými odbornými radami prispela k úspešnosti projektu.
Projekt rieši uloženie asfaltového koberca na
Marianskej, opravu a výstavbu nových chodníkov od Marianskej až do kaštieľskeho dvora,
zriadenie parku pred Marianskou, nové verejné osvetlenie popri Hlavnej ceste najúspornejšími žiarivkami, nové oddychové zóny v parku
a v kaštieľskom dvore, parkoviská pri pošte
a na ceste Kostolná, 2 autobusových zastávok,
výsadbu verejnej zelene a okrasných stromkov
a iné.
Je umiestnený aj na našej internetovej stránke www.jelenec.sk. Celkové
náklady sú 999.586,86 €, z čoho 85%
nákladov je hradených z európskych
štrukturálnych fondov, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% je spoluúčasť obce.
Žiaľ obec nemôže zasahovať do týchto
prác (čo sa týka urýchlenia) nakoľko
táto investícia, resp. práce sú plánované do apríla 2012.
Mali sme záujem pritom zahrnúť
do projektu aj parkovisko pred zdravotným strediskom a chodník potiahnuť až po Poľnohospodárske družstvo
a k železnici, ale ako centrum obce
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bolo určené okolie kultúrneho domu a kaštieľa. Bolo možné iba tieto dve centrá prepojiť
chodníkom. Na rozšírení centra obce dodatkom smerného územného plánu obce pracujeme a v najbližších dňoch ho budeme schvaľovať, takže pri vypísaní ďalšej výzvy MVaRR
SR zo štrukturálnych fondov zahrnieme už
spomínané časti obce aj s ulicou Nový Gýmeš a Dolný Koniec. Je to maximálna možná
rozšírená rozloha centra, ktorá by mohla byť
v našich podmienkach povolená. Nebolo možné do projektu zahrnúť ani lávku cez potok pri
obchode rod. Fedákových, ale kvôli bezpečnosti chodcov ju chceme vybudovať a napojiť
na chodník na náklady obce. Mali sme záujem
zlikvidovať aj elektrické stĺpy pri hlavnej ceste od pošty po kostol, ale ani táto myšlienka
nemohla byť zahrnutá do projektu na prefinancovanie. Museli by sme to riešiť jedine na
náklady obce, čo je toho času nemožné.
Boli sme mimoriadne úspešní aj pri získavaní štátnej nenávratnej fi nančnej dotácie zo
štátneho environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia v Bratislave na kanalizáciu obce a získali sme 390.000,- €. Táto
dotácia bola podmienená min. 19.500,- € spoluúčasťou obce. Z tejto dotácie vieme uhradiť
uloženie hlavných kanalizačných rozvodov na
ulici Hlavná od potravín Jednoty až po kostol,
na ulici Horný koniec, Dolný koniec, zostáva-
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júca časť ulice Slnečná. Na ulici
Horný koniec sa zriadili aj kanalizačné odbočky až k oploteniu
občanov. Z tejto dotácie sa zaplatí aj zostávajúca časť zriadených
kanalizačných odbočiek na ulici
Čaládka, Smreková, Nový Gýmeš,
Marianska a Potočná. Plánujeme
ešte v tomto roku zriadiť kanalizačné odbočky aj na ulici Dolný
koniec a keď počasie dovolí tak
aj v Šumine.
Ďalšie finančné prostriedky
boli poskytnuté zo štátneho environmentálneho fondu MŽP SR
pre mikroregión Drevenica Podtríbečie na kanalizáciu vo výške
70.000,- €, z čoho pre našu obec
pripadá cca 50.000,- € a na spoluúčasť 2.500,- €. Našou snahou je
vybaviť čo v najkratšom možnom
čase opravu ciest po kanalizačných rozvodoch. Výnimkou bola
ulica Marianska, kde sme vyše 3
rokov čakali na projekt zo štrukturálnych fondov. Nemohlo nám
byť jedno či zaplatíme za nový
asfaltový koberec 100% alebo iba
povinných 5% z ceny ako spoluúčasť pri štrukturálnych fondov.
Ako ďalší veľký úspech môžeme zaknihovať, že sa nám podarilo vybaviť fi nančné prostriedky
na opravu strechy a zateplenie
kultúrneho domu, obecného
úradu s úpravou fasády od
Ministerstva hospodárstva SR
z úradu Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry vo výške do 300.000,€. Táto suma by mala byť po verejnej súťaži
nižšia. Verejnú súťaž uskutočnilo Ministerstvo
hospodárstva SR. Víťazom prác je fi rma Dynamik z Nitry. V rámci týchto prác sa vymenia
okná na budove, vykoná sa zateplenie celej
budovy, opraví sa strecha , zrekonštruované
kúrenie a iné. Odovzdávanie staveniska sa
uskutočnilo 20. októbra 2010. Práce by sa mali
začať 10.11.2010 Tieto prostriedky boli vybavené takisto zo štrukturálnych fondov. Táto
akcia je obzvlášť výhodná pre obec, nakoľko sa
nemusíme spolupodieľať na jej vyfinancovaní.
Bude potrebné prevedenie týchto plánovaných

stavebných prác organizovať a uskutočniť tak,
aby nemusel byť uzatvorený obecný úrad na
dlhšiu dobu a aby mohli byť už vopred nahlásené kultúrne akcie a podujatia našich občanov realizované pokiaľ to bude vôbec možné.
Určite prijali s veľkým potešením naši
futbalisti ale aj ostatní športovci v obci spolu
so žiakmi ZŠ, že sa nám po vyše 2 ročných pokusoch, 4 žiadostiach a iných písomnostiach
podarilo získať z rezervy predsedu vlády SR
nenávratnú finančnú dotáciu na výstavbu
multifunkčného ihriska vo výške 39.832,- €,
ktoré bolo slávnostne odovzdané do užívania
2. septembra 2010 pri otvorení nového škol-
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POZVÁNKY a OZNAMY

INVESTIČNÉ AKTIVITY V NAŠEJ OBCI

Mikuláš 2010
Dňa 05.12.2010 Vás srdečne pozývame na mikulášsky
program, ktorý sa uskutoční v našom kultúrnom dome zo
začiatkom o 16.00 hod.

Tradičná kapustnica

Miestna organizácia Matice
slovenskej v spolupráci s miestnym
kultúrnym strediskom Vás pozýva
na tradičnú kapustnicu dňa
18.12.2010 o 16. 00 hod v kultúrnom
dome v Jelenci. Tešíme sa na Vašu
účasť!

Nová asfaltová
cesta na Potočnej
ulici

Vianočný koncert
Už po druhý raz sa v priestoroch kaštieľa uskutoční
vianočný koncert zmiešaného zboru Ghymes. Stane sa tak
dňa 26.12.2010 o 15.30 hod.
Srdečne Vás všetkých pozývame!

Výstavba bytoviek

Výstavba kanalizácie
na Hlavnej ulici pri
kostole cca v 4m hĺbke

Výlet našich žiakov v Budapešti

Materská škola - sociálne zariadenie

Zriadenie parku pri
Marianskej ulici
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