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Elsősorban ezúton is szeretném megköszönni Önöknek a megtisztelő
bizalmukat! Magam és a képviselő-testületünk nevében is állíthatom,
hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy munkánkkal továbbra is
hozzájárulhassunk községünk fejlődéséhez. Szeretnénk Önökkel is
megismertetni a következő 4 évre szóló terveinket:
- bérlakások építése – a legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy
megkezdhessük a lakások építését;
az iskola épületének bővítése (óvoda és konyha átköltöztetése az iskola épületébe) –
szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy az iskola továbbra is ugyanilyen formában fog
működni, NEM LESZNEK továbbra sem összevont osztályok, az óvoda és az iskola is
a megszokott módon folytatja tovább a tevékenységét;
az óvoda épületében idősek otthonát tervezünk – lehetőséget nyújtunk, hogy az idősebb,
segítségre szoruló lakosaink a falunkban maradhassanak, ne kelljen elhagyniuk megszokott
környezetüket, és nem mellékesen ezáltal új munkahelyek is teremtődnek;
hangszórók felújításának folytatása, a mozgáskorlátozott lakosaink igényelhetik, hogy
lakásaikban benti hangszórókat helyezzünk el;
szeretnénk a továbbiakban is falunk biztonságát erősíteni, amelyet azzal kezdenénk, hogy
a község mindkét végén sebességmérő berendezéseket helyezünk el, valamint
a továbbiakban térfigyelő kamerák felszerelését is tervezzük;
igényeltünk tűzoltóautót, hogy a nem kívánt tűzeseteket időben meg tudjuk fékezni – itt
szeretném megragadni az alkalmat és megkérni lakosainkat, hogy akik kellő kihívást
éreznek, magukban bátran jelentkezzenek tűzoltónak, volt a tűzoltók jelentkezését is várjuk,
hogy tapasztalataikkal segítsék fiatalabb kollégáikat;
közvilágítás korszerűsítése;
helyi utak és járdák felújítása;
kultúrház felújítása;
újabb játszótér létrehozása a focipálya mellett.

Természetesen a fent említett tervek mellett számos kulturális eseménnyel, programmal készülünk,
melyekkel szeretnénk színesíteni falunk életét:
- április 30-án megrendezésre kerül a mára már hagyománnyá vált májfa állítás, ezen a napon
ellátogat községünkbe Vujity Tvrtko, aki a kultúrházban tart majd előadást, minden
érdeklődőt sok szeretettel várunk;
- május 9-én a II. világháború 70. évfordulója alkalmából megemlékezéssel egybekötött
koszorúzást tartunk a templomkertben található emlékműnél;
- május 31-én, gyermeknap alkalmából vidám, szórakoztató programmal lepjük meg a
gyerekeket;
- július 1-jén idősebb lakosainkra gondolva megyei támogatásból egynapos, ingyenes
kirándulást szervezünk a nagymegyeri termálfürdőbe – nyugdíjas lakosaink (rokkant és
időskori egyaránt) jelentkezését várjuk;
- július 11-én megrendezésre kerül a gulyásfőző versennyel egybekötött II. Labdarúgó Torna
- rendhagyó, nagyszabású 3 napos falunapot tervezünk, amennyiben a benyújtott
pályázatunkat sikeresen bírálják el, akkor a falunap július 17-18-19-én kerül
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megrendezésre, ha nem sikerül megnyernünk, július 18-án lesz megrendezve a
hagyományos egynapos falunap;
augusztus 29-én nyárbúcsúztató bulival köszönünk el a nyártól, melyet megyei támogatásból
fogunk kivitelezni.

Nagyvonalakban ezek lennének a megvalósításra váró terveink a jövőre nézve.
Még egyszer szeretném megköszönni a támogatásukat és szavazataikat, mely megerősít minket
abban, hogy jó úton haladunk. Jómagam és a képviselőink nevében mondhatom, minden tőlünk
telhetőt megteszünk, hogy minden téren fejlődjünk és közösen haladjunk előre a kijelölt úton.
Mindenkinek jó egészséget és sok sikert kívánok!

Stránkové dni / Félfogadási napok
Pondelok-Utorok / Hétfő-Kedd

Štvrtok / Csütörtök

08:00 - 16:00

08:00 - 16:00

Streda / Szerda

Piatok / Péntek

08:00 - 17:00

08:00 - 15:00

Tel: 031/78 48 297

ÚJSZÜLÖTTEINK
2014 November
Lošonsky Brigitta Dorina
2014 December
Kišš Bence

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
2014 November
Sárkány Mária
2014 December
Levánszky György
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Óvodánk életéböl
2014 nyarán az adók 2%-ából végre sikerült felújítanunk a „Katica“, azaz kiscsoportot. A több, mint
20 éves bútorok helyére újak kerültek.
A 2014/15-ös tanévet 42 gyermekkel kezdtük, ebből 21 „Katica“-és 21 „Méhecske“ csoportos. Az
idén is nagyon sok tervünk van és ezeket igyekszünk is megvalósítani.
Óvodánkban már hagyománnyá vált, az „Egészséges táplálkozás“ hete, amire szeptember 29-től
október 3-ig tartó héten került sor. Az egész hét folyamán versikéket, énekeket tanultunk,
gyümölcsöket festettünk, ragasztottunk. Sokat beszéltünk a gyümölcsök és zöldségek fontosságáról
a szervezetre és az egészséges táplálkozásról. A gyerekenek mindig nagy élményt nyújt ez a hét,
mert, nem csak beszélünk róla, hanem kedvükre fogyaszthatják is a hazi és déli gyümölcsöket.
Október 27-től október 31-ig a „Halloweenre“ készültünk. Az egész hét a „Halloween“ szellemében
telt. Festettünk, rajzoltunk, szavaltunk, énekeltünk, töklámpásokat készítettünk, hogy elűzzük a
gonosz szellemeket és a betegséket az oviból.
December 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás. A gyerekek sok szeretettel várták. Öröm volt látni a
csillogó szemeket, mikor kibontották a Mikulás bácsitól kapott csomagokat.
Sajnos a karácsonyi műsorunk betegség miatt elmaradt, pedig sokat készültünk rá.
Ezenkívül óvodánk elnyert 2 pályázatot: az „Emberek emberekért“ és a „Volkswagen Slovakia“
alapítvány pályázatátl.
1. Az „Emberek emberekért“ pályázat fődíja 5000€, amelyet az óvodai konyha modernizálásra
használhatjuk fel. A pályázat feltétele az volt, hogy minél több ember támogassa óvodánkat
szimbolikus 1€-val.
Ezúttal szeretnénk megköszönni a feketenyéki lakosoknak, hogy összefogásukkal és
támogatásukkal hozzájárultak e nemes cél megvalósításához. Segítségükkel az elnyert 5000€-hoz
hozzájárultak még 1700€-val.
2. A „Volkswagen Slovakia“ alapítvány jóvoltából interaktív táblákat kaptunk. Köszönet illeti
mindazokat, akik segítettek a pályázatok elnyerésében és a községi hitavalt is az óvodánknak
nyújtott támogatásáért.
Mivel ismét itt az adóbevallás ideje, az elkövetkező napokban lehetőségük nyílik adójuk 2%-át
felajánlani óvodánknak.
Az Önök által felajánlott támogatást az intézmény fejlesztésére, gyermekrendezvények és szakmai
napok szerevezésére fordíthatnánk.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy támogassák óvodánkat!
Előre is köszönjük!
„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni...“
(Véghelyi Balázs)

Király Edit
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Iskolánk életéből
A 2014/2015- ös tanév szeptember 2- án kezdődött az ünnepélyes tanévnyitóval. Az első osztályt 6
kisdiák kezdte meg, Mgr. Wittenberger Ilona vezetésével. A második osztályban 5 tanuló folytatja
tanulmányait, osztályfőnökük Mgr. Habara Klaudia. A harmadik osztályt 5 tanuló látogatja,
osztályfőnökük Mgr. Nagy Veronika. A negyedik osztály létszáma 7, az osztályfőnök Mgr. Horváth
Piroska. A napközis csoport vezetője Molnár Barbara. A harmadik és negyedik osztályban az angol
nyelvet, valamint a szakköröket Bc. Renczes Judit oktatja.
A szeptember minden gyermek számára nehézkesen indul, hiszen a nyári szünet után újra meg kell
szokni a mindennapos rutint.
Október végén az őszi szünet előtt tartottuk hagyományos Halloween-i bulinkat, a iskola elvarázsolt
kastéllyá változott, a gyermekek pedig különböző jelmezekben érdekes feladatokat teljesíthettek.
Novemberben a vízkeleti Csemadok meghívásának eleget téve, részt vettünk a Kuttyomfitty
Társulat Eltáncolt cipellők című meseelőadásán.
Decemberben a Télapó iskolánkba késéssel érkezett, hiszen a tanulók a komáromi Jókai Színház
Három kismalac című színvonalas előadásán vettek részt. Másnap azonban a feketenyéki iskolások
is vidáman bontogatták a Mikulás ajándékait.
Iskolánk pedagógusai részt vettek a község által szervezett Mikulás- napi vásáron, ahol nagyon sok
támogatást kaptunk.
A téli szünet előtt meghitt, családias légkörben megtartottuk hagyományos karácsonyi műsorunkat,
amit mindenki boldogan fogadott.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind a magam, mint a pedagógusok nevében minden nemű
segítségért!
Mgr. Nagy Veronika
megbízott igazgatónő
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Az iskolai klub tevékenységéről
Az ősz elérkeztével egy újabb tanév vette kezdetét, és ezzel együtt az iskolai klub is megkezdte
működését. A klubot látogató 17 gyermek számára sikerült egy szép, új, s barátságos környezetet
kialakítani az iskolában, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek felszabadultabban,
jókedvűen vesznek részt a klub foglalkozásain.
Az iskolai klub tevékenységének irányítása szervezett módon történik. Igyekszem eleget tenni az
előírt feladatoknak, amelyek különböző témákban szélesítik a gyermekek látókörét: ilyen témák
például a környezetünk védelme és az egészségünk megóvása. A klub tevékenységének
szervezésekor fontos szerepet kap a gyermekek felkészítése a következő tanítási napra, hogy ezzel
is megkönnyítsem a szülők munkáját.
Feltehetőleg feleennyire sem lenne kedvelt a gyerekek körében a napközi, ha csupán tanulással
foglalkoznánk. Ezért a mindennapi teendők mellett helyet kapnak a különféle készségfejlesztő és
szórakoztató játékok, foglalkozások is, amelyek által a gyerekek napja még színesebbé válik. S a
gyerekektől kapott visszajelzés egyértelmű: imádnak játszani, alkotni, részt venni a klub
foglalkozásaiban, ezzel is ösztönözve engem arra, hogy napról-napra új ötletekkel álljak elő, hogy
igényeiket kielégítsem és érdeklődésüket fenntartsam.
Szeretném megköszönni a kedves szülőknek, hogy megtiszteltek és azóta is megtisztelnek
bizalmukkal, s rám bízzák csemetéiket a tanítás utáni időszakban. Szintén köszönetemet
nyilvánítom ki a szülőktől kapott támogatásért, elismerő és dicsérő szavakért, amelyekkel a klubot
és annak tevékenységét méltatják, ezáltal is megerősítve engem abban, hogy a gyermekeink
érdekében megkezdett jót tovább folytassam.
Molnár Borbála
Nevelőnő
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HUNCUTKOVO
Huncutkovo egy általunk kialakított "közeg", ahol a gyermekek az édesanyjukkal hetente
találkoznak a szlovák nyelvvel. Célja, hogy megismertesse a magyar anyanyelvű gyerekeket
a szlovák nyelvvel. A gyermekek szempontjából nagyon hasznos, ha még iskolába lépés előtt
megismerkednek a szlovák nyelvvel, így az iskolában már nem lesz számukra teljesen idegen.
Magyarlakta terülten a gyermekek esélye, hogy találkozzanak a szlovák nyelvvel nagyon kevés,
hiszen magyar környezetben él, csak ezt az egy nyelvet használja aktívan.
Huncutkovo egy lehetőség a gyermekek számára, ahol a szlovák nyelvvel találkozhatnak és
barátkozhatnak. Az órák játékosan zajlanak, dalok, zenék és szemléltető segédeszközök
segítségével. Igyekszünk a gyerekeket aktívan bevonni a foglalkozások során.
Minden hónapban új témát készítünk, amihez dalokat, versikéket keresünk, készítünk, a megfelelő
szókincs bővítése érdekében. Az órák során igyekszünk teljesen szlovák környezetet létrehozni .
A tananyagot nem fordítjuk magyar nyelvre,csak segédeszközök segítségével szemléltetjük az
aktuális szöveget . Az óvodáskorú gyermek ösztönösen képes megérteni az idegen nyelvű szavakat.
Minél kisebb a gyermek, ez az ösztön annál erősebb. Erre építünk. Találkozóink vidám hangulatban
telnek. Tiszteletben tartjuk, hogy mindegy gyermek külön egyéniség. Van, akik aktívan részt
vesznek a foglakozáson, van, aki csak az anyukája öléből figyeli az eseményeket, de a szlovák
nyelvet így is érzékeli, így a gyermekek szókincse folyamatosan, játékosan bővül.
Jelenleg a Huncutkovo-ba 17 gyermek jár, akiket két csoportba osztottunk. Az egyik csoportba a 36 év közti gyermekek, a másikba pedig a 3 évtől fiatalabb gyermekek járnak. Kilenc hónap
működés után mondhatjuk, hogy van értelme ezt a fajta tevékenységet folytatni.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Huncutkovo nem előkészítő szlovák iskolába. Épp ellenkezőleg!
Célunk, hogy a magyar anyanyelvű gyermek magyar nyelven tanuljon az iskolában, de emellet
játékosan ismerkedjen a szlovák nyelvvel is. Abban szeretnénk segíteni a gyerekeknek, hogy
teljesen magyar környezetben is, könnyedén tanulják meg a szlovák nyelvet. Ne egy teljesen idegen
nyelvvel találkozzanak az első osztályban, ami sok esetben stresszt válthat ki a gyermekből, így
szoronghat, és ezáltal nem szereti a szlovák nyelvet, így nem képes azt a várt szinten elsajátítani.
Ezúton szeretnénk megköszönni a községi hivatalnak a szép termet, ahol kellemes környezetet
tudtunk kialakítani a játékos tanulásra, ahol gyermek és felnőtt is jól érzi magát, valamint
a szőnyeget és a cd lejátszót, továbbá voltak olyan kedves támogatóink, akik játékokkal
örvendeztették meg a gyerekeket. A többi segédeszközt önerőből szerezzük folyamatosan be.
Ing. Szolga Mažár Andrea
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FELHÍVÁS
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy a következő lapzárta
2015. május 31-én lesz. Amennyiben szeretne cikket közölni,
küldje el a hirhozok@gmail.com e-mail címre, vagy adja le
személyesen a községi hivatalban. Az egyéb hirdetéseket,
észrevételeket vagy hozzászólásokat is a fent említett címre
küldhetik.
Az újságban olvasottak nem feltétlenül tükrözik a szerkesztők véleményét. Észrevételeiket,
hozzászólásaikat, cikkeiket, hirdetéseiket a hirhozok@gmail.com e-mail címre várjuk. A
szerkesztőség fenntartja magának a jogot a levelezői írások rövidítésére és szerkesztésére.
Szerkesztőség: Obecný úrad Čierna Voda 102, 925 06 Čierna Voda, tel.: 031/78 48 297
Szerkesztették: Kleiner Tímea, Manczal Erika
Regisztrációs szám: MK SR EV4474/11.

www.ciernavoda-nyek.sk
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