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Mgr. Csady Zsuzsanna Feketenyék polgármester asszony a község
képviselőivel közösen nagy munkákat valósítottak meg az elmúlt négy
évben. Ezt a lakosság is értékeli.
2010-2014-es választási időszakban Feketenyéken Mgr. Csady
Zsuzsanna a polgármester. Talpraesettségével és kreatívságával sok
feladatot oldott meg. A következő sorokban betekintést kapnak a
munkájába.
Amikor 2010-ben elfoglalta a polgármesteri széket nem volt könnyű
dolga. Mi minden várt Önre?
A választási időszakunk kezdetén a képviselőkkel együtt a községi hivatalt a következő financiális
eredményekkel vettük át: falu tartozásai 2010.12.31-én összesen 25.887,00 volt. Bankszámlán, az
átvétel napján 14.342 € volt, a pénztárban pedig délelőtt 09:00 órakor 13.171 €, amelyből 14:00
órakor kivettek 11.800 € a volt polgármester úr végkielégítésére.
Ami a község vagyonát illeti, az ingatlanok, melyek a falu tulajdonában állnak leltárvezetési
komisszió által -a képviselők is a komisszió tagjai voltak- az állapotuk fizikailag is fel lett mérve.
Ide tartoznak a főépületek: óvoda, iskola, kultúrház, posta épülete, futballpálya, vadászház –régi
tűzoltószertár, halottasház, stb. 2012-ben a teljes leltár, az audit és az előző értékek átszámítása
alapján kiderült, hogy az épületek felülbecsültek. Az épületek, melyekre már egyszer megtörtént a
leírás és nem volt maradványértékük, újra iktatásra kerültek, de ugyanabban az értékben már nem
történt meg a leírásuk, tehát az épületek túl voltak értékelve teljes értékben 976.077 €-val, ezért ezt
az összeget csökkentenünk kellett.
Nézzük az ingatlanadót.
A felülvizsgálatoknak köszönhetően 2013-as év elején kiderült, hogy néhány fizikai és jogi személy
nem adta le az adóbevallását, ezek főként a szántóföldeket érintette, körülbelül 40 hektárt. A
községnek az utólagosan beadott adóbevallások, körülbelül 10.000 € hoztak.
Kénytelenek voltunk új geometriai terveket készíttetni, hiszen sok telket, mely a község
tulajdonában áll, nem voltak tulajdonlapba jegyezve. A területi terv egyáltalán nem volt kidolgozva,
ezért 2011-ben Dudášová mérnöknővel aláírtunk egy szerződést ennek kidolgozása érdekében.
Eddig kidolgozásra került a területi terv beadványa és 2012-ben pedig a területi terv javaslatának
kidolgozására, amelyre a község a régiófejlesztési Minisztériumtól kaptunk 4.000 € támogatást. A
területi terv javaslata megtekinthető weboldalunkon, melynek jóváhagyására az októberi képviselő testületi ülésen kerül sor.
Ezeken kívül több hiányosságra is fényt derítettek, többek között a munkaszerződésekkel
kapcsolatosan is…
Igen, a munkaszerződések átnézésekor kiderült, hogy ezek nem teljes mértékben felelnek meg a
munkatörvénykönyvben foglaltaknak, valamint az anyagi elszámoltathatóságnak sem, ezeket
javítottuk és függelékekkel egészítettük ki. Továbbá az előző évek dokumentumainak archiválása
sem volt a törvényeknek és előírásoknak megfelelően elkészítve. Minden dokumentumot és iratot
be kellett sorolni a regisztrációs rend alapján, majd az állami archív ellenőrzése után elküldeni a
vágsellyei székhelyű archívumba. Sajnos ezekre eddig nem került sor.
Mindezek mellett új munkálatok is elkezdődtek, ezen befektetéseket hogyan sikerült
megvalósítani?
Az első benyújtott kérvényünk a mezőgazdasági kifizető ügynökségbe (PPA-ra) a halottasház
felújítására vonatkozott. Az építkezési engedély beadásakor derült ki, hogy a temető területe nincs a
község tulajdonában. (több mint valószínű, hogy mi vagyunk az egyetlen település, akik nem
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tulajdonosai saját temetőjüknek). Tehát azért, hogy be tudjuk adni a kérvényt, a községnek bérleti
szerződést kellett kötnie a hidaskürti plébániával 10 évre szólóan. A pályázat a MAS Dudváh
keretein belül lett benyújtva. De ehhez szintén be kellett fizetnünk a tagsági díj elmaradását, amely
összesen 4.796 €. A jóváhagyás után 2013-ban sikerült megvalósítani a pályázatot. 2011-ben
hosszas várakozás után elkezdhettük a Szabadidőközpont és Piactér építését is. Igaz, hogy ezt a
pályázatot már 2008-ban jóváhagyták, de nem kezdték meg a munkálatokat. Újra csatolni kellett
hozzá az új igazolásokat, meghosszabbítani az építkezési engedélyeket és szerződéseket, valamint
meg kellett oldanunk az építészeti részét is. A projekt készítőjének Ing. Sikorcin úrnak pedig ki
kellett fizetni a munkáját, amely 13.918 €-s tartozás volt. A pályázatban sok hiba volt, ezen kívül túl
volt értékelve, a mérnök úrral „közös megegyezés” után 5.000 € fizettünk ki, így 8918 €-t
spóroltunk a község számlájára. A pályázat realizálására a község (a képviselő - testület
jóváhagyása után) 2011-ben megkapta az áthidaló kölcsönt a kiadásokra, 367.701 € értékben,
valamint a befektetési kölcsönt 90.000 € értékben. 2012-ben az áthidaló kölcsönt teljes egészében
visszatérítette, az ÁFA visszatérítéssel 53.846 €. 2014. szeptember végével a befektetési kölcsön
maradéka 10.966 €.
A község 2011-ben 8.000 € értékben anyagi támogatást kapott a hangszórók korszerűsítésére a
Pénzügy Minisztériumtól. A felújítás teljes összege a 8.809 € volt, a hiányzó részt a község fizette.
2012-ben kisebb projektek is megvalósításra kerültek, mint például a helyi szennyvízhálózat
vízelvezetése 24.946 € (a realizálását az enviromentális /környezetvédelmi alapból finanszíroztuk).
2013-ban a képviselő - testület jóváhagyott több pályázatot is, amelyeket sikerült is megvalósítani: a
halottasház felújítása teljes költségvetés után 130.580 €, a járdák felújítása a temetőben 13.048 €,
játszótér 10.940€, a községháza felújítása 41.398 €. Ezen projektek finanszírozására szintén
áthidaló kölcsönt vettünk fel, ezeket már teljes mértékben kiegyenlítettük, nincsenek ezekből
származó tartozásaink. A befektetési kölcsön maradék összege 2014. szeptember végével 24.008 €.
2014. szeptember 17-én besorolásra kerültünk az adó egy részének visszaigénylői közé, konkrétan a
halottasház felújítása 20.827 € értékben és a községháza felújítása 6.599 € értékben. Az egyes
kérvények természetesen be lettek küldve a mezőgazdasági kifizető ügynökségbe is ( PPA ).
A község alapiskolájának és óvodájának épületében is katasztrofális körülmények
uralkodtak…
Az elmúlt években meg kellett oldanunk a képviselőkkel az óvoda, az iskola és futballpályán
uralkodó állapotokat. Különböző belső javításokat végeztünk el, amelyek elengedhetetlennek
bizonyultak, hiszen a higiénia nem engedte volna meg az épületek üzemeltetését (ellenőrzésekre is
sor került). A munkabiztonsági felügyelet is ellenőrizte az épületek állapotát, ezért revíziós
vizsgálatokat kellett végeztetni, amelyek természetesen újabb pénzügyi kiadásokba kerültek. A
legnagyobb javítás az iskola épületét érintette, hiszen ki kellett cserélni az egész épület
tetőszerkezetét. Erre a község 50.000 € támogatást kapott az Iskolaügyi Minisztériumtól. Szintén
kérvényt nyújtottunk be az ablakok és ajtók cseréjére, valamint a hőszigetelésre egyaránt az iskola
és óvoda épületére is, 133.565 € értékben. Az egész iskola épületének falai újra lettek festve a
község költségére, melyre a festékeket Ódor Róbert szponzorálta. Az illemhelyiségek és étkezők is
felújításra kerültek, a talaj ki lett cserélve, új padok és szekrények lettek vásárolva. A tanító nénik új
íróasztalokat kaptak Orbán Gábor feketenyéki vállalkozótól. A megbízott igazgatónő Nagy
Veronika sikeresen pályázott az Oktatásügyi Minisztérium által kiírt pályázaton, melyen egy új
interaktív táblával és notebookkal gazdagodott az iskola. Az iskolában továbbra is működik az ún. „
Napsugár” program. Az iskola diákjai a 2014-es tanév végén ingyenesen vehettek részt az erdei
iskolán szponzorainknak köszönhetően: Odpadová s.r.o. Bratislava 1.200 €, NJ STAVEX 200
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€, Nagy Roland 100 €. Mindenkinek köszönjük a támogatást. Az óvoda épületében kijavítottuk a
talajt, újra legumiztattuk, az egész épület falai újra lettek festve, új szőnyegeket, új ágyakat és
játékokat vásároltunk. Újra kérvényt nyújtottunk be az enviromentális/környezetvédelmi alaphoz az
épület hőszigetelésére, valamint az ablakok és ajtók cseréjére 200.000€ értékben. Köszönet jár a
tanító néniknek is, akik kezdeményezték és kérvényezték a község alkalmazottainak és a
vállalkozóink jövedelemadójuknak 2%-os felajánlását így új bútorokat tudtunk vásárolni az
óvodába is. Az óvoda működését a községen kívül Nagy Roland támogatta, aki minden kirándulásra
finanszírozta az utazás költségeit. A sportpályán lévő épületet szintén felújítottuk, az épület át lett
festve önkéntes munka keretein belül, az ablakokat is kicseréltük, a pálya körüli korlát is meg lett
javítva, valamint le lett festve. Ezen felújítások szponzorálásáért Pethő Mihálynak tartozunk
köszönettel. A futball csapatunk feljebb jutott egy osztállyal. Ezúton szeretnék köszönetet mondani
a vezetőségnek, a futballistáknak és az edzőknek.
Most térjünk át a kellemesebb témákra. Mi a jellemző Feketenyékre kulturális valamint a
társadalmi élet szempontjából?
Minden év március 15-én a helyi Csemadok szervezettel és idén már a FIKSZ-szel karöltve is
megemlékezünk a márciusi ifjakra. Május elsején májfát állítunk, az édesanyákról is
megemlékezünk, gyermeknapot szervezünk és természetesen nálunk is megrendezésre kerül minden
évben a falunap, amely a szponzorok által nyújtott anyagi támogatásnak vagy tombolaajándéknak
köszönhetően mindig jól sikerül. Ezen események megrendezésére a négy év alatt 5.000 € állami
támogatást kaptunk. Természetesen a Mikulás sem feledkezik el a feketenyéki gyerekekről, minden
évben ellátogat hozzánk, a helyi vállalkozóknak köszönhetően. A nyugdíjasaink segítségével az
iskolások minden karácsony előtt mézeskalácsot sütnek, Húsvét előtt pedig közösen tojást festenek.
Az óvodában a tanító nénik és a szakácsnők nem engedik feledésbe merülni ezt a szép hagyományt.
Ezen kívül az újszülöttek és nyugdíjasok egyszeri anyagi támogatásban részesülnek. A községben
sikeres pályázatok keretein belül különböző zenei fesztiválok is megrendezésre kerültek: Feketevízi
esték, Nyék Rock és a TAT. 2013-ban rendezte meg a FIKSZ a falu segítségével az egészség és
sportnapot, valamint a Feketenyék szépe választást. Szintén ez évben emlékeztünk meg a falu első
írásos említésének 900. évfordulójáról. Ezen alkalomból felállítattuk és felszenteltettük a
lélekharangot a halottasház mellett a temetőben, valamint kiállítást szerveztünk a falu történetét
felölelő tárgyakból és képekből a mosonszolnoki Kocsis Angéla segítségével. A haranglábat
mosonszolnokiak ajándékozták községünknek, a harangot pedig helyi családok és vállalkozók
adományaiból szponzoráltuk: Kádár László és családja, Forró Zoltán és családja, Lauko Roland és
családja, Szalonnás Károly és családja, Király László és családja, Deák Gáspár és családja,
AGROFRUCT s.r.o. – Kádár Mária és családja, Renczés Tamás és családja, Gasparovics László és
családja, Nagy József az NJ STAVEX tulajdonosa, Csady Mihály és családja.
Ebben az évben két pályázatot valósítottunk meg a Nagyszombati Megye támogatásával, a
nyugdíjasok kirándulása Podhájskeba valamint az öregfiúk focitornája.
De a község nem feledkezik meg a hívőkről sem…
Hagyományosan a község költségvetéséből 2.000 € támogatást hagy jóvá az egyház támogatására,
100 € a gyermekek kirándulására. 2011-ben községünkben rendezték meg a püspökök és papok
konferenciáját, melyet a község, vállalkozók és a hívők támogattak. Ezen felül a falu költségére
gondozzuk a templom és a temető környékét.
(A szerk. megjegyzése: 2014. szeptember 30-án újra megrendezték a konferenciát, amit Mgr. Csady
Zsuzsanna finanszírozott, mint magán személy, nem terhelve ezzel a falu költségvetését.)
Ha jól tudom, a községnek van még egy komoly problémája…
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Igen, a KEREKTÓ TKO, s.r.o. . A község nem az egyedüli tulajdonosa TKO, s.r.o.-nak. További
négy faluval birtokolja (Nagyfödémes, Nemeskosút, Hidaskürt és Vezekény), a legnagyobb rész
tulajdonosa Nagyfödémes. A kölcsön keretein belül, amit 2007-ben az s.r.o. felvett, Feketenyék a
saját tulajdonával, ingatlanaival és bankszámlájával kezeskedett (a szerződések teljes mértékben
előnytelenek községünkre tekintve), ami annyit jelent, hogy ha a hitel részletei nincsenek befizetve,
akkor a község elveszítheti a vagyonát!!! 2013-ban a bérleti szerződést új függelékkel egészítettük
ki, amelyben aláírtuk, hogy a bérleti díj évi díját 500€-ról 3.000€-re emeljük. A KEREKTÓ TKO,
s.r.o. aláírta az új szerződést a szemétlerakat bérlőjével, az Odpadová s.r.o.-val, aki az építkezés
keretein belül 2014-ben megkapta az építkezési engedélyt a 3. kazettára, így a falu a jövőben
50.000€-t kapna évente a lerakásért.
Még margóra megemlíteném a helyi járdák és utak felújítását: Sajnos nem tudjuk elkezdeni a
felújítását, mivel a szennyvizhálózatra egyenlőre csak a háztartások 40-50%-a van rácsatlakozva.
Legalább 80% szükséges ahhoz, hogy lépni tudjunk ez ügyben. A rossz állapotban lévő állami útra,
mely a községünkön keresztül egészen Hidaskürtig megy, levélben figyelmeztettük a tulajdonost, a
Nagyszombati Megyét, amiben kértük az út javítását. Erre elutasító választ kaptunk, miszerint ez
évre nincsen anyagi keretük a javításra. Ennek ellenére igyekszünk legalább a téli időszakban
rendben tartani útjainkat. Ezúton is köszönet illeti Kádár László urat, az A-K-T Natural s.r.o.
tulajdonosát, aki rendszeresen karbantartja egyaránt a falu útjait és az állami utakat is, valamint a
Hidaskürt és Feketenyék közti útszakaszt is. Ezen kívül köszönettel tartozunk neki, a cégével
szemközti Hétfájdalmas Szűzanya Kápolna felújításáért és karbantartásáért, melyet saját költségére
végeztet el.
Ezúton is szeretnék mindenkit figyelmeztetni az illegális szemétlerakatokra, ezzel kapcsolatosan
már több figyelmeztetést kiadtunk. Kérnék minden lakost, hogy tartsák tisztán a környezetünket.
Abban az esetben, ha valakit meglátnak, hogy szemetet hord ki, kérem, hogy jelezzék a községi
hivatalban. Ebben az évben sikerült 40 darab díszfát kiültetnünk, így ezzel is szebbé tenni a
környezetet.
Sikeresen megalakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a községben…
Igen, ez a gondolat már 2012-ben is foglalkoztatott bennünket, majd 2013 márciusában nyújtottuk
be regisztrációs kérvényünket a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzvédelmi Egyesülethez. Jelenleg
9 tagunk van, a tűzoltóparancsnok Kelecsényi Tibor, aki sok tapasztalatot szerzett édesapjától
Kelecsényi Istvántól, mivel sok évig volt az egykori helyi önkéntes egyesület tűzoltóparancsnoka és
egybe tagja. Pár tagunk már elvégezte az alapképzést, de természetesen szeretnénk
továbbfejleszteni és elsajátítani minden ezzel kapcsolatos tudnivalót. Sikerült támogatást kapnunk
tűzoltó berendezésre és 2 tűzoltó öltözékre is 1.400 € értékben. 2014 júniusában kérvényt adtunk be
a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzvédelmi Egyesületéhez egy tűzoltóautó igénylésére. Mivel ez
még eléggé új dolog községünkben, ezért szeretnénk, hogy az elkövetkezendő években még több
taggal bővüljön egyesületünk és szeretnénk kiteljesíteni tűzoltó berendezésünket is.
Polgármester asszony, mi a helyzet a bérlakásokkal Feketenyéken?
A múltban a falu a szabadidőközpont udvarára tervezte a projektet, de mivel a szomszédok nem
egyeztek bele, ezért kénytelenek voltunk más megoldást keresni az építkezés számára. A pályázatot
most a futballpálya melletti telekre tervezzük. A kérvényt elküldtük, várjuk a jóváhagyást.
Még egy témával kapcsolatban szeretnék véleményt mondani- és ezek a névtelen levelek...
Ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy az első leveleknél nagyon rossz érzésem volt, sírni lett
volna kedvem, hiszen nem csak sértegettek, lehordtak, hanem szó szerint hazugságok voltak
felsorolva. Minden névtelen levél ellenére mi a testülettel tovább dolgoztunk. Rengeteg levél
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volt elküldve különböző intézményekbe, melyek jöttek is ellenőrizni. Ezek egy részből jót is tettek,
hiszen megerősítettek abban, hogy a képviselőkkel jól dolgozunk.
Végezetül, mint Feketenyék polgármester asszonya szeretnék minden képviselőnek, helyi
szervezetnek, szponzornak, vállalkozónak és tenni akaró lakosnak köszönetet mondani az
együttműködésért!

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
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 7. júla 2014
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov
vyhlasujem
voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby
starostov (primátorov) obcí,
určujem
deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
Pavol Paška v. r
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Čiernej Vode:
1. Zuzana Csadyová, Mgr., 48 r., starostka, MOST – HÍD
2. Karol Szalonnás, 60 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
3. Izabela Varjúová, Bc., 50 r., živnostníčka, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Čiernej Vode:
1. Jana Arnold, 53 r., ekonómka, SMER – sociálna demokracia
2 .Gašpar Deák, 45 r., lesník, nezávislý kandidát
3 .Rozália Énekesová, 50 r., učiteľka – katachétka, SMK – MKP
4 .Zoltán Forró, 54 r., podnikateľ, MOST – HÍD
5 .Mária Francisciová, 37 r., čašníčka, SDKÚ – DS
6 .František Horváth, 33 r., servisný technik, nezávislý kandidát
7 .Štefan Jankovics, 34 r., živnostník, MOST – HÍD
8 .Beata Juríková, Mgr., 38 r., živnostníčka, SMK – MKP
9. Ildikó Katonová, MUDr., 48 r., lekárka, SMK – MKP
10.Martina Kiss, Mgr., 27 r., vychovávateľka, SMK – MKP
11.Ingrid Kozmérová, 40 r., vedúca pošty, MOST – HÍD
12.Peter Kukliš, 21 r., fotograf, MKDA – MKDSZ
13. Erika Manczalová, 48 r., poštová doručovateľka, MOST – HÍD
14 .František Mázsár, 56 r., vodič z povolania, MOST – HÍD
15 .Štefan Mislay, Mgr., 49 r., mechanizátor, SMK – MKP
16 .Viktor Molnár, 53 r., mestský policajt, SMK – MKP
17 .Ondrej Orbán, 32 r., predavač, NOVA
18 .Zsolt Oros, 42 r., živnostník, MOST – HÍD
19 .Štefan Pusztai, 33 r., obchodný zástupca, SMK – MKP
20 .Karol Szalonnás, 60 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
21 .Tomáš Szolga, Ing., 35 r., priemyselný inžinier, nezávislý kandidát
22 .Alžbeta Tóthová, 54 r., zdravotná sestra, MOST – HÍD
23 .Marian Tumma, 39 r., živnostník, MOST – HÍD
24 .Mária Uhrapková, 36 r., podnikateľka, MOST – HÍD
25 .Karol Varjú, 48 r., živnostník, SMK – MKP
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26 .Izabela Varjúová, Bc., 50 r., živnostníčka, SMK – MKP

MOST – HÍD, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
tel.: 00421 2 49 11 45 55, 00421 2 49 11 45 00
e-mail: office@most-hid.sk

Tisztelt polgárok!

Közelednek a november 15-ei választások, amelyeken a helyi önkormányzatok képviselőit fogjuk
megválasztani. Tudom, hogy az utóbbi időben ezek már a sokadik választások lesznek, de ki merem
jelenteni, hogy az önkormányzati választások az egyik legfontosabbak az összes közül. Ugyanis itt fogjuk
megválasztani azokat a képviselőket, akik az elkövetkezendő négy évben gondoskodni fognak rólunk,
méghozzá ott, ahol ez számunkra a legfontosabb – saját falvainkban és városainkban.
A Híd párt elnöke vagyok, ezért természetesen a mi képviselőinket ajánlom Önöknek. Teljes mértékben
meg vagyok győződve arról, hogy az értékeinket tisztességesen fogják képviselni és arról is, hogy céljuk
minden egyes szlovákiai faluban és városban a helyiek életének megkönnyítése és a település fejlesztése
lesz. A párt ebben természetesen teljes mértékben támogatni fogja őket. Mindezt egy olyan légkörben
mondom most, ahol a politikusok és politikai pártok többsége nem élvezi az Önök bizalmát. Az újonnan
rekord számban megjelenő független képviselő- és polgármeter-jelöltek tömegei ellenére a Híd párt jelöltjei
nem félnek és büszkén vállalják a párthoz tartozásukat.
Bízom abban, hogy Önök a jelöltjeink többségét már most is ismerik, vagy sikerült megismerniük a kampány
alatt. Az, hogy a pártunk színeiben indulnak, arra is kötelezi őket, hogy ne tegyenek olyan ígéreteket,
amelyeket a későbbiekben nem tudnak betartani, ugyanis nem csak Önök, a választók irányában éreznek
felelősséget, hanem az őket jelölő, a nekik bizalmat előlegező pártnak is.
Tisztelt polgárok,
Kívánom Önöknek, hogy az idei választásokon ésszel és szívvel hozzák meg döntésüket, hogy leplezzék le a
populizmust, és helyette voksoljanak a megbízható jelöltekre és a betartható ígéretekre. Azt, hogy végül jól
döntöttek-e, csak négy év múlva tudjuk majd kiértékelni. De mindentől függetlenül sok sikert kívánok a jó
választáshoz!

Bugár Béla
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Az Alapiskolánk életéből - 2013/2014-es tanév
Ismét eljött a gyerekek által várva várt szünidő. Azonban a 2013/2014 -es tanévben a kisdiákok az
új ismeretek mellett számos érdekes, oktató és szórakoztató programon vehettek részt. Ahogy már a
cím is árulkodik, tekintsenek be iskolánk életébe.
A tanévet 25 kisdiák kezdte meg a Feketenyéki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában. Az
évnyitón nagy volt az izgalom a gyerkek részéről, hiszen ekkor derült ki, az egyes osztályoknak ki
is lesz a tanító nénije. Az elsősök osztályfőnöke Mgr. Horváth Piroska lett, a második osztályt Mgr.
Nagy Veronika, a harmadik osztályt PaedDr. Pethö Dominika, a negyedik osztályt pedig Mgr.
Habara Klaudia tanította ebben az iskolai évben. A napközis foglalkozásokat Mgr. Sárkány
Nikoletta tanító néni vezette.
Szeptemberben a gyerekek a közlekedés szabályaival ismerkedtek, az órák keretén belül, valamint
egy egész délelőtt tartó oktatáson, ami gyakorlati résszel zárult, a diákok kimentek az utcára,
mindenki bemutathatta mit is tanult meg a helyes és szabályos közlekedésről.
Októberben az iskolai pályán sportnapot szerveztük, melyen minden osztály csapatokba
szerveződve versenyezhetett. Az októberi hónap végén tartottuk a hagyományosnak mondható
Halloweeni partyt, ami diákjaink talán legkedveltebb eseménye, hiszen az iskola elvarázsolt
kastéllyá változik, melyben mindenki talál kedvére való játékot, feladatot, versenyszámot. Az est
fénypontja pedig nem más, mint hogy a gyermekek a tanító nénikkel együtt az iskolában alszanak.
Novemberben a drogmegelőzés volt a témánk, ahol a gyerekeknek elmondtuk mennyire fontos
egészségünk megőrzése.
A decemberi hónap nagy készülődéssel telt, hiszen most is mint minden évben készültünk a
karácsonyi műsorra, mely a vélemények szerint igazán színvonalasra és meghatóra sikerült.
Januárban folyt a beíratkozás iskolánkba, a következő tanévben 6 kis elsős kezdi meg tanulmányait.
Februárban a tavaszi szünet előtti utolsó napon tartottuk a jelmezbált, a gyerekek álarcot öltöttek.

Mindenki nagyon jól érezte magát.
Minden év márciusában a régi népi hagyományt követve, az óvodásokkal karöltve Kiszebábot
égetünk és dobunk a vízbe, ezzel űzzük el a telet és várjuk a tavaszt.
FEKETENYÉKI HÍRHOZÓ
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Március 15-én a gyermekek az 1848 – 49-es forradalom és szabadságharc ünnepén gyönyörű

műsort adtak elő a helyi kultúrházban.
Áprilisban készültük az anyák napi műsorra, melyre májusban került sor.
Május utolsó napja a gyermekeké volt, hiszen az ő napjukat, gyermeknapot tartottuk. Reggeltől
délutánig tartott a szórakozás, versenyeken, vetélkedőkön vettek részt. Természetesen nem
maradtak jutalom nélkül, hiszen támogatóinknak köszönhetően minden kisdiák ajándékcsomaggal

tért haza a nap végén.
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A június talán minden évben a legmozgalmasabb hónap, hiszen rengeteg program várja a
gyerekeket. Június első hetében Erdei iskolában kirándultuk Szakolcán. Az idei kirándulás
diákjainak teljesen ingyenes volt, hiszen támogatóink a teljes összeget kifizették. Így 17 gyermek

ismerkedetett a természettel egy héten keresztül.
Az úszótanfolyamot a Szeli fürdőben tartottuk, idén sajnos az időjárás közbeszólt, így a szokásos
két nap helyett csak egy napot lubickolhattak a gyerkőcök.
Az év talán egyik legszomorúbb és egyben legmeghatóbb pillanata a Ballagás, a negyedikeseink
búcsúzása szintén június végén volt.
Június és egyben a tanév is a bizonyítványok kiosztásával zárult, a gyermekeknek megkezdődött a
kiérdemelt szünidő.
Szeretnék köszönetet mondani polgármester asszonyunknak Csady Zsuzsának, hogy minden
erejével támogatja iskolánkat, időt és energiát nem sajnálva dolgozik azon, hogy a feketenyéki
gyermekeknek legyen arra lehetőségük, hogy tanulmányikat helyben, a feketenyéki Alapiskolában
kezdhessék meg.
Köszönet jár szponzorainknak, hogy minden felkérésünkre pozitív visszajelzést kapunk, hiszen így
az év folyamán gond nélkül be tudjuk biztosítani diákjainknak az egyes programokhoz szükséges
eszközöket.
Bízom benne hogy a nyáron mindenki sok élménnyel gazdagodik majd és szeptemberben
kipihenten, újult erővel kezdhetjük az új iskolai évet.

Mgr. Nagy Veronika
megbízott igazgató
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A napköziben
Szeptember 2-án a 2013/2014- es tanév kezdetével a napközi is újra beindult. Idén 15 diák látogatta
a napközi otthont, s ugyan úgy, mint az előző években is 13:00-16:00-ig üzemelt.
Elsősorban a házi feladatok megoldására öszpontosítottunk, csak azután jöhettek a játékos és
kreatív feladatok.
Minden nap, valami újat tartogatott a gyerekek számára: hétfő – kreatív nap, kedd- matek nap,
szerda – szlovák nap, csütörtök – olvasás és helyesírás nap, péntek – játék nap.
A kreatív napon különféle érdekességeket alkottunk, így készültek el az őszi színes sárkányok és
baglyok, a téli mosolygós hóemberkék és mikulások, a farsangi vidám bohócok, a tavaszi tulipánok,
a húsvéti nyuszik és kiscsibék.
A matek napon izgalmas feladatok és számolós színezős kifestők vártak megoldásra.
A szlovák napon átismételtük az addig tanultakat, mint pl. a bemutatkozás, színek, évszakok,
állatok, tárgyak, virágok megnevezése. Néha pedig szlovák nyelvű meséket is olvastunk és
fordítottunk.
Az olvasás napon szebbnél-szebb meséket ismertünk meg, melyekhez rajzot is készítettünk.
A helyesírást szövegek másolásával, valamint néhány mondatos fogalmazásokkal gyakoroltuk.
A legjobban várt nap a pénteki volt (játék nap). A gyerekek csoportokat alakítva oldottak logikai és
ügyességi feladatokat, melyekért a győztes csapatok jutalmat kaptak.
Mindezek mellet nagyon sokat játszottunk, énekeltünk, sportoltunk. Ha az időjárás engedte sokat
tartózkodtunk a friss levegőn, rossz idő esetén pedig meséket néztünk, társasjátékoztunk. Ősszel
a lehullott faleveleket is segítettünk összegereblyézni, tavasszal gyermekláncfűből koszorúkat
fontunk, négylevelű lóherét kerestünk,orgonát szedtünk.
Remélem az összes napközis vidáman gondol ezekre a szép emlékekre, melyeket együtt éltünk át,
és örülnek, hogy részesei lehettek a csoportnak.
Niki tanító néni
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KEDVENC napközis munkáink

2. osztály: Szakál Ákos, Losonszki Laura, Vörös Bálint

3.osztály: Karátsony Enikő, Mészáros Renáta, Horváth Ádám

3. osztály: Orbán Evelyn, Cződör Flórián, Bartoš Dominika
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4. osztály: Kiszela Dominika, Tanitó Hunor Viktor, Szakál Sebastián, Nagy Viktória, Koller Máté

Közös emlékek
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Ballag már a vén diák tovább,tovább
Isten véletek cimborák ....

Kilépϋnk a nagy kapun,
Amely már nyitva áll.
Elhagyjuk az iskolát,
Mi tárt karokkal várt!

Énekelték a feketenyéki alapiskola 4.osztályos tanulói iskolánkban –e szép és megható ballagó
éneket. Egyben elbúcsúztak iskolánktól,tanítónéniktől, osztálytársaiktól, valamint diáktársaiktól.
Hat negyedikes tanuló folytatja más iskolában tanulmányait. Ügyes, okos, szeretetre méltó
gyermekek voltak, akiktől nagyon szomorúan búcsúztam én jó magam is, osztályfőnökként. Jó
hangulatot tudtunk mindig csinálni az osztályban, sokat nevettünk, viccelődtünk. A tanulásban is
mindenki próbált igyekezni, bár néha nem volt kedvük tanulni,de a feladatait mindenki kiválóan
megoldotta. Én kívánok a továbbiakban mindenkinek nagyon sok szerencsét, egészséget, jó
eredményeket a jövőben, a szülőknek pedig sok – sok türelmet a gyermekeikhez.
Tisztelettel: Mgr. Habara Klaudia
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Nagy Viktória

Kiszela Dominika

Tanitó Hunor Viktor

Takács Zsolt

Így buliztunk...
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Szakál Sebastian

Koller Máté
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Megmérettettük magunkat
Tanulóinknak a 2013/2014-es tanévben is több lehetőségük adódott arra, hogy más iskolák
tanulóival összemérjék tudásukat, tehetségüket.
A hagyományokhoz híven május 7-én a felsőszeli Széchenyi István Alapiskolában ismét
megrendezésre került a Csillagoknak teremtője elnevezésű népdalverseny, melyen iskolánkat két
tanuló, Losonszki Laura (2.osztály) és Nagy Viktória (4.osztály), képviselte. A lányokat Horváth
Piroska tanító néni készítette fel és Nagy Veronika tanító néni kísérte el.
Május 16-án rendezték meg Nagyfödémesen a Borsos Mihály Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában a VI. Mesevetélkedőt, melyre a kis versenyzőknek Szlovákia neves várainak és
várromainak mondáiból kellett felkészülniük. Iskolánkból 2 csapat vett részt a vetélkedőn: a 3.
osztályosok csapatát Cződör Flórián, Horváth Ádám, Karátsony Enikő és Mészáros Renáta alkották.
A másik csapat tagjai a 4. osztály tanulói közül kerültek ki: Kiszela Dominika, Nagy Viktória,
Szakál Sebastián, Tanító Viktor. A tanulókat osztályfőnökeik, Wittenberger Ilona és Habara
Klaudia tanító nénik készítették fel.

3. osztályosok csapata

4. osztályosok csapata

Idén, május 20-án került
Népmesemondó
Verseny
képviselte:
Horváth
Ádám
t.n.), Orbán Evelyn (3.osztály;
Nagy
Viktória
(4.osztály;
Mindhárom tanuló bronzsávos

megrendezésre az V. Ipolyi Arnold
Zsigárdon. Kis iskolánkat három tanuló
(3.osztály; felkészítője Horváth Piroska
felkészítője Wittenberger Ilona t.n.) és
felkészítője
Habara
Klaudia
t.n.).
besorolást ért el.

Tanulóinknak a sport terén is alkalmuk adódott kipróbálniuk magukat. Május 30-án hétfős csapat
vett részt Mosonszolnokon, a Sportcsarnok átadásának 10. jubileuma alkalmából megrendezett
sportversenyen. A csapattagok
3. és 4. osztályos tanulók közül kerültek
ki: Cződör Flórián, Jamriska
Denis, Kiszela Dominika, Koller Máté,
Nagy
Viktória,
Szakál
Sebastian, Tanító Viktor. A sportolókat
Nagy Veronika és Habara
Klaudia tanító nénik készítették fel és
kísérték el.
Bízunk benne, hogy tanulóink
versenyzési
kedvét
az
esetleges
kudarcok sem szegték és a jövő tanévben is lelkesen állnak majd a különféle megmérettetések elé.
Mgr. Wittenberger Ilona
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A FIKSZ második sportnapja és eddigi sikereik
2. Egészség- és sportnap
2014. Május 31-én immár második alkalommal rendeztük meg az Egészség- és sportnapot
Feketenyéken. Az eseményen különböző programok kerültek megrendezésre, mint pl. Zumba,
Aerobik, Kick-Box bemutató, Hip-Hop táncbemutató, Súlyemelő verseny, és mint abszolút
újdonság falunk történetében, futóversenyt is szerveztünk 3, ill. 10 km-es távon. A versenyen részt
vettek falunkból és más falvakból való érdeklődők, ill. a galántai és a felsőszeli futóklub tagjai is,
így emelve az esemény színvonalát.

Balról: Forró Krisztián (megyei képviselő), Horváth Piroska (a helyi alapiskola tanárnője), Szalonnás Sándor (a helyi FIKSZ elnöke)

Az egészséges életmód betartásának kérdéseiről a midennnapi életben Dudás Veronika,
Táplálkozási és étrend tanácsadó- tartott előadást. Dr. Fenes Lászlótól (Sebész) orvosi tanácsokat
kérhettek az érdeklődők és Flaska Tibor (Rendőr) – a drogmegelőzés fontosságáról beszélt az
érdeklődőknek. Továbbá volt még vércukor- és vérnyomás szintmérés is a nádszegi „Tolerancia
n.o.”-nak, valamint Juhos Ferencnek köszönhetően.

A futóverseny kezdete

A sportkedvelő szülők csemetéi a gyereksarokban tölthették el kellemesen az időt, ahol különböző
játékos versenyekben és arcfestésben is volt részük.

FEKETENYÉKI HÍRHOZÓ

18

Pillanatkép a gyereksarokról

Pillanatkép a súlyemelőversenyről (bíró – Horváth Ferenc, F.B.T.C.
elnök)

Összességében elmondható, hogy az esemény programja nagyon változatos volt, így minden
érdeklődő megtalálta a számára legérdekesebb tevékenységet és foglalkozást.
Bízunk benne, hogy a következő években is sikerül ezt a hagyományt folytatnunk és ápolnunk.

4 éves tevékenységünk korábbi eseményei és munkásságunk
A FIKSZ 2010 végén kezdte meg működését, amely az óta is töretlen (hasonlóra korábban nem volt
példa), hogy így vigyünk színt falunk lakosainak életébe és támogassuk a közösségi életét,
valamint a helyi alapiskolát és óvodát.
Az elmúlt 4 év alatt rendeztünk többek között szemétszedést, karitatív gyűjtéseket,
beszélgető esteket, színházlátogatásokat, író-olvasó találkozókat, szépségversenyt, teadélutánokat
az alapiskola gyermeki számára, de persze az egyházzal való kapcsolatot sem feledtük, ugyanis
több alkalommal vittek szervezetünk tagjai zászlót az úrnapi körmeneteken vagy szerveztünk
ifjúsági miséket. Ugyancsak érdemes megemlítenünk, hogy szervezetünk rendezte községünk
fiataljainak nagy örömére falunk történetének legsikeresebb és legfergetegesebb
modern tánczeneestjeit, amelyeken falunkban elsőként a FIKSZ alkalmazott professzionális magán
biztonsági szolgálatot, így biztosítva a felelősségteljes, kulturált és biztonságos szórakozást. A
szórakozós estek bevételeit a helyi alapiskola, óvoda és az ingyenes eseményeink támogatására
fordítottuk így is szolgálva közösségünket Feketenyéken.
Fontos elmondanunk, hogy az eddig megvalósított céljainkhoz aktív támogatókra is volt
szükségünk. Partnerszervezetünk a feketenyéki F.B.T.C. tagjai és elnöke Horváth Ferenc, nagyban
hozzájárult a FIKSZ sportnapjainak, szépségversenyének és író-olvasó találkozóinak a sikeréhez,
amit nagyon szépen köszönünk nekik és bízunk benne, hogy együttes erővel a jövőben is sikerül
még változatosabb programokkal és kezdeményezésekkel szolgálni falunk közösségét.
Nagy köszönettel tartozunk továbbá Nagy Istvánnak és Szalonnás Károlynak, falunk képviselői
testületének tagjainak, hogy aktívan hozzájárultak támogatásukkal és közbenjárásukkal a FIKSZ
megalakulásához és hogy rendszeresen látogatták rendezvényeinket/ eseményeinket, így is bátorítva
minket a további sikeres működéshez. Szeretnénk megköszönni falunk polgármesterasszonyának
Csady Zsuzsannának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a helyi kultúrházat és piacteret az elmúlt
eseményeinkhez. Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Horváth Piroskának a helyi
alapiskola tanítónőjének, hogy amikor szabadideje engedte, nagy erővel segített minket különböző
rendezvényeink megszervezésében.
Természetesen szervezetünk nagyon szépen köszöni az eddigi összes támogatójának minden nemű
segítségét, ugyanis ezzel is bebizonyítottuk, hogy egy fantasztikus közösséget alkotunk
itt Feketenyéken, és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz.
Ing. Szalonnás Sándor / a FIKSZ elnöke/
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A feketenyéki „ SZIVÁRVÁNY „ éneklőcsoport
Mottónk:
...A magyar nyelv szépsége és eredete, a nemzet összetartó láncszeme.
Minden ember kötelessége őrizni hagyományainkat.
Amíg lesz egy magyar ember, kiben érző szív dobog,
élni fog a magyar nóta, s élni fognak a népdalok...
A kis létszámú csoport a helyi CSEMADOK szervezet mellett, különböző vezetők irányítása alatt
már a 70-es évek óta működik falunkban. Volt, hogy vegyeskarként, vagy női többszólamú
énekkarként működött. Megmérettetett és helytállt már különböző versenyeken, mint pl.:„ Tavaszi
szél vizet áraszt“ c. népdalversenyen, vagy akár a „ Bíborszínű szép rózsa „c. népdalversenyen.
Valamint fellép minden Feketenyéken és a környező falvakban
megrendezésre kerülő ünnepségen.
A mai felállásban női éneklőcsoportként működik.
Vezetője: Énekes Rozália - kántor / hitoktató
Célkitűzésük:
A népdalok, műdalok, régi egyházi énekek felelevenítése, megmentése a feledésbe menéstől és
átadása a fiatalabb generációk részére. Hiszen minden ember életében meghatározó jelentősége van
a szülőfalunak, ahol ősei éltek, ahol gyermekéveit eltöltötte és ahol amíg felcseperedett, emlékek
özönét szívta magába. Énekeinkkel falunk lakosainak üzenetét szeretnénk átadni, mely nem szól
másról, mint a szeretetről és összetartozásról.
Nem kellenek nagy szavak ahhoz, hogy az egyszerű érzéseket átadjuk és megértessük az
emberekkel , erre születtek a népdalaink.
Az éneklőcsoport tagjai:
Énekes Rozália
Deák Margit
Molnár Borbála
Fodor Katalin
Marafkó Piroska
Horváth Magdaléna
Pongrácz Katalin
Jamriska Rozália
Szalay Rozália
Király Edit
Szolga Viola
Lukovics Eszter
Varjú Milena

KÉPEK AZ ÉNEKLŐCSOPORT MÚLTJÁRÓL,
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ÉS JELENÉRŐL:
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Egy kis ízelítő a nyugdíjas klub tevékenységeiről
Nyugdíjas klubunknak 23 regisztrált tagja van. Az összejöveteleket kéthetente hétfőn délután
a szabadidőközpontban vagy a kultúrházban tartjuk. A találkozás alkalmával megbeszéljük
terveinket elkövetkező időre – így volt ez a februári évzáró taggyűlésen is, ahol átvettük az előző
évi eseményeket, pénzügyi dolgokat és tervet készítettün a 2014-es évre.
Az évzárón egy kis frissítőt, finom gulyást szolgáltunk fel, volt tombola is, amit a klubtagok és
a szponzorok segítségével tudtunk adni. Itt megemlíteném a szponzorokat és egyben köszönetet
mondani a klubtagok nevében is : Községi hivatal, Agrofruct s.r.o., Forró Zoltán és kollektívája, MMix Textil-Mészáros, Mislay, Viko Presso, Köböl-Flaška üzlet, Vadásztársaság.
Ezután következett a nőnapi ünnepség, melyet a kultúrházban tartottunk. Finom étellel és frissítővel
fogadtuk a női társaságot, egy kis ajándékot is kaptak. A délután kellemes szórakozással –
nótázással telt el.
A Húsvét váró összejövetelre klubunk meghívta a helyi alapiskola tanulóit és a tanítói kart egy kis
délutáni tojásfestésre és rajzolásra. A gyerekeknek és kisérőiknek egy kis frissítővel a tanulónknak
csokival kedveskedtünk és egy kellemes délutánt töltöttünk velük.
Továbbá névnapokat, kerek születésnapot is ünnepeltünk egy kis nótázással, nosztalgiállással. Az
összejöveteleken megbeszéljük egymás gondját, bánatát, örömét, hiszen köztünk már nagyon sok az
egyedül élő özvegy, ahogy a nóta is mondja.
A továbbiakban is szeretnénk a szponzorokkal, elsősorban a Községi hivatallal együttműködni,
programokat szervezni, úgy mint a színházlátogatás, fürdőzést, beteglátogatást, bicikli túrát,
gulyásfőzést s egyéb szórakozást és ezzel örömtelivé, vidámmá tenni napjainkat.
Várjuk a többi nyugdíjast is a vidám társaságunkba, ahol feledni próbáljuk napi gondjainkat.
A nyugdíjas klub nevében
Deák Julianna és a szervezőség többi tagja
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Ú J S Z Ü L Ö T T E I N K 2014
Vígh Fanni

Január
Szabó Liana

Szolgai István Tamás

Március

Július

Szakál Bálint

Szolík Marco

Április

Gerhart Dominik

Csiba Alexandra

Gerhart Patrik

Molnár Tibor

Augusztus
Modrócky Lajos

Június
Horváth Krisztián

Kučera Dominik

Jubilánsok 2014
40 évesek: Buzási Gyula, Csadi Marián, Csadi Andrea, Deák István, Deák Katalin, Egri Sándor,
Farkas, Ingrid, Flaška Aneta, Habara Denisa, Jurík Gábor, Kádár Melinda, Kollár Csaba, Kozmér
Tamás, Kozmér Ingrid, Ing. Krajíček Martin, Marafkó Roland, Marafkó Silvia, Mgr. Molnár
Adriana, Molnár József, Orbán Melinda, Oros Zoltán, Putyera Csaba, Szakolci Rozália, Šerik
Monika, Varjú Zsolt, Varjú Zsanett, Vígh Tibor, Vörös Zoltán
50 évesek: Énekes Rozália, Forró Tibor, Gelnicky Viola, Kalocsai Mária, Kisela Edit, Kiss Róbert,
Lukács Tibor, Marafkó Tibor, Mauerová Oľga, Nagy Edit, Nagy Éva, Rémai Éva, Sárkány László,
Sedláček Katalin, Szakolci Erzsébet, Szalonnás István, Vágovics Éva, Bc. Varjú Izabella
60 évesek: Bartalos Lajos, Csadi Ferenc, Deák Ilona, Horváth Árpád, Kiss
Pál, Köböl Jolán, Múcska Erzsébet, Pongrácz János, Pusztai Anna,
Skalnicky Anna, Szakolci Károly, Szalay Rozália, Szalonnás Károly,
Vágovics István
70 évesek: Deák Julianna, Fodor János, Forró Ilona, Jankovics Gabriella,
Jurík Judit, Komžík Eduard, Szakolczi Ferenc, Švelan Ján
80 évesek: Benkovič Anna, Forró Viktória, Kaprinai Ilona, Király Ilona,
Marafkó Etelka, Nagy Valéria, Papp Ilona, Szolga Katalin
90 évesek: Kaprinai Mária

GRATULÁLUNK!
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 2014
Március

Július

Döme Július – Mauerová Zuzana

Kohút Péter – Mgr. Szolga Tünde

Április

Mgr. Nagy Attila – Mgr. Király Beáta

Mgr. Lackó Tamás – Mgr. Király Melinda

Augusztus

Május

Vágovič Tamás – Borovszká Anita

Sekáč Csaba – Mikleová Aneta

Winkler Tamás – Mislay Iveta

Június

Október

Briedoň Ján – Mičulková Iveta

Kučera Attila – Gálová Diana
Haver Imre – Šupej Gabriella

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK 2013
Január

Október

Csadi György /1946/

Orbán Lajos /1943/

Ščepková Emília /1933/

November

Május

Borka Herman /1933/

Csadi Rozália /1940/

Losonszký Imre /1935/

Június

December

Borka Irén /1938/

Szalonnás Mária /1931/

Augusztus
Juhász Imre /1942/
Kleiner Lajos /1957/

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK 2014
Január
Takács Lajos /1939/

Augusztus

Haver Péter /1972/

Jankovics Erzsébet /1931/

Február

Szeptember

Ibolya Mária /1962/

Bartalos Gáspár /1956/

Április

Haver Mária /1925/

Jankovics Boldizsár /1940/

Október

Losonszky Etela /1960/

Király Zoltán /1962/
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„A FEKETENYÉKI OVIS KONYHA FELÚJÍTÁSA 1 EURÓÉRT!”
A feketenyéki óvoda konyhája bejelentkezett az RZ Alapítvány (www.nadacia-rz.sk) és
a www.ludialudom.sk portál által meghirdetett versenybe a konyha felújítására (Obnov si jedáleň alebo
kuchyňu). Ha sikeresek leszünk, akkor akár 5 000 euró támogatást kaphatunk. A verseny szabályai szerint
az a projekt lesz a nyertes, amely a legtöbb szavazatot kapja. Szavazni, pedig úgy lehet, hogy ha valaki
tetszőleges összeget (azonban minimum 1€-ót) adományoz a versenyben résztvevő szervezetnek. Minden
egyes adomány 1 szavazatot jelent.
Ezúton tisztelettel kérjük a feketenyéki lakosokat, szervezeteket, vállalkozókat, csoportokat, hogy segítsenek
nekünk sikeresen részt venni a versenyen.
Hogyan lehet segíteni?
1. A www.ludialudom.sk portálon szavaznak a projektünkre, úgy hogy tetszőleges összeget
utalnak át nekünk. Az egész szavazás kb. 2 percet vesz igénybe. A feketenyéki projekt száma
1898. Ha ezt a számot beadják a portálon a keresőbe, akkor megjelenik a projektünk és már lehet
is szavazni.
2. Ha gond az internetes szavazás, akkor az adományokat készpénzben is le lehet adni az
óvodában, az iskolában vagy a projektet támogató és propagáló személyeknél. Csak a gyűjtőívet
kell aláírni, hogy érvényes szavazatnak számítson. A készpénzben leadott 1 eurókat mi
egyenként bejegyezzük és átutaljuk a portálon keresztül névre szólóan.
3. A projekt további propagálása is nagy segítség számunkra, hiszen minél több 1 eurós
szavazatot kap a projekt, annál nagyobb az esélyünk nyerni!
Természetesen a feketenyéki ovinak nyújtott támogatásokat az óvoda egy az egyben megkapja, úgyhogy itt
veszíteni nem lehet, csak nyerni! Mutassuk meg akkor, hogy tudunk „labdába rúgni”, még akkor is, ha nem
vagyunk nagy község. És mutassuk meg azt is, hogy fontos számunkra az óvoda konyhája függetlenül attól,
hogy ki milyen politikai beállítottságú, vagy ki kivel szimpatizál. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ez az
indítványozás nem kötődik semmilyen politikai párthoz, szervezethez vagy bármilyen egyéb csoporthoz
vagy csoportosuláshoz. Ez az indítványozás csak a feketenyéki konyhát kívánja támogatni, és ennek
kíséretében a jelenlegi és a jövőbeli kis ovisokat, iskolásokat valamint közvetett módon azokat a
nyugdíjasokat is, akiknek az ovis konyha biztosítja az ebédet.
Minden további információ a versenyről megtalálható a www.ludialudom.sk illetve a www.nadacia-rz.sk
weboldalakon vagy személyesen a helyi óvodában vagy iskolában.

FOGJUNK ÖSSZE, ÉS NYERJÜK MEG A TÁMOGATÁST A KONYHA
FELÚJÍTÁSÁRA!
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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