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RIPORT A POLGÁRMESTERASSZONNYAL
Az utolsó beszámolóban említett tervekből sikerült valamit
megvalósítani?
- Igen, 2 pályázaton nyert összegből összesen 8 darab térfigyelő kamerát
sikerült elhelyeznünk a közterületeken. Novemberben megkezdtük
a multi funkciós pálya körüli munkálatokat. Márciusra szeretnénk
elkészülni vele. A tűzoltóautó részére építjük a garázst, hogy megfelelő
helyen, mindig könnyen hozzáférhető legyen az autó. Az ősz folyamán
kaptunk még árvízvédelmi eszközökkel felszerelt pótkocsit is, mely
nagy segítségünkre lehet szükség esetén.
A karácsonyt sikerült szépen megünnepelnünk a helyi nyugdíjasainkkal, nagyon szépen köszönjük
minden 65 év feletti lakosunknak, aki részvétével megtisztelt minket. Sajnos, megbetegedések miatt
elmaradt a hagyományos óvodai és iskolai megemlékezés az ünnepről.
Az év másik fele sem telt tétlenül, de térjünk át az újévre, milyen tervek, programok vannak
kilátásban?
Az új esztendő egyaránt jelenti a megkezdett dolgok, projektek folytatását és új feladatokat
is tartogat számunkra. Talán ami a legnagyobb feladat lesz az, hogy december 1-én aláírtuk a
bérlakások építéséről szóló szerződést. Már megkaptuk a pénzbeli támogatást, kaptunk pénzt
a lakások építésére és parkolóhelyek kialakítására is. Amint az időjárás engedi, neki kezdünk
a munkálatoknak.
Márciusban ismét nyilvános falugyűlést tartunk a kultúrházban, ahová mindenkit sok szeretettel
várunk. Fontosnak tartom, hogy mindenkinek legyen esélye elmondani a véleményét, észrevételeit,
hogy esetlegesen a kérdéseire választ kapjon, erre szerintem ez a legjobb lehetőség.
Természetesen március 15-én se feledkezünk el nemzeti hőseinkről. A Csemadokkal karöltve idén
is megemlékezünk a márciusi ifjakról.
Május 1-én ismét sor kerül a májfa állításra is. Május 8-án megünnepeljük az anyák napját
hagyományos módon az óvoda és alapiskola tanulóival, ily módon is megköszönve az édesanyák,
nagymamák alázatos munkáját.
Június elején a legkisebbjeink kerülnek a középpontba gyermeknap alkalmából. Itt szeretném
megragadni az alkalmat, hogy megkérjek mindenkit, akinek módjában áll, hogy támogatásával
segítsen szebbé tenni ezt a napot a gyerekeknek.
A tavasz, nyár eleje bővelkedni fog a kirándulásokban. Május 24-től 26-ig meghívást kaptunk
Felsőnyék önkormányzatától egy az Európai Piknikhez hasonló eseményre.
Május végén az iskolánk tanulói látogatnak el ismét a természetiskolába, minden tanulónk részére
ingyenes a részvétel idén is.
Június 24-től 26-ig Alsónyékre kaptunk meghívást, a Nyékfalvák találkozójára. Mindkét eseményre
indul autóbusz, az eseményeken való részvétel ingyenes.
Július 4-re „Relax, mozgás, szórakozás“ címen a helyi nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok részére
adtunk be pályázatot, hogy ismét ingyenesen tudjanak egyet kirándulni.
Továbbá olaszországi barátaink jelezték, hogy sikeres lett a pályázatuk, amelynek mi is részesei
vagyunk és sok szeretettel várják községünk fiatal lakosait, hogy most ők láthassanak minket
vendégül. 16-20 éves kor között várjuk olyan fiatal lakosaink jelentkezését, akik beszélnek angolul.
Ezen kívül a Csemadok mellett működő Szivárvány énekkar is meghívást kapott Olaszországba az
énekkarok találkozójára.
Minden eseményre a községházán lehet jelentkezni.
Július közepén kerül sor a falunapunkra, erre idén ismét Brüsszelbe nyújtottunk be pályázatot.
Szeretném megragadni az alkalmat és felajánlani a községünkben működő szervezeteknek, hogy
bármilyen pályázatra, amelyre jelentkezni szeretnének, szívesen segítünk.
Mindezek mellett még a közmegvilágítás korszerűsítésére kerül majd sor, az egész község területén
„ led” villanyokra cseréljük az eddigieket.
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Valamint a temető melletti parkolóban jelzőtáblák lesznek elhelyezve, hogy este 22:00 és reggel
06:00 között teherautókkal tilos a parkolás.
Tovább tárgyalásokat folytatunk, hogy a község útjai újra visszakerüljenek a tulajdonunkba.
Ezeken kívül a kultúrház felújítása és az óvoda és iskola egy épületbe helyezése szerepel a terveink
között.
Ahogy látom most sem fognak tétlenkedni. Kívánok Önöknek sikeres, eredményes munkát az
új évre is.
Nagyon szépen köszönjük. A magam és a község vezetőivel karöltve kívánok én is
sikerekben gazdag boldog új évet!

Stránkové dni / Félfogadási napok
Pondelok-Utorok / Hétfő-Kedd
07:30 - 16:00
Streda / Szerda
07:30 - 17:00

Štvrtok / Csütörtök
07:30 - 16:00
Piatok / Péntek
07:30 - 15:00

Tel: 031/78 48 297
ÚJSZÜLÖTTEINK
2015 Augusztus
Valkó Zsófia
Kohút Kristofer
Szakolci Vivien
2015 Szeptember
Kozmér Kristián

2015 Október
Hodúr Christopher
Vágovič Dorina
2015 November
Pongrácz Milán Zoltán

2015 December
Kalocsai Jozef
Pongrác Dorina
Winkler Mateo

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Germán Gabriela & Karsay Lajos 2015. 09.07.
Takács Katalin & Szabó Gábor 2015.09.09.
Ötvös Erzsébet & Lelovics Imre 2015.10.28.

GRATULÁLUNK!

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
2015 Október
Kaprinai László /1931/
2015 November
Takács Rozália /1939/
2015 December
Kádár Irén /1936/

2015 Augusztus
Szabó Erzsébet /1946/
2015 Szeptember
Šerík Dušan /1972/
Kiss Ilona /1932/
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TISZTELT LAKOSOK!
Engedjék meg, hogy az újév küszöbén szóljak önökhöz, mint feketenyék polgármestere.
Az újesztendő mindig az új tervek, célok kitűzése úgy a magánéletben, mint a munkahelyen.
Mindannyiunk életét átszövik boldog, vidám örömteli és sikeres napok, de természetesen senkit sem
kerül el néha a bánat, szomorúság, betegség. A mai napon mérlegelünk, elgondolkodunk a múlton
valamint próbálunk a jövőbe tekinteni, hogy mit tehetnénk családunkért, barátainkért kollégainkért,
hogy jobban élhessünk és főképp tisztességesen.
Ezúton szeretném Önöknek megköszönni, a tavalyi évben kifejtett odaadó munkájukat, mellyel nem
csak családjukat támogatták, hanem községünket is. Természetesen köszönet illeti a helyi
szervezeteket, magánvállalkozókat minden segítségért, hiszen ők is bizonyítják, hogy falunk sorsa
nem közömbös számukra.
Az újévre jómagam és Feketenyék község képviselőtestülete, valamint a községi hivatal
alkalmazottai nevében kívánok Önöknek sok erőt, kitartást és sikert a mindennapi életben.
Továbbiakban szeretnék jó egészséget, kölcsönös megértést, szeretteik, gyermekeik körében
eltöltött sok-sok örömteli percet kívánni.
Így kívánok mindannyiuknak a 2016-os évhez minden jót !
Mgr. Csady Zsuzsanna, polgármester

TISZTELT FEKETENY ÉKI LAKOSOK!
Bizonyára mindannyian tudják, hogy március 5-én újra urnákhoz járulunk. Lehetőségünk van
befolyásolni azt, hogy milyen irányban fog haladni ez az ország, hogy milyen kormánya lesz a
következő négy évben és bizony arról is döntünk március 5-én, hogy vajon ez a régió szívügye lesz
az új ország vezetésnek. És nekünk bizony nem mindegy, hogy lesz-e érdekeinket képviselő párt
a kormányban. Országunkban az elmúlt években hozzászoktunk már a hatalommal való
visszaéléshez, igazságtalansághoz, éppen ezért az emberek azt gondolják, ha el is mennek szavazni,
akkor sem változik semmi. Ez nem igaz! Minden egyes szavazat fontos a jövőnkre nézve! Nem
szabad könnyelműen venni, hiszen mindannyiunk számára fontos, hogy hol fogunk dolgozni, hol
nőnek fel gyermekeink, hogy megfelelő feltételek mellett tudnak-e majd tanulni, dolgozni és
családot alapítani, hogy hogyan fejlődik majd tovább társadalmunk, régióink, községeink és
városaink.
Március 5-én lehetőséget kaptunk arra, hogy tegyünk mindezért. Kérem, menjenek el
szavazni, hiszen minden elveszett szavazat egy olyan pártot támogat, amely nem méltó erre.
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam én is indulok a parlamenti
választásokon a Híd párt listáján, ha esetleg mellettem döntenek, előre is köszönöm támogatásukat.
Amennyiben sikeresen helytállok a parlamenti választásokon a Híd párt képviseletében,
természetesen akkor is maradok posztomban, mint községünk polgármestere. Csupán annyi
változna, hogy törvényből kifolyólag csak minimál bérért, de ennek ellenére is ugyanúgy végezném
munkámat, ezzel is bizonyítva, mennyire fontos számomra községünk jövője.

Mgr. Csady Zsuzsanna, polgármester
FEKETENYÉKI HÍRHOZÓ

4

HÍV AZ ÓVODA...
Szeptemberben kis óvodánk ismét megnyitotta kapuit. A gyerekek és szülők örömteli várakozással
élik meg az új helyzetet. Rengeteg kérdés kavarog bennünk ilyentájt, ami teljesen természetes. Az
óvodai beszoktatás nagy próbatétel a gyereknek és szülőnek egyaránt. Tapasztalataink mégis azt
mutatják, hogy a szülői aggodalmak sokszor nagyobbak, mint a kisgyerek félelmei.
 Fogja-e szeretni az óvodát?
 Fogja-e szeretni az óvónénit?
 Mennyi ideig tart a beszoktatás?
 Mikor hozzam el az óvodából?
 Lesznek-e barátai?
Miért ilyen fontos esemény az óvodakezdés, az óvodai beszoktatás? Az óvoda az első
megmérettetés a család életében, ahol kiderül vajon gyermekük megállja-e a helyét egy
közösségben.
Mit tehetünk azért, hogy ne legyen rémálom az óvodai beszoktatás? Ahhoz, hogy jól vegyük az első
akadályt, érdemes figyelmünket saját magunkra irányítani és megvizsgálni, hogy mi szülők, hogyan
állunk ehhez a témához.
 Hogyan gondolunk az óvodára?
 Milyenek a saját óvodai emlékeink?
 Milyen érzések töltenek el, ha visszük óvodába a gyermekünket?
Minden gondolatunk és érzésünk sugárzik rólunk és sajnos aggodalmunkat, félelmeinket
akaratlanul is átadjuk csemetéinknek. Ha a gyermek azt tapasztalja, hogy apa és anya arról beszél,
hogy milyen csuda jó az oviban és mennyi mindent lehet ott csinálni, ő is egészséges izgalommal
várja majd az óvodát. A könnyebb óvodai beszoktatásban nagyon sokat segítenek az óvónénik.
Megnyugtatják a szülőket és gyermekeket egyaránt, meg kell találni a kulcsot a különböző
személyiségű gyerekekhez, amely nem egyszerű feladat. Az óvodai beszoktatás tehát „összeszokás”
minden gyerek és az óvónők számára is. Csak a szülőkkel való együttműködéssel sikerülhet. Pár
hónap múlva olyanok lesznek, akár egy igazi család. Ez így működik a mi óvodánkban is, legalább
is mi óvónők mindent megteszünk azért, hogy így legyen.
Király Edit
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az óvoda pedagógusai és kollektívája ezúttal mondanak köszönetet a szülői tanácsnak, szülőknek,
nagyszülőknek, községi hivatalnak és mindazon személyeknek, akik adójuk 2%-val támogatták
óvodánkat.Ebből a hozzájárulásból és a szülői bál bevételéből felújíthattuk a kis Katicák öltözőjét
és a mosdó helységet, valamint az összes ovis részére új paplanokat és párnákat vehettünk.
Külön köszönet illeti Kádár László magánvállalkozót, Mgr. Csady Zsuzsa polgármester asszonyt és
Forró Zoltán magánvállalkozót, akik évről-évre szponzorálják óvodánkat és, akik segítsége nélkülk
a szülői bál nem sikerülhetett volna.
Ezenkívül szeretnénk megköszönni Kohút Péter magánvállalkozónak, aki Mikulásra egy
autópályával is Mikulás csomagokkal lepte meg ovisainkat, Nagy Roland magánvállalkozónak, aki
karácsonyra könyveket, PUZZLE kirakókat, szerelőpadot és babakocsit ajándékozott
a gyerekeknek, és az ABC üzletnek, hogy ajándékaival hozzájárult az ovisok karácsonyához.

KÖSZÖNJÜK A GYEREKEK NEVÉBEN IS!
Király Edit
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ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
A 2015/2016-os tanévet 23 kistanulóval kezdtük.
Nagy figyelmet fordítunk gyermekeink szellemi, érzelmi és testi fejlődésére. Az eltelt időszakban
nagyon sok minden történt, amiből néhány eseményt szeretnék kiemelni. Az idősek hónapja
alkalmából vidám műsorral köszöntöttük a helyi nyugdíjasklub tagjait. Versenyeken is részt
veszünk. Legutóbb a Mesemondó fesztiválon sikeresen szerepelt két kis tanulónk Nagy Rebeka és
Kis Dominika. A Pytagorias matematikai verseny házi fordulóján sikeres megoldóként, Orbán Máté
képviseli iskolánkat a járási fordulón. Az őszi szünet előtti napokban a szórakozásé volt a főszerep.
Vidán Halloween partit rendeztünk. A kellemes szórakozás és versenyszámok mellett gyorsan eltelt
az este. December 4-én ellátogatott iskolánkba a Mikulás. A Szülői Tanács jóvoltából mindenki
boldogan fogadta a csomagot. A kultúráról sem feledkeztünk meg. Több meseelőadáson vettünk
részt. Többek között Vízkeleten a Kuttyomfitty társulat előadásán, valamint az óvodásokkal
karöltve magyarországi művészek meséjén szórakoztunk.
Mind a tanulók, mind a tantestület nevében boldog, szeretetteljes új évet kívánunk!
FELHÍVÁS!!!
Iskolánk papírgyűjtést szervez. Az összegyűjtött papírokat tanítási napokon 7:00 és 16:00
között lehet leadni az iskolában.
Mgr. Tončko Melinda
Igazgatónő
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SZÜlŐI BÁL, JÓTÉKONY CÉLLAL
A 2015/2016-os tanév szülői bálja 2015. november 7-én került megrendezésre, melynek legfőbb
célja a helyi óvoda és alapiskola támogatása volt. Immár sokadik alkalommal szervezte meg az
oktatási intézményeink mellett működő szülői tanács e bált, amely már hagyományosan jól sikerült.
Fergeteges zenéjével az ALF zenekar alapozta meg a jó hangulatot. Az esemény programjából
egyet mindenképpen megemlíthetünk, mi sem nyilvánvalóbb, az est fénypontja az éjszakai
tombolahúzás volt. Rengeteg izgalmas, hasznos és értékes nyeremény talált gazdára. A fődíjjal is,
Kaproncai Lászlónak köszönhetően, helyi iskolánk gazdagodhatott, aki a díj megnyerése után
felajánlotta kis tanulóink számára a televíziót.
Mindenkinek köszönjük, akik hozzájárultak az est sikeres megrendezéséhez, akik biztosították a
vacsorához a hozzávalókat és az italokat a bárban , akik tombolatárgyakat ajánlottak fel. Köszönet
a községi hivatalnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a kultúrházat, bebiztosította a terem
feldíszítését. Külön köszönet jár azoknak, akik egész este dolgoztak, hogy a vendégek jól
érezhessék magukat.
Nagyon köszönjük, hogy akik nem tudtak a bálon megjelenni, támogatójegyek megvásárlásával
segítették oktatási intézményeinket.
A sikeres bál mindannyiunknak az érdeke és érdeme volt. Ami azonban a legfontosabb, hogy a
jótékonysági bál nemcsak számunkra biztosított felejthetetlen estét, hanem a iskolánk és óvodánk is
profitálhatott belőle. A befolyott pénzösszeg hozzájárult ahhoz, hogy óvodánkban gyermekeink új
takarókat és párnákat, valamint iskolánkban tanulóink az interaktív táblához tananyagot, játékokat,
laminátort és egyéb tanszereket kaphassanak.
Reméljük a jövőben még nagyon sok sikeres, jövedelmező bált tudunk szervezni.
Mgr. Nagy Denisa
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AZ ALAPISKOLA KAR ÁCSONYI VÁSÁRA ÉS MIKULÁS NAPI
ÜNNEPSÉG

KÖSZÖNETMONDÁS
Községünk polgármester asszonya, ezúton szeretne köszönetet mondani a szervezőknek,
lakosoknak, magánvállalkozóknak és mindenkinek, aki hozzájárult a Miklós napi ünnepség
létrejöttéhez.
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SZENT MIHÁLY NAPI ÜNNEPSÉG KÁPOLNÁSNYÉKEN
A magyarországi
Kápolnásnyék
községből,
Vörösmarty
Mihály
szülőfalujából
meghívást
kapott
Feketenyék
küldöttsége
a Szent
Mihály
napi
ünnepségükre.
Kápolnásnyék község a Velencei-tó
végénél a Velencei-hegység lábánál
helyezkedik
el.
A meghívott
küldöttség
tagja
volt
Csady
Zsuzsanna polgármester asszony és
párja, Forró Zoltán alpolgármester és
kedves felesége, valamint jómagam
Koller Kinga kultúrfelelős férjemmel.
„Községeink közötti baráti viszony a Nyékfalvak találkozók által alakult ki, majd az Európai
piknikeknek köszönhetően elmélyült. Rajtunk kívül Oroszhegyről (Románia-Székelyföld) is voltak
vendégek, Bálin Elemér Imre polgármester
kíséretében, akikkel azonnal megtaláltuk a közös
hangot, így sikerült kialakítanunk egy új baráti
kapcsolatot. Szeptember 24-én érkeztünk meg
Kápolnásnyékre az esti órákban, nagyon
szívélyesen fogadott minket a község vezetősége
Podhorsky István polgármester és a
képviselők, vacsora után jól elbeszélgettünk.
Másnap a rossz idő ellenére is, sikerült bemutatniuk
a falu intézményeit, nevezetességeit, műemlékeit és
azt a csodálatos, festői szépségű kilátást, amely
a hegyoldalról tárulkozott elénk. Az ottani lakosok
elmondása szerint, községük fejlődése nagyon
fellendült, számos beruházásnak köszönhetően új
munkalehetőségek létesültek számukra.
Az
ünnepség napján, a kultúrház színpadán folyamatosan
váltották egymást a fellépők, valamint egy meseszép
LEGO kiállítás is megtekinthető volt. A műsorok
közben a téren finomabbnál finomabb ételek főttek a
bográcsokban. Jó hangulatról gondoskodott az
Apostol együttes, akik fellépését tűzijáték kísérte.”mesélte Csady Zsuzsa polgármester asszony.
Vendéglátóinknak nagyon hálásak vagyunk a
kedves fogadtatásért, hogy betekintést nyerhettünk
mindennapjaikba, megismerhettük szokásaikat, kultúrájukat, ezzel is elmélyítve a jó baráti
kapcsolatot.
Bc. Koller Kinga
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ÜNNEPI VACSORA 65 ÉV FELETTI NYUGD ÍJASAINK SZÁMÁRA
Hosszú idő után 2015. december 16-án került
megrendezésre
községünkben
a
nyugdíjasaink
tiszteletére adott ünnepi ebéd. A hangulatosan
feldíszített kultúrházban 125 nyugdíjas gyűlt össze.
Polgármester asszonyunk köszöntötte a jelenlévőket és
megköszönte nekik a részvételt. Az ízletes ebéd után
elkezdték az ajándékok szétosztását. Természetesen
azon
nyugdíjasaink, akik nem tudtak el jönni, szintén
megkapták az ajándékot, nekik házhoz vitték. A
délutánt izgalmassá tette a tombolahúzás

rengeteg értékes ajándékkal. Bízunk benne, hogy
sikerül hagyománnyá formálnunk ezt az
ünnepséget, és minden évben tiszteletünket tehetjük
ily módon is idősebb polgártársaink előtt.
Bc. Koller
Kinga
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FEKETENYÉKI ÖNKÉNTES T ŰZOLTÓ EGYESÜLET
BESZÁMOLÓJA (ÖTE)

A 2015-ös év az egyesületünk számára nagyon aktív
volt, hiszen új tagokkal bővültünk. Május 6-án
vehettük át az új tűzoltó kocsit, amelyet Kaliňák
Robert belügyminiszter úr és Bugár Béla,
parlamenti képviselő úr és a HÍD párt elnöke
ünnepélyes keretek között adott át, ezt megelőzően
tűzvédelmi valamint munkaruhákat is vásároltunk
Szlovákia Önkéntes Tűzoltó Egyesületének,
valamint a községi hivatal támogatásából.
Természetesen az, hogy a kocsit megkaptuk, itt van,
a miénk, még nem azt jelenti, hogy most már
mindent tudunk. Egy ilyen jármű használatát el
kellett sajátítanunk, éppen ezért több iskolázáson,
gyakorlatokon is részt vettünk, hogy minél
hatékonyabban tudjunk segíteni, amennyiben
szükség lenne rá. Az egyesület tagjai közül sokan
részt vettek az önkéntes tűzoltók alapkiképzésén,
hiszen ez nélkülözhetetlen a munkánkhoz
(Kelecsényi Tibor, Kiss Róbert, Haver Péter,
Kucsera Attila, Koller Zsolt, Csady Mihály, Sercel
Markó, Kiss Tamás, Macala Viktor) továbbá sikeresen elvégezték az iskolázást elsősegély
nyújtására (Csady Mihály, Kucsera Attila) is. Én az ÖTE parancsnokaként részt vettem az
árvízvédelmi iskolázáson az önkéntes tűzoltók számára, ezen kívül megszereztem a kézi
motorfűrész kiszolgálásáról szóló igazolványt.
Október 22-én megkaptuk az árvízvédelmi
eszközökkel felszerelt pótkocsit, amelynek
nagy hasznát tudjuk venni. Már most is volt
néhány olyan helyzet, amikor segíteni tudtunk
pl: csőfakadás, tarlóégetés.
Szeretném megragadni az alkalmat és
értesíteni falunk lakosságát, hogy a
tűzvédelem bebiztosítása érdekében nagyon
fontos a fűtési szezon elején leellenőriztetni a kémények állapotát és az esetleges hiányosságokat
pótolni, kijavítani.
Bízunk benne, hogy önkéntes munkákkal, tudunk segíteni, ami erőnkből és tudásunkból telik, azt
biztosan meg fogjuk tenni, ha szükség lesz rá.

Kelecsényi Tibor-feketenyéki önkéntes tűzoltók parancsnoka
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A FEKETENY ÉKI VADÁSZAT HUSZONÖT ÉVE
A feketenyéki
vadásztevékenységnek
régi
hagyománya van. Amire emlékszünk, tudjuk, ez
a tevékenység mindig jelen volt, és elődeink is
szívesen űzték ezt a nemes hobbit. A vadászat
nem csak a vad elejtéséről szól, hanem annak
védelméről, gondozásáról a természetben,
életkörülményeinek
megőrzésében,
életfeltételeik
megóvásában
is.
Hogy
egyensúlyban,
szimbiózisban
éljünk
a
természettel. Községünkben mindig is létezett
vadászcsoport, vadásztársaság, amely többékevésbé a szomszédos községek vadászaival
együtt fejtette ki a tevékenységét. A jogilag is önálló vadásztársaság, ill. az egész feketenyéki
katasztert lefedő vadászterületekkel rendelkező társaság az 1990-es évek utáni időben alakult meg.
Ezekben az időkben a feketenyéki vadászok egy csoportja úgy döntött, különválik az eddigi
szomszédos községek társaságától és önállóan fogja folytatni tevékenységét. Azzal a céllal indult el
ez a folyamat, hogy egy olyan vadásztársaságot hozzanak létre, ami jogilag is, területileg is csak
úgymond „feketenyéki” – tehát a miénk legyen, nyékieké. Nem volt egyszerű időszak, mivel
rengeteg adminisztratív – és egyéb akadályt kellett leküzdeni, hogy ez a cél megvalósulhasson. De
az őszinte akarat, a sok áldozatos munka végül is sikerrel járt és elkezdődhetett a feketenyéki
vadásztársaság úgymond újkori története. Már teljesen önálló társaságként és önálló – hatóságilag
elismert vadászterülettel – amin a mai napig folytatódik a vadgazdálkodás. Sajnos jónéhány
alapítótag már nincs köztünk, akikre ezúton is tisztelettel gondolunk és hálával tartozunk az akkor
kifejtett munkájukért. Az első megválasztott vezetőség, aki a társaság munkáját irányította, a
következő személyekből állt: id. Renczés Lajos, Szalonnás Károly, id. Deák Gáspár, Lukovics
István, id. Horváth István. Ahogy az évek múltak, úgy lett egyre erősebb, életképesebb a társaság és
a vadásztevékenységen kívül (ami fő küldetése) bekapcsolódott községünk társadalmi életébe is.
Részt vettünk különféle brigádmunkákban, társadalmi események lebonyolításában, faültetések,
májfa állítás és egyéb tevékenységekben. Lényegében a falu társadalmi életének aktív részesei
lettünk. A 90-es évek folyamán bérbe vettük az akkora teljesen tönkrement tőzoltószertárat, ami
kihasználatlanul pangott és nem vált éppen falunk díszére. Saját költségünkre, rengeteg munkával
átépítettük, szociális helységek hozzáépítésével is modernizáltuk. Ezáltal lényegében
vadásztársaságunknak állandó székhelyet sikerült kialakítani. A 2000-es évtől a vadásztársaság
tevékenységét a következő összetételű vezetőség irányítja: Szalonnás Károly elnök, ifj Deák Gáspár
vadászgazda, a vezetőség további tagjai: Holubek Tibor, id.
Molnár Ede, id. Lukovics István, Nagy Ferenc, ifj. Orbán
Zoltán. Az utóbbi évek folyamán is igyekeztünk aktívan részt
venni falunk társadalmi életében. Már tradícióvá vált a
minden évben megrendezésre kerülő vadászbál, aminek
mindig nagy sikere volt. Azzal a meggyőződéssel
igyekszünk tevékenységünket folytatni, hogy ezzel is
hozzájárulunk községünk közösségi életének gazdagításához.
Hisszük, hogy a jövőben is megmarad ez a gazdag
vadásztevékenység, a tradíciók megőrzése és az elkövetkező
generációk ugyanúgy igyekeznek majd megőrizni, ápolni és
folytatni ezt a szép tevékenységet községünkben.
Szalonnás Károly
A feketenyéki „Fehér Akác” vadásztársaság elnöke
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