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Riport a polgármesterasszonnyal
Az előző riportban említett programokból, rendezvényekből melyeket sikerült megvalósítani, ill.
melyeken képviseltette magát községünk?
Az előző évekhez hasonlóan idén is aktívan telt az év első fele. Március
12-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk meg a
helyi CSEMADOK és alapiskola segítségével, valamint egy nagyon szép
előadásban volt részünk Csadi Zoltán által. Április 7-én képviselőnk
Tumma Marian és Renczés Judit kíséretében Vigolo Vattaroba,
Olaszországban jártunk megbeszélni a FIATALOK NEMZETKÖZI
TALÁLKOZÓJÁNAK
részleteit. A pályázat
kapcsán augusztus 2128. között vendégül
látják községünkből azokat a fiatalokat, akik előzetesen
bejelentkeztek.
Majális
ünnepségünk
idén
is
hagyományosan zajlott le, gyermekekkel közösen
díszítettük és állítottuk fel a májusfát. Május utolsó
hétvégéjén, Felsőnyéken az V. Európai Pikniken vettünk
részt. Június utolsó hétvégéjén pedig Alsónyéken képviseltette magát Feketenyék küldöttsége a Nyékfalvak
találkozóján, képviselőink Kozmér Ingrid és Oros Zsolt kíséretében.
Június 25-én a G&G Ranch ismét megrendezte a már hagyományossá vált
fogathajtó versenyét. Idén is
meghívást kaptam a környező
falvak polgármestereivel együtt. A
polgármesterek
körén
nagy
örömömre 1. helyezést értem el,
2. helyezett Racskó Pál Királyrév
polgármestere és a 3. helyezett
egy külföldi polgármester volt,
köszönet érte.
Nyugdíjas és rokkantnyugdíjas lakosainkat kényeztettük az
immár hagyományossá vált fürdőzéssel a nagymegyeri
termálfürdőben.
Nagyszombat
Megye
támogatásával
biztosítottuk ingyenesen az egész napot, utazást, belépőket,
ebédet, frissítőket és napozóágyakat. Idén a falunapunk
időpontját a rossz időjárást figyelembe véve augusztus 20-ra
tettük át, mivel a Brüsszelbe benyújtott pályázatunk idén nem
volt sikeres, ezért hagyományosan egy napos a falunap. A
sportszervezet szeptember 24-én ünnepli majd fennállásának 70.
évfordulóját.
Úgy látom sikerült befejezni a multifunkciós pálya építését, vannak még hasonlóan nagy tervek, amelyek
megvalósításra várnak?
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Igen, a multifunkciós pálya építése befejeződött mindenki nagy örömére, mert ahogyan látom, mindig van
ott mozgás. Az ünnepélyes átadó ősszel lesz majd. A bérlakások építése is már folyamatban van, a tervek
szerint márciusra el is készül az első, és amint lehet, utána kezdjük a másik bérlakás építését is. A
tárgyalások községünk útjairól sikeresek voltak így az utak visszakerülnek községünk tulajdonába. Ahogy
említettem, a temető melletti parkolóban jelzőtáblák lettek kihelyezve, hogy este 22:00-tól reggel 6:00-ig
tilos teherautókkal parkolni. Idén őszre tervezzük még a közmegvilágítás korszerűsítését úgy nevezett „led”
villanyokat szerelnek fel az egész község területén. A Környezetvédelmi Alaphoz nyújtunk be pályázatot az
illegálisan lerakott szemét eltávolíttatására. Itt szeretném megragadni az alkalmat és megkérni lakosainkat,
hogy a minket körülvevő környezetet is úgy óvják, mint saját háztájukat!
Köszönöm szépen polgármester asszony, ahogy látom községünk aktív és folyamatosan fejlődik, kívánok
Önnek sok sikert a továbbiakban is!
Én is nagyon szépen köszönöm és ezúton kívánok minden kedves lakosnak kellemes, felhőtlen nyarat!

Újszülötteink:
2016 Február
Gál Tamás

2016 Március
Horsi Olivér

Házasságot kötöttek:
Ibolya Rita & Kaprinai István
2016.04.09.

Kondákorová Eliška &Melicherik Milan
2016.05.18.

GRATULÁLUNK!!!
_____________________________________________________________________
Jubilánsok 2016-ban:
40 évesek: Bittó Igor, Cződör Gyula, Cződör Ildikó, Deák Rita, Erisir Szilvia, Fördös Oszkár, Forró Szilvia, Gálet Tihamér,
Ivancsík Gyula, Jambriška Tamás, Juhász Denisza, Mgr.Jurík Beáta, Kása Erika, Lancz Krisztián, Mészáros János, Molnár
Jaroslav, Opál Szabolcs, Orbán Beáta, Orbán Marián, Ötvös László, Putyera Ferenc, Sárkány Lívia, Sesin Renáta,
Szakolci Norbert, Szalonnás Krisztián, Szolgai Ágnes, Šušlová Alžbeta, Varga Zsanett, Varjú Gábor.
50 évesek: Mészáros Attila, Žák Titus, Manczal Erika, Katona Ildikó MUDr.,Varjú Károly, Varjú Tibor, Haver Gabriella,
Rencés Dániel, Ozsváth Tibor, Kiss Adrianna, Kiss Gábor, Rigó Ferenc, Jamriska Zoltán, Barczi Gabriella, Barczi András,
Molnár Zoltán, Jurík Ilona, Krištóf Katalin, Krištóf László, Keszi Erika, Michalka Robert.
60 évesek: Forró Júlia, Forró József, Kádár Gáspár, Szakolci Ágnes, Losonszky Katalin, Králik Olga, Orbán László, Kása
István, Király László, Szakolci Éva, Csadi Terézia, Sárkány Márta, Sokol Márta, Horváth Erzsébet, Jakab Irén, Doležal
Imre, Bartalos Piroska, Vágovič János, Bartalos Viktória, Nagy Júlia, Szolgai Ágnes, Lošonsky Margit, Keszi Szilveszter,
Ibolya Endre, Patócs László, Sárkány Katalin.
70 évesek: Haver Imre, Orbán Emília, Rigó Gyula, Haver Jolán, Orbán János, Pongrácz Gyula, Lechmanová Agáta,
Mázsár Márta, Oroš József, Mázsár Lajos, Kádár János, Takács Márta, Deák Ferenc, Szilvási Erzsébet, Ballán János
80 évesek: Nagy Zsuzsanna, Király Irén, Ozsváth Ilona.
90 évesek: Haver Klára, Forró István, Poór Erzsébet.
95 éves: Mázsár Anna

Örökre eltávoztak:
2016 Január
Vígh Tibor /1951/
2016 Február
Haver Ferenc /1921/
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Juhász László /1941/
2016 Április
Szolga Katalin /1934/
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2016 Május
Vágovics Júlia /1933/

Óvodánk életéből...
A 2015/16-os tanévben is igyekeztünk eseménydússá tenni a gyermekeink életét. Minden évben újult
erővel tervezünk, és azon vagyunk, hogy az ovisok minél több élményt szerezzenek és örömmel járjanak az
óvodába, okosodjanak, fejlődjenek, egészséges, vidám gyerekek legyenek.
2015.10.19.-10.23. „Egészséges táplálkozás hete”. Már hagyománnyá vált óvodánkban ez a hét. Ilyenkor
igyekszünk még nagyobb figyelmet szentelni a gyerekek egészséges táplálkozására. Az egész hét folyamán
hozhattak különféle gyümölcsöket, zöldségeket, melyeket megkóstoltak, megkülönböztettek íz-, szín- és
más szempontok alapján. Verseket, énekeket tanultunk, meséztünk, rajzoltunk, festettünk a témával
kapcsolatban.
2015.10.26.-10.30 – „ Halloween hete”. Ilyenkor mindenütt a fényünnepre, Halloweenre készülnek az
emberek. Ez a boszorkányok, kísértetek, szellemek ünnepe okt. 31-én. Óvodánkban is minden évben
megünnepeljük, énekelünk, szavalunk, rajzolunk, töklámpásokat készítünk.
2015.11.25. – Mesedélelőtt az iskolában. Az alapiskola pedagógusai meghívtak bennünket a
„Komámasszony szőlője” c. mese előadására, ahol a gyerekek aktív részesei lehettek a mesének. A délelőtt
vidáman telt és mindenkinek nagyon tetszett.
2015.12.6. – Mikulás. Gyermekeink boldogan, de kicsit megszeppenve énekeltek a Mikulás bácsinak és
csillogó szemekkel vették át tőle a csomagokat és ismét feledhetetlen élménnyel lettek gazdagabbak.
2016.3.8. – Mesedélelőtt. Ezúttal a mesedélelőtt Galántán volt, ahol a gyerekek megtekintették az
„Aranyszőrű bárány” című mesét. Mindannyian nagyon örültek.
2016.3.23. – Álarcosbál és télbúcsúztató. Mivel februárban betegség végett elmaradt az álarcosbál, úgy
döntöttünk, hogy megtartjuk a „kiszebáb-égetés” délelőttjén. A gyerekek mindkét eseményt izgatottan
várták. Először boldogan bújtak jelmezbe, majd énekszó, dobpergés kíséretében búcsúztattuk a telet.
2016.4.20 – Brigád. Ezen a napon a pedagógusok közösen a szülőkkel brigádot szerveztek. Nagy Roland
magánvállalkozótól használt autógumikat, Oros Zsolt magánvállalkozótól pedig festékeket kaptunk, úgy,
hogy már csak a kreativitásunkon múlt, hogy szebbé, színesebbé tegyük az óvodánk udvarát. Külön
köszönet a sok szép virágért, amiket ültetni kaptunk hozzá.
2016.5.1. – Májfaállítás. Már hagyománnyá vált Feketenyéken a Májusfa-állítás. A falu apraja-nagyja
összejön ezen a rendkívüli eseményen.
2016.5.8. – Anyák napja. Az idei anyák napi ünnepség is a kultúrházban volt a helyi alapiskolával együtt. Az
idén is nagyon készültünk, hogy meglepjük az anyukákat és nagymamákat.
2016.5.18. – Ovifesztivál. A fesztivál Vezekényen volt, ahol rajtunk kívül részt vettek a födémesi, vízkeleti,
hidaskürti és vezekényi ovisok. Minden óvoda helyes kis műsorral készült. Mindenki nagyon élvezte a
Vezekényi Óvoda vendégszeretetét.
2016.5.30.-6.2. – Gyemekhét. Már hagyománnyá vált óvodánkban „Gyermekhét”
Az idei programunk: Hétfő-sportnap, Kedd-mesedélelőtt, Szerda-kedvenc játék, Csütörtök-krétarajz a
Jednota üzlet parkolójában, Péntek-homokvárépítés, grill-party.
Külön köszönet a községi hivatalnak az egységes trikókért, amik a gyermekek és pedagógusok kaptak.
2016.6.27. – Kirándulás. Az idei kirándulást Pozsonyba szerveztük. Célunk az állatkert megtekintése volt.
2016.6.30. – Ballagás. Ebben az iskolaévben 11 ballagót búcsúztattunk. A gyerekek színvonalas műsorral
búcsúztak el az óvodától.
Ezúttal szeretnénk megköszönni a szülőknek a belénk vetett bizalmát, a községi hivatalnak,
polgármesterasszonyunknak, hogy mindenben támogatják óvodánkat úgy anyagilag, mint erkölcsileg és
mindenkinek, aki valamilyen módon támogatta, segítette óvodánkat.
Köszönjük!
Az óvoda kollektívája.
Király Edit tanító néni
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Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy az utolsó jelentkezésünk óta eltelt időszakról néhány szóban beszámoljak Önöknek, az
iskolánk életéről.
Igyekeztünk szebbé tenni tanulóink környezetét. Felújítottuk a folyosók díszítését, az öltözőbe új
bútordarabokat vettünk.
A legjelentősebb esemény az erdei iskola volt, melyen 13 tanuló vett részt. Teljesen ingyenesen élvezték a
csodálatos környezetet a Bajmóc melletti Hlboké rekreciós központban. Az Iskolaügyi Minisztérium által
adott 1OO € gyermekenként teljesen fedezte az ottani kiadásokat. Az utazási költségeket a községi hivatal
térítette. Ezúton is nagyon szépen köszönjük a támogatást. A természetben eltöltött öt nap alatt rengeteget
sportoltunk, játszottunk, diszkóztunk és ismerkedtünk a többi iskola diákjaival. A természet adta
lehetőségeket kihasználva, gyalogtúrákat is szerveztünk. A szakácsnők is mindent megtettek, hogy a tanulók
jól érezzék magukat. Napi ötszöri étkezés mellé még második vacsorát is készítettek. A sok mozgás
megtette jótékony hatását, mindent jóízűen fogyasztottak el. A folyadékpótlásra is gondoltak, a kiűrített
üvegeket korlátlanul feltölthettük teával, ízesített ásványvízzel, stb. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, mert
az ott tartózkodásunk alatt gyönyörű, napsütéses időt élvezhettünk. A gyerekek nagyon jól érezték
magukat. Útban hazafelé meglátogattuk a Bajmóci Állatkertet is, ahol „végre” vásárolhattak is tanulóink
.Hiszen mit ér a kirándulás vásárlás nélkül? Nagyon kellemesen és gyorsan telt az idő. Fáradtan, de
élményekben gazdagon indultunk haza.
Az iskolában rengeteg munka várt ránk. Ismétlések, felmérések írása, jegyek lezárása. Feszültségoldónak jól
jött a három napos úszótanfolyam. Tanulóink hivatásos úszóoktatók segítségével sajátították el az úszás
alapjait. Köszönjük szépen Nagy Rolandnak, aki teljes mértékben megtérítette az úszótanfolyam kiadásait.
Végtelenül hamar eltelt a tanév, és elérkezett a ballagás ideje. Iskolánktól öt kisdiák búcsúzott, akik
szeptembertől máshol folytatják tanulmányaikat. Megható és felemelő volt az ünnepély. Minden „útra”
kelő kis tanulónknak még így, az újság hasábjain keresztül is, sok-sok sikert, kitartást, új élményeket
kívánunk, igaz szeretettel. Azért azt is üzenjük, hogy ne felejtsék el honnan indultak, hol kapták azokat az
alapokat melyre lehet építeni! Legyenek büszkék iskolájukra, tudásukra, magyarságukra!
Mgr. Tončko Melinda
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Vendégségben
Felsőnyéken

az

V.

EURÓPAI

PIKNIKEN

Az európai piknik idén Felsőnyéken került
megrendezésre. Ezennel 9 országból közel 20
településről érkeztek vendégek. E három nap
gondatlan kikapcsolódást nyújtott számunkra, jelen
voltak komoly, mindannyiunkat érintő témák,
valamint
szórakoztató műsorok, fellépések. Községünkből is indult egy
autóbusz május 27-én délelőtt, a helyszínen nagyon kedves
fogadtatásban volt
részünk.
Mi,
feketenyékiek
bekapcsolódtunk
minden programba, helyi nyugdíjasaink egy 10 perces
dalcsokorral kedveskedtek, a közös főzésen belül „kúcsos”
kalácsokkal leptük meg a helyieket, melyeket a felvonulás során
„dobáltunk” szét, ahogyan az nálunk szokás a lagzis menetnél. A résztvevő országok kiállítása a helyi
alapiskolában volt megtekinthető, Feketenyékről helyi kivarrásokat vittünk. A piknik keretein belül került
megrendezésre az Észak Tolnai Hegyközség borversenye,
amelyre mi is beneveztünk egy nyugat-szlovákiai kékfrankos
rozéval, ill. olaszrizlinggel. Nagy meglepetésünkre a kékfrankos
rozé bor aranyérmes az olaszrizling ezüstérmes helyezést ért el.
Szombaton délelőtt volt a zászlós felvonulás fúvós zenekar
kíséretével a Szent
Orbán szoborhoz,
melyet egy rövid mise keretén belül a helyi plébános úr
megáldott. A hivatalos megnyitó szombaton délután három
órakor kezdődött, ezután egymást követték a színpadon a
fellépések,
előadások,
a
kultúrház mögött egy jurta sátor volt felállítva, ahol az íjászatot
is kilehetett próbálni. Az egészségsátorban ingyenesen lehetett
vércukorszintet, vérnyomást méretni. A napot tűzijátékkal majd
hajnalig tartó bállal zártuk. Vasárnap a szentmise után
indultunk haza.
Nagyon szépen köszönjük vendéglátóinknak ezt a csodás három napot, igazán kellemesen éreztük
magunkat és bízunk benne, hogy jövőre a VI. Európai Piknik keretein belül ismét találkozunk majd valahol.

Bc. Koller Kinga
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A 2015/2016-os szezon futballmérkőzései
I. kör

Diószeg

2-2

Feketenyék

16.8.2015

II.kör

Hidaskürt

4-0

Feketenyék

23.8.2015

III. kör

Feketenyék

1-1

Tósnyárasd

30.8.2015

IV. kör

Sempte (Šintava)

2-0

Feketenyék

6.9.2015

V. kör

Feketenyék

1-0

Kismácséd

13.9.2015

VI. kör

Vízkelet

3-0

Feketenyék

20.9.2015

VII. kör

Feketenyék

1-0

Tallós

27.9.2015

VIII.kör

Taksony

3-2

Feketenyék

4.10.2015

IX. kör

Feketenyék

2-0

Szentharaszt(Vinohr.n.V.)

11.10.2015

X. kör

Nemeskosút

5-0

Feketenyék

18.10.2015

XI. kör

Feketenyék

3-0

Nagymácséd

25.10.2015

XII. kör

Vágpatta (Pata)

7-1

Feketenyék

1.11.2015

XIII. kör

Feketenyék

3-1

Szered"B"

8.11.2015

XIV. kör

Feketenyék

1-0

Diószeg

13.3.2016

XV. kör

Feketenyék

0-1

Hidaskürt

20.3.2016

XVI. kör

Tósnyárasd

2-0

Feketenyék

27.3.2016

XVII. kör

Feketenyék

4-1

Sempte

3.4.2016

XVIII. kör

Kismácséd

2-1

Feketenyék

10.4.2016

XIX. kör

Feketenyék

2-1

Vízkelet

17.4.2016

XX. kör

Tallós

0-2

Feketenyék

24.4.2016

XXI. kör

Feketenyék

1-0

Taksony

1.5.2016

XXII. kör

Szentharaszt (Vinohr.n.V.)

0-3

Feketenyék

8.5.2016

XXIII. kör

Feketenyék

3-2

Nemeskosút

15.5.2016

XXIV. kör

Nagymácséd

1-0

Feketenyék

22.5.2016

XXV. kör

Feketenyék

0-3

Vágpatta (Pata)

29.5.2016

XXVI. kör

Szered "B" (Sereď)

2-1

Feketenyék

5.6.2016
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A 2015/2016 szezon futballmérkőzései
I . kör
II. kör
III. kör
IV. kör
V. kör
VI kör
VII. kör
VIII. kör
IX. kör
X. kör
XI. kör
XII. kör
XIII. kör
XIV. kör

Alsószerdahely (Dolná Streda
Feketenyék
Galánta "B"
Feketenyék
Nemeskosút
Tallós
Feketenyék
Feketenyék
Tósnyárasd
Feketenyék
Ábrahám Kisgeszt (Hoste)
Feketenyék
Feketenyék
Vágpatta (Pata)
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GYEREKEK
1-3
Feketenyék
5-2
Tósnyárasd
5-1
Feketenyék
4-4
Ábrahám Kisgeszt (Hoste)
1-4
Feketenyék
5-8
Feketenyék
0-2
Vágpatta (Pata)
7-0 Alsószerdahely (Dolná Streda)
3-4
Feketenyék
1-12
Galánta "B"
1-4
Feketenyék
12-0
Nemeskosút
2-3
Tallós
6-0
Feketenyék
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1.11.2015
8.11.2015
20.3.2016
27.3.2016
3.4.2016
10.4.2016
17.4.2016
24.4.2016
1.5.2016
8.5.2016
15.5.2016
22.5.2016
29.5.2016
5.6.2016

Lakossági információk
Figyelmeztetés
Feketenyék Község Önkormányzata ezúton figyelmezteti a lakosságot,
hogy a Tt. 79/2015. számú (HULLADÉKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY) törvény
értelmében kötelesek a hulladékot az engedélyezett hulladéktárólóba
lerakni és a hulladékkal a 2/2016-os számú általános érvényű rendelet
értelmében eljárni. Amennyiben valaki megszegi a Tt. 79/2015. számú
törvényt, ill. a 2/2016. számú általános érvényű rendeletet, akkor a
község önkormányzata megtárgyalja a kihágást a Tt. 79/2015. számú
törvény 115 § 3 bekezdése alapján és bírságot szab ki a Tt. 79/2015.
számú törvény 115 § 2. bekezdése alapján.
Felszólítás
Felszólítjuk azon kedves lakosainkat, akik még nem fizették meg a
háztartási szemét utáni illetéket, valamint az ingatlanadót, vagy csupán az
első félévre fizették ki adósságaikat, akkor kérjük, ezt mihamarabb
rendezzék személyesen a helyi községi hivatalban vagy a postahivatalban
a határozathoz csatolt csekken.
Figyelmeztetés lakosaink számára
Feketenyék Község Önkormányzata ezúton értesíti a lakosságot, hogy a
Tt. 50/1976. számú (ÉPÍTÉSÜGYI TÖRVÉNY) törvény értelmében kérjék a
helyi községi hivatalban az építkezés utólagos engedélyezéséről szóló
határozatot azokra az építményekre, amelyek engedély nélkül épültek.
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, IČO:00 305 871 tel.: 031/78 48 297
Szerkesztették: Bc. Koller Kinga, Kleiner Tímea
Regisztrációs szám: MK SR EV4474/11.
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