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Viem, čo vidiek potrebuje
Milí občania,
blíži sa koniec ďalšieho roka, kedy
bilancujeme, hodnotíme uplynulé
obdobie a plánujeme ďalšie ciele.
Teší ma, že neustále napredujeme – aj vďaka mnohým projektom je naša obec neustále krajšia
a atraktívnejšia. Príjemne sa u nás
cítia i návštevníci z okolitých obcí,
Vaši známi a priatelia, ktorých do
Dvorov pozývate na rôzne kultúrne podujatia. Pevne verím, že
program Obecných dní či 3. roč-

na zlepšenie a skvalitnenie života
občanov našej obce. Ako som Vás
už informoval aj v uplynulom vydaní Dvorských novín, v druhom
polroku 2017 postupne obnovujeme centrum obce, chodníky, pribudla zeleň aj parkoviská.
Väčšina úspešných projektov
podporených v 2. polroku Ministerstvom kultúry SR, Nitrianskym
samosprávnym krajom či Slovenskou agentúrou životného prostredia, je v štádiu zúčtovania.

Blížiac sa
k Vianociam
2017
Všetci cítime, ako čas letí.
Ešte niekoľko dní a sú tu Vianoce - najkrajší, najintímnejší a najrodinnejší sviatok v celom roku. Znova
sa pomaly končí jeden rok,
a zrejme budeme mať troška
viac času sa zastaviť, nielen
pozerať sa, ale aj vidieť našich blízkych, prípadne sa
zamyslieť nad tým, aké boli
Vianoce kedysi a čo z nich
nám zostalo v súčasnosti.
Dakedy sme sa nevedeli dočkať sviatkov, dnešný
človek to chce mať čím skôr
za sebou. Kedysi sme počítali, koľkokrát sa ešte vyspíme,
dnes sa tešíme, že sa aspoň
troška vyspíme.
Vedeli sme sa tešiť aj z tých
najmenších darčekov, lebo
boli z lásky, teraz sme radi,
že sme aspoň čiastočne splnili očakávania.
Z Vianoc zostalo skutočne
len toľko? Nemusí to byť bezpodmienečne tak. Záleží to
predovšetkým od nás! Všetci
niečo očakávame od týchto
dní, aj keď Ježiškovi už dávno nepíšeme svoje želania.
Očakávame niečo, čo je iné
ako všedné dni v roku.
Nájdime si ten najkrajší
dar, ktorý nebude pod stromčekom, ale v našich srdciach:
Boh sa stal človekom, aby sa
náš život, naše srdce, naša
rodina stali znova Krista
prijímajúcim Betlehemom.
Nepoľavme z toho!
Nech sú aj v tomto roku
2017 naše pravé Vianoce!
Ondrej Nagy,
dekan, farár

Voľby do VÚC.
níka Gurmánfestu naplnil všetky
očakávania, že ste si popri svojich
pracovných povinnostiach našli
čas aj na zábavu a kultúrne vyžitie.
SKVALITŇUJEME ŽIVOT
OBČANOV
Ako ste sa mohli presvedčiť za tri
roky môjho pôsobenia vo funkcii
starostu, moje sľuby nie sú prázdne reči. Všetko, čo sa urobilo, slúži

Foto: A. Králiková
Dúfam, že počas zimných mesiacov oceníte nové publikácie
v knižnici. Druhý projekt, takisto
podporený z Fondu na podporu
umenia, je zameraný na čiastočnú
výmenu starého nábytku a postupnú úpravu interiéru knižnice.
Okrem toho, nasledujúce víkendy
sa budú niesť v znamení adventných a novoročných podujatí,
na ktoré Vás srdečne pozývam.

PODPORA V ŽUPNÝCH
VOĽBÁCH
To, že sa uberáme správnym smerom, sa potvrdilo aj v uplynulých
župných voľbách. Aj touto cestou
Vám chcem poďakovať za dôveru,
ktorú ste mi prejavili zvolením
za poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aj vďaka Vašej
podpore sa mi bude dariť ľahšie
presadzovať ďalšie ciele, ktoré budú
prospešné i pre našu obec – zvýšenie dostupnosti autobusovej dopravy, zvýšenie bezpečnosti ciest
a križovatiek, rozvoj školstva
orientovaného na trh práce, podpora kultúry a športu.
Vďačný som Vám aj za to, že ste
prišli k urnám a takýmto spôsobom ste prejavili svoj záujem
o riešenie vecí verejných.
ÚSPECHY VĎAKA ÚZKEJ
SPOLUPRÁCI
Budem sa snažiť o ďalší progres
v rozvoji vidieka, no chcem Vás
ubezpečiť, že naďalej bude prvoradá naša obec! Práce i predsavzatí je ešte dosť. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva,
zamestnancami obce a obecného
podniku, členmi združení a spolkov, ako i miestnymi podnikateľmi, neustále vynakladáme úsilie
v prospech skvalitňovania života
v našej obci.
Verím, že aj v roku 2018 si navzájom budeme prejavovať veľa
porozumenia a spolupatričnosti.
Všetkým občanom prajem šťastné a veselé vianočné sviatky, ako
i veľa osobných a pracovných
úspechov v novom roku!
Branislav Becík, starosta obce

Dvojité jubileum duchovného otca
Predstavitelia cirkvi, Dvorčania a ďalší veriaci z okolia si 4. novembra v rámci slávnostnej svätej omše uctili 50. narodeniny
a 25. výročie vysviacky miestneho
duchovného otca Ondreja Nagya.
FARÁR ŽEHNÁ KOLÍSKU I TRUHLU
Svätá omša celebrovaná jubilantom mala ďakovný charakter, po
nej nasledovali gratulácie. Slávnostné blahoželanie predniesol aj
starosta obce Branislav Becík, ktorý citoval slová francúzskeho spisovateľa Alphonsa de Lamartina:
„Farár je človek, bez ktorého nie
je možné narodiť sa, ani umrieť.
Žehná kolísku i truhlu, manželstvo
i katafalk. Pri jeho nohách ľudia
prezrádzajú svoje najväčšie tajomstvá.“ Ako ďalej odznelo, starosta
si nesmierne váži, že pán farár

Jubilantovi blahoželá starosta obce.
Foto: A. Králiková

k nám pred vyše tromi rokmi prišiel s otvorenou náručou. „Dúfam,
že sa tu už cítite ako doma. Vďaka
vašej vzácnej povahe si k sebe nachádzame spoločnú cestu. K tomu
prispieva vaša ochota počúvať nás
a zdieľať s nami naše starosti, ťažkosti, ale aj radosti každodenného
života,“ pokračoval starosta, ktorý
jubilujúcemu farárovi na záver zaželal pevné zdravie, veľa síl, radosti,
spokojnosti a trpezlivosti, ktoré vo
svojom povolaní potrebuje.
Mgr. Ondrej Nagy sa narodil
6. 11. 1967 v Nitre, ordinovaný bol
31. 10. 1992 v Trnave. Pred našou
obcou pôsobil ako kaplán v Tvrdošovciach, Šahách a v Želiezovciach,
následne ako dekan a farár v Bíni.
Nech Boh žehná jeho kroky a duchovnú činnosť!
(AP)
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DVORY MAJÚ SLOVENSKÝ REKORD

VÚC: Ako dopadli
voľby u nás?

Na Gurmánfeste pripravili najväčšiu huspeninu
Najväčšiu huspeninu Slovenska, rôzne gurmánske špeciality a najkrajšiu tortu regiónu mohli v rámci 3. ročníka Gurmánfestu ochutnať návštevníci a obyvatelia obce Dvory nad Žitavou.
112 LITROVÁ HUSPENINA
Ako priblížil starosta obce Branislav Becík, cieľom Gurmánfestu
je každoročne oživiť miestne tradície a pripraviť chuťovky našich
starých materí. V sobotu 28. októbra sa pri Kultúrnom dome vo
Dvoroch nad Žitavou konal už
3. ročník podujatia, na ktorom sa
okrem miestnej samosprávy po-

REKORD, OCHUTNÁVKA,
REGIONÁLNE ŠPECIALITY
Registrácia obrovskej huspeniny
do Slovenskej knihy rekordov prebehla pred vyhodnotením súťaže
za účasti predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milana Belicu. Na základe bodového hodnotenia 10-člennej poroty sa určilo finálne poradie súťažiacich v zlatom,

Najväčšia huspenina Slovenska.

Foto: H. Farkas

dieľal aj obecný podnik OBP, spol.
s r.o., mikroregión Dvory a okolie
a občianske združenie Hudvord
1075 o. z. (Dvorské varechy - Udvardi fakanalak). Ich členovia sa
v mene obce postarali o slovenský
rekord - uvarili najväčšiu, 112 litrovú huspeninu. Stuhnúť ju nechali
v špeciálne na tento účel vyrobenej
nádobe o rozmerov 180x70x10 cm
a ozdobili ju varenými vajíčkami.
Miestny poslanec Attila Vanya
a predseda občianskeho združenia
Hudvord 1075 o.z. Marek Mokráš
novinárom priblížili, že ju pripravovali temer 20 hodín.

striebornom a bronzovom pásme.
V zlatom pásme skončilo družstvo
motorkárov MINK z Tvrdošoviec.
Svoje vlaňajšie víťazstvo si obhájilo
aj družstvo obce Branovo. Najkreatívnejším sa na základe hlasovania
obecenstva stalo družstvo obce Semerovo.
„Chceli by sme vysloviť poďakovanie trom miestnym družstvám,
ktorými boli Dvorské varechy,
Guszti a jeho družstvo, ako i súťažiaci miestnej ZŠ so slovenským
vyučovacím jazykom. Nielen spestrili súťaž, ale pričinili sa aj o šírenie dobrého mena obce,“ zhodno-

ZOSOBÁŠILI SA

(AUGUST – NOVEMBER 2017)

Peter Borbács a Andrea Benkovičová
Alexander Csomor a Andrea Salgó
Peter Jasný a Zuzana Vadkertiová
Peter Poruban a Klaudia Gubová
Radoslav Srňan a Magdaléna Godová
Michal Stanko a Katarína Nagyová
Richard Tóth a Martina Andrejková
Marián Nagy a Dominika Švaňová
Peter Káplocký a Gabriela Százová
Tomáš Oravek a Denisa Kissová
Gabriel Takács a Kristína Brathová
Gabriel Nagy a Marta Janáčová
Tomáš Lehoczky a Tatiana Mrváňová
Péter Kóbor a Nikoleta Kriváneková
Róbert Pintér a Gabriela Gieciová
Kevin Goda a Alica Nagyová

tila kultúrna referentka Réka Csergeová.
TORTA REGIÓNU A INÉ
DOBROTY
Záujem bol aj o 2. ročník Súťaže
o najkrajšiu tortu regiónu. Kým sa
vonku varilo, v malej sále kultúrneho domu si návštevníci mohli
prezrieť a ochutnať výtvory šikovných cukrárok a gazdiniek. „V kategórii krémové torty obsadila prvé
miesto Dvorčanka Kinga Vanyová,
v ďalších piatich kategóriách (poťahovaná torta, poťahovaná 3D torta,
zákusky, cukrové kvety, slané a iné
dobroty) si prvé miesta odniesla
Mária Bódisová z Pribety,“ informovala kultúrna referentka Renáta
Makatová.

05.08.2017
26.08.2017
02.09.2017
09.09.2017
09.09.2017
09.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
23.09.2017
30.09.2017
07.10.2017
14.10.2017
14.10.2017
10.11.2017
18.11.2017

4. novembra 2017 sa vo Dvoroch nad Žitavou spomedzi 4 206
zapísaných voličov zúčastnilo volieb 925, čo je 21,99 %. Zvolený
predseda NSK Milan Belica dostal
v našej obci 311 hlasov (34,55%),
za ním nasledoval Iván Farkas
s počtom hlasov 290 (32,22%).
Najviac hlasov spomedzi kandidátov na poslancov získal starosta
našej obce Branislav Becík 17,18 %,
a to 763 hlasov, za ním nasledovali
Dávid Nagy (409 hlasov), Otokar Klein (346), János Bób (297),
Tibor Dobai (225), Mária Czuczor (222), Helena Bohátová (170),
a ďalší.
(volbysr.sk)

3. ročník Gurmánfestu spolufinancoval Nitriansky samosprávny
kraj.
Angelika Pukanecová

Kam vynášať
nepotrebné šatstvo

Radi fotíte či
maľujete?

Ak ste počas predvianočného
upratovania vytriedili nepotrebné šatstvo, môžete ho darovať na
charitatívne účely. „Čisté, ešte použiteľné šatstvo je možné uskladniť do kontajneru v areáli OBP,
a to denne medzi 7,30 a 15,30 hod.
Odtiaľ ho pravidelne odvážajú
na charitatívne účely,“ informovala Monika Harcsová, administratívna pracovníčka OBP, spol.
s r. o.
Neobnosené veci môžete po
predchádzajúcej dohode darovať
aj Miestnemu spolku Slovenského Červeného kríža, ktoré šatstvo
vydáva sociálne slabším osobám
a rodinám v hmotnej núdzi. (AP)

Obec Dvory nad Žitavou plánuje v rámci Obecných dní v roku
2018 zorganizovať výstavu fotografií a obrazov s názvom „Dvory
očami Dvorčanov“. Pri tejto príležitosti chceme osloviť všetkých
občanov, ktorí radi fotia a maľujú, aby prispeli svojimi fotkami
a maľbami, resp. ich priebežne
zhotovovali na témy: naša príroda, naše tradície, naši ľudia, ako
aj naša obec pred a po / minulosť
a súčasnosť. Bližšie informácie
o výstave a jej podmienkach nájdete zverejnené na webovej stránke obce www.dvory.sk.

NARODILI SA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Ján Dániel Baláž
Kiara Santien Lachová
Denis Sztojka
Franko Lakatos
Leonard Hruška
Diana Lakatosová
Martin Myšák
Lana Kristína Vörösová

(AUGUST – NOVEMBER 2017)

05.08.2017
10.08.2017
23.08.2017
02.09.2017
06.09.2017
10.09.2017
11.09.2017
12.09.2017

OPUSTILI NÁS
Izabela Šalgová (85)
Helena Maďarová (80)
Alexander Peták (75)
Ladislav Rozsnyó (67)
Alžbeta Šuminová (78)
Jozef Kecskés (65)
Alžbeta Laposová (97)

Silvia Nagyová

Jasmine Cintia Vadkertiová 02.10.2017
Viktor Görči
12.10.2017
Mathias Csicsó
14.10.2017
Máša Lakatošová
19.10.2017
Dušan Lakatoš
20.10.2017
Octavio Horváth
21.10.2017
Michal Villem
09.11.2017

(AUGUST – NOVEMBER 2017)

18.08.2017
20.08.2017
20.08.2017
27.08.2017
30.08.2017
05.09.2017
11.09.2017

Mária Gallová (90)
Mária Vadkertiová (68)
Ladislav Fűri (85)
Michal Vízik (61)
Mikuláš Okruhlica (82)

21.09.2017
28.09.2017
12.10.2017
12.10.2017
11.11.2017
(OcÚ)
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Desaťročia na spoločnej ceste životom
Samospráva obce Dvory nad Žitavou aj
v tomto roku zorganizovala spoločnú oslavu
pre jubilujúce manželské páry, ktoré si v tomto roku pripomínajú okrúhle výročie sobáša.
V nedeľu 8. októbra 2017 si v kultúrnom dome
obnovili svoj manželský sľub nasledujúce manželské dvojice:
25. VÝROČIE
– STRIEBORNÉ SOBÁŠE
Jozef Iványi a Iveta, r. Vadkertiová
Vojtech Lapoš a Tímea, r. Čizmadiová

Norbert Vadkerti a Lucia, r. Szőkeová
Ivan Holub a Aneta, r. Šalgóová
50. VÝROČIE
– ZLATÉ SOBÁŠE
Vojtech Lengyel a Helena, r. Nagyová
Ján Baka a Gizela, r. Šuminová
Tibor Boldizsár a Zuzana, r. Gašparíková
Anton Oláh a Edita, r. Csóková
Štefan Vaško a Margita, r. Bubelová
Alexander Slávik a Anna, r. Pluhárová
František Dékány a Jurana, r. Verešová

Jubilujúce manželské páry oslavovali spoločne.

Obecné dni

Foto: H. Farkas
Pestrý program Obecných dní sa v tomto
roku konal aj na novom dejisku. V areáli
obecného múzea nechýbala ochutnávka výborných vín a gastronomických pochúťok,
na školskom dvore znela pieseň školákov,
v priestoroch vzdelávacej inštitúcie sa vyrábali rôzne ručné práce a umelecké výtvory.
Pre deti bola pripravená LEGO výstava, pre
dospelých zas hasičská. Príjemnú atmosféru
neprekazil ani dážď počas neopakovateľného vystúpenia maďarskej rockovej kapely
EDDA.
Kultúrne vystúpenie Dvorčanov a žiakov
v rámci projektu „Kultúra pre každého“
bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, projekt „Za vínom do Dvorov“ bol podporený
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
Réka Csergeová, kultúrna referentka

Modernizácia knižnice
Do knižnice nepribudli iba nové knihy, ale
aj moderný nábytok.
Naša obec sa úspešne uchádzala o dotáciu
v rámci dvoch projektov. Cieľom prvého bolo
vytvoriť akúsi „Knižnicu 21. storočia“ s príjemným a útulným čitateľským kútom vhodným
na stretávanie sa ľudí so spoločnou záľubou –
čítaním, ako aj na organizovanie rôznych kultúrnych aktivít. Do interiéru knižnice pribudli
nové, moderné kreslá a stoly, najmenším sa zas
určite bude páčiť detský kútik.
ZOBER KNIHU, NIE MOBIL
V rámci ďalšieho projektu sa podarilo doplniť
knižničný fond. „Rozšírili sme ho o 65 slovenských a 57 maďarských publikácií – rozprávkové
knižky, odbornú či populárno-náučnú literatúru, a podobne,“ uviedla pracovníčka knižnice
Nikoleta Vízváriová. „Cieľom spomínaného
projektu „Zober knihu, nie mobil“ bolo nakúpiť žiadanejšiu a vyhľadávanejšiu literatúru.
V dobe moderných technológií, keď internet
preberá vedúce postavenie, u ľudí badať zhoršujúcu sa čitateľskú gramotnosť. Nákupom novej
literatúry sme preto chceli osloviť mladých ľudí,
odpútať ich pozornosť od mobilu a internetu,
ukázať im čaro písaného slova, rozširovať ich
slovnú zásobu a zlepšovať ich predstavivosť,“
priblížila Silvia Nagyová, pracovníčka Spoločného školského úradu so sídlom vo Dvoroch
nad Žitavou.

60. VÝROČIE
– DIAMANTOVÉ SOBÁŠE
Rudolf Dékány a Terézia, r. Polenová
Ľudovit Vadkerti a Gizela, r. Smatanová
65. VÝROČIE
– ŽELEZNÝ SOBÁŠ
Ján Opalek a Helena, r. Lebóová
V mene miestnej samosprávy, ako i občanov
obce im srdečne blahoželáme ku krásnemu
výročiu a prajeme, aby ďalšie roky spoločného
života prežili v dobrom zdraví, v láske a vo vzájomnom porozumení. Ďalšie fotografie nájdete zverejnené na webovej stránke obce. (OcÚ)

Fotky: A. Králiková
Oba projekty z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia. Koncom novembra
na ne nadväzoval aj workshop, ktorý zorganizovali pracovníci školského úradu v spolupráci
s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. „Zamerali sme
sa na prezentáciu techniky tvorby školských časopisov. Našou snahou bolo motivovať žiakov,
rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť a tvorivé písanie,“ doplnil Tibor Szalai zo SŠÚ.
(AP)

Zeleň pre zdravie

Obec Dvory nad Žitavou v mesiacoch marec až september 2017 realizovala projekt
s názvom „Zeleň pre zdravie“, ktorého cieľom bolo obnoviť, revitalizovať a sfunkčniť
vstupné časti zastavaného územia areálu
zdravotného strediska, a to odstránením betónových nosičov starého plotu, sadovníckymi úpravami, doplnením zelene a prvkami drobnej architektúry. Upravený areál je
jednak krajší, estetickejší, ale i bezpečnejší.
Projekt bol finančne podporený z Programu
obnovy dediny.
Silvia Nagyová
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