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Ismerem a vidék igényeit

2017
karácsonya
felé
Mindnyájan tapasztaljuk, rohan az idő. Néhány nap, és itt
a karácsony, az év legszebb, legmeghittebb, legcsaládiasabb ünnepe. Megint egy esztendő vége
felé közeledünk és talán egy kicsit több időnk lesz megállni,
egymást nemcsak nézni, hanem
meglátni is, esetleg még elgondolkozni is azon, milyen varázsa volt gyermekkori karácsonyunknak, és mára mi maradt
belőle.
Valamikor nem tudtuk kivárni, mikor jön el, a mai ember inkább túl akar lenni rajta. Kicsi
korunkban számoltuk, mennyit
alszunk, mára annyi maradt,
legalább kicsit többet alszunk.
Tudtunk örülni a legapróbb
ajándéknak is, mert szeretetből
fakadt, ma örülünk, ha legalább
valamennyire tudjuk teljesíteni
az elvárásokat.
Valóban csak ennyi maradt
a karácsonyból? Nem feltétlenül, rajtunk múlik! Az ünneptől azért mindnyájan várunk
valamit, még akkor is, ha már
régen nem írunk Jézuskának
kívánságainkról. Valamit, valami mást, mint a rohanó szürke
hétköznapok.
Találjuk meg az ünnep legszebb ajándékát, amelyet nem
a karácsonyfa alatt kell keresni,
hanem a szívünkben: Isten emberré lett, hogy mindnyájunk
szíve, élete, családja, Krisztust
őrző boldog Betlehem lehessen.
Ne érjük be kevesebbel!
Az idén, 2017-ben is legyen
a miénk az igazi karácsony!
Nagy András,
esperes - plébános

Kedves polgártársak,
közeledik az év vége, amikor mérlegeljük az elmúlt időszakot, tervezzük a következő célokat. Örülök, hogy községünk folyamatosan fejlődik, több pályázatnak
köszönhetően is egyre szebb és
atraktívabb. Kellemesen érzik itt
magukat a környező községek lakosai is, ismerőseik és barátaik,
akiket büszkén hívnak meg Udvardra különböző kulturális eseményekre. Bízom benne, hogy az
idei Falunapok vagy a 3. Gurmánfeszt programja elnyerte tetszésüket, hogy kötelességeik mellett
tudtak időt szakítani a szórakozásra és a kikapcsolódásra is.

zöldesítettünk, új parkolókat hoztunk létre.
A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, Nyitra Megye
Önkormányzata vagy a Szlovák
Környezetvédelmi Ügynökség ál-

CÉLUNK NÖVELNI
AZ ÉLETSZÍNVONALAT
Ahogyan meggyőződhettek róla az immár 3 éve tartó polgármesteri tevékenységem alatt, az
ígéreteim nem csupán üres szavak. Minden, amit sikerült elérni, lakosaink életszínvonalának
növelését szeretné segíteni. Ahogyan már tájékoztattam Önöket
az Udvardi Újság hasábjain is, ez
év második félévében elsősorban
revitalizáljuk és szépítjük a faluközpontot, járdákat újítunk fel,

tal a 2. félévben támogatott sikeres pályázatok többsége jelenleg
elszámolás alatt áll.
Remélem, hogy a téli időszakban szívesen térnek be a könyvtárunkba is, ahol egyrészt új
kötetek, másrést új olvasó- és játszósarok várja az érdeklődőket.
Mindkét pályázatot a Művészet
Támogatásáért Alap finanszírozta.
A helyi könyvtár látogatásán kívül
ne hagyják ki az adventi és újévi
rendezvényeinket sem, melyekre
szeretettel meghívom Önöket.

Megyei választások. Kép: Králik E.

A lelkiatya kettős jubileuma
Az egyház képviselői, valamint
a helyi és környékbeli hívők november 4-én ünnepi szentmise
keretén belül köszöntötték Nagy
András lelkiatyát 50. születésnap-

MEGYE: Hogyan
szavaztunk itthon?
2017. november 4-én Udvardon
a 4 206 választásra jogosult lakosból 925-en vettek részt a szavazáson, a részvételi arány 21,99 százalékos volt. Milan Belica megyeelnök 311 szavazatot kapott községünkben (34,55%), míg az őt követő Farkas Iván jelölt mellett 290en tették le voksukat (32,22%).
A megyei képviselőjelöltek közül
községünk polgármestere Branislav Becík kapott a legtöbb szavazatot, mégpedig 763-at (17,18%),
őt követte Nagy Dávid 409 szavazattal, továbbá Klein Ottokár
(346), Bób János (297), Dobai
Tibor (225), Czuczor Mária (222),
Helena Bohátová (170), és a többiek.
(volbysr.sk)

ja, illetve felszentelésének 25. évfordulója alkalmából.
PAPI HIVATÁS
Községünk polgármestere Branislav Becík a francia író Alphonse
de Lamartine szavait idézve mondott köszöntőt: „A pap az a személy,
aki nélkül nem lehet megszületni
és meghalni sem. Ő szenteli meg
a bölcsőt és a koporsót, a házasságot és a ravatalt egyaránt. Az emberek lábai előtt árulják el legmélyebb
titkaikat.“ Ahogyan elhangzott,
a polgármester nagyra értékeli,
hogy a lelkiatya három évvel ezelőtt
tárt karokkal érkezett hozzánk.
„Remélem, hogy azóta otthon érzi
magát Udvardon. Ön az a személy,
akivel az emberek megoszthatják
gondolataikat, problémáikat, akit
bárki felkereshet,“ hansúlyozta
ki a polgármester, aki az ünnepeltnek sok erőt, egészséget, örömet
és hivatásához sok türelmet kívánt.
Mgr. Nagy András 1967. november 6-án, Nyitrán született.
1992. október 31-én szentelték
fel Nagyszombatban. Káplánként

TÁMOGATÁS A MEGYEI
VÁLASZTÁSOKON
Azt, hogy jó irányban haladunk,
a megyei választások eredményei
is bizonyítják. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy bizalmat szavaztak nekem, és megválasztottak a Nyitrai Kerületi Önkormányzat (NKÖ) képviselőjévé.
Támogatásuknak köszönhetően
újabb célokat sikerülhet elérni,
melyek községünk szempontjából
is fontosak lehetnek – rugalmasabb autóbuszközlekedés, biztonságosabb utak és kereszteződések,
a piacorientált iskolák megőrzése
és fejlesztése, a kultúra és a sport
támogatása.
Köszönetemet fejezem mindazoknak, akik elmentek szavazni
és kifejezték érdeklődésüket a közügyek alakulása iránt.
A SIKER TITKA
A JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS
Igyekezni fogok ösztönözni a vidék további fejlődését, de szeretném nyugtázni, hogy ezután is az
első helyen községünk lesz. Van
még munka és cél bőven! A helyi
képviselőtestület tagjaival, községünk, illetve a községi vállalat alkalmazottaival együtt, társulásokkal, helyi vállalkozókkal karöltve
folyamatosan az életszínvonal növelésén munkálkodunk.
Bízom abban, hogy a 2018-as év
is megértésben, békességben fog
telni. Minden lakosnak boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag új évet kívánok!
Branislav Becík,
polgármester

szolgált Tardoskedden, Ipolyságon
és Zselízen, majd pedig esperesként és plébánosként Bényben. Isten áldja életét és szolgálatát! (PA)

A jubiláns.

Kép: Králik Erzsébet
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UDVARDHOZ KÖTŐDIK AZ ÚJ REKORD
A Gurmánfeszten elkészült az ország legnagyobb kocsonyája
Szlovákia legnagyobb kocsonyáját, különböző ínyencségeket, illetve
a régió legszebb tortáját kóstolhatták meg a 3. Gurmánfesztre látogatók.
112 LITERES KOCSONYA
Branislav Becík, községünk polgármestere elmondása szerint
a Gurmánfeszt célja feleleveníteni
a helyi szokásokat és elkészíteni
elődeink étkeit. Szombaton október 28-án a Kultúrház mellett
került megrendezésre a 3. Gurmánfeszt, mégpedig a helyi önkormányzat, az OBP Kft. községi
vállalat, az Udvard és térsége mikrorégió, illetve a Hudvord 1075
o. z. polgári társulás (Dvorské varechy - Udvardi fakanalak) közös
szervezésében. Tagjai községünk

REKORD, KÓSTOLÓ,
REGIONÁLIS ÍNYENCSÉGEK
Az óriási kocsonyát a verseny
kiértékelése előtt jegyezték be
a Szlovák Rekordok Könyvébe.
A rendezvényen részt vett a megyeelnök Milan Belica is. A 10-tagú zsűri értékelése alapján született meg a végső sorrend és kerültek átadásra az arany-, ezüst-,
illetve bronzsávos minősítések.
Aranysávos lett a motorosokból
álló MINK csapat Tardoskeddről,
illetve megvédte tavalyi első helyét Baromlak önkormányzatának

Kép: (FH)
ték,“ hangsúlyozta ki Cserge Réka
kultúrreferens.
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A RÉGIÓ TORTÁJA ÉS MÁS
FINOMSÁGOK
Másodjára került megrendezésre
a régió legszebb tortájáért zajló
verseny. Míg a csapatok kint főztek, a kultúrház kis termében kiállították a szebbnél szebb tortákat.
„Krémes torta kategóriában nyert
az udvardi Vanya Kinga, a további öt kategória nyertese (burkolt
torta, formatorta, aprósütemény,
cukorvirág, sós és egyéb) Bódis
Mária lett Perbetéről,“ tájékoztatott Makata Renáta kultúrreferens.
A 3. Gurmánfeszt Nyitra Megye
Önkormányzatának anyagi támogatásával valósult meg.
Pukanec Angelika

Kép: (PA)

Marek Mokráš, a Hudvord 1075 o. z. polgári társulás elnöke átvette a rekordot elismerő oklevelet.
Kép: Farkas Hajnalka
nevében készítették el az ország
legnagyobb, 112 literes kocsonyáját, amelyet ezáltal bejegyeztek
a Szlovák Rekordok Könyvébe.
A remekmű 180 x 70 centiméter
széles, 10 centiméter mély kádban
készült, tetejét főtt tojással díszítették. Vanya Attila helyi képviselő és Marek Mokráš, a társulás elnöke az újságíroknak elmondták,
hogy közel 20 órát dolgozott rajta
a csapat.

csapata. A Legkreatívabb csapat
címet Szemere község versenyzői vehették át. „A 7 főzőcsapat
között 3 udvardi csapat is versenybe szállt, ezért szeretnénk
köszönetet mondani az Udvardi
fakanalaknak, Gusztinak és csapatának, valamint a helyi szlovák
tanítási nyelvű alapiskolának,
hogy részvételükkel nemcsak
a verseny színvonalát emelték, de
községünk hírnevét is nemesbítet-

(2017. AUGUSZTUS – NOVEMBER)

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

Szeretnek fényképezni vagy festeni?

A karácsonyi nagytakarítás
alatt kiselejtezett ruhákat jótékonysági célra adományozhatják. „A tiszta ruhákat a községi
vállalat területén található ruhagyűjtő konténerbe helyezhetik,
mégpedig naponta 7,30 és 15,30
óra között,“ tudtuk meg Harcsa
Monikától, az OBP Kft. munkatársától.
Előzetes egyeztetést követően
a Szlovák Vöröskereszt Helyi Szervezetének is adományozhatják,
amely a szociálisan rászorulóknak osztja szét.
(PA)

Udvard község a jövő évi Falunapok keretében fénykép- és
festménykiállítást tervez „Udvard
udvardiak szemével“ címmel.
Ez alkalomból szeretnénk felszólítani mindazokat, akik szívesen
fényképeznek, illetve festenek,
hogy a következő témakörökben
készülhetnek a versenyre: természetünk, tradícióink, lakosaink,
községünk - előtte és utánna / történelem és jelen. Közelebbi információkkal községünk weboldalán
– a www.dvory.sk-n szolgálunk.
Nagy Silvia

ÚJSZÜLÖTTEINK (2017. AUGUSZTUS – NOVEMBER)

TÁRSASÁGI ROVAT
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Használt ruhák
gyűjtése

2017.08.05.
2017.08.26.
2017.09.02.
2017.09.09.
2017.09.09.
2017.09.09.
2017.09.16.
2017.09.16.
2017.09.16.
2017.09.23.
2017.09.30.
2017.10.07.
2017.10.14.
2017.10.14.
2017.11.10.
2017.11.18.

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

2017.08.05.
2017.08.10.
2017.08.23.
2017.09.02.
2017.09.06.
2017.09.10.
2017.09.11.
2017.09.12.

Jasmine Cintia Vadkertiová 2017.10.02.
Viktor Görči
2017.10.12.
Mathias Csicsó
2017.10.14.
Máša Lakatošová
2017.10.19.
Dušan Lakatoš
2017.10.20.
Octavio Horváth
2017.10.21.
Michal Villem
2017.11.09.

ELHUNYTAK (2017. AUGUSZTUS – NOVEMBER)
Izabela Šalgová (85)
2017.08.18.
Helena Maďarová (80) 2017.08.20.
Alexander Peták (75)
2017.08.20.
Ladislav Rozsnyó (67) 2017.08.27.
Alžbeta Šuminová (78) 2017.08.30.
Jozef Kecskés (65)
2017.09.05.
Alžbeta Laposová (97) 2017.09.11.

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

2017.09.21.
2017.09.28.
2017.10.12.
2017.10.12.
2017.11.11.
(KH)
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Évtizedek óta egymás oldalán
Udvard Község Önkormányzata idén is közös ünnepséget rendezett a jubiláló házaspárok
részére, akik ez évben ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját. 2017. október 8-án
a kultúrházban jelképes esküvel erősítették
meg fogadalmukat a következő párok:
25. ÉVFORDULÓ
– EZÜSTLAKODALMASOK
Jozef Iványi és Iveta, szül. Vadkertiová
Vojtech Lapoš és Tímea, szül. Čizmadiová
Norbert Vadkerti és Lucia, szül. Szőkeová
Ivan Holub és Aneta, szül. Šalgóová
50. ÉVFORDULÓ
– ARANYLAKODALMASOK
Vojtech Lengyel és Helena, szül. Nagyová
Ján Baka és Gizela, szül. Šuminová
Tibor Boldizsár és Zuzana, szül. Gašparíková
Anton Oláh és Edita, szül. Csóková

Falunapok

Štefan Vaško és Margita, szül. Bubelová
Alexander Slávik és Anna, szül. Pluhárová
František Dékány és Jurana, szül. Verešová
60. ÉVFORDULÓ
– GYÉMÁNTLAKODALMASOK
Rudolf Dékány és Terézia, szül. Polenová
Ľudovít Vadkerti és Gizela, szül. Smatanová
65. ÉVFORDULÓ
– VASLAKODALMASOK
Ján Opalek és Helena, szül. Lebóová
A helyi önkormányzat és községünk valamennyi lakosa nevében szeretettel gratulálunk
az egyes évfordulókhoz. A jubiláló házaspároknak még számos egészségben és megértésben eltöltött közös évet kívánunk.
Még több fényképet a rendezvényről községünk weboldalán találhatnak.
(KH)

Kép: Králik E.
Az idei falunapok színes programmal és
változatos helyszínnel fogadták a látogatókat. A falumúzeum udvara gazdag ételsorozattal és finom borokkal kecsegtetett.
Az iskolaudvaron gyerekek dala zenget, az iskolákban ügyes kezek dolgoztak.
A gyerekeket LEGO kiállítás, a felnőtteket
tűzoltókiállítás várta. A levegőben keveredett a jókedv és az ünnep hangulata, amit
este a csepergő eső sem rontott a fergeteges
EDDA koncerten.
A „Kultúra pre každého“ (Kultúra mindenkinek) című pályázat a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásával jött létre. Nyitra Megye Önkormányzatának anyagi támogatásával pedig a „Za
vínom do Dvorov“ (Udvardi borudvar)
című pályázat valósult meg.
Cserge Réka, kultúrreferens

Modernizáció a könyvtárban

Közös ünnepség.

Zöldesítettünk
Márciustól szeptemberig sikerült felújítani
az egészségügyi központ környékét. Nemcsak
szebb, rendezettebb, de biztonságosabb is lett.
A pályázatot a Falu Felújítása Program keretén belül a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség támogatta.
Nagy Silvia

Képek: Králik Erzsébet

A helyi könyvtárban új kötetek és modern
olvasó- és játszósarok várja az érdeklődőket.
Községünk két sikeres, a könvytárra irányuló pályázatot tudhat maga mögött. Az egyik
a könyvtár állományának bővítésére, a másik pedig új bútorok beszerzésével egy modern gyermekfoglalkoztató-, illetve olvasósarok kialakítására irányult. Mindkét pályázatot a Művészet
Támogatásáért Alap finanszírozta.
KÖNYVET MOBIL HELYETT
„Új köteteket vettünk, mégpedig 65 szlovák
és 57 darab magyar nyelvű könyvről van szó
– többek között mesekönyvek, szakirodalom,
ismeretterjesztő könyvek és más egyéb publikáció,” tájékoztatott Vízvári Nikoletta, a könyvtár
munkatársa.
„Szerettük volna elérni, hogy a mobiltelefon és
az internet világában a fiatalok is találjanak egyegy érdekes kötetet, amely hozzájárul az olvasási
készség fejlesztéséhez és a szókincs bővítéséhez.
Másrészt a könyvtár belső terének átalakításával
és modernizálásával több helyet tudunk biztosítani a szabadidős tevékenységekhez,“ tudtuk
meg Nagy Silviától a Közös Tanügyi Hivatalból,
amely november végén a nagyszombati Szent
Cirill és Metód Egyetem Tömegkommunikációs
Karával egy workshopot rendezett. „A rendezvény az iskolajújságok összeállításának és szerkesztésének fortélyait mutatta be,“ fűzte hozzá
Szalai Tibor, a Közös Tanügyi Hivatal másik alkalmazottja.
(PA)

Dvorské noviny – Udvardi Újság
Vydavateľ/Kiadó: Obec Dvory nad Žitavou – Udvard Község. Adresa/Cím: Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou. IČO: 00308897. ISSN 2453-6385. EV 5460/17.
Šéfredaktor/főszerkesztő: Angelika Pukanecová. Preklad/Fordítás: Angelika Pukanecová. Graﬁka a tlač/Graﬁka és tördelés: KORUND desktop spol. s r.o., Považská 18,
940 87 Nové Zámky. Počet výtlačkov/Példányszám: 1800. Redakcia si vyhradzuje právo zmien a redakčných úprav publikovaných príspevkov. Obsah publikovaných príspevkov
sa nemusí stotožňovať s názormi redakcie. A szerkesztőség fenntartja a kéziratok lerövidítésének és módosításának jogát. A közölt cikkek tartalmáért a szerkesztőség nem
vállalja a felelősséget.

