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EGYEDIEK SZERETNÉNK LENNI
Kedves Udvardiak,
engedjék meg, hogy ezúton is tájékoztassam Önöket az önkormányzat ezévi terveiről.
ÚJ TORNATEREM
Községünk több sikeres pályázatot
nyújtott be. Az iskolaügyi minisztérium 200-ezer eurós támogatást hagyott jóvá egy új tornaterem felépítésére, amely a régi mellett lesz elhelyezve. Mivel a jelenlegi tornaterem
kapacitása nem elegendő, ezzel is
szeretnénk gyermekeinket a sportra
és egészséges életmódra ösztönözni.
Sok esetben a diákok csak az
5. osztálytól jutottak a tornaterembe,
addig az iskolák folyosóin tornáztak.
Az új tornatermet már az 1. osztálytól használhatják és a délutáni órákban a nyilvánosság is igénybe veheti
majd. Az az elképzelésünk, hogy
párhuzamosan működik mindkét tornaterem – az egyik az alsó,
a másik a felső tagozatok számára.
Az építmény, amely öltözőket és szociális helyiségeket is tartalmazni fog,
remélhetőleg szeptemberben kerül
átadásra.
FOLYTATJUK AZ UTAK FELÚJÍTÁSÁT
Ahogyan az utóbbi testületi ülésen
is elhangzott, a Tajovský és a Petőfi utcában útfelújítást tervezünk.
Egyelőre keressük a támogatási lehetőségeket. Természetesen tudjuk,
hogy nemcsak ebben a két utcában
fontos a burkolatcsere. A többi utcát
majd a csatornarendszer kiépítése
után újítjuk fel, hogy ne csináljunk
magunknak felesleges munkát. Két
és fél éve húzódik a közbeszerzés
a kanalizációra, amelynek nyárig le
kéne záródnia. Csak ezután fogjuk
tudni kiépíteni a csatornarendszert
a falu másik részében. Ezt követően,
úgy 5 éven belül, a többi megrongálódott út felújítására is folyamatosan
sor kerül. A jövő évi költségvetésben
nagyobb anyagi keretet szeretnénk
kitűzni e-célra.
HASZNÁLJÁK KI AZ ÁLTALÁNOS
PARDONT
A Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.
vezetőségével abban állapodtunk
meg, hogy megkezdjük a vízvezeték kiépítését azokban az utcákban,
ahová még nincs bevezetve. Májusban kezdjük az Akácfa utcával, majd
a többivel folytatjuk.
Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy használják ki
az általános pardont. A vízművek
ugyanis lehetővé teszik mindazok-

nak, akik ezidáig a vízvételt a közüzemi vízvezetékből szerződés nélkül tették vagy a szennyvizet a közüzemi szennyvízcsatornahálózatba
szerződés nélkül engedték, hogy
2018. július 1-ig szankciók nélkül
legalizálják csatlakoztatásukat. Úgy
gondolom, hogy az általános pardon megfelelő alkalom arra, hogy
az építmény vagy a telek tulajdonosa
teljesítse törvényes kötelezettségét.
A vízművek felhívását községünk
weboldalán is megtalálják.
4. ÚJVILÁG
Bevallom, hogy a 4. Újvilág előkészületeit területi eljárás késleltette,
mivel összekötöttük az aquaparkkal.
Az egész bürokrácia három évig
tartott, az eljárást tavasszal sikerült lezárni. A Nyugat-szlovákiai
Disztribúciós Részvénytársasággal
megeggyeztem abban, hogy az
elektromos hálózat áthelyezését

záépítését foglalja magába, a másik
egy komplett felújítást, hőszigeteléssel együtt. Mindezt a nyári hónapok alatt szeretnénk véghez vinni,
amikor az intézmények csökkent
létszámmal működnek. Az óvodák
kapacitásának növelését követően
bölcsőde létrehozását is mérlegeljük.
A RENDŐRSÉGET ÁTHELYEZZÜK,
A „POLIKLINIKÁT“ FELÚJÍTJUK,
INFORMÁCIÓS KÖZPONTOT HOZUNK
LÉTRE
A falu központjában több változást
is tervezünk. Májusban megkezdjük
a községi hivatal felújítását, amire
dotációt kaptunk. A munkálatok
magában foglalják a tető-, illetve
tetőtéri nyílászárók cseréjét, az épülethomlokzat és a világítás rekonstrukcióját.
Az egészségügyi központot is felújítjuk. Április közepén került kiírásra az Egészségügyi Miniszté-

Polgármesterünk idén is megemlékezett a Nemzetközi Könyvajándék
Napjáról.
Kép: (PA)
a 4. Újvilágon a saját költségeire végzi, ami közel 200-ezer eurós tétel. Ennek köszönhetően az említett összeget sikerül megspórolni a falu költségvetéséből. A hálózat áthelyezése
a 2. Újvilágot, illetve a Petőfi utcát
(3. Újvilágot) is érinti majd.
Az új utca alapkövének ünnepélyes letétele szeptemberre van betervezve, ekkor kezdenénk meg a telkek
árusítását.
VÍZELVEZETÉS
Ősszel a plébános úr arról tájékoztatott, hogy az esővíz alámossa
a templomunk falait. Ahogyan láthatták, az OBP községi vállalattal, illetve
a helyi plébániával együttműködve
sikerült megoldani ezt a problémát
és megóvni falunk egyik legdominánsabb épületét.
ÓVODA: HOZZÁÉPÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS
Az óvoda épületére két pályázatot
is benyújtottunk, mindkettőt sikeresen. Az egyik egy új osztály hoz-

rium pályázati felhívása, amelybe
szeretnénk bekapcsolódni. Célunk
a „poliklinika“ modernizációja és
egy integrált egészségügyi központ
létrehozása, melynek révén új specialisták (orvosok) érkezhetnek sokkal
jobb infrastrukturális és szakmai körülmények közé.
Hogy a lakosok kedvében járjunk, a falu központjába helyezzük
át a rendőrséget és a piacteret. Erre
a célra anyagi támogatást kértem
a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumától, illetve a Kormányhivataltól. A Községi Rendőrség
a védett műhellyel és új információs
központtal a volt „presszó“ épületében kap helyet, a piacteret a múzeum
udvarába helyeznénk át. Parasztudvar kialakításán gondolkodunk,
a múzeumon tetőcserét végeztetnénk. A következő 2-3 évben a többi
épületünket is ilyen vidéki stílusban
újítanánk fel. Mindezt egységes épülethomlokzattal és nádtetővel érnénk
el, amely valamikor jellegzetes volt

községünk arculatára. Az említett
változásoknak köszönhetően egyediek szeretnénk lenni Szlovákiában.
Végezetül engedjék meg, hogy az
önkormányzat, a községi vállalat, helyi szervezetek, illetve Nyitra Megye
Önkormányzatának nevében szeretettel meghívjam Önöket a Majálisra
és a Gyermeknapra, melyek keretén
belül színes műsor várja Önöket. Kellemes szórakozást kívánok!
Branislav Becík, polgármester

Májusi gondolatok
A természet nemcsak örök
körforgás, hanem újból és
újból megmutatja a maga
szépségét is. Ennek egyik
kiteljesedése a legszebb hónapban, májusban történik.
Ez a költőket, művészeket, sőt
ez a hónap mindannyiunkat
megérint, előhívja lelkünkből a szépet és a jót. Zsenge, friss virágaival a május,
pünkösd hava, szinte hordozója az igaz, emberi, őszinte
érzéseknek és megerősítője
az ember azon hitének és bizakodásának, hogy a természet példájából kiindulva
mindig van remény a változásra, megújulásra, nem
csak látni, hanem megélni
a szépet és a jót.
Május nemcsak a szeretet
és a szerelem hónapja, hanem egy csodaszép és fontos,
nyugodtan mondhatjuk Isten adta ünnep hónapja is.
Ez pedig nem más, mint az
anyák napja.
Ez az ünnep nemcsak egyszeri megemlékezésről és néhány szál virágról szól! Isten
az édesanyákra bízta az új
élet hordozását, és az ő hivatásuk az, hogy a családba,
a világba szépet, érzőt, nemeset, igazán emberit oltsanak önzetlen, áldozatos szeretetükkel.
Az édesanyák szeretete
Isten végtelen szeretetének
apró, pótolhatatlan mécsesei
a világban. Önmagukat adják, bennünket hordoznak,
szívüket osszák egy életen át.
„A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem
érzi önmaga édességét” –
írja Weöres Sándor. Ilyen az
édesanyák szeretete.
Isten éltesse az édesanyákat és a nagymamákat!
Nagy András
esperes - plébános
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Legyenek körültekintőek!
Az udvardi Községi Rendőrség tagjai fokozott óvatosságra
és körültekintésre hívják fel a kerékpárosok és gyalogosok figyelmét. Tavasszal a közutak forgalma zsúfoltabbá válik. Ebben az időszakban a gyalogosok és a kerékpárosok is - mint
a közlekedés legvédtelenebb résztvevői – nagyobb kockázatnak vannak kitéve.
A gyalogosok gyakran elfeledkeznek a közúti közlekedésről
szóló törvényből adódó kötelelességeikről. Gyakran vagyunk
szemtanúi annak, hogy a zebrán kívül mennek át az úttesten, vagy például nem viselnek
fényvisszaverő kiegészítőket.
A közlekedési balesetekért sokszor a kerékpárosok is felelősek. Tavasztól ismét sok biciklissel kell számolni az utakon.
A KERÉKPÁROSOKRA
IS VONATKOZIK
A TÖRVÉNY
„Gyakran kivilágítatlan kerékpáron, illetve egymás mellett
közlekednek, nem használják
a fényvisszaverő kiegészítőket,
előreláthatatlanul változtatnak
irányt, nem az úttest megfele-

lő oldalán közlekednek, nem
adnak elsőbséget. A kerékpárosok leggyakoribb kihágása
községünkben talán az, hogy
a járdán közlekednek és a gyalogosátkelőhelyen kellnek át,“
tájékoztatott Káplocký Norbert, a helyi Községi Rendőrség parancsnoka.
FÉNYVISSZAVERŐ
ELEMEK
Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy rossz látási viszonyok
esetén az úttest szélén közlekedő biciklis köteles fényvisszaverő kiegészítőket használni.
Lakott területen kívül a kerékpáros köteles fejvédő sisakot
viselni, viszont a 15 éven aluli
kerékpárosoknak lakott területen is abban kell közlekednie.

STATISZTIKAI ADATOK A NYILVÁNTARTÁSBÓL
2018. január elsejéhez községünkben 5062 lakos volt nyilvántartva.
A tavalyi év folyamán Udvardon 17 házasság köttetett, ebből
12 egyházi és 5 civil esküvő volt.
2017-ben községünkben 58 fő hunyt el - ebből 24 nő és 34
férfi.
Falunkba tavaly 75 személy jelentkezett be tartós lakhelyre,
97 pedig elköltözött.
Községünkben a múlt év folyamán 41 gyermek született,
ebből 17 lány és 24 fiúgyermek.
Az idei év első újszülöttje Patrik Kováč. A kisfiú 2018. január
2-án született. Szülei Babka Ildikó és Kováč Arnold. Sok szeretettel gratulálunk!
Vadkerti Ilona
a lakossági nyilvántartás, szociális ügyek
és anyakönyv részlegének munkatársa
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MIKOR LESZ?
G

Elsőáldozás
2018. május 27. (vasárnap)

G

Bérmálás

G

G

Ballagás – Majthényi
Adolf MTNy Alapiskola
2018. június 22. (péntek)

jövőre

G

Ballagás – ZŠ (szlovák
alapiskola)
2018. június 27. (szerda)

Ballagás – MŠ (szlovák
óvoda)
2018. június 20. (szerda)

G

Ballagás – MŠ – Óvoda
(magyar óvoda)
2018. június 21. (csütörtök)

Kerékpártúrára készülve - a 15 éven aluli kerékpárosoknak lakott területen is
fejvédő sisakot és fényvisszaverő kiegészítőket kell viselniük.
Kép: (KR)
LÁTNI ÉS LÁTSZÓDNI
Ne feledkezzünk meg arról,
hogy a gyalogos a közlekedés
legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb résztvevője. „A gyalogos láthatósága a ruhája színétől is függ. Például, a feketébe öltözött személy ruhája
elnyeli a fényt, ezért nem lehet

felismerni. Ha valaki fényvisszaverő mellényt vagy elemeket visel, már 200 méterről
látni,“ magyarázta el Pintér
József, parancsnokhelyettes.
Ahogyan hozzáfűzte, az is gyalogosnak számít, aki csak a biciklijét tolja.
(PA)

Óvakodjanak a csalóktól
A Községi Rendőrség felhívja a lakosok, főként az idősek
figyelmét arra, hogy ne engedjenek be otthonaikba ismeretlen személyeket. A környező
községekben is gyakran megtörtént, hogy a csalók különféle
ürüggyel bejutottak a házba és
meglopták a jóhiszemű nyugdíjast. Sokszor a villany- vagy
a gázművek munkatársainak
adják ki magukat. A nyugdíjasoknak azt állítják, pénzt kapnak vissza az elszámolásból,
de arra kérik őket, váltsák fel

a nagyobb bankjegyet. Vagy
azt hazudják, hoztak valamit
a nyugdájas fiának, lányának,
vagy csak egyszerűen egy pohár vizet kérnek, hogy bejussanak a lakásba.
Legyenek óvatosak, ne engedjenek be idegeneket. Abban az esetben, ha gyanús
személyeket észlelnek, hívják
a helyi Községi Rendőrséget
a 0905/645 819-es számon
vagy az állami rendőrséget
a 158-as telefonszámon.
(PA)

TÁRSASÁGI ROVAT
ÚJSZÜLÖTTEINK (2017. NOVEMBER – 2018. MÁRCIUS)
Patrik Kováč
Gabriel Kuruc
Dávid Kovačič
Alex Kozák
Adrian Dékány
Natália Kuchtová
Frederika Lakatošová
Lili Kissová

2018.01.02.
2018.01.03.
2018.01.15.
2018.01.21.
2018.01.25.
2018.02.03.
2018.02.20.
2018.02.28.

Nikolas Lakatoš
Boris Dobrý
Kristína Lakatošová
Sebastián Lakatoš
Justin Stojka
Nikolas Banda
Vanda Farkasová

2018.03.08.
2018.03.10.
2018.03.11.
2018.03.11.
2018.03.16.
2018.03.16.
2018.03.26.

ELHUNYTAK (2017. NOVEMBER – 2018. MÁRCIUS)
Ján Kis (77)
Tibor Kováč (67)
Ján Nepela (83)
Alexander Dudok (44)
Juliana Dikanová (94)
Ing. Ondrej Kecskés (67)
Zsolt Procházka (34)
Irena Kálaziová (66)
Ladislav Recska (81)
Júlia Káplocká (89)
Vojtech Papp (60)
Valéria Dékányová (95)

2017.11.23.
2017.11.24.
2017.12.04.
2017.12.27.
2018.01.14.
2018.01.15.
2018.01.31.
2018.02.15.
2018.02.16.
2018.02.20.
2018.02.21.
2018.02.27.

Mária Sztrídová (79)
Tibor Dékány (68)
Helena Jeneiová (64)
Mária Tanková (74)
Gizela Szekeresová (78)
Mária Hadinová (94)
Arpád Németh (62)
Anna Rózsová (93)
Dušan Lakatoš (50)
Katalin Pócs (52)
Júlia Csonková (64)

2018.02.27.
2018.03.02.
2018.03.05.
2018.03.07.
2018.03.07.
2018.03.12.
2018.03.16.
2018.03.19.
2018.03.25.
2018.03.27.
2018.03.30.
(KH)
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Pályázatok által több mint 40 embert alkalmazunk
Községünk sikeresen pályáz,
dotációk segítségével munkalehetőséget biztosít a hoszszútávon munkanélküliek,
alacsony képzettséggel rendelkezők, idősebbek, illetve
fogyatékkal élők számára.
Községünk védett munkahelyet, illetve műhelyt hozott létre, lehetőséget biztosítva a fogyatékkal élők számára, akik
a munkaerőpiacon nem képesek érvényesülni. Egy személyt
foglalkoztat a könyvtárban,
hármat pedig a védett műhelyben a biztonsági kamerarendszer felügyeleténél. A működtetési költségekre az Érsekújvári Munkaügyi Hivatalból
merít segélyt. A falu onnan
kap dotációt egy asszisztens
alkalmazására is, aki jelenleg
a könyvtárban tevékenykedik.
Helyi munkahelyteremtés
támogatása
„Jelenleg 11 személyt alkalmazunk a 5/2004 számú tör-

vény 50 § j pontja alapján.
A munkaügyi hivatal anyagilag támogatja a helyi és regionális munkahelyteremtést.
9 hónapon keresztül tudunk
így alkalmazni 10 személyt
a kinti karbantartási munkálatokra, illetve 1 adminisztratív munkást,“ tájékoztatott
Boldižár Tímea, perszonalista,
bérelszámoló.
Elmondása szerint 2016 és
2018 között az említett törvény
54 § alapján három nemzeti
támogatási projektbe kapcsolódott be önkormányzatunk,
melyek keretén belül 1 szociális munkást, 8 kisegítő munkaerőt (kinti munkálatokra) és
1 segéd adminisztratív munkaerőt alkalmaz 9 hónapig.
További 4 segédmunkást szerződtetett le 15 hónapra.
Pályázaton keresztül
a szociális gondozónők is
2016 júliusától községünk
nemzeti projektbe kapcsolódik
be a házi betegápolás és gon-

Ismerd meg falunkat, versenyezz
és nyerj egy wellness nyaralást
Községünk versenyt hirdetett meg gyermekes családok részére,
melynek célja a falu alaposabb megismerése. Ha részt szeretnének
benne venni, regisztráljanak 2018. május 25-ig a helyi kultúrházban.
Egy fergeteges, kalandos délutánt
tölthetnek a természetben mindazok, akik családjukkal 2018. június 2-án részt vesznek a versenyben. „Teljesítménytúráról van szó
és családok jelentkezését várjuk,
tehát minimum 2 felnőtt és 1 gyerek, maximum 2 felnőtt és 3 gyerek nevezhet családonként. A verseny résztvevői csak udvardi lakosok lehetnek. Minden család
egy csapatot alkot,“ tájékoztatott
Cserge Réka, kultúrreferens.
A csapatoknak különböző feladatokat kell majd teljesíteniük
(lesznek történelmi kérdések, sport
és ügyességi játékok). A verseny
a kálvária körül és községünkön
belül fog majd folyni. A Dvory
Kultúra nevű Facebook-profil
alatt már egy ideje történelmi bejegyzések jelennek meg, melyek

hasznosak lehetnek a verseny alatt
feltett kérdések megválaszolásánál.
„Minden csapat belépőt nyer
az idei érsekújvári Repülőnapra.
A legügyesebb és leggyorsabb
család pedig elviheti a fődíjat –
3 napos / 2 éjszakás wellness nyaralást a Pieris szállodában, mégpedig két felnőtt és két 12 éven aluli
gyermek részére, félpanzióval,
ingyenes parkolási lehetőséggel,
wellness belépővel,“ tudtuk meg.
Regisztrálni személyesen az udvardi kultúrházban, vagy munkaidő alatt a 0918 511 727 és a 0907
561 722 telefonszámon lehet 2018.
május 25 -ig. Közelebbi információt a versenyről a www.dvory.sk
weboldalon, illetve a Dvory Kultúra nevű Facebook-profil alatt
találnak.
(PA)

dozói szolgáltatás támogatása
céljából. A pályázatot az Európai Szociális Alap finanszírozza a Szociális Implementációs
Ügynökségen keresztül.
„A pályázat 9 szociális gondozó bérének egy részét fedte
és április végéig tartott. Természetesen, meghirdetését követően bekapcsolódunk a következő gondozói szolgáltatás támogatására irányuló pályázati
kiírásba is,“ tájékoztatott.
Szociális terepmunkások
segítik a lakosokat
2016 áprilisától önkormányzatunk a szociális terepmunkát
nemzeti pályázat támogatásával végzi. „2 terepmunkást al-

kalmazunk. Ez a pályázat jövő
év júniusáig tart,“ fűzte hozzá
Boldižár T.
Terepmunkásaink olyan lakosoknak nyújtanak segítséget, akik szociális vagy egészségügyi helyzetükből kifolyólag egyedül nem boldogulnak
az alapvető életkörülményeik bebiztosításával. „Segítjük
a hátrányos helyzetű lakosaink
és az egyes intézmények közötti kommunikációt, szükség
esetén személyesen is elkísérjük őket. Különböző kérvények, életrajzok megírásában
nyújtunk segítséget, együttműködünk a gyámüggyel.
Ezen kívül felügyeljük a kötelező iskolalátogatást,“ tájékoztatott Zuzana Jasná szociális
terepmunkás.
(PA)

Vasárnap, április 15-én került sor a Vöröskereszt helyi szervezetének évzáró taggyűlésére, mely keretén belül lemondott tisztségéről a szervezet elnöknője Stanko Aranka. Községünk polgármestere
Branislav Becík virágcsokorral mondott köszönetet hosszú éves áldozatos munkájáért és
helytállásáért. Egy másik
csokorral pedig köszöntötte az újonnan megválasztott elnöknőt Szabó
Zsuzsannát, akinek sok
erőt és kitartást kívánt.
(PA)

Támogatás kultúrára és sportra
Egyszerre több pályázatunk is zöld utat nyert. Anyagi támogatást hagyott jóvá községünk számára az SPP Alapítvány és
Nyitra Megye Önkormányzata.
Az SPP Alapítvány a Régiók elnevezésű program keretében
anyagilag támogatja a falumúzeum udvarának revitalizációját,
amely különböző kulturális és társadalmi események színhelyévé
alakul át. Az alapítvány 1000 euróval támogatja az említett pályázatot, míg a Nyitrai Kerületi Önkormányzat költségvetéséből
2700 eurónyi dotációt kapunk benyújtott projektjeinkre. Egy
gyermeknapi sportrendezvénnyel szeretnénk felhívni az egyes
korosztályok figyelmét a mozgás fontosságára. A másik megyei
dotációból szervezett rendezvény pedig kulturális jellegű lesz
– a helyi vásár tradícióját elevenítjük majd fel, hiszen a 15. században községünkben zajlott a legismeretebb és legjelentősebb
vásár a környéken. A pályázat a szeptemberi Falunapok alatt kerül megvalósításra.
Nagy Silvia
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