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Neustále hľadáme riešenia
pre rozvoj našej obce
Milí Dvorčania,
opäť sa Vám prihováram prostredníctvom nášho občasníka,
v ktorom aj tentokrát nájdete množstvo dôležitých informácií.
OBČANIA MOHLI
ROZHODNÚŤ O FARBE
ÚRADU
V prvom rade Vám chcem poďakovať, že ste sa toľkí zapojili
do hlasovania, ktoré prebiehalo na sociálnej sieti a pomohli
ste vybrať farbu nášho úradu.
Nakoľko sa jeho rekonštrukcia
schyľuje ku koncu, mali sme pred
sebou dilemu - akú farebnú kombináciu fasády zvoliť, aby budova
pôsobila dôstojne, krásne a svojím vzhľadom zapadla do centra.
Spomedzi štyroch farebných návrhov najviac občanov hlasovalo
za tehlovú. Som rád, že vieme
spoločne rozhodovať o vzhľade našej dediny, a že sa zapájate
do vecí verejných.
Svoj názor budete môcť vyjadriť aj v súvislosti s plánom regulovať či zastaviť hazard v obci,
okrem toho si sami môžete pomenovať ulicu s novými stavebnými pozemkami, zatiaľ pracovne nazývanú IV. Nový svet.
FAREBNÁ UŽ AJ ŠKÔLKA
Nielen úrad, ale aj budova
materských škôl bude po rekonštrukcii krajšia, a najmä deti sa
v nej budú cítiť príjemnejšie. Následne ju čaká prístavba - to už
ide o ďalší projekt, ktorý je zatiaľ
v štádiu verejného obstarávania.
Uspeli sme s viacerými žiadosťami o nenávratné finančné príspevky. Z 200-tisícovej dotácie
sme postavili novú telocvičňu,
zateplená je aj budova Základnej
školy Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským,
na ktorú sme získali dotáciu
vo výške 180-tisíc eur.
MODERNÉ UČEBNE
Z dotačných zdrojov celkovo
vo výške 223-tisíc eur rekonštruujeme odborné učebne v oboch
základných školách. V slovenskej Základnej škole pristúpime
k zriadeniu fyzikálnej učebne,
modernizácii učebne informačných a komunikačných technológií (IKT) a obnove školskej
knižnice. V Základnej škole
Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským bude

zmodernizovaná IKT, polytechnická aj prírodovedná učebňa.
WIFI PRE TEBA
Ako som už neraz informoval, pre našich najmenších obyvateľov plánujeme vytvoriť jasle
a detské ihriská. V štádiu schvaľovania je projekt Wifi pre Teba
– zaujímavejší pre ďalšie vekové
kategórie, vďaka ktorému by sme
chceli zriadiť wifi zónu s bezplatným pripojením na internet
na verejných priestranstvách.
V súčasnej dobe prudkej internetizácie je potrebné, aby aj vidiek
bol „inteligentný“. Celý koncept
jeho ďalšieho rozvoja sa nesie
v duchu moderného, jednoduchého a nápaditého sloganu
I n DVORY (Mám rád Dvory).
PRIBUDLI KVETY A ZELEŇ
Celkovú atmosféru dediny dotvára množstvo zelene vysadenej
v rámci projektu Revitalizácia
vstupnej časti obce, ktorý bol finančne podporený z Programu
obnovy dediny – v rámci oblasti zameranej na zelenú infraštruktúru a adaptačné opatrenia
na zmiernenie dopadov zmeny
klímy.
Zmieňoval som sa už o tom,
že kompletnou rekonštrukciou
prejde aj budova zdravotného
strediska, kultúrneho domu, či
kaštieľa Boncz.
Čo sa týka opravy ciest a chodníkov, momentálne sme túto
aktivitu stopli, a to vzhľadom
na to, že verejné obstarávanie
na odkanalizovanie zvyšnej časti
obce bolo úspešné. Tento projekt
je momentálne v štádiu kontroly
na Úrade pre verejné obstarávanie a Ministerstve životného
prostredia SR. Práce by mali začať zhruba v letných mesiacoch
a budú trvať asi rok. Následne
budeme pokračovať s výstavbou
ciest a chodníkov.
ÚZEMNÝ PLÁN
V marci sme začali s obstarávaním Územného plánu obce
Dvory nad Žitavou. Do 12. apríla
bolo možné v zmysle stavebného
zákona predložiť obci požiadav-

ky, námety a odporúčania pre
jeho riešenie.
Všetky naše kroky vedú k zlepšeniu a ku skvalitneniu života
vo Dvoroch nad Žitavou. Prispieť k tomu chceme nielen vďaka projektom, ale i kultúrnym
podujatiam. Aj touto cestou Vás

chcem srdečne pozvať na Majáles
a Deň detí, počas ktorých na Vás
čaká bohatý program.
Prajem Vám príjemnú zábavu
a krásne jarné dni!
Branislav Becík
starosta obce

ROZHOVOR PRE REGIONÁLNU TELEVÍZIU

Posun informácií zo strany vedenia obce smerom k občanom je základom úspešného fungovania otvorenej samosprávy.

NAJNOVŠIE PROJEKTY
DOSTANEME DOTÁCIU NA NÁKUP TECHNIKY
NA ZAMETANIE A UMÝVANIE KOMUNIKÁCIÍ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky schválilo obci finančné prostriedky
z Environmentálneho fondu formou dotácie
na rok 2019 v sume 150-tisíc eur. Podporí tak
projekt, ktorého cieľom je minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a zlepšenie
kvality ovzdušia umývaním plôch a miestnych komunikácií. Obec v rámci neho obstará
multifunkčný stroj na zametanie, čistenie a umývanie verejných
priestranstiev.

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI
Podpora opatrovateľskej služby v obci Dvory nad Žitavou je
názov projektu, ktorý finančnou čiastkou 133 380 eur podporilo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom napomôcť rozvoju opatrovateľskej služby terénnou formou, predísť tak
umiestňovaniu občanov do pobytových zariadení a podporiť ich
zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí.

RODINNÁ OLYMPIÁDA
Obec pripravuje na Deň detí športové podujatie s názvom Rodinná
olympiáda. Pôjde o akciu, ktorej cieľom je pritiahnuť a motivovať deti, mládež aj dospelých k športu, stráviť spolu príjemný júnový deň. Podujatie zároveň prinesie návrat k tradičným
pohybovým hrám, ukáže, ako sa dá zmysluplne tráviť čas.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Silvia Nagyová
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NOVINKA: Obec zaviedla
príspevok pri narodení dieťaťa
Dvorčanom pri narodení prvých troch detí obec poskytne nenávratný finančný príspevok vo výške 100 eur na dieťa, pri ďalších
novorodencoch po 30 eur. Samozrejme, nárok na príspevok nevzniká automaticky. Samospráva vymedzila presné zásady jeho
poskytovania.

Z rúk starostu obce Branislava Becíka si príspevok pri narodení dieťaťa prevzali Katarína a Vladimír, rodičia Michaely Zábojníkovej.
FOTO: (AP)
Narodenie dieťaťa je pre každú rodinu významnou udalosťou, no okrem radosti prináša i
množstvo výdavkov. Túto ťarchu
by chcela do istej miery znížiť
miestna samospráva.
Nesmiete mať nedoplatky
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne - záväzné nariadenie (VZN) o zásadách poskytovania jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa.
„Je potrebné zdôrazniť, že ho je
možné poskytnúť výlučne opráv-

nenej osobe, ktorá nemá žiadne
nedoplatky voči obci a organizáciám založeným alebo zriadeným obcou. Nedoplatky nesmie
mať takisto ani ďalšia spoločne
posudzovaná osoba v domácnosti,“ vyzdvihol starosta obce Dvory nad Žitavou Branislav Becík.
Príspevok len pre Dvorčanov
Oprávnená osoba, ktorou je
v prvom rade matka (prípadne
otec dieťaťa), má mať trvalý pobyt na území obce nepretržite
aspoň 12 mesiacov pred naro-

Chcú zvýšiť pôrodnosť
O príspevok netreba žiadať,
obecný úrad vám spolu s blahoželaním k narodeniu dieťatka pošle aj písomné oznámenie o tom,
že naň máte nárok. Jednorazový
finančný príspevok sa vyplatí
v pokladni obecného úradu oprávnenej osobe, ktorá spĺňa podmienky stanovené v zásadách
jeho poskytnutia, a to najskôr
po dožití 28 dní od narodenia

dieťaťa a najneskôr do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa. Pochopiteľne, nárok na príspevok vzniká na to isté dieťa iba raz.
„Príspevok zavádzame z dvoch
dôvodov – jedným je snaha samosprávy finančne pomôcť rodinám, druhým je zvýšiť demografickú krivku, nakoľko aj vo Dvoroch nad Žitavou sa rodí málo
detí. Práve preto je potrebné, aby
obec v rámci svojich možností finančne podporila rodiny,“ uzavrel Branislav Becík.
(AP)
V uplynulom roku sa v našej obci narodilo 52 detí, z toho 20 dievčat a 32 chlapcov.
Úmrtnosť je aj u nás vyššia
ako pôrodnosť. V roku 2018
vo Dvoroch nad Žitavou zomrelo 57 ľudí – z toho 29 žien
a 28 mužov. Na trvalý pobyt
sa vlani prihlásilo 67 ľudí a 89
sa odhlásilo, v obci bolo uzatvorených 23 sobášov, z toho
12 cirkevných a 11 civilných.
K 1.1.2019 mala naša obec
5035 obyvateľov.
Helena Vadkertiová
referát evidencie
obyvateľstva, sociálnych vecí
a matriky OcÚ

KEDY BUDE?
1. sväté prijímanie
Birmovka
Rozlúčková v ZŠ
Rozlúčková v ZŠ A. Majthényiho s VJM
Rozlúčková v MŠ
Rozlúčková v MŠ – Óvoda
Zápis do MŠ
Zápis do MŠ – Óvoda
Triatlonový festival

Vždy je nádej
Všetci radi oslavujeme. Pretože sviatok nás vytrhne z každodennej monotónnosti a prefarbí
náš život aspoň na niekoľko hodín alebo aj dní. A v nie poslednom rade aj preto, že oslavovanie
je často spojené i s darom a obdarovaním.
Kto by nechcel byť odarovaný?
Kto by nechcel pocítiť a zažiť,
že je Niekto, kto ma nekonečne
miluje, nielen preto, aký som, ale
i napriek tomu, ba čo viac, ešte
za mňa aj nezištne obetuje seba
samého?
Prvá Veľká noc sa svojou láskou dotkla až do krajnosti sŕdc
apoštolov tak hlboko, že ich
život sa nezvratne zmenil. Uvidelo a okúsilo to aj ich okolie.

dením dieťaťa. „Výška jednorazového príspevku na 1 dieťa je
100 eur pri narodení prvého až
tretieho dieťaťa. Pri narodení
štvrtého dieťaťa a ďalších detí je
výška príspevku 30 eur. Ak sa
súčasne narodí viac detí, nárok
na príspevok vzniká na každé
dieťa,“ starosta cituje VZN číslo
3/2019, ktoré presne upravuje
všetky podmienky poskytovania
finančnej podpory.
„Zjednodušene
vysvetlené,
nárok na príspevok pri narodení dieťaťa napríklad nevzniká
maloletej osobe, ani takej, ktorej ktorékoľvek dieťa si osvojili
alebo zverili do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo ústavnej starostlivosti
(okrem zdravotných dôvodov),“
priblížil B. Becík.

Od tej chvíle všetko uskutočňovali vo svetle a láske Krista.
O tomto dare svedčil celý ich život.
Všetci chceme krajší, šťastnejší
život. Žiaľ, nejde to vždy uskutočniť. A predsa je nádej! Dar
Veľkej noci nám ukazuje cestu.
Vložme celý náš život do svetla
vzkrieseného Krista! Aj keď sa
občas nezbavíme každodennej
krížovej cesty, na konci nás čaká
vzkriesenie, nádej a nový život.
A hlavne vedomie, že to všetko
predsa má zmysel!
Prajem Vám krásne jarné dni
plné nádeje!
Ondrej Nagy
dekan, farár
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09.06.2019 (nedeľa)
15.06.2019 (sobota)
26.06.2019 (streda)
21.06.2019 (piatok)
19.-20.6.2019
(streda alebo štvrtok)
27.06.2019 (štvrtok)
07.05.2019 (utorok)
07.05.2019 (utorok)
15.06.2019 (sobota)

Jedny voľby za nami, druhé pred nami
Marcové voľby boli v poradí piatymi priamymi voľbami
prezidenta SR.
Prezidentské voľby dopadli v našej obci nasledovne: v 1. kole 16.
marca získali najvyšší počet hlasov Zuzana Čaputová 53,14 %
(710 hlasov) a Béla Bugár 20,13 % (269 hlasov). V 2 kole 30. marca
získala Zuzana Čaputová 80,42 % (974 hlasov) a Maroš Šefčovič
19,57 % (237 hlasov) všetkých dvorských hlasov. Volebná účasť
bola v našej obci v 1. kole 32,39 % a v 2. kole 29,51 %.

Voľby do Európskeho parlamentu
Onedlho nás čakajú ďalšie voľby, a to voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Slovenskej republike konajú v sobotu 25. mája
2019 od 7:00 do 22:00 h.
(AP)
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Bojujeme proti čiernym skládkam
Nelegálne skládky sú problémom každého mesta či dediny. Naša
bude voči páchateľom postupovať nekompromisne.
Obec Dvory nad Žitavou prostredníctvom obecného podniku
OBP, s.r.o., každoročne vykonáva
jarné upratovanie v celom katastri
obce. Žiaľ, aj na území našej dediny nachádzame množstvo čiernych skládok, ktoré majú neznámeho pôvodcu. Obec ich napokon musí odstraňovať na vlastné
náklady, za čo vynakladá nemalé
finančné prostriedky.
Aby sme mali naše okolie čisté
a upravené už počas veľkonočných sviatkov, tohtoročná jarná
brigáda sa uskutočnila ešte pred
Dňom Zeme, a to 12. apríla.
Pokuty bez kompromisov
„Mrzí nás, že niektorí ľudia sa
správajú nezodpovedne k svojmu
životnému prostrediu. Keďže čiernych skládok je čoraz viac, obec
bude k ich tvorcom pristupovať

prísnejšie. Bude dbať na to, aby
páchatelia boli odhalení a pokutovaní,“ vyzdvihol starosta obce
Branislav Becík.
Obec poskytuje možnosti legálneho nakladania s odpadom,
zabezpečuje odvoz komunálneho
odpadu a jeho triedených zložiek
(plast, sklo, PET fľaše, tetrapaky,
papier, kov). Použitý rastlinný
olej a nepotrebné šatstvo môžete odovzdať v priestoroch OBP,
s.r.o. Zberné miesto pre bioodpad
a elektronický šrot je zas vytvorené na Veľkej komárňanskej ulici
(v priestoroch bývalej píly Gáter).
Otvorené je dokonca aj v sobotu
predpoludním.

odpad v čo najvyššej možnej miere vytriediť a zhodnotiť.
K zníženiu nelegálnych skládok
môžeme prispieť nielen zodpovedným správaním, ale aj hlásením už vzniknutých. Zároveň ne-

váhajte informovať o akejkoľvek
podozrivej aktivite, ktorú v spojitosti s čiernymi skládkami postrehnete. Viete tým pomôcť odhaliť pôvodcov nelegálnych skládok a následne na nich aj preniesť
finančnú a morálnu zodpovednosť za svoje konanie.
(AP)

Prípravy na Veľkú noc
Obec Dvory nad Žitavou,
Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža a Základná organizácia Csemadoku spoločne
pripravili podujatie nesúce sa
v duchu príprav na Veľkú noc.
Pod vedením pani Alžbety Vidovej a Rozálie Gallovej sa uskutočnila ukážka prípravy a ochutnávka kalkýša. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne zamerané
na výrobu veľkonočných kraslíc

a rôznych ručných prác – vyskúšali si servítkovú techniku, zdobili tašky, zhotovovali svietniky.
Najmenších azda najviac potešilo maľovanie na tvár. Podujatie
ukončil klubový večer Csemadoku, v rámci ktorého sme sa mohli
dozvedieť rôzne zaujímavosti
o tajuplnom vesmíre.
Réka Csergeová
kultúrna referentka

Separovanie na vzostupe
Niekedy by stačilo málo k tomu,
aby sme si obec neznečisťovali.
Cieľom každého z nás by malo byť

Zbierka na Deň narcisov
11. apríla sa aj v našej obci
uskutočnila
verejno-prospešná akcia na pomoc onkologickým pacientom. Dobrovoľníci
zo Základnej školy v spolupráci
s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža zrealizovali

finančnú zbierku, ktorej výťažok
vo výške 1290 eur poputuje Lige
proti rakovine. Aj touto cestou
ďakujú všetkým, ktorí prispeli
a venovali myšlienku niekomu,
kto zápasí s takouto chorobou.
(AP)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA
Zsolt Jankovič
Zoja Fujasz
Leila Lakatošová
Olivér Csányi
Nicolas Hoda
Viktória Gyurácsová
Matej Füzik
Antonio Lakatoš

17.11.2018
17.11.2018
04.12.2018
06.12.2018
18.12.2018
08.01.2019
15.01.2019
22.01.2019

Ema Lachová
Michaela Zábojníková
Kemal Bihary
Kristína Maczkóová
Sebastian Kotlár
Dominik Alex Rychlý
Oliver Czifra
Jakub Nagy

24.01.2019
29.01.2019
09.02.2019
25.02.2019
12.03.2019
20.03.2019
26.03.2019
05.04.2019

ZOSOBÁŠILI SA
Viliam Šalgó a Jana Holková
Martin Füzik a Veronika Rigóová
Roman Vojtela a Jarmila Šimunková

V júni príďte na Dni poľa
V dňoch 4. a 5. júna 2019
(v utorok a v stredu) sa v našej
obci uskutoční v poradí už VIII.
ročník výstavy Celoslovenské
dni poľa. Ako informoval manažér podujatia Peter Hudec, počas dvoch dní výstavy si môžete
pozrieť spoločné aj individuálne

predvádzanie strojov, ukážky
prác konskými dvojzáprahmi
a historickými traktormi, či prehliadky poľných pokusov. Ani
v tomto roku nebude chýbať spoločný stánok obce a mikroregiónu Dvory a okolie, ako i tombola
s hodnotnými cenami.
(AP)

15.09.2018
19.11.2018
22.12.2018

Andrej Jozaf a Jana Matejová
Mário Ulický a Kristína Dikanová

22.02.2018
13.04.2019

OPUSTILI NÁS
Jozef Polena
(69)
Alžbeta Pappová (60)
Vojtech Recska
(80)
Arpád Dékány
(75)
Edita Oláhová
(78)
Júlia Némethová (94)
Alžbeta Kovácsová (75)
Helena Polenová (67)
Ján Villár
(79)
Daniela Lakatosová (36)
Tibor Barus
(74)

23.11.2018
27.11.2018
04.12.2018
17.12.2018
28.12.2018
29.12.2018
29.12.2018
03.01.2019
04.01.2019
12.01.2019
21.01.2019

František Kovács
Gizela Vančová
Jozef Salgó
Vojtech Bernát
Juliana Nagyová
Hana Molnárová
Mária Lebóová
Etela Repková
Helena Vörösová
Ladislav Lukáč
Imrich Kováč

(87)
(90)
(89)
(47)
(84)
(50)
(87)
(84)
(81)
(67)
(63)

02.02.2019
06.02.2019
09.02.2019
12.02.2019
13.02.2019
21.02.2019
11.03.2019
18.03.2019
22.03.2019
06.04.2019
08.04.2019
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