AZ UDVARDI LAKOSOK
ALKALMILAG MEGJELENŐ KÖZÉLETI LAPJA
5. évfolyam | 1. szám | 2019. május | Díjmentes

2

KÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL | UDVARDI ÚJSÁG

Teszünk a falu fejlődéséért
Kedves Udvardiak,
ismételten az alkalmilag megjelenő közéleti lapunk hasábjain
keresztül szeretném Önöket megszólítani, hasznos információkkal szolgálni.
LAKOSOK DÖNTHETTEK
a szlovák tannyelvű alapiskoláA HIVATAL SZÍNÉRŐL
ban hasonlóképpen renováltatElsősorban szeretnék Önök- juk a szaktantermeket és a könyvnek köszönetet mondani, hogy tárukat.
igazán szép számban vettek részt
a szociális hállózaton meghirdetett szavazásban és segítettek
kiválasztani a községi hivatal
épületének színét. Mivel a felújítási munkálatok végéhez közeledünk, fontos döntés előtt álltunk
– milyen színű legyen az épület
homlokzata, hogy szép és ízléses
díszévé válljon faluközpontunknak. A négy színkombináció közül a téglaszínre szavaztak a legtöbben. Nagy örömömre szolgál,
hogy közösen tudunk dönteni
községünk arculatáról, további
fejlődéséről.
Véleményüket
kifelythetik
a szerencsejátékok minimalizására, illetve megszüntetésére irányuló terveink kapcsán is, to- Polgármesterünk a IV. Vértesvábbá Önök dönthetnek az új szőlősi regionális Böllérverseudvardi utca hivatalos elnevezé- nyen – B. Becík fontosnak tartséről, amelyet egyelőre IV. Újvi- ja a hagyományok és kapcsolatok ápolását.
lágnak hívunk.
SZEBB LETT AZ OVI
A felújítások nemcsak a hivatal
épületét, de az óvodáét is szebbé
és atraktívabbá teszik. A legfontosabb az, hogy a gyermekek
jól érezzék itt magukat. Ezután
következik majd a hozzáépítés –
ez ugyanis egy másik pályázat,
amely egyelőre a közbeszerzés
folyamatában van.
Településünknek több pályázati forrást sikerült elnyernie.
200-ezer eurós anyagi támogatást merítettünk az iskolaügyi
minisztériumtól az új tornaterem felépítésére. Hőszigeteltük
a Majthényi Adolf Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola épületét,
amelyre 180-ezer euró nagyságrendű dotációt kaptunk a környezetvédelmi minisztériumtól.
KORSZERŰ
SZAKTANTERMEK
223-ezer eurónyi dotációból
korszerűsíteni tudjuk a tanintézmények szaktantermeit. Pályázati forrásból újítjuk fel
a Majthényi Adolf Magyar Tannyelvű Alapiskola politechnika,
infokommunikációs (IKT) és természettudományos tantermét,

INGYENES WIFI
Ahogyan már nemegyszer
tájékoztattam Önöket, a legfiatalabb lakosaink számára bölcsődét szeretnénk létrehozni, játszótereket kialakítani. Elbírálás
alatt áll a Wifi Neked elnevezésű
projekt, amely a többi korosztály
számára lehet érdekesebb. Anyagi támogatásból ingyenes wifizónákat tudunk majd létrehozni,
térítésmentes internetet szolgáltatni.
A rohamos internetizáció korában fontos, hogy „intelligens“
legyen a vidék is. Az egész további fejlesztési koncepciót egy
modern és egyszerű szlogennel
szeretnénk kifejezni: I n DVORY
(Szeretem Udvardot).
MINDEN ZÖLDEBB
Községünk arculatát kívánta
zöldebbé varázsolni a zöldövezet
revitalizációjára irányuló pályázat. Ez a projekt a Falu Felújítása Program (Program obnovy
dediny) keretén belül valósult
meg és a klímaváltozás következményeit is csökkenti majd.
Korábban már említettem,
hogy a közeljövőben sor kerül

az egészségügyi központ, kultúrház, illetve a Boncz kastély felújítására.
Ami az utak és járdák építését, javítását illeti, egyelőre
szüneteltetjünk, ugyanis a csatornahálózat kiépítésére, illetve
a szennyvíztisztítóállomás hatékonyságának növelésére irányuló közbeszerzésünk sikeres lett.
Ez a pályázat jelenleg ellenőrzés
alatt áll, a munkálatok remélhetőleg nyáron kezdetüket vehetik.
Értelemszerűen, a csatornarendszer kiépítését követően folytatjuk az utak és járdák felújítását.
TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Márciusban keződött meg
Udvard Község területrendezési
tervének közbeszerzése, amely

kapcsán az építésügyi törvény
értelmében április 12-ig tehették
meg a hivatal felé követelményeiket, javaslataikat, esetleges észrevételeiket.
Minden lépésünkkel javítani
szeretnénk lakosaink életminőségén. Nemcsak a pályázatokkal
szeretnénk ehhez hozzájárulni,
de kultúrrendezvényeinkkel is.
Ezúton is sok szeretettel meghívom Önöket az idei Majálisra
és Gyermeknapra, amelyek alatt
ismét színes műsor várja Önöket.
Kellemes időtöltést és derűs tavaszi napokat kívánok mindnyájuknak!
Branislav Becík
polgármester

LEGÚJABB PÁLYÁZATAINK
DOTÁCIÓT KAPUNK EGY UTCASEPRŐ
TAKARÍTÓGÉPRE
A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma 150-ezer eurónyi dotációt hagyott
jóvá községünk számára az Environmentális
Alapból, mégpedig egy multifunkciós utcaseprő takarítógép vásárlására. A pályázat célja
az éghajlatváltozás káros hatásainak megelőzése
és enyhítése, a levegő minőségének javítása. Ehhez szeretnének hozzájárulni a takarító, karbantartó munkákkal,
valamint a zöldövezet és külterületek rendbentartásával.

GONDOZÁSI SZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA
KÖZSÉGÜNKBEN
A Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális- és Családügyi
Minisztériuma 133 380 euróval járul hozzá ahhoz a pályázathoz,
melynek célja a házi betegápolás és gondozói szolgáltatás támogatása községünkben. Ezt azok a személyek vehetik igénybe, akik
mások segítségére szorulnak, viszont minél tovább a saját otthoni környezetükben szeretnének maradni elkerülve elhelyezésüket
egy szociális intézményben.

CSALÁDI OLIMPIÁSZ
Gyermeknapra egy sportrendezvénnyel készülünk Családi olimpiász címmel. Községünk célja motiválni minden korosztály részvevőjét
a sportra, egy kellemes nap eltöltésére. A júniusi rendezvényt,
amely bemutatja a hagyományos mozgásjátékokat és az értelmes időtöltés lehetőségeit, Nyitra Megye Önkormányzata
támogatja anyagilag.
Nagy Silvia
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ÚJDONSÁG: Születési támogatás
a községtől
Községünk egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesíti azokat a családokat, ahol kisbaba születik. Az első
három gyermek születését 100 euróval, a többiét pedig fejenként
30 euróval támogatja. Természetesen, a csecsemő szülei nem
tarthatnak automatikusan igényt az anyagi juttatásra. Az önkormányzat rendeletbe foglalta a támogatás mértékét, illetve
pontos feltételeit.

A kis Matej anyukája a községi hivatal pénztárában vette át a születési támogatást.
A gyermekvállalás nem csak
örömteli esemény, de tény, hogy
számos anyagi vonzattal is jár.
Ezt a terhet szeretné enyhíteni
a helyi önkormányzat egy új támogatási forma bevezetésével.
Képviselőtestületünk elfogadta
az újszülött gyermekek anyagi
támogatásáról szóló szabályzatot.
Nem lehet tartozásuk
„Fontos tudnivaló, hogy
a pénzbeli támogatásra jogosult
szülőnek (aki általában az anya),
illetve a vele közös háztartásban
élőknek nem lehet tartozásuk

a község vagy azon intézményei felé,“ tájékoztatott Branislav
Becík, községünk polgármestere.
Csak az udvardiak számára
A támogatásra jogosultság
további feltétele, hogy a szülő
– a gyermek születésekor és
a gyermek születését közvetlenül
megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül udvardi állandó
lakhellyel kell, hogy rendelkezzen. A támogatás mértéke újszülött gyermekenként 100 euró, viszont a negyedik, illetve további
gyermekeknél 30 euró. A csecse-

Mindig van remény
Mindnyájan szeretünk ünnepelni. Mert az ünnep kiragad
a mindennapok egyhangúságából, és átszínezi életünket néhány
órára, vagy akár egy-két napra
is. Nem utolsó sorban azért is,
mert az ünnep, az ünneplés nagyon sokszor az ajándékkal és
ajándékozáásal is össze van kötve.
Ki ne akarna megajándékozottnak lenni? Ki ne akarná érezni és átélni, hogy van Valaki, aki
nemcsak azért, amilyen vagyok,
hanem akár annak ellenére is
végtelenül szeret engem és még
saját magát is önzetlenül odaáldozza értem?
Az első húsvét véksőkig elemnő szeretetének ajándéka az
apostolokat olyan mélyen érintette meg, hogy visszavonhatatlanul megváltozott az életük, amit

még a környezetük is megtapasztalt, észrevett. Ezentúl mindent
Krisztus fényében és szeretetében tettek. Egész életük erről tett
tanúságot.
Mindnyájan szebb, boldogabb
életet szeretnénk. Sajnos nem
mindig sikerük megvalósítani.
Mégis, mindig van remény! Húsvét reményt ajándékozó ünnepe
utat mutat. Helyezzük életünket
a feltámadt Krisztus fényébe!
Ha olykor mindennapi keresztutat is kell járni, a végén feltámadás, új élet és új remény vár ránk.
Főleg az a tudat, hogy mindig
érdemes!
Reményteli és boldog tavaszi
napokat kívánok mindnyájuknak!
Nagy András
esperes - plébános

mők támogatása ikerszülés esetében külön-külön újszülöttenként
történik,“ idézi a polgármester
a 3/2019-es számú általános érvényű rendeletet, amely pontosan meghatározza a juttatás feltételeit.
„Leegyszerűsítve, nem jogosult a támogatásra a kiskorú szülő, illetve olyan, akinek valamelyik gyermekét örökbe fogadták
vagy állami gondozásba került
(kivéve az egészségügyi okokat),“
foglalta össze B. Becík.
Növelni szeretnék a születések
számát
A szabályrendelet értelmében
a községi hivatal a gratulációval
egy időben értesíti az érintett
családot a lehetőségről, így a juttatást nem kell kérvényeznie.
Az egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást a községi hivatal pénztárában fizetik ki
a jogosult személynek, ha a gyermek legalább 28 napot élt, illetve
legkésőbb 6 hónappal a szülést
követően.
„Az új támogatás bevezetésének két oka van, az egyik, hogy
minden család számára anya-
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gilag megterhelő egy újszülött
érkezése és ebben próbál meg az
önkormányzat segíteni, a másik
pedig az, hogy Udvardon is egyre kevesebb gyermek születik.
Éppen ezért fontos, hogy a község saját erejéhez és lehetőségeihez mérten pénzügyi támogatást
adjon a családoknak,“ mondta
Branislav Becík.
(PA)
Tavaly községünkben 52
gyermek született – 20 lány
és 32 fiúgyermek. Nálunk is
magasabb az elhalálozás mint
a születések száma. 2018ban Udvardon 57 fő hunyt el
– 29 nő és 28 férfi, ezen kívül
67 személy jelentkezett be tartós lakhelyre, 89 pedig elköltözött. A tavalyi év folyamán
községünkben 23 házasság
köttetett, ebből 12 egyházi és
11 civil esküvő volt.
2019. január elsejéhez községünkben 5035 lakos volt
nyilvántartva.
Vadkerti Ilona
a lakossági nyilvántartás,
szociális ügyek és anyakönyv
részlegének munkatársa

MIKOR LESZ?
Elsőáldozás
2019.06.09. (vasárnap)
Bérmálás
2019.06.15. (szombat)
Ballagás – ZŠ (szlovák alapiskola)
2019.06.26. (szerda)
Ballagás – Majthényi Adolf MTNy Alapiskola
2019.06.21. (péntek)
Ballagás – MŠ (szlovák óvoda)
2019.06.19.-20.
(szerda vagy csütörtök)
Ballagás – MŠ – Óvoda
2019.06.27. (csütörtök)
Beíratkozás - MŠ (szlovák óvoda)
2019.05.07. (kedd)
Beíratkozás - MŠ – Óvoda
2019.05.07. (kedd)
Triatlon Fesztivál
2019.06.15. (szombat)

Választások után, választások előtt
Márciusban zajlottak az 5. közvetlen köztársasági elnökválasztások Szlovákiában.
Községünkben az elnökválasztások a következőképpen végződtek:
az 1. fordulóban március 16-án Zuzana Čaputová megszerezte
z udvardi szavazatok 53,14 %-át (710 szavazatot), őt követte
Bugár Béla 20,13 %-kal (269 szavazattal). A 2. körben a győztes
Zuzana Čaputová 80,42 %-ot (974 szavazattal) és Maroš Šefčovič
19,57 %-ot (237 szavazattal) ért el. Községünkben a részvételi
arány az 1. körben elérte a 32,39 %-ot, a 2. körben alacsonyabb
volt, mégpedig 29,51 %.

Európai parlamenti választások
Nemsokára ismét szavazhatunk - az európai parlamenti választások Szlovákia területén 2019. május 25-én, szombaton 7:00 órától
22:00 óráig tartanak.
(PA)
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Közös erővel az illegális hulladék ellen
Községünk is megpróbálja visszaszorítani az illegálisan szemetelőket.
Az illegális hulladék lerakás nap- kor felszámolják a kisebb - najainkban sajnos nem kirívó eset, gyobb illegális hulladéklerakasokfelé küszködnek hozzánk tokat. Idén április 12-én, a húsvéhasonlóan a szemetelés problé- ti ünepeket, illetve a Föld Napját
májával. Abban az esetben, ha megelőzve került sor a kezdeméa szemetet az önkormányzat tulaj- nyezésre.
donában lévő területen hagyják,
és az illegális hulladék lerakója
nem állapítható meg, a terület tulajdonosa köteles gondoskodni az
elszállíttatásáról és ártalmatlanításáról. Ez viszont éves szinten nem
kis költséget jelent a falu számára.
Tavaszi nagytakarítás
Udvard Község és az OBP Kft.
községi vállalat minden évben
tavaszi nagytakarítási akciót szervez a falu kataszterében. Ilyen-

Kompromisszumok nélkül
Községünk vezetősége folyamatos erőfeszítéseket tesz az illegális
hulladéklerakás felszámolásának
érdekében. Branislav Becík polgármester reméli, hogy közös
erővel gyorsabban sikerül tetten
érni és felelőségre vonni a szeme-

Három vlecska szemetet szedtek össze a falu kataszterében. Nagytakarítást végeztek az Újvári, Besenyei és Baromlaki úton is.

telőket. A szabályszegők komoly
bírságra számíthatnak.
Osztályozzuk a hulladékot, ahová való
Községünk rendszeresen begyűjti az osztályozott és a kommunális hulladékot (háztartási hulladék, műanyag, PET üveg, tetrapak,
papír, fém). A tiszta ruhákat a községi vállalat területén található ruhagyűjtő konténerbe helyezhetik,
az OBP-be vihetik a felhasznált
növényolajat is. A kerti zöld hulladékot, ágakat, valamint az elektronikai hulladékot a Nagykomáromi
utcában található volt fűrésztelep
helyén kialakított hulladékgyűjtő
udvarba hordhatják, amely szombat délelőttönként is nyitva tart
a lakosság számára.
(PA)

Húsvétváró rendezvény

Mezőnapok Udvardon

Az idei húsvétváró rendezvényt községünk a helyi Vöröskereszt
szervezetének és a CSEMADOK a. sz. tagjaival rendezte. Vida Erzsi néni veze-tésével az asszonyok finomabbnál finomabb kőtéseket
hoztak a rendezvényre, amit a látogatók meg is kóstolhattak. Sőt,
Galla Rózsi néni a helyszínen be is mutatta, hogyan kell ezt a hagyományos ételt elkészíteni. A gyerekeket ezalatt kézművesek foglalkoztatták. Szalvétatechnikával díszíthettek tojást, gyertatartót vagy akár
tavaszi motívumú
táskát készíthettek.
A
legkisebbeket
arcfestés és kifestő
várta. A rendezvény egy Csemadok
klubesttel zárult,
ahol sok érdekességet tudhattunk meg
a világegyetem titkairól.
A gyerekek élvezték a kézműves foglalkozáCserge Réka
sokat.
Kép: Kovačič Diana
kultúrreferens

2019. június 4 - 5. között immár 8. alkalommal kerül megrendezésre községünk kataszterében az országos mezőgazdasági kiállítás. A kétnapos
rendezvény alatt információkat szerezhetnek a korszerű
növényvédőszerekről, vetőmag
újdonságokról, továbbá kiállí-

tásra kerül a legmodernebb gépi
technika – tájékoztatott Peter
Hudec, a mezőnapok menedzsere. A mezőgazdasági termelőkön és vállalatokon kívül községünk és az Udvard és térsége
mikrorégió egy közös standdal
képviselteti magát.
(PA)

TÁRSASÁGI ROVAT
ÚJSZÜLÖTTEINK
Zsolt Jankovič
Zoja Fujasz
Leila Lakatošová
Olivér Csányi
Nicolas Hoda
Viktória Gyurácsová
Matej Füzik
Antonio Lakatoš

2018.11.17.
2018.11.17.
2018.12.04.
2018.12.06.
2018.12.18.
2019.01.08.
2019.01.15.
2019.01.22.

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

2019.01.24.
2019.01.29.
2019.02.09.
2019.02.25.
2019.03.12.
2019.03.20.
2019.03.26.
2019.04.05.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Viliam Šalgó és Jana Holková
Martin Füzik és Veronika Rigóová
Roman Vojtela és Jarmila Šimunková

2018.09.15.
2018.11.19.
2018.12.22.

Andrej Jozaf és Jana Matejová
Mário Ulický és Kristína Dikanová

2018.02.22.
2019.04.13.

ELHUNYTAK

Kőtéskóstoló.
Kép: Kovačič Diana

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)

2018.11.23.
2018.11.27.
2018.12.04.
2018.12.17.
2018.12.28.
2018.12.29.
2018.12.29.
2019.01.03.
2019.01.04.
2019.01.12.
2019.01.21.

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)

2019.02.02.
2019.02.06.
2019.02.09.
2019.02.12.
2019.02.13.
2019.02.21.
2019.03.11.
2019.03.18.
2019.03.22.
2019.04.06.
2019.04.08.
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