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Novinky z Dedinky
štvrťročník obce Nová Dedinka, XVI. ročník

číslo 3/2011

Zákutia Čiernej vody objektívom Ladislava Remiša

Anketa
1. Aké služby občianskej vybavenosti by ste privítali
v našej obci ?
2. Ste spokojný s verejnou dopravou, sú kvalita,
frekvencia, napojenie na vlaky a cieľové stanice
dostačujúce ?
3. Akým spôsobom sa dozvedáte o dianí v obci, je
informovanosť dostatočná ?
Andrea (40)
1. Privítala by som bankomat, alebo lekáreň.
2. Nie som spokojná a preto v prevažnej miere
využívam auto.
3. Z miestneho rozhlasu alebo cez facebook.
Jozef (28)
1.Zvykol som si, že sa musím zabezpečiť inak, chýba
mi mäsiareň, ale pri tomto počte obyvateľov sa asi
neuživí.
...pokračovanie na str. 9

Z redakcie
Po dlhých letných a horúcich dňoch strávených prácami na poliach konečne prichádza jeseň. Pre deti to znamená veľkú úľavu, že si už môžu vyddýchnuť a tešia sa do
škôl, že sa aj niečo naučia, ale hlavne ulejú z domu. “Že
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú dochádzku, to je
od nej pekné, ale načo aj prázdniny? A prečo ich neskôr
Jozef II. presunul na leto, keď je doma najviac práce?
Prečo nie sú v zime, keď doma netreba toľko pomáhať?
Áno, chápeme, treba zabezpečiť zásoby na zimu a každá
ruka, aj detská, sa hodí. Dúfajme, že raz príde doba, keď
si budeme môcť dovoliť chodiť do školy po celý rok.”
Máme tu rok 2011 a letné prázdniny sa zatiaľ stále
nezrušili. Zmenilo sa však to, že únavné letné práce
nahradilo obdobie leňošenia, dovolenkovania a oddychu, a to nie len pre deti, ale aj pre mnohých pracujúcich, aj keď nie v takej miere. A tak sa u nás ľudí (na
rozdiel od prírody), stáva jeseň postupne viac symbolom nových začiatkov, keď sa vraciame oddýchnutí
a plní síl a chutí do nových životných výziev.
Našou ďalšou výzvou, výzvou redakčnej rady, ako
zkvalitniť život v našej obci, a do ktorej sme sa nedávno pustili, je prepracovať internetovú stránku našej
obce. A aká je tá Vaša?
				
Vaša redakčná rada
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3 otázky pre starostku
1. Ako sa ukazuje, občanov (a aj niektorých poslancov) Novej Dedinky zrejme najviac zaujímajú
problémy súvisiace s nedokončenou kanalizáciou.
V tomto sme už rarita, rieši sa to už viac ako
desaťročie a stále bez  výsledku v dohľadnej
dobe. Problémy, ako napr. nelegálne vypúšťanie
žúmp na pozemok, do Čiernej Vody alebo priamo
do nedokončenej kanalizácie by boli minulosťou.
Neexistuje možnosť, ako efektívne a rýchlo vyriešiť
tento problém, napr. že by si obec zobrala úver a
vybudovala by kanalizáciu naraz? Čo by prípadne
takéto zadĺženie znamenalo pre obec?
2. Naša obec sa pomaly rozrastá, jej občianska
vybavenosť však za potrebami občanov pokrivkáva.
Naši obyvatelia často musia chodiť za mnohými
službami do okolitých miest. Napríklad nákupy
potravín, výber
liekov z lekárne, lekárska starostlivosť zabezpečujú
naši občania mimo obce. Má obec nejaké plány, víziu,
ako postupne rozširovať a zkvalitňovať tieto služby?
3. V časti Dedinka pri Dunaji (Šáp) boli posledné roky
vybudované dve miesta pre využívanie voľného času
detí. Vzhľadom k tomu, že naša obec - pôdorysom
podlhovastého tvaru - je pomerne dlhá, sú tieto miesta nedostupné pre deti z opačného konca obce.
Plánuje sa s vybudovaním podobných zariadení aj
v časti Nová Ves? (Napríklad na ploche oproti benzínovej pumpy?)

1. Nedokončená kanalizácia
Či sme rarita v budovaní kanalizácie? Sme jedna zo
stoviek obcí s podobnou situáciou. Toto som sa dozvedela práve pri riešení tohto problému na vyšších
miestach ako sú fondy a ministerstvá SR.
Určite mi nie je ľahostajné, že v obci nelegálne
vypúšťajú žumpy. Niekoľkokrát sa tento problém
preberal už aj v obecnom spravodajcovi. Vzhľadom
k tomu, že naša obec nezačala riešiť výstavbu kanalizácie hneď budovaním vlastnej ČOV, celá výstavba prešla veľkými zmenami. V roku 1995 sme dali
vypracovať projekt odkanalizovania obce smerom
na Bernolákovo, kde je aj vybudovaný výtlak.
V roku 2003 obecné zastupiteľstvo rozhodlo aj
napriek vetovaniu starostu, presmerovanie na ČOV
Veľký Biel. Ak sa niektorí pamätajú tak predchádzajúci starosta p.Hervay to veľmi jasne opísal aj do
našich novín. Už vtedy spomínal, že pre našu obec
to nie je dobré riešenie. ČOV Veľký Biel je kapacitne
malá pre tri obce do budúcnosti. Prepracovanie
projektu stálo nemálo financií a vybavovania. V roku
2007 nové vedenie obce Veľký Biel odmietlo podpísať
Zmluvu o spolupodielovom vlastníctve s obcami
Nová Dedinka a Tureň, ktorá mala byť uzavretá ešte
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v roku 2006. Po viacerých rokovaniach sa nám nepodarilo dohodnúť. Keďže bol vypracovaný projekt na
odkanalizovanie celého seneckého okresu smerom
na ČOV Vrakuňa, rozhodli sme sa riešiť projekt touto
cestou, nakoľko výtlakové potrubie bude prechádzať
v tesnej blízkosti našej obce. Tu je takisto problém
s financovaním. Ďalším riešením je budovanie vlastnej ČOV v budúcnosti s možnosťou prepojenia na toto
výtlakové potrubie. Vybavovanie tohto projektu práve
prebieha. Projekt presmerovania je hotový. ČOV má byť
postavená pri ceste smerom na Tomášov s výtlakom
prečistenej vody do Malého Dunaja.
V minulom roku bola výzva z fondov EU (Švajčiarsky
fond), na financovanie kanalizácií a ČOV. Z vyše 70
projektov, medzi ktorými bola ja naša obec, boli vybraté len 3 najväčšie. Možnosť získať dotácie z fondov
EU zatiaľ vôbec nemáme, nie sme zapísaní v aglomeráciách pre čerpanie týchto prostriedkov. V tom čase,
keď sa tvorili, naša obec nemala nad 2000 obyvateľov.
Oprávnený žiadatelia sme len z Environfondu MŽP SR.
Z týchto fondov sme už získali 10,5 mil. Sk.
Všetko je to o peniazoch. Keby boli k dispozícii pri
každej variante, kanalizácia by možno bola už dávno
funkčná. Pre zaujímavosť : Viac ako 70% je už vybudovaná, položená v zemi. Okrem jednej prečerpávacej
stanice na konci Tomášovskej ulice máme vybudované
všetky. Na Hlavnej ulici sú urobené aj prípojky k rodinným domom. Do ukončenia spolu s čističkou nám
chýba cca 1,5 mil. Eur .
Ťažko sa mi hovorí o tom, či existuje možnosť, ako
efektívne a rýchlo vyriešiť tento problém, keď nie sú
financie. Takýto úver nám neposkytne žiadna banka
a o zadĺžení obce už ani nehovorím. Ja osobne vidím
východisko jedine z dotácií a v blízkej budúcnosti
možno aj z fondov EÚ.
2. Občianska vybavenosť.
Čo sa týka nákupov potravín si myslím, že zo štyroch
predajní potravín je čo vybrať. Máloktorá obec našej
veľkosti sa môže chváliť toľkými potravinami, ktoré
sú otvorené od 6 tej do 19 tej a ešte aj v nedeľu. Tu by
som trošku oponovala. Čo sa týka lekárskych služieb
momentálne nemáme priestory.
Na budúci rok má začať prebiehať výstavba
viacúčelového domu na Hlavnej ulici z objektu
bývalého Poľnohospodárskeho družstva. V novej časti
na prízemí tejto budovy majú byť zriadené ambulancie
aj lekáreň.
3. V časti obce Nová Ves pri Dunaji sú preliezky
a hojdačky v areáli športového klubu. Pôvodne sme
chceli toto riešiť projektom z fondov EU, tie sú však už
vyčerpané. V pláne vybudovať miesto pre využívanie
voľného času máme aj pri Čiernej vode v tejto časti
obce. Na ploche oproti benzínovej pumpe sa bude
stavať kostol. Štúdia tohto územia rieši pri ňom aj
malé ihrisko pre deti.
starostka obce
Viola Takáčová
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Pýtame sa samosprávy
V treťom čísle v rubrike „Pýtame sa samosprávy“
uvádzame rozhovor s poslancom Tomášom Hegyim.

deťom chýbali, cítim väčšiu podporu pre športové
aktivity v obci, organizujeme spoločenské podujatia v obci, kde majú možnosť sa občania bližšie
zoznamovať, podporujeme všetky organizácie, či už
finančne alebo možnou účasťou na spoločenských
podujatiach, a pod. Keďže mám malé deti, ma zaujíma aj oblasť školstva. Základná aj materská škola
sa môžu pochváliť veľkým napredovaním, či už vo
vzdelaní alebo výstavbe. Keďže sa naša obec rozrastá veľmi rýchlo, otvárajú sa nové obytné lokality,
čo znamená, že pribúda aj viac detí, jednou z mojich
priorít bolo zvýšiť kapacitu materskej školy, aby
mladé rodiny mohli naplno využívať možnosť, ktoré
im naša obec ponúka. Toto predsavzatie sa naplnilo a môžeme byť hrdí na našu školu a škôlku akú
majú vysokú úroveň. Túto úroveň sa budeme snažiť
zvyšovať aj naďalej.

Ako dlho pôsobíte v obecnom zastupiteľstve?
V roku 2006 som bol občanmi Novej Dedinky prvý
krát zvolený do obecného zastupiteľstva. V roku
2010 sa situácia zopakovala.

Od roku 2010 ste predsedom komisie výstavby
a územného plánovania. Aké sú vaše aktivity
v tomto smere?
Hlavnou pracovnou náplňou tejto komisie je
sledovať najmä výstavbu bytových a priemyselných zón, riešime všetky námety, sťažnosti, návrhy
občanov, ktorí sa obracajú s rôznymi žiadosťami
na obecný úrad, týkajúcich sa stavebnej oblasti.
Hľadáme správne riešenia pre budovanie nových
cestných komunikácii, snažíme sa nájsť kompromis pri budovaní cestných komunikácií, aby boli
spokojné všetky zúčastnené strany, a to občan,
obec aj staviteľ. Vždy ma teší, keď nájdeme vhodné
riešenia a všetky strany sú spokojné. Sú však aj
negatívne situácie, keď musíme riešiť napríklad aj
susedské vzťahy, kedy naše stanovisko je vyhovujúce vo väčšine prípadov len pre jedného zo susedov.

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do komunálnej
politiky?
Oslovil ma blízky priateľ, či som niekedy
nerozmýšľal nad možnosťou zapojiť sa do diania
obce nejakými aktivitami. Ponúkol mi možnosť
a navrhol spôsob ako by som mohol pomôcť obci
rozvíjať sa pozitívnym smerom. Mal som vtedy 27
rokov a po výraznej podpore mojej rodiny som sa
rozhodol kandidovať do obecného zastupiteľstva aj
s viacerými kamarátmi.
Čo vás najviac motivovalo pri tomto rozhodnutí?
Páčila sa mi najmä myšlienka omladiť obecné
zastupiteľstvo a priniesť nové nápady a rozhodnutia.
Začiatky boli pre mňa dosť náročné, pretože veľa
starších občanov nám neverilo, že by sme mohli
dosiahnuť zmeny v našej obci. Na jednej strane nás
mladí občania podporovali v našich plánoch, na
druhej strane sme museli vynaložiť dosť veľa síl na
to, aby sme presvedčili staršiu generáciu o správnosti nášho rozhodnutia.
Odstupom času ako vnímate vaše rozhodnutie?
Boli chvíle keď som mal pocit, že aj napriek maximálnemu úsiliu a snahe sme v zastupiteľstve nepotrební. No napriek tomu si myslím, že od roku 2006
sa životné podmienky v našej obci výrazne zlepšili
k čomu sme veľkou mierou prispeli aj my mladí poslanci. Pribudli detské ihriská, ktoré nám ako malým

Aké sú vaše plány do budúcna v súvislosti so
stavebnou komisiou, respektíve poslanecké
predsavzatia?
Keďže poloha našej obce sa nachádza v blízkosti hlavného mesta, je v našom záujme mojom ale
aj ostatných členov komisie naďalej podporovať
výstavbu bytových a rodinných domov, podporovať
rozvoj podnikateľskej sféry a tak pomôcť najmä
občanom žijúcim v našej obci, nájsť riešenie pre
dobudovanie kanalizácie, vybudovať cestné komunikácie v lokalitách kde sú potrebné a v neposlednom rade naďalej budem pomáhať pri rozvoji
obce a budem podporovať všetky dobré nápady
a námety občanov, ktoré pre obec prinesú pozitívne
výsledky.
				

Ďakujeme za rozhovor
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Materská škola
Začíname školský rok 2011/2012
Dňa 02. 09. 2011 nám školský rok začal slávnostným otvorením a odovzdávaním prístavby MŠ
v obci Nová Dedinka. Zúčastnili sa ho aj pani
premiérka Iveta Radičová a župan VÚC BSR Pavol
Frešo. Po úvodnom príhovore pani starostky Violy
Takáčovej nasledoval kultúrny program v areáli
školského dvora, v podaní našich detí, ktoré svoj
recitačný prejav vniesli do kytičky básní i piesní
pred samotným oficiálnym prestrihnutím pásky.
Premiérka Iveta Radičová a župan VÚC BSR Pavol
Frešo i prítomní pozvaní hostia zo zastupiteľstva
si v sprievode pani starostky a riaditeľky MŠ E.
Cýchovej prezreli všetky priestory MŠ, ktoré odteraz budú slúžiť našim deťom, pre ich všestranný
rozvoj osobnosti, pod dohľadom pedagogického
kolektívu.

Konali sa voľby do funkcie riaditeľky
miestnej základnej a materskej školy.
Koniec školského roka 2010 / 2011
sa v našej základnej a materskej škole
niesol v znamení ukončenia funkčného
obdobia riaditeliek. Na ďalšie 5- ročné
obdobie bola Radou školy zvolená za
riaditeľku pani Marianna Nagyová,
ktorá viedla miestnu školu aj doteraz.
V Materskej škole bola radou do
funkcie opätovne zvolená pani
Eleonóra Cýchová.
„Staronovým” pani riaditeľkám
blahoželáme a prajeme veľa úspechov
pri realizácii rozbehnutých i nových
projektov.

predprimárneho vzdelávania by mala byť enviromentálna výchova, ktorú chceme u detí rozvíjať
a cieľavedome podporovať.
Srdečné poďakovanie patrí p. starostke V.
Takáčovej a obecnému zastupiteľstvu za uvoľnenie
finančných prostriedkov na výstavbu MŠ, pedagogickému i prevádzkovému kolektívu za vytvorenie estetického prostredia a všetkým mamičkám,
sponzorom a priateľom MŠ za akúkoľvek poskytnutú pomoc Mš.

Sme teda už 4- triedna MŠ, s krásne vytvorenými
kútikmi na prízemí i na poschodí. Radi by sme aj
v tomto školskom roku spestrili akcie, ktoré plánujeme organizovať. Spomenieme uskutočnené Babie leto, blížiace sa tvorivé jesenné aktivity v spolupráci s rodičmi, kultúrnu besiedku pri príležitosti
„ Mesiaca úcty k starším“ v našej MŠ i v Kultúrnom
dome, privítanie novorodencov, krúžkové činnosti:
Aj, tanečný a keramický krúžok pod vedením
školenej rektorky. Hlavným zameraním nášho
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Základná škola
Šport v škole
Mnohí z vás si iste spomenú, že v našej škole to vždy
žilo športom. Nemalú zásluhu na športovej a telesnej
príprave detí mali učitelia – telocvikári , ktorí v Základnej škole v Novej Dedinke pôsobili. Boli to pán Jozef
Žáčik, Štefan Pomšár, Pavol Gašaj, Silvia Popovičová –
Sabolová.
Tradíciu športovania a športového ducha školy
chceme zachovať. Podmienky na športovanie máme
dobré. Deti, ktoré navštevujú našu školu, sú pohybovo
dobre disponované a hýbu sa rady. V tomto školskom
roku sme v ďalšej triede zaviedli rozšírené vyučovanie
telesnej a športovej výchovy, a tak majú žiaci v 5.- 7.
ročníku týždenne 4 hodiny telocviku. Okrem toho
ponúkame možnosť športovania v mimo vyučovacom
čase v krúžkoch, napr. pohybové hry na I. stupni, florbal
na II. stupni a pod.
Minulý školský rok v máji sme veľmi úspešne
odštartovali nultý ročník cezpoľného behu žiakov O putovný pohár školy. Cenu – putovný pohár - do hlavnej
chlapčenskej kategórie venoval a preteky organizačne
pripravil pán Jozef Múčka. Aj tento školský rok plánujeme tieto preteky uskutočniť, podobne ako celodenné
športovanie, súťaže a dobrú zábavu pri športových
hrách detí s rodičmi Activity day.
Už niekoľko dní je na školskom dvore čulý stavebný
ruch. Rozhodli sme sa rozšíriť ihrisko na školskom dvore
a vybudovať plochu na basketbal či hádzanú. Okrem
toho sa sfunkční 60m atletická dráha, ktorá sa nedala
využívať pre terénne nedokonalosti. Som presvedčená,
že rozvoju športu tieto plochy pomôžu a využijú ich nielen školáci, ale všetci športuchtiví občania našej obce.
Ihrisko bude k dispozícii v mimoškolských hodinách,
napr. aj pre tanečníčky zumby či tímy futbalistov.
Vzhľadom k tomu, že o športovanie v telocvični
a na multifunkčnom ihrisku je značný záujem, chcela
by som vyzvať každého, kto prichádza do školského
areálu, aby neničil a nesprával sa necitlivo k zariadeniu
telocvične, ihriska, k prírode na školskom dvore. Veď
fungovať to má pre nás všetkých a aj v budúcnosti
chceme, aby sa funkčnosť zachovala.
Keďže stavebné práce vykonávané na školskom
ihrisku sú finančne náročné, prosím, podporte naše aj
vaše športovanie tým, že počas obecných dní navštívite
náš stánok a vyberiete si z ponuky občerstvenia a
výrobkov, ktoré na týchto akciách ponúka Združenie
rodičov pri ZŠ Nová Dedinka. Podporte šport na škole
svojou účasťou na rodičovskom plese alebo odovzdajte
nám 2% zo svojich daní. Tieto prostriedky sa vám určite
vrátia a odrazia sa v zdravom vývoji vašich detí a dobrej možnosti športového vyžitia všetkých, ktorí sem
prichádzate.

O čítaní a čitateľskej gramotnosti
Možno si mnohí moji rovesníci spomenú, ako sme
sa v roku raz dva (teda dávno), keď sme ešte chodili na
zédéešku, v pondelok o piatej tlačili do miestnej ľudovej
knižnice. Už hodinu pred jej otvorením sme okupovali
priestor pred dverami a čakali, kým príde
pani Žáčiková a my si domov zoberieme niečo napínavé
na čítanie. Absolútnym hitom boli Prostonárodné slovenské rozprávky Pavla Dobšinského, ktoré sa v knižnici
nikdy neohriali a putovali z rúk do rúk.
Doba sa zmenila. Knihy majú aj naše domácnosti
už neúrekom, zato chýbajú čitatelia.
Ak si náhodou prezerali dennú tlač a do oka vám padli
merania PISA v čitateľskej gramotnosti, určite ste si
všimli, že slovenské deti sú na chvoste meraní. Výsledky
čitateľskej gramotnosti patria medzi najslabšie v celej
Európe. Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť
textu, informáciám v ňom, súvislostiam v živote, je to
schopnosť narábať s informáciami z textu.
V našej škole ku knižkám siaha len minimum detí.
Za posledné roky sa ich snažíme podnietiť organizovaním rozličných súťaží – O kráľa detských čitateľov, Noc
v knižnici, Čitateľský maratón. Pritom máme zopár veľmi
úspešných žiakov, ktorí sa presadili s vlastnou tvorbou –
písaním básničiek a poviedok - a pravidelne vyhrávajú
v súťažiach ako je Luknárova Ivanka, či Rozprávková
Žilina.
Aj tak je to málo. Ak sa v hociktorej triede spýtate, kto
z triedy číta a akú knižku, stane sa, že v triede sa nezdvihne ani jedna ruka. Úspechom sú pritom dve – tri. Deti
poznajú väčšinou len úryvky diel a spisovateľov, ktorých
majú v učebniciach. Ak náhodou nezabudnú.
Vyzývam preto aj Vás milí rodičia a starí rodičia,
prichádzajú dlhé jesenné a zimné večery, vložte do rúk
detí knihu. Už škôlkarom alebo ešte mladším deťom
začnite čítať pred spaním. Ak dieťa má prvý kontakt s
knihou z rodiny, môže sa zrodiť láska ku nej na celý život.
Čítanie má nesmierny význam. Čítanie rozširuje obzor,
rozširuje poznanie človeka o ľuďoch, o svete. Čítanie
rozširuje slovnú zásobu a zlepšuje vyjadrovanie sa slovom aj písmom. Poznanie, ktoré tým získame je majetok, čo nám nikdy nikto nevezme.
Halloweenská školská zábava
V sobotu 29.10. 2 011 sa uskutočnil tradičný rodičovký
ples v duchu Halloween. Kultúrny dom v našej obci sa
premenil na miesto plné pirátov, šmolkov, kovbojov, víl,
princov, policajtov a mnoho ďalších rozprávkových a
iných bytostí. Táto netradičná zostava sa dobre zabávala
do skorých ranných hodín pri živej hudbe a chutnom
jedle. O polnoci sa uskutočnila bohatá tombola a bola
vyhlásená víťazná maska - cigánska rodinka. Všetkým
zúčastneným patrí poďakovanie za podporu našej školy
a organizátorom za ochotu zorganizovať takéto milé
podujatie.
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Kultúra a história
Rozhovory s pamätníkmi
V tejto rubrike Vám pripomíname spomienky
a pamäte našich najstarších spoluobčanov. Ponúkame
Vám príbeh pani Agnešky Horváthovej slovami jej
vnučky Gabriely Revickej. Pani Agneške želáme veľa
krásnych dní a porozumenia.

Foto: Florián Horváth ml.

Babička
Najstaršia obyvateľka našej obce je Agneša Horváthová, moja deväťdesiatpäť ročná babička. Občas
sa nad svojim vekom pozastaví a neveriacky ho komentuje, ale zväčša ho prijíma s hlbokou pokorou,
ktorá je pre ňu charakteristická. Vtedy zväčša povie,
že jej dlhovekosť je dar, ktorý má od Pána prijať.
Všetky jej vnúčatá s láskou spomínajú na
rozprávačský talent, ktorým nám v detstve prerozprávala mnoho rozprávok. Kedykoľvek za ňou
zájdem, uvedomujem si, aký je jej svet iný, pomalší,
pokojnejší a zároveň bohatý na vzácne hodnoty.
Niekedy mi prespieva piesne, ktoré sa je zlievajú
s príbehmi z minulých období. Často sú veľmi

vtipné. Hovorieva, že keď sa so susedkami zvykli
po večeroch schádzať a driapali spolu perie, šúpali
kukuricu, preberali fazuľu či lúpali orechy, bolo im
spoločné spievanie veľmi príjemné.
,,Len kúsok za našou obcou bola hranica medzi
Slovenským štátom a Maďarskom,“ spomína na
dávnejšie obdobie. ,,Bernolákovo už patrilo inému
štátu. Zvykla som vziať z domu vajíčka a predala
som ich tam. Zo zisku som kúpila cukor, ten bol
u nás drahší.“
Mnohokrát spolu hovoríme o našej rieke. Kedysi
mi jedna vedma povedala, že si Čierna voda svojim
názvom privolala svoju farbu. Hoci aj moji rodičia
spomínajú na našu rieku ako krásne priezračnú,
nedokázala som si predstaviť, aké mohlo byť
zaplávať si v nej. ,,Čierna voda bola prenádherne
priezračná voda. Zvykli sme v nej kúpať, ale aj prať.
A nielen my, ale aj ženy z Veľkého Bielu. Prišli so svojou bielizňou, aby ju v nej oprali.“
Hovorievame aj o škole, ktorá stála v Novej Vsi na
mieste súčasného kostola. ,,Najskôr sme tam chodili
do školy, neskôr sa však budova premenila na kostol.
Predtým sme chodievali do kostola k susedom do
Veľkého Bielu.“ Predstava, kam až pešo chodievali
veriaci za svätou omšou ma prekvapila, ale v tom
období to zrejme nebola taká nevšedná vzdialenosť.
Dodnes číta veľa kníh, a to nielen od autorov,
ktorých si kedysi obľúbila. Má rada i nové diela od
súčasných spisovateľov. Prednedávnom napríklad
dočítala v maďarčine aj Alchymistu, populárnu knihu mladších čitateľov. ,,Prečítala som v živote veľa
kníh, ale veľmi rada aj vyšívam. Mnohým by som
odporúčala, aby si našli čas aj na lúštenie krížoviek,
lebo pomáhajú zaostrovať našu pamäť.“
Keď sme pri pamäti, často zvykne spomínať na
svoje dvojča. ,,Môj brat Ferencz sa z druhej svetovej
vojny nevrátil. Bolo nás osem súrodencov,“ hovorieva, ,,a ja som zostala na žive jediná.“
Poprosila som ju o odkaz, ktorý by rada zdelila
čitateľom i čitateľkám. Láskyplne, s prívetivosťou
hlboko veriacej ženy povedala: ,,Buďte k sebe dobrí
a nehádajte sa. Skúste byť k sebe láskaví, navzájom
si porozumieť a pomáhať si.“
Gabriela Revická
Nagymama
Községünk legidősebb polgára Horváth Ágnes,
az én kilencvenöt éves nagymamám. Időnként
elgondolkodik saját korán és hitetlenül kommentálja, időnként pedig alázatossággal fogadja, ami
egyébként is jellemző rá. Olyankor annyit mond, az
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Z histórie našej obce
ő hosszú élete ajándék, amelyet el kell fogadnia az
Úrtól.
Unokái szeretettel gondolnak a mesemondó
tehetségére, gyerekkorunkban rengeteg mesével
örvendeztetett meg minket. Ahányszor csak ellátogatok hozzá, rájövök, milyen más az ő világa, mint a
miénk, lassabb, nyugodtabb, és értékekben gazdag.
Néha elénekel egy-egy dalt nekem, ami a múltja
történéseit idézi fel. Amik időnként nagyon humorosak. Gyakran emlegeti, hogy amikor a szomszédokkal
összejöttek tollat fosztani, kukoricát morzsolni, babot
fejteni, vagy diót törni, nagyon élvezték a közös
énekléseket.
“A falutól nem messze volt a Szlovák állam és
Magyarország közötti határ” emlékezik vissza a régi
időkre. “Cseklész már más országhoz tartozott. Szoktam átvinni tojást és eladtam ott. A bevételből cukrot
vettem, az ott olcsóbb volt, mint nálunk”.
Gyakran beszélgetünk a folyónkról is. Annak idején
egy boszorkány azt mondta nekem, hogy a Fekete-víz
nevével magához húzta a színét. Holott az én szüleim
is úgy emlékeznek a Fekete-vízre, hogy kristálytiszta
a vize, nem tudtam elképzelni, milyen lehet fürödni
benne. “A Fekete-víz kristálytiszta volt. Fürödni és
mosni is szoktunk benne. De nem csak mi, hanem a
magyarbéli asszonyok is. Átjöttek a fehérneműikkel,
hogy itt moshassák ki.
Beszélgettünk a dunaújfalusi iskoláról is, amely a
mai templom helyén állott. “Előbb oda jártunk iskolába, de később az épületet templommá alakították.
Azelőtt a szomszédba, Magyarbélre jártunk templomba.” A gondolat, hogy a hívők a szentmisére milyen hosszú utat tettek meg annak idején meglepett,
de bizonyára akkoriban az megszokott dolog volt.
A mai napig rengeteg könyvet olvas, és nem csak
azoktól a szerzőktől, akiket régen kedvelt. Kedveli a
mai szerzők, új kiadású könyveit is. Nemrégiben például magyar nyelven elolvasta az Alkimistát is, amely
a mai fiatal generáció kedvelt kötete. “Rengeteg
könyvet elolvastam életem során, de nagyon szeretek
kivarrni is. Sokaknak ajánlanám, keressenek időt
keresztrejtvény fejtésre is, mivel segítenek frissen
tartani memóriánkat.
Ha már az emlékeknél vagyunk, gyakran emlegeti ikertestvérét is. “Testvérem, Ferencz a második
világháborúból nem tért vissza. Nyolcan voltunk testvérek, “mondja, “és én egyedül maradtam életben”.
Kértem, üzenjen valamit az olvasóknak. Szeretettel,
a hívő asszonyok barátságával ennyit mondott: “Legyenek egymáshoz jók és ne veszekedjenek. Legyenek
jóságosak, egyben megértőek és segítőkészek.”
Revická Gabriela, Ford: Neszméri Tünde

Pekná tradícia zapadla prachom

Stredná a staršia generácia v našej obci si iste
spomína na peknú tradíciu – výmenné futbalové
zápasy medzi Novou Dedinkou a nemeckým
Ostrau.
Ako sa to vlastne začalo ?
Na začiatku osemdesiatych rokov vtedajší
predseda klubu TJ Družstevník Nová Dedinka
pán Ladislav Petrík, dohodol na futbalovom
zasadnutí v Bratislave družbu s predsedom futbalového klubu LSG 1967 Ostrau (bývalá Nemecká demokratická republika).
Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Ostrau. Hráči
z našej obce boli ubytovaní v rodinách nemeckých spoluhráčov. V párne roky sa zápasy hrávali
v Novej Dedinke. Každá rodina sa individuálne
starala o „ svojho „hráča. Hostitelia pre nich
organizovali výlety do okolia. Veľmi obľúbené
boli Slnečné jazerá, pretože v okolí Ostrau nemali
niečo podobné.
Hrali sa zápasy o pohár pre víťaza, v čase
žatvy o Žatevný pohár. V rokoch socializmu
boli tieto návštevy náročné na komunikáciu
z dôvodu jazykovej bariéry. Veľkou pomocou
a hlavným tlmočníkom sa pre mužstvo stal pán
Ján Heszheimer (rozhovor s pánom Heszheimerom sme uverejnili v 2. čísle nášho spravodaja),
náš najstarší občan, ktorého materinskou rečou
je nemčina.
Začiatkom deväťdesiatych rokov sa výmenné
zápasy ukončili, ale napriek tomu niektoré
rodiny v našej obci si dokázali udržať vzájomný
kontakt a navštevujú sa dodnes.
Škoda, že takáto pekná tradícia sa ukončila
a zostali už len spomienky.
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Udialo sa v našej obci
Spoločenská kronika za 1. polrok 2011
Vítamame medzi nami - Új szülöttjeink
1. Bariczová Emma
2. Čepela Matúš
3. Hammová Stela
4. Hamm Simon
5. Markovics Adam
6. Petrík Lukáš
7. Szabo Patrik

9. Šiška Dávid
10. Vadkerti Kincsö
11. Vinczeová Lenna
12. Vitálos Csongor
13. Vlachová Dominika
14. Žofčin Dominik
Viliam

Púť v Báči
Z príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny
Márie, sa veriaci z Novej Dedinky zúčastnili na svätej
omši, ktorá sa konala v obci Báč - Svätý Anton dňa
10.9.2011 so začiatkom od 18.00.
Omšu celebroval otec Jozef Haľko z Bratislavy. Veriaci si svätú kázeň vypočuli z úst Pétera Botonda Bátora, vodcu paulínov z Maďarskej republiky.
Omšu nasledoval svätostný sprievod po celej dedine,
neskôr sväté požehnanie a uctenie svätej relikvie v
miestnom kostole. Svätá relikvia uchováva krvavé
slzy Panny Márie, zachytené po krvácaní portrétu
Panny Márie, pri účasti mnohých kňazov, mníchov
a veriacich zhromaždených z oblasti od Győru cez
Trnavu až po Viedeň.

Bacsfai zarándoklat

8. Šimkovič Filip
Sobáše - Hűséget esküdtek
1. Petra Vihnáliková a Martin Królik
2. Mgr. Jana Fujeríková a Anton Sirota
3. Viera Vinczeová a Jozef Vincze
4. Tomáš Varga a Ildikó Vinczeová
Opustili nás - Elhaláloztak
1. Česneková Anna
2. Fehér Ferdinand
3. Heričová Alžbeta
4. Karkesová Jolana
5. Labuda Gašpar
6. Sirotová Terézia
7. Stiglicz Ernest
8. Takács Tibor

Dunaújfalusi hívők is részt vettek a Kisboldogasszony ünnepe alakalmából szeptember 10-én,
szombaton, 18,00 órai kezdettel szabadtéri szentmisén Bacsfa-Szentantalon, amelynek főcelebránsa
Haľkó József atya volt Pozsonyból.
Szentbeszédet P. Bátor Péter Botond, a magyarországi pálosok tartományfőnöke mondott. A szentmisét követően a falun végig szentségi körmenet, és a
templomban szentségi áldás és ereklyetisztelet volt.
A szent ereklye azokat a véres könnyeket tartalmazza, amelyek 1703 június 19. és 23-a között a Mária kegykép könnyezését követően lettek felfogva a Győrtől
Nagyszombatig egész Bécsig érkezett hívők, szerzetesek és a papság jelenlétében. /dr080
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Babie leto

Anketa - pokračovanie zo str.1
2. Ak chcem ísť večer do SC, do kina alebo do amfiku,
tak sa domov bez auta nedostanem.
3. Hlavne z rozhlasu, internetová stránka je slabá.

Dňa 1.10.2011 sa konal 5. ročník tradičných obecných osláv, ktoré nesú názov Babie leto.
Usporiadateľom počasie prialo, bol nádherný teplý
slnečný deň pripomínajúci skôr leto ako prichádzajúcu jeseň.
Pod veľkoplošným stanom, pod ktorým sa podujatie
uskutočnilo rozvoniavali dobrôtky, ktoré pripravili
miestne organizácie a združenia.
Detičky, ale aj dospelí si mohli spríjemniť deň jazdou
na koníkoch, člnkovaním . Detičky si mohli dať
pomaľovať tváričky a mamičky sa skrášliť v stánku
kozmetickej firmy, ktorá ich zadarmo nalíčila.
Nechýbali ani nafukovacie atrakcie a lety ukotveným
teplovzdušným balónom.
O dobrú zábavu sa postarali domáca hudobná
skupina Jack Pot Band, deti zabavil Šašo Maroš, ale
aj Latino tanečník Tibor Slabý. Úsmev na tvárach prítomných vyčarovali humoristi Kajzer a Meluš. Semifinalista zo Slovenskej superstár Marcel Berky zaspieval
pár známych hitov. Večer patril hudobnej skupine
Kmeťobandu. Interpréti Igor Kmeťo st. a ml. to poriadne roztočili a roztancovali prítomných účastníkov.
Nezabudlo sa ani na tradičný lampiónový sprievod
a následné púšťanie balónov šťastia.
Podujatie sa ukončilo Oldies Diskotékou, ktorá trvala
do skorých ranných hodín.
Finančne túto akciu zabezpečila obec a sponzori,
ktorým touto cestou chceme poďakovať, sú to:
Takáčová Viola, Vadóczky Karol, Szighardt Zoltán,
Szighardt Maroš, IRPEX s.r.o. Senec, Ing. Vladimír
Kovalčík, GAZU s.r.o. Nová Dedinka, Katarína a Gábor
Kajošoví, Jozef Vadóczky, Ladislav Farkaš, Géza Kajoš,
Jarmila Holocsyová, AVE Bratislava.
Pri príprave podujatia nám pomohli: Peter Petrík,
Stiglicz Ernest, Balogh Štefan, Melničuková Dominika,
Vinczeová Stanislava, Tibor Slabý - Tanečná škola
Dance 4 you, Ambróz Vincze, Jančár Stanislav st.,
Beáta Kosziklová, Andrea Susková, organizačný
team v zložení Takáčová Viola, Árvová Zuzana, Hegyi
Tomáš, Danter Attila Ďakujeme.

Jaro (47)
1. Potešil by bankomat a priestor kde by občania
mohli predávať svoje výrobky, ovocie, zeleninu a p.
2. Napojenie na vlaky, či z vlaku v podstate nie je
žiadne, napríklad ráno je autobus zo SC v Bieli o 5.41
a 5.51 prichádza vlak z Bratislavy, rýchlik z Košíc príde
o 10.30 ale spojenie do N.D máte až o tri hodiny!
(o 13.30 )
3. Oznamy miestneho rozhlasu by sa mohli hlásiť
neskoršie, väčšina z nás prichádza domov až po 16.tej hodine.
Lucia (19)
1.Čajovňa alebo miesto kde sa dá posedieť, nie
krčma.
2. Frekvencia je zlá, v čase obeda nie je spoj do Novej
Dedinky.
3.Hlavne miestny rozhlas, letáky na zastávkach či
výkladoch.

Cyklotúra 2

Komisia školstva , kultúry a športu, ktorá pôsobí
pri OZ v Novej Dedinke sa pre veľký úspech rozhodla dňa 15.9.2011 zopakovať cyklotúru okolo
Neusiedlerského jazera v Rakúsku.
Výlet dopadol opätovne veľmi dobre. Deti, ale
aj dospelí si naplno užili bezstarostné bicyklovanie
v Burgenlandských vinohradoch, ktoré bolo obohatené nádherným počasím.
Akcia bola financovaná z obecných zdrojov a
prispeli aj účastníci cyklotúry.
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Tip na dobré čítanie
Neoceniteľným pomocníkom pre všetkých rodičov,
ktorí túžia mať zdravé deti sa môže stať kniha slovenskej
autorky Ivy Vranskej Rojkovej – Vakcína, alebo nedovoľ
aby mi ublížili. Na slovenskom trhu ide o jedinečný
zdroj najnovších informácií.
Je knihou na zamyslenie sa nad očkovaním. Či je
spásou ľudstva? Fatálnym omylom? Veľkým biznisom?
Účinnou ochranou pred chorobami? Nástrojom svetovlády ? Čítajte a rozmýšľajte...

Informácia o opatreniach v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi – vyhodnotenie.

Každoročne venuje Okresné riaditeľstvo
HaZZ v Pezinku pozornosť ochrane lesov pred
požiarmi, predovšetkým v období zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru. I v tomto roku
zorganizovalo poradu pre zástupcov lesníckych
organizácií. Úlohy vyplývajúce z tejto porady boli
preverované príslušníkmi OR HaZZ v Pezinku
v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru, konkrétne vykonaním 6 tematických protipožiarnych
kontrôl, pri ktorých sa nevyskytli žiadne nedostatky. V čase vyhláseného zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru vykonávali hliadkovaciu činnosť
v príslušných lokalitách ako v okrese Pezinok, tak
i v okrese Senec.
Za obdobie 10 mesiacov roku 2010 vzniklo
v Slovenskej republike v odvetví lesného hospodárstva 119 lesných požiarov so spôsobenou
škodou 119 097 Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 sa počet požiarov znížil o 220 prípadov a priame škody, ktoré pri týchto požiaroch
vznikli, sú podstatne nižšie (o 582 631 Eur). V období od 01.01.2011 do 30.09.2011 vznikli v odvetví
lesného hospodárstva na území Bratislavského
kraja 4 lesné požiare, pri ktorých nebola zaznamenaná žiadna škoda.
OR HaZZ v Pezinku sa bude venovať ochrane
lesov pred požiarmi i v oblasti prevencie, a to
predovšetkým plnením úloh vyplývajúcich z Programu propagačno-výchovnej činnosti. Aj touto
cestou by sme chceli požiadať občanov, aby pri
pobyte v našich lesoch boli disciplínovaní, a tak
predišli možným požiarom.
kpt. Bc. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Zažitesnamiskutoēnúpredvianoēnúatmosféru!

AdventnáBUDAPEŠe
10.12.2011
26€/osoba
Poznávací1ͲdŸovýzájazddoBudapešti

Cenaobsahuje:dopravu,sprievodcuapoistenie.
Nástupnémiesta:Senec,VeűkýBiel,NováDedinka,Bratislava
Preobjednaniezájazduaěalšieinformácienáskontaktujtena:
Tel.:0917434178,Mail:obchod@flexitravel.sk
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Okienko pracovno-právneho poradenstva

Vitalita na jeseň

Pani Elena (54): Pred troma mesiacmi sa mi stal
mimopracovný úraz a odvtedy som práceneschopná. Nakoľko pracujem v súkromnej firme, mám
obavy z prepustenia. Môžete mi poradiť?

Neskoré leto, často u nás nazývané aj „babie
leto“ pôsobí z piatich energetických prvkov –
Drevo, Oheň, Zem, Kov, Voda – na prvok ZEM,
ku ktorému sa priraďujú orgány – slezina a žalúdok.
Aj z hľadiska rôznych kultúr sú to veľmi dôležité
orgány. Premieňajú energiu potravín v chod života
človeka.
Slezina riadi našu imunitu, krvitvorbu, kontroluje
svaly, má vplyv na nadmernú štíhlosť, šerosleposť,
únavu a slabosti končatín, opary, afty a i. Žalúdok
riadi rozklad potravy, jej vzostup a od jeho kvality
závisí celkový zdravotný stav. Oslabenie žalúdka sa
prejaví stratou chuti do jedla, pocitmi plnosti, nafúknutím alebo zápchou. Akúkoľvek liečbu dopĺňame
zmenou stravy zohľadňujúcu kombináciu potravín.
V tomto období si preto viac doprajeme jedlá
s prirodzene sladkou chuťou – z varených obilnín,
žltej teleniny, mrkvy, uhorky, čakanky, ďalej hrozno,
slivky, jahody, figy, hlávkový šalát, brokolicu. Vyhýbame sa rafinovanému bielemu cukru, koláčom,
čokoláde, zmrzline a iným sladkostiam. Uchráni nás
to v nesústredení, pomalom myslení, prehnanou
starostlivosťou, sebaľútosťou a duševnou labilitou.
Jeseň a neskorá jeseň – to je čas zberu úrody.
Energetický prvok – KOV – a v ňom dvojica orgánov
pľúca, hrubé črevo, má svoju nadvládu. Je to obdobie viróz, zápalov dýchacích trubíc, nádch.
Problémy v energetike týchto orgánov nám prináša
tiež smútok a depresie, vedie k sebapodceňovaniu
a hľadaniu chýb u seba samého. Pľúca potrebujú
pohyb, cvičenie, disciplínu, hrubé črevo zase čistú
stravu, vlákniny, minerály a vhodné zloženie vnútorného prostredia. Preto do svojho stravovacieho
režimu zaradíme kapustu, kel, orechy, mandle,
hrozienka, sušené slivky, med, otruby, zázvor,
pojeme cibuľové šťavy, harmančkový, levanduľový
a ľubovníkový čaj. Dôležité sú aj dychové cvičenia
a prechádzky v prírode.
Všetky naše aktivity vedúce k obnoveniu vitality
týchto ale aj iných orgánov – to je základ pre fyzicky
aj emocionálne príjemnejší život. Keď poznáme
vzťahy medzi orgánmi, vieme, že strava môže
ovplyvniť celý organizmus.
Vyskúšajte prírodné liečenie doplnené vhodnou
stravou pre toto obdobie.Voľba liečby je široká. Prajeme vám krásnu farebnú jeseň, veľa
zdravia a vitality, šírte okolo seba radosť, smiech a
dobrú náladu.

Zamestnávateľ Vás môže prepustiť len v prípade, ak ste z dôvodu úrazu podľa lekárskeho
posudku dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať
doterajšiu prácu dohodnutú v pracovnej zmluve.
Jedine v tomto prípade Vám zamestnávateľ môže
dať výpoveď zo zdravotných dôvodov, kedy vám
prináleží odstupné. Pred uplatnením výpovede je
zamestnávateľ povinný ponúknuť vám inú vhodnú
prácu.
Inou vhodnou prácou je práca, ktorá musí
zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca
na prácu. Zamestnávateľ je však povinný prihliadnuť
aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.
Ak zamestnávateľ inú vhodnú prácu nemá, alebo
naopak ponúknutú prácu odmietnete, môže voči
Vám uplatniť výpoveď zo zdravotných dôvodov.
Ak by vhodnú pracu pred uplatnením mal, ale vám
ju neponúkne, výpoveď by bola neplatná. Čo znamená, že v prípade súdneho sporu o neplatnosť
výpovede by ste ho pravdepodobne vyhrali.
V prípade, ak budete mať pochybnosti o postupe
Vášho zamestnávateľa, môžete sa obrátiť so
žiadosťou o pomoc na príslušný inšpektorát práce.
Ten poskytuje bezplatné poradenstvo v oblasti
ochrany práce. Bližie informácie môžte získať na
príslušnom inšpektoráte práce, prípadne na internetovej stránke Národného inšpektoprátu práce:
http://www.narodnyinspektoratprace.sk.
Na emailovú adresu redakcie môžete zasielať otázky,
v každom čísle však uverejníme len jednu odpoveď.
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DÁVAME DO POZORNOSTI
Pozor na električky
Od 1. novembra 2011 si budú musieť dať chodci
v Bratislave pozor na električky na priechodoch pre
chodcov. V tento deň vstupuje do platnosti novela
zákona o cestnej premávke, ktorá ruší povinnosť
vodiča električky dať na priechode prednosť chodcom
a naopak zavádza pre chodcov povinnosť umožniť
električke plynulý prejazd. Zákon o cestnej premávke
sa tým prispôsobuje českým, rakúskym či nemeckým
predpisom. Jedným z dôvodov pre tento krok je
bezpečnosť premávky. Električka má oproti autám
oveľa dlhšiu brzdnú dráhu a nie je schopná zastaviť „na
mieste“, čo si chodci často neuvedomujú a vchádzajú
na priechod náhle a tesne pred vozidlom. Riskujú tým
dopravnú nehodu s vážnymi následkami. Druhým
dôvodom je potreba zatraktívnenia verejnej dopravy
tým, že sa odstránia brzdenia pred priechodmi a zvýši
sa tým cestovná rýchlosť. Električka vezúca desiatky
či stovky ľudí si zaslúži, aby nemusela zastavovať pred
priechodom kvôli jednému či niekoľkým chodcom.
Návrh na zmenu zákona v prospech bezpečnosti a
zrýchlenia dopravy, ktorý pripravila občianska iniciatíva Lepšia doprava, sa podarilo presadiť s podporou
Dopravného podniku Bratislava, Dopravného podniku
mesta Košice a občianskeho združenia mhd.sk.

Psík náš verný priateľ a spoločník
Naša obec sa postupne rozrastá, pribúdajú nové domy
a k novému domu patrí väčšinou aj psík. Tak sa v obci
zvýšil nielen počet obyvateľov, ale aj domácich miláčikov.
Každý kto vlastní psíka, má k nemu vybudovaný vzťah.
Je iste správne, keď deti vyrastajú so zvieratami.Naučia sa
zodpovednosti.
Buďme však zodpovední aj my majitelia a odpracme,
čo naši miláčikovia na verejných priestranstvách zanechajú. Naše deti sa hrávajú na trávnikoch,
na detských pieskoviskách a všade sa stretávame so
psími výkalmi. Psík v rodinnom dome patrí na náš dvor
a všetky produkty, ktoré prejdú cez jeho tráviaci trakt
by mali zostať na našom dvore a my by sme ich mali
odpratať.
Milí spoluobčania, buďme ohľaduplní ku svojmu okoliu a vážme si krásne prostredie, v ktorom každodenne
spolunažívame.
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