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Úspora energie v centre inovácií
V duchu dlhoročných tradícií sme
aj tento rok poprosili pána primátora Ing. Sándora Néveriho, aby
zhodnotil minuloročné výsledky
a prezradil svoje plány týkajúce sa
rozvoja obce.
Ktoré investície v minulom roku považujete za najviac efektívne, resp. úspešné?
– V roku 2013 sme uskutočnili veľmi významné investície, ako napríklad do modernizácie športovej haly,
vybudovania športového ihriska a
parkoviska Základnej školy Bélu
Bartóka, do obnovy Priemyseľnej a
Dolnejulice a do obnovy chodníkov
na Nám. Hrdinov. V rámci modernizácie chodníka Čičovskej cesty je
možné, že budeme nútení zmeniť
realizátora, pretože práce nepokračujú v plánovanom tempe, ale o pozitívnom výsledku, vysokej úrovni
kvality práce a o dokončení nemám
pochybnosti, keďže mesto má uzavretú výhodnú zmluvu. Obyvatelia
Hruškovej ulice už dlho čakali na
úpravu miestnej kominikácie a na
zavedenie kanalizácie a som rád, že
sa ich „kalvária“ výstavbou skončila.
Investície sú teda úspešnými
opatreniami, ale v akej miere
zvýšili dlhové zaťaženie mesta?
– Na to, aby sme mohli uskutočniť
výstavbu a zabezpečiť rozvoj mesta, treba požiadať o úver, lebo bez
týchto financií by mesto všetky
svoje príjmy použilo na potrebné

výdavky a uvedené inovácie by sme
nemohli uskutočniť. Mesto získalo dôležitý príjem: 200 tisíc Eur z
kúpeľov, ktorý tvorí dôležitú časť
rozpočtu. Pri dôkladnom zvážení
skutočnosti, že pri prevzatí právomocí primátora kúpele neprispievali do rozpočtu mesta vôbec, je možné uvedený príjem v racionálnej miere zvýšiť, pričom stabilitu tohto
príjmu považujeme za významný

inkubátor. Plnenie úverov je v poriadku a v budúcnosti máme možnosť zrealizovať potrebné inovácie.
V minulosti (okrem uplynulých
dvoch rokov) mesto nemalo prijatý rozpočet. Čo umožnilo počas týchto rokov schváliť rozpočet?
– V roku 2011 mesto hospodárilo
v súlade s rozpočtom prijatým a
schváleným v prvých mesiacoch

Budova polikliniky aj tento rok vyžduje rekonštrukciu

pokrok v rozpočtovej politike mesta. Tento príjem umožní, aby mesto mohlo získať úver, pretože zákon
neumožňuje, aby mesto nemalo
dostatočné pokrytie a aby sa neprimerane zadĺžilo. Získali sme finančné príspevky na investície od štátu,
ako aj z grantov Európskej únie,
ktoré v súčasnosti hradíme z preklenovacieho úveru. Použili sme ich
na modernizáciu Základnej školy J.
A. Komenského a na podporu
podnikateľov tzv. podnikateľský

roka. Príčinou bolo akumulovanie
veľkého objemu úverov a dlhov, pričom pokladnica mesta bola prázdna a ani realizácia súčasných projektov nebola zabezpečená. Z tohto
dôvodu nebolo možné ani získanie
ďalších úverov. Bolo nutné usporiadať finančné vzťahy a vo svetle
týchto skutočností bolo i plnenie
rozpočtu neisté. Ku korigovaniu
plnenia rozpočtu sme potrebovali
vopred zabezpečený, ale neposkytnutý príjem od kúpeľov. Proces

schvaľovania rozpočtu sa nevyhol
stretu názorov dotknutých subjektov, ale na konci rokov 2012 a
2013 sa nám vďaka zodpovednému
prístupu všetkých – poslancov, členov odborných komisií i mne – podarilo schváliť.
Aké sú priority rozpočtu na rok
2014 a aké investície treba uskutočniť na jeho plnenie?
– Hlavným cieľom investícií je
znižovanie prevádzkových nákladov
a úspora výdavkov v ďalších rokoch.
V oblasti odpadového hospodárstva ešte máme niekoľko úloh, veď ide
o finančne náročný proces. V spolupráci s Technickými službami
mesta hľadáme možnosti zníženia
nákladov, pričom sa spoliehame aj
na pomoc odborníkov v tejto oblasti. Najjednoduchším riešením
zmenšenia objemu komunálneho
odpadu je však separovanie odpadu, to znamená triedenie rôzneho
druhu odpadu (plasty, sklo, papier,
kov, atď.) a jeho zhromažďovanie
obyvateľmi do na to určených
zberných nádob. Toto úsilie je zanedbateľné v porovnaní s úsporou
financií mesta i jeho obyvateľov, ktorí takýmto spôsobom separujú komunálny odpad. Je to do značnej
miery otázkou verejnej osvety i peňažných motivačných faktorov k
podnecovaniu obyvateľov k aktívnemu zapojeniu sa do procesu triedenia odpadu.
Pokračovanie na strane č. 3
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Vymierame už jeden a pol desaťročia
Nový rok sa spravidla začína analýzou číselných rôznych výročných
správ nielen pre spoločenské organizácie. Prehľad demografických
procesov je možné uskutočniť každoročne, ale hlavné závery môžeme vyvodiť len z viacročných porovnaní.
Najdôležitejším z demografických
procesov, ktorý pozorujeme vo Veľkom Mederi, je, že z jej populácie
každoročne ubúda. Deje sa to od
90-tych rokov a je následkom hod-

nôt mortality a migračného salda.
Mortalita je stav, keď viac ľudí zomiera ako sa rodí a negatívne migračné saldo sa prejavuje vyšším
počtom emigrantov ako imigrantov.
Len počas piatich rokov sledovaného 14-ročného obdobia bol počet
narodených detí vyšší, ako počet
zosnulých. V roku 2013 evidujeme
mimoriadne vysokú hodnotu mortality, pretože sa narodilo 64 detí a
zomrelo 102 ľudí. Nižší počet narodených evidujeme len v roku
2002 a vyšší počet úmrtí sme za-

znamenali len v roku 2008. Nízku
pôrodnosť a drastický úbytok počtu školopovinných detí „pociťujú“ i
samotné základné školy hlavne v období zápisov. Z dlhodobého hľadiska ide o hrozbu pre celú spoločnosť,
pretože starnutie obyvateľstva znemožňuje udržanie ekonomiky, ale aj
spoločnosti samotnej.
Vývoj migrácie je taktiež negatívny. V uplynulých rokoch možno
považovať hodnoty emigrácie za
stabilné, pričom ale mierne klesli
uprostred dekády od r. 2000. Imigrá-

cia je ale rôznorodá. Rozdiel medzi
hodnotami týchto ukazovateľov je
len 400, čo zapríčinili neprospešné
roky: 2002, 2004, 2006 a 2008. Súhrnom, na konci minulého roka
bol počet obyvateľov Veľkého Medera 8721, čo v porovnaní s minulým rokom znamená úbytok 40
osôb a v porovnaní s prelomom tisícročia o 576 obyvateľov. Stratu jednej tretiny činí prirodzený úbytok a
dve tretiny – najmä pred rokom 2009
má za následok emigrácia.
-vh

Slávnostný zápis do 1. ročníka na ZŠ J. A. Komenského
Dňa 27. januára 2014 sa na našej
škole Jána Amosa Komenského vo
Veľkom Mederi uskutočnil slávnostný zápis budúcich prvákov.
Deti a ich rodičov privítala p. riaditeľka Mgr. Mária Estergájošová a
vedúca MZ Mgr. Dana Prémusová. Prítomné boli všetky pani učiteľky I. stupňa, ktoré zápis do 1. ročníka pripravovali.
Budúci prváci prichádzali do základnej školy v sprievode svojich rodičov
plní očakávaní, aké bude ich prvé oficiálne stretnutie so školou, s prostredím a triedou, ktorú už od septembra začnú navštevovať. Tento rok

budúcich prváčikov čakali na zápise rozprávkové kvietky s motýlikmi.
Aby prvý kontakt našich budúcich
prvákov bol už pri vstupe do školy
príjemnejší, do triedy prichádzali po
dinosaurových stopách. Naši žiaci čakali budúcich prváčikov so zaujímavým kultúrnym programom, pri
ktorom predviedli svoje zručnosti a
šikovnosť. Potom detičky riešili
zaujímavé úlohy, ktorými pani učiteľky orientačne posudzovali školskú spôsobilosť. Deti si poprezerali terajšiu prvácku triedu a spolu s pani
učiteľkami sa zabavili pri športovaní, kreslení, a iných veselých činnostiach. Deti sa s úsmevom na tvári po-

chválili všetkým, čo sa doteraz doma a v materskej škole naučili. Hravou formou predviedli svoje schopnosti a zručnosti, rozprávali o svojej
rodine a kamarátoch. Keď sme sa
spýtali, či sa do školy tešia, bez
okolkov odpovedali, že určite áno.
Potom ich pani učiteľky previedli po
škole, ukázali im školský klub detí,
šatňu našej školy aj školskú jedáleň.V
závere programu si deti mohli pochutiť na ovocných špízoch, ktoré im
pani učiteľky s radosťou pripravili.
Rodičia boli podrobne informovaní o organizačnej štruktúre školy,
o činnosti školského klubu, o využí-

vaní informačných technológii vo vyučovacom procese a ďalších aktivitách školy. K tohtoročnému zápisu
prišlo do Základnej školy Jána Amosa Komenského 22 detí. Pre budúcich prváčikov boli okrem pamätných listov pripravené krásne darčeky, ktoré deťom, ako aj ich rodičom
budú pripomínať túto neopakovateľnú chvíľu. Aj touto cestou ďakujeme všetkým rodičom doteraz prihlásených detí za prejavenú dôveru, pričom do 15. februára 2014 zápis
naďalej prebieha.
PaedDr. Silvia Pongráczová, PhD.

Nová redaktorka v redakcii Veľkomederského Hlásnika
Nový rok priniesol aj zmeny v redakcii. Bývalý
editor Vladislav Kmeť neobnovil svoju zmluvu s Veľkomederským hlásnikom. Na voľné miesto nastúpila PhDr. Mária Virágh, ktorá

popri editácií a príprave slovenských a maďarských článkov pôsobí aj ako profesionálna
fotografka. Časopis bude z technických a ekonomických dôvodov vydaný v upravenom ro-

zsahu 24 strán, ale v mesiacoch „bohatých“ na
udalosti plánujeme uverejniť 32 stranovú
publikáciu.
Redakcia

1–2/2014
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Rozhovor

Úspora energie v centre inovácií
Dokončenie zo strany č. 1
Musíme si uvedomiť, že zodpovedný prístup v hospodárení s vyčerpateľnými zdrojmi energií je záujmom a prioritou celej spoločnosti,
nás všetkých. Ďalšie investície sú do
značnej miery ovplyvnené požiadavkami obyvateľov – hlavne každoročná obnova ciest a chodníkov. I v tomto roku budeme pokračovať v procese modernizácie materských škôl
a základných škôl a znižovania prevádzkových nákladov. Výsledným
efektom modernizácie verejného
osvetlenia môže byť dlhodobá úspora energií. Verejné obstarávanie prebehne už na jar a na základe jeho
výsledkov budeme presnejšie poznať
možnosti mesta v tomto roku v
zmysle vyššie uvedených priorít.
Mimoriadne úsilie vyvíjame na obnovu Komunitného strediska v
mestskej časti Ižop a zabezpečenie
pravidelnej medzimestskej autobusovej dopravy z Veľkého Medera do
Győru. Naše mesto sa aktívne zapája do cezhraničnej spolupráce, v
rámci ktorej vytvoríme cyklotrasu
Okoč – Veľký Meder, navyše môžeme z vlastného úsilia sprístupniť aj
cyklotrasu Veľký Meder – Ižop,
ktorej realizácia nebola umožnená v
rámci projektu. Budova polikliniky
poskytuje možnosti rekonštrukčných
prác – napr. jej celková izolácia či
modernizácia kúrenia. Vôľa z našej
strany je, otázne sú ale možnosti, ktoré nám poskytuje výška rozpočtu. Riaditeľ termálneho kúpaliska nám
predstavil štyri možnosti rozvoja
kúpaliska, z nich považujem za pri-

oritu rekonštrukciu sociálnych zariadení a tobogánov, na ktorú máme
vyhradené finančné prostriedky,
kým vybudovanie nového bazéna a
sáun je zatiaľ v procese prípravy.
Aký je osud kamerového systému
mesta?
– Skúsenosti nám jednoznačne dokazujú, že objekty monitorované
kamerovým systémom sú bezpečnejšie. Zaniklo i agresívne znečisťovanie odpadkami, preto sú efekty tohto systému nesporné. Verím, že rozšírenie kamerového systému bude
riešené i v rámci tohtoročných aktivít mesta.
Jednou z priorít rozpočtového
cyklu Európskej únie trvajúcom
do r. 2020 je vytvorenie nových

pracovných miest. Ako sa to môže prejaviť vo Veľkom Mederi a čo
to môže priniesť obyvateľom
mesta?
– Za riadnych okolností je výsledkom expanzia, ale hospodárska kríza trvajúca niekoľko rokov musíme
považovať za výsledok aj to, že najväčší zamestnávateľ v meste Webasto pôsobí v našom meste i naďalej.
Pobočka tejto spoločnosti dostala niekoľko ponúk, napr. z Portugalska
a Rumunska – rumunksá ponuka
bola navyše z finančného hľadiska
výhodnejšia i od nami ponúkaných
podmienok. Vďaka súladu podmienok a čo najrýchlejšiemu vybaveniu potrebných záležitostí táto spoločnosť i naďalej pôsobí na našom

Naše mesto má nového
zástupcu primátora
Na výročnej schôdzi Csemadoku dňa 9. februára primátor Alexander Néveri oznámil, že
novým viceprimátorom mesta sa stal Dr. Marián Soóky. 35 ročný Soóky je členom mestského zastupiteľstva, predsedom Komisie
kultúry, školstva a masových organizácií.
Okrem toho je poverený vykonávaním obči-

anskych obradov (uzavretie manželstva, uvítanie detí do života). Je ženatý, otec dvoch detí. Na základnej škole Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským učí dejepis, maďarský jazyk a literatúru. Vo funkcii podpredsedu sa aktívne zapája aj do kultúrnych aktivít Csemadoku.
-vh

trhu a ponúka zamestnanie našim
obyvateľom, navyše v nedávnej minulosti odovzdaná výrobná hala
umožňuje výkon práce na jednom
mieste. Priemyselný park sme vyvinuli tak, aby sme ho mohli rozvíjať.
Neustále komunikujeme so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu SARIO, súčasne disponujeme takými marketingovými nástrojmi, pomocou ktorých sa
môžeme zviditeľniť na trhu práce.
Schválením obecného zastupiteľstva sa Veľký Meder môže stať členom Slovensko-rakúskej priemyselnej komory. Mesto ponúka veľa
možností rozvoja turistiky i vďaka
kúpeľom, pričom v tomto roku si
pripomenieme 40. výročie ich založenia. V súlade s prioritami nového
rozpočtového cyklu Európskej únie
bude podporovať projekty, ktorých
cieľom je vytvorenie pracovných
miest. Znamená to, že v blízkej budúcnosti sa nemôžeme spoliehať na
investície Európskej únie do rekonštrukcie škôl alebo infraštruktúry
okrem projektov, ktorých efektom
okrem týchto činností zároveň aj
vytvorenie pracovných miest.
V rámci tohto rozpočtového cyklu
uskutočníme prieskum výber
vhodných obchodných partnerov.
Miestna samospráva bude pokračovať vo svojej činnosti, naďalej sa budeme usilovať o objavenie nových
príležitostí v rámci možností a
podmienok štátu i Európskej únie.
Vésey Kovács László
Foto: autor a archív
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Spravodajstvo

Ochrana životného prostredia a rybníkov je prvoradá
„Rybárstvo nás učí o prírode
a vychováva k úcte k zvieratám.” Takto zneli úvodné
slová Györgya Berecza st.
na zasadnutí Rybárskeho
zväzu vo Veľkom Mederi,
ktoré sa konalo 9. februára
2014. Členovia sa zišli v
peknom počte – 137 z nich
svojou prítomnosťou poctilo zväz, pričom pozorne
počúvali výročnú správu a
aktívne sa zapájali do rozhodovania o nastávajúcom
štvorročnom cykle i o personálnom zložení vedenia.
Súčasný prezident György
Berecz st. poukázal na významnosť voľby vedenia,
zapájanie mladých – aj vo
forme nezištnej dobrovoľnej pomoci – vo väčšej miere do činnosti zväzu, aby
hlasy ľudí reprezentujúcich
správne veci boli mocnejšie
od inak konajúcich. Z obsahu správy vyplynulo, že
Slovenský rybársky zväz,
najväčšia civilná organizácia, má 122 základných organizácií a 120 tisíc členov,
a nie je vôbec jedno, koľko

členov je prítomných na
zasadnutiach, pretože neprítomní členovia často nechápu, prečo je dôležité
stráviť na zasadnutiach dlhé
hodiny a dohadovať sa napr. o tom, že s rybárskym
preukazom si rybár koľko
rýb môže nechať za rok. V
správe odzneli aj informácie o chove rýb, rybárskych
súťažiach, ktoré sú napr.
dlhoročnou významnou súčasťou osláv dňa detí. V
tomto roku sa možno zapojiť aj do detskej rybárskej
súťaže (3. mája) a do súťa-

Vážení rodičia,
priatelia školy!
Obraciame sa na Vás o pomoc pri
splnení našej túžby mať multifunkčné
ihrisko. Obchodný dom – spoločnosť
Lidl usporiada pre školy súťaž Ekohra.
Súťaž prebieha od 17. 2. 2014 do 16.
3. 2014.
Súťaží sa o 3 multifunkčné ihriská.
Predmetom súťaže je zber akýchkoľvek
prázdnych PET (umelých) fliaš a odovzdanie v obchode LIDL. Dôležité je odovzdať škole lístok z automatu – potvrdenie o počte odovzdaných fliaš (len PET
fliaš).
Tešíme sa na spoločné súťaženie. Multifunkčné ihrisko by mohlo slúžiť nielen
žiakom školy ale aj rodičom, priateľom
školy a všetkým obyvateľom mesta
Veľký Meder. Ďakujeme!
Žiaci a zamestnanci
ZŠ Jána Amosa Komenského

že v chytaní rýb pre dospelých (11. mája). Informoval
tiež o tom, že v spolupráci
s Rybárskym zväzom v Dunajskej Strede sledujú vodné plochy vhodné na rybolov a tejto činnosti sa zúčastňujú nielen strážcovia,
ale aj mestskí a krajskí policajti. Cieľom kontrol je
predchádzanie priestupkov,
ktoré sa riešili na úrovni
disciplinárnej komisie, ale i
súdnych pojednávaní. Po
odznení hodnotiacej správy Ing. Roland Méhes
oboznámil prítomných o

chovbe rýb, o zmene kvality i kvantity rýb. Následne
sa ujali slova László Cseh a
Géza Kórósi a diskusiu
rozprúdili i tieto dôležité
otázky, ktoré je nutné riešiť:
udržiavanie čistoty a poriadku, dodržiavanie zákonov, výkon administratívnych činností, kvalita a
kvantita rýb.
V súvislosti s naplnením
plánov treba rozhodnúť o
deľbe kompetencií a povinností pre takto zvolených
členov. Predseda zostáva
nemenný a túto funkciu

bude aj naďalej zastávať
György Berecz st. Plány
zväzu sa i naďalej búd niesť
v duchu týchto slov: „Vedenie zväzu spravilo všetko
preto, aby zvelaďovalo svoj
majetok, zvyšovalo počet
jeho členov, aby zabezpečilo transparentný tok finančných prostriedkov –
cez spravovanie účtov v
bankách, resp. aby vylúčilo možnosť neodôvodneného obohatenia ktoréhokoľvek vedúceho zväzu.” V budúcnosti je dôležité zvyšovanie úrovne činností zväzu, sprísnenie a
zefektívnenie pravidiel,
dodržiavanie zákonov.
Z dôvodu nadviazania
spolupráce na uskutočnenie spomínaných zmien
sa obrátia na mestský úrad.
Dôležitým sa javí i vyriešenie konfliktov rybárov,
turistov a kúpajúcich sa rekreantov, ako i zneužitie
zákonov upravujúcich rybolov.
Text a foto:
Virágh Mária

Fotografický seminár na Obchodnej akadémie
Začiatok nového roka po zimných prázdninách bol zaujímavým pre študentov Obchodnej akadémie s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským. S podporou mládežníckej organizácie Iuventa sa
10. januára 2014 uskutočnil
malý projekt PhDr. Márie Virágh, vedúcej Fotoklubu Veľký Meder.
V rámci svojho projektu zorganizovala fotografický seminár v
priestoroch Obchodnej akadémie. Projekt bol určený pre
mládežníckych vedúcich, ktorí sú v styku s mladšou generáciou, a zároveň organizujú
rôzne spoločenské podujatia.

Seminára sa mohli zúčastniť
študenti vo veku 15 až 18 rokov bezplatne, kde mohli rozšíriť svoje vedomosti o nastaveniach fotoaparátu, o jednotlivých technických náležitostiach, o správnej kompozícii, o
hre svetla a tieňa. Fotograf
Gábor Kanovits odpovedal na
otázky účastníkov seminára a
zároveň ukázal svoje fotky a
popísal ich vznik. Študenti
mali možnosť tiež ukázať prezentáciu svojich vlastných fotiek a prostredníctvom ich analýz sa mohli učiť zo vzniknutých chýb. V rámci dňa mali
možnosť vyskúšať jednotlivé
objektívy aj v prírode, a pozrieť
si rozdiely medzi nimi. Počas

štvorhodinového workshopu
nechýbalo ani občerstvenie.
O seminár sa zaujímali aj učitelia a viacerí z učiteľského
zboru by sa ho aj radi zúčastnili, keby sa nemuseli venovať
svojim pracovným záležitostiam. Fotografický workshop
postili svojou účasťou aj pani
riaditeľka Mgr. Erzsébet Horváthová, ktorá privítala študentov a hostí a pani zástupkyňa riaditeľky Mgr. Mónika
Tóthová, ktorá predstavila program seminára. Workshop o
fotografovaní boli nielen zaujímavý, ale aj prospešný, pretože
jeho účastníci získali mnoho
hodnotných nových informácií.
Text a foto: Virágh Mária
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Nová výrobná jednotka Webasto-Edscha vo Veľkom Mederi
V areáli firmy Webasto-Edscha
na Táborskej ulici bola 23. januára slávnostne odovzdaná nová výrobná hala, čím bola uvedená do
prevádzky nová výrobná jednotka,
vďaka ktorej je odteraz celý výrobný proces vo Veľkom Mederi sústredený v jednej lokalite.
V pozadí tejto zmeny treba hľadať
podľa tlačovej správy podniku snahu o zefektívnenie činnosti. V
predchádzajúcom období totiž prevážanie výrobného materiálu z jednej výrobnej jednotky do druhej v
rámci mesta predstavovalo značný

Spoločnosť Webasto-Edscha v
našom meste v súčasnosti zamestnáva 430 ľudí. Investícia vo výške
6 miliónov eur bola realizovaná v
spolupartnerstve s mestskou samosprávou za kratšiu dobu ako jeden
rok. Výroba sa vďaka tomu uskutočňuje na ploche zväčšenej o 8800 m2,
spolu 16300 m2, pričom veľkomederská prevádzka sa stala ústrednou
jednotkou pre výrobu textilného
materiálu pre kabrioletové strešné
systémy.
„Európsky trh je pre Webasto
ako svetového lídra vo výrobe strešných systémov pre kabriolety jed-

logistický problém, preto pre zdokonalenie výrobného procesu bolo potrebné zlúčiť výrobu do jednej prevádzky. Vďaka tomuto riešeniu sa zároveň zvýšila aj kapacita textilného závodu tohto renomovaného výrobcu strešných systémov pre automobily v prevedení cabrio.

ným z najdôležitejších lokalít. Danosti Veľkého Medera nám umožnili založiť základy efektívnejšieho
výrobného procesu a je tu priestor
aj pre investície v budúcnosti” – povedal pri slávnostnom odovzdaní
novej výrobnej haly predseda predstavenstva Webasto SE Dr. Holger
Engelmann. Ceremoniálu sa ďalej

V hudbe niet hraníc
Dychová hudba OUCHA so svojou storočnou minulosťou patrí do
skupiny kapiel, ktorá počas svojho
pôsobenia prekonala mnoho úskalia, ale „zažila“ i mnoho šťastných
chvíľ. Vznikla v rokoch 1900, ale
počas druhej svetovej vojny sa nevedela vyhnúť rozpadu. V 70-tych
rokoch pri Jednotnom roľníckom
družstve v Zemianskej Olči mohli členovia OUCHA znovu nájsť
nádej v založení kapely pre požiarnikov. Členstvo v Maďarskej dychovej spoločnosti v roku 2001 bolo pre OUCHA výzvou a zároveň

začiatkom jej intenzívneho rozvoja. Kapela svoj XII. dychový koncert plánovala uskutočniť 22. februára 2014 v Miestnom kultúrnom
stredisku v Zemianskej Olči, ale
ich plány boli prepísané osudom.
Významný člen kapely 11. februára tragicky zomrel, preto sa koncert
bude konať v neskoršom termíne,
podľa plánov ešte tohto roku a bude uskutočnený ako pamätný koncert. Ak bude známy termín, budeme vás informovať, a prirodzene aj
o priebehu koncertu.
Text a foto: Virágh Mária

zúčastnili Werner Baier, zástupca
rodiny akcionárov, Franz-Josef
Kortüm, člen dozornej rady Webasto SE a Drahomír Koudelka, riaditeľ závodu vo Veľkom Mederi.
Mestské zastupiteľstvo na podujatí reprezentoval primátor Alexander Néveri.
Podľa výrobcu automobilových
komponentov je založenie novej
výrobnej jednotky vo Veľkom Mederi ofenzívou efektívnosti na stagnujúcom svetovom trhu kabrioletových striech. „Naším cieľom je,
aby sme boli v budúcnosti rentabilní aj pri nižšom počte vyrobených
kusov. To sa dá dosiahnuť inovatívnymi nápadmi a zvýšením efektívnosti našich výrobných jednotiek”
– prezradil Dr. Engelmann. Slávnostného odovzdania sa okrem
pozvaných hostí zúčastnili aj zamestnanci závodu. Následne boli
hostia boli pozvaní na obhliadku
prevádzky, v rámci ktorej vedúci

jednotlivých výrobných sektorov
predstavili výrobný proces, od montáže konštrukcie cez strih a lepenie
plátna až po kontrolu kvality.
Sídlo Skupiny Webasto sa nachádza v nemeckom Stockdorfe, neďaleko Mníchova. Firma je od svojho
založenia v roku 1901 v rodinnom
vlastníctve. Má prevádzky vo viac ako
50 lokalitách sveta, z toho na viac ako
30 miestach sú výrobné jednotky na
výrobu strešných systémov a vykurovacích zariadení. Webasto patrí
medzi 100 najvýznamnejších dodávateľov automobilových komponentov, má viac ako 10 tisíc zamestnancov a v roku 2012 malo obrat
2,4 miliárd eur. Do profilu firmy patrí výroba a predaj kabrioletových
strešných systémov ako aj vykurovacích, klimatizačných a vetracích zariadení pre osobné, nákladné automobily, autobusy, rekreačné a špeciálne vozidlá a luxusné jachty.
(webasto, vh)
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Slávili sme narodeniny
Termín slávností na počesť vzniku Slovenskej republiky – koncom
januára sa už organizátorom
osvedčil, o čom svedčí aj fakt, že na
tohtoročné podujatie vo Veľkom
Mederi prišlo spolu takmer päťsto
účastníkov! Veselá a radostná bola atmosféra v kultúrnom stredisku, tak ako sa na oslavu patrí, aj
keď program sa vždy začína vážne
a dôstojne, štátnou hymnou a na
pódiu sú inštalované symboly slovenskej štátnosti – štátny znak a
štátna vlajka.
V úvode odznel slávnostný príhovor Ladislava Gútayho, riaditeľa
MsKS a Jany Svetlovskej, riaditeľky ŽOS. Z prvého nesmelého
stretnutia spred desiatich rokov sa
vyvinula už životaschopná krásna
tradícia. V programe XXI. Naša republika má narodeniny sa dňa 28.
I. 2014 striedali deti a študenti všetkých škôl mesta. Striedali sa aj jazyky – slovenský s maďarským. Treba zvlášť zdôrazniť, že okrem tých
tradičných, kvalitných predstavení
sa tu každoročne objaví zaujímavé

prekvapenie. Tento rok to bolo jedinečné predstavenie detského folklórneho súboru CSIRIBIRI pri
ZUŠ Józsefa Janigu. Pedagogičke
A. Nemesovej sa vydaril zámer, ponúknuť niečo iné. Bol to tanec tých
najmenších pod názvom Tanec víl.
Malí tanečníci sa pohybovali po javisku s istotou a detským sebavedomím. Skutočne, akoby Žitnoostrovské labutie jazero! Simona Posmiková z Obch. akadémie predniesla verše P.O. Hviezdoslava,
skupina žiakov zo ZŠ J.Á. Komenského s mašličkami z trikolóry vystupovali veľmi zodpovedne s hudobno-poetickým pásmom, s
množstvom ľudových, veľakrát neprávom zabudnutých, piesní a krásnymi prednesmi. Pripravili ich pedagogičky D. Prémusová, S. Pongráczová a L. Tamási. Folklórna
skupina spevu a hudby Igricek pri
ZŠ Bélu Bartóka je už osvedčenou
stálicou programu, ale aj folklórneho života na Žitnom ostrove. Napriek tomu, že deti sa každoročne
menia pani Eva Vargová už druhé
desaťročie vedie žiakov k láske k

Csiribiri detský tanečný súbor

maďarskej kultúre. Nielen k spevu,
ale aj k hre na citare. Získali ocenenia už na všetkých úrovniach súťaží, i tie najvyššie – zlaté pásmo!
Obchodnú akadémiu reprezentovala aj Bianka Fodorová modernou
piesňou. Finále programu gradovalo vystúpením žiačok ZUŠ – blokom moderných tancov, ktoré roztlieskalo celé publikum.
Treba spomenúť aj bohatú účasť
rodičov i starých rodičov v publiku,
ktorí si napriek pracovným povinnostiam našli čas a prišli svojich šikovníkov podporiť a mnohí aj nafilmovať. A to je dobre. A kto to vlastne povedal, že dnešné deti žijú bez
záujmov len pre internet a mobily?
Zážitky z týchto dvoch podujatí

Lyžovačka v Kokave

Veru, aj my, suchozemci z Veľkého
Medera, občas zatúžime lietať a pohybovať sa po bielom povrchu, zvanom
sneh. V dňoch 19.-24. januára 2014 si
spoločnú túžbu po lyžovačke splnili my,
32 žiaci, zo ZŠ Jána Amosa Komenského, keď sme spolu s našimi obľúbenými pedagógmi absolvovali lyžiarsky
výcvik v Kokave nad Rimavicou. Počasie najprv lyžovačke neprialo, pršalo, no
neskôr sme si to plne vynahradili. Dokonca sme sa kvôli lepším lyžiarskym
podmienkam presunuli do chýrneho
strediska menom Tále. V prvé dni sme

sa iba opatrne rozhliadali po svahu, hľadali rovnováhu a zisťovali, že zemská
gravitácia naozaj funguje. No, ale potom
to prišlo! Nadobudli sme zručnosť,
zrýchlilo tempo a pomalé vyšliapavanie
sme vymenili za rýchlejší vlek. Nakoniec
sme všetci zvládli dokonca aj slalom pomedzi bránky a dokázali, že keď sa chce,
tak aj lyžovať sa dá naučiť! Večery po lyžovačke sme trávili „usilovnou regeneráciou,“ došlo aj na guľovačku a diskotéku, no najmä vždy bolo veselo a s radosťou sa na lyžiarske svahy vrátime aj
na budúci rok!
Mgr. Igor Bielich

jasne hovoria o opaku. Máme talentované a v mnohých prípadoch až
zázračné deti. Treba si ich vážiť a
chrániť ich. Dobrý učiteľ je nezastupiteľný v detstve každého z nich. O
rodine nehovoriac. To všetko je
dnes skôr „ohrozený druh“. Žiaľ...
Scenár a réžiu oboch podujatí
realizovala metodička ŽOS Ingrid
Molnár. Hlavnými organizátormi
boli TTSK, Žitnoostrovské osvetové stredisko a Mestské kultúrne
stredisko . Pre organizátorov je povzbudivé, že sa do programov školy iniciatívne hlásia, navzájom sa motivujú a inšpirujú, čo je v dnešnej
dobe globalizácie veľká hodnota.
-sve
Foto: archív autora

Naša republika má narodeniny
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede v
spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pri príležitosti XXI. výročia vzniku Slovenskej republiky organizovalo v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi slávnostnú akadémiu, do ktorého sa zapojila okrem
iných škôl aj naša škola ZŠ Jána Amosa Komenského vo
Veľkom Mederi.
Slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutočnila 28. januára 2014
o 10. 00 hod., otvoril riaditeľ MsKs Ladislav Gútay a riaditeľka osvetového strediska Jana
Svetlovská. 11 žiaci z našej školy:
Marián Vörös,
Beáta Gaálová,
Dominika Kolenčíková, Klára Tamásiová, Adam Sajkó, Barborka Vágnerová, Dárius Dávid
Molnár, Adam Máté Balaskó, Tibor Zsigo, Rebeka Flóra
Vígh, Veronika Kukurová, vystúpili v programe s pásmami básní a piesní. Na slávnostnú akadémiu ich pripravovali: Ing. Lucia Tamásiová, Mgr. Dana Prémusová a
PaedDr. Silvia Pongráczová, PhD.
Silvia Pongráczová

