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Milí Čitatelia!
Práve ste chytili do rúk 36. číslo 19.-teho

Kedves Olvasó!

ročníka Jablonovských novín. Ubehlo

Ön a Szádalmási Híradó 19. évfolyamának 36.

neskutočných 19 rokov, počas ktorých sme

számát tartja a kezében. 19 év hosszú idő,

prežili lepšie aj horšie časy. Po 19.-tich rokoch

sokmindent megél az ember, jobb és rosszabb

sme sa rozhodli nejakým spôsobom zmeniť

időket is. 19 év után úgy döntöttünk itt az

a oživiť naše noviny, preto dostali novú formu

ideje, hogy megújult külsővel és tartalommal

a snažili sme sa ich obsah obohatiť hlavne o

jelentkezzünk. Az újság tartalmát igyekeztünk

informácie týkajúce sa obce samotnej a života

úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja

našich občanov v nej. Obsah sme sa snažili

a szívéhez közel álló témákról szóló cikkeket.

pripraviť tak, aby si každá veková skupina

Bízunk benne, hogy ez az új formátum is

prišla na svoje a našla to, čo ju zaujíma.

elnyeri majd a tetszésüket és továbbra is

Dúfame, že sa Vám táto nová forma bude

szívesen veszik majd magukhoz lapunkat.

páčiť a, že naďalej ostanete Našími vernými

A Szádalmási Híradó lapjainak olvasásához

čitateľmi. Pri čítaní Jablonovských novín Vám

kellemes időtöltést kívánnak a lap szerkesztői!

prajú príjemné chvíle redaktori!
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Engedjék meg, hogy először is megköszönjem Önöknek, választópolgároknak, a
személyemre leadott szavazatokat, belém vetett bizalmukat, egyben remélem, hogy a
következő négy év munkájával rátermettségemről sikerül majd meggyőznöm a többi
szádalmási lakost is. Újonnan megválasztott polgármesterként a tisztséget 2014. 12.15-én
vettem át. A funkcióba lépésem után rögtön, több nehéz, megoldásra váró jogi problémával
álltam szemben, amelyek következményeit gyors és halaszthatatlan módon kellett oldani. Meg kellett találni azt a
megoldási lehetőséget, amely a lehető legalacsonyabb mértékben érintette a községi kasszát valamint legkevésbé
rontotta az „emberi kapcsolatok” tényezőt is, mint ahogyan ez a községi szennyvíz csatorna egy részének szétszedése
esetében történt a falu alsó határához közel. Az esetet a község akkori vezetője, 2014-ben, ügyészségre adta, és
pillanatnyilag már megoldódott mindkét fél elégedettségére. További nehézségeket jelentettek számunkra azok a
hiányos dokumentációk, amelyekre a szennyvíztisztító csatorna további működési engedélyének kiadásához volt
szükség valamint a szemét feldolgozásának és elszállításának óriási költségekkel járó, átgondolatlan, koncepciótlan
tervezete, az átláthatatlan mennyiségű saját és bérelt szemeteskukák száma valamint a még átláthatatlanabb számlák,
amelyeket a szemét elszállításáért fizetünk. Hiányos általános érvényű rendeletek, problémás belső előírások - erre
egyébként egy mélyebb belső ellenőrzés mutatott rá 14 oldalnyi jelentés által – amely a községi hivatalban
megtekinthető. Az elektronikus közbeszerzés bevezetése is márciustól, alapos mértékben megnehezítette/megnehezíti
az áru, a szolgáltatások és a munka kivitelezések bebiztosítását. Nem létező belső számítógépes hálózat, elavult
hardware ellátás, a beázó tető a községhivatalon és a kultúrházon, elavult riasztórendszer a községhivatalban, az óvodai
gyerekjátszótér balesetveszélyes állapota, a tornaterem csúszásveszélyes padlózata. Ezek mind-mind részét képezik a
munkabiztonsági ellenőr jelentésének, amely szintén megtekinthető a hivatalban. A helyi melléktermelés működtetése
további gondokat von maga után, egyben elgondolkodtat mindannyiunkat a további fenntartását illetően, mivel a k.f.t.
26 000 eurós adósággal lett átadva. A gazdasági mutatókat tekintve a kötelező éves ellenőrzés után az ellenőr a

-

következőket írta a jelentésében: „A szádalmási községi melléktermelés 2014-ben 26 000 eurós ráfizetéssel zárt, a
könyvelési zárás napjáig az adóságok meghaladták a 16 000 eurót. Az időn túli lejárt adóságok ősszege 7 703 euró. A
partner felé az adóság mértéke 11 079 euró. Ez a helyzet jelentős bizonytalanságot mutat, amely komolyan
megkérdőjelezi a társaság jövőbeni működésének esélyeit…”.
A helyi alapiskola és óvoda helyzete a legutóbbi választások óta eléggé kedvezőtlenül alakult, ami azonnali és
komoly beavatkozásokat igényelt az iskola vezetése és jövőtervezete terén. Itt tartom fontosnak elmondani / a
községben pletykaszinten terjedő, nem igazságon alapuló információk terjedése miatt / és megerősíteni, hogy az iskola
régi vezetése semmilyen módon nem volt megsértve és egyéb módon megkárosítva. Az érvényben lévő jogszabályok
értelmében meghirdettük az igazgatói posztra a versenypályázatot, amelybe a volt iskolaigazgató nem adta be a
jelentkezését. Iskolafenntartói jogkörömből kifolyólag az igazgatói funkció ellátásával egy, az iskolán belüli
szakképzett pedagógust, Peniaško Jolán mérnöknőt bíztam meg. Ezt a döntésemet a volt iskolavezetés nem fogadta el és
ezzel egyidejűleg, saját döntésük alapján, felmondást nyújtottak be. A volt iskolavezetésnek fel lett kínálva a további
együttműködés és tanítás lehetősége is az iskolában, de ezt ők sajnos másképpen értelmezték, végül az eredeti
döntésüket sem változtatták meg. Hozzá kell tennem, hogy az új vezetés nagyon szorgos és aktív. A nyár folyamán volt
szerencsém az alpolgármester asszonnyal részt venni egy csapatépítő tréningen velük, ahol közösen kidolgoztuk az
iskola SWOT analízisét és igyekeztünk megalkotni egy új koncepciót is, amely segítheti az iskola fellendítését a
jövőben. Segíthet abban, hogy minél több gyereket „behozzunk” intézményünkbe. A pedagógus karon látszik az akarat,
az elkötelezettség minden körülmények között megtartani az iskolát, amelyben a helyi önkormányzat és jómagam,
maximálisan igyekszünk támogatni őket.
Itt kell megemlítenem a helyi önkormányzat képviselőit is, akikkel nagyon jó az összmunka. Aktívan
bekapcsolódnak minden programpont megvitatásába, igyekeznek racionálisan dönteni, átértékelve minden lehetőséget,
esetlegesen egyéb alternatívákat is, minden esetben szem előtt tartva a lakosok érdekeit. Ezért aztán gyakran éjszakába
nyúlóak az önkormányzati ülések. Külön szeretném megköszönni Tamás Erzsébet segítségét. Nehezen tudnám
elképzelni a munkát az az ő szakmai tudása és tapasztalata nélkül, úgy az oktatásügy mint az önkormányzat terén. Nagy
segítség számunkra a régi-új főellenőr, Vámosi Ildikó mérnökasszony, aki szakmaiságával és professzionális
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hozzáállásával a jogköreiből adódó törvényességet képviseli a hivatalban… de sokszor minden más egyéb probléma
megoldásában is igyekszik tanácsokat adni. Mindezt hálásan köszönöm.
Az önkormányzatiság Szlovákiában pillanatnyilag nagy és jelentős változásokon esik át, amelyeknek célja
a gyors és sikeres, a városok és falvak jogköreiből adódó ügyintézés megvalósitása. A község bejelentkezett a DCOM /
városok és községek adatcentruma/ nevű országos projektbe. Ezt mindössze 2933 községből 1100 tehette meg.
Nekünk ez sikerült. A projekten belül az önkormányzatok teljeskörű elektronizációjára kerül majd sor. A projekt
hozzájárul a közigazgatás hatásosabbá válásához a lakosok elégedettségének érdekében. A városok és falvak számára
olyan elektronikus szolgáltatásokat biztosit, amelyeket azok tovább hasznosithatnak a lakosok és vállalkozók
érdekében. Mindez az Európai unió vidékfejlesztésre szánt alapja által támogatott, igy községünk ingyenesen
hozzájuthatott 3 db számitógéphez, 2 db laptophoz és egy multifunkciós szerkezethez. Az önkormányzat az „angolul
tanuló falvak“ megnevezésű pályázatba is bekapcsolódott,melynek keretén belül lehetőség nyílt 3 héten keresztül az
angol nyelv alapjainak elsajátítására illetve annak további gyakorlására, egy angolul beszélő/oktató /lektor/
segitségével. Ezúton is szeretném hálámat kifejezni Fehérek Enikőnek ezen pályázat megvalósításáért, valamint az
oktató számára biztosított ellátásért is. Még egyszer nagyon szépen köszönünk mindent! További pályázattal
kapcsolatos információk a http://www.zdruzeniedeus.sk/ oldalon találhatóak.
A következő, nagyon érdekes pályázat, amelybe szintén bekapcsolódtunk, gyors reakcióként a már fenn
emlitett „városok és községek adatcentruma“ megnevezésű pályázat alapján,, az ún. IOMO - a projekt a lakosok
számára összevont-széleskörű szolgáltatásokat kiván nyújtani - ún. /integrované obslužné miesto občanom). Az IOMO
olyan elektronikus szolgáltatást jelent, melynek segítségével a lakosok különböző hivatalos ügyeiket intézhetik
pld. büntetőregiszteri kivonatokat, tulajdonjogi leveleket vagy vállalkozói regiszter kivonatokat. Minden igy kiadott
irat felhasználható lesz különböző jogi célokra is. Pillanatnyilag ilyen központból 300 van Szlovákiában a Szlovák
posta kirendeltségein, de az IOMO segitségével további 973 községben és városban nyilik majd.
Tisztelt polgárok!
Fontosnak tartottam minderről informálni Önöket, hogy legyen elképzelésük az önkormányzat pillanatnyi
működéséről, arról, hogy milyen létező problémákat kell oldanunk napi szinten, mivel különböző elégedetlenséget
kifelyező hangok is eljutottak már hozzám. Egyesek elégedetlenségüket fejezték ki a község karbantartásával,
kinézetével, a fű, a fák, bokrok elburjánzásával, a temetőn elhanyagolt kaszálatokkal, a nem rendezett lefolyókkal
kapcsolatban stb. Megköszönöm ezeket a visszajelzéseket, azt, hogy nem hagyja hidegen Önöket környezetük kinézete
és, hogy ezáltal én is informálva vagyok ezekről a hiányosságokról, amelyeket igérem, rövid időn belül el fogok
távolitani. Tudatában vagyok annak, hogy sokuk szerint a község nem úgy néz ki, ahogyan elképzelték, ahogyan
szeretnék, de megkérem mindannyiukat, próbáljanak meg megérteni és picit türelmesek lenni! Én megpróbáltam egy
más – nem könnyű utat választani – a lehetőségek kihasználásának, a pályázatok, a különböző dotációk, grantok útján –
mindannyiunk életszinvonalának emelése érdekében és ezért egy az egyben magamra vállalom a felelősséget.
Amennyiben sikerül majd megvalósitani néhány pályázatot, az pozitiv hatással lesz majd mindenkire és hiszem, hogy
az idő előrehaladásával a községi területek rendjét és tisztaságát is megőrizzük. Egyben kérem Önöket, hogy
észrevételeiket és javaslataikat juttassák el a községi hivatalba. Biztosak lehetnek abban, hogy minden jó ötlet és
észrevétel meghallgatásra talál és szükségtől és fontosságtól függően az önkormányzat elé is kerül.
Ahogyan emlitettem, fontosnak tartom a pályázati lehetőségek maximális kihasználását és már ezalatt
a mondhatni rövid idő alatt is, sikerült már megpályáznunk néhány lehetőséget. Volt köztük sikeres és nem sikeres is.
A sikeres pályázatok egyikének köszönhetően 5 embert tudtunk 6 hónapra alkalmazni és egy munkalehetőség nyílt
további 9 hónapra. Mindezt a Rozsnyói Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal segitségével. Szintén sikerült, igaz
hosszú idő után – még 2014-ben adtuk be a pályázatot - sikeresen pályázni a helyi alapiskola nyilászároinak cseréjére,
amelyre végül 50 000 eurót itéltek meg nekünk.
A májusi hónapban kezdtünk el dolgozni a Gazdasági Minisztérium által kiirt – 2.2. sz. intézkedés – Városok
és községek közvilágításának kiépitése és modernizációja - nevű pályázathoz szükséges dokumentációk elkészitéséhez.
Most az Environmentális Alap pályázatába készülünk bekapcsolódni, amely a községi épületek energiamegtakarítására,
ezek szigetelésére irányul és természetesen várjuk az egyéb más beadott pályázatok kiértékelését is.
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A következő időszakban sok munka vár ránk. Ezekkel a 2014 – 2020-as programozási időszak pályázati
lehetőségeit szeretnénk megcélozni, többek között a 7. számú intézkedés „A vidéki községek felújitása és
alapszolgáltatásainak biztosítása“ címen. A községi épületek – a kultúrház és annak folyosó része, az öltöző és a
fitnessterem tetőzetének cseréje, amelyek több helyen beáznak, ugyanezen épületek nyílászáróinak és ajtóinak cseréje,
szigetelése és a közterületek felujítása – revitalizációja. Szintén szükség volna a kultúrház és a községi hivatal
kazánházának felújitására is, ami sajnos már elavult és nem felel meg a mai előírásoknak. Ugyanúgy szükségessé vált
a közvilágitás és a helyi hangoshíradó helyreállítása, mivel ezek szintén elavultak és nem gazdaságosak valamint
a hivatalon belüli számítógépes hálózat felszerelése modernebb, hatékonyabb hardware és softwer felszereléssel.
Engedjék meg, hogy röviden még összefoglaljam a 2015 – 2018-ra tervezett legfontosabb /stratégiai/
feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzati képviselők is egyhangúan támogattak szavazataikkal /csak azokat
tüntettem fel, amelyek aktivak illetve valamilyen szinten megvalósítás alatt állnak/.
1. Kisebb községi szolgáltatások bebiztosítása és ezek sokrétű kihasználása.
– nyári karbantartási munkákról írtunk alá szerződést az Eustream részvénytársasággal, előkészítettük
az
együttműködésről szóló szerződést és a téli karbantartó munkálatokról is elküldtük ugyanennek a cégnek a kínálatunkat.
Továbbá eljuttattuk a Torna patak partjainak tiszíitásáról szóló árajánlatunkat is az illetékeseknek. Kanalizáció
áthelyezést végeztünk Klinko L. részére, kerííést készitettünk a helyi úrbéliség földterületeinek bekerítésére,
elszállítottuk a község lakosainak építkezésből származó hulladékát, begyüjtöttük a község területén található biológiai
hulladékot, működtetjük a helyi komposztálót és további karbantartási munkákat végzünk a község területén.
2. A községi hivatal előtt található park felújítása és revitalizációja, pihenőzóna létrehozása, új virágtartók
elhelyezése valamint a régiek megjavítása.
– pályázatot adtunk be 15 darab pihenőpad cseréjére /Eustream r.t. pályázat/ - ez Zubriczky Róbert mérnök segítségével
történt és sikeres volt. Kaptunk 800 eurót – a pályázat összkiadása 1.498 euró.
– további pályázat a községi park /a templom előtti park/ felújitásásra- SPP pályázat – összkiadás 9.770 euró.
- a falu területén 2 helyen /az Új sor „Y“ kereszteződésében és a Pressóval szemben/ revitalizációra került sor, melyen
belül sziklakerteket hoztunk létre – saját forrás
3. A mikrorégiót érintő iskolázásokon és az általuk szervezett
rendezvényeken való részvétel, amelyek a községi turizmust és
regionális fellendülést hivatottak elősegíteni.
– rendszeres részvétel a mikrorégió által szervezett találkozókon.
4. Az aktuális pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok
benyújtása .
A mai nappal több pályázatot is benyújtottunk
a) A Rozsnyói Munka-, Szociális és Családügyi
Hivatalba – a hosszútávon munkanélküliek
foglakoztatására irányuló projekt, 5 személy
részére, 6 hónapra 16 213 euró értékben.
A fizetések és elvezetések összegét a munkaügyi
hivatal fizeti Európai unios pénzforrásokból
valamint az állami költségvetésből – ez 15.412,80
euró, a község hozzájárulása 800,70 euró +
étkezési költségek 1.801,- euró értékben. Továbbá
1 munkahely létesítése 9 hónap időre, összesen
4 615,29 euró értékben, ebből 3692,16 euró
a munkaügyi hivatal kiadását képezi és 594 euró
a saját költségvetésünk része.
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b) 126 382,12 euró értékben felujítani szerettük volna
az óvoda épületét – ez sajnos nem volt sikeres.
c) Az alpolgármester asszony, Tamás Erzsébet
segítségével
az Oktatásügyi Minisztérium
egyeztetési eljárásában vettünk részt, sikeresen.
Eredmény - 9.000 eurót az iskola fenntartási
költségeihez.
d) Az Oktatási Minisztérium baleseteveszélyes
helyzet elháritásra, 50.000,- euró értékben
támogatta a helyi iskola nyilászáróinak cseréjét.
e) A község megfigyelő kamera rendszerének
szélesitése
„Bűnmegelőzés 2015“ cím alatt nyújtottunk be
pályázatot még a 2014-es év végén, amelyre az
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állami költségvetési keretből lehetett volna
meríteni – sajnos sikertelenül.
f) A szemét osztályozására és további
megsemmisítésére kidolgoztunk egy
gazdaságosabb programtervezetet, amely
alapján:
A gyűjtőudvarban a nagykapacitású konténerek
helyett speciális gyűjtőedények lettek elhelyezve,
amelyeken konkrétan ki vannak jelölve a hulladék
fajtái is – itt található a helyi komposztáló is.
g) A község tulajdonában lévő épületek
energiatakarékossá tétele szempontjából:
tervdokumentációkat készíttetünk, amelyek
alapkövetelményei a pályázatban való
részvételnek.
h) A községhivatal és a kultúrház modernizációja
Felújitásra került két irodahelység a szociális
helység valamint a riasztórendszer, hálózatra
kötött, energiatakarékos multifunkciós berendezést
vettünk, a községhivatal és kúlturház
részére WIFI hálózatot biztosítottunk és
dolgozunk még a hivatal abszolút hálózati
összekapcsolásán is.
i) A sportolók és az aktiv sporttevékenységet
végzők támogatása
Támogatásban részesültek azok a sportolóink, akik
hazai és nemzetközi rendezvényeken vesznek részt
és mostanáig semmiféle segitségben nem volt
részük a község részéről – Halász Tibor, Fehérek
Enikő és Fehérek Krisztián.
j) A község tulajdonában lévő épületek átépítése,
karbantartása és felújítása
A tornaterem biztonságosabbá tétele, kerítések
megjavítása - a temető körül, az iskola területe
körül, a futballpálya és az óvoda területén.
Támogatás és egyéb jellegű segítség a Nyugdijas
klub létrehozásában
Teljes mértékben támogattuk a helyi Nyugdijas
klub létrehozását, egyben 1 személynek
munkalehetőséget nyújtott a helyi lakosok –
nyugdíjasok – szociális és egészségügyi
támogatására, személyes látogatások formájában.
Segített az idős, magatehetetlen emberek nappali
ellátására létrejött/létrejövő szolgáltatás
megvalósításában – pillanatnyilag még a szükséges
dokumentációk intéződnek
k) Együttműködés a történelmi egyházak valamint
a nonprofit szervezetek képviselőivel.
Immár tradicionálisan, áprilisban megrendeztük
a Borkóstolót, idén nemzetközi részvétellel –
magyarországi borlovagokat köszönthettünk.
A Református Nőszövetség községszépítési céllal
közmunkát szervezett – közterületekre virágokat
ültettek – segítségüket nagyon szépen köszönjük.
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l)

m)

n)

o)

p)

Maklár testvérközségünk részvételével közösen
túranapot szerveztünk, mely keretében Szádvárra
látogattunk. Itt szeretnénk köszönetet mondani
a Szádalmási Református Egyházközségnek, aki
ehhez ételt és frissítőt biztosított minden
résztvevőnek. A megszokott időpontban, június
utolsó hétvégéjén megrendeztük a 2015-ös
Szádalmási Falunapot. A rendezvénybe több
szervezet és fizikai személy is bekapcsolódott,
mint például a helyi Alapiskola és Óvoda
pedagógusai és diákjai, a Vadász Szövetség,
Paklan Nonprofit szervezet, Turčán Márta és az
óvoda mellett működő szülők szövetsége, Pogány
Tibor, Kardos Nicolas, a Bokréta éneklőcsoport,
a Szádalmási Sport Klub, a helyi Magyar
Közösség Pártjának Alapszervezete,
önkormányzati képviselőink, a községhivatal és
nem utolsó sorban a helyi melléktermelés
alkalmazottai.
A Szádalmási Alapiskola és Óvoda működtetése
az iskola új vezetőségének köszönhetően
nagymértékben elkezdődtek az iskola és óvoda
felújításának munkálatai – nyílászárók cseréje az
egész épületben, öltözőszekrények cseréje,
komplex festés-mázolás, a gyerek játszótér
valamint a gyerekek délutáni pihenését biztosító
helység teljes felújítása.
További pályázatok:
„Fiatal tudósok“, az Allianz Biztosító által kiírt
pályázat – sikeres, 1.700,- eurós támogatás.
„Egészség és biztonság az iskolákon“,az Oktatási
Minisztérium által kiirt pályázat –sikertelen.
„A szociálisan hátrányos helyzetű diákok
oktatási és nevelési támogatása az
alapiskolákon“, az Oktatási Minisztérium által
kiirt pályázat –sikertelen
Nyitott önkormányzat, tulajdonjogi-,
épitésügyi- valamint területjogi tanácsadás
Pillanatnyilag épitkezési engedélyek elintézésével,
kisebb átépítések bejelentésével, földterületek
tulajdonjogba vételével valamint épületek
legalizációjával kapcsolatos tanácsadással
foglakozunk.
A sportközpont továbbfejlesztése és felújítása
OUTDOOR FIT park létrehozása a multifunkciós
pálya mellett – „SPPSPOLOCNE“ pályázat
11.082,-euro értékben – sikertelen.
A közvilágítás és a helyi hangos híradó
kiszélesítése és felújitása
A pályázat sikereses volt, közölhetem, hogy
147 270,52 eurót pályáztunk meg, és a 2016 –os év
kezdetében megvalósítására kerül sor – ebből
a község 5%-ban járul hozzá a kiadásokhoz.
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Dovoľte mi, aby som sa na začiatok svojho príhovoru verejne poďakoval
voličom, ktorí mi dali svoj hlas a dôverovali mi vo voľbách. Zároveň verím, že tých
ostatných sa mi podarí počas zvoleného obdobia presvedčiť skutkami a činmi a získať
si aj ich dôveru. Ako novo zvolený starosta som prevzal funkciu dňa 15.12.2014. Po
zasadnutí na starostovskú stoličku ma čakalo okamžite niekoľko ťažkých,
nedoriešených administratívno–právnych záležitostí, ktorých dôsledky som musel urgentne riešiť a hľadať
najschodnejšiu cestu s čo najmenším dopadom na obecnú kasu ako aj na medzi – ľudské vzťahy ... ako to bolo
v prípade demontáže časti obecnej kanalizácie a s ňou súvisiaci spor na dolnom konci obce, ktorý bol v roku 2014
podaný štatutárom obce na prokuratúru a v súčasnosti sa doriešil k spokojnosti všetkých zúčastnených strán, neúplné
podklady pre vydanie rozhodnutia o povolení ďalšej prevádzky čističky odpadových vôd, riešenie dlhodobého
problému s likvidáciou odpadov na území obce spojeného s obrovskými nákladmi a nedomyslenou a nerentabilnou
koncepciou ich likvidácie, neprehľadnou evidenciou počtov vlastných a prenajatých smetných nádob s ešte
neprehľadnejšími platbami za služby likvidácie odpadov, s nedostatkami vo vnútorných predpisoch a smerniciach,
ktoré boli preukázané hĺbkovou kontrolou, z ktorých sa vyhotovil 14 stranový protokol, ktorý je k nahliadnutiu na
obecnom úrade, zo zavedením novej metódy zadávania výziev – cez elektronický kontraktačný systém, ktorý
maximálne obmedzil a zabrzdil možnosti nákupu tovarov a služieb, s neexistujúcou vnútornou počítačovou sieťou
a komunikáciou, s neadekvátnym hardwarovým vybavením, so zatekajúcimi strechami na obecnom úrade
a v kultúrnom dome, zastaraným elektronickým zabezpečovacím systémom (poplašným) na obecnom úrade,
havarijným stavom detského ihriska v MŠ s veľkým rizikom vzniku úrazu dieťa pri hre a nebezpečnou palubovkou v
telocvični, ktoré posúdil bezpečnostný technik vo svojom odbornom vyjadrení, ktoré je k nahliadnutiu na obecnom
úrade. S existenciou Obecnej prevádzkarne s.r.o. Jablonov, ktorá bola odovzdaná s dlhom -26 000,- eur a jej ďalšie
pôsobenie bolo spochybnené a otázne, čo potvrdil vo svojom audite aj audítor, kde citujem ,,Obecná prevádzkareň s.r.o.
Jablonov mala v roku 2014 stratu 26 tis. €, ku dňu účtovnej závierky záväzky spoločnosti prevýšili majetok 16 tis. €.
Záväzky po splatnosti sú vo výške 7 703 €. Záväzky voči spoločníkovi sú vo výške 11 079 €. Uvedená situácia
naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá môže vyvolať závažnú pochybnosť schopnosti spoločnosti naďalej
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.,, v neposlednom rade riešenie nepriaznivej situácie v Základnej škole
s materskou školu, kde si situácia, ktorá tam za predošlé roky nastala vyžadovala okamžité a zásadné zmeny vo vedení
a celkovej koncepcii školy. V uvedenej veci považujem za dôležité uviesť (na základe dezinformácií, ktoré kolovali
v obci) a zdôrazňujem, že bývalé vedenie školy nebolo žiadnym spôsobom zo strany obce poškodené ani iným
spôsobom im nebola spôsobená krivda. Podľa platnej legislatívy bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa, do
ktorého si bývalý pán riaditeľ nepodal prihlášku. Vyplývajúc z mojich kompetencií som sa rozhodol a poveril som na
zastupovanie riaditeľa školy Ing. Peniaškovú. Toto rozhodnutie bývalé vedenie Základnej školy nebolo schopné
akceptovať, preto z vlastnej iniciatívy podalo výpoveď. Bývalému vedeniu bola ponúknutá pokračujúca spolupráca
v zmysle zotrvania v pracovnom pomere na učiteľskom poste v Základnej škole s materskou školou, bohužiaľ, vnímali
to inak a aj napriek ponuke ostať sa rozhodli tak, ako sa rozhodli...
V súčasnosti samospráva prechádza veľkými, dá sa povedať zásadnými zmenami, ktoré by mali prispieť
k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu vybavovaniu žiadostí a potvrdení, ktoré v rámci kompetencií prislúchajú mestám
a obciam. Obec sa prihlásila do národného projektu DCOM (dátové centrum obcí a miest), kde bolo možné prihlásiť sa
len 1100 obciam z celkového počtu 2933, nám sa to podarilo rýchlo a včas! V rámci tohto projektu sa zabezpečí
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komplexné riešenie elektronizácie územnej samosprávy. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu
spokojnosti občanov a zabezpečí sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť
poskytovať tieto elektronické služby občanom a podnikateľom. Projekt je financovaný s podporou Európskej únie
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci tohto projektu obec získala bezplatne nové hardwarové vybavenie –
3 ks stolových počítačov, 2 ks notebookov a jedno multifunkčné zariadenie. Podrobnosti o projekte je možné získať na
stránke http://www.zdruzeniedeus.sk/. Samospráva podporila aj projekt ,,anglicky sa učiace obce,, v rámci ktorého bol
zabezpečený anglicky hovoriaci lektor z USA, ktorý počas 3 týždňom učil. Za zabezpečenie projektu a ubytovanie by
som sa touto cestou chcel poďakovať Eniko Fehérekovej, ktorá bola iniciátorkou tohto projektu a zabezpečila aj
potrebné náležitosti súvisiace s realizáciou, ďakujem veľmi pekne!. Ďalším zaujímavým projektom, ktorého je obec
súčasťou aj vďaka včasnej reakcii je projekt IOMO (integrované obslužné miesto občanom). IOMO ponúka prístup
k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. IOMO je miesto, kde môžu občania vybaviť rôzne
úradné záležitosti napríklad výpis alebo odpis registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra.
Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely. Asistované miesta pod
značkou IOMO je možné nájsť v súčasnosti na viac ako 300 pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku, pričom
IOMO postupne vznikne v ďalších 973 mestách a obciach. Poskytovanie tejto služby začne na obecnom úrade
v Jablonove nad Turňou v pribehu januára – februára 2016.

Vážení občania!
Považoval som za dôležité oboznámiť Vás s týmito skutočnosťami, aby ste mali predstavu aké možné aj
nemožné veci sa musia denno-denne riešiť, nakoľko od vás dostávam odozvu s nespokojnosťou a s celkovým vzhľadom
obce, čo sa týka údržby verejných priestranstiev, smetia na verejných priestranstvách, neorezanými živými plotmi
s nepokosenou trávou v cintoríne, zanesenými rigolmi ..... atď. Ďakujem Vám za tieto reakcie, je dobré, že si všímate
okolie a aj vďaka Vám viem o týchto nedostatkoch, som si vedomí, že obec celkovo nevyzerá tak ako by ste si to
predstavovali. Prosím vás všetkých o trpezlivosť a pochopenie! Ja som sa rozhodol ísť takouto – nie ľahkou cestou,
cestou využitia možností, projektov, dotácií a grantov. Táto práce je časovo veľmi náročná, vyžaduje si maximálne
nasadenie, úsilie a veľa energie, ale jej výsledkom bude zlepšenie vašej – našej životnej úrovne a preto v plnej miere a
zodpovednosti beriem na seba toto bremeno. Pokiaľ sa podarí niektoré projekty zrealizovať, bude to mať pozitívny
vplyv na všetkých a verím, že postupom času sa ustrážia aj také veci ako čistota a poriadok na verejných
priestranstvách. Zároveň Vás prosím, aby ste svoje postrehy a návrhy avizovali na obecný úrad, každý dobrý nápad
a postreh bude patrične vypočutý a budem sa ním zaoberať, podľa vážnosti aj obecné zastupiteľstvo.
Za tento, dá sa povedať krátky čas sa podarilo podať aj niekoľko projektov, z nich boli úspešné i neúspešné.
Úspešné projektov priniesli zamestnanie pre 5 ľudí na dobu 6 mesiacov v prvom polroku a 1 pracovné miesto pre 1
človeka na dobu 9 mesiacov a koncom roka sa opätovne zamestnali v Obecnej prevádzkárni s.r.o. Jablonov 4 ľudia na
dobu 9 mesaicov – to všetko v rámci projektu cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, taktiež sa podarilo po
enormnom úsilí dotiahnuť do úspešného konca žiadosť podanú na môj podnet ešte v roku 2014, ako poslanca obecného
zastupiteľstva na výmenu okien v Základnej škole s materskou školou v hodnote 50 000,- eur. V mesiaci máj sme začali
pracovať a pripravovať podklady pre výzvu, ktorá bola zverejnená Ministerstvom hospodárstva – ,,Opatrenie 2.2 –
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce,, ktorý bol aj úspešný a získali sme nenávratný
finančý príspevok v celkovej výške 147 270,52 EUR, kde obce dofinancuje 5% spoluúčasťou z tejto sumy celý
projekt. Začiatkom októbra sa podala žiadosť na výzvu z Environmentálneho fondu na zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – pre budovu základnej školy. Na vyhodnotenie ďalších
podaných projektov čakáme.
V nasledujúcom období nás čaká veľa práce, ktorá je spojená s prípravou podkladov pre účasť v projektoch
z Programu rozvoja vidieka (PRV) z programového obdobia 2014-2020 z opatrenia č. 7 ,,Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach,,. Najväčšie investície si budú vyžadovať opravy striech, nad kultúrnym domom a tiež
strechy nad chodbou, prezliekarňou a posilňovňou v budove telocvični, ktoré na viacerých miestach zatekajú, výmena
okenných a dverných otvorov a zateplenia verejných budov a revitalizácia verejných priestranstiev. Taktiež je potrebné
riešiť palivovú základňu obecného úradu a kultúrneho domu, ktorá je neregulovateľná a je nerentabilná a neefektívna
a riešenie nezodpovedá dnešným štandardom. Je potrebné tiež riešiť verejné osvetlenie, ktoré nespĺňa podmienky
efektívnosti ani ekonomickosti, verejný rozhlas, ktorý je zastaraný, vytvoriť kvalitnú a maximálne funkčnú počítačovú
sieť
v rámci
úradu
s kvalitným
hardwarovým
a
softwarovým
vybavením.
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Dovoľte mi zhrnúť plnenie plánu hlavných úloh
stanovených na obdobie rokov 2015-2018, ktoré
bolo schválené obecným zastupiteľstvom (uvedené
sú len body, ktoré sa plnia):
Prevádzkovanie malých obecných služieb a ich
viacúčelové využitie – podpis zmluvy na letnú údržbu
areálu Eustream a.s. KS2, predloženie cenovej ponuky
na zimnú údržbu areálu Eustream a.s. KS2, predloženie
cenovej ponuky na čistenie brehov potoka Turňanka,
preložka kanalizácie pán L. Klinko, vyhotovenie
oplotenie pozemkov vo vlastníctve pozemkového
spoločenstva urbariát Jablonov nad Turňou, odvoz
stavebného odpadov od občanov, zber biologického
odpadov z územia obce, prevádzka kompostárne,
udržiavacie práce pre obec.
Obnova a revitalizácia miestneho parku pred OcÚ
a vybudovanie oddychovej zóny, výmena a
umiestnenie mobilárov na území obce
– podanie projektu na výmenu lavičiek na území obce
v počte 15 ks (eustream a.s. – projekt schválený
s dotáciou 800,- eur (celkový rozpočet projektu
1 498,- eur)
– podanie projektu na revitalizáciu a obnovu obecného
parku pred kostolom – pri obecnom úrade (SPP
v celkovej hodnote 9 770,eur).
- z vlastných zdrojov sme komplexne
revitalizovali, obnovili a skrášlili 2 verejné
priestranstvá v intraviláne obce – v spodnej časti obce
na tkz. ,,Novom rade,, kde je križovatka ,,Y,, a na
hornom konci obce oproti prevádzke ,,ESPRESSO,,.
Týmto sa podarilo vytvoriť príjemné prostredie vhodné
na oddych a relax .... samozrejme máme záujem v tom
ďalej pokračovať...
Za vykonané práce na území obce sa mi dovoľte
poďakovať našim občanom ,,verejne prospešným
pracovníkom,, a pracovníkom ,,malých obecných
služieb,, (ktorí sú z radov nezamestnaných), taktiež
koordinátorke Silvii Halászovej, ktorá svojim
prístupom veľkou mierou prispela k vykonaným
prácam, samozrejme aj stálym zamestnancom
Obecnej prevádzkárne s.r.o. Jablonov,
a zamestnancom, ktorí majú uzavreté zmluvy na dobu
určitú a vykonávajú práce v prospech obce.
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Účasť na školeniach a podujatiach tykajúcich sa
mikro-regiónu, ktoré prispejú k rozvoju cestovného
ruchu
a
regionálneho
rozvoja
obce
– pravidelná účasť na zasadnutiach Mikroregiónu
intervaloch podľa chváleného plánu.
Aktívne sledovanie výziev, predkladanie žiadostí,
projektov pre získania finančných prostriedkov
z grantov a dotácií

K dnešnému dňu bolo podaných niekoľko projektov:
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – projekt na
zamestnanie dlhodobo nezamestnaných (5 osôb na
dobu 6 mesiacov+ 5 osôb na dobu 9 mesiacov)
v celkovej hodnote cca 16 213 eur + 23 112 eur,
v takýchto sumách prispeje Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny na mzdy a odvody týchto zamestnaých
občano, obec má 5% -nú spoluúčast v tomto projekte
- Envirofond – zateplenie budovy ZŠ v hodnote
199 328,63 eur
- v februári bol podaný projekt na rožšírenie
a dostavbu kapacít materských škôl v hodnote
126 382,12- eur, ktorý bohužiaľ nebol úspešný
- v súčastnoti sa pripravuje projekt na vybudovanie
kamerového systému v obci
Podpora a pomoc pri vytvorení ,,Klubu dôchodcov,, denný stacionár, zabezpečenie zdravotnej a sociálenj
starostlivosti pre občanov – od apríla bola
zabezpečená sociálna výpomoc zo strany obce pre
seniorov, kedy pracovníčka obecného úradu
navštevovala
seniorov
v ich
domácnostiach
a poskytovala im pomoc formou nákupov, nosenia
liekov, menších drobných prác. V súčastnosti bude
N.O. Rumenica v spolupráci s obcou otvárať denný
stacionár pre senirov – v budove Obvodného
zdravotného strediska.
Ing. Slavomír Zubriczky
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Členovia – Zoltán Boros, Ing. Róbert Zubricky, Silvia
Pápaiová, Hlena Vargová, Henrieta Pásztorová.

Rozhodnutia Obecného zastupiteľstva

Komisia finančná a správy obecného majetku

Zasadnutie zo dňa 12. 12. 2014

Predseda – Mgr. Silvia Tóthová

Berie na vedomie výsledky volieb na funkciu starostu
obce a poslancov Obecného zastupiteľstva.

Členovia – Mgr. Alžbeta Tamásová, Štefan Kocsis,
Ľubica Baltová, Alžbeta Stachová.

Výsledky boli nasledovné:

Komisia ochrany verejného poriadku

na funkciu starostu obce

Predseda- Zoltán Boros

Ing. Slavomír Zubriczky

143 hlasov

na poslancov Obecného úradu

Členovia – Štefan Kocsis, Csaba Kustván, Viktor
Demeter, Gabriel Köteles, Szilárd Boros.
Komisia kultúry, mládeže a športu

Ing. Róbert Zubricky

278 hlasov

Zoltán Boros

274 hlasov

Csaba Kustván

235 hlasov

Členovia – Csaba Kustván, Pavol Kardos, Ing. Patrik
Milata, Zsolt Pogány, Zsolt Tamás.

Štefan Kocsis

218 hlasov

Komisia na ochranu verejného záujmu

Mgr. Alžbeta Tamásová

212 hlasov

Predseda – Zoltán Boros

Oľga Hegedűsová

160 hlasov

Členovia – Oľga Hegedűsová, Mgr. Alžbeta Tamásová.

Silvia Tóthová, Mgr.

148 hlasov

Určuje – v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí v znení neskoršich predpisov – mesačný plat
starostu vo výške 1.360 eur.

Schvaľuje:



zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva.
predsedov a členov komisií v nasledovnom
zložení:
Komisia rozvoja vzdelávania, sociálna, starostlivosti
o seniorov, rodinu a dieťa
Predseda – Mgr. Alžbeta Tamásová
Členovia- Oľga
Kardosová, Ing.
Vojakovicsová.

Hegedűsová, MUDr. Emília
Ilona Kardosová, Magdaléna

Komisia výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a pozemných komunikácií
Predseda – Štefan Kocsis
Členovia – Zoltán Boros, Csaba Kustván, Gabriel
Lázár, Dušan Harhovsky.
Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu,
podpory malého a stredného podnikania
Predseda - Oľga Hegedűsová

December 2015

Predseda – Ing. Róbert Zubricky

Zasadnutie zo dňa 15. 12. 2014
Schvaľuje:


„Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady“ na území
obce na rok 2015 s navrhovanými doplnkami:
1. Zníženie poplatku dane z nehnuteľnosti
za rodinné domy pre občanov, ktorí
dovŕšili vek 70 rokov o 20%.
2. Zavedenie množstvového zberu TKO pre
podnikateľské subjekty v obci.
 rozpočet na rok 2015.
Berie na vedomie:
 rozpočet na roky 2016 – 2017.
Zasadnutie zo dňa 30. 12. 2014
Schvaľuje:


plán práce Obecného zastupiteľstva na rok
2015,
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plán práce komisií obecného zastupiteľstva
na rok 2015,
 plán hlavných úloh na roky 2015- 2018,
 členov Rady školy v zložení:
Mgr. Silvia Tóthová, Štefan Kocsis, Csaba
Kustván,Mgr. Alžbeta Tamásová,



modernizáciu Obecného úradu v čiastke 9.600
eur,
 predĺženie nájomnej zmluvy v budove
knižnice pre OZ Paklan.
Berie na vedomie:


správu o stave finančných prostriedkov na
účtoch obce k 30. 12. 2014.
Zasadnutie zo dňa 30. 1. 2015

posielanie zápisníc od predsedov komisií
obecného
zastupiteľstva
v elektronickej
forme,
 informácie starostu / spolupráca so
Študentskou sieťou, závery hĺbkovej kontroly
na OcÚ, umiestnenie kontajnerov, koniec
funkčného obdobia riaditeľa ZŠ s MŠ... /.
Zasadnutie zo dňa 7. 5. 2015

Schvaľuje:

Schvaľuje:

 konateľov Obecnej prevádzkárne v zložení:
Štefan Kocsis a Zoltán Boros.
Berie na vedomie:




doplnenie „Zásady hospodárenia a nakladania
s obecným majetkom o postup zriaďovania
vecného bremena na nehnuteľnom majetku
vo vlastníctve obce,
 úhradu nedoplatkov členského príspevku pre
Mikroregión Domica za roky 2013, 2014 a za
rok 2015,
 vykonávanie sobášnych obratov v dňoch:
štvrtok a sobota,
 vypracovanie
a vyhotovenie
projektu
pozemkových úprav v katastrálnom území
obce,
 účasť obce na výzve MŠVVaŠ SR na
získanie
finančných
prostriedkov
na
rekonštrukciu MŠ s 5% spoluúčasťou,
 zámer kúpy prebytočného nehnuteľného
majetku štátu na území obce /budova
Finančnej správy – Colnica, budova
Policajného
zboru/
s cieľom
rozšíriť
občiansku vybavenosť formou sociálnych
bytov alebo domova dôchodcov.
Berie na vedomie:



návrhy komisií obecného zastupiteľstva,
informácie starostu / EKS, závery
zasadnutia Mikroregiónu Domica.../
Zasadnutie zo dňa 2. 3. 2015

zo

Schvaľuje:




VZN obce č. 1/2015 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a č. 2/2015 o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok,
úpravu rozpočtu roku 2015 zvýšením
v príjmovej aj výdavkovej časti o 16.800 eur,

December 2015



vyhlásenie konania voľby nového hlavného
kontrolóra,
 dodatok
č.
1
k VZN
o nakladaní
s komunálnymi
odpadmi
a drobnými
stavebnými odpadmi...
 uzatvorenie „Zmluvy o zriadení vecného
bremena“,
 uzatvorenie „Rámcovej zmluvy o poskytovaní
služieb v odpadovom hospodárstve“ so
spoločnosťou Agrár, s.r.o.,
 zámer spracovania Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
 prenájom štiepkovača dreva,
 používanie súkromného motorového vozidla
starostu obce na služobné účely v prípade
dlhých trás,
 zverejnenie inzerátu na obsadenie pozície
všeobecného lekára pre deti a dorast,
 zvýšenie mesačného platu starostovi obce
v zmysle § 3 ods. 1zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov,
 termín stretnutia návštev družobných obcí,
 realizáciu
návrhov
komisií
obecného
zastupiteľstva,
 zabezpečenie prípravy VO výmeny okien na
budove ZŠ.
Berie na vedomie:





správu o vzdaní sa funkcie hlavného
kontrolóra,
správu
starostu
a poveruje
starostu
o predloženie rozpočtu na prípravu podkladov
potrebných na realizáciu rekonštrukcie
a modernizácie verejného osvetlenia,
petíciu týkajúcu sa výstavby R2,
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správu nezávislého auditora a žiada konateľov
OP
s.r.o.
o predkladanie
výsledku
hospodárenia štvrťročne

Zasadnutie zo dňa 18. 6. 2015
Schvaľuje:


prenájom časti nehnuteľnosti v ObZS na 10
rokov za 1 euro/ročne za určitých podmienok,
 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu,
 poskytnutie transferu pre ZŠ s MŠ z titulu
odchodu dvoch pracovníčok Školskej jedálne
do starobného dôchodku,
 poskytnutie dotácie na činnosť neziskovej
organizácie Jednota dôchodcov a pre Paulos,
 zámer predaja majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 1 písm. e) zákona č. 138/1991°Zb. na
žiadosť Fridricha Fehéreka a MUDr. Ildikó
Végsoovej,
 program dňa obce,
 nájomnú zmluvu o nájme nebytových
priestorov uzatvorenú medzi obcou a Obecnou
prevádzkárňou s.r.o.,
 členov vyraďovacej komisie majetku obce
v zložení:
 Mgr. Silvia Tóthová, Ing. Róbert Zubricky,
Csaba Kustván,
 VZN o určení miesta a času zápisu detí do ZŠ
sMŠ,
 VZN
o určení
mesačného
príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ,
 VZN o výške príspevku na úhradu nákladov
v školskej jedálni,
 VZN o výške príspevku na činnosť ŠKD.
Berie na vedomie:


stretnutie so starostom a poslancami OZ
Szilvásvárad dňa 18. 7. 2015,
 správu hlavného kontrolóra obce za rok 2014,
 správu o činnosti starostu obce.
Zasadnutie zo dňa 29. 6. 2015

Szádalmási Híradó


vyplácanie odmeny zástupcovi starostu obce
na základe skutočne vykonaných prác,
 vyúčtovanie Dňa obce v čiastke 2.215,66 eur,
 správu o hospodárení ZŠ s MŠ,
 správu o výsledku inventarizácie majetku
obce, Obecnej prevádzkárne s.r.o. a ZŠ
s MŠ.
Zasadnutie zo dňa 18. 7. 2015
Schvaľuje:


smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov
o protispoločenskej činnosti,
 VZN obce o odmeňovaní poslancov obecného
zastupiteľstva,
Berie na vedomie:


správu starostu obce o plnení plánu hlavných
úloh prijatých na obdobie rokov 2015 – 2018.
Zasadnutie zo dňa 17. 8. 2015
Schvaľuje:


predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na podporu obnovy verejného
osvetlenia na základe výzvy Ministerstva
hospodárstva SR,
 zabezpečenie realizácie projektu na obnovu
verejného osvetlenia,
 zabezpečenie finančných prostriedkov na
realizáciu projektu v rozsahu 5% nákladov
z vlastných zdrojov obce,
 návrh zmluvy na vypracovanie žiadosti pre
projektový
manažment
–
Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia,
 plán práce hlavného kontrolóra na 2.polrok
roku 2015.
Berie na vedomie:


správu o voľbe riaditeľa ZŠ s MŠ Jablonov
nad Turňou.
________________________________________

Schvaľuje:


Ing. Ildikó Vámosovú do funkcie hlavného
kontrolóra obce s nástupom od 1. 7. 2015
(30 hod./mes.),
 úpravu rozpočtu na rok 2015,
Berie na vedomie:

December 2015
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Nagyapáink feljegyzéseiből

Triedenie odpadu sa stalo neoddeliteľnou
súčasťou moderného sveta. Na základe
predpisov Európskej únie sa snažíme aj my
zabezpečiť možnosť triedenia odpadu pre našich
občanov. Na tieto účely sa v bývalom
hospodárskom dvore nachádza 6 kontajnerov s
nápisom, ktorý druh recyklovateľného odpadu
kam patrí. Žiadame našich občanov, aby
jednotlivé druhy recyklovateľných odpadov
umiestňovali do kontajnerov podľa nápisov,
pretože pri netridení vzniká dvoj až trojnásobne
väčšie množstvo komunálnych odpadov, za
ktoré platí obec obrovké sumy! Každý je
povinný nakladať s odpadmi v súlade s
ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov a
týmto nariadením. Porušením uvedeného
zákona sa bude postupovať v zmysle zákona o
priestupkoch č. 372/1990 Z.b. Pomôžte nám,
aby sme mohli žiť v čistom a zdravom prostredí.
Za pochopenie ĎAKUJEME.

December 2015

- A kerti utat nem lepi el
a növényzet, ha kiadósan
felszórjuk bőripari
cserzőanyaggal.
- Az öreg magvak visszanyerik
csíraképességüket, ha éjszakára
rohadt alma levébe áztatjuk
őket.
- A levéltetveket megöli a
cigaretta hamu.
- A vöröshagyma kiűzi a kertből az
egereket.
- A felvágott vöröshagyma nem
fog penészt, ha a vágási felületet
bekenjük vajjal.
- A karfiolt, a kelt és a fejes
káposztát nem támadják meg a
hernyók, ha a növények közé
paradicsomot ültetünk.
- Az egresbokorba telepedett
hernyókat elpusztíthatjuk, ha eső
után a bokor lombját beszórjuk
hamuval.
- Az uborkamagot vetés előtt
éjszakára ajánlatos tejbe szórni
- A kapor érett magja kitűnően
helyettesíti a köménymagot,
ráadásul finomabb is.
- Aki sok almát fogyaszt, könnyen
leszokik a dohányzásról. 
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A veszélyes
anyagok
elkülönítése.

A hulladék szelektálása elengedhetetlen részévé vált eme
gyorsan fejlődő és rohanó világnak. Így az európai uniós
előírásoknak eleget téve igyekszünk mi is biztosítani
polgáraink számára a szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségét. Az erre kijelölt helyen a valamikori gazdasági
udvarban 6 konténert helyeztünk el, megjelölve, melyikbe
milyen típusú hulladék való. Sajnos az egyes hulladék
típusok helyét jelölő táblákat megrongálták, ezért
kénytelenek voltunk azokat nagyobb és erősebb táblákra
cserélni, hogy a jövőben elkerüljük az ehhez hasonló
kellemetlenségeket. Kérjük polgárainkat, hogy ezen túl,
mindennemű hulladékot az annak megfelelő konténerbe
helyezzék, ugyanis a falunak rengeteg pénzbe kerül
elszállítatni azokat a konténereket, amelyekben több
nemű újrahasznosítható hulladék található! Amennyiben
ennek a felhívásunknak nem tesznek eleget akár 180
eurós büntetésre is számíthatnak. Tegyünk együtt falunk
tisztaságáért és szépségéért!
Megértésüket és
segítségüket előre is KÖSZÖNJÜK!

A műanyag palackok helyes szelektálása
Miért jó ha aműanyag palackokat összetapossuk?
 A begyűjtőautó nem levegővel teli, nagy térfogatú
hulladékot szállít, hanem tömör, homogén
hulladékot.
 Így kevesebbet kell fordulnia, tehát kevesebb
üzemanyagot bocsát ki.
 Később telik meg a gyűjtőedényzet, így idő előtt
nem folyik ki belőle a hulladék...
 Válogatásnál pedig egyszerűbb a dolgozók
feladata. Tehát: Tapossa laposra!

December 2015

A veszélyes
hulladékokat külön kell
gyűjteni. A veszélyes
hulladék leadható a
hulladékudvarokban
vagy az önkormányzat
által szervezett
veszélyes hulladék
gyűjtőakciók keretében,
melynek helyéről,
idejéről az
önkormányzat ad
tájékoztatást.

A szelektív hulladékgyűjtés
lényege
A hulladékok szelektálása azt jelenti, hogy
a keletkező papír, fém, üveg és műanyag
hulladékot különválogatva gyűjtjük. Ez
több féle módon lehetséges: Gyűjthetjük 4
kukába szelektálva, vagy egy kukába az
összeset, - külön a nem
újrahasznosíthatóktól - ha egy utcai
szelektív gyűjtőszigetnél ezt később
szelektáljuk. A lényeg az, hogy a különböző
újrahasznosítható hulladékok semmiképp
ne kerüljenek a vegyes kukába, később a
"szeméttelepre" (pontos kifejezéssel: a
hulladéklerakóba) a nem
újrahasznosíthatókkal együtt, hanem a
szelektív hulladékgyűjtőbe helyezzük el. Ez
azért fontos, mert a legtöbb hulladék különválogatva - anyagában
újrahasznosítható, vegyesen viszont csak
növeli a szeméthegyet.
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Mesélj
diákéveidről.

kicsit

a

Szádalmási Híradó

gyermekkorodról,

Körül belül úgy éltem mint most. Óvodába
jártam, aztán alapiskolába – a diákélet kegyetlen
sors. (nevet) Majd az alapiskola után a kassai
Márai Gimnáziumba készültem, mivel részt
vettünk egy megzenésített versek fesztiválon, ahol
felajánlottak számomra egy kisebb szerepet a
kassai Thália színházban. Mindig is vonzott a
színházi világ, meg minden ami a művészettel
kapcsolatos.

Papp Viki 1996. Január 6.-án született Rozsnyón,
ahol ma is él és tevékenykedik. Több ifjúsági
szervezet is kötődik a nevéhez, többek között a
GIKSZER diákszínpad vagy épp az EndOrFin ifjúsági
zenekar, amelyeknek a kezdetektől fogva egészen
a mai napig oszlopos tagja. A jótékonykodás sem
áll tőle távol, hiszen a rozsnyói állatmenhely egyik
alapító tagja. Vikivel a rozsnyói Leporelló
kávézóban beszélgettünk.
Mit jelent a társulat neve, minek a rövidítése a
GIKSZER?

Azt modtad a Márai Gimibe készültél, mégis
Rozsnyón maradtál és a helyi P.J Šafárik
gimnáziumban érettségiztél. Miért döntöttél
végül úgy, hogy mégis a szülővárosodban
maradsz?
Több dolog is idekötött. Itt volt például az
állat menhely, amit Saša Kovtunnal együtt
alapítottunk, a barátom Attila, akivel már akkor
együtt voltunk. Megegyeztem a szüleimmel, hogy
2 hétig kipróbálom a rozsnyói gimit, aztán meg
majd felmegyek Kassára. Végül annyira
összebarátkoztam az osztálytársaimmal meg az
osztályfőnökömmel, hogy itt ragadtam. Ez után
nem sokkal jött az ötlet, hogy csináljunk Rozsnyón
színházat. Az osztályfőnökömmel Lőrincz Timivel
valamint Kristóf Rolival karöltve létrehoztuk ezt a
társulatot. Minden osztályt felszólítottunk a
gimiben, hogy van egy ilyen lehetőség és így jött
létre egy 8 tagú csapat a gimiből, plusz még egykét külső ember Almásról is, mint például Fehérek
Kriszti vagy éppen Bodnár Dani. Így alakult a
GIKSZER 2011 szeptemberében, és hát jövőre már
az 5. évfordulónkat ünnepeljük majd.

December 2015

Hosszan gondolkodtunk, hogy mi legyen a
csoport neve. Ötletek voltak, de egyik sem elég
jó.(nevet) Először úgy volt, hogy mi leszünk a
CSUTKA, de aztán úgy gondoltuk, hogy ez elég
csöves (nevet), amely egyébként a CSELLENGŐ
UTCAI TANULÓK KÍNJÁTSZÓ ALAKULATA, de mivel
mi mégsem vagyunk csellengők vagy csavargók,
így először úgy döntöttünk, hogy GIMNAZISTA
IFJAK
KÍNJÁTSZÓ ALAKULATA leszünk, majd
később mivel már nem csak gimnazistákból állt a
csoport GÖMÖRI IFJAK KÍNJÁTSZÓ ALAKULAT
lettünk.
A zenével mikor kezdtél el foglalkozni?
Elsős koromban kezdtem el zongorára
járni, de azt kétszer is abba hagytam. Volt az
életemben 5 év, amikor zenével végkép nem
foglalkoztam, de aztán a 8. osztályban érdeklődni
kezdtem a gitárok iránt. Anyumnak volt otthon egy
14

Jablonovské noviny
régi gitárja húrok nélkül. Szereztem bele húrokat
az internet segítségével felhangoltam és
akordtáblázatok
segítségével
megtanultam
gitározni. Azóta ilyen autodidakta módon
zenélgetek. (nevet)

/EndOrFin zenekar, melynek tagja Kusztván René is/

A zenével mikor kezdtél el foglalkozni?
Elsős koromban kezdtem el zongorára
járni, de azt kétszer is abba hagytam. Volt az
életemben 5 év, amikor zenével végkép nem
foglalkoztam, de aztán a 8. osztályban érdeklődni
kezdtem a gitárok iránt. Anyumnak volt otthon egy
régi gitárja húrok nélkül. Szereztem bele húrokat
az internet segítségével felhangoltam és
akordtáblázatok
segítségével
megtanultam
gitározni. Azóta ilyen autodidakta módon
zenélgetek. (nevet)
„Amikor megszülettem, apunak hívtak
telefonon, hogy megszülettem és
kislány, erre ő leordított az emeletről
nagyapámnak, hogy megszületett és
kislány, nagyapa pedig erre csak
annyit mondott, hogy nem baj fiam,
fő, hogy egészséges!”

-

Szádalmási Híradó
Persze ezt a nevet úgy is lehet értelmezni, hogy
„VÉGE VAGY VÉGE” úgyhogy nem várhatják el
tőlünk, hogy csak vidám dalokat játszunk.(nevet)
-

Kikből áll az EndOrFin zenekar?

A tagok egyfolytában cserélődnek, mert
egyszerűen nagyon nehéz fiatalokkal úgy együtt
dolgozni, hogy nekik is ugyanolyan fontos legyen
ez az egész mint neked, mert van, hogy valakivel
zenélsz, marha jól játszik, vagy tehetséges, aztán
például felmegy Kassára ott elkezd zenélgetni,
nincs ideje hazajárni. Először voltunk, hogy szinte
csak csajok, majd egy-két fiú, volt úgy, hogy hatan
zenéltünk, volt úgy, hogy nagydobokkal, zengett az
egész épület, úgyhogy inkább lementünk
akusztikba:
cajón/”kahón
dob”/,
gitár,
basszusgitár, elektroakusztikus basszusgitár és
ének.
Mit adott neked a zenekar vagy éppen a
színtársulat?
Nekem ezek a dolgok nagyon sokat
segítettek, mert azóta érzem magam valakinek,
hogy ilyet létrehoztam, mert otthon szerintem
mindenkinek vagy jó vagy rossz a családi élete
vagy akár a baráti kapcsolatai vagy a köznapi élet
és a kultúra meg művészet nekem önbizalmat
adott, hogy tartozom valahová, hogy vannak
emberek, akikkel el tudok valahová menni. Sokszor
úgy érzem mint ha egy család lennénk. Van hová
tartoznom és színesebb az életem.

Hogyan alakult az EndOrFin zenekar?

Először a családommal zenélgettem
együtt, megzenésített verseket adtunk elő. A
zenekar neve a GRIMASZ lett. Majd miután
szétestünk és újra alakult a zenekar
gondolkodtunk, hogy mi legyen a neve. Először
ASZPIRINT akartunk, de aztán mégis az EndOrFin
mellett döntöttünk, ami boldogsághormont jelent.
December 2015
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Szervezetünk ez év januárjában alakult, 60
fővel. A tagságunk azóta bővült tíz taggal, úgyhogy
ezidáig 70 tagot tartunk nyilván. Első közgyűlésünkön
elfogadtuk az ez évre tervezett programunkat, melyet
most nem akarok részletezni, inkább leírom azokat
amiket ezidáig sikerült megvalósítani.
Májusban kivettük részünket a helyi
Református nőszovetséggel karöltve , a faluszépítésénél
(virágok kiültetése) , a Szeretet – Híd akció keretén
belül.
Ezen a brigádon 11–en képviseltük
szervezetünket, ami nem kevés ha összesen 16 – an
voltunk . Ezuton is köszönet minden tagunknak odaadó,
lelkes munkájáért, valamint a rászánt időért. Ide
szeretném még hozzáfűzni, hogy sajnos a virágok zöme
mostanra a nagy hőség, valamint kevés törődés miatt
kipusztultak, ezzel kapcsolatba szeretnénk valami
megoldást keresni a jövőre nézve.
Június elején a községhivatal által meghirdetett
Szádvári túrán jómagam képviseltem szervezetünket. A
hőség ellenére sikeres volt a túra látvány és élménydús,
számomra még külön sikerélmény is jelentett.
Úgyszintén júniusban vettünk részt a JDS járási
vezetősége által hirdetett sportjátékokon Berzétén. Itt 5
– en képviseltük szervezetünket. Mivel elősször vettünk
részt ezen a rendezvényen, nagy eredményeket nem
értünk el, de már a részvétel maga tapasztalatot jelentett
arra nézve , hogy a legközelebbi sportjátékokon majd
eredményesen
végzünk. Remélem!? Sikerült
megvalósítani a tervbe vett termálfürdőlátogatást. Erre
július 15-én került sor Mezőkövesden a Zsóry fürdőben.
Sikeres akció volt, annak ellenére hogy szervezetünk
csak a fél buszt töltötte be, de velünk jöttek falunkból
a kirándulni, fürödni vágyók, kicsik ,nagyok.
Remélem mindenki jól érezte magát és kipihenve,“
kifürödve“ tért haza , szép élmennyekkel, és így
jövőre még sikeresebb lehet a kirándulásunk.
Időközben sikerült rendbe rakni, kitakarítani
a
községhivatalunktól kapott helységeket, (a helyi
egészségügyi központ, a gyerekorvosnö volt
helységei) amit a tavaszi hónapok alatt időnket,
energiánkat nem sajnálva végeztünk és május végére
be is fejeztünk.Köszönöm azoknak akik kivették
részüket benne!
Itt szeretnénk szeptembertől
rendszeresen fogadni a kijelölt időben, minden
társalgásra, társaságra, szórakozásra vágyó tagjainkat,
seniorjainkat. Közösen alakítjuk programjainkat, igény
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szerint (énekelgetés, társasjátékok – sakk , kártya stb,
valamint beszélgetések). Ezúton is szeretettel hívunk és
várunk mindenkit.Talán még egy pár szót arról amit
szeretnénk megvalósítani az elkövetkező időben.
Novemberben kerül sor orvosi tanácsadásra a helyi
kulturházban, amit Mudr. Németh Zoltán doktor úr fog
tartani. Szintén e hónapban kerül sor a preventív
tanácsadásokra, ami májusban elmaradt.Szeptemberben
egyik tagunk beutalóra Csízben relaxált. Úgyszintén
novemberben indulna a számítástechnikai tanfolyam a
helyi alapiskolában, ha lesz érdeklődés. Októberben
megünnepeltük az idősek hónapját, megvendégeléssel,
zenével, szerettük volna ha seniorjaink (nyugdíjasaink)
jól érezzék magukat ezen a rendezvényen, melyet
közösen a Községhivatallal szerveztünk. Novemberi
hónapban fogjuk köszönteni jubilánsainkat is.
Decemberre tervezünk még egy rendezvényt, egyenlőre
még nincs pontosítva hogy mi lesz, ezért erről majd
később tudatunk mindenkit. Hát pillanatnyilag ennyit
tudok írni tevékenységünkről, létezésünkről, remélem
sikerült közelebb hozni szervezetünket a tudatukba,
szívesen várunk, fogadunk új ötleteket, gondolatokat ,
amik egyben színesebbé tennék , gazdagítanák
működésünket. Valamint várjuk az új jelentkezőket,
tagokat is!
Vezetőségünk összetétele: Hegedüs Olga , Stacho
Erzsébet, Mgr. Pogány Terézia, Balta Ľubica, Tamás
Irén. Náluk lehet jelenkezni,
észrevételeket tenni.
Előre is köszönjük!
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PETÍCIA
občanov mesta Rožňava a okresu Rožňava
za prípravu a zahájenie výstavby rýchlostnej cesty R2 v úseku
Gombasek – Včeláre (včítane tunela Soroška) od roku 2016
v Košickom samosprávnom kraji
(zahájená 13.04.2015, trvanie do 21.06.2015)

Dôvodový text petície:
My občania mesta Rožňava, primátor mesta Pavol Burdiga, občania a starostovia obcí z okresu Rožňava
žiadame
o zaradenie a odsúhlasenie v programe rokovania Vlády Slovenskej republiky uznesenie
o pokračovaní prípravy a realizácie výstavby rýchlostnej komunikácie R2 v úseku Gombasek –
Včeláre od roku 2016, včítane tunela Soroška tak, ako je to uvedené v MASTER PLÁNE Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2015-2020, nakoľko v uvedenej veci nebolo splnené
Uznesenie Vlády SR č. 816 zo 4.októbra 2006 v bodoch B1 a B2 a to: ukončiť výstavbu uvedeného
úseku R2 do roku 2013.
Naša žiadosť v petícii o urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R2 v úseku Gombasek - Včeláre vychádza
z týchto dôvodov:
1- dlhodobá vysoká nezamestnanosť v meste, v okrese (do 25%) a v regióne GEMER ( nad 25%) sa
nezmení až do doby príchodu nových investorov do priemyselného parku a tento stav bez kvalitnej
rýchlostnej cesty R2 bude neriešene pretrvávať
2- z prehľadnej štatistiky Okresného riaditeľstva policajného zboru Rožňava o nehodovosti vyplýva, že
za sledovaných posledných 5 rokov sa horský prechod Soroška na ceste I/50 z hľadiska dopravnej
nehodovosti zaraďuje medzi najrizikovejšie miesto na medzinárodnom hlavnom ťahu E 571
3- rozvoj turistického ruchu a tým vznik pracovných príležitostí je dnes už závislý na kvalite
a bezpečnosti rýchlostnej cesty R2 z Košíc do Rožňavy, vstupnej brány do Slovenského raja,
Slovenského krasu a jaskýň: Gombasek, Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská
ľadová jaskyňa, ktoré sú zaradené do Svetového dedičstva UNESCO
4- výstavbou rýchlostnej cesty R2 (hlavne tunela Soroška) sa môže vytvoriť veľké množstvo
pracovných príležitostí a miest pre nezamestnaných v baníckej profesii z Nižnej Slanej (ale aj z
Rožňavy), ktorí stratili svoje zamestnanie nesplnením Uznesenia Vlády SR č. 816 zo dňa 4.otóbra
2006 a to bod B5: pripraviť návrh postupu riešenia udržania ťažby a využitia domácich
surovinových zdrojov na ložisku Nižná Slaná do 31.decembra 2006.
Po medializácii začatej petícii sa dňa 30.04.2015 objavila v médiách informácia, ktorú poskytla
hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková o posunutí predpokladaných termínov
výstavby niekoľkých úsekov a uviedla, o odložení termínov začiatku výstavby úsekov R2 Národná diaľničná
spoločnosť (NDS) nerozhodla. „Plánované termíny začiatku výstavby sú v období po roku 2020,“
informovala hovorkyňa a dodala, že pripojenie už k existujúcej cestnej infraštruktúre by malo byť po roku
2035. Týmto vyhlásením mnohých občanov žijúcich v regiónoch, ktorých sa výstavby rýchlostnej cesty R2
týka značne zaskočila ale aj pobúrila!
Dňa 08.06.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Košiciach v priestoroch Magistrátu Mesta Košice
za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (Viktor Stromček),
predsedu KSK (Zdneko Trebuľa), primátora mesta Košice (Richard Raši) a 20 primátorov z miest
dotknutých výstavbou rýchlostnej cesty R2. Štátny tajomník predložil ucelenú informáciu o príprave
December 2015
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a realizácii rýchlostnej cesty R2, ktorou dementoval vyjadrenie hovorkyne Národnej diaľničnej spoločnosti
Evy Žgravčákovej s nasledovným harmonogramom realizácie výstavby v trase Rožňava – Jablonov nad
Turňou – Soroška:
- dĺžka trasy 14,10 km (z toho tunel Soroška cca 4,25 km)
- právoplatné územné rozhodnutie – 2/2014
- 4.5.2015 vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa projektovej dokumentácie na vydanie
stavebného povolenia
dodanie projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia – 11/2016
- ukončenie majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v trase R2 – 9/2017
- stavebné povolenie – 2/2018
- začiatok výstavby – 2018
Myslím si, že medializáciou uvedenej problematiky a aj vplyvom petície sa podarilo dosiahnuť, aby sa
veci pohli správnym smerom a môžem povedať, že sa to v určitej miere aj podarilo!
Dňa 02.07.2015 Pavol Burdiga – primátor Mesta Rožňava, Ing. Peter Marko a starosta obce Jablonov
nad Turňou Ing. Slavomír Zubriczky spoločne odovzdali petíciu na Úrade vlády SR s 9 631 podpismi
občanov mesta Rožňava a okolitých obcí okresu Rožňava.
Dňa 03.08.2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR doručilo písomné stanovisko
k petícii. V stanovisku sa konštatujú nasledujúce skutočnosti - citujem:
- dňa 4.5.2015 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na
stavebné povolenie, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, dokumentácie pre ponuku, výkon
autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre stavbu ,,Rýchlostná cesta R2 Rožňava –
Jablonov nad Turňou,,
- v priebehu roku 2014 bola pre úsek rýchlostnej cesty R2 Tornaľa – Včeláre vypracovaná nezávislá
štúdia realizovateľnosti, ktorej cieľom bolo preukázanie opodstatnenosti realizácie cesty R2 v tomto
ťahu a vyhľadanie a posúdenie technicky, ekonomicky a environmentálne nevhodnejšieho riešenia
cesty R2.
- podľa záverov štúdie realizovateľnosti bude potrebné, ako prvý realizovať práve úsek rýchlostnej
cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorého príprava intenzívne pokračuje
- predpokladaná lehota výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou,
vrátane tunela Soroška, je po vydaní stavebného povolenia, zabezpečení finančných
prostriedkov na realizáciu a po úspešnom výbere zhotoviteľa stavebných prác 5 rokov.
Podľa najčerstvejších informácii zverejnených Korzári dňa 1.12.2015
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8089468/na-jar-pridu-bagre-do-tunelov-pod-sorosku-a-v-presove.html

Začne sa i tunel pod Soroškou
Bagre sa na tejto rýchloceste objavia aj na východe,
konkrétne to bude úsek medzi Rožňavou a
križovatkou medzi obcami Hrhov a Jablonov, kde
sa začne raziť aj tunel pod Soroškou.
Ak sa na túto výstavbu nájde finančné krytie, stavať
by sa mohlo ešte v roku 2017. ,,Pôjde o mimoriadne
náročnú stavbu, jej dokončenie predpokladáme
zhruba o 5 rokov,“ uviedol pre denník Korzár
Stromček.

December 2015
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IGEI KÖSZÖNTŐ A KEDVES OLVASÓKHOZ

Ne aggódjatok! Velünk az Isten!
„Semmi

felől
ne
aggódjatok,
hanem
imádságotokban és könyörgésetekben minden
alkalommal
hálaadással
tárjátok
fel
kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek
békessége, mely minden értelmet felül halad, meg
fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus
Jézusban. „
(Pál apostol Filippibeliekhez írott levél 4.fej. 6-7
versei)
Olyan sok változáson megy át az életünk, néha
csak egy néhány hét vagy pár nap leforgása alatt.
Ezekben a nehéz napokban, amikor a bizonytalanság és
a reményvesztés uralkodik a szívünkben! Olyan jó
ilyenkor egy kicsit számba venni az összes lehetőséget
és így keresni a kiutat ebből a helyzetből. Tizenhárom
évvel ezelőtt kezdhettem meg szolgálataimat itt
Szádalmáson és azóta sok minden megváltozott. Van a
mi szebb lett, de sajnos van ami aggasztja és
elszomorítja az itt élő embert. Annak idején több volt a
mosoly az arcokon, ma már több a komoly és
visszafogott tekintet: kérdezve mi lesz velünk,
gyermekeinkkel? Milyen jövő vár ránk? Voltak
munkahelyek az édesapák biztonságban tudtak szerető
családtagjaikat. Ma már sajnos ez is másként van. És
pont ebben a helyzetben elvárattatik, hogy a
lelkipásztorok mindkét templomban emberi életekhez
érthetően és bíztatóan szóljanak. És ez nagy felelősség!
De az a csodálatos, hogy ebben a valós keresésben a
megoldás adva van számunkra éspedig a Teremtő és
Gondviselő Atyánk által, csak meg kell hallanunk, amit
Ő mond nekünk és komolyan kell vennünk, mert ez
nem emberi és gyarló lelkipásztori szó, hanem Isten
szava hozzánk. Az élet nagyon komoly helyzeteiben
próbáljuk ezt az Atyai szeretet hirdetni minden
helyzetben és körülmények között újból és újból
emlékeztetni Azokat, Akik ránk vannak bízva, Aki
várják tőlünk az útbaigazítást, a segítséget, a bíztatást
és a reményt a jövőt illetően.
Ezért hát keressük együtt Annál, Aki azért
teremtett bennünket, hogy tenyerén hordozzon és
elkészítse a jövőt számunkra. Bízzuk Rá magunkat,
családok, gyermekek, édesapák, édesanyák,
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betegek, magukat magányosnak érzők, mert
higgyük el, hogy csak egyedül Jézus Krisztusnál van a
megoldás a mi számunkra is.
Jézus mondja: Ne aggódjatok életetekért, hogy mit
egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel
ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és
a test a ruházatnál?
(Máté 6:25
Varga Zoltán espereshelyettes - lelkipásztor

__________________________________

Sokat töprengtem azon, hogy milyen
újságcikkel járulhatnék hozzá falusi lapunkhoz és
arra a gondolatra jutottam, hogy megosztanám az
ez évi barkai búcsú szónokának, Dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek úrnak lerövidített gondolatait,
prédikációját, amit volt szerencsém személyesen is
meghallgatni és azon elgondolkodi az ott jelenlévő
több ezer zarándok hívővel:
...„A Kármelhegyi Boldogasszony egyébként azt a
Kármel hegyet juttatja eszünkbe, amelyen Illés próféta
nagy hatékonysággal védelmezte az igaz hitet a
bálványimádókkal, különösen is Baál isten papjaival
szemben. Ha a Szűzanyát őszintén tisztelni akarjuk,
számunkra is elsődleges követelmény keresztény hitünk
őrzése, megvallása és védelmezése. "Boldog, aki hitt
annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki" (Lk
1,45): ezeket a szavakat Szűz Máriára alkalmazza
Erzsébet asszony, amikor őt fogadja.
Ma a keresztény hitet és a keresztény egyházakat igen
sok támadás éri az egész világon. A keresztények ma a
világ összlakosságának nem egészen egyharmadát
teszik ki. Az erőszakcselekményeknek pedig kb.
háromnegyed részét keresztények ellen követik el. De
ahol nem jellemzőek a véres cselekmények, ott is bőven
kijut nekünk a támadásokból, sajnos, itt Európában is.
A brüsszeli városháza elől eltávolították tavaly a
karácsonyfát, XVI. Benedek pápát nem engedték be
Róma állami egyetemére, Szent II. János Pál pápa
szobrát eltüntették egy francia kisváros egyik
közteréről. Franciaországban egy nagyobb alakú
mellkereszttel nem mehetek be semmiféle állami
intézménybe...
A már említett János Pál pápa ismételt kérése ellenére
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az Európai Unió alkotmányának előszavából kihagyták
Európa keresztény gyökereinek megemlítését. Ez annál
visszatetszőbb, hogy ugyanakkor említés történik a
görög-római hagyományok és a felvilágosodás jelentőségéről. Pedig a görög-római hagyományok értékeit
éppen a kereszténység mentette meg. (Gondoljunk
azokra a szerzetesekre, akik nem csak a Bibliát és a
szentatyák írásait másolták kolostoraikban, hanem
Homéroszt, Szofoklészt, Plátónt, Arisztotelészt, Cicerót,
Tacitust, Vergiliust és a többi klasszikust is. - A
felvilágosodás pedig honnan merítette sokat hirdetett
(majd megcsúfolt) jelszavait: szabadság, egyenlőség,
testvériség? Természetesen a mi Bibliánkból!
Keressétek meg az egyenlőséget az indiai
kasztrendszerben, a szabadságot, mint alapvető értéket
Kínában vagy Japánban! Éppúgy nem találjátok meg,
mint a személyi méltóságot vagy a személyiségi jogokat. De még a szeretet is másodlagos erény a föltétlen
engedelmességgel szemben... - Ez a helyzet
természetesen az iszlámban is.
Az európai kultúra mindezek ellenére alapjában a mai
napig keresztény jellegű. Európában szinte minden
érték a kereszténységről beszél.
Képzeljétek el, hogy egy intelligens marslakó eljönne
közénk, elolvasná az Unió alkotmányát, majd
körülnézne földünkön és feltenne néhány kérdést:
- Ti, európaiak, miért írtok most 2015-öt? Mert a világ
más részein más időszámítás van, a moszlimok például
Kr.u. 622-től, a hedzsrától (Mohamednek Mekkából
Medinába történt futásától) számolják az éveket. - Azt a
meglepő választ kapná, hogy mi azért írunk 2015-öt,
mert (az Európában jelentéktelennek tartott) keresztény
vallás alapítója kb. ennyi éve született.
- És nálatok, európaiak, miért a vasárnap az ünnep,
hiszen a zsidóknál a szombat, a mohamedánoknál
pedig a péntek? - Megint meglepődne, amikor hallaná,
hogy a vasárnap Európában azért ünnep, mert a
kereszténység alapítója - híveinek hite szerint - ezen a
napon támadt fel a halálból. Ezért van az, hogy az
oroszok úgy mondják a vasárnapot, hogy
voszkreszenyije, azaz (értelemszerűen) a feltámadás
napja. Még Leonyid Brezsnyev vagy Nyikita Hruscsov
is arra kényszerült, hogy ha vasárnap reggel 8 órára
akarta invitálni elvtársait a Vörös térre, akkor ezt
mondta: "Továrisi, záftrá, voszkreszényije, fvószem
csaszóv mű sztrétyimszjá ná krásznoj plóságyi", azaz:
"Elvtársak, holnap, a feltámadás napján, 8 órakor
találkozunk a Vörös téren..."
- Újabb kérdés: mit ünnepeltek karácsonykor,
húsvétkor és pünkösdkor? A választ ismerjük: Jézus
születését, feltámadását, illetve az általa küldött
Szentlélek érkezését.
- Aztán megkérdezné a marslakó, hogy a milánói és a
kölni dómot, vagy a párizsi Notre Dame-ot kik
építették, a Szent Péter bazilikában látható Pietát, a
Dávidot vagy a Mózest ki faragta, a képzőművészeti alkotások
(szobrok,
festmények,
iparművészeti
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remekművek) leggyakoribb témái kiről beszélnek, a
keresztény liturgiában használatos remekművek
(oltárok,
kelyhek,
monstranciák,
misekönyvek,
ereklyetartók, gyertyatartók stb.) mesterei kik voltak,
talán a görög-római birodalom művészei vagy a
szabadkőművesek...? Talán már meg se lepődne, ha
újra azt hallaná, hogy a mesterek mind krisztus-hívők
voltak, a témák pedig - közvetve vagy közvetlenül Jézussal kapcsolatosak.
- És persze azt is természetesnek találná, hogy az
európai zene legremekebb kompozíciói: gregorián
dallamok, ortodox énekek, népénekek vagy az
úgynevezett klasszikusok - Palestrinától Kodályig mind-mind szorosan kötődnek Krisztus alakjához, a
keresztény hithez. - Sőt a Beatles együttesnek, a Boney
M-nek vagy a Goombay Dance Band-nek és a Hot
Chocolate együttesnek is akadnak templomba illő
dalaik, nem is beszélve a Szupersztárról, A
Megfeszítettről, a Mária evangéliumáról vagy a
Tolcsvay-féle Magyar Miséről, no meg az István, a
Királyról...
Ami az irodalmat illeti, legfeljebb azon lepődnék meg a
marslakó, hogy Magyarországon a legszebb Máriaverseket a református Ady Endre a Pócsi Mária c.
versében és az evangélikus Váci Mihály az Ave Maria
c. versében hagyta ránk.
Hadd olvassak még fel egy dalszöveget is, amelyet egy
anglikán ember írt és szintén Máriáról, Jézus anyjáról
szól:

„Ha hullna lelkem rossz időkbe,
Ha sötét, felhős is az éj most, Mária anyánk lesz
velem, lesz fény fenn az egekben,
s bölcs szavakat suttog: úgy legyen!
és felfénylik majd a holnap: Ha sötét órák elborítnak,
Úgy legyen, úgy legyen!
ő majd ott áll előttem, s bölcs szavakat suttog: úgy
legyen, Egy dal szavára ébredek majd, hadd legyen,
úgy legyen...!
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s Mária, anyánk lesz velem, bölcs szavakat suttog:
Úgy legyen! Úgy legyen, úgy legyen!
S ha majd minden megtört lélek Ez lesz majd a
felelet: úgy
együtt él szép szelíden, úgy legyen, úgy legyen…!”
ez lesz majd a felelet: Úgy legyen!
Bár ma még mind megosztottak,
lehet másképp, úgy hiszem!
S ez lesz majd a végső válasz:
Úgy legyen, úgy legyen...
Megjegyzem, hogy az „úgy legyen” nem más, mint
utalás Szűz Máriának feleletére, amelyet az angyalnak
mondott: "legyen (a te igéd szerint)", úgy legyen,
ahogy Isten akarja. - És tudják, ki írta ezt a
dalszöveget? John Lennon! A dallamot Paul
McCartney szerezte, és a Beatles együttes csinált
belőle hatalmas slágert. (A dal angol címe: Let it Be…)
Ha most visszatérünk a marslakóhoz, tegyük fel, hogy ő
is meghallgatja még a Let it Be-t is, majd felteszi a
költői kérdést: "Ti, európaiak, ti egyáltalán normálisak
vagytok?" És ő maga válaszol is a kérdésre: "Bizony
mondom nektek, ti nem vagytok normálisak... "
Mi azonban, szeretett testvéreim, maradjunk
meg normálisaknak, ne vágjuk magunk alatt a fát,
ragaszkodjunk keresztény hitünkhöz és keresztény
erkölcseinkhez! Ne higgyük el, hogy hitünk és
erkölcseink felett "eljárt az idő"!...
És ne adjuk fel a reményt akkor se, ha a helyzet néha
kritikusnak látszik, akkor se, hogyha a gyermekeitek és
az unokáitok nem járnak azon az úton, amelyen
kiskorukban elindítottátok őket! A keresztény hit
Európából terjedt el a többi világrészre, de a
keresztények mindenütt a világon jelen vannak. Ferenc
pápánk Argentínából került a pápai székbe. Afrikában
a keresztény hit ma is dinamikusan terjed. DélKoreáról azt mondják a misszionáriusok, hogy ötven év
múlva keresztény többségű ország lesz.- Lionel Messi a
világ talán legjobb labdarúgója - a FIFA tilalma
ellenére - góljai után keresztet vet magára, felmutat az
égre (és trikója alatt Ferenc pápa képét hordja). A
legutolsó labdarúgó VB döntőjében Marion Götze
(német focista) lőtte a győztes gólt az argentinoknak.
Trikója alatt ezt a feliratot hordja: „Jesus ist mein
Herr!” (Jézus az én Uram!) Bizonyára láttátok, hogy
sok labdarúgó a pályára lépve lehajol, majd - úgy tűnik
- hogy megcsókolja saját kezét. Tudjátok, mit csókol
meg? Keresztalakba tett hüvelyk- és mutatóujját, vagyis
Jézus keresztjét! - Lehet, hogy egyesek már nem is
tudják, hogy igazában mit tesznek, de biztos, hogy
sokan még tudják. És el ne felejtsem Neymart, a brazilt,
aki a legutolsó BL-döntőben a harmadik gólt rúgta a
Juventus ellen. Láttátok, hogy mi volt olvasható a
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homlokára helyezett pánton? "Jesus - 100%!" Ez
tulajdonképpen azt jelenti: "Jézus a minden! Minden
Jézusé...!“
Higgyük el mi is, drága testvéreim, hogy nem
vagyunk elveszve, és a Barkán és a Barka környékén
élő Krisztus is elmondhatja magáról Ady szavait:
"Ifjú szívekben élek s mindig tovább,
Hiába törnek életemre
Vén huncutok és gonosz ostobák,
Mert életem millió gyökerű."Ámen.
Bize Norbert – tiszteletbeli esperes

TESTVÉRI SEGÍTSÉG
KÁRPÁTALJAIKNAK
SZÁDALMÁSRÓL
Mindannyian figyelemmel kísérjük és átéljük
csak néhány kilométerre tőlünk Kárpátalján elő
emberek, felebarátaink
szomorú helyzetét. Itt
szeretnék egy nagy köszönetet mondani azért az
együttérző szeretetért, ami már többször is
megmutatkozott a mi falunkban és környék falvakban
élő emberek részéről.
Tavaly
nyáron
vettünk
részt
a
testvértelepülésen szabadtéri evangelizáción, ahol
Mező Miklós kárpátaljai lelkipásztor szolgált. Akik
ott voltunk és hallottuk Őt, Azokat nagyon megérintett.
Már hazafelé megfogalmazódott, hogy milyen jó lenne,
ha egyszer eljönne hozzánk Szádalmásra is. Erre nem
kellett sokat várni, hiszen a tavalyi év őszén meg is
valósult a találkozás. A helyi Református Nőszövetség
a gyülekezettel karöltve meghirdette a háromnapos
evangelizációt és az adománygyűjtést okt.7-9. Itt
Szádalmáson és környék gyülekezeteiben megrezdült
minden szív és megmozdult minden kéz. Ennek
köszönhetően: 1.200 Eur lett átadva a kárpátaljaiak
megsegítésére. ezt követte ez év Virágvasárnap előtti
hete, amikor is egy hétig zajlott az evangelizáció és
Istennek hála estéről estére nőt az Igéthallgatók és a
segíteni szándékozók száma. Ezért egedül Istené a
dicsőség- Soli Deo Gloria. Ez alkalommal: 600 Eur
gyűlt össze. Meghatódva vettem át minden adományt,
amelyet hoztak a parókiára és nem számított, hogy
református vagy katolikus testvér csengetett be. És jött
sok magányos és özvegy, mert úgy érezte, hogy
valakiknek nagyobb szüksége van. Ezért a megindult
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és megnyilatkozott őszinte szeretetért gazdagon áldja
meg a Jó Isten a falunk népét.
A legcsodálatosabb érzés pedig akkor töltött
el bennünket, amikor a falunkba fogadhattuk a
Kárpátaljai családokat ez év nyarán. Meghirdettük a
templomban, hogy szállást és étkezési ellátást kellene
bebiztosítanunk. És újból jött az önzetlen segítség
mindenki részéről. Érkeztek a pénzbeli és élelmiszeri
adományok, valamint megnyíltak a házaink ajtajai és
befogadtuk a hozzánk érkezőket.
Nem említtek
neveket, hanem mindenkinek, Aki bármikor is
önzetlenül segített és segíteni fog ezt a jézusi áldást
kérem az életére.

Szádalmási Híradó
nagytemplomban, mert a kirándulások részét
mindenkor jellemezte és jellemezni fogja, hogy hálát
adunk az Istennek a közös kirándulásért és az eltöltött
napokért.
Az idén ismét augusztus 20-a körül tűztük ki a
közös kirándulás dátumát és ismét össze jött egy jó és
vidám csapat, amely a rossz idő ellenére is kellemesen
töltötte a négy napot Hajdúszoboszlón, melyből egyet
Balmazújvárosban. Felejthetetlen marad mindenkor
számunkra a már otthonunkká való Szép Ernő
Kollégium.

Jézus mondja: aki egyet is befogad a legkisebbek
közül az én nevemért, engem fogad be.
Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben,
mivel a Krisztuséi vagytok, bizony, mondom néktek,
hogy el nem marad a jutalma.” (Márk evangéliuma
9. fejezet)

KIRÁNDULÁS
HAJDÚSZOBOSZLÓRA
Immáron Isten kegyelméből 10 éve
szervezzük a PAULOS nonprofit szervezet által a
kirándulásokat, ahová mindenkor mindenkit szeretettel
hívtunk és vártunk. A legelső közös kirándulásunk
2005-ben Füzesgyarmatra és Ópusztaszere vezetett.
Többször jártunk Szilvásváradon. Emlékezetes marad a
két évvel ezelőtti Erdélyi kirándulásunk, amikor
csodálatos szép helyeken jártunk. Az utóbbi években
pedig Hajdúszoboszlót vettük úticélnak. Sokszor
járhattunk Debrecenben, akár a virágkarneválon, akár
egy
közös
istentiszteleten
a
Debreceni
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Megköszönve a mindenkori kirándulóknak azt, hogy
velünk tartottak kívánok további szép és áldott
napokat. Itt szeretném megköszönni a mindenkori
támogatóiknak a PAULOS nonprofit szervezet
támogatásáért, amelynek köszönhetően sok nemes
dolgot tudtunk megvalósítani, ezzel örömet szerezve
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, mivel 10 év
működés után megszűnik.
Varga Zoltán espereshelyettes - lelkipásztor
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Azaz hivatalosabban „ A helyi alapiskola 2014/15-ös tanévének rövid összefoglalója
Eljátszottam kicsit Ady Endre versével, így szeretném köszönteni a kedves Olvasót, aki kíváncsi arra, mi volt
és egy kicsit arra is, mit tervezünk hogy legyen a helyi alapiskolában.
Falu és Iskola, (így nagybetűvel mindkettőt), nagyon szoros volt mindig is a kapcsolat a helyi közösség és az
intézmény között. Mindkettő érezte, hogy egymásra vannak utalva. Nincs ez másképpen most sem, amikor a
demográfiai mélyponton a csökkenő gyereklétszám és a szűkös anyagi keretek mellett próbálunk „jót, s jól” nyújtani,
olyan magasra téve a mércét, amilyenre csak lehet.
A 2014/15 iskolaévben 85 iskolás és 15 óvodás gyerek látogatta intézményünket, 16 alsótagozatos, akik két összevont
osztályban 1.-3. és 2.- 4.-ben szerezték meg a szükséges ismereteket, és 69 felsőtagozatos tanult az 5. – 9. osztályokban.
A tanév végén14 tiszta egyes tanulóval és 34 kitüntetett tanulóval büszkélkedhettünk. A 9. osztályos tanulók
továbbtanulási szándéka a megnyugtató 100%-os bekerülésükkel az új középiskolákba most már valósággá is vált,
reméljük sikeresen beilleszkednek majd az új közegbe.
A tavalyi tanévben nyolcféle szakkör között válogathattak gyermekeink, majd a májustól még két, a gyerekek
számára nagyon vonzó szakkört indítottunk, úgymint tenisz- és focikört. A vezetésüket két nagyon lelkes és önzetlen
helyi ember vállalta, mégpedig Balta Gyula és Balázs Sándor, ezúton is köszönjük türelmüket és kitartásukat.
Hadd álljon itt rövidítve sikereink listája is, amely dícséri a versenyekben résztvevő gyerekeket és persze a háttérben
szorgalmasan a dolgát tevő tantestületet is.

Matematikai Olimpiász és Pitagorasz verseny
Fekete Dávid, 3. helyezett a matematikai olimpiász
járási fordulóján a 9. osztály kategóriájában
Rajczi Liliána 3. helyezett a matematikai olimpiász
járási fordulóján a 8. osztály kategóriájában és 3.
helyezett a Pitagorasz járási matematikaversenyben
Icso Nikolett 3.helyezett a matematikai olimpiász
járási fordulóján a 7. osztály kategóriájában

Maks – országos matematikaverseny
Fekete Dávid és Harry Platten kerületi 4. helyezett
Rajczi Liliána 1.-8. helyezést ért el a kerületben
Burkus Veronika és Körtvély Kitti 1. – 5. helyezést
ért el a kerületben
Icsó Nikolett és Jóna Réka 1. – 5. helyezést ért el a
kerületben
Jónás Szabolcs 1. – 10. helyezést ért el a kerületben

A Tompa Mihály járási szavalóversenyen
sikeresek voltak és tovább kerültek Körtvély Kitti,
Rajczi Liliána és Šmajda Bernadett, akik tovább
jutottak a kerületi elődöntőbe is, ahol Körtvély Kitti
bronzszalagot, Šmajda Bernadett és Rajczi Liliána
ezüstszalagot szerzett.
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Szép magyar beszéd
Rajczi Liliána a járasi fordulón 1. helyen a kerületi
fordulóban 4. helyen végzett

Bíborpiros szép rózsa
Šmajda Bernadett bejutott az elődöntőbe

A Tornai
versenye

Alapiskola

regionális

asztalitenisz

Jóna Réka 1. helyezett – lányok
Jánosdeák Dávid – 2. helyezett - fiúk

A Tornagörgői Alapiskola olimpiája
Minden 1. – 4. osztályos tanulónk ügyes volt, de
a legügyesebbek: Hegedüs Olivér, Boros Szilárd,
Smajda Bernadett és Oláh Dominik voltak.

Envirart – környezetvédelmi rajzverseny:
Rajczi Liliána, Jóna Réka és Hranyó Lilla lettek
oklevéllel és tárgyi jutalommal értékelve
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A 2015. március 2-án lezajlott személycserék
a vezetésben magukkal hozták azt is, hogy új
tanerőkkel bővült az iskola. Az eltelt szűk félév alatt
igyekeztünk megtartani a pozitívumokat, kiküszöbölni
a hiányosságokat, nyitni a faluközösség, a tágabb régió
felé mint pl. Tornagörgői Alapiskola, baráti iskola
Makláron, nyitni a szülők felé a konzultációs órákkal,
papírgyűjtéssel minimalizálni a hulladék mennyiségét,
kihasználni a tornaterem, multifunkciós sportpálya,
focipálya
nyújtotta
lehetőséget
a gyerekeink
sportolására és szakkörökre. A nyár folyamán
szerdánként kézművesfoglalkozásokra vártuk a kisebbnagyobb gyerekeket. Főleg a kisebb korosztály
képviseltette magát ezeken a foglalkozásokon. Nagyon
élvezték az indián tolldíszkészítést, festést, ragasztást,
kosárfonást és bogozást. A Diákhálózat és a helyi
önkormányzat együttműködése révén került sor nálunk
a háromhetes angol nyelvkurzusra. Aubryn, a
húszéves, Michigan állambeli, agysebészetet tanuló,
atlétatermetű magasugró lány jól birta az iramot.
Szerénységével, türelmével és segítőkészségével
minden diákot megnyert magának. A nyár folyamán
szponzori támogatással sikerült öltözőszekrényeket
vásárolnunk és a községi hivatal segítségével
felújítottuk a gyerekek öltözőjét. Felújult az óvoda
melletti játszótér is, festettek, betonoztak, javítottak
a hivatal alkalmazottai. Folyamatban van az óvoda
hálóteremként használt helyiségének a festése és
padlójának cseréje laminált padlóra. A községi hivatal
rendelkezésünkre bocsátott még egy helyiséget
a melléképület emeletén, ahol műhelyt rendezünk be,
hogy biztosítani tudjuk a diákjaink számára
a műhelyoktatás gyakorlati részét. A szeptemberi
hónap elején kerül majd sor a főépület ablakainak
a cseréjére,
amely
a községi
hivatal
sikeres
pályázatának az eredménye. Igyekezni fogunk
a közbeszerzés okozta akadályt (a szünidőben szerettük
volna eredetileg megvalósítani) a lehető legsimábban
áthidalni, hogy az oktató-nevelőmunka, ha nehezebben
is, de ne legyen hosszabb időre akadályozva az
iskolában.
Így várjuk az új tanévet. Akad még nagyon sok
munka, de a legfontosabb megvan: a tenniakarás,
a kihívások vállalása, a felelősségteljes munka és a jó
kapcsolatok ápolása. Az üzenet, amit mostani
iskolánkból küldünk talán így foglalható össze:
„Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk és leszünk
Egy Cél és Egy Akarat: a víz szalad, de a kő marad, a
kő marad.(Wass Albert: Üzenet haza)

Az iskolában történő munkáról bővebb
információkat találhatnak a:
www.zsjablonov.edupage.sk internetes
oldalon! 
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„A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár
indokol. A kiváló tanár demonstrál.
A nagyszerű tanár inspirál.“
William Arthur Ward
Szeptember 2.-ától újra élet tölti be
iskolánk udvarát és tantermeit. A 2015/16-os
tanévet 9 osztályban mindössze 80 diák kezdte
meg, de ennek az alacsony létszámnak az ellenére is
egy megújult vezetőség és egy fiatal, élettel és
energiával teli tanári kar végzi majd 10 hónapon
keresztül a legnehezebb munkák egyikét a világon.
Az iskola vezetését Ing. Peniaško Jolika igazgatónő
és Mgr. Rajczi Zsuzanna igazgatóhelyettes végzi
majd. A tanári kart pedig 5 új tanárnő erősíti,
mégpedig név szerint: PhDr. Badinová Iveta, Mgr.
Boros Andrea Ing. Kovács Valika, Mgr. Pogány
Tünde és Mgr. Takács Veronika. A vezetőségnek sok
sikert a „vezetésben” a tanári karnak pedig
munkájukhoz sok türelmet és jó egészséget
kívánunk. /szerk./

Első sor balról: Ing. Peniaško Jolika-igazgatónő, Mgr.
Németh Klára, Mgr. Rajczi Zsuzsanna-ig. helyettes,
Mgr. Pelegrin Mikó Krisztina, Mgr. Zsigrai Anett, Ing.
Kovács Valéria
Hátsó sor jobbról: Veverica Zsuzsanna, Zubriczky
Szilvia-titkárnő, PhDr. Badin Iveta, Mgr. Pogány Tünde,
Mgr. Boros Andrea, Mgr. T. Kovács Péter
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Az én apukám

A két testvér
Nekem megadatott a szerencse, hogy nem vagyok
egyedül, van testvérem. Akivel teljesen különbözőek
vagyunk,
vagy
mégsem?
Vannak
közös
tulajdonságaink, de általában különbözőek vagyunk,
már külsőleg is. Hogy miért is? Hát azért, mert az én
testvérem fiú, Józsinak hívják, idősebb nálam, tehát a
bátyám. Szereti a matematikát, fizikát és az
informatikát. Ügyes idegen nyelv tanulásban is.
Nagyon jól megy neki a francia nyelv, nekem viszont
gyengébb oldalam a nyelvtanulás. Ezért a testvérem
sokszor segít nekem, ha szépen megkérem. Ezek után
mindig jól sikerül a felmérőm. Talán ha jobban
odafigyelnék, én sem csinálnám a hülyeségeket, a
tanulás is jobban menne. No de mit lehet tenni.
Számtalan,vicces, őrült történetet éltünk át együtt. Ha
néha veszekszünk is vagy nem értünk egyet, azért
szeretjük egymást és ez nyilvánvaló. Nem tudnék
nélküle élni és ő sem nélkülem.
Szerintem olyanok vagyunk, mit a kasza és a nyele,
külön- külön nincs értelme, együtt viszont, egymást
segítve és szeretve még sokra vihetjük, persze a
hülyeség határtalan.
Burkus Veronika 8. oszt.

Őshonos, tősgyökeres szádalmási lakos. Élete 45 évét
itt élte le. Itt született, itt élt mostanáig és
pillanatnyilag nem is készül innét elmenni. Ugyanúgy
mit én, a Szádalmási Alapiskolába járt. Gyakran
emlegeti ezt, és büszke is rá. Kedvenc időtöltése a
sport. Nem az aktív sport , inkább a passzív, a tv előtti.
Kedvenc ételei : minden ami nem diétás (sajnos). Jó
vele síelni, mivel én már gyorsabb vagyok és nem
igazán tud utolérni. Ez talán azért is fordulhat elő, mert
neki fáj térde. Persze van sok közös kalandunk is, mint
pl. a Szepsiben játszott focimeccsek, de ezekről nem
lehet akárkinek és akármikor mesélni, mert titkosak.
Apu ugyan nem mindig viselkedik elképzeléseimnek
megfelelően, de a felnőttek talán már csak ilyenek. Egy
biztos ő az apukám és én érzem, hogy szeret, ahogy én
is őt, magam módján.
Tamás Ákos 7. oszt.tanuló

Az én anyukám
Nagyon dolgos, szereti a rendet.
Talán egy kicsit rendmániás is. Immár sütni főzni és
nem szeret mosogatni. Szabadidejében szeret
kertészkedni, hímezni és horgolni. Szeret
rólunk gondoskodni és másoknak segíteni.
Mikor jókedvű, vicces szokott lenni, mikor
mérges, szomorú. Nem szereti a kétszínű
embereket, és ha nem hallgatjuk meg amit
mond. Olyankor egy kicsit szomorú és
megbüntet. Okos és őszinte ember. Mindig azt
mondja, hogy szerinte az őszinteségéért sok
ember nem szereti. Szerintem ez nem igaz,
mert nekem ő a legtökéletesebb anyuka.
Szabó Ádám 7. osztályos tanuló
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Burkus Veronika /BV/ kérdez,
Németh Klára /NK/ tanító néni
válaszol:
B.V.: Mi vezetett ahhoz, hogy
ezt a hivatást választotta, és
mikor döntött úgy, hogy tanár
lesz?
N.K.: Sokszor foglalkoztatott
a gondolat és vonzott, hogy kis
gyerekekkel foglalkozzam, és
negyedikes gymnazista voltam,
mikor úgy döntöttem, hogy ezt
a hivatást választom.
B.V.: S mit választott volna még
akkor szívesen?
N.K.: A színészetet.
B.V.: Ha még egyszer szakmát
választhatna, ez lenne az?
N.K.: Igen, mivel úgy gondolom,
jól döntöttem.
B.V.: S mit üzen a mai
gyerekeknek?
N.K.: Először is, hogy legyenek
szorgalmasak. Ha pedig nem
megy, nem kell mindjárt feladni,
mert biztosan van olyan tantárgy,
ami felkelti az érdeklődésüket.
B.V.: Kedves tanárnő, köszönöm
az inerterjút, s további
munkájához kívánok sok sikert és
kitartást.
Bodzás Szabolcs /BSz/ és
Hajdu Csaba /HCs/ kérdez,
Kovács Valika /KV/ tanító néni
válaszol:
B.SZ.: Milyen tanítónak lenni?
K.V.: Szép dolog, csak nagy
felelősség.
H.CS.: Iskolában melyik
tantárgyat szerette legjobban?
K.V: Matek ,irodalom.
B.Sz.: Melyik sportot szereti
legjobban?
K.V.: A kerékpározást.
H.CS.: Melyik osztályban a
legjobb tanítani?
K.V.: A 6.osztályban.
B.SZ.: Milyen tanítani?
K.V.: Jó ,felelősségteljes,
változó.
Simon Zoli /SZ/ és Tamás Ákos
/TÁ/ kérdez, Peniasko Jolán
tanító néni /PJ/válaszol:
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S.Z.: Miért szeretett volna tanító
lenni?
P.J.: Mert mindig szerettem
volna segíteni megértetni
dolgokat a diákokkal.
T.Á.: Kedves tanító néni szeret
tanítani?
P.J.:Változó, olykor igen, olykor
nem.Amikor érzem sikereket érek
el, akkor igen.
S.Z.: Milyen az iskola
igazgatójának lenni?

P.J.: Hát azt hiszem tanítani jobb.
T.Á.: Mi a véleménye a
diákokról?
P.J.: Diákokról, hát mások mint a
régiek, nehezebb most hozzájuk
megtalálni az utat. Nagyra nézem
azokat, akik tanulnak, jó
eredményt érnek el, készen állnak
mindenre, naprakészek.
S.Z.: Mit érez tanító néni, mikor
ötöst ad?
P.J.: Változó, néha bosszant ,
hogy nem sikerült megértetnem
a tananyagot, de ha az illető lusta
volt, akkor más. Semmiképpen
sem jó érzés.
T.Á.: Szeret tanítani?
P.J.: Igen, nagyon szeretek.
Ragán Adrián /RA/ kérdez,
Zsigrai Anett /ZsA/tanító néni
válaszol
R.A.: Kedvenc osztálya?
Zs.A.: Nincs kedvenc
osztályom,mindegyiket másért
szeretem.
R.A.: Gyerekkorában mi volt
a kedvenc tantárgya és miért?
Zs.A.: A magyar nyelv. Mert
gyerekkoromban a magyarszakos
tanárok olyan személyiségek
voltak, akik megszeretteték velem
a magyar nyelvet és irodalmat.

R.A.: Kedvenc diákja?
Zs.A.: Nincs kedvenc diákom.
R.A.: Meddig szeretne még
tanítani?
Zs.A.: Egy életen át.
Jánosdeák Dávid /JD/ és Jónás
Szabolcs /JSz/ kérdez, Pogány
Tünde /PT/ tanító néni válaszol:
J.D.: Milyen érzés, amikor
zongorázni tetszik?
P.T.:Nekem az egy megnyugvás,
amikor zongorázom.
J.Sz.: Alapiskolásként melyik
tantárgyat szerette?
P.T.: Alapiskolában a biológiát
és a testnevelést szerettem.
J.D.: Mikor végzett a gimiben?
P.T.: 2010-ben végeztem .
J.Sz.: Milyen érzés tanárnak
lenni?
P.T.: Mindig is tanár akartam
lenni, mert ezt nagyon élvezem,
főleg azért, mert ide jártam
iskolába.
J.D.: Mióta zenél zenekarban
kedves tanító néni?
P.T.: Hat éve vagyok egy
zenekarnak a tagja.
J.Sz.: Miért pont tanító szeretett
volna lenni?
P.T.: Azt hiszem azért, mert én
már gyerekkoromban azt
mondtam a szüleimnek,hogy
vagy óvónő leszek vagy tanár
szeretnék lenni.Szeretem a
a gyerekeket.
Krankilla Kira /KK/, Lőrincz
Alexa /LA/ és Zubatá Rebeka
/ZR/ kérdez, Szakal Lúcia /SzL/
tanító néni válaszol:
K.K.: Hány évesen jutott eszébe
hogy tanár akar lenni?
Sz.L.: 14 évesen ovónő akartam
lenni, de tanár lettem.
L.A.: Nem érezte túl nehéznek a
tanítói feladatokat?
Sz.L.: Nem nehéz, de nem is
egyszerü.
Z.R.: Hány évesen kezdett
tanítani?
Sz.L.: 19 évesen napköziben,
majd 33 évesen kezdtem tanítani
az angolt a felsőtagozaton.
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K.K.: Tanító néni kiskorában is
szerette az angolt?
Sz.L.: Még nem volt angol,
oroszt tanultam.
L.A.: Melyik nyelvet érzi
nehezebbnek most, hogy
elkezdett spanyolt tanulni?
Sz.L.: Az angol könnyebb, mert
már tudom.
Z.R.: Miért pont spanyolnyelvet
kezdett tanulni?
Sz.L.: Mert nekem nagyon
tetszik, világnyelv, és szerintem
még hasznát veszem.
Köszönjük az interjúkat!
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Tisztelt Polgárok, Kedves Olvasó!

Vážení Občania, Milí Čitatelia!

A napsütötte nyár, a termésérlelő ősz után
ránk köszöntött a csendes pihentető tél. Az ember a
mindennapos munka mellett hajlamos megfeledkezni
az idő múlásáról. Csak a varázslatos ünnepnapok, mint
mérföldkövek mutatják a tavalyt s a tavalyelőttet. Íme,
eltelt egy év – mondjuk így decemberben egyre
gyakrabban. Itt a karácsony a béke a szeretet mindent
átható, közösségformáló és közösségmegtartó ünnepe.
Az évnek ebben az időszakában az emberek figyelme a
mindennapi munka felől a családtagok és a rokonok felé
fordul. A karácsonyi gyertya fénye beragyogja a családi
fészket, meghittséget, békét és emberséget sugározva,
hogy helyet adva az emlékezésnek, reményt és
lehetőséget keressen… December van, az év utolsó
hónapjának a végén járunk. A falunk is megpihen, erőt
gyűjt, s a karácsonyi gyertyaláng fénye mellett
eltöprengünk, szeretetről, jóról, rosszról, akadályról,
lehetőségről, hogy megújult erővel ott folytassuk a
munkát, ahol az év végén abbahagytuk. Kedves Olvasó,
rokon, ismerős, barát s mindenki kívánjuk, hogy legyen
kellemes a karácsonyuk, békével, szeretettel teljes. S
köszöntsön be egy új békésebb és boldogabb esztendő.
Hozzon a karácsonyi gyertya lángja világosságot és egy
jobb életet mindenki számára.

Opäť tu máme mesiac
zázrakov -December, a s ním
neodmysliteľne prichádzajú aj
Vianoce. Myslím, že každý z Vás
už pocítil blízkosť týchto sviatkov,
či už vďaka stresu, čo kúpiť svojmu blížnemu alebo
zistenia,že sviečky,ktoré mali svietiť na majestátnom
stromčeku u Vás doma,zas a znova vypovedali svoju
službu... Vianočná atmosféra sa dotýka každého
jedného z nás, a čo Nám našepkáva ? Daruj. Darčeky ?
Ale aké ? Mám pre Vás niekoľko typov na darčeky
,ktorým sa poteší každý a vždy! Hoc aj každý rok ! Sú to
dary lásky, pokoja, šťastia a radosti. Všetky tieto dary
dokopy vytvárajú ten povestný vianočný zázrak.
Nechajme Vianoce pôsobiť na všetky naše zmysly, hoci
už nie sme malými deťmi. Len si spomente ako ste písali
list Ježiškovi a nedočkavo vyčkávali na jeho príchod.
Veselé iskričky tancujúce vo vašich očiach vyvolali
radosť všetkým okolo Vás. Dnes ste už dospelí a list
Ježiškovi nepíšete a taktiež neočakávate pod
stromčekom tú perfektnú autodráhu s najrýchlejšou
červenou formulou ani bábiku, ktorá dokáže chodiť.
Vianoce už pre Nás znamenajú úplne niečo iné.
Vyvolávajú v Nás pocity ako žiadne iné sviatky. Prajem
Vám aby sa všetky Vaše želania splnili a, aby ste
Vianoce strávili s ľudmi ktorých milujete.

A Szádlamási Híradó szerkesztőségének nevében:
Kardos Nicolas – felelős szerkesztő

V mene redakcie Jablonovských novín: Nicolas Kardos
zodpovedný redaktor
Karácsonyra
Földre szállott Istengyermek, légy mindig vélünk,
Feléd szálló fohászunkban add meg, mit kérünk,
Hogy jászolod egyszerűségével éljük az életünk,
Hogy szereteted fényével űzzük el félelmünk,
Hogy Mária tisztaságával lássuk egymás jóságát,
Hogy József hűségével védjük Isten országát,
Hogy földi jártunkban mindenütt jót tegyünk,
Hogy
minden
embernek
testvérei
legyünk,
Hogy tudjunk segíteni csöppnyi kis humorral,
Hogy tartsunk mértéket kenyérrel és borral,
Hogy Neked, kicsi Jézus örömödet keressük,
S hogy égi Atyádat mindhalálig szeressük.
Keller Pál
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KARÁCSONYI ÖRÖMÜZENET
A karácsony közeledtével, a karácsony békéje,
szeretete, tisztasága mindenki szívét átjárja. Szenteste a
maga meghitt voltával, legcsodálatosabb és legszebb
érzésekkel tölti meg újból a mi szívünket. Ezt tükrözi
minden éven, hogy falunk mindkét temploma megtelik
Isten szeretete és békessége után vágyakozó
emberekkel. Pedig Jézus Krisztus velünk van, nemcsak
karácsonykor, hanem egész évben. Akaratlanul is
előjönnek az emlékezetünkbe mélyen beivódott
felejthetetlen gyerekkori karácsonyesték. Mennyire
másak voltak és mennyire tudtunk örülni. Együtt volt a
család, kályha mellett melegedve énekeltük a szebbnél
szebb karácsonyi énekeket. Az ajándékok is másak
voltak. De mégsem ez volt a legfontosabb, hanem az
ünnep békessége és szeretete.
Ezt keresi a ma embere is és valljuk be őszintén
mi magunk is erre vágyunk. Újra várjuk és keressük ezt
az érzést önmagunkban és szeretnénk látni mások
szemében kisugározni. Négy adventi vasárnap erre
adott lehetőséget, hogy hittel és türelemmel várjunk
arra, Aki érkezik hozzánk, nyugtalan otthonukba és
beteg sokszor elkeseredett és békétlen szívünkbe.
Már itt van az ajtónk előtt és karácsony szent
ünnepén belép Hozzád falunkban élő kedves testvérem,
hogy elmondja: „…és íme, én Veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig”. Mert a mi Szerető Urunk
egyik csodálatos neve: IMMÁNUEL, ami annyit jelent:
Velünk az Isten.
Ünnepeljünk hát boldogan együtt Isten
békességében, hajoljunk mi is lélekben a betlehemi
jászol felé, hogy a benne fekvő világot megváltó
gyermek minket is megáldjon. Énekeljük hát tiszta
szívvel mindkét templomunkban Krisztus megváltott
örvendező gyermekeiként: „Dicsőség a magasságban az
Istennek, és a földön békesség és az emberekhez
jóakarat.”
Ez a szerető és irgalmas mennyei Atyánk
kegyelmével őrizze meg itt élő népünket, családjainkat,
gyermekeinket, szüleinket, az árvákat és özvegyeket
a 2016-os
esztendőben
is
és
áldjon
meg
mindannyiunkat az Ő mennyei áldásával.

Engedjék meg nekem, hogy ezúton kivánjak
kedves mindnyájuknak szeretteik körében eltöltött,
Istentőláldott békés és kellemes karácsonyi
ünnepeket valamint magán- és szakmai életükben
egyaránt sikeres, örömteljes boldog új esztendőt.

Tento rok bol veľmi náročný, aj napriek
tomu si myslím, že sa podarilo urobiť niekoľko
dôležitých a prínosných vecí, ktoré budú v prospech
nás... Vás všetkých tu žijúcich občanov. Dovoľte mi
touto cestou popriať vám všetkým príjemné a
pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich
najbližších, Božieho požehnania a veľa osobných ako
aj pracovných úspechov a úspešný vstup do Nového
roka.
Ing. Slavomír Zubriczky
starosta obce, polgármester

Adjon Isten egészséget,
kenyeret, bort, tehetséget,
tiszta szívet, éles elmét,
hitet adjon, jószerencsét!
Adjon Isten boldogságot,
szeretetet, bátorságot,
s elviselni a jövőt
mosolyt adjon, nagy erőt!

Varga Zoltán
espereshelyettes
lelkipásztor
December 2015
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Bc. Ľubomír Kuchta – Gyarmathy Andrea
Július Prekop – Ing. Tímea Lakomiová
Tomásš Jávor – Ing. Kinga Jakabová
Zsolt Dienes – Mgr. Ľubica Bendzschová
Peter Lipták – Mgr. Katalin Kalász

Szádalmási Híradó

Ing. Klinko Angéla
Tóth Ildikó
Ing. Kilíková Janka
Szabó Zoltán
Szabóová Jolanta Mária
Kardos Béla
Hajdu Sándor
Laczová Helena
Pogány Zoltánné sz. Kelecsényi Adél
Fehérek Tamás

Roland Krištóf – Fruzsina Pőcze

60 évesek

Közös

életetekhez sok

boldogságot!

Stella Isabell Černay
Štefán Boglárka
Die Koppány
Peter Tomčo
Noel Juhász
Kata Dorka Jánosdeák
Szeretettel köszöntelek te édes kis csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény,életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!

Kiss Lászlóné sz. Zagiba Mária
Józsa Tibor
Bukovičová Gabriela
Stacho Emilné sz. Radótzy Erzsébet
Štefán László
Vojakovics Imre
Michalská Danuška
Fehérek Istvánné sz. Klárik Erzsébet

70 esztendősek
Pogány László
Lőrincz Bertalan
Mgr. Pogány István
Tóth Tibor

80 év van mögöttük
Kocsis István
Bodnár Imre
özv. Kovács Béláné sz. Kusztván Ilona
Szanyi György
özv.Hajdu Ernőné sz. Neupauer Margit
Klinko László
Gál Ján

50 évesek
özv. Porubán Béláné sz. Keller Judit
Halász Tibor
Tóth László
özv. Grosmann Ferenczné sz. Hundzsa Judit
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Ezüst lakodalmasok
Kardos István – Lőrincz Gabriela
Pásztor Péter – Józsa Henrieta

Demeter Emese
Halász Szilvia

MVDr. Kilík Jaroslav – Ing. Vlčáková Jana

Hutník Pavol

Arany lakodalmasok

Magyar Patrik

Beke Béla – Magyar Margit

Mihály Hajnalka

Gyémánt lakodalmasok

Polomsky Vlado

Bartók Lajos – Kovács Ilona

Tamás Eszter
Vodová Nikoleta
Zubriczky Kristóf

P.J. Šafárik Gimnázium,
Rozsnyó
SOŠ-Szakközépiskola,
Szepsi
SOŠ-obchodu a služieb,
Rožňava
SOŠ-Szakközépiskola,
Szepsi
SOŠ-Szakközépiskola,
Szepsi
SOŠ-obchodu a služieb,
Rožňava
Márai Sándor Gimnázium,
Kassa
Gymnázium P.J. Šafárika,
Rožňava
MTAG Gimnázium, Szepsi

Ing. Pásztor Péter
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice

Ing. Patrik Voda
Az életet véges végig együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér a nő és a férfi.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
a szerelem dal, melyet együtt kell megírni.

Elhunytak - Zomreli
özv. Pogány Lászlóné sz. Purbán Sára
özv. Hanesz Istvánné sz. Die Elena
özv. Bosnyák Ferencné sz. Bodnár Teréz
Máriássi Gyula
özv. Magyar Lajosné sz. Purbán Ilona
Demeter Jenő
Klinko Lívia
Slávka Rovná
özv. Hodermarsky Ernőné sz. Kovács Irén
özv. Cseh Lajosné sz. Boros Irén

Béke lengjen poraik felett.
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Mendelova Univerzita v Brne, Záhradnícka fakulta,
odbor: Vinárstvo a vinohradníctvo

Mgr. Kusztván Andrea
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, Košice

Minden végzősünknek sok sikert életük
következő szakaszához, jubileánsainknak, pedig
erőt, egészséget és hosszantartó boldog életet
kívánunk!

FELHÍVÁS!
A Szádalmási Híradó szerkesztősége és a Községi
Hivatal kéri azon polgárainkat, akik befejezték
tanulmányaikat, hogy azt legyen szívesek
bejelenteni a Községi Hivatalba. Közsönjük! /szerk./
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Szádalmás WEB oldala
Adventi koszorú –

A 2016-os év elején új internetes weboldal
lesz elindítva : www.jablonovnt.sk
Először került sor

adventi koszorú elhelyezésére a katolikus templom
előtti parkban, amely jelképezi a békesség és öröm, az
év legszebb ünnepének érkezését. Az adventi koszorút
november 29.-én megszentelték és megáldották a
katolikus és református egyház lelkipásztorai és
egyúttal ünnepélyesen meglett gyújtva az első adventi
gyertya. Az elkövetkezendő időben a karácsony
ünnepéig minden vasárnap egy újabb gyertya gyúl
meg.

Saját oldalt kaptak az egyházak, iskola,
nonprofit
szervezetek,
spotszervezet,
amelyek
informálni fogják a lakosságot a faluban történő
eseményekről. A polgárok saját észrevételeiket,
kérvényeiket egyenesen a komissziók és az
önkormányzat elé tárhatják majd. Gondoltunk a
nyugdíjasokra is, akik számára könnyebbé és
egyszerűbbé tettük a község internetes oldalának a
használatát egyetlen kattintással.
Azok számára, akik rendszeres információkat
igényelnek a faluban történő eseményekről, elegendő,
ha megadják e-mail címüket a község weboldalán,
ahonnan mindig aktuális információkat kapnak majd
email formájában (az orvosok rendelése, akciós
eladások, kúlturrendezvények, fotball mérkőzések
időpontjai, gáz- és villany szolgáltatások...)
Idővel a weboldalon a szükséges nyomtatványok és
kérvények is megtalálhatóak lesznek, amelyek
segítségül szolgálnak majd a lakosoknak.

Obecná WEB stránka
Adventný veniec - Prvý krát sa v miestnom
parku pred katolíckym kostolom umiestnil adventný
veniec, ktorý symbolizuje príchod najkrajších sviatkov
roka, sviatkov pokoja a radosti, Vianoc. Veniec bol
29.11.2015 posvätený duchovnými katolíckej a
reformovanej cirkvi a zároveň sa v ten deň na ňom
zapálila aj prvá sviečka. Počas nastávajúceho obdobia
až do Vianoc sa každú nedeľu ,,rozhorí,, jedna
sviečka.

OZNÁMENIE
Dňa 11. februára 2016 o 18.00 hod. sa
v kultúrnom dome uskutoční obecné verejné
zhromaždenie!!!

FELHÍVÁS
2016. február 11.-én 18:00 órai kezdettel falusi
közgyűlésre kerül sor !!!
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Začiatkom roka 2016 bude spustenie novej,
inovatívnejšej a prehľadnejšej internetovej stránky
www.jablonovnt.sk
Svoje okienko dostali farnosti, škola, neziskové
organizácie, športovci ..., ktoré Vás budú informovať
o novinkách v našej obci. Bude možné priamo zo
stránky poslať podnet jednotlivým komisiám či
obecnému úradu ... mysleli sme aj na seniorov, ktorým
sa bude stránka po kliknutí na odkaz zobrazovať v
zjednodušenom,
zrozumiteľnom
formáte.
Pokiaľ niekto má záujem o pravidelná zasielanie
informácií z obecného úradu, stačí, ak zadá na stránke
svoj email a automaticky bude dostávať do
zadanej emailovej schránky pravidelné informácie o
dianí v obci .... oznamy o neprítomnosti lekárov, o
predajných akciách, o kultúrno spoločenských
podujatiach v obci, o termínoch futbalových zápasov,
informácie
o
odstávkach
energií
atď…
Postupom času na stránke nájdu občania všetky tlačivá
a žiadosti, ktoré poslúžia na vybavenie podaných
žiadostí.
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DENNÝ STACIONÁR V NAŠEJ OBCI

IDŐSEK NAPPALI GONDOZÁSA FALUNKBAN

V našej obci nezisková organizácia Rumenica
v spolupráci s obcou Jablonov nad Turňou začiatkom
roka 2016 spúšťa nový sociálny projekt Denný
stacionár.

Községünkben
a
Rumenica
nonprofit
szervezet 2016 januárjától elindít egy új szociális
programot – Idősek nappali gondozását. Az idősek
nappali gondozása – olyan szolgáltatás, amely magába
foglalja az idősek nappali foglalkoztatását, ahol a
családtagok aktív munkaviszonyban vannak és nem
tudják bebiztosítani az egésznapi törődést az idős
családtagok számára.

Denný stacionár je opatrovateľská služba s
denným pobytom, poskytovaná seniorom, ktorí žijú v
rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny
a tí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť.
Výhodou umiestnenia v stacionári je kontakt so
spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora
sebestačnosti
a
samostatnosti
a
zamedzenie
spoločenskej izolácie. Táto služba je pre seniorov, ktorí
žijú sami a radi by sa stretávali s ľuďmi, vyplnili voľný
čas, prípadne len tak poklebetili pri kávičke, alebo čaji.
Seniori, ktorí majú záujem o túto službu, si môžu
podať žiadosť na Obecnom úrade v Jablonove nad
Turňou.
n.o. Rumenica

Az idősek elhelyezésének előnye a nappali
gondozásban – kapcsolat a külvilággal, aktív életmód,
önállóság támogatása, aktív közösségi élet. Ez a
szolgáltatás az egyedül élő és magányos nyugdíjasok
számára, akik szívesen találkoznának kortársaikkal és
együtt eltöltenék a szabadidőt egy tea vagy kávé
mellett.
Nyugdíjasaink, akik érdeklődnek e szolgáltatás
iránt, kérvényüket benyújthatják a
Községhivatalon.
Rumenica - nonprofit szervezet

Obecná Prevádzkáreň s.r.o. Jablonov poskytuje
pre občanov nasledovné služby podľa uvedeného
cenníka:
OBECNÁ PREVADZKÁREŇ, s.r.o. JABLONOV
049 43 JABLONOV NAD TURŇOU č. 244
Tel. : 0911974643, E – mail : ocpjablonov@gmail.com
IČO: 31691218 IČ DPH: SK2020500955

A Szádalmási

szolgáltatásokat

OBECNÁ PREVADZKÁREŇ, s.r.o. JABLONOV
049 43 JABLONOV NAD TURŇOU č. 244
Tel. : 0911974643, E – mail : ocpjablonov@gmail.com
IČO: 31691218 IČ DPH: SK2020500955

CENNÍK
MOTOROVÉ
VOZIDLO
V3S
NISSAN PATROL
TRAKTOR
UNC

ÁRLISTA

TEXT

CENA

GÉPJÁRMŰVEK

SADZBA ZA 1 KM JAZDY

1,10 €

V3S
NISSAN PATROL
TRAKTOR
UNC

SADZBA ZA 1 HODINU
/NAKLADANIE, VYKLADANIE,
STÁTIE/

20,00 €

A PREPRAVNÉ

SLUŽBY

TERÉNNE ÚPRAVY
JEDNORÁZOVÁ SADZBA
VÝKOP HROBOVÉHO MIESTA

December 2015

MEGNEVEZÉS

ÁR

UTIDÍJ KILOMÉTERENKÉNT

1,10 €

ÓRADÍJ
/FELRAKODÁS, LERAKODÁS,
ÁLLÁS/

20,00 €

ÓRADÍJ

SADZBA ZA 1 HODINU
UPRATOVACIE, ÚDRŽBÁRSKE

melléktermelés
a következő
kínálja polgáraink részére:

TAKARÍTÓ, KARBANTATÓ

5,00 €

ÉS SZÁLLÍTÁSI MUNKÁK
SZOLGÁLTATÁSOK

6,00 €
20,00 €

TEREPMUNKÁLATOK
MUNKADÍJ
A SÍRHELY KIÁSÁSA

5,00 €
6,00 €
20,00 €
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A magas vérnyomás fejlett országokban
népbetegségnek számít. A népesség mintegy 2030 százalékának van magas vérnyomása. A magas
vérnyomás
lehet
elsődleges
és
másodlagos. Ez utóbbi
annyit jelent, hogy más
betegség
tüneteként
jelentkezik.
Évente
csaknem 3000 ember
halála
írható
a
betegség
számlájára
Szlovákiában.
A
magas
vérnyomás
kialakulásában nagy
szerepet játszanak az
örökletes tényezők, a stressz, a mozgásszegény
életmód, az elhízás, a dohányzás, a magas
sótartalmú étrend, az életkor. A legtöbb emberben
a magas vérnyomás nem okoz panaszokat.
Másoknál
előfordulhat
fejfájás,
szédülés,
fáradékonyság, orrvérzés, mellkasi fájdalom.
Hosszú időn keresztül fennálló magas vérnyomás
megkárosítja a különböző szerveket, így pl. a
szívet, ereket, veséket, szemeket. Ebből eredő
komplikációk lehetnek szívinfarktus, agyvérzés,
veseelégtelenség. A diagnózis felállításához
természetesen a legfontosabb a vérnyomásmérés.
Magas vérnyomásról akkor beszélünk, ha
nyugalmi állapotban 140/85 felett van.
A magas vérnyomás étrendi és
életmódbeli változásokkal, valamint gyógyszeres
kezeléssel kontrol alatt tarható, hogy a lehetséges
szövődmények ne következzenek be. A kezelést
egyénre szabottan kell végezni, csak ekkor
várható, hogy a magas vérnyomás minél kevesebb
károkat okozzon a beteg szervezetében. Egyes
esetekben sebészeti beavatkozások is szükségesek
a vérnyomás kezelésében: pl. ha a kiváltó oka a
vese erek szűkülése, vagy ha daganat van a vesén.
A
szűkült
veseartéria
ballonos
katéter
bevezetésével, majd annak felfújásával tágítható.
A vesét ellátó szűkült artéria sebészeti áthidalása
is gyakran helyrehozza a magas vérnyomást.

Szádalmási Híradó

Magas
vérnyomást
okozó
daganatok
szintén sebészeti úton
távolítható
el.
A
kezelhető
kockázati
tényezők a következők:
elhízás, mozgásszegény
életmód,
dohányzás,
túlzott só fogyasztás,
túlzott
alkoholfogyasztás,
stressz, zsíranyagcsere
zavarai, cukorbetegség
és
alvási
légzéskimaradás.
A magas vérnyomás gyermekkorban ritka
és általában másodlagos, azaz valamilyen kiváltó
betegség tünete. A jövőben számolnunk kell
azonban a fizikai inaktivitásra és extrém elhízásra
visszavezethető gyermekkori magas vérnyomás
esetek szaporodásával is főként tizenéves korban.
MUDr. Németh Zoltán

Férfi az anyósához:
De jó színben van Mama! Modelt állhatna
egy kínai festőnek!
- Miért éppen kínainak?
- Mert azok festenek sárkányokat!
________________________________________
-

Revízor sa pýta malého chlapca:
Koľko máš rokov?
- Päť.
- A kedy budeš mať šesť?
- Keď vystúpim z autobusu.
_______________________________________
-
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Pistike ne játsz az ollóval!
Tele van már a ház az ujjaiddal!
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A szádalmási sportszövetség a 2014/2015-ös járási labdarúgóbajnokság kiírásában ificsapattal bővítette sorait, melyet helyi és környékbeli fiatalok alkottak 14-tő1
18 éves korig. A csapat szervezésével és irányításával Pásztor Péter és Pogány Zsolt lett megbízva. Alap- és
elsődleges filozófiája egy ificsapat létrehozásának az volt, hogy kellő utánpótlást biztosítson a felnőtt csapatnak,
ugyanis ilyen korosztályú csapat lassan hat éve nem volt községünkben. Mint ahogy minden kezdet nehéz, az
ificsapatnál is nyögvenyelősen indultak a dolgok: az összes játékos regisztrációja/igazolása, pénzügyi és anyagi
háttér bebiztosítása, edzések heti két alkalommal stb... A járási bajnokság meccsei viszont meghozták a csapatba
fektetett munka eredményét, ugyanis az őszi szezon befejeztével a 3. helyen végeztek Rozsnyó és Pelsőc csapata
mögött. A tavaszi szezon lepörgésével az ificsapatnak sikerült megvédenie a dobogós 3. helyet, Rozsnyó és
Gömörpoloma mögött.

Őszi szezon:
Gömörhorka 1:2 Szádalmás, Szádalmás 1:1 Dobsina, Várhosszúrét 1:3 Szádalmás, Szádalmás 4:0
Rozsnyóbisztró, Rozsnyó 7:0 Szádalmás, Pelsőc 5:1 Szádalmás, Szádalmás 3:1 G.Poloma

Tavaszi szezon:
Szádalmás 2:4 Gömörhorka, Dobsina 0:2 Szádalmás, Szádalmás 3:0 Várhosszúrét(K), Rozsnyóbisztró 5:1
Szádalmás, Szádalmás 1:6 Rozsnyó, Szádalmás 3:0 Pelsőc(K), Poloma 6:1 Szádalmás

A szádalmási ificsapat tagjai:
Roman Grosmann, René Kustván, Erik Mackovják, Attila Keller, Denis Bodnár, Gábor Smajda, Péter Pollák,
Frederik Filip Pápai, Péter Hundzsa, Ákos Kerekes, Adrián Ragán, Dávid Ragán, Krisztián Demeter, Dávid
Lengyel, Ottó Keller, Erik Kardos, Patrik Magyar.
Új szezon, új remények, új esélyek elé néz a helyi ificsapat. Aktívan próbálják bővíteni játékos állományukat,
melynek hiányossága megpecsételte pár bajnoki meccs lezajlását az előző szezonban. Ezúton szeretnénk nekik
sok kitartást kívánni és további dicséretes eredményeket a járási porondon.

December 2015

39

Jablonovské noviny

Szádalmási Híradó

1.

FK Baník Drnava

22 16 1 5

88:36

49

2.

TJ Zlatý Klas Dlhá Ves

22 13 5 4

54:32

44

3.

TJ Jednota Kr. Dlhá Lúka

22 13 4 5

76:38

43

4.

TJ Sokol Gemtex Rudná

22 12 4 6

62:47

40

5.

FK Sokol Bohúňovo

22 10 2 10

38:42

32

6.

ŠK Jablonov nad Turňou

22 8

6 8

35:40

30

7.

OFK Vyšná Slaná

22 9

1 12

57:61

28

8.

TJ Baník Rožňavské Bystré

22 8

3 11

60:56

27

9.

FK Hrhov

22 7

4 11

46:65

25

10.

TJ Lokomotíva CHZ Dedinky

22 7

3 12

37:65

24

11.

OTJ Honce

22 5

3 14

48:79

18

12.

TJ FO Vlachovo A

22 5

2 15

27:67

17

13.

FK Lipovník (odstúpené)

0

0

0 0

0:0

0

14.

FK Baník Štítnik (odstúpené)

0

0

0 0

0:0

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zodpovední redaktori:
Felelős szerkesztők:
Cirkevný život:
Hitélet:
Školstvo:
Iskolaügy:
Kultúra a šport:
Kultúra és sport:
Rubrika mládeže:
Ifjúsági rovat:
Vydavateľ:
Kiadó:
Tlačiareň:
Nyomda:
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Henkovce A
Rožňava D
Hrabušice A
Spišské Vlachy B
Mlynky A
Harichovce A
Sp. Nová Ves A
Jablonov n/T B
Sp. Nová Ves B
Arnutovce A
Gem. PolomaA
Plešivec A

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13:5
13:5
12:6
12:6
11:7
10:8
8:10
7:11
6:12
6:12
5:13
5:13

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

Nicolas Kardos, Mgr. Alžbeta Tamásová,
Ing. Slavomír Zubriczky
Mgr. Norbert Bize, Mgr. Zoltán Varga
Ing. Jolana Peniašková
Olga Hegedüsová, Ing. Róbert Zubriczky
Nicolas Kardos
Obecný úrad Jablonov nad Turňou
Szádalmási Községi Hivatal
Tlačiareň ROVEN, Rožňava
ROVEN nyomda, Rozsnyó
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