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Úvod
Vážení spoluobčania a ostatný čitatelia, na úvod nášho
ďalšieho vydania by sme radi objasnili niektoré skutočnosti
týkajúce sa našich novín, ktoré asi neboli úplne jasné z prvého
čísla a preto vznikli rôzne dezinformácie. Naše obecné noviny
budú zatiaľ vychádzať ako štvrťročník to znamená, každé tri
mesiace. Nasledujúce tohtoročné čísla budú vydané v mesiacoch jún, september a december. Uzávierka prijímania
materiálov do novín bude vždy do desiateho dňa v konkrétnom mesiaci.
Radi uvítame každú iniciatívu, ktoré zvýši kvalitu týchto novín,
keďže všetci autori sa zatiaľ len učíme ako vytvoriť čo
najkvalitnejšie noviny.
Nedá nám nespomenúť aj tému, ktorá bola po vydaní prvého
čísla dosť diskutovaná a to dvojjazyčnosť novín. Pri prvom
čísle sa nenašiel žiaden autor, ktorí by prispel článkom v
jazyku maďarskom a z našich radov si nikto netrúfol takýto
článok napísať. V tomto čísle sa objavuje prví príspevok v
maďarskom jazyku a pri budúcich číslach plánujeme kompletné vydanie našich novín v maďarskom jazyku v primeranom náklade. Zabezpečenie prekladu novín nám prisľúbili

zástupcovia SMK v obecnom zastupiteľstve. Týmto im vopred
ďakujeme a oznamujeme, že každý občan, ktorý bude mať
záujem prečítať si obecné noviny v jazyku maďarskom si ich
od júnového čísla bude môcť na obecnom úrade vyžiadať.
Taktiež nás chceli porovnávať s novinami SENECKO, ale my
nechceme byť inzertnými novinami, ale novinami, ktoré
poskytnú základné informácie o udalostiach v obci.
Za pochopenie ďakujeme a sľubujeme stále kvalitnejšie
a obsažnejšie vydania.
A aby sme nezabudli Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
Redakcia obecných novín

Veľká noc
Keď sa stane nejaká veľká svetová udalosť, kladieme si otázku: Aký
význam má pre náš život? Očakávame, ako zmení náš život, čo
nového prinesie.
Blíži sa Veľká noc Pánovho zmŕtvychvstania, budeme sviatočne
naladení, budeme počuť radostné posolstvo, ktoré je staré, – ale
súčasne vždy nové. Toto posolstvo znie: „Kristus slávne vstal z
mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, daroval
život."
Staré, ale súčasne nové. Toľkokrát sme ho už počuli – až pokiaľ
siaha naša pamäť. Ale že by sme ho už až tak dôkladne poznali?
Kristus slávne vstal z mŕtvych... Touto udalosťou sa začína nová éra.
Ježiš svojou obeťou na kríži zmieril ľudstvo s Bohom. Ľudstvo je
vykúpené. Je zbavené otroctva hriechu a prijalo slobodu Božích
detí. Božími deťmi sa nielen voláme, ale nimi aj sme.
A ďalej – a zvlášť to – veľkonočné tajomstvo predstavuje základ
kresťanskej viery. Bez neho všetko učenie Cirkvi, všetky sviatosti,
modlitby a obety veriacich nemajú význam. Tak o tom píše sv.
Pavol: „Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo
svojich hriechoch..." (1 Kor 15, 17).
Ježiš Kristus však vstal, dokázal, že je Bohom, a že to, čo učil a konal,
je svedectvom, že prišiel od Boha. Z toho dôvodu Cirkev slávi
veľkonočné sviatky s najväčšou radosťou a slávnosťou – ako
„sviatok sviatkov". K radostnému spevu vyzýva veriacich i anjelov,
ba všetko, čo je na nebi i na zemi.
Radosť z Kristovho vzkriesenia je preto veľká, pretože Kristovo
zmŕtvychvstanie sa stalo základom viery v osobné
zmŕtvychvstanie každého jedného z nás – na konci vekov. Tak, ako
Kristus vstal, aj my raz vstaneme.
„Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku". Túto
pravdu o zmŕtvychvstalom Kristovi hlása Cirkev už dvetisíc rokov.
Na nej buduje svoju vieru. Na nej stojí aj viera kresťana, ako to
potvrdzuje sv. Pavol. Túto pravdu sme prijali od prvých svedkov,

potom od apoštolov a prvých kresťanov. Ale tejto pravde nestačí
len veriť, ale aj žiť, dať odpoveď naším životom. Žiada viditeľné
znaky na tých, ktorí ju prijali.
Keď nemecký filozof Friedrich Nietzche, veľký ateista, videl
kresťanov, ako žijú, povedal: „Hovoríte, že vás vykúpil Kristus?
Vôbec nevyzeráte vykúpení!" Chcel tým povedať, že je veľa
kresťanov, ktorí síce počuli o Kristovi, ale neprijali jeho posolstvo.
Preto sa nám Ježiš prihovorí aj v tieto sviatočné chvíle, aby sme
prijali ovocie jeho vzkriesenia – vykúpených Božích detí – a aby
to bolo poznať na našom živote.
Vyprosujem každému, aby sme ho prijali ako svojho Boha a
Vykupiteľa s jeho veľkonočným tajomstvom, ktoré je určené pre
naše pozemské šťastie a pre našu spásu v nebeskom kráľovstve.
Prajem vám požehnaný Kristov deň a veľa lásky od
zmŕtvychvstalého Ježiša do vašich rodín.
Jozef Adamkovič, správca farnosti 2008
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Profil

Základná škola
Základnú školu vo Veľkom Bieli na Školskej ulici navštevuje 116
žiakov. O ich vzdelávanie sa stará 12-členný pedagogický kolektív
pod vedením p. riaditeľky Gabriely Barkolovej a p. zástupkyne
Zdenky Vondrovej. Z 12 pedagogických pracovníkov má 10 vysokoškolské vzdelanie.
Školský klub detí zabezpečuje starostlivosť o žiakov 1. stupňa v
popoludňajších hodinách.
Nemecký jazyk sa na 2. stupni vyučuje od roku 1991. V roku 2003
sa začalo s výučbou nemeckého jazyka aj na 1. stupni. Od roku
2005 vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka.
Sme zapojení do projektu ZDRAVÁ ŠKOLA . Jeho cieľom je
vštepiť žiakom zdravý životný štýl.
Školský rok 2007/2008 sa začal 3. septembra, keď sa otvorili
brány školy pre žiakov i rodičov, ktorí sprevádzali hlavne prváčikov.
Všade sa ozýval detský smiech a džavot. Slávnostný príhovor pani
riaditeľky dopĺňalo kultúrne vystúpenie žiakov 1. stupňa. Zážitkom
bolo predstavovanie prvákov a pripínanie mašličiek triednou
učiteľkou na znak toho, že sa stávajú ozajstnými školákmi.
V septembri sme pre žiakov 2. stupňa zorganizovali návštevu
divadelného predstavenia Inkognito v Divadle J. Palárika v Trnave.
Žiaci 1. a 2. stupňa absolvovali dopravnú výchovu na Dopravnom ihrisku v Galante, kde si teoreticky i prakticky postupne osvojili
pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti na cestách. Táto akcia sa
koná každý rok.
Našu školu navštívil mons. Ján Orosch, biskup, v sprievode p.
farára Adamkoviča a tlmočil deťom posolstvo viery.

V októbri žiaci 1. stupňa absolvovali exkurziu v Trnave. Pozreli
si významné historické pamiatky, Západoslovenské múzeum a
vyvrcholením dňa bola návšteva divadelného predstavenia
Pekielko a Anjelinka v trnavskom divadle.
Pre žiakov 5. – 7. ročníka sme pozvali na besedu p. Döményovú, psychologičku z Pedagogicko-psychologickej poradne v Senci.
Beseda sa týkala ťažkostí pri učení a nebezpečnej závislosti, hlavne
fajčenia.
Naše žiačky boli veľmi úspešné na okresnej súťaži v aranžovaní
SLÁVNOSTNEJ TABULE, ktorá sa konala v Senci.
1. miesto v kategórii mladších žiakov získala Marianna Doronyaiová
zo 6. ročníka, 2. miesto v kategórii mladších žiakov Mária Doronyaiová
zo 6. ročníka a 3. miesto v kategórii starších žiakov Dominika
Bacigálová z 8. ročníka.
Každoročne sa v Malinove koná súťaž v aranžovaní kvetov a naše
žiačky patrili väčšinou do skupiny tých, ktorých prácu porota ocenila.
Žiaci 8. ročníka boli so svojou triednou učiteľkou na filmovom
predstavení v Bratislave.
V rámci Mesiaca úcty k starším vystupovali s kultúrnym programom žiaci 1. stupňa pre klub dôchodcov Jednota a v sobášnej sieni
na obecnom úrade si svojím vystúpením uctili jubilantov – dôchodcov.
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Recitačno-speváckym pásmom oživili žiaci 2. stupňa slávnosť
Sväto-katarínskeho požehnania vína.
Pre žiakov 2. stupňa sa uskutočnilo účelové cvičenie zamerané
na ochranu človeka a prírody. Do obsahu patrí zdravotnícka príprava, protipožiarna ochrana, riešenie mimoriadnych situácií v prípade
ohrozenia, orientácia v prírode, pohyb a pobyt v prírode.
V novembri sme organizovali pre žiakov 8. a 9. ročníka besedu
na témy Chceš zmeniť svoj život? a Obchod s bielym mäsom.
Besedu viedla p. psychologička Döményová z Pedagogicko-psychologickej poradne v Senci.
December sa niesol v znamení Mikuláša, Vianočných trhov a
Vianočnej besiedky. Mikuláš prišiel pred kultúrny dom, rozdával
darčeky, deti recitovali alebo spievali. Nezabudol ani na starších
žiakov, pretože prišiel na koči spolu s čertom, anjelom a škriatkom
aj na školský dvor, samozrejme s darčekmi. Deťom sa akcia páčila,
boli nadšené a vďačné.
Na vianočné trhy pripravili naši žiaci pekné svietniky a iné výrobky,
čím znovu prejavili svoje umelecké a aranžérske schopnosti.
December sme ukončili vianočnými besiedkami, rozhovorom o
Vianociach, vianočných zvykoch, počúvali a spievali sme koledy.
Nezabudlo sa ani na sladkosti a občerstvenie. Vyvrcholením bolo
vzájomné rozdávanie drobných darčekov.
V januári sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Prihlásených je 16 detí.
Od konca januára prebiehajú v triedach triedne kolá súťaže v
prednese poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín). Z tých, ktorí sa
dostanú do školského kola, vyberáme najlepších recitátorov do
okresného kola v Senci. Konkurencia v okresnom kole je veľmi
silná, lebo spolu s nimi súťažia i žiaci zo základnej umeleckej školy.
6. februára absolvovali žiaci 9. ročníka celoslovenské testovanie, ktorému predchádzala náročná príprava zo slovenského jazyka
a matematiky v priebehu celého polroka. Testovanie je jedným z
kritérií pri prijímaní na strednú školu.
Na škole sa konala aj následná inšpekcia, ktorá nadväzovala na
štátnu inšpekciu z februára 2007. Celkovo bola s vyučovaním a vedomosťami žiakov spokojná, vo viacerých aspektoch hodnotila školu ako nadpriemernú. Ich pripomienky sa skôr týkali vybavenia sociálnych zariadení,
ktoré sa v súčasnosti už prerábajú, a telesnej výchovy.
Máme svojpomocne zriadenú počítačovú triedu s 12 počítačmi. Zakúpili sme programy na jednotlivé vyučovacie predmety, ktoré
sa používajú na hodinách. Počítačová trieda je v priebehu vyučovania maximálne využitá, internet je takmer stále v prevádzke.
Ministerstvo školstva poskytlo školám vzdelávacie poukazy na
podporu krúžkovej činnosti. Na škole pracuje počítačový, výtvarný,
čitateľský, krížovkársky, turistický, hudobno-pohybovo dramatický,
tanečný, výtvarno-technický krúžok a krúžok anglického jazyka.
Sme radi, že v obci začali vydávať časopis Bielčan, vďaka tomu
budeme mať možnosť zviditeľňovať našu školu a oboznamovať
občanov s našimi aktivitami.

Obecná organizácia

Csemadok
A község legrégibb szervezete.
Jó vaskos album. Érdemes fellapozni. A
magyarbéli Csemadok krónikája. Kisebb
hézagokkal közel hatvan év történései.
Egy évvel az országos után 1950-ben Magyarbélen, de Németbélen külön
alapszervezetként is megalakult a Csemadok, ahogyan akkor nevezték, a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége
és ha időnként stagnált is a tevékenysége,
működik mind a mai napig. Fénykorában
230 tagja volt, ma 100-an vagyunk, ám az
utóbbi egy-két évben nem a fogyás, hanem a
gyarapodás jellemzi. Az átlagéletkor azonban
nem javul. De vissza a kezdetekhez!
Hol volt még akkor a televízió!
-szokás felsóhajtani, ha a helyi kulturális
élet nagy zsongásaira emlékeznek. Mert
gondoljunk csak bele! Az ötvenes években
a helyi fiatalok színdarabokat tanultak be,
tánccsoport működött jó pár éven
keresztül, később esztrádcsoport. Számtalan meghívásnak eleget téve járták a
környék falvait. A magyarbéliek ott voltak a
Csemadok országos versenyein. Bognár
Margit pedig fokozatosan országos hírű
népdal- és nótaénekessé nőtte ki magát.
A kezdeti lökést a magyar iskola
akkori tanítói, a Bauer házaspár adta meg,
aztán a helyiek fokozatosan átvették a
kezdeményezést. Néhány név a szervezeti

élet akkori és későbbi mozgatói közül: Kakas
József alapító elnök, Szabó Franciska,
Dombovics Sándor, Bognár Sándor, Danter
Ferenc...
Szóval, Magyarbélen pezsgő kulturális élet folyt majd harminc éven keresztül.
Aztán jött a megtorpanás. Változtak az
emberek, az igényeik, szakadtak a gyökerek.
Ahogy a falu hivatalos nevében, úgy a
nyelvében is fokozatosan megkopott a
magyar. Lelkük rajta azoknak, akik tehetnek
róla. A Csemadok viszont nem adta fel. A
kilencvenes évek második felében poraiból
újjáéledve megrázta magát. Először majdhogynem egyéni kezdeményezés eredményeként jegyeztük a nagy visszatérést a Honfoglalás 1100-ik évfordulójának nagyszabású
megünneplésével. Majd érkeztek a magyarországi kiválóságok: Koós János még telt
házat vonzott, Kovács Kati és Antal Imre
iránt már csak néhány ember érdeklődött.
Kálazi színjátszók a Falu bolondjával. Félház.
Szőttes Tánccsoport. 50 ember sem. Érdemes? - tettük fel a kérdést. - Érdemes –
válaszoltuk magunknak. Tíz évre visszatért a
magyar oktatás is a faluba. Érdemes volt. Az
értük szervezett jótékonysági koncertek
színvonalát mindenki dicsérte, rangos
előadók fogadták el a meghívásunkat és a
kultúrház is megtelt. Hősök emlékműve a
templomnál. Méltó kezdeményezés. A

szervezet megalakulása 55-ik évfordulójának
megünneplése. Megható, sikeres
rendezvény... És még sorolhatnánk.
Idén a községházával közösen
másodszor tartottunk farsangi felvonulást, a
kilencvenes évek utáni második hagyományfelújítási kísérlet jegyében. Részt vettünk
Pozsonyban a budapesti Magyar Nemzeti
Táncszínház csodálatos előadásán. A februári évzárón elfogadott tervek szerint a
faluban színházi előadást szervezünk, az
MKP-vel közösen kirándulást, Csemadok-estet és még számos rendezvényen való
részvételt. Amíg lesz kivel, amíg lesz kinek.
Van mire emlékezni, van mire
büszkének lenni. Akit érdekelnek a részletek, mondom, csengessen be Danter Ferenc
elnökhöz és lapozza fel a Krónikát.
D.Kovács József, a Csemadok alelnöke
U.I.: Ezúton is köszöntjük a Danter Attila vezette
10 éves Simmons zenekart, amely fellépéseivel
számtalan Csemadok-rendezvény sikerességéhez, jó hangulatához járult hozzá!
Na žiadosť predsedu organizácie Csemadok,
pána Františka Dantera redakcia nevykonala
v tomto článku žiadne zmeny, či už z obsahovej alebo štylistickej stránky. Článok uverejňujeme v nezmenom znení, tak ako nám bol
dodaný.

Fašiangový sprievod
Už po druhýkrát sa po obnovení tradície uskutočnil v
minulosti veľmi populárny a každoročne usporadúvaný fašiangový sprievod. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo patričné
ukončenie novoročných osláv a plesovej sezóny a znamenal tiež
začiatok 40 dňového pôstu. Táto udalosť sa dávnejšie spájala s
pojmami ako neviazanosť, kreativita, súdržnosť. Dnes to ľudia
vnímajú skôr ako nejaký povinný kultúrny program, na ktorý, keď
sa chcú pozerať, musia sa unúvať „až na ulicu.“
Ale česť tým, ktorí sa napriek zaneprázdnenosti a odhováraniam svojich blízkych otrhli od každodenných povinností a odhodlali sa zapojiť do sprievodu. Veď čo vás to stojí? Podmienkou
predsa nie sú dokonalé masky a ´la Rio de Janeiro. Stačí prehľadať najtmavšie zákutia pivníc a povál alebo navštíviť staré mamy
a známych, či zapojiť svoju fantáziu a jedinečné masky sú na
svete. Prípadne hodiť na seba zopár kartónov a vykúzliť zo seba
roztomilú krabicu. A pre tých menej zručných sú tu stále požičovne alebo predajne masiek. Ale späť k veci.
Tohoročný sprievod sa nám žiaľ snažil prekaziť dážď, no my sme
vytrvali, a po hodine váhania sme sa vydali pozdĺž sychravých
ulíc Veľkého a Malého Bielu. Dúfali sme, že ak sa k nám aj ľudia
nepridajú ako masky, aspoň ich potešíme alebo zabavíme a
niečím nám snáď prispejú na pohostenie. Nasledovalo však
sklamanie, pretože mnohí občania nielenže nevychádzali z
domov, ale niektorí neboli schopní ani ísť a pozrieť sa z okna.
Účastníci sprievodu sa pritom tak veľmi snažili... Od najmenších

až po najstarších sa to rôznorodosťou masiek len tak hemžilo:
čarodejnica, čert, striga, cigánka, pipi dlhá pančucha, anjelik,
smrtka, dva koče s koňmi a živou hudbou, „Hippiesáci“ v štýle
70. rokov v ich dobovej dodávke a mnoho iných. Sprievod viedli
ako inak manželský pár v trocha netradičnej zostave dvoch
žien, ktoré už len svojim výzorom (nevesta s vypchaným
bruchom a ženích s monoklom), rozprávali príbeh o ich rýchlej a
predovšetkým obrovskej láske. Pochodu sa rovnako ako aj
minulý rok zúčastnil aj pán starosta, v maske poľovníka, tiež aj
niektorí členovia Csemadok-u, ktorý boli aj spolu s hlavou obce
zároveň aj organizátormi tejto udalosti. Napokon sme pochod
aj napriek nepriaznivému počasiu úspešne absolvovali. Nasledovalo krátke pohostenie v priestoroch klubu dôchodcov,
pripravené z pozbieraného proviantu od občanov. Ďalej rozdelenie sladkostí tým najmenším a voľná zábava.
Na záver mi nezostáva nič iné, iba poďakovať sa organizátorom
a účastníkom sprievodu za ochotu a možnosť realizácie. A tiež
by som touto cestou chcela vyzvať všetkých nezúčastnených,
aby sa o rok zapojili aj oni, a prispeli tým ku zachovaniu tejto
nevšednej tradície.
Lucia Fülöpová
Fotografie k tejto udalosti si možete pozrieť na 7. strane.
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Informácie Obecného úradu
Plány obecného zastupiteľstva na rok 2008:
- rekonštrukcia sociálnych zariadení základnej školy
- dokon enie osvetlenia cintorína
- rekonštrukcia oplotenia cintorína vo Ve kom Bieli
a vybudovanie parkoviska
-nová vstupná brána do areálu kostola
-vybudovanie parkovacích miest pri kostole
-vybudovanie viacú elového športového ihriska
-detské ihrisko v MŠ v spolupráci s MŠ
-vybudovanie pódia a parku pri kultúrnom dome
-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
-spracovanie nového územného plánu obce
-získanie finan ných prostriedkov na:
• dobudovanie kanaliza�nej siete
• výstavbu telocvi�ne pri ZŠ
• výstavbu viacú�elového športového ihriska
• rekonštrukciu ZŠ

Akcie organizované obcou alebo so spoluúčasťou
obce v roku 2008:
12.01.2008 Ples starostu
02.02.2008 Fašiangový sprievod
05.02.2008 Karneval MŠ
01.03.2008 Výstava vína (Zväz záhradkárov)
22.03.2008 Výstava vína Biel Vinalia 2008 (Spolok
vinárov)
29.03.2008 Stolnotenisový turnaj
19.04.2008 Súťaž vo varení gulášu
01.05.2008 Majáles (klub dôchocov - p.Barkol)
03.05.2008 Rybárske preteky
04.05.2008 Deň obce Szany
11.05.2008 Deň matiek (Csemadok, ZŠ, MŠ)
01.06.2008 Deň detí
.06.2008 Megaturnaj SFM Senec-Veľký Biel
29.06.2008 Malobielske hody
06.09.2008 Futbalový turnaj "Pohár starostu"
14.09.2008 Veľkobielske hody - Deň obce
20.09.2008 Výstava ovocia a zeleniny (Zväz záhradkárov)
.10.2008 Pokrový turnaj
16.11.2008 Sväto-katarínske požehnanie mladého vína
22.11.2008 Katarínska zábava (MŠ)
06.12.2008 Mikuláš pre deti
12.12.2008 Vianočný koncert
13.12.2008 Vianočné trhy (Zväz záhradkárov)
31.12.2008 Silvestrovská zábava (Klub dôchodcov p.Barkol)

Rekonštrukciu časti sociálnych zariadení na základnej škole
sa podarilo zrealizovať už v mesiaci marec a ďalšie časti
sa budú rekonštruovať postupne.
Hlavne si všimnite fotografiu vpravo, ktorá poukazuje na to,
v akých pomeroch využívali naše deti sociálky doteraz.

Obecná organizácia
Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína je občianskym záujmovým združením, ktoré založili veľkobielski vinohradníci a
vinári s cieľom šíriť medzi členmi spolku, občanmi obce i mimo obce záujem o udržanie vinohradníctva a vinárstva nie len v obci Veľký Biel,
ale aj v Malokarpatskej oblasti a na celom Slovensku. Spolok svojou činnosťou nadväzuje na kultúrne, prírodné i historické dedičstvo.
Prvý oficiálny spolok pod názvom Veľkobielske združenie vinohradníkov bol založený v roku 1934. Jeho aktivity smerovali k podpore
vinohradníctva a vinárstva v obci. V rovnakom duchu sa nesie aj snaha súčasných nadšencov, vinohradníkov, vinárov a milovníkov vína.
Aktivity spolku sú zamerané na organizovanie rôznych akcií, kde k najznámejším v obci patrí výstava vín spojená so súťažou vín Biel
Vinalia. Vďaka snahe členov spolku sa výstava a súťaž vín stala už po druhý krát nominačnou výstavou pre Sieň slávy malokarpatských vín,
čím napomáha propagácii malokarpatského vinárstva i obce. Ďalšou úspešnou aktivitou je aj Deň otvorených pivníc na Malokarpatskej
vínnej ceste. Cieľom tohto podujatia je sprístupniť súkromie pivníc producentov vína, umožniť návštevníkom nazrieť do zákulisia výroby
vína
a ochutnať ich produkciu.
Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína
Realizuje sa pravidelne v novembri a v máji.
vo Veľkom Bieli
Mnoho aktivít spolku je podporovaných združením Malokarpatská vínna cesta, ktorá sa zasluVás pozýva na
huje o rozvoj malokarpatského regiónu, najmä
3. ročník výstavy vín
jeho tradičných hospodárskych odvetví, kultúry
a ich využitia pre rozvoj cestovného ruchu. Veľký
Biel je jej súčasťou od roku 2001. Vplyv na
úspešnosť niektorých spolkových aktivít má aj
podpora zo strany obce a súčasného obecného
zastupiteľstva, za podporu ďakujeme.
ktorá sa uskutoční v miestnom kultúrnom stredisku
vo Veľkom Bieli dňa 22. marca 2008 od 14:00
Katarína Rusko

Biel Vinalia 2008
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O našich občanoch
Jubilanti

Noví Bielčania

Ke že náš asopis bude zatia vychádza každé tri mesiace,
v tejto rubrike budeme uvádza ob anov, ktorí sa dožívajú
jubilea v konkrétnom štvr roku.

90 ročná:
80 roční:

70 roční:

60 roční:

Opavská Juliana
Šimonitsová Zlatica
Kinčeš Ján
Sládečeková Juliana
Tříska Karel
Švardová Apolonia
Doronyaiová Kornélia
Zemková Mária
Vafeková Zlata
Molčányová Hana
Ürge Ernest
Kakašová Valéria
Pastorok Ján
Stankovič Štefan
Lócziová Agneša
Kováčiková Katarína
Bognár Jozef
Danter Ernest

Oslávencom gratulujeme!

alšou rubrikou, ktorú sme sa rozhodli zavies bude rubrika
„NOVÝ BIEL ANIA“. V tejto rubrike budeme predstavova novo
narodených Biel anov od za iatku tohto roka.

Rebeca Danter
Sebastián Fülöp

Novonarodenou obyvate kou
je aj Dominika Hrn árová,
ktorej foto sa nám nepodarilo
do uzávierky získa , ale ur ite
sa objaví v júnovom vydaní
našich novín.

Fašiangový sprievod
... a takto to v skutočnosti
vyzeralo ...
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Šport

Stolnotenisový turnaj
Po úspechu minuloročného stolnotenisového turnaja sme sa rozhodli pokračovať v organizovaní tejto akcie aj v tomto
roku. Termín poslednej marcovej soboty by sa mal stať pravidlom pri každoročnom organizovaní tohto podujatia. Takže tento
rok sa stolnotenisový turnaj uskutoční 29. marca.
Súperiť sa bude opäť v štyroch kategóriách. V jednej ženskej a troch mužských:
• kategória – ženy ( bez vekového obmedzenia )
• kategória – muži do 16 rokov
• kategória – muži od 17 do 33 rokov
• kategória – muži 34 rokov a viac
Prihlásiť sa do turnaja je možné na obecnom úrade najneskôr do 27. marca. Turnaj je určený len pre amatérov a zúčastniť sa
ho môžu len obyvatelia obce Veľký Biel resp. zamestnanci firiem podnikajúcich vo Veľkom Bieli. Účasť je voľná, to znamená,
že sa neplatí žiadne štartovné.
Dúfame, že záujem bude minimálne taký, ako bol minulí rok, keď sa do súťaže zapojilo 38 hráčov a hráčok. Turnaja sa
zúčastnili naozaj všetky vekové kategórie, keďže vek najmladších účastníkov sa pohyboval okolo 12 rokov a najstarší
účastníci mali viac ako 55 rokov. Pri zápasoch by však najstarším účastníkom asi málokto správne hádal ich skutočný vek.
Úroveň zápasov nás príjemne prekvapila a trúfame si povedať, že finalisti jednotlivých kategórií by sa nestratili na žiadnej
súťaži amatérskych stolnotenisových hráčov.
Do pozornosti dávame skutočnosť, že od 25.marca do 28.marca bude možné v priestoroch kultúrneho domu trénovať,
k dispozícii budú tri stoly.
Takže so želaním stále sa zvyšujúcej úrovne nášho stolnotenisového turnaja Vás všetkých srdečne pozývame, či už ako
súťažiacich alebo ako divákov.
Pre inšpiráciu sa zopár fotografiami vraciame k minuloročnému turnaju.

Výzva

Máš nápady a chce sa ti? Tak sa prihlás na Obecnom úrade a spoluautorom ďalších vydaní sa môžeš stať aj ty!
Redakcia
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