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Vystúpenie žiakov na Slávnostnom rozsvietení stromčeka
zo dňa 9.12.2010 v miestnom kultúrnom dome

Vianoce

potešenie duše, vo svojej poslednej Tajomstvo červených rybiek,
zaznamenal tento poučný príbeh.
Tento vianočný príhovor začnem trochu netradične.
V severnej Indii na brehu jedného jazera žil čudný vták,
Profesor John Powell, kňaz, jezuita, populárny prednášateľ na ktorý mal dve hlavy. Jednu na pravej strane a druhú na ľavej. Dve
Loyola Univerzity v Chicagu, jeden z najčítanejších autorov, hlavy, ale jedno telo. Keď raz poletoval a hľadal si niečo pod zub,
spomína v knihe Očami viery, ako ho v poradni pred niekoľkými očami pravej hlavy zbadal včelí plást. Hneď sa naň zniesol. Ľavá
rokmi navštívila istá mladá žena. Stála pred vážnym rozhodnutím: hlava povedala: „Daj aj mne zobnúť.“ Pravá hlava o tom nechcela
potrat – áno alebo nie! Rozhovor, ktorý nasledoval, bol pre neho ani počuť. A všetok med vyzobala sama. Vtedy sa ľavá hlava zapri– ako spomína – veľmi poučný a šokujúci. Mladá žena sa naňho sahala, že sa pomstí. Keď sa vták potuloval nad lesom, vľavo
pozrela s očami plnými sĺz a povedala: „Viem, že milujete moje zbadal horké bobule. Ľavá hlava ich zazrela prvá a aj keď vedela,
dieťatko, ale milujete aj mňa?“
že nie sú jedlé a že po nich bolí brucho, pozobala ich toľko, koľko
Veľmi dlho uvažoval nad týmito jej slovami i nad týmto mohla. Hovorila si: „Aj keď ma bude bolieť brucho, tá egoistická
dňom. Bola to inšpirácia, ktorá zmenila jeho život: „Tá mladá žena pravá hlava si to zaslúži, aspoň sa naučí podeliť sa so mnou, hlava
v mojej kancelárii potrebovala vedieť, že ju niekto miluje, skôr ako jedna lakomá.“ Zakrátko vtáka prepadli prudké bolesti. Bobule
mohla mať lásku sama v sebe a milovať svoje nenarodené bábätboli jedovaté a vták zahynul. Umreli obidve hlavy. Aj pravá,
ko“.
aj ľavá, lebo ani jedna z nich nemala
Čo má toto spoločné s Vianocami? –
rozum.
pýtate sa. Možno, že jediné, čo potrebujeTak umiera mnoho rodín, mnoho
me vedieť – viac, než akékoľvek iné poznajednotlivcov, lebo sa boja mať sa radi.
nie – je, že Boh miluje každého jedného z
Pre svoj egoizmus, pre svoju tvrdohlanás. To je pravé posolstvo Vianoc. Svätý
vosť!
apoštol Ján nás uisťuje: „Božia láska k nám
Vianočný čas je pre nás všetkých
sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho
príležitosťou, aby sme sa nad tým
jednorodeného Syna na svet, aby sme
zamysleli. „Lebo toto je zvesť, ktorú ste
skrze neho mali život.“
počuli od začiatku: aby sme jeden
Je úžasné vnímať lásku Boha, keď
druhého milovali“, píše sv. Ján vo
nám dal svojho Syna v ľudskej podobe,
svojom prvom liste. A uvedomili si, že
keď k nám prehovoril naším ľudským
srdcom a dušou Vianoc nie je len
jazykom. Prihovoril sa nám, aby sme
príjemná atmosféra, vytvorená vianočpochopili, že nás miluje. Preto hĺbka
nými symbolmi a peknými koledami, ale
vianočnej pohody je priamo úmerná
prijatím pravdy, že Boh tak miloval
našej schopnosti uvedomiť si túto pravdu.
každého jedného z nás, že dal svojho
Nežijeme pre príjemný vianočný pocit,
jednorodeného Syna, aby sme mohli
ktorý sa i tak rýchlo vytratí, ale žijeme pre
mať večný život. Aby sme mohli milovať
vedomé rozhodnutie prijať túto pravdu.
seba, Boha i tých, čo sú okolo nás!
Do akej miery to pochopíme, do takej
Všetkým zo srdca vyprosujem milostimiery budeme mať silu milovať Boha. A
plné sviatky, pokoj v rodinách a veľa
nielen Boha, ale aj iných.
Božieho požehnania v novom roku.
Bruno Ferrero, autor mnohých
Jozef Adamkovič,
„Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku:
kníh, v ktorých uvádza malé príbehy na
správca farnosti, AD 2010
aby sme jeden druhého milovali“

Vianočný čas
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Karácsony

Karácsony
Mostani karácsonyi írásomat kicsit hagyománybontóan kezdem.
John Powell professzor,jezsuita lelkiatya, a Chickágó-i Loyolaegyetem közismert előadója, az egyik legolvasottabb szerző, a Hit
szemeivel c. könyvében említi, ahogy néhány évvel ezelőtt egy
tanácsadói irodában meglátogatta egy fiatal hölgy. Egy komoly
döntés előtt állt: abortusz - igen, vagy nem! A következő beszélgetés – ahogy visszaemlékezik – számára nagyon tanulságos és
egyben megdöbbentő volt. A fiatal nő könnyes szemekkel nézett
rá és ezt mondta: „ Tudom, hogy szereti a gyermekemet, de
engem is szeret?”
Nagyon sokáig elmélkedett a hölgy szavain, és a nap
történtein. Az egész egy olyan inspiráció volt számára, ami
megváltoztatta életét. „ Ez a fiatalasszony az irodámban tudni
akarta, hogy szereti-e valaki őt, mielőtt a benne lévő szeretetével
szerette volna megnemszületett gyermekét”.
Sokuk megkérdezné - Mi köze van e történetnek a Karácsonyhoz? Lehet, hogy az egyetlen dolog amit tudnunk kell –
jobban, mint bármi mást – hogy Isten mindegyikünket szereti. Ez
az igazi küldetése Karácsony ünnepének. Szent János apostol
biztosít bennünket: „ Isten irántunk való szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte egyszülött fiát a világba,és hogy általa
mindannyian életet nyerjünk”.
Csodálatos úgy tapasztalnunk Isten szeretetét, hogy
egyszülött Fiát emberi alakot öltve adta nekünk, és emberi
nyelvünkön szólt hozzánk. Azért szólt hozzánk, hogy megértsük
mennyire szeret minket. Ezért a karácsonyi békénk és nyugalmunk
egyenesen arányos azzal, mennyire vagyunk képesek ezt az
igazságot megérteni. Nem a kellemes karácsonyi hangulatért és
érzésekért élünk, amelyek úgyis gyorsan eltűnnek, hanem ennek

Udalosť

az igazságnak tudatos elfogadásáért. Amilyen mértékig ezt
megértjük, olyan mértékig tudjuk szeretni Istent, és másokat is.
Bruno Ferrero, sok olyan könyv szerzője, ahol kisebb
történeteket mutat be a lélek felvidítására, az utolsó - A piros
halacskák relytéje c. könyvében a következő tanulságos történetet írja.
India északi részén egy tó partján élt egy különleges
madár, melynek két feje volt. Egyik a jobb, másik a bal felén. Két
feje, de egy teste. Egyszer, amikor repdesett és élelmet keresett, a
jobb fején lévő szemeivel meglátott egy méhkast. Azonnal leszállt
rá. A bal fej azt mondta: „ Nekem is adjál belőle egy kicsit”. De a
jobb fej hallani sem akart erről, és mind megette a mézet. Ekkor a
bal fej elhatározta, hogy bosszút áll. Amikor a madár egy erdő
fölött szállott, bal felöl keserűbogyókat látott. A bal fej látta meg
őket először és bár tudta, hogy nem ehetőek és utánuk nagyon
fáj a gyomor, jól belakmározott a bogyókból. Mondogatta: „ Ha
fájni is fog a gyomrom, ez az egoista jobb fej megtanulja, hogy
máskor meg kell osztoznia velem”. A bogyók mérgezőek voltak,
így hát a madár elpusztult és vele a két feje is. A jobb és a bal is,
mivel egyiknek sem volt esze.
Sok család és egyén is így haldoklik , mert félnek szeretni
egymást. Keményfejűségük és önzésük miatt!
A karácsony ideje jó lehetőség mindannyiunk számára, hogy ezen
elgondolkodjunk. „Mert ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva:
Szeressük egymást!“ Írja szent János első levelében. És főleg
megértsük szívvel és lélekkel, hogy a Karácsony nem csak egy
szimbólumokból, hagyományokból, karácsonyi dalokból kialakított kellemes légkör, hanem annak az igazságnak az elfogadása is,
hogy Isten úgy szeretett mindnyájunkat, hogy odaadta egyszülött
Fiát, hogy nekünk örök életünk legyen. Hogy szerethessük önmagunkat, Istent és mindazokat, akik körülöttünk vannak!
Szívből kívánok mindenkinek kegyelemteljes ünnepeket, békét a
családokban és Isten bőséges áldását az új esztendőben..
Jozef Adamkovič, helyi plébános, AD 2010

Obnovený kostol vo Veľkom Bieli
Podľa skúsenosti starších kňazov, jedným z barometrov
citlivosti a dobroty ľudí vo farnosti je ich záujem o kostol. Tam,
kde Boží chrám bol upravený, opravovaný, miera dobra a lásky v
ľuďoch bola viditeľná i vo vzťahoch. Tam, kde chrám bol zanedbaný a neupravený, i vo vzťahoch ľudí bol badateľný chlad. To,
čo človek žije vo svojom srdci, dáva najavo slovami i skutkami.
Kostol je nielen najvyššou budovou obce a teda i najviac viditeľnou, ktorá priťahuje pozornosť okolia, ale je aj domom, v ktorom
s nami vo viditeľnej podobe žije Boh,
Pán života a smrti. Je zároveň centrom
duchovného života farnosti, kde sa
vykonáva Boží kult, kde rastie viera v
srdciach ľudí pospájaná v láske a v
modlitbách, kde sa srdcia premieňajú
Božou láskou, kde sa nielen začína
cesta človeka do Božieho kráľovstva,
ale kde človek aj dostáva posilu kráčať
na tejto náročnej ceste v podobe
Eucharistického chleba a iných sviatostí.
Dnes, keď sa píše rok 2010,
môžeme povedať, že Boh nás požehnal
v podobe chrámu, ktorý dôstojne
reprezentuje nielen jeho samotného,
ale i našu farnosť a vnútro ľudských
sŕdc. Radostný, dôstojný, vynovený
zovňajšok nám má pripomínať nielen
túto skutočnosť, ale tiež povzbudzovať
k láske a dobru voči Bohu i voči sebe
navzájom.
Rekonštrukcia kostola sa nerodila ľahko. Pritiahla v rôznej podobe
veľa dobra i zla.
Hlavné poďakovanie patrí
Bohu za jeho požehnanie a posilu
pri prekonávaní ťažkostí a úskalí
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opravy, za možnosť získania finančných prostriedkov.
Vďaka patrí i všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o opravu kostola. Či už to bolo vo forme
milodarov, brigádnickej práce, odbornej práce, prípravy občerstvenia pre robotníkov, podpory zo strany obce a p. starostu,
alebo i modlitieb, vytrpených osobných obiet pre dobré dielo.
Týchto ľudí bolo veľmi veľa, vymenovať všetkých je skoro
nemožné. Keďže nemám napísaný presný zoznam všetkých
obetavých mien, spolieham sa na precíznu
evidenciu nášho Pána, ktorý má určite pripravenú i odmenou pre nich. Slávu dáva Boh, nie
ľudia.
Predsa však by som chcel zvlášť poďakovať nášmu rodákovi vdp. Petrovi Farkašovi,
ktorý bol najbližšie radami, povzbudením,
záujmom, pomocou v čase priazne i ťažkostí.
Nech mu to Pán hojne odplatí.
Božie diela sa nerodia ľahko, ale majú moc
prepájať ľudský chronos a Boží kairos. Božie
dielo prepája čas človeka a čas Boha. Čas
prítomnosti a večnosti. Nech je vždy a vo
všetkom oslávený Boh.
Jozef Adamkovič, správca farnosti, AD 2010

Udalosti

A felújított magyarbéli templom
Idősebb papok tapasztalata alapján a hívek jólelkűségének egyik mércéje a templomuk iránt való érdeklődés. Ott, ahol az
Isten háza meg lett javítva, rendbe lett hozva, ott a szeretet mértéke látható volt az emberi kapcsolatokban is. Ahol elhanyagolt és
gondozatlan volt az Isten háza, ott észlelhető volt az emberi
kapcsolatok hűvössége. Amit az ember szívében megél, az tetteiben is megnyilvánul.
A templom nem csak a falu legmagasabb és a legjobban
látható épülete, amely vonzza környezetének figyelmét, hanem
egy otthon is, amelyben az Isten – az élet és halál Ura - látható
formában lakik velünk. És egyúttal az egyházközség lelki életének
központja, ahol az Istentiszteleteket végzik, ahol a szeretettel és
imával összekapcsolt szívekben nő a hit, ahol Isten szeretetétől
átalakulnak az emberi szívek, ahol az Isten országába vezető út
nem csak kezdődik, de ahol az ember erősítést kap e nehéz úton
való vándorláshoz az Eucharisztikus kenyér és más szentségek
formájában.
Ma, amikor 2010-et írunk, elmondhatjuk, hogy az Isten
megáldott minket egy olyan templommal, amely méltón képviseli
nem csak magát az Istent, hanem plébániánkat és az emberi
szívek belsejét. Örömteli, méltóságos és felújított külseje nem csak
ezt kell, hogy tükrözze a számunkra, hanem Isten és egymás iránti
szeretetre, jóságra kell hogy serkentsen minket.

Mikuláš prišiel aj k nám
Mnoho detí sa už nevedelo dočkať večera, kedy si do okien
vyložia čižmičky a keď sa ráno zobudia, nájdu si tam sladké
prekvapenie. Tak sa aj stalo. Mikuláš prišiel aj k nám, do zasneženého Veľkého Bielu. Síce chodil neskoro večer, ale cez deň
navštívil aj deti v materskej škôlke aj na základnej škole. Prišiel na
koči aj so svojimi stálymi spoločníkmi anjelom a čertom, ktorí mu
pomáhali s rozdávaním balíčkov. Deti
boli naňho veľmi
zvedavé a z jeho
príchodu sa všetky
tešili. Za verše a
básničky alebo len
pekný úsmev dostalo
každé
dieťa
odmenu. Niektoré
sa však aj báli. Aj keď
čert nebol taký
škaredý a namiesto
strašenia sa milo usmieval, boli deti trošku vyľakané. Anjelik ich
zas utešoval a rozdával radosť navôkol. Potom čo Mikuláš rozdal
prvú nádielku, namieril koč do základnej školy. Tam ho už vítali
staršie deti, ktoré privítali takéto spestrenie vyučovania a zatiaľ
čo chodil postupne po každej triede, si preňho žiaci pripravovali
básne. A keď sa ho konečne dočkali a zaslúženú odmenu dostali,
na pamiatku sa s ním aj odfotili. Koč s konským záprahom potom
zamieril aj do parku na detské ihrisko, kde Mikuláša vítali tí
najmenší. Mnohí ho videli po prvý krát a tak sa kde tu ozval aj
nejaký plač. Ale sladký balík všetko napravil a mamičky sa tešili
spolu so svojimi ratolesťami. Potom pekne všetkým zamával na
rozlúčku a pobral sa späť do zimných krajín, kde sa už teraz
chystá na ďalší pekný deň, ktorý príde o rok.
KH

A templom felújítása nem született könnyen. Sok jót és
rosszat vonzott egyaránt különböző formában.
A legnagyobb köszönet Istené, az Ő áldásáért és a javítások nehézségeinek leküzdéséhez való erősítésért, az anyagi
források megszerzési lehetőségeiért.
Köszönet jár minden jóakaratú embernek, akik bármilyen
módon hozzájárultak a templom javításához. Akár adományokkal,
brigádmunkával, szakmunkával, a munkásoknak való frissítők
elkészítésével, imákkal vagy akár személyes áldozatokkal járultak
hozzá jó műhöz . Köszönet a községnek és a polgármesterúrnak
is a segítségért. Sok emberről van szó, lehetetlen volna mindenkit
felsorolni. Mivel nincs névsorom minden áldozatos emberről,
ezért bízom az Úr pontos jegyzékében, aki bizonyára mindegyikük
számára készített jutalmat. A dicsőséget az Isten adja, nem az
emberek.
Azért mégis köszönetet szeretnék mondani falunk szülöttjének Farkas Péter lelkiatyának, aki sikerek és nehézségek közben
egyaránt közel volt tanácsaival, biztatásával, érdeklődésével és
segítségével. Az Úr fizessen meg neki bőségesen.
Isten művei nem születnek könnyen, de hatalmuk van
összekötni az emberi chronost és az Isteni kairost. Isten műve
összeköti az emberi időt és az Isteni időt. A jelent és az örökkévalóságot. Legyen mindig és mindenben megdicsőítve az Isten.
Jozef Adamkovič, falunk plébánosa, AD 2010

Rozsvietenie vianočného stromčeka
Vo štvrtkový podvečer sa chystalo podujatie určené predovšetkým pre deti a pre ich rodičov, babky, dedkov. Škôlkari a žiaci
sa dlho pred tým pripravovali a nacvičovali si prednesy a tančeky,
aby ich mohli v tento pekný večer predviesť pred publikom v
kultúrnom dome. Podujatie sa nieslo v znamení Vianoc. Začiatok
programu zahájil malý anjelik s prskavkou v ruke, ktorý symbolicky priložil horiacu paličku k stromčeku a ten sa odrazu rozsvietil.
Oči všetkých detí sa rozžiarili spolu s ním. Nasledovalo vystúpenie
malých vločiek zo škôlky, ktoré odrecitovali niekoľko básní,
zaspievali vianočné piesne a zatancovali vločkový a hviezdičkový
tanec. Žiaci prvého stupňa vystriedali malé vločky a títo predviedli divadelnú scénku o čertovi a anjelikovi a o tom čo je správne a čo
nie. Potom zaspievali piesne a predniesli niekoľko veršov. Ďalej
vystúpili starší žiaci s prednesmi a hudobným číslom zahraným na
píšťalke. Rodičia odmenili deti veľkým potleskom a tešili sa z ich
šikovnosti. Týmto sa začal predvianočný čas a nekonečné čakanie
na štedrý večer a darčeky.
KH
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Článok

Predvianočný čas v materskej škole
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Aj tých pár mesiacov, ktoré už uplynuli v tomto školskom roku,
bolo bohatých
na akcie, podujatia, zaujímavé návštevy, divadielka a aktivity plné
zaujímavých a tvorivých činností. Všetky zážitky detí sme sa snažili
zachytiť aj objektívom a krátkymi príspevkami, ktoré nájdete na
našej novovytvorenej webovej stránke www.msvelkybiel.sk.
Tradičná Katarínska zábava nechýbala ani tento rok a jej 13.
ročník môžeme vyhodnotiť ako jeden z najúspešnejších. Za to však
patrí veľké poďakovanie mnohým rodičom a členom Rodičovského
výboru pri Materskej škole, ktorí aj popri všetkých svojich povinnostiach a starostiach obetovali svoj voľný čas a zorganizovali
krásnu akciu, ktorej cieľom bolo aj tento rok potešiť deti z materskej
školy a z finančného zisku nakúpiť vianočné darčeky, hračky a
pomôcky do materskej školy. Veľká vďaka patrí aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli krásnymi cenami do tomboly alebo finančnými
darmi.
Katarínska zábava
je pre nás vždy
signálom, že čas
Vianoc pomaličky
klope na dvere a
začína pohládzať
vzťahy medzi nami.
Vždy ku koncu
roka nastáva v
živote ľudí toto
jedinečné obdobie.
Každodenný zhon
zmáha väčšinu z
nás, a tak každým dňom silnie túžba po oddychu a pokoji. Vytúžene čakáme na ten čas, keď sa môžeme posadiť v kruhu svojich
blízkych a užívať si lásku a pokoj, ktoré zavládnu na pár dní. Aj deti,
pani učiteľky, kuchárky i pani školníčky sa na tento krásny sviatok,
ktorý onedlho zaklope na dvere všetkých našich domovov, tešia,
no prežívajú ho možno o niečo detskejšie, radostnejšie, rozprávkovejšie a intenzívnejšie. To iné a jedinečné v očakávaní a prežívaní
týchto krásnych chvíľ nám ponúkajú práve najmenšie deti.
Zapálením prvej
adventnej sviečky sa
nezačína iba odrátavanie dní do zimnej dovolenky, ale čas plný
zázračných prianí, čas
veľkého očakávania na
príchod Mikuláša, dní
plných príbehov a
piesní
o anjelikoch,
čertoch,
lietajúcich
soboch,
škriatkoch,
zime a narodení Ježiška. My dospelí si veľakrát ani neuvedomujeme, na koľko krásnych zvykov, tradícií a potešení zo zimy ako
ročného obdobia zabúdame a tam, kde vidíme len kopu snehu,
zimu a rozčuľujeme sa nad zamrznutými chodníkmi, zima a kúzlo
Vianoc pre deti vyčaruje snehuliakov, iglu, guľovačku a sánkovačku
a šťastne usmiate tváričky.
To, že zazvonenie na zvonček za zavretými dverami je pre nás iba
zvykom, je pre našich najmenších znamením, že sa naplnil vianočný zázrak.
Je pre nás veľkým šťastím, že môžeme sledovať a spolu s deťmi
prežívať vianočné prípravy. Možno práve to je cesta k tomu, aby
sme si znovu spomenuli na to ozajstné čaro Vianoc.
Želáme Vám, aby ste sa dokázali čo najviac priblížiť dieťaťu vo Vás,
aby pre Vás boli Vianoce také čarovné a plné splnených zázrakov
ako pre deti Materskej školy vo Veľkom Bieli.
Zo srdca Vám v mene tých najmenších prajeme krásne
sviatky a požehnaný nový rok plný zdravia, šťastia a lásky!
Deti a kolektív materskej školy

Článok

Mikuláš pre Nezábudku
Začiatkom decembra sa v Nezábudke v Turni objavili anjeli a
oznámili nám, že Mikuláš príde do Veľkého Bielu 7.12.2010 o 15,00.
My sme toto stretnutie nechceli zmeškať, tak sme vo veľkobielskom kultúrnom dome čakali na Mikuláša už o 14,00 hod. Čas sme
si skracovali pesničkami, básničkami, ktoré sme sa celý rok učili.
Dokonca sme zahrali aj scénku o narodení Ježiša. Tlieskali nám
naši rodičia, kamaráti aj hostia, ktorých sme si pozvali.
Keď konečne prišiel Mikuláš, vedeli sme, že sme boli celý rok
dobrí. Dôkazom toho boli obrovské balíky so sladkosťami aj
oblečením, ktoré Mikulášovi pomáhali baliť aj naši priatelia z DHL
a TESCO.
Nakoniec sme si aj zatancovali a pochutnali sme si na občerstvení. Bola veľká zábava!
Deti zo združenia Nezábudka v Turni
P.S. Toto celé sa mohlo odohrať len vďaka Obecnému úradu vo
Veľkom Bieli na čele s pánom starostom, ktorí nám ochotne zapožičali spoločenskú sálu v kultúrnom dome. Ďakujeme!

Kultúrne podujatia, kde ste mohli byť aj Vy
Poďme trošku nahliadnuť do kultúrneho diania v našej obci. Počas uplynulých mesiacov sa v dedine konalo niekoľko zaujímavých akcií, o
ktorých by som Vám chcela aspoň v krátkosti napísať.
Prvou, veľmi významnou, a už tradičnou udalosťou bol Deň obce, ktorý sa tento rok konal o čosi skôr ako obvykle. Dôvodom tejto zmeny dátumu,
bola snaha vyhnúť sa večne sychravému jesennému počasiu, ktoré nás, ako keby schválne, už roky sprevádzalo počas tohto dňa. Tento plán napokon aj vyšiel a Bielčania sa po počiatočnej slávnostnej svätej omši, mohli bezstarostne zabávať na pestrom programe, či už kultúrneho, športového
alebo zábavného charakteru.
Medzi protagonistov tohoročného Dňa obce patrili detičky z miestnej materskej škôlky, mažoretky, brušné tanečnice, skupina Pik-Nik, Margitka
Bognárová v sprievode ľudových muzikantov a prirodzene, miestna populárna skupina Nostalgia. Hádam najväčší úspech občanov zožal Ján Rigo,
ktorý svojím jedinečným speváckym talentom ohúril publikum natoľko, že si jeho vystúpenie vyžiadalo aj druhýkrát.
Ako to už zvykom býva, samozrejmosťou boli okrem občerstvenia a suvenírových stánkov aj atrakcie pre najmenších. Spomeniem aspoň skákajúci
hrad, divokého býka, sokoliarov, či maľovanie na tvár. Konal sa aj, v kruhoch športovej verejnosti veľmi populárny, futbalový zápas starých pánov,
bohužiaľ sprevádzaný niekoľkými zraneniami, no obohatený o disciplínu dievčenského futbalu.
Novinkou tohto ročníka bolo usporiadanie diskotéky pre miestnu mládež, ktorá sa konala v predvečer Dňa obce, no žiaľ, na spomínané „miesto
činu“ sa dostavilo sotva zopár mladých ľudí, a ani tí čo prišli, napriek mimoriadnemu úsiliu organizátorov, neprejavili takmer žiadny záujem o
bezplatnú zábavu a tanec.
Súčasťou sobotňajšieho programu bol však okrem vyššie
Vianočné trhy 2010
spomenutých aj príhovor starostu spolu s odovzdaním ceny pánovi
farárovi a obľúbený ohňostroj. A aby toho nebolo málo, v neďalekom
klube dôchodcov sa popri tom konala expozícia fotografií z diania,
rekonštrukcií a kultúrneho života obce, navyše obohatený o výstavu
ručných a výtvarných prác žiakov materskej školy.
Toľko ku Dňu obce, a teraz preskočme na ďalšiu úspešnú akciu ktorá sa
konala nedávno, presnejšie 30. októbra, a prilákala množstvo mládeže
nielen z Bielu ale aj z okolitých dedín. Reč je o Halloweenskej párty,
ktorá sa konala už po druhýkrát, a jej hlavnou úlohou bolo vytvoriť
priestor, kde by sa mladí Bielčania mohli zabaviť trošku netradičnejším
spôsobom.
Keďže účasť bola povolená len v maskách, na svoje si prišli najmä
kreatívny a zábavy-chtiví účastníci, so zmyslom pre dramatično a
tvorivosť. O zábavu a dobrú náladu sa staral, okrem bufetu s občerstvením aj DJ EDO. Spestrením programu bolo tanečné číslo „Thriller“,
Ohňová show, vyhlásenie kráľovnej a kráľa večera, ale predovšetkým,
početná účasť mimoriadne nápaditých a bláznivých masiek.
V poslednom období sa to vo Veľkom Bieli hemžilo aj rôznymi
Výstava - Deň obce 2010
inými akciami, z ktorých by som spomenula aspoň zábavu „Csemadoku“, Katarínsku zábavu, Sväto-katarínske požehnanie vína, výstavu
ovocia a zeleniny, Vianočné trhy, Mikuláš, slávnostné vysvietenie
vianočného stromčeka.
Dúfam, že ste sa aspoň na niektorých z uvedených akcií zúčastnili a
poriadne sa zabavili, a ak nie, pre zvedavcov prikladáme aspoň
niekoľko fotografií zo spomínaných udalostí. Viac fotografií na
www.velkybiel.eu.
LF

Vianočné trhy 2010

Deň obce 2010

Halloween Party

Kultúrne a športové akcie v roku 2011
Milí čitatelia, ako predsedníčka komisie školstva, mládeže, kultúry a
športu, by som vám chcela oznámiť, že kalendár kultúrnych a
športových podujatí bude zostavený v januári 2011. Určite v ňom
nájdete tradičné, ale aj nové akcie, ktoré sa spolu s členmi komisie
budeme snažiť prispôsobiť pre každého. Dúfam, že sa na väčšine z
nich aj zúčastníte a budete sa tešiť na tie ďalšie. Nezabudnite
sledovať internetovú stránku www.velkybiel.eu, kde nájdete
informácie o plánovaných akciách.
Katarína Horváthová

5

Správy OÚ

KOMUNÁLNE VOĽBY VO VEĽKOM BIELI
prispievať svojimi schopnosťami k rozvoju obce bolo pomerne
dosť a tak sme nedávno mohli pristúpiť k volebným urnám aby
sme si zvolili tých, o ktorých sme boli presvedčený, že ich prehlásenia nie sú iba prázdne slová a sľuby.
Na priebeh volieb vo dvoch volebných okrskoch Malý Biel a Veľký
Biel dozerali dve okrskové komisie, ktoré boli pod drobnohľadom
miestnej volebnej komisie. Občania našej obce pristúpili k voľbám
pomerne zodpovedne o čom hovorí vyše 50% účasť oprávnených
voličov, ktorí svojimi hlasmi slobodne prejavili názor.
Za starostu obce Veľký Biel na ďalšie volebné obdobie bol s
vysokým náskokom zvolený súčasný starosta obce pán Anton
Danter, ktorému svoju dôveru prejavilo vyše 85,50 % zúčastnených
voličov.
Do obecného zastupiteľstva boli zvolený prevažne kandidáti za
politickú stranu Most – Híd, ktorý získali štyri kreslá v obecnom
zastupiteľstve, dvaja nezávislí kandidáti a jeden kandidát Strany
maďarskej koalície.
Opätovne zvolenému starostovi obce Veľký Biel a zvoleným miestnym poslancom so srdca gratulujeme a pevne veríme, že nesklamú
občanov našej obce.
MK

Volebné kampane pre komunálne voľby boli v tomto roku
celoštátne prehlásené ako jedny z najmasovejších v dejinách konania komunálnych volieb, inak tomu nebolo ani v našej obci. Bilboardy, letáky, plagáty a meetingy patrili medzi najsilnejšie zbrane
kandidujúcich do miestnej samosprávy obce, kde sa každý snažil
čo najlepšie prezentovať samého seba a predstaviť svoj volebný
program spolu s odhodlaním aktívne sa zapájať do chodu a rozvoja obce.
O funkciu starostu obce Veľký Biel sa uchádzali dvaja kandidáti,
narozdiel od volieb v roku 2006. Jedným z kandidátov bol terajší
starosta obce Veľký Biel pán Anton Danter, ktorý opätovne kandidoval ako nezávislý kandidát. Jeho protikandidátom bol bývalý
poslanec obecného zastupiteľstva pán Atilla Danter, ktorý kandidoval za Stranu maďarskej koalície.
O funkcie poslancov do obecného zastupiteľstva sa celkovo uchádzalo 19 kandidátov prevažne kandidujúcich za dve politické
strany Most – Híd a Strana maďarskej koalície. Mimo týchto dvoch
politických strán sa o funkciu uchádzali aj kandidáti za politickú
stranu Kresťansko demokratické hnutie a nezávislý kandidáti.
Ľudí, ktorí prejavili svoj záujem podieľať sa na chode obce a

798
135
hlasov hlasov

Všimli sme si...

Počet oprávnených voličov
1884
Počet odovzdaných obálok
964
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce

Veronika Danterová
SMK - MKP

Barnabás Batoska
SMK - MKP

Ernest Danter
SMK - MKP

Ing. Richard Takáč
SMK - MKP

Ing. Benedikt Nagy
KDH

Ján Krajčovič
nezávislý kan.

Michal Fülöp
MOST - HÍD
Mária Říhová
MOST - HÍD

MVDr. Ján Kuštár
MOST - HÍD

Michal Szalay
SMK - MKP

Katarína Horváthová
nezávislý kandidát

Ing. Peter Fülöp
MOST - HÍD

MUDr. Ružena Dolánová
MOST - HÍD

588
466
402
372
357
265
253
252
247
244
230
189
173
139
hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov hlasov
Ďalší kandidáti: RNDr. Norbert Polčák PhD. , MOST - HÍD, 138 hlasov, Mgr. Eva Kakačková, KDH, 112 hlasov,
Katarína Dombovičová, SMK - MKP, 109 hlasov, Fridrich Gabron, SMK - MKP, 85 hlasov

Kanalizácia na Cintorínskej a Kaštielskej ulici
V mesiaci október sa realizovala výstavba kanalizačnej siete na
uliciach Cintorínska a Kaštielska. Projekt bol financovaný z enviromentálneho fondu.

Nové Všeobecné záväzné nariadenia
Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva v tomto roku schválili
poslanci nové všeobecné záväzné nariadenia o miestnych daniach, o
dani z nehnuteľnosti a o komunálnych odpadoch. Všetky VZN nájdete na obecnej internetovej stránke www.velkybiel.eu. Nariadenia sú
platné od 1.1.2011.

60. výročie presídlenia obyvateľov z Plešoviec
V marci roku 1950 boli obyvatelia obce Pliešovce (pri Zvolene) donútení vtedajším ministerstvom obrany opustiť svoje domovy. Približne 17 rodín boli presídlených aj sem do Veľkého Bielu. Tento rok si
pripomínajú ťažké časy, ktoré vtedy prežívali. Prostredníctvom nás
spomína aj pán Kuštár, ktorému za príspevok ďakujeme.
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915
933

Pre nasledujúce volebné obdobie 2010 - 2014
sa volilo 7 poslancov

Ing. Ladislav Bognár
nezávislý kandidát

Kandidáti na poslancov do obezného zastupiteľstva

Attila Danter
SMK - MKP

Anton Danter
nezávislý kandidát

Kandidáti na starostu obce

Výsledky komunálnych volieb

Starosta ďakuje
Týmto by som chcel vyjadriť úprimnú vďaku
občanom Veľkého Bielu, že prišli k volebným
urnám a vyjadrili tak svoj názor. Ďakujem
všetkým, ktorí mi pomáhali a stále pomáhajú,
rodine, zamestnancom obecného úradu,
priateľom aj známym. Budem sa snažiť prinášať do obce ďalšie inovácie, ktoré budú slúžiť
hlavne Vám občanom.
Anton Danter

Okrúhle desiate vydanie Bielčana
V rukách držíte už desiate číslo obecných novín Bielčan. Dúfame. že
vydáme ešte aspoň päť krát toľko novín, kde budeme zachytávať
dianie v obci a jej rozvoj. Už teraz môžeme povedať, že pripravujeme
malé zmeny a novinky po obsahovej aj po vizuálnej stránke. Preto by
sme chceli osloviť mladých ľudí, ktorí majú záujem byť súčasťou
tvorby novín, aby nám pomohli s týmto cieľom. Viď posledná strana.

december 2010

Jubilanti

BLAHOŽELÁME K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

V druhom polroku 2010 oslávili svoje životné jubileum títo naši spoluobčania:
90 ročná: Dombovičová Mária
70 roční: Rigová Juliana
Šimek Ján
80 roční: Vörösová Zlata
Wágnerová Františka
Marsovszká Františka
Knošková Mária
Vargová Šarlota
Szabová Eva
Balogh Karol
Leginusová Cecília
Takács Ľudovít
Horváth Vincent
Maršovský Štefan
Škrabáková Juliana
Němečková Mária

60 roční: Graf Bedrich
Stankovičová Mária
Lojová Sidonia
Bombalová Marta
Trojanová Julianna
Krátky Mária
Olgyayová Anna
Mamojka Mojmír

Oslava narodeninového jubilea

Október je mesiacom úcty k starším, preto sociálna komisia pod vedením pani doktorky Ruženy Dolánovej zorganizovala
posedenie na počesť oslávencov okrúhleho jubilea. Pozvanie prijali a v sobotný deň sa zišli na miestnom obecnom úrade. Krátky
program otvorili básničkami o babkách a dedkoch deti z materskej školy. Pri milom detskom prednese sa oslávencom od dojatia tisli
slzy do očí. Potom si vypočuli prednes Veroniky Bognárovej a po nej spev Margitky Bognárovej v klavírnom sprievode Ladislava Bognára. Predsedníčka komisie spolu so starostom Antonom Danterom každému zablahoželali a odovzdali dary. Hostina pokračovala v
dobrej nálade a oslávenci si spoločne zaspievali na zdravie a zaspomínali na staré časy. Týmto by sme im chceli ešte raz zo srdca zaželať
veľa zdravia a šťastia, a príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie MuDr. Ružena Dolánová

Ünnepli a születésnapot
Október hónap tekintetében a vének, mert a Szociális Bizottság vezetése alatt Mrs. Dr. Rose Dolan tiszteletére szervezett ülés
kerek évfordulók ünneplése. A meghívást elfogadták, és a szombat a helyi községi hivatalban. Rövid program nyitotta versek nagymamák és nagyapja óvodások. Amikor Milo gyermek szóbeli beadványa az ünnepségek, a érzelem TISL könnyeket csal a szemembe.
Aztán meghallotta a recitált Veronika Bognár és eléneklése után a Margitka Bojnárovej zongorakísérettel Ladislav Bognár. Elnöke a
Bizottság és a polgármester Anton Danterom mindenki gratulált és bemutatott ajándékokat. Lakoma folytatódott a jó hangulat, és a
kitüntetettje énekelek együtt az egészségért és a zaspomínali a régi szép időkben. Ezzel szeretnénk újra a szívemből kívánok egészséget és boldogságot, és boldog karácsonyt.
Elnöke a társadalmi-orvosi bizottság MuDr. Ružena Dolanová

Noví bielčania
Vítame všetkých nových Bielčanov a Bielčanky, ktorí prišli na
svet v druhom polroku 2010.
Vanessa Szűcsová, Matej Danter, Marek Michálek, Matej Fiala,
Dušan Válek, Nicol Kecskésová, Cynthia Turcsányi, Branko
Gräczer, Natália Mudráková, Martin Školník, Matej Ivanický,
Adam Holtan, Ella Gottgeislová, Rebeka Kolláriková.

Adam Holtán
Branko Gräczer

Cynthia Turcsányi

Ella Gottgeislová

Martin Školník

Dušan Válek
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Šport
Naše tímy v súťaži „Miniliga“ Tureň
Keďže sa profesionálny futbal mužov presunom A-mužstva SFM Senec-Veľký Biel do Národného tréningového centra v Senci z
našej obce vytratil, dovolili by sme si upriamiť vašu pozornosť aspoň na dve amatérske futbalové mužstvá – FC NÉMETBÉL a SEXI TEAM
VEĽKÝ BIEL, ktoré reprezentujú našu obec vo futbalovej minilige. V obci Tureň sa túto jeseň začal už tretí ročník futbalovej miniligy.
Jedná sa o súťaž amatérskych mužstiev hrajúcich zápasy na typovo rovnakom multifunkčnom ihrisku, ako sme vybudovali tohto roku aj
v našej obci. Súťaže sa zúčastňuje 14 mužstiev, ktoré vo veľkej väčšine tvoria bývalí aktívny futbalisti resp. amatérsky futbalový nadšenci.
Dôkazom, že tieto mužstvá reprezentujúce našu obec nám robia dobrú reklamu sú ich doterajšie výsledky a umiestnenia po odohraní
jesennej časti súťaže (viď. Tabuľka). Nesmieme zabudnúť ani na ženské družstvo hrajúce pod názvom BIELČANKY, ktoré nás reprezentuje v obdobnej súťaži v kategórii žien. Viac informácií o týchto súťažiach môžete nájsť na internetovej stránke www.miniligaturen.blog.cz.
Členovia vyššie spomenutých družstiev by týmto zároveň chceli poďakovať vedeniu obce za vybudovanie multifunkčného
ihriska v areáli ZŠ, kde im je umožnené trénovať, čo sa odzrkadľuje aj na ich zlepšených výkonoch a výsledkoch.

Sexi team

FC Némethbél

Bielčanky

Hľadáme
Redakčná rada obecných novín Bielčan rozširuje svoj kolektív
a hľadá záujemcov, ktorý by svojimi nápadmi, článkami alebo fotografiami prispievali do novín.
Šikovní a iniciatívni záujemcovia sú vítaní a môžu sa prihlásiť e-mailom na adresu velkybiel@velkybiel.eu
Vopred ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na spoluprácu.
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Do tohto čísla prispeli: Tunde Leginusová, Jozef Adamkovič,

