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FUTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTU OBCE

DO KONCA JESENE PRIBUDNE
NOVÁ CYKLOTRASA
Do konca jesene pribudne nadšencom cyklistiky ďalšia
trasa. Cyklotrasa začína na hrádzi v mieste jej pripojenia na cestu
Vajnory – Čierna voda a končí na moste miestnej komunikácie v
Ivanke pri Dunaji.

28. júl 2018 Futbalový štadión Veľký Biel
1. miesto
Maxim Team
2. miesto
Sexi Team
3. miesto
Nevieme (to je názov tímu)
Najlepší strelec: Kristián Molnár (Sexi Team)
Najlepší brankár: Michal Bílek (Maxim Team)
Za podporu ďakujeme starostovi Antonovi Danterovi, občerstveniu Bufet u Maja a spoločnosti MAXIM servis za zabezpečenie sponzorského príspevku v podobe trofejí a medailí pre
víťazov. Gratulujeme víťazom a ďakujeme ostatným tímom za
účasť.

32. a 33. číslo
október 2018
NEPREDAJNÉ

Popri trase môžu cyklisti spoznať kultúrne dedičstvo, sakrárne
pamiatky a prírodné prostredie v maďarsko-slovenskom cezhraničnom regióne pozdĺž Dunaja. A to vďaka projektu SacraVelo, ktorý je
realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská
republika – Maďarsko.
"Našou najväčšou aktivitou v tomto projekte je realizácia štvorkilometrového úseku cyklotrasy na hrádzi Šúrskeho kanálu v sume
takmer 800 000 eur. Cyklotrasa začína na hrádzi v mieste jej pripojenia na cestu Vajnory – Čierna voda a končí na moste miestnej komunikácie v Ivanke pri Dunaji," povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Noviny obce Veľký Biel

Úvodník
Milí čitatelia, Bielčania,
na prvý pohľad sa zdá, že sa v obci nedeje možno nič výnimočné, priam neviditeľné. Avšak našťastie máme možnosť zhmotniť a zviditeľniť väčšiu časť noviniek a informácií zo života obce,
novinky a informácie, ktoré ste už možno postrehli. Ak nie, v
tomto vydaní sa o nich určite dočítate. Pospomíname si tiež na
niektoré udalosti a pripomenieme si príjemné momenty z
kultúrneho aj športového diania. Prajeme vám príjemné
čítanie.
Redakčná rada Bielčan

Projekt SacraVelo pokrýva územie Bratislavského a Trnavského kraja
na slovenskej strane a kraje Győr-Moson-Sopron a Komárom-Esztergom na maďarskej strane.
Vďaka cyklotrase vznikne nová slovensko-maďarská turistická
atrakcia, ktorá spojí sakrálne hodnoty v cezhraničnom regióne.
Novým značením dostanú cyklisti informácie o dostupnosti pamiatok, ktoré sa nachádzajú pozdĺž vybraných cyklotrás. Vytvorená
bude aj aplikácia, ktorá bude poskytovať detailné informácie o
jednotlivých pamiatkach.

1. Maxim team

Sieť pútnických ciest na bicykli sa tak pripája k už existujúcim medzinárodným cyklistickým trasám EuroVelo a inovatívnym spôsobom
oslovuje milovníkov cyklistiky na miestnej, regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni. Informácie priniesla stránka Bratislavského samosprávneho kraja.
zdroj: https://mysenec.sme.sk/c/20928431/jesen-vznikne-nova-cyklotrasa.html

2. Sexi team

Zmiešaný tím DHZ Veľký Biel, 9. miesto na okresnom kole

www.velkybiel.eu

BABIE LETO PRI JAZERE AJ S LAVIČKAMI, KTORÉ
PRIBUDLI VĎAKA ČLENOM MIESTNEHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU

Udalosti

DEŇ OBCE
Áno, aj tento rok sa konalo tradičné podujatie Deň obce
Veľký Biel. Dňa 4. augusta 2018 bolo podujatie zahájené
slávnostnou svätou omšou v kostole. O pár hodín sa pokračovalo sprievodom na čele s bubnovou show Campana Batucada,
ktorá najprv rozprúdila návštevníkov pri jazere. Sprievod pokračoval Športovou ulicou smerom ku kultúrnemu domu a do
areálu základnej školy, pričom obyvatelia ulíc postupne
“vykúkali” spoza brán. Sprievod dorazil na pódium s niekoľkominútovým prídavkom rytmov energickej samby. Po zaznení
posledných tónov, vystúpil starosta obce s príhovorom a s
pripravenou cenou pre občana, ktorý sa pričinil o významný
prínos pre obec. Cenu starostu obce odovzdal dlhoročnému
predsedovi miestnej organizácie Zväzu záhradkárov Jánovi
Kaloudovi. Nasledovalo vystúpenie detí materskej školy, žiakov
základnej školy a vystúpenie Šaša Fifa a priateľov. Zároveň s
detským program bol odohraný klasický futbalový šláger medzi
Malým a Veľkým Bielom. Hneď po zápase prišli v sprievode
členovia ľudovej tanečnej skupiny Bokréta z družobnej obce

Szany. Tí predviedli hodinový program s ukážkou zvykov,
ľudových tancov a pravej maďarskej veselice. Tradičné ľudové
tance vystriedali modernejšie rytmy v podaní speváčky Doree a
speváka Yanni. Po nich nastúpila živá kapela Party Lounge, ktorá
zaplnila parket návštevníkmi tancujúcimi na svetoznáme hity.
Zábava bola na chvíľku prerušená pestrým ohňostrojom, ale o
pár minút zábava pokračovala až do rána v rytmoch podaných
kapelou Šlézovci. V mene organizátora ďakujeme všetkým, ktorí
sa prišli na podujatie pozrieť a zabaviť, všetkým, ktorí sa pričinili
na samotnej organizácii a pomohli s prípravami, ďakujeme tiež
sponzorom a účinkujúcim.
KK

Pozvánka
Sprievod s Campana Batucada

3. Neviem team

štvrťročník
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Ľudová tanečná skupina Bokréta
1

Udalosti

ZACHOVÁVAME EURÓPSKE
HODNOTY

Medzi 24. a 27. májom tohto roku bola naša obec
pozvaná do sedmohradského Joseni v rámci programu Európa
pre občanov – Družobné mestá. Projekt obce Joseni s názvom
„Miestne hodnoty = európske hodnoty“ sa stal jedným z
víťazných projektov, ktorý zrealizovali spolu s ďalšími deviatimi
partnermi. Okrem Veľkého Bielu sa do ich projektu zapojili
ďalšie obce zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Talianska,
Chorvátska a Poľska. Prvotným cieľom projektu bolo, aby si
obyvatelia obcí uvedomili, že stabilnú budúcnosť si vieme
zabezpečiť, ak sa opierame o našu minulosť, ale zároveň sa
staneme aktívnymi členmi európskeho spoločenstva. Práve
preto dostali prítomné obce za úlohu predstaviť svoju históriu
aj súčasné fungovanie, kultúru i hodnoty. Cieľom bola výmena
hodnôt v záujme spolupráce, lepšie spoznanie partnerov,
pretože práve to je zárukou budúcnosti Európy. Prezentáciu
našej obce pripravovalo vedenie obce spoločne a o hladkej
spolupráci svedčí aj fakt, že práve ona bola najlepšie hodnotená ostatnými obcami a zaujala aj prítomnú verejnosť. Po nej
nasledovala ochutnávka miestnych tradičných jedál a kultúrny
program. Organizátori požiadali všetky partnerské obce, aby
pripravili svoje lokálne špeciality, ktoré potom predstavili
svojim novým partnerom. Naša obec ponúkala bryndzové
halušky, fazuľovú polievku „Jókai“, sadlovníky aj iné koláče a
domáce vína. Po gastronomických zážitkoch sme mali možnosť
spoznať kultúru a zvyky ostatných obcí aj prostredníctvom
kultúrneho programu. Veľký Biel reprezentoval Ladislav
Bognár, ktorý oslovil prítomných piesňami o spolupráci.
Myslím si, že v mene všetkých prítomných Bielčanov môžem
povedať, že tieto dni v nás zanechali hlbokú stopu, pretože sme
si v prvom rade uvedomili, aká dôležitá je vzájomná úcta a
spolupráca miestnych obyvateľov. Súdržnosť, spolupráca a
vzájomná úcta boli základom toho, že našu návštevu v
Sedmohradsku môžeme hodnotiť ako úspech a tieto pevné
základy nám pomohli, aby sme boli otvorení voči ostatným a
vedeli spolupracovať aj s obcami iných krajín. Verím, že táto
spolupráca bude úspešná a že aj v budúcnosti budeme mať
možnosť, aby sme sa stretli, vymenili si postoje a skúsenosti a
lepšie spoznali kultúru našich európskych partnerov.
ATS
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ÁPOLJUK AZ EURÓPAI
ÉRTÉKEKET...

Községünk, május 24. és 27. között az erdélyi Gyergyóalfaluba volt hivatalos az „Európa a polgárokért” testvérváros –
program kapcsán. Gyergyóalfalu községe által benyújtott „Helyi
értékek = Európai értékek” pályázatuk pozitív elbírálásban részesült, amelyet az ottani község következő kilenc partnerrel
közösen szeretne megvalósítani. A partnerek között, Magyarbélen kívül további települések szerepeltek Szlovákiából, Magyarországból, Szerbiából, Olaszországból, Horvátországból és Lengyelországból. A projekt elsődleges célja az volt, hogy tudatosuljon
a települések lakóiban, hogy a stabil jövő záloga a gyökereinkből
táplálkozva erőteljesebben részévé válni az európai vérkeringésnek. Ezért minden résztvevő településnek az volt a feladata, hogy
bemutassa a történelmét, jelenlegi működését, kultúráját és
értékeit. Ez arra szolgált, hogy egymást kölcsönösen megismerjük, értékeket cseréljünk a közös együttműködés érdekében,
hiszen ez Európa jövőjének záloga. Községünk bemutatását,
amelyet a vezetőségünk közös felkészülésének és zökkenőmentes együttműködésének köszönhetően a többi település a
legjobban értékelt és a többséget nagyon magával ragadta,
hagyományos, helyi ételek bemutatója és kultúrműsor követte. A
pályázat minden tag-községe arra lett felkérve, hogy készítsen el
hagyományos, helyi étel jellegzetességeket, amelyeket majd
szintén megosztunk az új partnereinkkel. Községünk juhtúrós
galuskát, jókai bablevest, hájas és egyéb süteményeket, helyi
bort kínált a résztvevőknek. A gasztronómiai élmények után
kultúrműsorok által is közelebb kerülhettünk az egyes
települések szokásaihoz, kultúrájához. Magyarbélt Bognár László
képviselte, aki többek között az együttműködéssel kapcsolatos
dalokkal szólt az ottlévők szívéhez. Úgy vélem, a legtöbb magyarbéli résztvevő nevében elmondhatom, hogy ez a pár nap mély
nyomokat hagyott bennünk, hiszen elsősorban tudatosítottuk,
hogy mennyire fontos az itteni lakosok közötti összefogás és
egymás iránti tisztelet. Összefogás, együttműködés és tisztelet
volt az alapja annak, hogy az erdélyi látogatásunkat sikeresnek
mondhatjuk, valamint ez a szilárd alap segített nekünk abban,
hogy nyitottak legyünk mások felé és tudjunk együttműködni
más országok településeivel is. Hiszem, hogy ez az együttműködés virágzó lesz, és a jövőben is nyílik alkalom az egymással való
találkozásra, tapasztalat –, és eszme-cserére, ihlet-merítésre,
valamit egymás kultúrájának megtapasztalására.

BIELSKY KOTLÍK
V máji sa pri bielskom jazere konala tradičná súťaž vo
varení najlepšieho a najchutnejšieho kotlíkového guláša. O
ocenenie bojovalo 15 súťažných tímov a jeden tím, zamestnanci
obecného úradu, ponúkal ochutnávku mimo súťaže. Po pestrej
ochutnávke a hodnotení farby a konzistencie odbornou porotou, boli vyhodnotené najlepšie guláše. Víťazom sa stali dámy z
tímu pani Anny Bacigálovej, druhý najlepší guláš uvarili členovia
DHZ Veľký Biel a tretie miesto patrilo šikovným pánom z tímu
Čertík a spol. Vďaka vám, návštevníkom, a samozrejme vďaka
všetkým zúčastneným tímom, sa na podujatí podarilo vyzbierať
celkom 226€. Výťažok, ako už býva zvykom, poputuje pre Združenie Na Pomoc Rodinám So Zdravotne Postihnutými Deťmi A
Mladistvými - Dom Nezábudka v Turni.
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Víťazi Bielskeho kotlíka

CNS BIEL TRIATLON 2018
Triatlon je pomerne mladý, rýchlo rozvíjajúci sa
dynamický šport pozostávajúci z troch atraktívnych a odlišných
športových odvetví plávania, cyklistiky a behu. Už len samotná
kombinácia týchto disciplín je obrovská výzva pre mnohých ľudí.
V lete sa predstavil triatlon pre širokú verejnosť vo Veľkom Bieli
už druhýkrát. 4. augusta 2018 Michal Navara spolu so svojím
tímom a športovým klubom CNS Academy zorganizoval 2. CNS
Biel Triatlon. Preteky v krátkych vzdialenostiach 400 metrov
plávania, 10 kilometrov cyklistiky a 3 kilometre behu bol určený
pre všetkých športových nadšencov, ktorí si chceli triatlon vyskúšať a zažiť ten skvelý pocit po prebehnutí cieľom.
Po úspešnom prvom ročníku v roku 2017, kde išlo o nápad
spraviť tieto kamarátske preteky, sa ten druhý spravil už oﬁciálne.
Na štarte bol rekordný počet 162 súťažiacich (119 mužov
a 43 žien) z Bratislavy, Senca, Bernolákova, Ivanky pri Dunaji,
Mostu pri Bratislave, Baky, Novej Dedinky, Šamorína, Pezinku,
Levíc, Banskej Bystrice, Rusoviec, Fiľakova, Kuchyne, Réce,
Veľkých Uľan, Zálesia, Trakovíc, Viničného, Nitry, Hrubej Borše,
Košíc, Holíča, Michaloviec, Stupavy, Hlohovca, Malinova, Veľkého
Bielu a aj z českého Olomouca a holandského Wageningenu.
Prevažná časť štartovného poľa boli súťažiaci, ktorí si
triatlon chceli vyskúšať prvýkrát. V jednom doobedí bolo napísaných mnoho krásnych športových príbehov a najmä kvôli nim
sme tieto preteky organizovali. Víťazi boli všetci, ktorí prešli
cieľovou bránou a my im srdečne ešte raz gratulujeme. O
víťazoch na popredných stupienkoch sa ale rozhodovalo medzi
športovcami, ktorí už majú čo to odpretekané nielen v triatlone a
ktorí sú aj v hodnotení Slovenského pohára v triatlone vysoko.
Áno, ozývali sa aj hlasy, prečo boli na amatérskych pretekoch aj
takýto súťažiaci. Odpoveď je jednoduchá. Oni boli tí, ktorí mali
ukázať, ako má triatlon vyzerať, keď ho človek robí s láskou,
nadšením a samozrejme s podporou tvrdého tréningu.
Kategóriu žien vyhrala Jana Škanderová z bratislavského Run for Fun v novom rekorde podujatia 00:41:51 pred Kristínou Perceovou z usporiadateľského tímu CNS Academy 00:43:07
a minuloročnou obhajkyňou striebra Katarínou Jamriškovou z
Bratislavy 00:43:52. Na štvrtom mieste skončila najlepšia súťažiaca z Veľkého Bielu Jana Hamajová 00:44:23. Na piatom mieste
dobehla Tatiana Baníkova z CNS Academy časom 00:44:29.
Medzi mužmi vyhral aktuálny vicemajster Slovenska a
účastník majstrovstiev sveta v MTB maratóne 2018 Martin
Kostelničák z CNS Academy časom 00:35:46, ktorý zaostal za
minuloročným rekordom Michala Ondreja len o 11 sekúnd. Na
druhom mieste ﬁnišoval Dávid Krascsenits z Baky 00:35:54, tretí
skončil obhajca z minulého roka Michal Ondrej z CNS Academy
00:36:47. Na štvrtom mieste dobehol bývalý slovenský reprezentant vo futbale Filip Šebo z 3NT Bratislava 00:36:56 a na piatom
mieste Matúš Pavlovič z CNS Academy 00:37:15. Najlepší súťažiaci z Veľkého Bielu, Marián Kiss skončil na 30. mieste časom
00:42:21. Cenu pre najvytrvalejšieho športovca získala Petra
Barciová z Azinc365 za 01:06:15.
Druhý ročník CNS Biel Triatlonu bol úspešný a podľa
reakcií aj veľmi dobre zorganizovaný. Mal svoju kvalitu a úroveň.
Súťažiaci po dobehnutí žiarili spokojnosťou a to pre nás bolo to
najpodstatnejšie. Náš osobný cieľ bol ten, nech si ľudia užijú
šport a pohyb ako taký.
Martin Kostelničák (víťaz): „Jedno krásne rodinné podujatie s pohodovou kamarátskou atmosférou a kvalitnými súpermi. Veľmi rád sa sem budem vracať.“
Filip Šebo (4. miesto): „Aj keď mám nabitý celoročný
kalendár, na tieto preteky som sa veľmi tešil. Lebo Mišo (Navara)
robí podujatie, ktoré je o dobrej nálade, zdravom súperení a
rešpekte voči súperom. Priateľská atmosféra, ktorá sa na podobných súťažiach na Slovensku nedá porovnať. Robí to pre ľudí, aby
spoznali nielen tento šport a robí to so srdcom.“
Marián Horínek (šéf triatlonového klubu Prestigio Realiz
Team Bratislava, 22. miesto): „Nečakal som tak kvalitnú organizáciu. Dobrovoľníci všade na trati, všade milí a ústretoví ľudia,
kvalitne vyznačená trať. Depo bolo jedno z najlepších na sloven-

ských podujatiach, ak nie najlepšie v tejto kategórii pretekov.
Dynamická forma pretekov a najmä cyklistická časť je najzaujímavejšia, akú som kedy na Slovensku videl. Technicky aj fyzicky
náročná, ale stále veľmi atraktívna aj pre amatérov. Veľmi dobrá
práca.“
Viktor Bielik (vysokoškolský pedagóg FTVŠ v Bratislave a
uznávaný športový fyziológ, 16. miesto): „Bolo to na jedničku.
Organizácia, trať, atmosféra, všetko. Ďakujem!“
Kristína Perceová (2. miesto): „Topka! Vďaka tomuto
preteku som si tento šport obľúbila. Skvelá atmosféra, skvelí
ľudia. Ďakujem.“
Jolana Raďaková (22. miesto): „Nikdy predtým som
nešportovala a nikdy ani nedúfala, že by som to niekedy aj
skúsila. Mišo (Navara) ma v klube CNS Academy naučil plávať a
ukázal mi, čo je to triatlon. A vďaka nemu som teraz prešla cieľom
triatlonu už tretíkrát a pocit je to neopísateľný.“
Nielen vďaka skvelým pretekárom bol tento ročník
úspešný. Kvalitatívne, či už konkurenciou alebo organizačne,
bielsky triatlon za rok veľmi vyrástol. Dôležitou súčasťou sú naši
partneri a dobrovoľníci.
Takže posledné a veľké ďakujeme patrí všetkým ľuďom
a partnerom, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o úspešný
priebeh podujatia. Bez nich všetkých a bolo ich veľa, by tento deň
nebol možný. Vďaka vám, partnerom a dobrovoľníkom, tu
postupne môže rásť krásne a veľkolepé podujatie.
To, že CNS Biel Triatlon bol úspešný hovorí aj fakt, že nás
oslovili zo Slovenskej Triatlonovej Únie a zo Slovenskej Triatlonovej Akadémie, či by sme sa nestali súčasťou Slovenského pohára
v triatlone a neﬁgurovali by sme ako členské podujatie v celoslovenskej STA Tour. Vidime sa na štarte 3. rocnika v 2019?
Na záver chceme dodať, že celú bezchybnú organizáciu
zastrešili ﬁrma Sevent, starosta obce Anton Danter a športový
tím CNS Academy. Ďakujeme.
Organizačný tím CNS Biel Triatlon a športový klub CNS Academy.
(www.cnsacademy.sk)

Najrýchlejší bielčania

Elita mužskej kategórie s Michalom Navarom
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LEKÁRSKA POHOTOVOSŤ
PO NOVOM
Ako to je s pohotovosťou od 1. júla? Pohotovosť v
Poliklinike Ružinov (LSPP), kam boli obyvatelia okresu Senec
zvyknutí chodiť, už nebude fungovať, zbytočne by ste tam
búchali na dvere.
V Bratislave pre dospelých fungujú tieto 2 pohotovosti (po novom APS = ambulancie pohotovostnej služby) - počas
týždňa 16:00-22:00, cez víkend 7:00-22:00:
1. APS v Poliklinike na Strečnianskej v Petržalke
2. APS Novapharm, na Šancovej ulici (za tržnicou, oproti
Istropolisu, kedysi Železničná nemocnica).
Kedy navštíviť pohotovosť?
Ak sa váš stav výrazne zhoršil po ordinačných hodinách vášho
lekára. Ak s týmto stavom nie je možné vydržať do rána,
pretože hrozí, že by bez lekárskej pomoci došlo k ďalšiemu
zhoršovaniu.
Napríklad taká horúčka:
Vysoká horúčka, ktorú sa nedarí znížiť ani bežnými liekmi na
teplotu (striedaním Paralenu a ibuprofenu) ani zábalmi - do
pohotovosti patrí.
Ale mierne zvýšená teplota, nádchy aj kašeľ počkajú do
druhého dňa - do pohotovosti nepatria!
Informuje MUDr. Jana Bendová, PhD.
(zdroj: https://www.facebook.com/janabendova)

NOVINY ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
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V školskom roku 2018/2019 má naša
základná škola 240 žiakov (v šk. roku 2009/2010
bol počet žiakov školy 106), na I. stupni máme 6
tried a na druhom stupni máme 5 tried. Na
škole pracuje 15 pedagogických zamestnancov,
školská psychologička a v školskom klube detí
pracujú 4 vychovávateľky. Školský klub detí
navštevuje momentálne 98 detí.
Minulý školský rok bol „rok bez domácich úloh“ a práve v tomto roku dosiahli naši žiaci najlepšie
hodnotenie – ich priemerná známka bola 1,46. Podobne sme
mali najvyšší počet žiakov – 54 %, ktorí boli za študijné výsledky
(priemer známok do 1,5) odmenení riaditeľskou pochvalou.
Dobre uspeli aj deviataci v Testovaní – priemerná úspešnosť
školy zo slovenského jazyka a literatúry bola 71,5 % (Slovensko –
63 %) a priemerná úspešnosť školy z matematiky bola 62,7 %
(Slovensko – 55,9 %). Všetci naši deviataci boli prijatí na vybrané
stredné školy a nás teší, že sa za nami vracajú s dobrým
pocitom, že patria medzi najlepších a že úspešne začali štúdium
na stredných školách. V minulom školskom roku sme nemali
vážnejší školský úraz. Šikanovanie a agresivita sa objavujú už
iba sporadicky, žiaci neničia školský majetok a rešpektujú pravidlá školského poriadku. Pre žiakov sme organizovali kurz prvej
pomoci s profesionálnymi záchranármi, vymenili sme všetky
dataprojektory a rekonštruovali sme kamerový systém.
V tomto školskom roku budeme rekonštruovať
laboratórium – ﬁnančné prostriedky sme získali z projektu IROP.
V októbri 2018 sa v areáli školy začala stavať nová budova školy,
nakoľko kapacita súčasnej školy už nestačí. V areáli školy plánujeme postaviť detské ihrisko, školské jazierko, krytý bazén,
altánky a amﬁteáter na výučbu v exteriéri. Od októbra 2018
začína pod vedením pána učiteľa Kapouna (futbalový tréner) v
spolupráci so zriaďovateľom pracovať „Škola futbalu“, kde budú
trénovať naši malí futbalisti. Siedmaci pôjdu v januári na lyžiarsky kurz a štvrtáci s piatakmi v júni do školy v prírode. Na záver
školského roka pôjdu žiaci I. stupňa na školský výlet do lanového parku v Trnave a žiaci II. stupňa do Family parku v Rakúsku. V
tomto školskom roku čaká piatakov a deviatakov testovanie zo
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky a našich prvákov
testovanie z telesnej výchovy. V školskom roku 2019/2020
plánujeme otvoriť zo súčasných prvých ročníkov športovú
triedu.
Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy
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90. VÝROČIE ZALOŽENIA
DOBROVOĽNÉHO
HASIČSKÉHO ZBORU VEĽKÝ BIEL
30. Jún 2018
Obec Veľký Biel a DHZ Veľký Biel spoločne zorganizovali
významné podujatie pri príležitosti 90. výročia (1928-2018)
založenia hasičského zboru v obci. Posledná júnová sobota
patrila pripomenutiu a oživeniu spomienok na začiatky
bielskych dobrovoľných hasičov. Program bol otvorený obedom
pre pozvaných hostí- členov DHZ Veľký Biel, členov DHZ z
družobnej obce Szany, členov iných DHZ, ktoré intenzívne
spolupracujú s našou domácou základňou, podporovateľov a
ďalších zaslúžených hostí, vďaka ktorým pokračuje dlhoročná
tradícia dobrovoľníctva v obci. Počas príhovoru vyjadril generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth vďaku členom DHZ Veľký
Biel za dlhoročnú a doposiaľ vykonanú prácu a tiež vďaku
starostovi obce za zachovanie pôvodnej historickej zástavy
zboru. O 17-tej hodine vyštartoval sprievod ulicami obce zložený z členov, hostí, priaznivcov a samozrejme hasičskej techniky
nielen nášho DHZ, ale aj techniky z DHZ Malinovo a Hasičského
a záchranného zboru SR z hasičskej stanice Senec. Potom ako
sprievod dorazil k požiarnej zbrojnici v Malom Bieli, bol program
oﬁciálne zahájený uložením venca k soche sv. Floriána a príhovormi predsedkyne DHZ Veľký Biel Radoslavy Laky, starostu
obce Antona Dantera a generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha. Výbor DHZ Veľký Biel ocenil pamätnými plaketami
a medailami dlhoročných a najstarších členov, aktuálnych
členov a spriaznené zbory: DHZ Malinovo, DHZ Kráľová pri
Senci, DHZ Pole, ӦTT Szany a KCZS Gabčíkovo. Dary prijal aj
samotný zbor DHZ Veľký Biel, a to od spoločnosti ARCLINIC
s.r.o., ktorá venovala zdravotnícke nosidlá. Po oﬁciálnej časti
nasledovala ukážka zásahu pri vyslobodení človeka z vraku
automobilu predvedená profesionálnymi hasičmi z HaZZ
Senec. Počas trvania podujatia bolo možné si obhliadnuť aj
hasičskú techniku rôzneho druhu, pričom najväčšiu pozornosť
návštevníkov si získal pásový záchranný transportér. Program
pokračoval voľnou zábavou a oslavou do nočných hodín.
Výbor DHZ Veľký Biel

DHZ Veľký Biel a hostia

Ukážka zásahu HaZZ Senec

ZO ZÁŽITKOV ŠKÔLKAROV....
Ani druhý polrok sme v škôlke nelenili a zažili sme plno
zábavných, zážitkových i poučných dobrodružstiev. Fašiangové
obdobie, ktoré bolo v škôlke nielen vidieť, počuť ale aj cítiť sme hneď
v prvých februárových dňoch ukončili nefalšovanou karnevalovou
zábavou. Tohtoročný karneval mal čarovnú moc, ktorou prilákal
šiestich trpaslíkov - pani učiteľky, ktoré z kultúrneho domu spravili
čarovnú krajinu plnú smiechu a radosti pre všetky rozprávkové
bytosti -princezničky, víly, pirátov, kovbojov, klaunov. Deti sa
nenechali trpaslíkmi dlho prosiť a pridali sa aj so svojimi rodičmi do
tanca a súťaženia. Všetci sme prežili jedno čarovné fašiangové popoludnie plné radosti, tanca, spevu a smiechu.

Neobyčajné pocity a ojedinelý zážitok nám prinieslo mobilné sférické kino, ktoré za nami prišlo s náučným príbehom „Priatelia
vnútri ľudského tela“. Prostredníctvom projekcie v kupole bol deťom
z triedy Lienok a Mravčekov sprostredkovaný sférický výhľad 360°,
ktorý v bežnom kine nie je možný. Deti mali možnosť nielen dívať sa,
ale hlavne stať sa priamymi účastníkmi neuveriteľných a nehmatateľných pocitov. Na chvíľu sa ocitli vo vnútri ľudského tela. Predškoláci mali možnosť zažiť plno nových zážitkov a pozitívnych emócií.
Začiatok marca sme si spríjemnili počúvaním klasickej
hudby, ktorú nám prišli bližšie prezentovať dvaja výborní profesionálni hudobníci - Melinda Dvořáková hrou na klavíri a Roman Šárközy na husliach. So stonožkou Rafaelou a jej fotodokumentáciou a
zážitkami, deti "precestovali" krajiny Európy a zoznamovali sa s ich
kultúrou. Spoznávali tradičné jedlá, známe budovy, významných
hudobných skladateľov a tiež hudobné skladby. Prostredníctvom
tónov sme aspoň na chvíľočku zavítali do Španielska na býčie zápasy,
plavili sme sa na gondole v Benátkach, boli sme ako diváci na opere
Carmen, tancovali sme viedenský valčík, kráčali ako zaľúbená dvojica
pred svadobný oltár... Hlavným cieľom našich hostí bolo ponúknuť
deťom zaujímavý zážitok a nové vnímanie klasickej hudby. Deti si
koncert užívali a hudobníkom poďakovali veľkým potleskom.
V rámci edukačného projektu: „V kráľovstve kníh, novín a
časopisov“ si deti vypočuli, dramatizovali, hrali sa s množstvom
rozprávok. V podaní manželov Stražanovcov- Stražanovo bábkové
divadlo, mali možnosť vnímať rozprávku v inej forme. Stali sa na
chvíľu divákmi, obecenstvom v bábkovom divadle. S veľkým
záujmom sledovali rozprávku " Lenivý Kubo". Príbeh bol pre deti
nielen zaujímavý, napínavý, ale aj poučný.
Tak ako sme marec začali hudbou a spevom, tak sme sa ním
aj rozlúčili. Pán Peter Hlbocký - dlhoročný člen SĽUKu so svojou
manželkou Katarínou a so synčekom Jakubkom, pripravili pre nás
ďalší zaujímavý a pútavý výchovný koncert "SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ".
Vo svojom programe nám predstavili krásu slovenského folklóru,
bohatstvo a rozmanitosť ľudových piesní a ľudových hudobných
nástrojov, ľudových zvykov, tradícií. Počas celého koncertu zapájali
do programu aj deti, rozospievali celú škôlku, čím bol koncert stále
živý a zaujímavý.

Aj tento rok sme sa rozhodli pripomenúť si slávnosť vynášania Moreny spolu s deťmi. Pani učiteľky Žanetka a Veronika z drevených palíc a slamy vytvorili telo Moreny. / Jedno väčšie, jedno menšie,
lebo v našom potoku netečie dostatočne veľa vody, nemohol by
našu Morenu potok odplaviť/. Morenu obliekli do ženských šiat,
spolu s deťmi jej dotvorili tvár a naučili sa básničky, povedačky, ktoré
recitovali, odriekali aj ľudia pred dávnymi rokmi. Napríklad túto:
"Morena, Morena, kde si prebývala?
Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.
Čo si tam robila? Mlieko som mútila?
Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili?
Kdeže sú tie vrany? Na suchom konári?
Kdeže je ten konár? Chlapci ho odťali."
Za spevu a odriekania rôznych obradných básní sme odniesli
Morenu k potoku. Bola naozaj ťažká. Možno aj preto, že mala v sebe
všetku zimu a chlad... Pri potoku deti Morene / menšej/ vzali šaty a
pani učiteľky ju symbolicky hodili do vody. V sprievode povedačiek
sme čakali kým zhorela a potok ju odplavil. Konečne sme privítali jar.
Veríme, že aj vďaka tomuto zvyku sa nám naozaj podarilo privítať jar
tak, ako sa patrí so všetkými jej krásami.

Koniec marca bol výnimočný hlavne pre predškolákov, ktorí
si v Deň otvorených dverí v Základnej škole vo Veľkom Bieli s veľkým
očakávaním po prvý krát sadli do školských lavíc a nesmelo sa zoznamovali s písmenkami a číslami, s ktorými sa síce v škôlke každý deň
stretávajú počas hrových činností a v edukačných aktivitách, predsa
k nim mali v triede prvákov oveľa väčší rešpekt. Nenechali sa však
zahanbiť a presvedčili prvákov a pani učiteľky, že úlohy dokážu zvládnuť hravo. Deti si zo školy odniesli plno pekných zážitkov a tiež malý
darček od prvákov.
Mesiac Marec sa spája nielen s príchodom jari, ale aj s
knihou. Kniha je najobľúbenejším priateľom, spoločníkom človeka,
dospelých i tých najmenších.
Tak je to aj v našej materskej škole. Neprejde ani jeden deň bez
toho, aby si naše "chrobáčiky" s veľkým záujmom nelistovali v knihách
rôznych žánrov, no ešte radšej počúvajú rozprávky, napínavé príbehy,
veselé príhody z týchto knižiek.
V rámci edukačného projektu " Z lesa do rozprávky" deti objavovali, akú
dlhú cestu musí prejsť príbeh, kým sa dostane na papier, do knihy a
napokon ako rozprávka do detských rúk! Predškoláci už poznajú proces
premeny strom-drevo-papier-kniha, vedia identiﬁkovať, porovnávať,
opisovať vlastnosti papiera, majú poznatky o postupe prípravy recyklovaného papiera, čo využili aj pri jeho výrobe.
Aby sa rozšírili poznatky detí a obohatili ich skúsenosti,
naplánovali a zorganizovali sme pre predškolákov exkurziu do
papierne Petrus v Senici- ručná výroba papiera. V prvej časti exkurzie sa deti oboznámili s históriou výroby ručne robeného papiera. S
veľkým záujmom počúvali zaujímavý výklad o tom, ako sa voľakedy
veľmi dávno znaky zapisovali na kamenné, hlinené alebo drevené
tabuľky, ako v Egypte z rastliny, ktorá rástla v oblasti Nílu vyrobili
papyrus. Nástupcom papyrusu sa stal pergamen, ktorý vyrábali
jednoduchým postupom z teľacej, ovčej alebo kozej kože. Kolískou
výroby papierovej hmoty a papiera sa stala Čína. Pri výrobe papiera
použil a pomlel vynálezca hodvábny odpad, zvyšky kôry stromov,
konope, ale aj kúsky rybárskej siete. Po zaujímavom výklade nám
pán majster postupne a podrobne opísal, ukázal aj predviedol celý
postup a proces ručne robeného papiera. Veľkým zážitkom pre nás
všetkých bolo, že sme si na záver mohli sami vyrobiť vlastný originálny hárok papiera.
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Týždenný projekt: „Od zrnka ku chlebu“, bol zameraný na
poznanie toho, aká zložitá a dlhá je cesta od zrniečka až k bochníku
chleba na našom stole.
Deťom sme ponúkali množstvo vzdelávacích aktivít na
poznávanie rôznych druhov obilia, na skúmanie klíčenia a rastu
rastlín, na spoznávanie a oboznamovanie sa s významom ľudskej
práce a spolupráce. Zážitkovými a bádateľskými aktivitami sme
podnecovali zvedavosť a záujem detí o okolitý svet, umožňovali
prostredníctvom prežívania pochopiť hodnotu a dôležitosť ľudskej
práce. Jednou z aktivít bola aj exkurzia v miestnej pekárni- Pekáreň
Jánovce. Okrem príjemnej vône čerstvo upečeného chlebíka nás
privítal pán Mgr. Dávid Klaszta, majiteľ pekárne, ktorý porozprával
deťom ako sa vyrába chlieb v súčasnosti. V spolupráci pekárov
ukázal deťom priestory pekárne a moderné stroje, ktoré uľahčia
prácu pekárom. Deti mali možnosť vidieť proces miesenia, naváženia, tvarovania cesta a pečenia rohlíkov, chlebíkov. Do škôlky sme sa
vracali s novými poznatkami a čerstvo upečenými chlebíkmi v tvare
korytnačiek, ktorými nás obdarovali pekári. Zážitkovým učením sme
po návšteve papierne, pekárne ešte neskončili a navštívili sme
hospodársky dvor rodiny Kováčovcov. Deti videli sliepky, kohúta,
prasiatka, holuby ale najviac obdivovali dvoch býkov. Neďaleko od
hospodárskeho dvora pri jazere videli aj stajňu s výbehom, kde
mohli pohladkať krásnu kobylu so žriebätkom. Deti sa síce unavili,
ale mali pekný zážitok a dozvedeli sa priamo od chovateľov veľa
nových informácií o hospodárskych zvieratkách.
Po toľkom vzdelávaní a zážitkovom učení sa sme si dopriali
krásny kultúrny zážitok. Klasické marionetové divadielko Bum Bác v
podaní hercov Elišky a Mariána Gregoričkovcov predstavilo deťom
rozprávkovú inscenáciu „Slncový kôň“. Herci zahrali deťom príbeh o
napínavom putovaní rozprávkového veštca a Gašparka za strateným
zázračným koňom. Malí diváci so záujmom sledovali dej rozprávky,
ktorý bol popretkávaný s chytľavými veselými melódiami spievanými naživo s gitarou. Deti nakoniec veľkým potleskom odmenili všetky
postavy z rozprávky.
V rámci témy "Chrobáčiky oslavujú Deň Zeme" sme sa
rozhodli uctiť si našu krásnu prírodu nielen rozprávaním sa, hrami a
upratovaním školského dvora, ale aj návštevou sférického kina, kde
sme boli divákmi náučnej rozprávky o prírode. „Tajomstvo stromov"
nás zobralo do čara rozprávky, ktorej dej sa odohrával všade okolo
nás a my sme sa cítili jeho súčasťou. Zábavno-vzdelávacou cestou za
poznaním nás tento krát previedla zvedavá a milá lienka Dolores a
svätojánska muška Michael, ktorí nás zobrali priamo do vnútra
stromu a vysvetlili nám čo je to fotosyntéza, obeh kyslíka v strome,
ako stromy získavajú energiu zo slnka, prečo rastú a veľa ďalšieho.
Opäť sme sa presvedčili, že príroda je čarovná a skrýva v sebe viac
ako si myslíme.

Dňa 17.4.2018 sa deti III. a IV. triedy zúčastnili s pani učiteľkami Žanetkou a Rebekou okresného kola tanečnej súťaže "Folklórna jar Juraja Jánošíka 2018" pod záštitou ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Martiny Lubyovej, kde sa úspešne umiestnili
na krásnom 4. mieste.
Prvý krát v histórii našej materskej školy absolvovalo desať
detí z najstaršej vekovej skupiny pobyt v škole v prírode s pani učiteľkou Bc. Jarkou Bachratou v spolupráci s Materskou školou Fándlyho
zo Senca. Babylonská škola v prírode so štyrmi lektormi pripravila
pre naše deti program plný zábavy, hier, súťaží, tvorivých dielní
zameraných na dramatizáciu, diskotéky, karneval, cirkusové a
divadelné predstavenie v interakcii s deťmi. Okrem týchto zaujímavých aktivít absolvovali s pani učiteľkami veľa turistických vychádzok,
počas ktorých objavovali a obdivovali krásy Horehronia. Na
spiatočnej ceste navštívili a absolvovali cestu vláčikom na Čiernohorskej železnici. Týždeň rýchlo ubehol, deti sa vrátili zdravé, plné
zážitkov a s hrdosťou, že statočne zvládli odlúčenie od rodičov.
Máj sme začali slávnostne, oslavou našich najdrahších
mám. „Je to vždy mama, ktorá si nás pritúli, zovrie v náručí, keď je
nám ťažko. Je to vždy mama, ktorá sleduje naše krôčiky a vie dať
slovám najkrajšiu podobu. Jej slová sú vždy tie najláskavejšie, plné
nehy. Patrí jej preto za ne vrúcna vďaka a uznanie.“ Takýmito krásnymi veršíkmi, piesňami a tančekmi obdarovali deti svoje najdrahšie
mamičky k ich sviatku. Spätnou väzbou bol úprimný potlesk zo
strany mamičiek a to bola pre deti najväčšia odmena. Na záver boli
mamičky obdarované darčekom, ktorý deti vlastnoručne vytvorili.

V rámci projektu Chrobáčik - Dopraváčik sa deti prostredníctvom hier, rozhovorov a rôznych tvorivých činností zaoberali aj témou
záchranári. Aby sme deťom túto problematiku priblížili čo najviac, navštívili sme seneckých hasičov. Na hasičskú stanicu v Senci sme cestovali
vláčikom. Cesta vláčikom bola pre deti veľkým zážitkom.
Privítali nás príslušníci hasičského zboru, ktorí nás previedli po
celej hasičskej stanici. Oboznámili nás s úlohami a významom práce
hasičov. Veľmi pútavé a zaujímavé boli praktické ukážky a prehliadka
techniky. Hasiči ochotne odpovedali na zvedavé otázky detí a deti si
trpezlivo vypočuli ich skúsenosti. Najzaujímavejšia bola garáž, v ktorej
nám pán hasič vysvetlil, na čo sa používajú jednotlivé autá, ukázal bez
akých nástrojov a oblečenia by sa pri svojej práci nezaobišli.
Každý zo škôlkarov sa už ocitol v situácii, keď spadol, udrel
sa, oškrel si koleno a mamina, pani učiteľka, prípadne ocino zranenie
ošetrili dezinfekciou a náplasťou. Mnoho z detí vie opísať aj rôzne
nebezpečné situácie a zranenia, o ktorých počuli alebo videli v
televíznych novinách a pod.
Dokážu však ošetriť krvácanie z nosa? Postarať o kamaráta,
ktorý má zlomenú nohu alebo ruku? Na tieto a mnohé ďalšie otázky
dostali deti odpoveď od člena záchrannej služby, pána Attilu
Szigetiho, ktorý deťom zaujímavo predstavil všetky pomôcky a
nástroje, ktoré pri svojej záchranárskej práci používa. Ukázal deťom
ako treba správne poskytnúť prvú pomoc človeku, ktorý nedýcha
alebo ako dať masáž srdca. Deti si prezreli obsah lekárničky a
obväzovali kamarátovu hornú končatinu a so záujmom sledovali ako
treba postupovať pri zlomenine ruky alebo nohy.

Spoločenská rubrika

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Milí čitatelia, určite ste zachytili zákonné nariadenie o
zverejňovaní mien osôb, ktoré sú podľa GDPR považované za
osobný údaj. Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov, a zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Tento fakt obmedzil aj našu rubriku zverejňovania
gratulácií jubilantom, vítania nových Bielčanov a želaní novomanželom. V spoločenskej rubrike však budeme pokračovať v
mierne obmedzenom režime. V prípade, ak si želáte uverejniť v
našej rubrike gratuláciu, spomienku alebo inú udalosť týkajúcu
sa vašej alebo blízkej osoby, potrebujeme k tomu váš súhlas a
súhlas dotknutej osoby. Váš záujem o uverejnenie, text a
prípadne aj fotograﬁe posielajte na matrika@velkybiel.eu.

VEĽKÉ RODINNÉ STRETNUTIE
Rodina Horváthová usporiadala v júni rodinné
stretnutie v miestnom kultúrnom dome. Spolu sa stretlo až
76 členov rodiny! Súrodenci, ktorých je osem, pochádzajú
všetci z Malého Bielu a sú našťastie všetci nažive. Najstarší zo
súrodencov má 78 rokov.
Nem mindennapi eseményre került sor júniusban a
helyi kultúrházban. Családi találkozóra gyűlt össze a Németbélröl származó nyolc Horváth testvér: Vince, János, Vali,
Dodó, Kata, Ilona, Erzsi és Misi. A rendezvényen, amelyen
részt vett a népes család apraja és nagyja, összesen 76-an,
elöjöttek a közös emlékek, jó volt együtt beszélgetni, nótázni.
A jó hangulat, mulatozás a hajnali órákig kitartott és a
búcsúzkodáskor a rokonok már egy újabb találkozó szervezését fontolgatták.

V ten deň do sĺz a smútku zahalený
bol Tvoj odchod nečakaný,
hoc si život miloval,
pán Boh si Ťa povolal.
Bol si skromný v živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.
Smútok a žiaľ v srdci máme,
na Teba s láskou spomíname.
Dňa 10.07.2018 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš najdrahší
manžel, otec, starý otec Alexander Leginusz.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéry s rodinami.
Hiányzik, mert szívből szeretett.
Míg élt, a családért mindent megtett.
Elment, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.
Odafent vigyáz ránk, ugyanúgy, mint régen,
amíg szívünk dobog, nem feledünk téged.
2018. 7.10 én fájó szívvel emlekezünk Leginusz Sándorra,
halálának 5 évfordulóján. Aki ismerte es tisztelte szeretettel
gondoljon rá. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Gyászoló
családja.
8. november 2018 bude 11 rokov
čo nás opustil náš milovaný
Miroslav Kováčik.
Stále si v našich srdciach.
Spomína rodina

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Súrodenci Horváthovci

Všetci rodinní príslušníci pohromade
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SPOMÍNAME

Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov
príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu,
ktorá sa udržala dodnes. Veriaci a ostatní obyvatelia
prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancov a
položením kytíc a vencov k hrobom spomínali na svojich
zosnulých. Táto úcta aj na Slovensku vychádza z pradávnej
slovanskej tradície jesenných pohanských sviatkov. Príchod
duší zosnulých súvisel aj s blížiacou sa zimou. V európskej
tradícii sa aj na Slovensku preniesol do kresťanského kalendára. Tento sviatok by mal byť našou spomienkou na blízkych,
ktorí odišli z našich radov. Spomienkou na nich im vzdávame
úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci žiť naďalej.
Na sviatok Všetkých svätých sa pieklo pečivo – žemle
v tvare „hnátov“, položených krížom, ktorým sa hovorilo
„kosti svätých“. Na druhý deň sa niekde pieklo pečivo, ktorému sa hovorilo „dušičky“. Bolo to štvorhranné pečivo, rozrobené z mlieka a plnené džemom alebo makom. Týmto
pečivom boli obdarovaní žobráci a chudobní ľudia, postávajúci pri kostole alebo cintoríne.
Podľa ľudovej tradície v predvečer sviatku dušičiek
vystupujú duše zomrelých na jednu noc z očisca, kde v plameňoch pykajú za svoje hriechy. V ten večer hospodár plnil
lampu maslom namiesto oleja, aby si dušičky mohli opáleniny, spôsobené očiscom, natrieť a trochu ochladiť. Taktiež
bývalo zvykom v tento večer vhadzovať pre dušičky do ohňa
rôzne pokrmy, čo znamenalo čiastočné vykúpenie z hriechov
alebo niečo také ako dušičkám na prilepšenie.
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Správy a oznamy Obecného úradu - A községháza értesítései

VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
- INFORMÁCIE PRE VOLIČA

A 2018-AS ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOK – TÁJÉKOZTATÁS
A VÁLASZTÓPOLGÁROKNAK

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. Novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. v určených volebných miestnostiach Kultúrny dom Veľký Biel a Požiarna zbrojnica Malý Biel. Informácie
o volebnej miestnosti prislúchajúcej pre voliča budú upresnené
prostredníctvom tlačeného oznamu.
Obecný úrad Veľký Biel

Az önkormányzati választásokra 2018. november 10-én, azaz
szombaton, 7:00-tól 22:00-ig kerül sor. A kijelölt választási helységek a magyarbéli kultúrházban, illetve a németbéli tűzoltószertárban lesznek. A választópolgárhoz tartozó, választó helységről szóló
tájékoztatás nyomtatott értesítés formájában lesz pontosítva.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH MAGYARBÉL NYILVÁNTARTÁSBA
VETT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
KANDIDÁTOV PRE VOĽBY
JELÖLTJEINEK NÉVJEGYZÉKE
DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Magyarbél községe a többször módosított Tt. 180/2014-es számú
VO VEĽKOM BIELI
törvény a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes
Obec Veľký Biel uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
1. Richard Blecha, Mgr., 32 r., právnik, Sloboda a Solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
2. Ladislav Bognár, Ing., 50 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
3. Peter Bognár, Ing., 45 r., podnikateľ, Most - Híd
4. Ružena Dolánová, MUDr., MPH., 66 r., lekárka, Most – Híd
5. Peter Fülöp, Ing., PhD., 34 r., ekonóm, Most – Híd
6. Ondrej Kováč, Ing., 45 r., podnikateľ, Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko
7. Miloš Polgár, Ing., 48 r., IT inžinier, Most – Híd
8. Michal Szalay, 54 r., SHR, nezávislý kandidát
9. Attila Szigeti Bc., 31 r., záchranár, Most - Híd
10. Anikó Tóth Szalayová, MSc., 29 r., HR specialist, nezávislá kandidátka
11. Peter Valachovič, 44 r., podnikateľ, SPOLU – občianska demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov. Obecný úrad Veľký Biel

törvények módosításáról és kiegészítéséről 173. § (2) bekezdése
szerint nyilvánosságra hozza a községi képviselő-testületi választások nyilvántartásba vett jelöltjeinek névjegyzékét az egyes
választókörzetek alapján:
1.számú választási körzet
1. Richard Blecha, Mgr., 32 éves, jogász, Szabadság és Szolidaritás,
Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽANO)
2. Ladislav Bognár, Ing., 50 éves, cégvezető, független jelölt
3. Peter Bognár, Ing., 45 éves, vállalkozó, Most - Híd
4. Ružena Dolánová, MUDr., MPH., 66 éves, orvosnő, Most – Híd
5. Peter Fülöp, Ing., PhD., 34 éves, közgazdász, Most – Híd
6. Ondrej Kováč, Ing., 45 éves, vállalkozó, Kotleba – A mi Szlovákiánk
Néppárt
7. Miloš Polgár, Ing., 48 éves, IT mérnök, Most – Híd
8. Michal Szalay, 54 éves, magángazda, független jelölt
9. Attila Szigeti Bc., 31 éves, életmentő, Most – Híd
10. Anikó Tóth Szalayová, MSc, 29 éves., Humán erőforrás specialista, független jelölt
11. Peter Valachovič, 44 éves, vállalkozó, EGYÜTT – Polgári Demokrácia
A választási körzetben 7 képviselőjelöltet lehet választani.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH MAGYARBÉL NYILVÁNTARTÁSBA
KANDIDÁTOV PRE VOĽBY
VETT POLGÁLMESTERJELÖLTJEINEK
PRE VOĽBY STAROSTU
NÉVJEGYZÉKE
OBCE VEĽKÝ BIEL
Magyarbél községe a többször módosított Tt. 180/2014-es számú
Obec Veľký Biel uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
1. Richard Blecha, Mgr., 32 r., právnik, Sloboda a Solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
2. Anton Danter, 59 r., starosta obce, nezávislý kandidát
3. Ondrej Kováč, Ing., 45 r., podnikateľ, Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko
Obecný úrad Veľký Biel

Prechod pre chodcov pri MŠ
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törvény a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes
törvények módosításáról és kiegészítéséről 178. § (2) bekezdése
szerint nyilvánosságra hozza a községi polgármester-választás
nyilvántartásba vett jelöltjeinek névjegyzékét:
1. Richard Blecha, Mgr., 32 éves., jogász, Szabadság és Szolidaritás,
Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽANO)
2. Anton Danter, 59 éves., község polgármestere, független jelölt
3. Ondrej Kováč, Ing., 45 éves., vállalkozó, Kotleba – A mi Szlovákiánk Néppárt

Nové lavičky v cintoríne

Príspevok
Dva týždne plné dopravných a záchranárskych zážitkov
sme uzatvárali exkurziou spojenou so samozberom jahôd. Pán Ríha
nám porozprával veľa zaujímavých informácií o jahodách, o ich
pestovaní, starostlivosti o ne priamo na plantáži v Dunajskej Lužnej.
Po krátkom, ale zaujímavom rozprávaní sme mali možnosť ochutnať
sladké jahôdky, ktoré sme si na plantáži vlastnoručne nazbierali.
Bolo to krásne, chutné a voňavé zážitkové učenie sa pre deti.
Posledný májový deň sme sa stali účastníkmi výchovného
koncertu Annabel Lee (Matka a jej stratené dieťa). Príbeh bol spracovaný na motívy E. A. Poea - hudobne upravený významným autorom
hudobných rozprávok pre deti - Jurajom Hatríkom, ktorý našu škôlku
v tento deň aj osobne navštívil. V hudobnom príbehu účinkovali traja
umelci. Huslistka, violista a umelkyňa, ktorá nás celým koncertom
sprevádzala hovoreným slovom, spevom a tancom v spolupráci s
deťmi na motívy ľudovej hudby a detských ľudových piesní.
Deti umelcov odmenili veľkým potleskom a z koncertu odchádzali v
dobrej nálade, obohatený krásnymi zážitkami.

Medzinárodný deň detí sme oslávili v našej škôlke najlepšie
ako sa dá. Triedy boli vyzdobené farebnými balónmi, pani učiteľky
pomaľovali tváre detí podľa ich želania. Od samého rána to bol deň
plný detských úsmevov a šťastia.
Po desiate na deti čakalo jedno z prekvapení. Prišiel medzi
nás ujo žonglér Alexander Belovics KNICK-KNACK, ktorý mal pre deti
pripravený pestrý, zaujímavý a zábavný program s loptičkami od
výmyslu sveta. Deti sa s veľkým záujmom do tohto programu
zapájali, plné elánu skúšali všetky triky a kúsky, ktoré ujo žonglér
pripravil. Po pestrom programe deti čakalo ďalšie prekvapenie.
Vybrali sme sa na prechádzku a ani jedno z nich netušilo, že to nie je
len obyčajná prechádzka, ale naša konečná zastávka končí sladkou
odmenou -ZMRZLINOU. Mali ste vidieť tie rozžiarené očká, keď zistili,
že si môžu vybrať zmrzlinuuuuuuuuu. Nemuseli sme ani vedieť čítať
myšlienky, všetky sme vedeli, čo našim chrobáčikom ide malou
hlavičkou. Po sladkom prekvapení sme sa opäť vrátili do škôlky, kde
nás čakal chutný obed. Určite si všetci viete predstaviť ako tento
obed skončil, keďže pred malou chvíľou, deti dojedli najlepšiu zmrzlinu. Popravde, pani kuchárka z nás radosť nemala, ale predsa, tento
deň patril deťom. Deti si mysleli, že po obede sa musí spinkať. Pani
učiteľky mali aj do tretice prekvapenie a nachystali triedy tak, že sú
deti v kine, bol pripravený popcorn, džúsiky, keksíky a deti mohli
pozerať rozprávku v polohe, ktorú si vyberú samé. Ako to už býva v
triede najmenších detí od únavy aj zaspali. Po kine mali deti nachystaný chutný olovrant, vynikajúci koláčik a ovocie. Kým sme s deťmi
vyšli poobede na školský dvor, pani učiteľky ešte rozdali malé darčeky všetkým deťom. Popoludnie sme strávili na školskom dvore, kde
si deti volili hry podľa svojho výberu. Takto sme strávili deň detí v
našej škôlke. Bol to deň plný úsmevov, pohody, prekvapení, radostí.

V zábave sme pokračovali aj pri oslavách Dňa našich najmilších oteckov. Opäť to bol jeden z najkrajších dní, ktoré sme spoločne
s rodičmi oslávili. Zúčastnili sa na akcii oteckovia spolu so svojimi
deťmi, prišli ich podporiť aj ich skvelé manželky, mamičky a niektoré
deti mali podporu aj u starých rodičov.
Toto skvelé popoludnie uvádzali animátori STEP UP, ktorí mali
prichystané súťaže, v ktorých súťažili hlavne oteckovia, ale pridali sa
aj aktívne mamičky. Spolu s klaunami si deti zatancovali tance a
zaspievali si známe piesne. Celé popoludnie sa nieslo v znamení
šťastných detí, ktoré si plnými dúškami užívali spoločnosť svojich
oteckov a mamičiek. Krásne počasie, ktoré nám prialo nás hrialo a
všetci sme si užívali pohodový podvečer.
Mamičky prichystali svojim deťom dobroty od výmyslu sveta chutné maﬃny, pagáčiky, koláčiky, oteckovia pripravili ohnisko, kde
si spoločne po súťažení s deťmi opekali špekáčiky. Rozžiarené detské
očká si pri stoloch s občerstvením nevedeli vybrať a tak v každom
detskom, ale aj dospelom brušku skončila každá jedna dobrota, čo
bola pripravená na stole.
Ešte pred prázdninami, kde sa vzalo, tu sa vzalo, navštívilo
našu škôlku bábkové divadlo Makile s rozprávkou o slimákovi
Štefanovi. Detičky s napätými uškami počúvali každé jedno slovo,
ktoré slimáčica Kislimka povedala. Pomáhali jej aj pri precvičovaní
hlások spolu so slimákom Štefanom. Veru, zo začiatku sa aj oni
posmievali, keď počuli ako šušle a račkuje Štefan, ale potom pomocou cvičení a pesničiek si precvičili výslovnosť a pomohli tak slimákovi Štefanovi. Deti veľmi rýchlo pochopili, že vysmievanie nie je správne a lepšie je, keď si navzájom pomáhame. Celý príbeh nakoniec
skončil šťastne. Slimák Štefan sa naučil správne vyslovovať hlásky,
ktoré mu robili problémy a nakoniec si spokojne vzal slimáčicu
Stelku. Svadba Vám to bola prenádheeeeeernáááá, všetci sme si
zaspievali na konci aj zatancovali.
Ďalší školský rok je takmer na konci. Po dňoch plných hier v
škôlke, pri ktorých sa deti mnoho dozvedeli, naučili, vyskúšali, ale aj
zopakovali, si zaslúžili krásny výlet. V stredu 27. júna sme všetci
nastúpili do autobusov a viezli sa pár kilometrov južnejšie, až kým
sme nedorazili do dedinky Orechová Potôň, kde sa nachádza
novovybudovaný MALKIA park – útočisko pre zvieratá, ktoré boli
týrané alebo nechcené. Svoj nový domov tu našli levy, tigre, leopardy, jaguáre, rysy, pumy, gepardy. Zblízka sme videli tiež gibony,
malpy a lemury, papagáje, surikaty, či korytnačky. Mohli sme pohladiť a nakŕmiť zebry, somáriky, ovce, kozy, lamy. Po prejdení celého
areálu MALKIA parku so sprievodkyňou, ktorá nám porozprávala o
zvieratkách veľa zaujímavostí, sme mali pripravený obed v jednom z
bistier priamo v areáli.
Čas tak rýchlo plynie a najviac si to uvedomujeme vtedy,
keď sa pozeráme na svoje deti. Videli sme to, keď nastal čas lúčenia
našich predškolákov. Deti vyrástli, už to nie sú tie drobné trojročné
tváričky, je čas posunúť sa ďalej. V tomto školskom roku sa rozlúčilo
s materskou školou 27 predškolákov. Aby bola rozlúčka ako sa patrí,
rodičia pre svojich budúcich prvákov pripravili prekvapenie a vyzdobili triedy, kde nás čakali všakovaké dobrôtky, tanec a zábava. Pesničkami a básničkami sme sa rozlúčili aj s ostatnými kamarátmi z iných
tried. Vybrali sme sa tiež za pani kuchárkami, pánom starostom a
tetami z obecného úradu, aby sme sa poďakovali za starostlivosť aj
im. V poobedňajších hodinách nás čakalo vystúpenie pre rodičov a
zamestnancov materskej školy, kde sa deti rozlúčili spevom, básničkami a tancom. Slávnosť ukončila pani riaditeľka príhovorom, v
ktorom zaželala deťom veľa úspechov na novej ceste - ceste do veľkej
školy a lúčiacim sa deťom odovzdala za ich škôlkarsku usilovnosť
rozlúčkové listy, knižku, doska na zošity a farbičky a zaželala im veľa
sily, aby sa im prvé čiarky podarili a písmenká boli ako kvietky, aby
ich rozpoznali všetky.
Na záver aj deti obdarovali kvetmi, darom pre celú materskú školu pani učiteľky, tety školníčky a pani kuchárky, za čo deťom
a ich rodičom srdečne a s úctou ďakuje celý kolektív materskej školy.
Veríme, že deti, ktoré sa stali za tie štyri roky trochu aj našimi deťmi
na nás nezabudnú a spomienky, ktoré im zostanú budú tými najlepšími. „....žime pre deti a naučme ich žiť, lebo žiť je rovnica o mnohých
neznámych, ktorá sa ráta celý život...“
kolektív materskej školy
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Rozšírenie kapacity ČOV
Obec poslala žiadosti o vypracovanie cenových kalkulácií na
rozšírenie kapacity čističky odpadových vôd z aktuálnych 2200 na
5000 EO (ekvivalentných obyvateľov). Na základe prijatých ponúk a
analýz zástupcovia obce navrhnú riešenie ﬁnancovania a zhodnotia dôležitosť projektu.
Cyklotrasa - aktualizácia
Dňa 13.6.2018 obec Veľký Biel dostala do dlhodobého prenájmu
(na základe nájomnej zmluvy) budovu železničnej stanice v cene
nájmu 111,64€ na rok. Obci sa podarilo vyjednať podmienky na
základe investičného zámeru: úschovňa bicyklov, sociálne zariadenia a rekonštrukcia priestorov čakárne, ktoré budú k dispozícii
cestujúcim nielen z Veľkého Bielu, ale aj z okolitých obcí.
Parkovisko pri kostole - aktualizácia
V júli tohto roka boli ukončené práce na rekonštrukcii a spevnení
plochy určenej pre návštevníkov kostola a farnosti.
Kaplnka na cintoríne v Malom Bieli
27.6.2018 bola požehnaná zrekonštruovaná kaplnka bratislavským
arcibiskupom J. E. Mons. ICDr. Stanislavom Zvolenským, PhD.
Financovanie rekonštrukcie obec čerpala z vlastných zdrojov a
sponzorských príspevkov.

Väčší komfort pre návštevníkov kultúrneho domu
Na základe cieľa zvýšenia pocitu komfortu návštevníkov a prenajímateľov sály kultúrneho domu bola inštalovaná klimatizačná
jednotka zabezpečujúca výmenu a ochladenie vzduchu. Zakúpenie
technológie a samotná inštalácia sa uskutočnili na základe zákazky
podľa riadneho výberového konania a obec na tento projekt čerpala ﬁnancie zo schváleného rozpočtu na rok 2018.

Fokozottabb kényelem a kultúrház látogatói számára
A kultúrházba látogatók és a termek bérlői komfortérzetének
növelésére irányuló célkitűzés alapján légkondicionáló berendezés
lett beszerelve, amely biztosítja a levegő hűtését. A technológia
megvásárlását és maga a szerelést egy alapos kiválasztási folyamat
előzte meg, majd a megrendelés alapján kezdődtek meg a munkálatok. Ez a projekt a 2018-ban jóváhagyott költségvetésből volt fedezve.

Kerékpárút – fejlemények
2018. június 13-án Magyarbél hosszútávú bérbe kapta (bérleti
szerződés alapján) a vasútállomás épületét, évi 111,64 eurós bérleti
díj fejében. A községnek sikerült módosítani a feltételeket, a befektetési terv alapján: kerékpár tároló, szociális berendezések és a
várakozó helyiség felújítása, amelyek nem csak a magyarbéli utasok,
hanem a környező falvak utasainak is szolgálnának.

Nový chodník v obci
Križovatka ulíc Kaštielska - Bratislavská - Poštová bude v najbližších
dňoch bezpečnejšia, hlavne pre cyklistov a chodcov. Táto náprava
problematického stavu denného priebehu cestnej premávky bola
vyriešená v podobe vybudovania nového chodníka, ktorý prepojí
ulice Kaštielska - Poštová - Školská, čo veľmi vítajú aj obyvatelia
dotknutých domov, pred ktorými chodník vyrastie.

Új járda a községünkben
A Kastély -, Pozsonyi-, és Posta utca kereszteződése hamarosan
biztonságosabb lesz, főként a kerékpárosok és a gyalogosok számára.
A mindennapi közúti forgalom menetének problematikus helyzetét
egy új járda kiépítésével orvosoljuk, amely összeköti majd a Kastély-,
Posta-, és az Iskola utcákat. Ezt a változást pozitívan értékelik azok a
lakosok is, akik házai előtti utat az említett járda átszeli majd.

A templom melletti parkoló kialakítása
Idén júliusban fejeződtek be a templomot és plébániát látogatóknak
szánt felület felújító és megerősítő munkálatai.

Nová budova školy
Na jeseň začali práce na výstavbe nového pavilónu Základnej školy
vo Veľkom Bieli. Na 650 m2 vzniknú priestory pre 4 triedy, kabinety
pre učiteľov, jedáleň s výdajňou, hygienické zariadenia a technické
miestnosti. Verejné obstarávanie s názvom „KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILÓNU ZÁKLADNEJ ŠKOLY VEĽKÝ
BIEL“ zabezpečovala pre obec externá ﬁrma zaoberajúca sa touto
službou. Daná ﬁrma zmluvne garantuje dodržanie podmienok a
postupov verejného obstarávania stanovených zákonom. Víťazná
ponuka na zabezpečenie projektu je o 20 000€ nižšia ako bola
predpokladaná hodnota zákazky v podmienkach verejného obstarávania. Všetky dokumenty k tejto súťaži je možné nájsť na internetovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/412685
Podľa harmonogramu je dokončenie výstavby naplánované na jún
2019. Do oﬁciálneho užívania bude pavilón odovzdaný na otvorení
nového školského roka 2019/2020.

Az iskola új épülete
Ősszel megkezdődött a magyarbéli általános iskola új pavilonjának
építése. 650 m2 - en 4 osztály, tanári szoba, étkezde, szaniter és
technikai helyiségek fognak kialakulni. A "A MAGYARBÉLI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÚJ PAVILONJÁNAK KIÉPÍTÉSÉNEK KOMPLEX BEBIZTOSÍTÁSA“ név alatt futó közbeszerzést az önkormányzat számára egy
ezzel a szolgáltatással foglalkozó külső cég biztosította. Az adott cég,
szerződésbe foglalva garantálja a közbeszerzési feltételeknek és
eljárásoknak a törvény által előírt betartását. A projektet biztosító
nyertes ajánlat 20 000 euróval alacsonyabb, mint a közbeszerzés
feltételeiben megfogalmazott megbízás becsült összege. A közbeszerzés minden irata a következő honlapon található:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/412685
Az ütemterv szerint az építkezés befejezése 2019 júniusára várható.
A 2019-2020-as új tanév megnyitásán kerül majd sor a pavilon átadására és hivatalos megnyitására.

Doplnenie LED svietidiel
V našej obci sa uskutočnila tretia fáza modernizácie verejného
osvetlenia. Zakúpilo sa 43 LED svietidiel. Časť svietidiel nahradila
klasické sodíkové svetlá na uliciach, ktoré neboli zahrnuté v prvých
dvoch fázach a zvyšné svietidlá osvetlia existujúce a plánované
priechody pre chodcov.

LED világítótestek kiegészítése
Falunkban a közvilágítás korszerűsítésének 3. fázisa zajlott le. 43 LED
világítótest lett megvásárolva. A világítótestek egy része az utcákon
lévő, klasszikus nátrium lámpákat cserélte le, amelyek nem voltak
beleszámítva az első két fázisba. A maradék világítótestek a létező és
tervezett gyalogosátkelőhelyeket világítják meg.

Rozšírenie kamerového systému v obci
Vďaka kvalitne vypracovanému projektu a úspešnej žiadosti o
dotáciu od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky získala obec
ﬁnančný príspevok na rozšírenie kamerového systému. Rozšírenie
bude podliehať verejnej ploche v časti Malý Biel. Inštalácia je naplánovaná ešte do konca roku 2018.

A kamerarendszer bővítése a faluban
A gondosan kidolgozott projektnek és a Szlovák Köztársaság belügyminisztériumára benyújtott sikeres pályázati kérelmének köszönhetően a község pénzügyi támogatást kapott a kamerarendszer
bővítéséhez. A bővítés a falu németbéli részének nyilvános területeit
illeti. A szerelés még a 2018-as év végéig van tervezve.

Doplnenie dopravných značiek
Na jeseň 2018 je naplánované doplnenie dopravného značenia v
našej obci. Jedná sa predovšetkým o značky “Hlavná cesta”, ”Stop”
a ”Daj prednosť v jazde” na križovatkách, kde takéto označenie
chýba alebo je zastarané. Pri budove materskej školy a v križovatke
Bratislavská – Železničná pribudli nové priechody pre chodcov. V
štádiu riešenia sú aj ďalšie priechody, konkrétne na Obchodnej ulici
smerom zo Slivkovej ulice a priechod na križovatke pri Pošte. Výhľadovo má obec naplánové aj ďalšie priechody.

Útjelzőtáblák kiegészítése
2018 őszére van tervezve falunk útjelzőtábláinak kiegészítése.
Főként a “Főút”, “Stop” és “Adj előnyt” táblákról van szó, amelyek a
kereszteződésekből vagy hiányoznak, vagy már elavultak. Az óvoda
épületénél és a Pozsonyi és Vasút utca kereszteződésénél új gyalogosátkelőhelyek alakultak. Folyamatban van a következő átkelőhelyek intézése, konkrétan az Üzlet utcán, a Szilva utca irányából,
továbbá a postánál lévő kereszteződésben. Tervben van több gyalogosátkelőhely kialakítása is.

Mesiac úcty k starším
Ako každý rok si v októbri pripomíname úctu k starším. Pre miestnych dôchodcov obec zorganizovala výlet do Patiniec a Štúrova.

Az idősek hónapja
Mint minden évben, idén is októberben emlékeztünk meg az idősekről. A helyi nyugdíjasok számára a község kirándulást szervezett
Patba és Párkányba.

Kápolna a németbéli temetőben
2018.6.27-én, a megyés püspök - pozsonyi metropolita, J.E. Mons. ICDr.
Stanislav Zvolenský, PhD. szentelte fel a felújított kápolnát. A felújítást a
község a saját forrásaiból, valamint támogatói hozzájárulásokból fedezte.
Az ártézi kút vizének ellenőrzése
Községünk minden évben mintát vesz az ártézi kútból, amely laboratóriumi vizsgálatra kerül, ezzel ellenőrizve a víz állapotát és értékeit.
Az eredmények alapján, a víz értékei eleget tesznek normáknak.
Ennek következtében, továbbra is ivóvíznek nyilváníthatjuk – a víz
biztonságos és bármilyen aggály nélkül fogyasztható.

Stroje na cvičenie
Tesne pred otvorením školských prázdnin boli v areáli bielskeho
jazera nainštalované vonkajšie posilňovacie stroje na cvičenie.
Obec tak využila plochu pozemku v jej vlastníctve a rozšírila
možnosti verejne dostupných športových aktivít.

Tornagépek
Az iskolai szünet kezdete előtt a magyarbéli tó területére szabadtéri
edzőgépek lettek telepítve. Ezzel a falu kihasználta a tulajdonában
lévő telket és bővítette a nyilvánosan elérhető sport tevékenységeket.

Autobusová zastávka Malý Biel
V septembri bola vybudovaná nová zastávka na Seneckej ulici.
Výstavba bola plánovaná a ﬁnancovaná z rozpočtu obce na rok 2018.
Cintorín
Na podnet majiteľov hrobov v cintoríne, ktorí hlásili značné znečistenie a škody spôsobené vtáctvom, bola nainštalovaná senzorická
plašička vtákov. Obec následne skontroluje a prehodnotí stav po
inštalovaní tohto zariadenia. Obec taktiež doplnila nové lavičky a v
pláne je pridanie osvetlenia a vybudovanie prístrešku pred domom
smútku vo veľkobielskom cintoríne.
Božie muky
V letných mesiacoch sa uskutočnolo čistenie a reštaurovanie
božích múk v obci. Aktuálne sa ukončujú práce na kríži (pri
zmrzline), ktoré budú oﬁciálne ukončené kolaudáciou.
Pozemkové úpravy v obci
V rámci pozemkových úprav prebieha od 15.10.2018 fyzické zameriavanie a vytyčovanie pozemkov a obecných ciest. Obec a ostatní
majitelia tak získajú presný prehľad, celistvosť pozemkov a ich
lepšiu dostupnosť.

6

A szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése
A község egy árkalkuláció kidolgozást kérvényezett a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítését illetően, amely segítségével a kapacitást
a jelenlegi 2200 EL (egyenértékű a lakossággal), 5000-re növelné. A
beérkezett ajánlatok és elemzések alapján, a község képviselői
javaslatot tesznek a pénzügyi fedezéssel kapcsolatban, valamint
mérlegelik majd a projekt fontosságát.

Kontrola vody z Artézskej studne
Obec každoročne kontroluje stav a hodnoty vody z artézskej
studne prostredníctvom odobratia vzoriek, ktoré potom putujú na
laboratórny rozbor. Na základe výsledkov sú hodnoty vody v rámci
noriem spĺňajúcich označenie “pitná voda”. Voda je teda bezpečná
a bez akýchkoľvek obáv ju môžete piť.

Prechody pre chodcov
Po niekoľkomesačnom procese úradných konaní a čakaní na
uplynutie pripomienkovacích konaní a schvaľovaní príslušnými
orgánmi na povolenie vybudovania prechodov pre chodcov bol
prvý prechod vyznačený na Železničnej ulici (odbočka na Novú
Dedinku). Pri základnej škole bol prechod obnovený a pri materskej škole bol vyznačený nový prechod.

Správy a oznamy Obecného úradu - A községháza értesítései

Gyalogosátkelőhelyek
Falunknak több hónapon át várnia kellett a hivatalos eljárások
folyamatának befejezésére, az észrevételező eljárások lefolyására és
az illetékes szervek jóváhagyására a gyalogosátkelőhely kiépítéshez
szükséges engedélyre (megj. mivel az út a BSK tulajdonában van).
Pár hónap elteltével sikerült az első gyalogosátkelőhelyet kijelölni a
Vasút utcán (az újfalusi letérőnél). Az alapiskolánál lévő gyalogosátkelő felújításra került, az óvódánál pedig új átkelő lett kijelölve.
Németbéli autóbuszmegálló
Szeptemberben a Szenci utcán új autóbuszmegálló lett felépítve. Az
építés része volt a 2018 – as év költségvetésének, így ebből a forrásból is volt fedezve.
Temető
A temető sír-tulajdonosai kezdeményezésére, akik jelentős – madarak által okozott - piszkítást és kárt jelentettek, mozgásérzékelő
madárriasztók lettek felszerelve. Ezt követően a község ellenőrzi és
átértékeli a helyzetet. A falu szintén új padokkal egészítette ki a
temetőt. Tervben van a megvilágítás bővítése és a magyarbéli
temető halottasház előtti tér lefedése.
Vallási szobrok, építmények, keresztek
A nyári hónapokban községünkben a vallási szobrok, keresztek,
építmények tisztítása és felújítása vette kezdetét. Jelenleg a fagyizó
melletti kereszt felújításának végéhez közeledünk, amelyet hivatalos
használatba adással fogunk befejezni.
Telekrendezés a községünkben
A telekrendezés keretein belül, 2018.10.15-től a földtelkek és a
község útjainak ﬁzikai kimérése és megjelölése van folyamatban. A
falu és a többi tulajdonos ezáltal pontos áttekintést nyernek a telkek
egységéről és a hozzáférhetőségről.

Jubilanti
Zástupcovia sociálnej komisie tradične každý rok pozývajú obyvateľov, ktorí oslávili významné životné jubileá na spoločné posedenie. Pre jubilantov bol pripravený krátky program v podaní detičiek
z materskej školy, vystúpenie hudobnej skupiny, občerstvenie a
príjemná atmosféra.

Jubilánsok
A Szociális Bizottság képviselői hagyományosan évente közös ünneplésre hívják azokat a lakosokat, akik jelentős életévet ünnepeltek. A
jubilánsokat egy rövid programmal lepték meg az óvódások,
valamint zenés fellépés, frissítők és kellemes hangulat várta az ünnepelteket.
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analýz zástupcovia obce navrhnú riešenie ﬁnancovania a zhodnotia dôležitosť projektu.
Cyklotrasa - aktualizácia
Dňa 13.6.2018 obec Veľký Biel dostala do dlhodobého prenájmu
(na základe nájomnej zmluvy) budovu železničnej stanice v cene
nájmu 111,64€ na rok. Obci sa podarilo vyjednať podmienky na
základe investičného zámeru: úschovňa bicyklov, sociálne zariadenia a rekonštrukcia priestorov čakárne, ktoré budú k dispozícii
cestujúcim nielen z Veľkého Bielu, ale aj z okolitých obcí.
Parkovisko pri kostole - aktualizácia
V júli tohto roka boli ukončené práce na rekonštrukcii a spevnení
plochy určenej pre návštevníkov kostola a farnosti.
Kaplnka na cintoríne v Malom Bieli
27.6.2018 bola požehnaná zrekonštruovaná kaplnka bratislavským
arcibiskupom J. E. Mons. ICDr. Stanislavom Zvolenským, PhD.
Financovanie rekonštrukcie obec čerpala z vlastných zdrojov a
sponzorských príspevkov.

Väčší komfort pre návštevníkov kultúrneho domu
Na základe cieľa zvýšenia pocitu komfortu návštevníkov a prenajímateľov sály kultúrneho domu bola inštalovaná klimatizačná
jednotka zabezpečujúca výmenu a ochladenie vzduchu. Zakúpenie
technológie a samotná inštalácia sa uskutočnili na základe zákazky
podľa riadneho výberového konania a obec na tento projekt čerpala ﬁnancie zo schváleného rozpočtu na rok 2018.

Fokozottabb kényelem a kultúrház látogatói számára
A kultúrházba látogatók és a termek bérlői komfortérzetének
növelésére irányuló célkitűzés alapján légkondicionáló berendezés
lett beszerelve, amely biztosítja a levegő hűtését. A technológia
megvásárlását és maga a szerelést egy alapos kiválasztási folyamat
előzte meg, majd a megrendelés alapján kezdődtek meg a munkálatok. Ez a projekt a 2018-ban jóváhagyott költségvetésből volt fedezve.

Kerékpárút – fejlemények
2018. június 13-án Magyarbél hosszútávú bérbe kapta (bérleti
szerződés alapján) a vasútállomás épületét, évi 111,64 eurós bérleti
díj fejében. A községnek sikerült módosítani a feltételeket, a befektetési terv alapján: kerékpár tároló, szociális berendezések és a
várakozó helyiség felújítása, amelyek nem csak a magyarbéli utasok,
hanem a környező falvak utasainak is szolgálnának.

Nový chodník v obci
Križovatka ulíc Kaštielska - Bratislavská - Poštová bude v najbližších
dňoch bezpečnejšia, hlavne pre cyklistov a chodcov. Táto náprava
problematického stavu denného priebehu cestnej premávky bola
vyriešená v podobe vybudovania nového chodníka, ktorý prepojí
ulice Kaštielska - Poštová - Školská, čo veľmi vítajú aj obyvatelia
dotknutých domov, pred ktorými chodník vyrastie.

Új járda a községünkben
A Kastély -, Pozsonyi-, és Posta utca kereszteződése hamarosan
biztonságosabb lesz, főként a kerékpárosok és a gyalogosok számára.
A mindennapi közúti forgalom menetének problematikus helyzetét
egy új járda kiépítésével orvosoljuk, amely összeköti majd a Kastély-,
Posta-, és az Iskola utcákat. Ezt a változást pozitívan értékelik azok a
lakosok is, akik házai előtti utat az említett járda átszeli majd.

A templom melletti parkoló kialakítása
Idén júliusban fejeződtek be a templomot és plébániát látogatóknak
szánt felület felújító és megerősítő munkálatai.

Nová budova školy
Na jeseň začali práce na výstavbe nového pavilónu Základnej školy
vo Veľkom Bieli. Na 650 m2 vzniknú priestory pre 4 triedy, kabinety
pre učiteľov, jedáleň s výdajňou, hygienické zariadenia a technické
miestnosti. Verejné obstarávanie s názvom „KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILÓNU ZÁKLADNEJ ŠKOLY VEĽKÝ
BIEL“ zabezpečovala pre obec externá ﬁrma zaoberajúca sa touto
službou. Daná ﬁrma zmluvne garantuje dodržanie podmienok a
postupov verejného obstarávania stanovených zákonom. Víťazná
ponuka na zabezpečenie projektu je o 20 000€ nižšia ako bola
predpokladaná hodnota zákazky v podmienkach verejného obstarávania. Všetky dokumenty k tejto súťaži je možné nájsť na internetovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/412685
Podľa harmonogramu je dokončenie výstavby naplánované na jún
2019. Do oﬁciálneho užívania bude pavilón odovzdaný na otvorení
nového školského roka 2019/2020.

Az iskola új épülete
Ősszel megkezdődött a magyarbéli általános iskola új pavilonjának
építése. 650 m2 - en 4 osztály, tanári szoba, étkezde, szaniter és
technikai helyiségek fognak kialakulni. A "A MAGYARBÉLI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÚJ PAVILONJÁNAK KIÉPÍTÉSÉNEK KOMPLEX BEBIZTOSÍTÁSA“ név alatt futó közbeszerzést az önkormányzat számára egy
ezzel a szolgáltatással foglalkozó külső cég biztosította. Az adott cég,
szerződésbe foglalva garantálja a közbeszerzési feltételeknek és
eljárásoknak a törvény által előírt betartását. A projektet biztosító
nyertes ajánlat 20 000 euróval alacsonyabb, mint a közbeszerzés
feltételeiben megfogalmazott megbízás becsült összege. A közbeszerzés minden irata a következő honlapon található:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/412685
Az ütemterv szerint az építkezés befejezése 2019 júniusára várható.
A 2019-2020-as új tanév megnyitásán kerül majd sor a pavilon átadására és hivatalos megnyitására.

Doplnenie LED svietidiel
V našej obci sa uskutočnila tretia fáza modernizácie verejného
osvetlenia. Zakúpilo sa 43 LED svietidiel. Časť svietidiel nahradila
klasické sodíkové svetlá na uliciach, ktoré neboli zahrnuté v prvých
dvoch fázach a zvyšné svietidlá osvetlia existujúce a plánované
priechody pre chodcov.

LED világítótestek kiegészítése
Falunkban a közvilágítás korszerűsítésének 3. fázisa zajlott le. 43 LED
világítótest lett megvásárolva. A világítótestek egy része az utcákon
lévő, klasszikus nátrium lámpákat cserélte le, amelyek nem voltak
beleszámítva az első két fázisba. A maradék világítótestek a létező és
tervezett gyalogosátkelőhelyeket világítják meg.

Rozšírenie kamerového systému v obci
Vďaka kvalitne vypracovanému projektu a úspešnej žiadosti o
dotáciu od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky získala obec
ﬁnančný príspevok na rozšírenie kamerového systému. Rozšírenie
bude podliehať verejnej ploche v časti Malý Biel. Inštalácia je naplánovaná ešte do konca roku 2018.

A kamerarendszer bővítése a faluban
A gondosan kidolgozott projektnek és a Szlovák Köztársaság belügyminisztériumára benyújtott sikeres pályázati kérelmének köszönhetően a község pénzügyi támogatást kapott a kamerarendszer
bővítéséhez. A bővítés a falu németbéli részének nyilvános területeit
illeti. A szerelés még a 2018-as év végéig van tervezve.

Doplnenie dopravných značiek
Na jeseň 2018 je naplánované doplnenie dopravného značenia v
našej obci. Jedná sa predovšetkým o značky “Hlavná cesta”, ”Stop”
a ”Daj prednosť v jazde” na križovatkách, kde takéto označenie
chýba alebo je zastarané. Pri budove materskej školy a v križovatke
Bratislavská – Železničná pribudli nové priechody pre chodcov. V
štádiu riešenia sú aj ďalšie priechody, konkrétne na Obchodnej ulici
smerom zo Slivkovej ulice a priechod na križovatke pri Pošte. Výhľadovo má obec naplánové aj ďalšie priechody.

Útjelzőtáblák kiegészítése
2018 őszére van tervezve falunk útjelzőtábláinak kiegészítése.
Főként a “Főút”, “Stop” és “Adj előnyt” táblákról van szó, amelyek a
kereszteződésekből vagy hiányoznak, vagy már elavultak. Az óvoda
épületénél és a Pozsonyi és Vasút utca kereszteződésénél új gyalogosátkelőhelyek alakultak. Folyamatban van a következő átkelőhelyek intézése, konkrétan az Üzlet utcán, a Szilva utca irányából,
továbbá a postánál lévő kereszteződésben. Tervben van több gyalogosátkelőhely kialakítása is.

Mesiac úcty k starším
Ako každý rok si v októbri pripomíname úctu k starším. Pre miestnych dôchodcov obec zorganizovala výlet do Patiniec a Štúrova.

Az idősek hónapja
Mint minden évben, idén is októberben emlékeztünk meg az idősekről. A helyi nyugdíjasok számára a község kirándulást szervezett
Patba és Párkányba.

Kápolna a németbéli temetőben
2018.6.27-én, a megyés püspök - pozsonyi metropolita, J.E. Mons. ICDr.
Stanislav Zvolenský, PhD. szentelte fel a felújított kápolnát. A felújítást a
község a saját forrásaiból, valamint támogatói hozzájárulásokból fedezte.
Az ártézi kút vizének ellenőrzése
Községünk minden évben mintát vesz az ártézi kútból, amely laboratóriumi vizsgálatra kerül, ezzel ellenőrizve a víz állapotát és értékeit.
Az eredmények alapján, a víz értékei eleget tesznek normáknak.
Ennek következtében, továbbra is ivóvíznek nyilváníthatjuk – a víz
biztonságos és bármilyen aggály nélkül fogyasztható.

Stroje na cvičenie
Tesne pred otvorením školských prázdnin boli v areáli bielskeho
jazera nainštalované vonkajšie posilňovacie stroje na cvičenie.
Obec tak využila plochu pozemku v jej vlastníctve a rozšírila
možnosti verejne dostupných športových aktivít.

Tornagépek
Az iskolai szünet kezdete előtt a magyarbéli tó területére szabadtéri
edzőgépek lettek telepítve. Ezzel a falu kihasználta a tulajdonában
lévő telket és bővítette a nyilvánosan elérhető sport tevékenységeket.

Autobusová zastávka Malý Biel
V septembri bola vybudovaná nová zastávka na Seneckej ulici.
Výstavba bola plánovaná a ﬁnancovaná z rozpočtu obce na rok 2018.
Cintorín
Na podnet majiteľov hrobov v cintoríne, ktorí hlásili značné znečistenie a škody spôsobené vtáctvom, bola nainštalovaná senzorická
plašička vtákov. Obec následne skontroluje a prehodnotí stav po
inštalovaní tohto zariadenia. Obec taktiež doplnila nové lavičky a v
pláne je pridanie osvetlenia a vybudovanie prístrešku pred domom
smútku vo veľkobielskom cintoríne.
Božie muky
V letných mesiacoch sa uskutočnolo čistenie a reštaurovanie
božích múk v obci. Aktuálne sa ukončujú práce na kríži (pri
zmrzline), ktoré budú oﬁciálne ukončené kolaudáciou.
Pozemkové úpravy v obci
V rámci pozemkových úprav prebieha od 15.10.2018 fyzické zameriavanie a vytyčovanie pozemkov a obecných ciest. Obec a ostatní
majitelia tak získajú presný prehľad, celistvosť pozemkov a ich
lepšiu dostupnosť.
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A szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése
A község egy árkalkuláció kidolgozást kérvényezett a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítését illetően, amely segítségével a kapacitást
a jelenlegi 2200 EL (egyenértékű a lakossággal), 5000-re növelné. A
beérkezett ajánlatok és elemzések alapján, a község képviselői
javaslatot tesznek a pénzügyi fedezéssel kapcsolatban, valamint
mérlegelik majd a projekt fontosságát.

Kontrola vody z Artézskej studne
Obec každoročne kontroluje stav a hodnoty vody z artézskej
studne prostredníctvom odobratia vzoriek, ktoré potom putujú na
laboratórny rozbor. Na základe výsledkov sú hodnoty vody v rámci
noriem spĺňajúcich označenie “pitná voda”. Voda je teda bezpečná
a bez akýchkoľvek obáv ju môžete piť.

Prechody pre chodcov
Po niekoľkomesačnom procese úradných konaní a čakaní na
uplynutie pripomienkovacích konaní a schvaľovaní príslušnými
orgánmi na povolenie vybudovania prechodov pre chodcov bol
prvý prechod vyznačený na Železničnej ulici (odbočka na Novú
Dedinku). Pri základnej škole bol prechod obnovený a pri materskej škole bol vyznačený nový prechod.

Správy a oznamy Obecného úradu - A községháza értesítései

Gyalogosátkelőhelyek
Falunknak több hónapon át várnia kellett a hivatalos eljárások
folyamatának befejezésére, az észrevételező eljárások lefolyására és
az illetékes szervek jóváhagyására a gyalogosátkelőhely kiépítéshez
szükséges engedélyre (megj. mivel az út a BSK tulajdonában van).
Pár hónap elteltével sikerült az első gyalogosátkelőhelyet kijelölni a
Vasút utcán (az újfalusi letérőnél). Az alapiskolánál lévő gyalogosátkelő felújításra került, az óvódánál pedig új átkelő lett kijelölve.
Németbéli autóbuszmegálló
Szeptemberben a Szenci utcán új autóbuszmegálló lett felépítve. Az
építés része volt a 2018 – as év költségvetésének, így ebből a forrásból is volt fedezve.
Temető
A temető sír-tulajdonosai kezdeményezésére, akik jelentős – madarak által okozott - piszkítást és kárt jelentettek, mozgásérzékelő
madárriasztók lettek felszerelve. Ezt követően a község ellenőrzi és
átértékeli a helyzetet. A falu szintén új padokkal egészítette ki a
temetőt. Tervben van a megvilágítás bővítése és a magyarbéli
temető halottasház előtti tér lefedése.
Vallási szobrok, építmények, keresztek
A nyári hónapokban községünkben a vallási szobrok, keresztek,
építmények tisztítása és felújítása vette kezdetét. Jelenleg a fagyizó
melletti kereszt felújításának végéhez közeledünk, amelyet hivatalos
használatba adással fogunk befejezni.
Telekrendezés a községünkben
A telekrendezés keretein belül, 2018.10.15-től a földtelkek és a
község útjainak ﬁzikai kimérése és megjelölése van folyamatban. A
falu és a többi tulajdonos ezáltal pontos áttekintést nyernek a telkek
egységéről és a hozzáférhetőségről.

Jubilanti
Zástupcovia sociálnej komisie tradične každý rok pozývajú obyvateľov, ktorí oslávili významné životné jubileá na spoločné posedenie. Pre jubilantov bol pripravený krátky program v podaní detičiek
z materskej školy, vystúpenie hudobnej skupiny, občerstvenie a
príjemná atmosféra.

Jubilánsok
A Szociális Bizottság képviselői hagyományosan évente közös ünneplésre hívják azokat a lakosokat, akik jelentős életévet ünnepeltek. A
jubilánsokat egy rövid programmal lepték meg az óvódások,
valamint zenés fellépés, frissítők és kellemes hangulat várta az ünnepelteket.
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VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
- INFORMÁCIE PRE VOLIČA

A 2018-AS ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOK – TÁJÉKOZTATÁS
A VÁLASZTÓPOLGÁROKNAK

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. Novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. v určených volebných miestnostiach Kultúrny dom Veľký Biel a Požiarna zbrojnica Malý Biel. Informácie
o volebnej miestnosti prislúchajúcej pre voliča budú upresnené
prostredníctvom tlačeného oznamu.
Obecný úrad Veľký Biel

Az önkormányzati választásokra 2018. november 10-én, azaz
szombaton, 7:00-tól 22:00-ig kerül sor. A kijelölt választási helységek a magyarbéli kultúrházban, illetve a németbéli tűzoltószertárban lesznek. A választópolgárhoz tartozó, választó helységről szóló
tájékoztatás nyomtatott értesítés formájában lesz pontosítva.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH MAGYARBÉL NYILVÁNTARTÁSBA
VETT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
KANDIDÁTOV PRE VOĽBY
JELÖLTJEINEK NÉVJEGYZÉKE
DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Magyarbél községe a többször módosított Tt. 180/2014-es számú
VO VEĽKOM BIELI
törvény a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes
Obec Veľký Biel uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1
1. Richard Blecha, Mgr., 32 r., právnik, Sloboda a Solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
2. Ladislav Bognár, Ing., 50 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
3. Peter Bognár, Ing., 45 r., podnikateľ, Most - Híd
4. Ružena Dolánová, MUDr., MPH., 66 r., lekárka, Most – Híd
5. Peter Fülöp, Ing., PhD., 34 r., ekonóm, Most – Híd
6. Ondrej Kováč, Ing., 45 r., podnikateľ, Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko
7. Miloš Polgár, Ing., 48 r., IT inžinier, Most – Híd
8. Michal Szalay, 54 r., SHR, nezávislý kandidát
9. Attila Szigeti Bc., 31 r., záchranár, Most - Híd
10. Anikó Tóth Szalayová, MSc., 29 r., HR specialist, nezávislá kandidátka
11. Peter Valachovič, 44 r., podnikateľ, SPOLU – občianska demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov. Obecný úrad Veľký Biel

törvények módosításáról és kiegészítéséről 173. § (2) bekezdése
szerint nyilvánosságra hozza a községi képviselő-testületi választások nyilvántartásba vett jelöltjeinek névjegyzékét az egyes
választókörzetek alapján:
1.számú választási körzet
1. Richard Blecha, Mgr., 32 éves, jogász, Szabadság és Szolidaritás,
Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽANO)
2. Ladislav Bognár, Ing., 50 éves, cégvezető, független jelölt
3. Peter Bognár, Ing., 45 éves, vállalkozó, Most - Híd
4. Ružena Dolánová, MUDr., MPH., 66 éves, orvosnő, Most – Híd
5. Peter Fülöp, Ing., PhD., 34 éves, közgazdász, Most – Híd
6. Ondrej Kováč, Ing., 45 éves, vállalkozó, Kotleba – A mi Szlovákiánk
Néppárt
7. Miloš Polgár, Ing., 48 éves, IT mérnök, Most – Híd
8. Michal Szalay, 54 éves, magángazda, független jelölt
9. Attila Szigeti Bc., 31 éves, életmentő, Most – Híd
10. Anikó Tóth Szalayová, MSc, 29 éves., Humán erőforrás specialista, független jelölt
11. Peter Valachovič, 44 éves, vállalkozó, EGYÜTT – Polgári Demokrácia
A választási körzetben 7 képviselőjelöltet lehet választani.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH MAGYARBÉL NYILVÁNTARTÁSBA
KANDIDÁTOV PRE VOĽBY
VETT POLGÁLMESTERJELÖLTJEINEK
PRE VOĽBY STAROSTU
NÉVJEGYZÉKE
OBCE VEĽKÝ BIEL
Magyarbél községe a többször módosított Tt. 180/2014-es számú
Obec Veľký Biel uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
1. Richard Blecha, Mgr., 32 r., právnik, Sloboda a Solidarita, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
2. Anton Danter, 59 r., starosta obce, nezávislý kandidát
3. Ondrej Kováč, Ing., 45 r., podnikateľ, Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko
Obecný úrad Veľký Biel

Prechod pre chodcov pri MŠ
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törvény a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes
törvények módosításáról és kiegészítéséről 178. § (2) bekezdése
szerint nyilvánosságra hozza a községi polgármester-választás
nyilvántartásba vett jelöltjeinek névjegyzékét:
1. Richard Blecha, Mgr., 32 éves., jogász, Szabadság és Szolidaritás,
Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽANO)
2. Anton Danter, 59 éves., község polgármestere, független jelölt
3. Ondrej Kováč, Ing., 45 éves., vállalkozó, Kotleba – A mi Szlovákiánk Néppárt

Nové lavičky v cintoríne

Príspevok
Dva týždne plné dopravných a záchranárskych zážitkov
sme uzatvárali exkurziou spojenou so samozberom jahôd. Pán Ríha
nám porozprával veľa zaujímavých informácií o jahodách, o ich
pestovaní, starostlivosti o ne priamo na plantáži v Dunajskej Lužnej.
Po krátkom, ale zaujímavom rozprávaní sme mali možnosť ochutnať
sladké jahôdky, ktoré sme si na plantáži vlastnoručne nazbierali.
Bolo to krásne, chutné a voňavé zážitkové učenie sa pre deti.
Posledný májový deň sme sa stali účastníkmi výchovného
koncertu Annabel Lee (Matka a jej stratené dieťa). Príbeh bol spracovaný na motívy E. A. Poea - hudobne upravený významným autorom
hudobných rozprávok pre deti - Jurajom Hatríkom, ktorý našu škôlku
v tento deň aj osobne navštívil. V hudobnom príbehu účinkovali traja
umelci. Huslistka, violista a umelkyňa, ktorá nás celým koncertom
sprevádzala hovoreným slovom, spevom a tancom v spolupráci s
deťmi na motívy ľudovej hudby a detských ľudových piesní.
Deti umelcov odmenili veľkým potleskom a z koncertu odchádzali v
dobrej nálade, obohatený krásnymi zážitkami.

Medzinárodný deň detí sme oslávili v našej škôlke najlepšie
ako sa dá. Triedy boli vyzdobené farebnými balónmi, pani učiteľky
pomaľovali tváre detí podľa ich želania. Od samého rána to bol deň
plný detských úsmevov a šťastia.
Po desiate na deti čakalo jedno z prekvapení. Prišiel medzi
nás ujo žonglér Alexander Belovics KNICK-KNACK, ktorý mal pre deti
pripravený pestrý, zaujímavý a zábavný program s loptičkami od
výmyslu sveta. Deti sa s veľkým záujmom do tohto programu
zapájali, plné elánu skúšali všetky triky a kúsky, ktoré ujo žonglér
pripravil. Po pestrom programe deti čakalo ďalšie prekvapenie.
Vybrali sme sa na prechádzku a ani jedno z nich netušilo, že to nie je
len obyčajná prechádzka, ale naša konečná zastávka končí sladkou
odmenou -ZMRZLINOU. Mali ste vidieť tie rozžiarené očká, keď zistili,
že si môžu vybrať zmrzlinuuuuuuuuu. Nemuseli sme ani vedieť čítať
myšlienky, všetky sme vedeli, čo našim chrobáčikom ide malou
hlavičkou. Po sladkom prekvapení sme sa opäť vrátili do škôlky, kde
nás čakal chutný obed. Určite si všetci viete predstaviť ako tento
obed skončil, keďže pred malou chvíľou, deti dojedli najlepšiu zmrzlinu. Popravde, pani kuchárka z nás radosť nemala, ale predsa, tento
deň patril deťom. Deti si mysleli, že po obede sa musí spinkať. Pani
učiteľky mali aj do tretice prekvapenie a nachystali triedy tak, že sú
deti v kine, bol pripravený popcorn, džúsiky, keksíky a deti mohli
pozerať rozprávku v polohe, ktorú si vyberú samé. Ako to už býva v
triede najmenších detí od únavy aj zaspali. Po kine mali deti nachystaný chutný olovrant, vynikajúci koláčik a ovocie. Kým sme s deťmi
vyšli poobede na školský dvor, pani učiteľky ešte rozdali malé darčeky všetkým deťom. Popoludnie sme strávili na školskom dvore, kde
si deti volili hry podľa svojho výberu. Takto sme strávili deň detí v
našej škôlke. Bol to deň plný úsmevov, pohody, prekvapení, radostí.

V zábave sme pokračovali aj pri oslavách Dňa našich najmilších oteckov. Opäť to bol jeden z najkrajších dní, ktoré sme spoločne
s rodičmi oslávili. Zúčastnili sa na akcii oteckovia spolu so svojimi
deťmi, prišli ich podporiť aj ich skvelé manželky, mamičky a niektoré
deti mali podporu aj u starých rodičov.
Toto skvelé popoludnie uvádzali animátori STEP UP, ktorí mali
prichystané súťaže, v ktorých súťažili hlavne oteckovia, ale pridali sa
aj aktívne mamičky. Spolu s klaunami si deti zatancovali tance a
zaspievali si známe piesne. Celé popoludnie sa nieslo v znamení
šťastných detí, ktoré si plnými dúškami užívali spoločnosť svojich
oteckov a mamičiek. Krásne počasie, ktoré nám prialo nás hrialo a
všetci sme si užívali pohodový podvečer.
Mamičky prichystali svojim deťom dobroty od výmyslu sveta chutné maﬃny, pagáčiky, koláčiky, oteckovia pripravili ohnisko, kde
si spoločne po súťažení s deťmi opekali špekáčiky. Rozžiarené detské
očká si pri stoloch s občerstvením nevedeli vybrať a tak v každom
detskom, ale aj dospelom brušku skončila každá jedna dobrota, čo
bola pripravená na stole.
Ešte pred prázdninami, kde sa vzalo, tu sa vzalo, navštívilo
našu škôlku bábkové divadlo Makile s rozprávkou o slimákovi
Štefanovi. Detičky s napätými uškami počúvali každé jedno slovo,
ktoré slimáčica Kislimka povedala. Pomáhali jej aj pri precvičovaní
hlások spolu so slimákom Štefanom. Veru, zo začiatku sa aj oni
posmievali, keď počuli ako šušle a račkuje Štefan, ale potom pomocou cvičení a pesničiek si precvičili výslovnosť a pomohli tak slimákovi Štefanovi. Deti veľmi rýchlo pochopili, že vysmievanie nie je správne a lepšie je, keď si navzájom pomáhame. Celý príbeh nakoniec
skončil šťastne. Slimák Štefan sa naučil správne vyslovovať hlásky,
ktoré mu robili problémy a nakoniec si spokojne vzal slimáčicu
Stelku. Svadba Vám to bola prenádheeeeeernáááá, všetci sme si
zaspievali na konci aj zatancovali.
Ďalší školský rok je takmer na konci. Po dňoch plných hier v
škôlke, pri ktorých sa deti mnoho dozvedeli, naučili, vyskúšali, ale aj
zopakovali, si zaslúžili krásny výlet. V stredu 27. júna sme všetci
nastúpili do autobusov a viezli sa pár kilometrov južnejšie, až kým
sme nedorazili do dedinky Orechová Potôň, kde sa nachádza
novovybudovaný MALKIA park – útočisko pre zvieratá, ktoré boli
týrané alebo nechcené. Svoj nový domov tu našli levy, tigre, leopardy, jaguáre, rysy, pumy, gepardy. Zblízka sme videli tiež gibony,
malpy a lemury, papagáje, surikaty, či korytnačky. Mohli sme pohladiť a nakŕmiť zebry, somáriky, ovce, kozy, lamy. Po prejdení celého
areálu MALKIA parku so sprievodkyňou, ktorá nám porozprávala o
zvieratkách veľa zaujímavostí, sme mali pripravený obed v jednom z
bistier priamo v areáli.
Čas tak rýchlo plynie a najviac si to uvedomujeme vtedy,
keď sa pozeráme na svoje deti. Videli sme to, keď nastal čas lúčenia
našich predškolákov. Deti vyrástli, už to nie sú tie drobné trojročné
tváričky, je čas posunúť sa ďalej. V tomto školskom roku sa rozlúčilo
s materskou školou 27 predškolákov. Aby bola rozlúčka ako sa patrí,
rodičia pre svojich budúcich prvákov pripravili prekvapenie a vyzdobili triedy, kde nás čakali všakovaké dobrôtky, tanec a zábava. Pesničkami a básničkami sme sa rozlúčili aj s ostatnými kamarátmi z iných
tried. Vybrali sme sa tiež za pani kuchárkami, pánom starostom a
tetami z obecného úradu, aby sme sa poďakovali za starostlivosť aj
im. V poobedňajších hodinách nás čakalo vystúpenie pre rodičov a
zamestnancov materskej školy, kde sa deti rozlúčili spevom, básničkami a tancom. Slávnosť ukončila pani riaditeľka príhovorom, v
ktorom zaželala deťom veľa úspechov na novej ceste - ceste do veľkej
školy a lúčiacim sa deťom odovzdala za ich škôlkarsku usilovnosť
rozlúčkové listy, knižku, doska na zošity a farbičky a zaželala im veľa
sily, aby sa im prvé čiarky podarili a písmenká boli ako kvietky, aby
ich rozpoznali všetky.
Na záver aj deti obdarovali kvetmi, darom pre celú materskú školu pani učiteľky, tety školníčky a pani kuchárky, za čo deťom
a ich rodičom srdečne a s úctou ďakuje celý kolektív materskej školy.
Veríme, že deti, ktoré sa stali za tie štyri roky trochu aj našimi deťmi
na nás nezabudnú a spomienky, ktoré im zostanú budú tými najlepšími. „....žime pre deti a naučme ich žiť, lebo žiť je rovnica o mnohých
neznámych, ktorá sa ráta celý život...“
kolektív materskej školy
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Príspevok

Týždenný projekt: „Od zrnka ku chlebu“, bol zameraný na
poznanie toho, aká zložitá a dlhá je cesta od zrniečka až k bochníku
chleba na našom stole.
Deťom sme ponúkali množstvo vzdelávacích aktivít na
poznávanie rôznych druhov obilia, na skúmanie klíčenia a rastu
rastlín, na spoznávanie a oboznamovanie sa s významom ľudskej
práce a spolupráce. Zážitkovými a bádateľskými aktivitami sme
podnecovali zvedavosť a záujem detí o okolitý svet, umožňovali
prostredníctvom prežívania pochopiť hodnotu a dôležitosť ľudskej
práce. Jednou z aktivít bola aj exkurzia v miestnej pekárni- Pekáreň
Jánovce. Okrem príjemnej vône čerstvo upečeného chlebíka nás
privítal pán Mgr. Dávid Klaszta, majiteľ pekárne, ktorý porozprával
deťom ako sa vyrába chlieb v súčasnosti. V spolupráci pekárov
ukázal deťom priestory pekárne a moderné stroje, ktoré uľahčia
prácu pekárom. Deti mali možnosť vidieť proces miesenia, naváženia, tvarovania cesta a pečenia rohlíkov, chlebíkov. Do škôlky sme sa
vracali s novými poznatkami a čerstvo upečenými chlebíkmi v tvare
korytnačiek, ktorými nás obdarovali pekári. Zážitkovým učením sme
po návšteve papierne, pekárne ešte neskončili a navštívili sme
hospodársky dvor rodiny Kováčovcov. Deti videli sliepky, kohúta,
prasiatka, holuby ale najviac obdivovali dvoch býkov. Neďaleko od
hospodárskeho dvora pri jazere videli aj stajňu s výbehom, kde
mohli pohladkať krásnu kobylu so žriebätkom. Deti sa síce unavili,
ale mali pekný zážitok a dozvedeli sa priamo od chovateľov veľa
nových informácií o hospodárskych zvieratkách.
Po toľkom vzdelávaní a zážitkovom učení sa sme si dopriali
krásny kultúrny zážitok. Klasické marionetové divadielko Bum Bác v
podaní hercov Elišky a Mariána Gregoričkovcov predstavilo deťom
rozprávkovú inscenáciu „Slncový kôň“. Herci zahrali deťom príbeh o
napínavom putovaní rozprávkového veštca a Gašparka za strateným
zázračným koňom. Malí diváci so záujmom sledovali dej rozprávky,
ktorý bol popretkávaný s chytľavými veselými melódiami spievanými naživo s gitarou. Deti nakoniec veľkým potleskom odmenili všetky
postavy z rozprávky.
V rámci témy "Chrobáčiky oslavujú Deň Zeme" sme sa
rozhodli uctiť si našu krásnu prírodu nielen rozprávaním sa, hrami a
upratovaním školského dvora, ale aj návštevou sférického kina, kde
sme boli divákmi náučnej rozprávky o prírode. „Tajomstvo stromov"
nás zobralo do čara rozprávky, ktorej dej sa odohrával všade okolo
nás a my sme sa cítili jeho súčasťou. Zábavno-vzdelávacou cestou za
poznaním nás tento krát previedla zvedavá a milá lienka Dolores a
svätojánska muška Michael, ktorí nás zobrali priamo do vnútra
stromu a vysvetlili nám čo je to fotosyntéza, obeh kyslíka v strome,
ako stromy získavajú energiu zo slnka, prečo rastú a veľa ďalšieho.
Opäť sme sa presvedčili, že príroda je čarovná a skrýva v sebe viac
ako si myslíme.

Dňa 17.4.2018 sa deti III. a IV. triedy zúčastnili s pani učiteľkami Žanetkou a Rebekou okresného kola tanečnej súťaže "Folklórna jar Juraja Jánošíka 2018" pod záštitou ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Martiny Lubyovej, kde sa úspešne umiestnili
na krásnom 4. mieste.
Prvý krát v histórii našej materskej školy absolvovalo desať
detí z najstaršej vekovej skupiny pobyt v škole v prírode s pani učiteľkou Bc. Jarkou Bachratou v spolupráci s Materskou školou Fándlyho
zo Senca. Babylonská škola v prírode so štyrmi lektormi pripravila
pre naše deti program plný zábavy, hier, súťaží, tvorivých dielní
zameraných na dramatizáciu, diskotéky, karneval, cirkusové a
divadelné predstavenie v interakcii s deťmi. Okrem týchto zaujímavých aktivít absolvovali s pani učiteľkami veľa turistických vychádzok,
počas ktorých objavovali a obdivovali krásy Horehronia. Na
spiatočnej ceste navštívili a absolvovali cestu vláčikom na Čiernohorskej železnici. Týždeň rýchlo ubehol, deti sa vrátili zdravé, plné
zážitkov a s hrdosťou, že statočne zvládli odlúčenie od rodičov.
Máj sme začali slávnostne, oslavou našich najdrahších
mám. „Je to vždy mama, ktorá si nás pritúli, zovrie v náručí, keď je
nám ťažko. Je to vždy mama, ktorá sleduje naše krôčiky a vie dať
slovám najkrajšiu podobu. Jej slová sú vždy tie najláskavejšie, plné
nehy. Patrí jej preto za ne vrúcna vďaka a uznanie.“ Takýmito krásnymi veršíkmi, piesňami a tančekmi obdarovali deti svoje najdrahšie
mamičky k ich sviatku. Spätnou väzbou bol úprimný potlesk zo
strany mamičiek a to bola pre deti najväčšia odmena. Na záver boli
mamičky obdarované darčekom, ktorý deti vlastnoručne vytvorili.

V rámci projektu Chrobáčik - Dopraváčik sa deti prostredníctvom hier, rozhovorov a rôznych tvorivých činností zaoberali aj témou
záchranári. Aby sme deťom túto problematiku priblížili čo najviac, navštívili sme seneckých hasičov. Na hasičskú stanicu v Senci sme cestovali
vláčikom. Cesta vláčikom bola pre deti veľkým zážitkom.
Privítali nás príslušníci hasičského zboru, ktorí nás previedli po
celej hasičskej stanici. Oboznámili nás s úlohami a významom práce
hasičov. Veľmi pútavé a zaujímavé boli praktické ukážky a prehliadka
techniky. Hasiči ochotne odpovedali na zvedavé otázky detí a deti si
trpezlivo vypočuli ich skúsenosti. Najzaujímavejšia bola garáž, v ktorej
nám pán hasič vysvetlil, na čo sa používajú jednotlivé autá, ukázal bez
akých nástrojov a oblečenia by sa pri svojej práci nezaobišli.
Každý zo škôlkarov sa už ocitol v situácii, keď spadol, udrel
sa, oškrel si koleno a mamina, pani učiteľka, prípadne ocino zranenie
ošetrili dezinfekciou a náplasťou. Mnoho z detí vie opísať aj rôzne
nebezpečné situácie a zranenia, o ktorých počuli alebo videli v
televíznych novinách a pod.
Dokážu však ošetriť krvácanie z nosa? Postarať o kamaráta,
ktorý má zlomenú nohu alebo ruku? Na tieto a mnohé ďalšie otázky
dostali deti odpoveď od člena záchrannej služby, pána Attilu
Szigetiho, ktorý deťom zaujímavo predstavil všetky pomôcky a
nástroje, ktoré pri svojej záchranárskej práci používa. Ukázal deťom
ako treba správne poskytnúť prvú pomoc človeku, ktorý nedýcha
alebo ako dať masáž srdca. Deti si prezreli obsah lekárničky a
obväzovali kamarátovu hornú končatinu a so záujmom sledovali ako
treba postupovať pri zlomenine ruky alebo nohy.

Spoločenská rubrika

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Milí čitatelia, určite ste zachytili zákonné nariadenie o
zverejňovaní mien osôb, ktoré sú podľa GDPR považované za
osobný údaj. Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov, a zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Tento fakt obmedzil aj našu rubriku zverejňovania
gratulácií jubilantom, vítania nových Bielčanov a želaní novomanželom. V spoločenskej rubrike však budeme pokračovať v
mierne obmedzenom režime. V prípade, ak si želáte uverejniť v
našej rubrike gratuláciu, spomienku alebo inú udalosť týkajúcu
sa vašej alebo blízkej osoby, potrebujeme k tomu váš súhlas a
súhlas dotknutej osoby. Váš záujem o uverejnenie, text a
prípadne aj fotograﬁe posielajte na matrika@velkybiel.eu.

VEĽKÉ RODINNÉ STRETNUTIE
Rodina Horváthová usporiadala v júni rodinné
stretnutie v miestnom kultúrnom dome. Spolu sa stretlo až
76 členov rodiny! Súrodenci, ktorých je osem, pochádzajú
všetci z Malého Bielu a sú našťastie všetci nažive. Najstarší zo
súrodencov má 78 rokov.
Nem mindennapi eseményre került sor júniusban a
helyi kultúrházban. Családi találkozóra gyűlt össze a Németbélröl származó nyolc Horváth testvér: Vince, János, Vali,
Dodó, Kata, Ilona, Erzsi és Misi. A rendezvényen, amelyen
részt vett a népes család apraja és nagyja, összesen 76-an,
elöjöttek a közös emlékek, jó volt együtt beszélgetni, nótázni.
A jó hangulat, mulatozás a hajnali órákig kitartott és a
búcsúzkodáskor a rokonok már egy újabb találkozó szervezését fontolgatták.

V ten deň do sĺz a smútku zahalený
bol Tvoj odchod nečakaný,
hoc si život miloval,
pán Boh si Ťa povolal.
Bol si skromný v živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.
Smútok a žiaľ v srdci máme,
na Teba s láskou spomíname.
Dňa 10.07.2018 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš najdrahší
manžel, otec, starý otec Alexander Leginusz.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéry s rodinami.
Hiányzik, mert szívből szeretett.
Míg élt, a családért mindent megtett.
Elment, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.
Odafent vigyáz ránk, ugyanúgy, mint régen,
amíg szívünk dobog, nem feledünk téged.
2018. 7.10 én fájó szívvel emlekezünk Leginusz Sándorra,
halálának 5 évfordulóján. Aki ismerte es tisztelte szeretettel
gondoljon rá. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Gyászoló
családja.
8. november 2018 bude 11 rokov
čo nás opustil náš milovaný
Miroslav Kováčik.
Stále si v našich srdciach.
Spomína rodina

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Súrodenci Horváthovci

Všetci rodinní príslušníci pohromade
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Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov
príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu,
ktorá sa udržala dodnes. Veriaci a ostatní obyvatelia
prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancov a
položením kytíc a vencov k hrobom spomínali na svojich
zosnulých. Táto úcta aj na Slovensku vychádza z pradávnej
slovanskej tradície jesenných pohanských sviatkov. Príchod
duší zosnulých súvisel aj s blížiacou sa zimou. V európskej
tradícii sa aj na Slovensku preniesol do kresťanského kalendára. Tento sviatok by mal byť našou spomienkou na blízkych,
ktorí odišli z našich radov. Spomienkou na nich im vzdávame
úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci žiť naďalej.
Na sviatok Všetkých svätých sa pieklo pečivo – žemle
v tvare „hnátov“, položených krížom, ktorým sa hovorilo
„kosti svätých“. Na druhý deň sa niekde pieklo pečivo, ktorému sa hovorilo „dušičky“. Bolo to štvorhranné pečivo, rozrobené z mlieka a plnené džemom alebo makom. Týmto
pečivom boli obdarovaní žobráci a chudobní ľudia, postávajúci pri kostole alebo cintoríne.
Podľa ľudovej tradície v predvečer sviatku dušičiek
vystupujú duše zomrelých na jednu noc z očisca, kde v plameňoch pykajú za svoje hriechy. V ten večer hospodár plnil
lampu maslom namiesto oleja, aby si dušičky mohli opáleniny, spôsobené očiscom, natrieť a trochu ochladiť. Taktiež
bývalo zvykom v tento večer vhadzovať pre dušičky do ohňa
rôzne pokrmy, čo znamenalo čiastočné vykúpenie z hriechov
alebo niečo také ako dušičkám na prilepšenie.
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LEKÁRSKA POHOTOVOSŤ
PO NOVOM
Ako to je s pohotovosťou od 1. júla? Pohotovosť v
Poliklinike Ružinov (LSPP), kam boli obyvatelia okresu Senec
zvyknutí chodiť, už nebude fungovať, zbytočne by ste tam
búchali na dvere.
V Bratislave pre dospelých fungujú tieto 2 pohotovosti (po novom APS = ambulancie pohotovostnej služby) - počas
týždňa 16:00-22:00, cez víkend 7:00-22:00:
1. APS v Poliklinike na Strečnianskej v Petržalke
2. APS Novapharm, na Šancovej ulici (za tržnicou, oproti
Istropolisu, kedysi Železničná nemocnica).
Kedy navštíviť pohotovosť?
Ak sa váš stav výrazne zhoršil po ordinačných hodinách vášho
lekára. Ak s týmto stavom nie je možné vydržať do rána,
pretože hrozí, že by bez lekárskej pomoci došlo k ďalšiemu
zhoršovaniu.
Napríklad taká horúčka:
Vysoká horúčka, ktorú sa nedarí znížiť ani bežnými liekmi na
teplotu (striedaním Paralenu a ibuprofenu) ani zábalmi - do
pohotovosti patrí.
Ale mierne zvýšená teplota, nádchy aj kašeľ počkajú do
druhého dňa - do pohotovosti nepatria!
Informuje MUDr. Jana Bendová, PhD.
(zdroj: https://www.facebook.com/janabendova)

NOVINY ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
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V školskom roku 2018/2019 má naša
základná škola 240 žiakov (v šk. roku 2009/2010
bol počet žiakov školy 106), na I. stupni máme 6
tried a na druhom stupni máme 5 tried. Na
škole pracuje 15 pedagogických zamestnancov,
školská psychologička a v školskom klube detí
pracujú 4 vychovávateľky. Školský klub detí
navštevuje momentálne 98 detí.
Minulý školský rok bol „rok bez domácich úloh“ a práve v tomto roku dosiahli naši žiaci najlepšie
hodnotenie – ich priemerná známka bola 1,46. Podobne sme
mali najvyšší počet žiakov – 54 %, ktorí boli za študijné výsledky
(priemer známok do 1,5) odmenení riaditeľskou pochvalou.
Dobre uspeli aj deviataci v Testovaní – priemerná úspešnosť
školy zo slovenského jazyka a literatúry bola 71,5 % (Slovensko –
63 %) a priemerná úspešnosť školy z matematiky bola 62,7 %
(Slovensko – 55,9 %). Všetci naši deviataci boli prijatí na vybrané
stredné školy a nás teší, že sa za nami vracajú s dobrým
pocitom, že patria medzi najlepších a že úspešne začali štúdium
na stredných školách. V minulom školskom roku sme nemali
vážnejší školský úraz. Šikanovanie a agresivita sa objavujú už
iba sporadicky, žiaci neničia školský majetok a rešpektujú pravidlá školského poriadku. Pre žiakov sme organizovali kurz prvej
pomoci s profesionálnymi záchranármi, vymenili sme všetky
dataprojektory a rekonštruovali sme kamerový systém.
V tomto školskom roku budeme rekonštruovať
laboratórium – ﬁnančné prostriedky sme získali z projektu IROP.
V októbri 2018 sa v areáli školy začala stavať nová budova školy,
nakoľko kapacita súčasnej školy už nestačí. V areáli školy plánujeme postaviť detské ihrisko, školské jazierko, krytý bazén,
altánky a amﬁteáter na výučbu v exteriéri. Od októbra 2018
začína pod vedením pána učiteľa Kapouna (futbalový tréner) v
spolupráci so zriaďovateľom pracovať „Škola futbalu“, kde budú
trénovať naši malí futbalisti. Siedmaci pôjdu v januári na lyžiarsky kurz a štvrtáci s piatakmi v júni do školy v prírode. Na záver
školského roka pôjdu žiaci I. stupňa na školský výlet do lanového parku v Trnave a žiaci II. stupňa do Family parku v Rakúsku. V
tomto školskom roku čaká piatakov a deviatakov testovanie zo
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky a našich prvákov
testovanie z telesnej výchovy. V školskom roku 2019/2020
plánujeme otvoriť zo súčasných prvých ročníkov športovú
triedu.
Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy

Príspevok

90. VÝROČIE ZALOŽENIA
DOBROVOĽNÉHO
HASIČSKÉHO ZBORU VEĽKÝ BIEL
30. Jún 2018
Obec Veľký Biel a DHZ Veľký Biel spoločne zorganizovali
významné podujatie pri príležitosti 90. výročia (1928-2018)
založenia hasičského zboru v obci. Posledná júnová sobota
patrila pripomenutiu a oživeniu spomienok na začiatky
bielskych dobrovoľných hasičov. Program bol otvorený obedom
pre pozvaných hostí- členov DHZ Veľký Biel, členov DHZ z
družobnej obce Szany, členov iných DHZ, ktoré intenzívne
spolupracujú s našou domácou základňou, podporovateľov a
ďalších zaslúžených hostí, vďaka ktorým pokračuje dlhoročná
tradícia dobrovoľníctva v obci. Počas príhovoru vyjadril generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth vďaku členom DHZ Veľký
Biel za dlhoročnú a doposiaľ vykonanú prácu a tiež vďaku
starostovi obce za zachovanie pôvodnej historickej zástavy
zboru. O 17-tej hodine vyštartoval sprievod ulicami obce zložený z členov, hostí, priaznivcov a samozrejme hasičskej techniky
nielen nášho DHZ, ale aj techniky z DHZ Malinovo a Hasičského
a záchranného zboru SR z hasičskej stanice Senec. Potom ako
sprievod dorazil k požiarnej zbrojnici v Malom Bieli, bol program
oﬁciálne zahájený uložením venca k soche sv. Floriána a príhovormi predsedkyne DHZ Veľký Biel Radoslavy Laky, starostu
obce Antona Dantera a generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha. Výbor DHZ Veľký Biel ocenil pamätnými plaketami
a medailami dlhoročných a najstarších členov, aktuálnych
členov a spriaznené zbory: DHZ Malinovo, DHZ Kráľová pri
Senci, DHZ Pole, ӦTT Szany a KCZS Gabčíkovo. Dary prijal aj
samotný zbor DHZ Veľký Biel, a to od spoločnosti ARCLINIC
s.r.o., ktorá venovala zdravotnícke nosidlá. Po oﬁciálnej časti
nasledovala ukážka zásahu pri vyslobodení človeka z vraku
automobilu predvedená profesionálnymi hasičmi z HaZZ
Senec. Počas trvania podujatia bolo možné si obhliadnuť aj
hasičskú techniku rôzneho druhu, pričom najväčšiu pozornosť
návštevníkov si získal pásový záchranný transportér. Program
pokračoval voľnou zábavou a oslavou do nočných hodín.
Výbor DHZ Veľký Biel

DHZ Veľký Biel a hostia

Ukážka zásahu HaZZ Senec

ZO ZÁŽITKOV ŠKÔLKAROV....
Ani druhý polrok sme v škôlke nelenili a zažili sme plno
zábavných, zážitkových i poučných dobrodružstiev. Fašiangové
obdobie, ktoré bolo v škôlke nielen vidieť, počuť ale aj cítiť sme hneď
v prvých februárových dňoch ukončili nefalšovanou karnevalovou
zábavou. Tohtoročný karneval mal čarovnú moc, ktorou prilákal
šiestich trpaslíkov - pani učiteľky, ktoré z kultúrneho domu spravili
čarovnú krajinu plnú smiechu a radosti pre všetky rozprávkové
bytosti -princezničky, víly, pirátov, kovbojov, klaunov. Deti sa
nenechali trpaslíkmi dlho prosiť a pridali sa aj so svojimi rodičmi do
tanca a súťaženia. Všetci sme prežili jedno čarovné fašiangové popoludnie plné radosti, tanca, spevu a smiechu.

Neobyčajné pocity a ojedinelý zážitok nám prinieslo mobilné sférické kino, ktoré za nami prišlo s náučným príbehom „Priatelia
vnútri ľudského tela“. Prostredníctvom projekcie v kupole bol deťom
z triedy Lienok a Mravčekov sprostredkovaný sférický výhľad 360°,
ktorý v bežnom kine nie je možný. Deti mali možnosť nielen dívať sa,
ale hlavne stať sa priamymi účastníkmi neuveriteľných a nehmatateľných pocitov. Na chvíľu sa ocitli vo vnútri ľudského tela. Predškoláci mali možnosť zažiť plno nových zážitkov a pozitívnych emócií.
Začiatok marca sme si spríjemnili počúvaním klasickej
hudby, ktorú nám prišli bližšie prezentovať dvaja výborní profesionálni hudobníci - Melinda Dvořáková hrou na klavíri a Roman Šárközy na husliach. So stonožkou Rafaelou a jej fotodokumentáciou a
zážitkami, deti "precestovali" krajiny Európy a zoznamovali sa s ich
kultúrou. Spoznávali tradičné jedlá, známe budovy, významných
hudobných skladateľov a tiež hudobné skladby. Prostredníctvom
tónov sme aspoň na chvíľočku zavítali do Španielska na býčie zápasy,
plavili sme sa na gondole v Benátkach, boli sme ako diváci na opere
Carmen, tancovali sme viedenský valčík, kráčali ako zaľúbená dvojica
pred svadobný oltár... Hlavným cieľom našich hostí bolo ponúknuť
deťom zaujímavý zážitok a nové vnímanie klasickej hudby. Deti si
koncert užívali a hudobníkom poďakovali veľkým potleskom.
V rámci edukačného projektu: „V kráľovstve kníh, novín a
časopisov“ si deti vypočuli, dramatizovali, hrali sa s množstvom
rozprávok. V podaní manželov Stražanovcov- Stražanovo bábkové
divadlo, mali možnosť vnímať rozprávku v inej forme. Stali sa na
chvíľu divákmi, obecenstvom v bábkovom divadle. S veľkým
záujmom sledovali rozprávku " Lenivý Kubo". Príbeh bol pre deti
nielen zaujímavý, napínavý, ale aj poučný.
Tak ako sme marec začali hudbou a spevom, tak sme sa ním
aj rozlúčili. Pán Peter Hlbocký - dlhoročný člen SĽUKu so svojou
manželkou Katarínou a so synčekom Jakubkom, pripravili pre nás
ďalší zaujímavý a pútavý výchovný koncert "SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ".
Vo svojom programe nám predstavili krásu slovenského folklóru,
bohatstvo a rozmanitosť ľudových piesní a ľudových hudobných
nástrojov, ľudových zvykov, tradícií. Počas celého koncertu zapájali
do programu aj deti, rozospievali celú škôlku, čím bol koncert stále
živý a zaujímavý.

Aj tento rok sme sa rozhodli pripomenúť si slávnosť vynášania Moreny spolu s deťmi. Pani učiteľky Žanetka a Veronika z drevených palíc a slamy vytvorili telo Moreny. / Jedno väčšie, jedno menšie,
lebo v našom potoku netečie dostatočne veľa vody, nemohol by
našu Morenu potok odplaviť/. Morenu obliekli do ženských šiat,
spolu s deťmi jej dotvorili tvár a naučili sa básničky, povedačky, ktoré
recitovali, odriekali aj ľudia pred dávnymi rokmi. Napríklad túto:
"Morena, Morena, kde si prebývala?
Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore.
Čo si tam robila? Mlieko som mútila?
Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili?
Kdeže sú tie vrany? Na suchom konári?
Kdeže je ten konár? Chlapci ho odťali."
Za spevu a odriekania rôznych obradných básní sme odniesli
Morenu k potoku. Bola naozaj ťažká. Možno aj preto, že mala v sebe
všetku zimu a chlad... Pri potoku deti Morene / menšej/ vzali šaty a
pani učiteľky ju symbolicky hodili do vody. V sprievode povedačiek
sme čakali kým zhorela a potok ju odplavil. Konečne sme privítali jar.
Veríme, že aj vďaka tomuto zvyku sa nám naozaj podarilo privítať jar
tak, ako sa patrí so všetkými jej krásami.

Koniec marca bol výnimočný hlavne pre predškolákov, ktorí
si v Deň otvorených dverí v Základnej škole vo Veľkom Bieli s veľkým
očakávaním po prvý krát sadli do školských lavíc a nesmelo sa zoznamovali s písmenkami a číslami, s ktorými sa síce v škôlke každý deň
stretávajú počas hrových činností a v edukačných aktivitách, predsa
k nim mali v triede prvákov oveľa väčší rešpekt. Nenechali sa však
zahanbiť a presvedčili prvákov a pani učiteľky, že úlohy dokážu zvládnuť hravo. Deti si zo školy odniesli plno pekných zážitkov a tiež malý
darček od prvákov.
Mesiac Marec sa spája nielen s príchodom jari, ale aj s
knihou. Kniha je najobľúbenejším priateľom, spoločníkom človeka,
dospelých i tých najmenších.
Tak je to aj v našej materskej škole. Neprejde ani jeden deň bez
toho, aby si naše "chrobáčiky" s veľkým záujmom nelistovali v knihách
rôznych žánrov, no ešte radšej počúvajú rozprávky, napínavé príbehy,
veselé príhody z týchto knižiek.
V rámci edukačného projektu " Z lesa do rozprávky" deti objavovali, akú
dlhú cestu musí prejsť príbeh, kým sa dostane na papier, do knihy a
napokon ako rozprávka do detských rúk! Predškoláci už poznajú proces
premeny strom-drevo-papier-kniha, vedia identiﬁkovať, porovnávať,
opisovať vlastnosti papiera, majú poznatky o postupe prípravy recyklovaného papiera, čo využili aj pri jeho výrobe.
Aby sa rozšírili poznatky detí a obohatili ich skúsenosti,
naplánovali a zorganizovali sme pre predškolákov exkurziu do
papierne Petrus v Senici- ručná výroba papiera. V prvej časti exkurzie sa deti oboznámili s históriou výroby ručne robeného papiera. S
veľkým záujmom počúvali zaujímavý výklad o tom, ako sa voľakedy
veľmi dávno znaky zapisovali na kamenné, hlinené alebo drevené
tabuľky, ako v Egypte z rastliny, ktorá rástla v oblasti Nílu vyrobili
papyrus. Nástupcom papyrusu sa stal pergamen, ktorý vyrábali
jednoduchým postupom z teľacej, ovčej alebo kozej kože. Kolískou
výroby papierovej hmoty a papiera sa stala Čína. Pri výrobe papiera
použil a pomlel vynálezca hodvábny odpad, zvyšky kôry stromov,
konope, ale aj kúsky rybárskej siete. Po zaujímavom výklade nám
pán majster postupne a podrobne opísal, ukázal aj predviedol celý
postup a proces ručne robeného papiera. Veľkým zážitkom pre nás
všetkých bolo, že sme si na záver mohli sami vyrobiť vlastný originálny hárok papiera.
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ZACHOVÁVAME EURÓPSKE
HODNOTY

Medzi 24. a 27. májom tohto roku bola naša obec
pozvaná do sedmohradského Joseni v rámci programu Európa
pre občanov – Družobné mestá. Projekt obce Joseni s názvom
„Miestne hodnoty = európske hodnoty“ sa stal jedným z
víťazných projektov, ktorý zrealizovali spolu s ďalšími deviatimi
partnermi. Okrem Veľkého Bielu sa do ich projektu zapojili
ďalšie obce zo Slovenska, Maďarska, Srbska, Talianska,
Chorvátska a Poľska. Prvotným cieľom projektu bolo, aby si
obyvatelia obcí uvedomili, že stabilnú budúcnosť si vieme
zabezpečiť, ak sa opierame o našu minulosť, ale zároveň sa
staneme aktívnymi členmi európskeho spoločenstva. Práve
preto dostali prítomné obce za úlohu predstaviť svoju históriu
aj súčasné fungovanie, kultúru i hodnoty. Cieľom bola výmena
hodnôt v záujme spolupráce, lepšie spoznanie partnerov,
pretože práve to je zárukou budúcnosti Európy. Prezentáciu
našej obce pripravovalo vedenie obce spoločne a o hladkej
spolupráci svedčí aj fakt, že práve ona bola najlepšie hodnotená ostatnými obcami a zaujala aj prítomnú verejnosť. Po nej
nasledovala ochutnávka miestnych tradičných jedál a kultúrny
program. Organizátori požiadali všetky partnerské obce, aby
pripravili svoje lokálne špeciality, ktoré potom predstavili
svojim novým partnerom. Naša obec ponúkala bryndzové
halušky, fazuľovú polievku „Jókai“, sadlovníky aj iné koláče a
domáce vína. Po gastronomických zážitkoch sme mali možnosť
spoznať kultúru a zvyky ostatných obcí aj prostredníctvom
kultúrneho programu. Veľký Biel reprezentoval Ladislav
Bognár, ktorý oslovil prítomných piesňami o spolupráci.
Myslím si, že v mene všetkých prítomných Bielčanov môžem
povedať, že tieto dni v nás zanechali hlbokú stopu, pretože sme
si v prvom rade uvedomili, aká dôležitá je vzájomná úcta a
spolupráca miestnych obyvateľov. Súdržnosť, spolupráca a
vzájomná úcta boli základom toho, že našu návštevu v
Sedmohradsku môžeme hodnotiť ako úspech a tieto pevné
základy nám pomohli, aby sme boli otvorení voči ostatným a
vedeli spolupracovať aj s obcami iných krajín. Verím, že táto
spolupráca bude úspešná a že aj v budúcnosti budeme mať
možnosť, aby sme sa stretli, vymenili si postoje a skúsenosti a
lepšie spoznali kultúru našich európskych partnerov.
ATS

Šport

ÁPOLJUK AZ EURÓPAI
ÉRTÉKEKET...

Községünk, május 24. és 27. között az erdélyi Gyergyóalfaluba volt hivatalos az „Európa a polgárokért” testvérváros –
program kapcsán. Gyergyóalfalu községe által benyújtott „Helyi
értékek = Európai értékek” pályázatuk pozitív elbírálásban részesült, amelyet az ottani község következő kilenc partnerrel
közösen szeretne megvalósítani. A partnerek között, Magyarbélen kívül további települések szerepeltek Szlovákiából, Magyarországból, Szerbiából, Olaszországból, Horvátországból és Lengyelországból. A projekt elsődleges célja az volt, hogy tudatosuljon
a települések lakóiban, hogy a stabil jövő záloga a gyökereinkből
táplálkozva erőteljesebben részévé válni az európai vérkeringésnek. Ezért minden résztvevő településnek az volt a feladata, hogy
bemutassa a történelmét, jelenlegi működését, kultúráját és
értékeit. Ez arra szolgált, hogy egymást kölcsönösen megismerjük, értékeket cseréljünk a közös együttműködés érdekében,
hiszen ez Európa jövőjének záloga. Községünk bemutatását,
amelyet a vezetőségünk közös felkészülésének és zökkenőmentes együttműködésének köszönhetően a többi település a
legjobban értékelt és a többséget nagyon magával ragadta,
hagyományos, helyi ételek bemutatója és kultúrműsor követte. A
pályázat minden tag-községe arra lett felkérve, hogy készítsen el
hagyományos, helyi étel jellegzetességeket, amelyeket majd
szintén megosztunk az új partnereinkkel. Községünk juhtúrós
galuskát, jókai bablevest, hájas és egyéb süteményeket, helyi
bort kínált a résztvevőknek. A gasztronómiai élmények után
kultúrműsorok által is közelebb kerülhettünk az egyes
települések szokásaihoz, kultúrájához. Magyarbélt Bognár László
képviselte, aki többek között az együttműködéssel kapcsolatos
dalokkal szólt az ottlévők szívéhez. Úgy vélem, a legtöbb magyarbéli résztvevő nevében elmondhatom, hogy ez a pár nap mély
nyomokat hagyott bennünk, hiszen elsősorban tudatosítottuk,
hogy mennyire fontos az itteni lakosok közötti összefogás és
egymás iránti tisztelet. Összefogás, együttműködés és tisztelet
volt az alapja annak, hogy az erdélyi látogatásunkat sikeresnek
mondhatjuk, valamint ez a szilárd alap segített nekünk abban,
hogy nyitottak legyünk mások felé és tudjunk együttműködni
más országok településeivel is. Hiszem, hogy ez az együttműködés virágzó lesz, és a jövőben is nyílik alkalom az egymással való
találkozásra, tapasztalat –, és eszme-cserére, ihlet-merítésre,
valamit egymás kultúrájának megtapasztalására.

BIELSKY KOTLÍK
V máji sa pri bielskom jazere konala tradičná súťaž vo
varení najlepšieho a najchutnejšieho kotlíkového guláša. O
ocenenie bojovalo 15 súťažných tímov a jeden tím, zamestnanci
obecného úradu, ponúkal ochutnávku mimo súťaže. Po pestrej
ochutnávke a hodnotení farby a konzistencie odbornou porotou, boli vyhodnotené najlepšie guláše. Víťazom sa stali dámy z
tímu pani Anny Bacigálovej, druhý najlepší guláš uvarili členovia
DHZ Veľký Biel a tretie miesto patrilo šikovným pánom z tímu
Čertík a spol. Vďaka vám, návštevníkom, a samozrejme vďaka
všetkým zúčastneným tímom, sa na podujatí podarilo vyzbierať
celkom 226€. Výťažok, ako už býva zvykom, poputuje pre Združenie Na Pomoc Rodinám So Zdravotne Postihnutými Deťmi A
Mladistvými - Dom Nezábudka v Turni.

2

Víťazi Bielskeho kotlíka

CNS BIEL TRIATLON 2018
Triatlon je pomerne mladý, rýchlo rozvíjajúci sa
dynamický šport pozostávajúci z troch atraktívnych a odlišných
športových odvetví plávania, cyklistiky a behu. Už len samotná
kombinácia týchto disciplín je obrovská výzva pre mnohých ľudí.
V lete sa predstavil triatlon pre širokú verejnosť vo Veľkom Bieli
už druhýkrát. 4. augusta 2018 Michal Navara spolu so svojím
tímom a športovým klubom CNS Academy zorganizoval 2. CNS
Biel Triatlon. Preteky v krátkych vzdialenostiach 400 metrov
plávania, 10 kilometrov cyklistiky a 3 kilometre behu bol určený
pre všetkých športových nadšencov, ktorí si chceli triatlon vyskúšať a zažiť ten skvelý pocit po prebehnutí cieľom.
Po úspešnom prvom ročníku v roku 2017, kde išlo o nápad
spraviť tieto kamarátske preteky, sa ten druhý spravil už oﬁciálne.
Na štarte bol rekordný počet 162 súťažiacich (119 mužov
a 43 žien) z Bratislavy, Senca, Bernolákova, Ivanky pri Dunaji,
Mostu pri Bratislave, Baky, Novej Dedinky, Šamorína, Pezinku,
Levíc, Banskej Bystrice, Rusoviec, Fiľakova, Kuchyne, Réce,
Veľkých Uľan, Zálesia, Trakovíc, Viničného, Nitry, Hrubej Borše,
Košíc, Holíča, Michaloviec, Stupavy, Hlohovca, Malinova, Veľkého
Bielu a aj z českého Olomouca a holandského Wageningenu.
Prevažná časť štartovného poľa boli súťažiaci, ktorí si
triatlon chceli vyskúšať prvýkrát. V jednom doobedí bolo napísaných mnoho krásnych športových príbehov a najmä kvôli nim
sme tieto preteky organizovali. Víťazi boli všetci, ktorí prešli
cieľovou bránou a my im srdečne ešte raz gratulujeme. O
víťazoch na popredných stupienkoch sa ale rozhodovalo medzi
športovcami, ktorí už majú čo to odpretekané nielen v triatlone a
ktorí sú aj v hodnotení Slovenského pohára v triatlone vysoko.
Áno, ozývali sa aj hlasy, prečo boli na amatérskych pretekoch aj
takýto súťažiaci. Odpoveď je jednoduchá. Oni boli tí, ktorí mali
ukázať, ako má triatlon vyzerať, keď ho človek robí s láskou,
nadšením a samozrejme s podporou tvrdého tréningu.
Kategóriu žien vyhrala Jana Škanderová z bratislavského Run for Fun v novom rekorde podujatia 00:41:51 pred Kristínou Perceovou z usporiadateľského tímu CNS Academy 00:43:07
a minuloročnou obhajkyňou striebra Katarínou Jamriškovou z
Bratislavy 00:43:52. Na štvrtom mieste skončila najlepšia súťažiaca z Veľkého Bielu Jana Hamajová 00:44:23. Na piatom mieste
dobehla Tatiana Baníkova z CNS Academy časom 00:44:29.
Medzi mužmi vyhral aktuálny vicemajster Slovenska a
účastník majstrovstiev sveta v MTB maratóne 2018 Martin
Kostelničák z CNS Academy časom 00:35:46, ktorý zaostal za
minuloročným rekordom Michala Ondreja len o 11 sekúnd. Na
druhom mieste ﬁnišoval Dávid Krascsenits z Baky 00:35:54, tretí
skončil obhajca z minulého roka Michal Ondrej z CNS Academy
00:36:47. Na štvrtom mieste dobehol bývalý slovenský reprezentant vo futbale Filip Šebo z 3NT Bratislava 00:36:56 a na piatom
mieste Matúš Pavlovič z CNS Academy 00:37:15. Najlepší súťažiaci z Veľkého Bielu, Marián Kiss skončil na 30. mieste časom
00:42:21. Cenu pre najvytrvalejšieho športovca získala Petra
Barciová z Azinc365 za 01:06:15.
Druhý ročník CNS Biel Triatlonu bol úspešný a podľa
reakcií aj veľmi dobre zorganizovaný. Mal svoju kvalitu a úroveň.
Súťažiaci po dobehnutí žiarili spokojnosťou a to pre nás bolo to
najpodstatnejšie. Náš osobný cieľ bol ten, nech si ľudia užijú
šport a pohyb ako taký.
Martin Kostelničák (víťaz): „Jedno krásne rodinné podujatie s pohodovou kamarátskou atmosférou a kvalitnými súpermi. Veľmi rád sa sem budem vracať.“
Filip Šebo (4. miesto): „Aj keď mám nabitý celoročný
kalendár, na tieto preteky som sa veľmi tešil. Lebo Mišo (Navara)
robí podujatie, ktoré je o dobrej nálade, zdravom súperení a
rešpekte voči súperom. Priateľská atmosféra, ktorá sa na podobných súťažiach na Slovensku nedá porovnať. Robí to pre ľudí, aby
spoznali nielen tento šport a robí to so srdcom.“
Marián Horínek (šéf triatlonového klubu Prestigio Realiz
Team Bratislava, 22. miesto): „Nečakal som tak kvalitnú organizáciu. Dobrovoľníci všade na trati, všade milí a ústretoví ľudia,
kvalitne vyznačená trať. Depo bolo jedno z najlepších na sloven-

ských podujatiach, ak nie najlepšie v tejto kategórii pretekov.
Dynamická forma pretekov a najmä cyklistická časť je najzaujímavejšia, akú som kedy na Slovensku videl. Technicky aj fyzicky
náročná, ale stále veľmi atraktívna aj pre amatérov. Veľmi dobrá
práca.“
Viktor Bielik (vysokoškolský pedagóg FTVŠ v Bratislave a
uznávaný športový fyziológ, 16. miesto): „Bolo to na jedničku.
Organizácia, trať, atmosféra, všetko. Ďakujem!“
Kristína Perceová (2. miesto): „Topka! Vďaka tomuto
preteku som si tento šport obľúbila. Skvelá atmosféra, skvelí
ľudia. Ďakujem.“
Jolana Raďaková (22. miesto): „Nikdy predtým som
nešportovala a nikdy ani nedúfala, že by som to niekedy aj
skúsila. Mišo (Navara) ma v klube CNS Academy naučil plávať a
ukázal mi, čo je to triatlon. A vďaka nemu som teraz prešla cieľom
triatlonu už tretíkrát a pocit je to neopísateľný.“
Nielen vďaka skvelým pretekárom bol tento ročník
úspešný. Kvalitatívne, či už konkurenciou alebo organizačne,
bielsky triatlon za rok veľmi vyrástol. Dôležitou súčasťou sú naši
partneri a dobrovoľníci.
Takže posledné a veľké ďakujeme patrí všetkým ľuďom
a partnerom, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o úspešný
priebeh podujatia. Bez nich všetkých a bolo ich veľa, by tento deň
nebol možný. Vďaka vám, partnerom a dobrovoľníkom, tu
postupne môže rásť krásne a veľkolepé podujatie.
To, že CNS Biel Triatlon bol úspešný hovorí aj fakt, že nás
oslovili zo Slovenskej Triatlonovej Únie a zo Slovenskej Triatlonovej Akadémie, či by sme sa nestali súčasťou Slovenského pohára
v triatlone a neﬁgurovali by sme ako členské podujatie v celoslovenskej STA Tour. Vidime sa na štarte 3. rocnika v 2019?
Na záver chceme dodať, že celú bezchybnú organizáciu
zastrešili ﬁrma Sevent, starosta obce Anton Danter a športový
tím CNS Academy. Ďakujeme.
Organizačný tím CNS Biel Triatlon a športový klub CNS Academy.
(www.cnsacademy.sk)

Najrýchlejší bielčania

Elita mužskej kategórie s Michalom Navarom
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Šport

FUTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTU OBCE

DO KONCA JESENE PRIBUDNE
NOVÁ CYKLOTRASA
Do konca jesene pribudne nadšencom cyklistiky ďalšia
trasa. Cyklotrasa začína na hrádzi v mieste jej pripojenia na cestu
Vajnory – Čierna voda a končí na moste miestnej komunikácie v
Ivanke pri Dunaji.

28. júl 2018 Futbalový štadión Veľký Biel
1. miesto
Maxim Team
2. miesto
Sexi Team
3. miesto
Nevieme (to je názov tímu)
Najlepší strelec: Kristián Molnár (Sexi Team)
Najlepší brankár: Michal Bílek (Maxim Team)
Za podporu ďakujeme starostovi Antonovi Danterovi, občerstveniu Bufet u Maja a spoločnosti MAXIM servis za zabezpečenie sponzorského príspevku v podobe trofejí a medailí pre
víťazov. Gratulujeme víťazom a ďakujeme ostatným tímom za
účasť.

32. a 33. číslo
október 2018
NEPREDAJNÉ

Popri trase môžu cyklisti spoznať kultúrne dedičstvo, sakrárne
pamiatky a prírodné prostredie v maďarsko-slovenskom cezhraničnom regióne pozdĺž Dunaja. A to vďaka projektu SacraVelo, ktorý je
realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská
republika – Maďarsko.
"Našou najväčšou aktivitou v tomto projekte je realizácia štvorkilometrového úseku cyklotrasy na hrádzi Šúrskeho kanálu v sume
takmer 800 000 eur. Cyklotrasa začína na hrádzi v mieste jej pripojenia na cestu Vajnory – Čierna voda a končí na moste miestnej komunikácie v Ivanke pri Dunaji," povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Noviny obce Veľký Biel

Úvodník
Milí čitatelia, Bielčania,
na prvý pohľad sa zdá, že sa v obci nedeje možno nič výnimočné, priam neviditeľné. Avšak našťastie máme možnosť zhmotniť a zviditeľniť väčšiu časť noviniek a informácií zo života obce,
novinky a informácie, ktoré ste už možno postrehli. Ak nie, v
tomto vydaní sa o nich určite dočítate. Pospomíname si tiež na
niektoré udalosti a pripomenieme si príjemné momenty z
kultúrneho aj športového diania. Prajeme vám príjemné
čítanie.
Redakčná rada Bielčan

Projekt SacraVelo pokrýva územie Bratislavského a Trnavského kraja
na slovenskej strane a kraje Győr-Moson-Sopron a Komárom-Esztergom na maďarskej strane.
Vďaka cyklotrase vznikne nová slovensko-maďarská turistická
atrakcia, ktorá spojí sakrálne hodnoty v cezhraničnom regióne.
Novým značením dostanú cyklisti informácie o dostupnosti pamiatok, ktoré sa nachádzajú pozdĺž vybraných cyklotrás. Vytvorená
bude aj aplikácia, ktorá bude poskytovať detailné informácie o
jednotlivých pamiatkach.

1. Maxim team

Sieť pútnických ciest na bicykli sa tak pripája k už existujúcim medzinárodným cyklistickým trasám EuroVelo a inovatívnym spôsobom
oslovuje milovníkov cyklistiky na miestnej, regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni. Informácie priniesla stránka Bratislavského samosprávneho kraja.
zdroj: https://mysenec.sme.sk/c/20928431/jesen-vznikne-nova-cyklotrasa.html

2. Sexi team

Zmiešaný tím DHZ Veľký Biel, 9. miesto na okresnom kole

www.velkybiel.eu

BABIE LETO PRI JAZERE AJ S LAVIČKAMI, KTORÉ
PRIBUDLI VĎAKA ČLENOM MIESTNEHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU

Udalosti

DEŇ OBCE
Áno, aj tento rok sa konalo tradičné podujatie Deň obce
Veľký Biel. Dňa 4. augusta 2018 bolo podujatie zahájené
slávnostnou svätou omšou v kostole. O pár hodín sa pokračovalo sprievodom na čele s bubnovou show Campana Batucada,
ktorá najprv rozprúdila návštevníkov pri jazere. Sprievod pokračoval Športovou ulicou smerom ku kultúrnemu domu a do
areálu základnej školy, pričom obyvatelia ulíc postupne
“vykúkali” spoza brán. Sprievod dorazil na pódium s niekoľkominútovým prídavkom rytmov energickej samby. Po zaznení
posledných tónov, vystúpil starosta obce s príhovorom a s
pripravenou cenou pre občana, ktorý sa pričinil o významný
prínos pre obec. Cenu starostu obce odovzdal dlhoročnému
predsedovi miestnej organizácie Zväzu záhradkárov Jánovi
Kaloudovi. Nasledovalo vystúpenie detí materskej školy, žiakov
základnej školy a vystúpenie Šaša Fifa a priateľov. Zároveň s
detským program bol odohraný klasický futbalový šláger medzi
Malým a Veľkým Bielom. Hneď po zápase prišli v sprievode
členovia ľudovej tanečnej skupiny Bokréta z družobnej obce

Szany. Tí predviedli hodinový program s ukážkou zvykov,
ľudových tancov a pravej maďarskej veselice. Tradičné ľudové
tance vystriedali modernejšie rytmy v podaní speváčky Doree a
speváka Yanni. Po nich nastúpila živá kapela Party Lounge, ktorá
zaplnila parket návštevníkmi tancujúcimi na svetoznáme hity.
Zábava bola na chvíľku prerušená pestrým ohňostrojom, ale o
pár minút zábava pokračovala až do rána v rytmoch podaných
kapelou Šlézovci. V mene organizátora ďakujeme všetkým, ktorí
sa prišli na podujatie pozrieť a zabaviť, všetkým, ktorí sa pričinili
na samotnej organizácii a pomohli s prípravami, ďakujeme tiež
sponzorom a účinkujúcim.
KK

Pozvánka
Sprievod s Campana Batucada

3. Neviem team

štvrťročník
12

2/2018 12. ročník

Vydáva: Obecný úrad Veľký Biel UZÁVIERKA NASLEDUJÚCEHO ČÍSLA: 30. november 2018
www.velkybiel.eu
Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, IČO: 00 305 146
velkybiel@velkybiel.eu
Náklad:
800 výtlačkov
facebook obecných novín: Som bielčan
Šéfredaktor:
Ing. Marián Krivosudský
Graﬁcká úprava: Mgr. Katarína Krivosudská
Preklad do maďarského jazyka: MSc. Anikó Tóth Szalayová
Väčšina článkov v slovenskom jazyku prešla korektúrou.
Periodicita: 4x do roka - štvrťročne
Registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod č. EV 3419/09
ISSN 1339-3731

Ľudová tanečná skupina Bokréta
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