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Kedves Medveiek!

Immár több, mint fél esztendeje, hogy betölthetem a polgármesteri posztot
községünkben. Számomra ez egy új kihívás, melyet szeretnék tudásom és
lehetőségeim szerint a legjobban teljesíteni. Mint tudják, a polgármesteri
terveimet 3 fő irányban szeretném megvalósítani. Az első csoport a közösségi
élet kiépítése, mely magába foglalja a kulturális eseményeket, különböző
rendezvényeket és a szervezetek alakítását, amelyeknek a célja az, hogy
a lakosságot mozgásban tartsák es közelebb hozzák egymáshoz. A második
csoportot községünk fejlesztése alkotja. Különböző pályázatok segítségével
szeretném szebbé és még élhetőbbé tenni kis falunkat, hogy az mindenkinek
elnyerje tetszését. A harmadik csoport a fiatalokra összpontosít. Szeretném, ha
minél több fiatal felnőtt telepedne le Medvén, s ne más faluban kelljen nekik
házakat, házhelyeket venni. Célunk a lakhatási lehetőség bebiztosítása, mely
magába foglalja bérlakások építését és telkek kimérését.
Terveim közt szerepelt egy újság kiadása is, mely félévenként jelenik majd meg
és amely tartalmazza azokat az eseményeket, melyek kis falunkban lezajlottak,
valamint betekintést nyújt mindenki számára Medve hétköznapjaiba. Szeretném,
hogy az emberek tájékoztatva legyenek a falu rendezvényeiről és történéseiről,
s ez mindenkihez eljusson, kicsikhez, nagyokhoz és idősebbekhez egyaránt. Ez
a félévente megjelenő lap szemlélteti, hogy melyek azok a tervek, amelyeket
már sikerült megvalósítani, s melyek azok, amelyek még váratnak magukra.
Végezetül szeretném megköszönni a sok támogatást és a szavazatokat. A munka
nem áll meg, megyünk tovább, hisz rengeteg a terv, mely megvalósításra vár.

Ing. Kulacs László, polgármester

Választások Medvén
2018. november 10-én a következő 4 évre újra megválasztották a falu vezetőit.
Ezen a szombati napon reggel 7 órakor megnyílt a választóhelyiség ajtaja,
s a választásra jogosultak este 10 óráig adhatták le szavazatukat. Egy dolog
biztos volt: Medvének új polgármestere lesz, mivel Morva László 5 választási
ciklus után nyugdíjba vonul és átadja helyét a falu élén. A tavalyi választásokon
az alábbi személyek szálltak harcba a polgármesteri és képviselői funkcióért:
Polgármesterjelöltek:
Kulacs László, mezőgazdasági mérnök, MKP
Sántha Viola, könyvelő, független

Képviselőjelöltek:
1. Grežo Rozália, eladó, független
2. Hajzuk Kálmán, benzinkutas, független
3. Hölgye László, egészségügyi dolgozó, MKP
4. Kulacs Imre, zootechnikus, MKP
5. RNDr. Kulacs Péter, technikai szaktanácsadó, független
6. Kulacs Tamás, pénztáros, MKP
7. Morva László, polgármester, MKP
8. Mgr. Morva Virgínia, tanítónő, független
9. Bc. Rojkovics Melinda, személyzeti vezető, független
10.Sebő László, logisztikai munkás, HÍD
11.Szabó Béla, sofőr, független
12.Vass Péter, területi képviselő, MKP
13.Vígh Tibor, vállalkozó, MKP
14.Zsidó Zoltán, vállalkozó, független
Medvén összesen 341 érvényes szavazatot adtak le. Ezen szavazatok alapján
Kulacs László kapott bizalmat a község irányítására és kezdheti el megvalósítani
terveit, ugyanis 202 szavazatával megelőzte egyetlen ellenfelét, Sántha Violát,
akinek 139 voksot sikerült bezsebelnie. A képviselőjelöltek között is hatalmas
volt a küzdelem, ugyanis volt, ahol egy- vagy két szavazat döntött az adott
személyek közt. A képviselő-testületbe a következő személyeket választották:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grežo Rozália, eladó, MKP, 133 szavazat
Hölgye László, egészségügyi dolgozó, MKP, 177 szavazat
Kulacs Imre, zootechnikus, MKP, 147 szavazat
RNDr. Kulacs Péter, technikai szaktanácsadó, független, 183 szavazat
Morva László, polgármester, MKP, 171 szavazat
Mgr. Morva Virgínia, tanítónő, független, 215 szavazat
Vígh Tibor, vállalkozó, MKP, 151 szavazat

Összességében elmondható, hogy a 2018-as választások iránt nagy volt az
érdeklődés. Ezt mi sem tükrözi, mint a részvételi arány, amely meghaladta
a 70%-ot.
Szeretnénk a polgármester úrnak és a képviselő testületnek gratulálni és
funkciójuk betöltéséhez sok erőt, egészséget, kitartást és sikert kívánni.

1. és 4. adventi gyertya meggyújtása
2018. december 2-án megrendezésre került az első kultúrműsorral egybekötött
adventi gyertyagyújtás. Az eseményt Kulacs László Medve újdonsült
polgármestere indította megnyitó beszédével. Ezek után beszédet mondott a
leköszönő polgármester, Morva László. A megnyitó után elsőként a medvei
szociális intézet lakói léptek fel, akik táncos műsort adtak elő. Ezek után a helyi
óvodások műsora következett, akik karácsonyi dalokat énekeltek. A következő
és egybe utolsó műsorszám a csilizradványi iskolát látogató medvei diákoké
volt, akik énekkel és szavalatokkal igyekeztek még meghittebbé varázsolni ezt
az estét. A kultúrház teraszán forralt bor, zsíros kenyér és pogácsa várta a
résztvevőket. Mindehhez kellemes hangulatot varázsolt Mátis András zongora
előadása.

2018. december 23-án megrendezésre került a negyedik gyertya meggyújtása. A
kultúrműsor keretein belül felléptek a Csilizradványon tanuló medvei iskolások,
akik énekes műsorral készültek. Ezek után ünnepélyes kereteken belül
fellobbant az adventi koszorú negyedik gyertyája is. A szervezők mindenkit
forralt borral, teával, zsíros kenyérrel és pogácsával vártak. A kellemes
hangulatról Sebestyén Tamás gondoskodott.

Zapálenie prvej a štvrtej sviečky
Druhého a dvadsiateho tretieho decembra 2018 sa uskutočnilo roznietenie
adventných sviečok. Udalosť otvoril Ladislav Kulacs, starosta obce Medveďov.
Sviatočný program sa začal so slávnostným privítaním obyvateľov obce,
nasledovalo vystúpenie obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých, ktorí predstavili tanečný program. Deti z materskej školy zaspievali
tradičné vianočné pesničky a básne. Žiaci zo základnej školy Čiližskej Radvani
ukončili pestrý program s vianočnými koledami. Na terase kultúrneho domu
mohli účastníci ochutnať varené víno, čaj, chlieb kačacou masťou a domáce
pagáčiky rôzneho druhu. Príjemnú náladu zabezpečili Tamás Sebestyén a
András Mátis.

Borszentelés

Tavalyi év óta tradíció Medve községben a Szent
István napi bor- és pálinkaszentelő. Ezúttal
2018. december 25-én került megrendezésre a
templom előtti téren. A plébános úr a mise
keretein belül megszentelte az otthonról hozott
borokat és pálinkákat. A szentmise után baráti
versenyre indította ki-ki a saját borát, illetve
pálinkáját. Az italok mellé a szervezők kétfajta
kecskesajtot és almát biztosítottak. Mint
pálinkából, mint borból az első három helyezett
serleggel lett díjazva. Az első borszentelőhöz
hasonlóan idén is dobogós helyezést ért el Kulacs
Árpi bácsi híres bora. Árpi bácsi már ötéves kora
óta érdeklődött a borkészítés fortélyai iránt, ami
az évek előrehaladtával egyre nagyobb szerepet
játszott az életében. Szülei a földeken dolgoztak,
így nem akarták otthon hagyni, ezért mindig ki
vitték a földekre és így ismerkedett meg a
borászattal. Árpi bácsi elmondása szerint minden
nap le kell menni a pincébe és a borokra szentelni
egy kis időt.

25. decembra 2018 sa v Medveďove pred kostolom uskutočnilo II.
Tradicionálne zasvätenie vína. Farár počas omše zasvätil „nového” vína. Potom
nasledovalo ochutnanie a hodnotenie nápojov. Traja najlepší dostali od starostu
poháre. Už druhý krát bol úspešný 88-ročný Árpád Kulacs s apátskou vínou. Pán
Kulacs tvrdí, že každý deň musíme venovať určitý čas na víno.

Sportszervezet alakuló gyűlése
2019. január 12-én a kultúrház nagytermében megrendezésre került a medvei
sportszervezet alakuló gyűlése. Az eseményen Kulacs László polgármester úr
ismertette terveit és elképzeléseit a sportszervezet működésével kapcsolatban.
Ezek után szavazás keretein belül kinevezték a futballcsapat vezetőségét.
Klubelnöknek Kulacs Imrét, alelnöknek Kulacs Lászlót, pénztárosnak Sebő
Lászlót, ellenőrnek pedig Mátis Józsefet nevezték ki. A futballcsapat a helyi
információk alapján összesen 19 tagot fog számlálni. A hivatalos dolgok
lebonyolítása után a szervezők minden egyes résztvevőnek vadgulyással
kedveskedtek.

Zakladanie športovej organizácie
12. januára 2019 v kultúrnom dome sa uskutočnilo zakladanie športovej
organizácie. Zasadnutie sa začalo so zvolením vedenia športového klubu.
Predsedom klubu sa stal Imrich Kulacs, podpredsedom Ladislav Kulacs.

1. medvei disznótor
2019. február 9-én Medve községben első alkalommal került megrendezésre egy
disznótorral egybekötött évértékelő. Előzetes megbeszéléseket követően két
disznó feldolgozására került sor. A munkálatokon egy 25 fős csapat dolgozott,
ki-ki a saját feladatát ellátva. Egyesek a kolbász- és hurkatöltésért voltak
felelősek, mások a zsírsütésért, megint mások pedig a rántott húsok, disznótoros
káposzta, illetve a hagyományos húsleves elkészítéséért. A munkában
résztvevőknek sem kellett üres gyomorral ellátni a feladataikat, hiszen reggelire
sült disznóvér volt feltálalva, délben pedig ízletes vesevelő. A hivatalos
évértékelő délután 15:30-tól került megrendezésre a kultúrház nagytermében. Itt
Kulacs László polgármester úr ismertette terveit és szándékait a 2019-es évre. A
hivatalos évértékelőt követően felszolgálásra kerültek a disznókból elkészített
finomságok. A jó hangulatról DJ Bene gondoskodott. Ki lehet jelenti, hogy ez az
esemény kicsit közelebb hozta a falu lakosságát egymáshoz, illetve mindemellett
egy igazi kulináris élményt is nyújtott.

1. Tradicionálna zabíjačka v obci
Tradicionálnazabýjačka v obci
Začiatkom februára v obci sa prvýkrát organizovala dedinská zabíjačka. Na
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Bene.

Tradicionálnazabýjačka v obci
Začiatkomfebruárasaprvýkrát v obciorganizovalidedinskúzabíjačku. Tá

MeFiK alakuló gyűlése
Az ifjúsági szervezet megalapítása az első dolgok közé tartozott, amit létre
szerettek volna hozni a községben. Az első gyűlésre február elején került sor,
ahol felmérték a szervezet iránti érdeklődést, összegyűjtésre kerültek azok a
célok, amikért később a társaság törekedni fog, illetve megválasztásra került a
szervezet elnöksége. A szervezet jelenleg 15 aktív tagot számlál, ami
remélhetőleg növekedni fog, hiszen sok munkakörre kerestetik még ember. Már
az első gyűlés sikeresen zajlott, hiszen összegyűjtésre került pár ötlet, melyekre
később építeni lehet. Az első gyűlésen kinevezték a közösség vezetőit, elnöki
pozícióra Csicsay Imrét nevezték, alelnöknek Szabó Kingát és Kulacs Enikőt
választották. A MeFiK számára fontos, hogy támogassa az önkormányzatot
illetve más szervezeteket és közösen újabb és újabb projekteket valósítsanak
meg. Az alapítás óta sok esemény került megszervezésre, mint például farsang
délután vagy a közös mozizás. A MeFiK aktívan részt vesz a közösségi élet
építésében, az emberek összekovácsolásában, de aktív szervezője az 1. Medvei
nyári tábornak is.

Mozi délután
A MeFiK első közösségi akciója 2019. március 30-án került megrendezésre,
mikor is mozi délutánt tartottak az iskola épületében. Az eseményre már az első
alkalommal is nagy volt az érdeklődés.

MeFiK-Organizácia pre mládež žijúci v Medveďove
Občianske združenie MeFiK (Organizácia pre mládež žijúci v Medveďove)
vzniklo vo februári zo skupiny mladých, ktorá spojí mládež v obci Medveďov.
Cieľom OZ MeFiK
je poskytnúť svojim členom, deťom a mládeži
organizovanie kultúrnych a zábavno-spoločenských aktivít v obci a aktívne
spolupracovať s obecným zastupiteľstvom a starostom. Predsedom združenia je
Imrich Csicsay, podpredsedníčky Kinga Szabóová a Enikő Kulacsová.

1. Medvei farsang
A MeFiK, vagyis a Medvei Fiatalok Közössége rendezésében első alkalommal
került megrendezésre egy mulatságos álarcosbál a helyi faluház nagytermében.
Ahogy az a meghívóban is szerepelt, a helyszínre jelmezben kellett érkezni, így
az eseményen a jelmezek színes kavalkádja sorakozott fel. Gyerekeknek a
helyszínen arcfestést és kreatív foglalkozást biztosítottak a szervezők. Ezek után

ki-ki bemutatta a saját jelmezét és, hogy miért épp arra esett a választás. A jó
hangulat ezúttal sem maradhatott el, bárki csatlakozhatott a közös énekléshez és
táncoláshoz. Ilyenkor a konyhában már javában sültek a hagyományos farsangi
fánkok, aminek az elkészítését bárki kipróbálhatta. Bátran kilehet jelenti, ez a
vasárnap délután kellemes kikapcsolódást nyújtott mind a gyerekeknek mind
pedig a felnőtteknek.

1. Fašiangy v Medveďove
Spoluprácou s MeFiK-om (Organizácia pre mládež žijúci v Medveďove) sme
oslávili fašiangy v kultúrnom dome. Na udalosť organizátori prichystali rôzne
spoločné, ale aj individuálne hry pre deti. Potom nasledovala
súťaž,
predstavenie vlastných maškár. V kuchyni už členovia dôchodkovej organizácií
pripravovali tradičné fašiangové šišky. Táto akcia ponúkala príjemnú zábavu
nielen pre deti, ale aj pre rodičov.

1848/49-es forradalom emlékünnepsége
2019. március 15-én Medve község is megemlékezett az 1848/49- es
forradalomról. A szervezők sok színes előadással készültek erre a becses napra.
Az esemény Kulacs Dominika megnyitó beszédével vette kezdetét. Ezek után
Morva Dorina kápráztatta el énekhangjával a közönséget. Ezzel azonban még
nem zárult le a medvei fiatalok szereplése, Rojkovics Júlia szavalatát halhatta a
közönség. Felléptek a nagymegyeri néptánciskola tanulói, akik hagyományos
magyar néptáncokat adtak elő. A csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola tanulói
egy színdarabban elevenítették fel 1848. március 15-e történéseit. A remek
előadás után Mátis András rövid ünnepi beszédje következett, majd pedig
Harmati Imre szavalta el a Nemzeti dalt. A tartalmas program záróbeszéde
Kulacs László polgármester úrtól hangzott el, aki beszédében a nemzeti
identitástudatra és a nemzeti hőseinkre való emlékezést hangsúlyozta. A
megemlékezés végén Horváth Béla történész fotókiállítását tekinthette meg a
közönség.

Spomienka na pätnásteho marca
15. marca sme si pripomínali revolúciu, ktorá sa uskutočnila v roku 1848/1849.
Organizátori pripravili na udalosť bohatý program. Po slávnostnom prejave
starostu vystúpili žiaci zo základnej školy Móra Kóczana. Nasledovalo
vystúpenie Imricha Harmati, s básničkou od Sándora Petőfiho „Nemzeti dal”.
Program sa skončil so spoločným zaspievaním maďarskej hymny. V závere
programu si prítomní mohli pozrieť výstavu pána učiteľa Vojtecha Horvátha.

Szemétszedés - Tisztítsuk meg Medvét
2019. március 30-án első alkalommal került megrendezésre Medve községben
egy nagyszabású hulladékgyűjtés a falu területén. A gyülekező reggel 8:30-ra
volt meghirdetve a faluház bejáratához. Itt Kulacs László polgármester úr
köszöntötte a jelenlévőket, majd ezek után egy előre megírt terv szerint a
résztvevők csoportokra osztódtak. Viszonylag nagy terület megtisztítása volt a
célkitűzés erre a napra, így a rövid eligazítás után minden egyes csoport
belevette magát a munkába. Egyesek a Duna vonzáskörzetének megtisztításáért
voltak felelősek, mások például a pénzváltó és környékéért vagy pedig
közvetlenül a falu belterületéért feleltek. A szemétszedés jelentőségét pedig
tisztán tükrözte az a tény, hogy a hulladék elszállítását biztosító munkagép csak
többszöri térővel tudta elszállítani a zsákokba összegyűjtött hulladékot. Ételről a
helyi vadászszervezet gondoskodott, akik ízletes vadgulyással várták a
jelenlévőket. Véleményem szerint minden egyes résztvevő remek érzésekkel
zárta ezt a szombati napot, hisz valami jót tettünk kis falunkért és a Földért
egyaránt.

Zber odpadu
30. marca 2019 sa uskutočnilo zbieranie smetí v dedine a v jej okolí. Zraz bol o
8:30 pred obecným domom. Neskôr sa účastníci rozdelili do viacerých skupín.
Akcia trvala do dvanástej hodiny a účastníci sa stretli pred poľovníckym
domom. Na udalosti sa zúčastnilo viac ako 60 ľudí z obce Medveďov. Táto
akcia sa skončila výborným guľášom a občerstvením.

Közérdekű információk
Községi hivatal Medve / Obecný úrad Medveďov
Ügyfélfogadás / Úradné hodiny
HÉTFŐ - PONDELOK
8.00 - 12.00 – 12.30 - 16.00
KEDD - UTOROK
8.00 - 12.00
SZERDA - STREDA
8.00 - 12.00 – 12.30 - 17.00
CSÜTÖRTÖK - ŠTVRTOK
8.00 - 12.00
PÉNTEK - PIATOK
8.00 - 12.00

Műanyag flakon elszállítása a községben
Vývoz separovaného odpadu v obci, PLASTY-VRECIA

29.07.

23.09.

18.11.

26.08.

21.10.

16.12.

Kommunális hulladék elszállítása a községben
Vývoz komunálneho odpadu
07.08.

21.08.

04.09.

18.09.

02.10.

16.10.

30.10.

13.11.

27.11.

11.12.

25.12.

A lakosság nyilvántartás adatai 2019. január 1-jétől
Údaje z evidencií obyvateľstva od 1.1.2019
Újszülöttek száma/Narodili sa: 3
Petőcz Richard, 2019. február 6., Dunaszerdahely
Szülők: Dibusz Ágnes, Petőcz Richard

Mikos Marián, 2019. február 24., Dunaszerdahely
Szülők: Bankó Alexandra, Mikos Marián

Joó Ákos, 2019. március 8., Dunaszerdahely
Szülők: Joó Katalin, Joó Dániel Ádám

Elhalálozások száma/Zosnulí: 4
Kulacs Anna, 2019. február 5., Komárom
Beke László, 2019. március 7., Dunaszerdahely
Kabáč Miroslav, 2019. június 2., Medve
Kulacs Cecília, 2019. június 10., Nádszeg

Házasságkötések száma/Uzavretie manželstva: 3
Sági Ottó- Nagy Angéla, 2019. március 1.,Balony
Illés Tamás- Sütő Melinda, 2019. május 18.,Balony
Kulacs Tamás- Šupej Veronika, 2019. május 18.,Balony

Lakosok száma a mai naphoz/Počet obyvateľov: 547

Kerítésállítás a helyi futballpálya körül
Ahogy haladunk előre az időben és egyre kellemesebb kezd lenni az időjárás,
egyre több munka veszi kezdetét Medve községben. A soron következő felújítás
ez év április 13-án volt esedékes, melynek keretein belül a futballpálya
kerítésének kicserélésére került sor. A találkozó 8:30-kor volt a helyi
futballpályán, melynek során ismertetve lett a munka pontos menete. Ezek után
több kisebb csoport alakult, melyek egyes munkafolyamatok ellátásáért voltak
felelősek. Egyesek a kerítés kitekerését vállalták, mások például az egyes
szakaszok összeillesztéséért voltak felelősek. A munkálatok gördülékenyen
haladtak, mivel ha az egyik csoport elkészült a munkájával, segédkezett a többi
csoportnak is. Az akciót délután 1 óra tájékán sikerült befejezni. A sportpálya
egyre jobban kezdi elnyerni versenyképes arculatát a felújítások által, melyek
ezzel az akcióval nem fejeződtek be, további újítások várthatók a közeljövőben.

Oprava oplotenia futbalového ihriska
Ďalšia akcia sa uskutočnila v obci 13. apríla, keď účastníci opravili plot okolo
futbalového ihriska. Brigáda sa začala o 8:30. Dobrovoľníci si rozdelili do
rôznych skupín, ktoré splnili iné a iné úlohy.

Majális
Május első napján nem csak a munka ünnepét ünneplik szerte a világon, hanem
a majálist is. Medvén erre az eseményre április 30-án került sor. A szervezők
sok színes programmal várták a kilátogatókat. Először is a májusfa felállítására
került sor melyet a község a helyi erdőből biztosított be. A helyszínen hivatásos
tűzoltók tartottak kis előadást, mely esemény alkalmából bárki megtekinthette a
tűzoltóautót és a tűzoltók felszerelését. Finom ételek ezúttal sem maradhattak el,
cigánypecsenyét, vadgulyást és sültkolbászt biztosítottak a szervezők. Hogy
jobban csússzanak az ételek sör, kofola és bor közül választhattak a résztvevők.
Az esti órákban élő koncertet adott Kabai Alex, mely nagy sikernek örvendett.
Ezek után kezdődhetett az utcabál, melynek jó hangulatáról DJ Bene

gondoskodott. Az esemény sikerét tükrözi az a tény is, hogy a zord, esős idő
ellenére rengetegen kilátogattak a helyszínre. Medve község egy újabb sikeres
eseményt tudhat a háta mögött, melyen újra bebizonyosodott, hogy Medve egy
összetartó és egyre jobban fejlődő faluvá növi ki magát itt Csallóközben.

Oslava prvého mája
Prvý deň v máji sa oslavujeme Sviatok práce. V Medveďove sme to oslávili
predvečer, 30. apríla na futbalovom ihrisku. Organizátori to prichystali na tento
sviatok s pestrý a zaujímavý program. Hasiči predstavili hasičské prístroje,
účastníci si to mohli pozrieť, ale aj vyskúšať. Obyvatelia a návštevníci mohli
ochutnať domácu klobásu, guláš a cigánsku pečienku. Dobrú náladu zabezpečili
Alex Kabai a DJ Bene.

Az édesanyákat köszöntöttük
Minden év májusának első vasárnapján az édesanyákat ünneplik szerte a
világon. Nem volt ez más Medvén sem ahol az anyák napi ünnepség 2019.
május 5-én került megrendezésre a kultúrház nagytermében. A teremben köröskörül az asztalokon ügyes kezek kiállítása volt megtekinthető. A
műsorprogramot Sebestyén Tamás indította. Ezek után felléptek a helyi
óvodások, akik kis dalokkal és tánccal készültek. Az óvodások műsora után
következett a csilizradványi iskolát látogató medvei tanulók előadása. Egy
remekül megszervezett és még jobban kivitelezett énekekből és szavalatok
kavalkádjából álló műsor után jogosan járt a vastaps a tanulóknak. Ezt követően
Kulacs László polgármester úr köszöntötte az újszülötteket és édesanyáikat. A
zárszó ismételten Sebestyén Tamásé volt, aki két dallal búcsúzott a
résztvevőktől. A műsorszámok üzenete szerintem remekül átjött, amik azt
sugallták, hogy az édesanyákat az év 365 napján megkell becsülni, hisz nélkülük
nem lennénk ezen a világon.

Deň matiek
Mamičky, babky, prababky ale aj mladé deti sa zhromaždili 5. mája v kultúrnom
dome, aby oslávili Deň matiek. Program spestril Tamáš Sebestyén so svojím
spevom. Škôlkari predstavili tance a predstavenie pokračovalo s vystúpením
žiakov zo základnej školy Čiližskej Radvani. Obyvatelia obce z Medveďova
prichystali s básňami. Udalosť ukončil starosta obce, Ladislav Kulacs
s privítaním novorodencov a ich matiek.

Elsőáldozás
2019. május 12-én került sor a medvei gyerekek elsőáldozására a helyi
templomban. Ebben az évben hat gyerek vett részt a ceremónián, pontosabban
négy lány és két fiú. Szombaton szentgyónáson vettek részt az elsőáldozó
gyerekek és szüleik. A felkészülést Szeif Éva hittantanár biztosította a
gyerekeknek, erre a jeles napra. A gitárkíséretet az énekekhez Csóka Dávid
biztosította. A templom díszítését az elsőáldozók szülei biztosították. A
templom megtelt a büszke szülőkkel és rokonokkal, akik meghatódva figyelték
egyre jobban felcseperedő gyerekeiket. A ceremónia végén rövid beszédet
mondott Nagy Pál plébános és Kulacs László polgármester úr, aki jó tanácsokkal
látta el a gyerekeket és kis ajándékkal is kedveskedett nekik.

Prvé sväté prijímanie
Prvé sväté prijímanie sa uskutočnilo 12. mája v miestnom kostole. Na prvom
svätom prijímaní sa zúčastnili dvaja chlapci a štyri dievčatá. Prípravu deti
zabezpečila pani učiteľka, Eva Szeifová. Ozdobenie kostola zaistili rodičia.
Slávnosť sa skončila krátkym prejavom farára Pavla Nagya, a na záver odovzdal
darčeky starosta obce, Ladislav Kulacs.

Nyugdíjas szervezet alakuló gyűlése
2019 májusában újraalakult Medve községben a nyugdíjas szervezet. Az első
gyűlésen résztvevők alapján a szervezet 30 tagot fog számlálni. Az egylet
elnökének Brož Ilonát, alelnökének pedig Bödök Vilmost választották. A
gyűlésen Kulacs László polgármester úr is részt vett, aki értékelte az addig eltelt
fél évet és ismertette terveit a jövőre nézve. Az eseményen a nyugdíjas szervezet
elnöke, Brož Ilona informálta a jelenlévőket azokról a tervekről, lehetőségekről,
melyeket a jövőben meg lehetne valósítani.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Medveďove
Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Medveďove znovu vznikla v máji.
Účelom jeho vzniku bolo zapojiť ľudí v dôchodkovom veku do spoločenského
a kultúrneho diania v obci, využiť ich potenciál pre rozvoj obce. Predsedníčkou
organizácie je Helena Brožová a podpredsedom je Viliam Bödök.

Gyereknap
Június első napja csodálatos időjárással kecsegtetett, így minden adott volt egy
fergeteges gyereknaphoz. Az akció Medve község és a Medvei Fiatalok
Közössége összefogásában került megrendezésre. A programok délelőtt 10
órától kezdődtek, ekkortól aszfaltrajzolásban vehettek részt a gyerekek. Délelőtt
11 órától tűzoltó bemutató volt a soron, ahol a gyerekek ki is próbálhatták a
tűzoltáshoz szükséges eszközöket. Ezek után lovas bemutató volt a terítéken,
amit kicsik és nagyok egyaránt ámulva néztek. A gyerek a bemutató után rövid
sétát is tehettek a ló hátán. Délben mindenkinek gulyással, palacsintával,
tarkedlival, hot- doggal és kürtöskaláccsal kedveskedett a rendezőség. A
délutáni programok is változatosak voltak. Ebéd után tizenegyes rúgó verseny
következett, majd pedig bicajos akadályversenyen mérhették össze a gyerekek a
képességeiket. További programok voltak még terítéken a versenyzésre, többek
között kötélhúzás, zsákban futás, talicskás csapatverseny és célba dobó verseny.
Evő- és ivóversenyre is sor került, a fiatalabbak spagetti evő versenyben
vehettek részt a felnőttek pedig sörivó versenyben mérethették meg magukat.
Az egész nap folyamán egy sátor alatt arcfestéssel és kézműves
foglalkozásokkal várták a gyerekeket. A gyerekek egész napos szórakozását
továbbá két légvár is biztosította. Ezen a szombati napon a sok program közül
mindenki megtalálhatta azt, amit igazán élvez és így az egész nap tele volt
nevetéssel és szórakozással.

Deň detí
Prvý deň v júni lákala deti aj dospelých s výborným počasím a bolo všetko dané
na úspešný deň pre deti. Deň otvoril starosta obce a načrtnul programy. Od
11:00 hasiči organizovali zaujímavé predstavenie pre deti a mládež. Potom
mládenci mali možnosť jazdiť na koni. Klub dôchodcov a obec zabezpečili

dobroty, zákusky, palacinky, hot-dog a trdelník. Obed nasledoval súťaž
bicyklami, kde deti mali možnosť svoje schopnosti vyskúšať. Súťaže trvali až do
večera a deň skončil s vyhodnotením.

Zárszó
Medve Község napról napra megmutatja, hogy milyen fejlődésen megy
keresztül illetve, hogy egy ilyen kis faluban is milyen lehetőségek rejthetnek.
Ez az újság is azzal a céllal jött létre, hogy rálátást nyújtson arra, hogy mi
minden történt kis falunkban az elmúlt fél évben.
Jelenleg ez a kis község még a fejlődése kezdeti szakaszában tart, de minden
feltétel adott akár ahhoz is, hogy egész Csallóközben ismert községgé nője ki
magát.
Kellemes olvasást!

Obec Medveďov sa rýchlo vyvíja a ukáže, že aj v takej malej dedine je veľký
potenciál. Aj tieto noviny majú cieľ ukázať, čo sa stalo v dedine v minulom pol
roku. Momentálne je obec v prvom štádiu rozvoju, ale chceme aby sa
Medveďov stala známou obcou v Žitnom Ostrove.
Príjemné čítanie!
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