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Medve község időszakosan megjelenő lapja, II. évfolyam, 1. szám, 2020. január 



MeFiK 

Az ifjúsági szervezet megalapítása az első dolgok közé tartozott, amit létre 

akartak 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. A MeFiK számára fontos, hogy támogassa az 

önkormányzatot illetve más szervezeteket és közösen újabb és újabb projekteket 

valósítsanak meg. A MeFiK aktívan részt vesz a közösségi élet építésében, az 

emberek összekovácsolásában, de aktív szervezője az 1. Medvei nyári tábornak 

is. 

 

MeFiK 

Založenie mládežníckej organizácie bolo jednou z prvých vecí, ktoré v dedine 

chceli vytvoriť. Prvé stretnutie sa konalo vo februári, kde sa hodnotil záujem o 

organizáciu, boli vytýčené ciele, o ktoré sa spoločnosť bude neskôr usilovať. Pre 

MeFiK je dôležité podporovať obec a ďalšie organizácie, a taktiež 

implementovať nové projekty v komunite. MeFiK sa aktívne podieľa na 

budovaní komunitného života, spájaní ľudí, ale je tiež aktívnym organizátorom 

1. letného tábora v Medveďove. 

 



1. Medvei nyári tábor 

2019. július 8 - 12. között először került megrendezésre Medve községben nyári 

tábor. A tábor kapacitása 50 gyerek befogadására volt alkalmas, ami a tábor 

kezdete előtt pár héttel meg is telt. A gyülekező hétfő reggel nyolc órára volt 

meghirdetve. Rövid eligazítás után a gyerekek 7 csoportba osztódtak a 

csoportok élén két vezetővel, akik az egész hetes elfoglaltságukat biztosították. 

A hétfői nap többnyire még ismerkedéssel telt, de azért a gyerekek ekkor sem 

unatkoztak, a délutáni órákban a csoportok elkészítették a zászlóikat, amiket 

később az esti tábortűznél a vezetők pontoztak. Az esti órákban a gyerekek 

ügyességi versenyekben vehettek részt. Ezek után pedig a mindennapos esti 

rutin következett, fürdés, fogmosás és 22:00 órakor takarodó. A keddi nap 

szokásos reggeli tornával indult. Reggeli után a gyerekek a vadászszervezet pár 

tagjával sétára indultak a közeli erdőbe, ahol betekintést nyerhettek az erdőség 

változatos növény- és állatvilágába. Délután a gyerkőcök kézműves 

foglakozásokon vehettek részt, majd pedig mindegyik csoport előadta a 

csapatindulóját. Délutáni programok sorát továbbá egy érdekes vadászbemutató 

is tarkította. A nap szokásosan tábortűzzel és az esti rutin elvégzésével zárult. A 

szerdai nap is elég izgalmasnak ígérkezett. Délelőtt a helyi focipályán kutyás 

bemutatót tartottak. Délután a gyerekek fürdőzésen vettek részt a nagymegyeri 

termálfürdőben, amit már mindenki nagyon várt. Csütörtök délelőtt szintén 

kutyás bemutatóra került sor, majd még a délelőtt folyamán a gyerekek 

biciklitúrát is abszolváltak. Délután következhettek különféle ügyességi játékok, 

majd az esti órákban sor került a Ki mit tud-ra is. A csütörtöki napot a 

gyerkőcök sütögetéssel zárták. Pénteki napon a reggeli után megtörtént a hét 

kiértékelése és a díjak átadása. Bátran kijelenthessük, hogy első próbálkozásra 

egy nagyon sikeres és zökkenőmentes hetet tudhatunk magunk mögött. 

 



 

 

 

 
 



 

 

1. Letný tábor 

Od 8. júla do 12. júla 2019 sa v Medveďove po prvýkrát organizoval letný tábor 

pre deti. Kapacita tábora bola 50 detí. Pondelok začal s krátkym briefingom, kde  

deti boli rozdelené do 7 skupín. Vo večerných hodinách sa deti mohli 

zúčastňovať súťaží zručností. Potom nasledovala každodenná večerná rutina, 

ktorá končila večierkou o 22:00. Utorok sa začal obvyklou rannou gymnastikou. 

Po raňajkách sa deti vybrali na prechádzku do blízkeho lesa s niekoľkými 

členmi poľovníckej organizácie, kde nahliadli do rozmanitej flóry a fauny lesa. 

Deň ukončil založenie táborového ohňa. Streda bola tiež veľmi vzrušujúca. 

Ráno sa konala výstava psov na miestnom futbalovom ihrisku. Popoludní sa deti 

šli kúpať do termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi. Vo štvrtok absolvovali 

deti aj cyklistickú prehliadku. Popoludní sa konali rôzne hry šikovnosti a deti 

ukončili večer pečením. V piatok, po raňajkách, bol vyhodnotený týždeň a ceny 

boli odovzdané. Nebojíme sa povedať, že na prvý pokus máme za sebou veľmi 

úspešný týždeň. 

 

 

 



Falunap 

Július utolsó hétvégéjén került megrendezésre Medve községben búcsúval 

egybekötött falunap. Szombaton a falunapi programok zajlottak, vasárnap pedig 

a templombúcsú. A szervezők sok színes programmal várták az érdeklődőket 

ezen a két napon. Szombati napon fél egytől kezdetét vette a Bajcsi Tivadar 

emlékkupa. A tornán négy csapat vett részt, név szerint Izsap B, Határrendészet, 

Vásárút és Medve csapata. Az első helyet Medve csapata szerezte meg, a helyi 

futballszurkolók nagy örömére. Délután fellépett a Black Diamond tánccsoport. 

Következő program Illés Gabriella és Kőszegi- Németh József operett duettje 

volt. Este fél héttől Kulacs László polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, 

majd pedig jutalomban részesítette a tiszta egyes tanulókat és a főiskolát 

végzetteket. A rövid köszöntő után következett Valaskó Ferenc koncertje. A jó 

hangulatot ezek után Kabai Alex biztosította. Sajnos idén az időjárás közbe 

szólt, így az utcabálnak idő előtt vége lett. 

Vasárnap délelőtt 11 órától szentmisére került sor a helyi templomban, majd 

pedig megkoszorúzták az 1. és 2. világháború áldozatainak emlékművét. A 

koszorúzáson fellépett Morva Dorina, Rojkovics Júlia és Orosz Vivien. 

Zongorakíséretet Mátis András biztosította. Délután öt órától Medve, Bogya 

futballcsapatával játszott barátságos mérkőzést. Az egész hétvége folyamán a 

gyerekek jó kedvét több szórakozási lehetőség biztosította. Reméljük, hogy a 

közeljövőben újabb és újabb sikeres akciót tudunk megrendezni. 

Deň obce 

Posledný júlový víkend bol dňom obce spojený s dňom „ Medveďovské hody”. 

Organizátori v týchto dvoch dňoch mali pripravené pre záujemcov bohatý 

program. V sobotu sa o pol desiatej začal turnaj vo futbale, ktorý bol 

pomenovaný po zosnulom Tivadar Bajcsi. Na turnaji sa zúčastnili štyri tímy a to 

Ižop B, pohraničná polícia, Trhová Hradská a Medveďov. Prvé miesto získal tím 

Medveďov k radosti miestnych futbalových fanúšikov. Popoludní vystúpila 

tanečná skupina Black Diamond. Ďalším programom bolo vystúpenie operetnej 

dvojice Gabriely Illésovej a Józsefa Kőszeg-Németha. O pol siedmej večer 

starosta Ing. László Kulacs pozdravil prítomných a potom odmenil študentov 

a absolventov vysokých škôl. Po krátkom privítaní sa konal koncert Ferenca 

Valaskó. Dobrú náladu potom poskytol Alex Kabai. Žiaľ tento rok nebolo 

počasie dobré, takže pouličný večierok sa skončil predčasne. 



V nedeľu o 11:00 sa konala omša v kostole a bol vykonaný akt kladenia vencov 

obetiam prvej a druhej svetovej vojny pri ich pamätníku. V kladení vencov sa 

zúčastnili Dorina Morva, Júlia Rojkovics a Vivien Orosz v sprievode klavíra na 

ktorom hral András Mátis. O piatej popoludní si Medveďov zahral priateľský 

zápas s futbalovým tímom Bogya.  

 

 



 
 

 



 

 

Kirándulás Esztergomban és Párkányban 

2019. augusztus 31-én Medve község vezetősége a helyi nyugdíjas szervezettel 

karöltve egy napos kirándulást szervezett Esztergomba, Patra és Párkányba. A 

kirándulásra nagy volt az érdeklődés, így könnyedén megtelt egy buszra való 

ember. A gyülekező és az indulás szombat reggel 7:00 órára volt meghirdetve, a 

falu főterére. Az első állomás az esztergomi bazilika volt, ahol a jelenlévők egy 

idegenvezető társaságában kívülről - belülről megcsodálhatták az épületet. Az 

ebédet egy dunaradványi csárdába fogyasztotta el a kis közösség. A kiadós ebéd 

után a következő állomás a pati termálfürdő volt, ahol mindenki egy kellemes 

délutánt tölthetett el a helyi gyógyvízben. A hazaindulás este hat órára volt 

betervezve.  Ez a kis kirándulás kellemes kikapcsolódást nyújtott kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt. 



 

 

 

 



Výlet v Esztergome a v Štúrove 

31. augusta 2019 usporiadalo vedenie obce Medveďov spolu s miestnou 

organizáciou dôchodcov jednodňový výlet do Esztergomu, Patínc a do Štúrova. 

O exkurziu bol veľký záujem. Prvou zastávkou bola Esztergomská bazilika, kde 

mohli návštevníci obdivovať budovu zvnútra i zvonka v spoločnosti sprievodcu. 

Obed sa servíroval v hostinci Dunaradvány. Po výdatnom obede boli ďalšou 

zastávkou samotné termálne kúpele, kde každý mohol stráviť príjemné 

popoludnie. Odchod domov bol naplánovaný na 18:00 hod. Táto malá exkurzia 

poskytla príjemnú relaxáciu deťom aj dospelým. 

Legidősebb polgártársunk köszöntése 

2019. szeptember 23-án ünnepelte 96-ik születésnapját Bajcsy született Sebő 

Margit néni, községünk legidősebb polgára. E jeles alkalomból köszöntötte őt 

Medve község önkormányzata képviseletében Ing. Kulacs László polgármester 

úr, Mgr. Morva Virgínia, alpolgármester asszony és Sárközy Eleonóra a községi 

hivatal részéről. 

Margit néni 8 gyermekes családba született, édesapja korai halálával az 

édesanyára maradt a népes család felnevelése. 1947-ben férjhez ment a háborút 

és fogolytáborokat megjárt Bajcsy Jenőhöz. 1954-ben megszületett lányuk 

Margit, akivel az édesanya a mai napig a saját házukban lakik vejével együtt. 

Két unoka és három dédunoka boldog nagy- illetve dédmamája. Az ünnepelt 

majd egy évszázad alatt sok mindent megélt, sok nehézségen ment keresztül, de 

elmondása szerint minden korszaknak megvolt a maga szépsége, melyre 

szívesen emlékszik vissza. Azt kívánja mindnyájunknak, hogy ne veszekedéssel, 

hanem megbeszéléssel oldjuk meg életünk problémáit. Családja körében 

eltöltött további szép éveket, jó egészséget és sok erőt kívánunk Margit néninek. 

 

Blahoželanie najstaršej občianke obce 

Ing. Ladislav Kulacs, starosta obce, Mgr. Virgínia Morvaová, zástupca starostu 

obce a Eleonóra Sárközy, pracovníčka obecného úradu zablahoželali najstaršej 

občianke pani Margite Bajcsyovej. V dobrom zdraví, obdivuhodnej duševnej aj 

fyzickej kondícii oslávila p. Margita Bajcsyová rodená Sebőová 96. narodeniny. 

Do ďalších rokov jej želáme dobré zdravie a pohodu. 



 

 



Vízsodorta históriák bemutatója 

2019. október 16-án Medve községben is bemutatásra került a helyi históriákból 

összeállított kisfilm. A vetítésre nagy volt az érdeklődés, gyorsan megtelt az 

egész kultúrház emberekkel. A kisfilmet Zalka Lóránt illetve Kósa Lőrinc 

készítették. A film szereplői helyi nyugdíjasok illetve medvi fiatalok voltak. A 

forgatás majdnem egy egész napot vett igénybe, hiszen összesen 13 jelenetet 

kellett leforgatni. Ezek visszaemlékezést nyújtottak többek között arra, ahogy 

annak idején halásztak és gazdálkodtak. A falu idősebb lakosai történeteket 

meséltek el, a medvi fiatalok pedig ezen történetek alapján játszották el a 

jeleneteket. Ilyen események voltak többek között, mikor kiöntött a Duna és az 

embereknek el kellett hagyniuk a házaikat, vagy például id. Kulacs László 

története a Duna vizében lebegő holttestről. Néhány idősebb ember, aki 

személyesen is átélte ezeket az eseményeket elérzékenyült az újrajátszott 

események láttán. Bátran kilehet jelenteni, hogy nagy sikert aratott a bemutató a 

falu lakosainak körében.  

 

 



 

Prezentácia povodňových príbehov 

16. októbra 2019 sa v dedine Medveďov predstavil krátky film z miestnych 

dejín. O premietanie bol veľký záujem a celý kultúrny dom sa rýchlo zaplnil 

ľuďmi. Krátky film natočili Lóránt Zalka a Lőrinc Kósa. Vo filme boli 

predstavení miestni dôchodcovia a mládež. Natáčanie trvalo takmer celý deň a 

celkovo sa natočilo 13 scén. V scénach  sa poukazovalo na  spôsob, ako ľudia 

chovali dobytok ,ako  lovili  a aký bol v tom čase život. Starší ľudia z dediny 

rozprávali príbehy a mladí ľudia ich zahrali. Medzi také udalosti patrilo aj to, 

keď Dunaj zaplavil dedinu a ľudia museli opustiť svoje domovy, alebo príbeh 

pána  Ladislava Kulacsa staršieho o tele plávajúcom na vode Dunaja. Niektorí 

starší ľudia, ktorí tieto udalosti osobne prežili, veľmi citlivo reagovali na znovu 

natočené príbehy. Dá sa povedať, že prehliadka bola medzi dedinčanmi veľkým  

úspechom. 

 

 



Nyugdíjas nap 

Az idős kor egy figyelemre méltó dolog, így elvárható, hogy nagy megbecsülés 

övezze a nyugdíjasainkat. Minden évben gondolunk a falunkban élő idősebb 

emberekre, így idén is október 27-én megrendezésre került Medve községben a 

nyugdíjas nap. A kultúrprogram polgármesteri köszöntővel vette kezdetét, ezek 

után fellépett a csilizradványi énekkar. Az ünnepi ebéd délután egy órára volt 

beiktatva. Miután mindenki jóllakott az alapiskolások műsora volt terítéken, 

akik énekekkel illetve versekkel köszöntötték az időseket. A sztárvendég ezúttal 

az ismert előadóművész Ihos József (Kató néni) volt, akinek műsora alatt 

garantált volt a jókedv. Délután három órától került sor a 60-70-80-90 éves 

jubilánsok megköszöntésére, akik ajándékcsomagban részesültek. Ezek után 

következett Sebestyén Tamás fellépése, majd pedig a további jókedvet Jánoska 

Tibor biztosította. Ez a vasárnap délután nem csak a szórakozásról szólt, egy 

fontos üzenetet is közvetített, mégpedig az idősek iránti megbecsülést és 

tiszteletet.  

 

 



 

 

 

 



Deň dôchodcov 

Každý rok myslíme na starších ľudí žijúcich v našej dedine, takže tento rok, 27. 

októbra, sa v Medveďove uskutočnil deň dôchodcov. Kultúrny program sa začal 

pozdravom starostu, po ktorom nasledovalo predstavenie zboru z Čiližskej 

Radvani. Slávnostný obed bol stanovený na jednu hodinu popoludní. Po obede 

nasledoval program žiakov základných škôl. Hosťom bol tentoraz známy 

umelec József Ihos (Kató néni), ktorého program zaručil dobrú zábavu. Po tretej 

hodine popoludní sa gratulovalo jubilantom k 60-70-80-90-ročnému výročiu. 

Každý z nich dostal prekvapenie od obce. Nasledovalo vystúpenie Tamása 

Sebestyéna a Tiboru Jánoska. Toto nedeľné popoludnie nebolo len o zábave, ale 

prinieslo aj dôležité posolstvo, našu solidaritu a úctu k starším ľuďom. 

 

 

Lélek dala 2: Sorsunk: Magyar! 

November 23-án újabb kulturális rendezvény került megrendezésre Medve 

községben a Csemadok helyi szervezetének közreműködésével. Hasonlóan 

Gubík Ágnes előadásához ezúttal is nagy érdeklődés övezte az eseményt.                                                                                                  

A műsort a Csemadok Alistáli Alapszervezete és az Aszita-Alistáli Színpadi 

Társulat mutatta be. Az előadás egy zenés-lírai szerkesztett játék volt, ami 16 

csodálatos magyar dal foglalt magába, köztük olyan klasszikusokkal, mint 

például A Pál utcai fiúk - Mi vagyunk a Grund című dala. A fiatal színészek és 

énekesek énekelve, hangszer kíséretében mesélték el 1848-tól egészen 



napjainkig a magyar nép életének legmeghatározóbb eseményeit, többek között 

1848. március 15. eseményeit vagy a kudarcba fulladt 2004. december 5-i 

népszavazást, ami nagy hatással volt a határon túli magyarságra. Az előadásnak 

fontos mondanivalója volt, azt közvetítette felénk, hogy őseinknek milyen 

megpróbáltatásokat kellett átélniük annak érdekében, hogy megőrizzék 

magyarságukat. Az ifjú színjátszósok közel 2 órás előadása végén 

megérdemelten járt a vastaps. A belépés ezúttal is díjtalan volt, ételről és italról 

pedig helyi lakosok és a Csemadok szervezetének tagjai gondoskodtak. Látva a 

nagy érdeklődést a szervezők újabb rendezvényeket terveznek a közeljövőben. 

 

 



Spev duše 2: Osud: Maďar! 

23. novembra sa v Medveďove s pomocou miestnej organizácie Csemadok 

zorganizovalo ďalšie kultúrne podujatie. Rovnako ako vystúpenie Ágnes Gubíka 

aj túto udalosť priťahovalo tiež veľký záujem. Predstavenie bolo hudobno-

lyrická editovaná hra s 16 nádhernými maďarskými piesňami. Mladý herci a 

speváci v sprievode hudobných nástrojov, spevom porozprávali o 

najdôležitejších udalostí Maďarov od roku 1848 po súčasnosť. Na konci takmer 

dvojhodinového predstavenia mladých hercov bol hlasný potlesk zaslúžený. 

Vstup bol opäť zadarmo a stravu a nápoje zabezpečovali miestni obyvatelia a 

členovia organizácie Csemadok. Vzhľadom na veľký záujem organizátori 

plánujú nové podobné udalosti v blízkej budúcnosti. 

Advent 1. vasárnapja 

Karácsonyig mindössze négy hét maradt, így elkezdődött a felkészülés a 

keresztények legszentebb ünnepére. Tavalyi év óta hagyomány Medve 

községben Advent 1. és 4. vasárnapján a közös gyertyagyújtással egybekötött 

kultúrprogram. December első vasárnapjára tervezett programsorozat már 

délelőtt elkezdődött, ekkor Nagy Pál plébános úr a szentmise keretein belül 

megáldotta az otthonról hozott adventi koszorúkat. A szentmise után felléptek a 

Janiga József Művészeti Alapiskola énekkarának tagjai, akik vallási és 

karácsonyi dalokat adtak elő. Délután 16:30 órától megszentelésre került az 

újonnan átadott műfüves pálya. Öt órától mindenkit szeretettel vártak a helyi 

kultúrházba, ahol többek között felléptek a medvei szociális otthon lakói, 

medvei óvodások és a Kóczán Mór Alapiskola medvei tanulói. A műsorszámok 

után közösen meggyújtottuk az első lángot az adventi gyertyán. A szervezők 

persze arról is gondoskodtak, hogy senki se maradjon éhen, a kultúrház teraszán 

mindenkit pogácsával, zsíros kenyérrel, süteménnyel, forralt borral és teával 

vártak. A jó hangulatot ezúttal is Sebestyén Tamás biztosította. December még 

csak most kezdődött, így sok színes programnak nézünk még elébe az év utolsó 

hónapjában.  

1. Adventná nedeľa 

Tradícia od minulého roku v dedine Medveďov je spoločné zapálenie sviečok k 

1. a 4. adventnej nedeli, sprevádzaný kultúrnym programom. Séria programov 

prvej nedeli v decembri sa už začala pred obedom. Farár Nagy Pál požehnal 

adventné vence, ktoré priniesli na omšu veriaci. Po omši vystúpil zbor základnej 



umeleckej školy Janiga József s náboženskými a vianočnými piesňami. O 16:30 

bolo vysvätené novootvorené multifunkčné ihrisko s  umelým trávnikom. Od 

17:00 boli všetci privítaní v miestnom kultúrnom dome, kde vystupovali 

obyvatelia sociálneho domova Medveďov. Po nich nasledovali  deti z materskej 

školy a žiaci základnej školy Kóczána Móra. Po programe sme spolu zapálili 

prvú sviečku na adventnom venci. Organizátori sa samozrejme postarali o to, 

aby nikto nemal hlad. Každého na terase kultúrneho centra čakali pagáče, 

mastný chlieb, koláče, varené víno a čaj. Tamás Sebestyén opäť poskytol dobrú 

atmosféru.  

 

 



 

 

Mikulás ünnepség 

Mondhatni, hogy az évben kétszer is van gyereknap. A hivatalos gyereknap 

június 1-jén van, de Mikulás napja is a gyerekekről szól. Medve községben 

ezúttal 2019. december 5-én került megrendezésre a Télapó ünnepség a 

kultúrházban. A szervezők ezúttal is sok színes programmal várták a gyerekeket. 

Petőcz Petra és Kovács Barbara zenés műsorral szórakoztatta a gyerekeket. 

Kicsik és nagyok egyaránt verssel készültek a Mikulásnak, aki cserébe 

mindenkit csomaggal ajándékozott meg.  

Na Mikuláša 

Dá sa povedať, že dvakrát ročne je deň detí. Oficiálny Deň detí je 1. júna, ale o 

deťoch je aj na Mikuláša. Tento slávnostný deň sa konal v budove kultúrneho 

domu 5. decembra 2019. Organizátori opäť očakávali deti s bohatým 

programom. Malé i veľké deti vítali Mikuláša  básňami a spevom, ktorý 

každému daroval balíček. 

 



 

 



 

Advent 4. vasárnapja 

Tavalyi év novembere óta minden téren, így kulturálisan is új időszámítás 

kezdődött Medve község életében. Új polgármester, új célkitűzések, új 

lehetőségek. Kulacs László polgármester úr, már akkor is arra törekedett, hogy 

kis falunkban minél előbb és minél több kulturális esemény valósuljon meg. 

Ilyenek voltak például az évzáróval egybekötött disznótor vagy pedig advent 1. 

és 4. vasárnapján megrendezésre kerülő kultúrműsorral egybekötött 

gyertyagyújtás. Ez idén se maradhatott el a repertoárból és a tavalyihoz képest 

ebben az évben is nagy érdeklődés övezte. December 22-én, advent 4. 

vasárnapján a szentmise után Simon Orsolya előadását halhattuk, aki karácsonyi 

dalaival még meghittebbé tette ezt a szent ünnepet. Délután négy órától a 

kultúrház épületében ügyes kezek kiállítása volt megtekinthető. Öt órától pedig, 

mint pár héttel ezelőtt a helyi óvodások, illetve a Kóczán Mór Alapiskola 

medvei tanulóinak műsora következett. Ételről és italról ezúttal is a rendezők 

gondoskodtak, a kultúrház teraszán mindenkit forralt borral, teával, zsíros 

kenyérrel és pogácsával vártak. A kellemes hangulatot ezúttal is Sebestyén 

Tamás biztosította, aki klasszikus karácsonyi dalaival még csodálatosabbá tette 

ezt az estét. Az advent a karácsonyra való lelki felkészülésről szól, amiben ezek 

a programok nagy segítséget nyújtottak.  



 

 

 

 

 



 

4. Adventná nedeľa 

Už od novembra minulého roka sa v živote obce začala nová éra, a to vo 

všetkých ohľadoch vrátane kultúrnych. Nový starosta, nové ciele, nové 

možnosti. Starosta Ing. László Kulacs sa snaží usporiadať čo najviac kultúrnych 

podujatí v našej malej obci, ako napr.: koncoročná schôdza spojená so 

zabíjačkovou hostinou,  zapálenie sviečky prvú a štvrtú adventnú nedeľu.  

Po svätej omši  štvrtú adventnú nedeľu 22. decembra, sme si užili vystúpenie  

Orsolya Simon, ktorá nám spríjemnila tento sviatok vianočnými piesňami. O 

štvrtej hodine poobede záujemcovia si mohli pozrieť výstavu šikovných rúk zo 

zorganizovanú v budove Domu kultúry. Od piatej hodiny, rovnako ako pred 

niekoľkými týždňami, nasledoval program miestnej materskej školy a žiakov ZŠ 

Kóczána Móra. Organizátori opäť zabezpečili jedlo a pitie a taktiež teplé víno, 

čaj, mastný chlieb a pagáče. Príjemnú atmosféru vytvoril Tamás Sebestyén, 

ktorý tento večer spríjemnil so svojimi klasickými vianočnými piesňami. Advent 

je o duchovnej príprave na Vianoce, na ktorú nám tieto programy veľmi 

pomohli. 

 

 



Bor- és pálinkaszentelő 

Immáron harmadik alkalommal december 26-án került megrendezésre Medve 

községben a Szent István napi bor- és pálinkaszentelés a templomkertben. Nagy 

Pál plébános úr a szentmise keretén belül megáldotta az otthonról hozott borokat 

illetve pálinkákat. A mise után, ahogyan az elmúlt években megmaradt 

szokásnak, következett az italok kóstolása. Idén többféle ízesítésű kecskesajtot, 

valamint házilag készített kenyérlángost biztosítottak a szervezők. Mint 

pálinkából, mint borból az első három helyezett serleggel lett díjazva. Medve az 

apáti boráról híres, amiből az idei borkóstolón is megjelent pár üveg, 

természetesen ezúttal is nagy sikert aratva. A szokásokat évről évre ápolni kell, 

így arra törekedünk, hogy jövőre ugyanilyen szép számban részt tudjunk venni 

ezen a jeles eseményen.  

Zasvätenie vína a pálenky 

Je to už po tretíkrát, čo sa koná zasvätenie vína a pálenky na deň sv. Štefana v 

Medveďove. Tento rok sa konal 26. decembra v záhradnej časti kostola. Farár 

Nagy Pál požehnal vína a liehoviny, ktoré doniesli záujemcovia z domu v rámci 

omše. Po omši, ako bolo zvykom v posledných rokoch, bola ochutnávka 

nápojov. Tento rok organizátori poskytli kozie syry s rôznymi príchuťami a 

domáci langoš. Pri obsadení prvých troch miest, si výhercovia zobrali domov 

víťazné čaše. Medveď je známy svojím opátskym vínom. Aj tento rok prišlo 

zopár fliaš opátskeho vína na súťaž a malo veľký úspech. Návyky sa musia 

opatrovať a preto sa budeme usilovať, aby aj nabudúce sme sa vedeli zúčastniť 

tejto veľkej udalosti v hojnom počte. 

 



 

 

 

 

 



Foci újraindulása 

2018 novemberében Medve község életében új fejezet vette kezdetét az új 

polgármester megválasztásával. Ing. Kulacs László polgármester úr már akkor 

hangsúlyozta, hogy szeretné újraindítani a labdarúgást kis falunkban. A 

futballpálya akkor még nem felelt meg az előírásoknak, de sok munkával a nyári 

rajtra minden készen állt. A labdarúgócsapat az őszi szezonban összesen 17 

tagot számlált. Az első megmérettetés a Bajcsi Tivadar- emlékkupa volt, amit a 

medvi focisták el is hódítottak. Augusztus közepén elkezdődött a járási 

labdarúgó bajnokság is. Újoncként persze nem lehetett nagy csodákat várni a 

csapattól, ennek ellenére néhány meccsen már egészen tetszetős játékkal 

rukkoltak elő. A bajnokság féltávjánál jelenleg a kilencedik helyet foglalják el, 

mindössze egy ponttal lemaradva Hegyéte csapatától. Télen edzőváltás történt, 

Kocsis Rolandot Buka Pál váltotta a vezetőedzői pozícióban. Reméljük, hogy a 

csapat tavasszal még több sikeres meccset tud megvívni a bajnokságban.  

 

Obnovenie futbalu 

V novembri 2018 sa začala nová kapitola v živote dediny Medveďov zvolením 

nového starostu. Starosta Ing. Ladislav Kulacs už zdôraznil, že chce v našej 

malej dedine obnoviť futbal. Futbalové ihrisko nebolo v tom čase v súlade s 



normami, ale s obrovským kusom práce bolo ihrisko už na leto pripravené. 

Počas jesennej sezóny malo futbalové mužstvo 17 členov. Prvou súťažou pre 

mužstvo bol pamätný pohár Tivadara Bajcsiho, v ktorom zvíťazili naši futbalisti. 

Majstrovstvá okresného futbalu sa začali v polovici augusta. Ako od nováčika sa 

samozrejme nedal očakávať veľký zázrak, ale nie ktoré zápasy už poukazovali 

celkom peknú hru od mužstva. Momentálne sú na deviatom mieste v tabuľke, 

len jeden bod za tímom Hegyéte. V zime došlo k zmene trénera, keď Rolanda 

Kocsisa ako hlavného trénera nahradil Pavol Buka. Dúfame, že náš tím bude 

mať na jar čo najviac úspešných zápasov v lige.  

 

 

Helyi illeték változása 2020. január 1-től 

Zmena miestneho poplatku od 01.01.2020 

 

 Év/Rok 2019 Év/Rok 2020 

Kommunális hulladék 

helyi illetéke (szemét díj) 

15 EUR/személy 18 EUR/személy 

Miestny poplatok za 

komunálne odpady 

15 EUR/osoba 18 EUR/osoba 

 

 

 



A kommunális hulladékszállítás ütemterve Medve községben a 2020-as évre 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Medveďov na rok 2020 

 

2020.01.08    2020.07.08 

2020.01.22    2020.07.22 

2020.02.05    2020.08.05 

2020.02.19    2020.08.19 

2020.03.04    2020.09.02 

2020.03.18    2020.09.16 

2020.04.01    2020.09.30 

2020.04.15    2020.10.14 

2020.04.29    2020.10.28 

2020.05.13    2020.11.11 

2020.05.27    2020.11.25 

2020.06.10    2020.12.09 

2020.06.24    2020.12.23 

 

Ütemterv 2020/Harmonogram 2020 

Műanyag flakonok gyűjtésének időpontjai/Zber plastových fliaš 

 

2020.01.27    2020.07.27 

2020.02.24    2020.08.24 

2020.03.23    2020.09.21 

2020.04.20    2020.10.19 

2020.05.18    2020.11.16 

2020.06.29    2020.12.14 

 

Anyakönyvi hírek - Správa z matriky 

 

Elhunytak – Zomreli: 

Vígh Károly, 2019.09.29, Dunaszerdahely 

Sebő László, 2019.11.14, Medve 

Kovács Mária, 2019.11.30, Medve 

Takács Mária, 2019.12.28, Dunaszerdahely 

 

Házasságot kötöttek/Uzavreli manželstvo: 

Presinszky Dávid – Mgr. Sandra Kovácsová, 2019. július 13, Gúta 

 

Lakosok száma 2019.12.31-én: 544, ebből 237 férfi és 307 nő 

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 544, z toho 237 mužov a 307 žien 



Zárszó 

 
A tisztelt olvasó második alkalommal tartja kezében ezt az önkormányzati 

tájékoztató kiadványt. A benne olvasható cikkek a faluközösséget érintő 

témaköröket járják körül, beszámolnak a faluban működő egyesületek életéről. 

Célunk, hogy a lakosok nyomon tudják követni a történéseket illetve új 

információkat kapjanak a falu fejlődését illetően. A faluújság létrehozásával 

nem csak a tájékoztatás a célunk. Abban a reményben kezdtük meg a közös 

munkát, hogy e lap sorai közelebb hozzák, megmutassák az intézményi és 

kulturális élet lehetőségeit községünkben. Arra törekszünk, hogy ez a lap 

valóban tükrözze életünk mindennapjait. 

Bízva abban, hogy lapunk valamennyi olvasónknak tartogat valami érdekeset, jó 

olvasást kívánunk! 

 
   
Vážený čitateľ, druhýkrát drží v rukách tento obecné noviny. Články čítajú o 

témach ovplyvňujúcich dedinskú komunitu a hovoria o živote združení v dedine. 

Naším cieľom je, aby obyvatelia mohli sledovať vývoj a získať nové informácie 

o vývoji obce. Začali sme spolu pracovať v nádeji, že línie tohto dokumentu by 

nás priblížili a ukázali možnosti inštitucionálneho a kultúrneho života v našej 

dedine. Dúfame, že naša stránka má niečo zaujímavé pre všetkých našich 

čitateľov, prajeme vám dobré prečítanie! 
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