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Két év távlatából 

2018. november 10-én választásokra került sor községünkben. A polgármesteri pozíciót azóta Ing. 

Kulacs László tölti be, aki nagy lelkesedéssel vágott bele az ezzel járó feladatokba. Most, két év után 

egy rövid beszélgetés keretében elárulta, hogyan értékeli az elmúlt időszakot, milyen fejlesztéseken 

ment át a község, valamint milyen tervek várnak még a megvalósításra.  

Hogyan értékeli az elmúlt két évet? 

Nagyon gyorsan elrepült ez a két év. Ahogy a választási kampányomban is elhangzott, 3 fő irányt 

tűztem ki magam elé erre a 4 éves időszakra. Az első a falu fejlesztése, második a fiatalok számára 

történő lakásépítés, munkahelyteremtés és a harmadik terület a közösségi élet újraélesztése kis 

falunkban. Úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk ezen az úton.  

 Milyen változásokon ment át a falu 2019-ben? 

A 2019-es év elején legfontosabb volt számomra egy traktor és hozzá tartozó pótkocsi, valamint 

munkaeszközök beszerzése, amivel a falu lakosságának olyan szolgáltatásokat tudunk nyújtani, mint 

például háztáji kertek megmunkálása és a hulladék összegyűjtése. Úgy gondolom, hogy ezek az 

eszközök segítik a községünket, tehát jó beruházásnak mondhatók. Az év elején szintén sikerült a 

WIFI hálózat kiépítése Medvén. Ez pályázat segítségével valósult meg, amelyre 14000 eurót kaptunk 

és a falu 9 pontján érhető el, beleértve köztereket is. Ebben az évben szerettünk volna a fiatalabb 

korosztálynak is kedveskedni, ezért számukra három új helyiséget alakítottunk ki a már meglévő 

óvoda épületében. Az első helyiség különböző programok szervezésére szolgál, mint például 

csapatépítő vagy zumba, a második sporteszközökkel van felszerelve, amelyeket bővítettük, valamint 

átadtunk egy harmadik helyiséget is, amelyben lehetőség nyílik filmet vetíteni, vagy éppenséggel 

asztaliteniszezni. Az óvoda épületében is változások mentek végbe. A felső emelethez hátsó bejáratot 

hoztunk létre, elkerítve azt az óvodától, így mindenki, aki szeretné ezeket a helyiségeket használni, 

megteheti, nem zavarva ezzel az óvodásokat. Ehhez viszont elkerülhetetlen volt egy bekötőút, amely 

egyenesen az említett épülethez vezet, kikerülve ezzel az óvoda udvarát. Így a gyerekek is 

biztonságosabban játszhatnak, hisz nincs akkora forgalom az udvaron.  

 



 

Nagy büszkeség számomra, hogy falunkban sikerült a sportéletet újjáéleszteni. Ebből adódóan a 

következő fejlesztési terület a sportpálya és környéke volt, amelyen új szociális helyiségeket, kerti 

lugast (hűsölő) építettünk. A sportpályán felújítottuk a cserepadokat, valamint megjavítottuk annak 

megvilágítását. Ezen a területen szükség volt korlátlan internetkapcsolat létrehozására is. A pálya 

melletti területen parkolót alakítottunk ki. Ezek a befektetések összesen 19500 euróba kerültek, 

melyből 10500 eurónyi pályázati forrásra tudtunk szert tenni. Szintén 2019-ben, nagy örömömre, egy 

sikeres pályázat útján lehetőségünk nyílt Csilizközben egyedüliként egy műfüves pálya megépítésére, 

amelyre 37000 euró támogatást kaptunk, a falu 20% önrésszel vette ki a részét. A pálya azóta is nagy 

népszerűségnek örvend, s remélem, hogy ez a jövőben is így marad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi a helyzet munkahelyteremtéssel és a szociális gondoskodással? Sikerült betartani azt, amit 

ígért?  

Próbáltam együttműködni a szociális otthonnal, az idegenrendészeti táborral és a szövetkezettel is, 

hogy ha munkaerőre van szükségük, elsősorban medveieket alkalmazzanak. Ez már megvalósult 

2019-ben, amikor 3 munkahelyet tudtunk biztosítani, s ezen kívül maga a község is alkalmazni tudott 

2 munkaerőt. A szociális területen megoldottuk 3 személy gondozását a munkahivatalon keresztül, 

ami 3 új munkahelyet jelent. Ezen kívül Medve ebben az évben megkapta az engedélyt 

gondozószolgálat nyújtására, s ezen belül 3 újabb munkahelyet teremtettünk. Nem feledkeztünk el az 

idős és egyedül élő lakosainkról sem. Jól eső érzés, hogy negyedévente meglátogatom őket, kicsit 

elbeszélgetek velük, s ha valamire szükségük van, bátran fordulhatnak hozzám bizalommal. 

Fontos számomra, hogy a falu lakossága ne öregedjen el, mivel a az utolsó 10 évben az átlagéletkor 

növekvő tendenciát mutat. Úgy gondolom, hogy egyedüli megoldás a lakások építése és telkek 

kimérése. 2019-ben említésre méltó a lakásépítési program. A jelenleg bérlakások mögött 2 drb 

háromszobás és 6 drb kétszobás lakás várja gazdáját. 

 A közösségi élet területén milyen változások mentek végbe? 

Nagyon nagy hangsúlyt fektettem a közösségi élet kialakítására falunkban. Büszkén elmondhatom, 

hogy a 2019-es évben 5 szervezet alakult meg (vagy újra) Medvén, ezek pedig a következők: 

sportszervezet, tűzoltószervezet, MeFik, nyugdíjasszervezet és a Csemadok. A tűzoltószervezet egy 

sikeres pályázatot tudhat maga mögött, mivel 2019-es év végén tűzoltóautóra tettek szert, amelynek 

értéke 114 000 euró. 

Ezek a szervezetek nagyon aktívak voltak az elmúlt évben. Több, mint 32 eseményen vették ki 

részüket a falu önkormányzatával karöltve. Büszke vagyok rájuk, csak így tovább!  

 

 



Az elhangzottak alapján a 2019-es év nagyon termékeny volt.. 

Én is így gondolom. Mind a három területen sikerült változásokat véghezvinni. Erre az évre 

mindnyájan büszkék lehetünk, viszont tudom, hogy ez nem valósulhatott volna meg a falu 

lakosságának támogatása nélkül.  

Hogyan értékelné a 2020-as évet, így a pandémia idején? 

Sajnos ez az év nem úgy alakult, ahogyan azt elterveztem. Egy világjárványnak vagyunk a részesei, 

melynek mindnyájan érezzük hatását az élet különböző területein. Ennek ellenére próbáltam a lehető 

legtöbbet kihozni ebből az évből is. 2020-ban pályázati forráshoz sajnos nem tudtunk hozzájutni. 

Pályáztunk járdaépítésre, óvodaépület szigetelésére, de ezek a pályázatok sajnos a vírus miatt nem 

lettek sikeresek. 2020-ban főleg karbantartási munkálatok folytak, saját költségvetésből. Felújítottuk 

a helyi park és óvoda játékait, hintáit és a kerítés is új színt kapott. A sportpályán található öltözők 

épülete, korlátok, kerítés, valamint a temető kerítése is festése került. Talán ehhez a területhez 

hozzátartozik, hogy sajnos a jelenlegi tűzoltószertár nem rendelkezik megfelelő hellyel a tűzoltóautó 

számára, ezért megvásárlásra került egy épület, amely mind a tűzoltóautó és traktor parkolására, 

valamint egyéb szerszámok tárolására szolgál majd. 

2020-ban is sikerült a szociális területeken eredményeket elérni? 

Ezen a területen idén 2 munkahelyet tudtunk biztosítani, amellyel elégedett vagyok. Ezúton 

szeretném megköszönni a Csilizköz Rt. menedzserének, Majerčák Pavolnak, a szociális otthon 

igazgatójának, Kmeť Vladislavnak, valamint az idegenrendészeti tábor igazgatójának, Vadkerti 

Józsefnek, hogy pozítiv hozzáállásukkal segítik a falu lakosságát és az összmunka valóban ennyire 

gyümölcsöző a község és ezen létesítmények között.  

Hogyan vélekedik a közösségi életről? Idén gondolom nem volt sok lehetőség programok 

szervezésére. 

Sajnos 2020-ban a közösségi élet területén a tavalyi 32 eseménnyel szemben csak kevés valósulhatott 

meg. Legnagyobb örömömre sikerült a falunapot és búcsú ünnepét egybekötve egy nagy ünnepséget 

megszervezni, amely véleményem és a visszajelzések szerint is jól sikerült. A többi rendezvény 

a járvány miatt elmaradt, viszont év elején még meg tudtunk tartani a különböző szervezetek 

évzárójait, a falu évzáróját és egy farsangdélutánt is. 2020-ban viszont megalakult a medvei énekkar 

is, amelynek szintén nagyon örülök.  

 Vannak még tervek a közeljövőben? 

Természetesen. Tele vagyunk tervekkel, amelyek megvalósításra várnak. Ezek nagyrésze viszont 

pályázati forrás nélkül nem jöhet létre, amelyre jelenleg a vírus miatt nincs lehetőség. Viszont jó hír 

az, hogy a lakásépítés folytatódni fog a 2021-es évben is. Ha minden sikerül, 2021 végére Medve 11 

új lakással lesz gazdagabb. Ami a közösségi életet illeti, szeretném, hogy a következő években ez 

a 32 esemény továbbra is meg tudjon valósulni, s Medve egy aktív, lehetőségekkel teli község legyen.  

 A napokban lehetett hallani a szemétdíj megemeléséről. Elmondaná, hogy miért történt ez? 

Fájó pont számomra, de a szemétdíjjal kapcsolatban kénytelenek voltunk emelést végrehajtani, így 

az 18 euróról 22 euróra növekszik fejenként. Ennek 3 oka van. Az első, hogy a hulladék szállításának 

ára 24 euró/tonnáról 35 euró/tonnára emelkedett. Továbbá, 2021-től bevezetésre kerül a konyhai 



hulladék elszállítása is, amely nagyjából évi 1500- 2000 eurós plusz költséget jelent a falu számára. 

Harmadik ok a hulladék osztályzási aránya, amelyet a következő táblázat ábrázol. 2018-ban ez az 

arány 11,4 % volt, 2020-ban viszont a falu lakosainak felelősségteljes hozzáállásával, valamint 

a hulladék osztályzásával (papír, műanyag és zöldhulladék Sadzválogatásával, összegyűjtésével) 

elértük a 48%-os arányt. Ha ezt nem tudtuk volna elérni, akkor ez 5 eurónyi többletköltséget jelentett 

volna számunkra. Célom az, hogy ez az osztályzási arány még nagyobb legyen, és falunk példát 

tudjon mutatni ezen a területen is.  

A vegyes települési hulladék és a nagydarabos hulladék elhelyezésének tételei és díjai (euro.t) 

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku 

odpadov (euro.t) 

  Sadzba za príslušný rok v eurách 
Díjszabás az illetékes évben euro-ban 

Položka/Tétel Úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu x(%) 
A települési hulladék 

válogatásának szintje 

2019 2020 2021 a 

nasledujúce roky 
2021 és 

következő évek 

1 X ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 X > 60 7 8 11 

 

 

Köszönjük a beszélgetést. Kívánjuk, hogy ezek a tervek megvalósuljanak, Önnek pedig sok sikert, 

kitartást és még több türelmet kívánunk a továbbiakban is.  

Z perspektívy dvoch rokov 

V našej obci boli 1. novembra 2018 voľby. Odvtedy zastáva funkciu starostu obce Ing. Ladislav 

Kulacs, ktorý sa s veľkým oduševnením ujal úloh spojených s touto funkciou. Teraz, po dvoch 

rokoch, v krátkom rozhovore prezradil, ako hodnotí uplynulé obdobie, akým rozvojom prešla obec a 

aké plány čakajú ešte na realizáciu.  

Ako hodnotíte uplynulé dva roky? 

Tieto dva roky veľmi rýchlo ubehli. Ako to odznelo za mojej volebnej kampane, vytýčil som si 3 

hlavné smery na toto 4-ročné obdobie. Tým prvým je rozvoj obce, druhým je výstavba bytov a 

pracovné príležitosti pre mladých a tretím je oživenie spoločenského života v obci. Myslím si, že sme 

na správnej ceste k realizácii týchto plánov.  

 Aké zmeny prebehli v obci v roku 2019? 

Na začiatku roku 2019-es  bolo pre mňa najdôležitejšie zakúpenie traktora, vlečky a príslušenstva, 

ktorými môžeme obyvateľstvu poskytovať také služby, ako napríklad obrábanie záhrad a zber  

 



odpadu. Myslím si, že tieto prostriedky pomáhajú našej obci, preto ich môžeme považovať za dobrú 

investíciu. Na začiatku roku sa podarila tiež výstavba WIFI siete v Medveďove. Toto sa podarilo 

pomocou súťaže, z ktorej sme dostali 14000 EUR a obec je pokrytá z 8 bodov vrátane verejného 

priestranstva. V tomto roku sme chceli vychádzať v ústrety aj mladej generácii, preto sme pre nich 

vytvorili 3 miestnosti v budove škôlky. Jedna miestnosť slúži na organizovanie rôznych programov, 

ako napríklad teambuilding alebo zumba, druhá miestnosť je vybavená športovými prostriedkami, 

ktoré sme doplnili, odovzdali sme aj tretiu miestnosť, v ktorej je možné premietať filmy, prípadne 

zahrať si stolný tenis. Aj v budove škôlky prebehli zmeny. Vytvorili sme zadný chod na horné 

podlažie, oddelením od škôlky, takže každý, kto by chcel tieto miestnosti využívať, môže to činiť bez 

toho aby vyrušoval škôlkarov. K tomu bola ale bezpodmienečne nutná prístupová cesta, ktorá vedie 

priamo k spomínanej budove, bez prechádzania cez dvor škôlky. Takto sa aj deti môžu bezpečne hrať, 

pretože nie je taká premávka na dvore.  

Mojou veľkou pýchou je, že sa v našej obci podarilo oživenie športového vyžitia. Z tohoto vyplynula 

ďalšia rozvojová oblasť športové ihrisko a jeho okolie, na ktorom sa vybudovali nové sociálne 

zariadenia a altán. Na ihrisku sme zmodernizovali lavice a opravili osvetlenie. Bolo nutné 

vybudovanie aj neobmedzeného internetového pripojenia. Na priľahlom pozemku ihriska sme 

vytvorili parkovisko. Tieto investície predstavovali 19500 EUR, z ktorých 10500 EUR sme získali 

formou dotácií. Na moju veľkú radosť, sa v roku 2019, prostredníctvom úspešnej súťaže naskytla 

príležitosť pre našu obec, ako jedinú v Medzičilizí, vybudovať ihrisko s umelým trávnikom, na ktoré 

sme dostali 37000 EUR dotácií, a obec prispela vlastnými prostriedkami vo výške 20%. Toto ihrisko 

je odvtedy veľmi populárne a verím, že to takto ostane aj v budúcnosti. 

Aká je situácia s vytváraním nových pracovných príležitostí a sociálnou starostlivosťou? Podarilo 

sa splniť sľúbené?  

Pokúšal som sa spolupracovať s domovom sociálnych služieb, Útvarom cudzineckej polície a s 

družstvom v tom zmysle, aby v prípade potreby pracovníkov zamestnávali v prvom rade 

medveďovčanov. Toto sa podarilo v roku 2019, keď sme zabezpečili 3 pracovné miesta a okrem toho 

aj samotná obec vedela zamestnať 2 pracovníkov. V sociálnej oblasti sme vyriešili opatrovanie 3 osôb 

cez ústredie práce, čo znamená 3 pracovné miesta. Okrem toho obec Medveďov dostala povolenie na 

poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti a v rámci toho sme vytvorili ďalšie 3 nové pracovné 

miesta. Nezabúdame ani na starých a osamelých obyvateľov obce. Je pre nich dobrým pocitom, keď 

ich každý štvrťrok navštívim, trochu sa porozprávame, a keď niečo potrebujú, kľudne a s dôverou sa 

na mňa môžu obrátiť. Je pre mňa dôležité, aby obyvateľstvo obce neprestarlo, keďže vekový priemer 

za posledných 10 rokov ukazuje starnúcu tendenciu. Podľa mňa, je jediným riešením výstavba bytov 

a poskytnutie stavebných pozemkov. Významným programov v roku 2019 je plán bytovej výstavby. 

Za súčasnými nájomnými bytmi čakajú majiteľov 2 trojizbové a 6 dvojizbových bytov.   



 

 Aké zmeny prebehli v oblasti spoločenského života? 

Veľký dôraz som kládol na vytvorenie spoločenského života v našej obci. Môžem s hrdosťou 

prehlásiť, že v roku 2019 bolo založených (resp. novozaložených) 5 organizácií, ktoré sú nasledujúce: 

šport, hasiči, MeFik, združenie dôchodcov a Csemadok. Dobrovoľný hasiči majú za sebou úspešnú 

súťaž, v rámci ktorej ku koncu roku 2019 získali hasičské auto, o hodnote  114 000 EUR.  

Tieto organizácie v minulom roku pracovali veľmi aktívne. Podieľali sa na viac než 32 udalostiach 

spoločne so samosprávou obce. Som na organizácie hrdý, len tak ďalej!  

Podľa predošlých bol rok 2019 veľmi úspešný. 

Aj ja si to myslím. Podarilo sa uskutočniť zmeny vo všetkých troch oblastiach. Na tento rok môžeme 

byť všetci hrdí, ale som si vedomí, že toto sa nemohlo podariť bez podpory obyvateľov obce.  

Ako by ste hodnotil rok 2020, počas trvania pandémie? 

Bohužiaľ tento rok sa nevydaril tak, ako som to plánoval. Sme účastníkmi svetovej epidémie, ktorej 

dopady pociťujeme všetci v rôznych oblastiach života. Napriek tomu som sa pokúsil uskutočniť čo 

najviac vecí aj v tomto roku. V roku 2020 sme sa bohužiaľ nedostali k žiadnym dotáciám. Uchádzali 

sme sa o dotáciu na výstavbu chodníka, zateplenie budovy škôlky, ale tieto súťaže  z dôvodu 

pandémie neboli úspešné. V roku 2020 prebiehali hlavne údržbárske práce, z vlastného rozpočtu. 

Renovovali sme ihriská a hojdačky miestneho parku a škôlky a aj plot dostal nový náter. 

Vymaľovanie a nátery dostali aj šatne na ihrisku, zábradlia, oplotenie a plot cintorína. K tejto oblasti 

sa patrí poznamenať, že súčasná požiarna zbrojnica nedisponuje vhodným miestom pre hasičské auto, 

preto sa odkúpila budova, ktorá bude slúžiť na parkovanie hasičského auta, traktora a ostatného 

náradia. 

Podarilo sa dosiahnuť nejaké výsledky v sociálnej oblasti aj v roku 2020? 

V tejto oblasti sme vedeli zabezpečiť v tomto roku 2 pracovné miesta, s čím som spokojný. Touto 

cestou by som sa chcel poďakovať manažérovi Medzičilizie, a.s. Pavlovi Majerčákovi, riaditeľovi 

Domova sociálnych služieb Vladislavovi Kmeťovi, a riaditeľovi Útvaru cudzineckej polície Jozefovi 

Vadkertimu, že svojim kladným prístupom pomáhajú obyvateľom obce a spolupráca medzi týmito 

organizáciami a obcou je skutočne veľmi prospešná.  



 Aké sú Vaše dojmy o spoločenskom živote? Myslím si že v tomto roku nebolo veľa príležitostí na 

organizovanie podujatí. 

Bohužiaľ v roku 2020 v oblasti spoločenského života sa mohlo uskutočniť veľmi málo podujatí 

v porovnaní s vlaňajšími 32 podujatiami. Som rád, že sa podarilo zorganizovať veľkú slávnosť 

z príležitosti Dňa obce a púte, ktorá sa podľa môjho názoru a spätnej väzby vydarila. Z dôvodu 

epidémie sa ostatné podujatia zrušili, ale na začiatku roka sa nám ešte podarilo zorganizovať 

záverečné bilancujúce zhromaždenia rôznych organizácií a obce a fašiangové popoludnie. V roku 

2020 sa založil Medveďovský spevácky súbor, čo ma tiež veľmi potešilo.  

 Sú ešte nejaké plány do budúcnosti? 

Samozrejme. Máme veľa plánov čakajúcich na uskutočnenie. Veľkú väčšinu týchto však bez zdrojov 

z dotácií, o ktoré sa z dôvodu vírusu nie je možné uchádzať. Dobrou správou je ale to, že bytová 

výstavba bude pokračovať aj roku 2021. Keď sa všetko podarí, do konca roku 2021 bude Medveďov 

o 11 nových bytov bohatší. Čo sa týka spoločenského života, bol by som rád, keby sa aj v budúcich 

rokoch mohlo uskutočniť tých 32 podujatí a Medveďov bol aktívnou obcou plnou príležitostí.  

 V posledných dňoch sa hovorí o zvýšení poplatku za odpad. Viete nám vysvetliť prečo sa to deje? 

Je to pre mňa bolestivé rozhodnutie, ale v súvislosti s poplatkom za odpad sme boli nútení zvyšovať 

a tak z 18EUR sa zvýši na 22EUR na osobu. Má to 3 dôvody. V prvom rade sa cena odvozu odpadu 

zvýšila z 24 EUR/tonu na 35EUR/tonu. Ďalej sa od roku 2021 zavádza aj zber a odvoz kuchynského 

odpadu, čo znamená ročné náklady pre obec 1500- 2000EUR. Tretím dôvodom je miera separácie 

zobrazená v nasledujúcej tabuľke. Kým v roku 2018 bol podiel separovania 11,4 %, v roku 2020 sa 

zásluhou zodpovedného prístupu obyvateľstva obce a triedením odpadu (zber papiera, plastov a 

odpadu zo zelene) sme dosiahli 48% podiel. Keby sme toto nedosiahli, znamenalo by to pre nás 

naviac náklady 5 EUR/tonu. Mojim cieľom je, zvyšovanie podielu separácie, aby naša obec bola 

príkladom aj v tejto oblasti.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Interjú ifj. Füzik Tiborral 

Falunk volt lakosával-  akinek családja jelenleg is községünkben él-  ifj. Fűzik Tiborral készítettünk 

interjút, aki az encephalitis nevű vírus kutatásában ért el kivételes eredményt. 

Először is mesélj kérlek, hol folytattad tanulmányaidat? 

Medvei lakosként az alapiskola első négy osztályát medvén abszolváltam, majd nyolc éves 

gimnáziumba jártam Dunaszerdahelyre. A főiskolai tanulmányaimat a Pozsonyi Szlovák Műszaki 

egyetemen végeztem, ahol biotechnológiát és biokémiát tanultam. Doktorátusi végzettséget a Prágai 

Vegyészeti és Technológiai Egyetemen szereztem. Néhányszor Amerikában is jártam a Kaliforniai 

Egyetemen.  

Hol végezted a kutatást? 

A kutatást a CEITEC nevű kutatási intézményben végeztem. Vírusokat kutattam kryoelektron 

mikroszkóppal. 

Kitől- és milyen díjat kaptál a kutatásodért? 

Az elismerést a Siemens nevű magáncégtől kaptam (a cég tudományos díjakat oszt), akik évente 

mintegy 800 pályázatból válasszák ki a végső győztest. 

Mi volt a kutatásod lényege, illetve mit mutatott meg az eredménye? 

Kutatásomban az encephalitis vírust vizsgáltam (ezt a vírust a kullancsok terjesztik). A vírus az 

agyvelő gyulladását okozza, ami az emberi életre is komoly veszélyt jelent. Elektromikroszkóp alatt 

vizsgáltam, hogy hogyan is néz ki ez a vírus, valamint az atomok elhelyezkedését vizsgáltam a 

víruson. A vírushoz ellenanyagokat tettem, így meg tudtam figyelni, hogy az ellenanyagok hova 

csatolódnak a vírus felületén. 

Jelenleg mivel foglalkozol? 

Jelenleg is vírusokkal foglalkozok, éppenséggel a fentebb említett vírussal is. Azt vizsgáljuk, hogy 

néz ki a vírus éretlenül, továbbá azt szeretnék, hogy a vírus ne is érjen meg. E mellett vizsgáljuk a 

náthát okozó- és a szívet támadó vírusokat, hogy hogyan is néznek ki 3D-ben. Mindezek mellett a 

Brünni Masaryk Egyetemen tanítok Kryoelektron mikroszkópiát.  

Köszönöm az interjút, és további sok sikert kívánok a kutatásaidban.  

 



Rozhovor s Tiborom Füzikom ml. 

Rozprávali sme sa s bývalým obyvateľom obce, ktorého rodina žije aj v súčasnosti v našej obci, 

Tiborom Füzikom mladším, ktorý dosiahol významný výsledok vo výskume vírusu kliešťovej 

encefalitídy. 

Na začiatok nám porozprávaj kde si študoval? 

Ako obyvateľ Medveďova som prvé štyri roky základnej školy absolvoval v Medveďove, potom som 

chodil na osemročné gymnázium v Dunajskej Strede. Vysokoškolské štúdium som ukončil na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde som študoval biotechnológiu a biochémiu. 

Doktorantský titul som získal na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Niekoľkokrát som 

navštívil  Kalifornskú univerzitu v Amerike.  

Kde si sa venoval výskumu? 

Na výskume som pracoval vo výskumnom pracovisku CEITEC. Skúmal som vírusy pomocou 

kryoelektrónového mikroskopu. 

Aké ocenenie a od koho si dostal za tvoju výskumnú prácu? 

Uznanie som dostal od súkromnej spoločnosti Siemens (táto firma udeľuje aj vedecké ceny), ktorá 

každoročne vyberá z takmer 800 nominovaných prác. 

Čo bolo podstatou Tvojho výskumu, resp. čo preukázal výsledok výskumu? 

Počas výskumu som skúmal vírus kliešťovej encefalitídy (tento vírus sa na ľudí šíri nakazenými 

kliešťami). Vírus spôsobuje zápal mozgu, čo je pre človeka veľmi nebezpečné ochorenie. Pomocou 

elektrónového mikroskopu som skúmal, akú podobu má tento vírus a rozmiestnenie atómov na 

povrchu vírusu. K vírusu som pridal aj protilátky a pozoroval kam sa tieto protilátky viažu na povrch 

vírusu. 

Na čom pracuješ v súčasnej dobe? 

Aj v súčasnosti sa zaoberám vírusmi, okrem iných aj so spomínaným vírusom. Skúmame, ako vyzerá 

nezrelá forma vírusu a chceli by sme dosiahnuť aby vírus nedozrel, tým pádom zostal neinfekčný. 

Popritom skúmame  vírusy spôsobujúce nádchu a vírusy napádajúce srdce, najmä ich tvar a 

usporiadanie v 3D. Zároveň vyučujem na brnenskej Masarykovej univerzite kryoelektrónovú 

mikroskopu.  

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa ďalších úspechov v  Tvojom výskume.  

 

 

 

 

 

 

 



2. medvei disznótor 

2020. február 9.-én Medve községben immáron második alkalommal került megrendezésre a 

disznótorral egybekötött évértékelő. Előzetes megbeszéléseket követően egy 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 2020-es évre. A 

hivatalos évértékelőt követően felszolgálásra kerültek a disznókból elkészített finomságok. Ki lehet 

jelenti, hogy ez az esemény kicsit közelebb hozta a falu lakosságát egymáshoz, illetve mindemellett 

egy igazi kulináris élményt is nyújtott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Medveďovská zabíjačka 

V Medveďove bolo usporiadané 9.februára 2020 vyhodnotenie predchádzajúceho roku spojené so 

zabíjačkou. Po predbežnej dohode došlo k spracovaniu jednej ošípanej. Na prácach sa podieľal 25 

členný tým, každý člen zabezpečil svoju úlohu. Niektorí boli zodpovední za plnenie klobás a 

jaterničiek, iní zase škvarili masť a ostatní sa starali o vyprážanie mäsa, varenie kapustnice a tradičnej 

zabíjačkovej polievky. Ani účastníci prác nemuseli pracovať s prázdnym žalúdkom, keďže na raňajky 

sa podávala dusená krv a na obed chutné obličky s miechou s praženicou. Oficiálne vyhodnotenie 

predchádzajúceho roka sa začínalo 15:30 vo veľkej sále kultúrneho domu. Tu starosta Ladislav 

Kulacs oboznámil prítomných s plánmi a zámermi na rok 2020. Po oficiálnom vyhodnotení 

predchádzajúceho roku sa podávali delikatesy pripravené zo zabíjačkových surovín. Môžeme 

konštatovať, že táto udalosť navzájom zblížila obyvateľov obce a pritom bola ozajstným kulinárskym 

zážitkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A járvány időszaka 

A világjárvány kitörésével és az ezzel járó korlátozásokkal a falunkban is megállt az élet. Nem nyílt 

lehetőség kulturális-, illetve sportesemények rendezésére. A falu szervezetei viszont ez idő alatt sem 

tétlenkedtek, a Csemadok helyi szervezete kisfilmet forgatott a Trianon századik évfordulójára, a 

fiatalok klubja segített az időseknek a bevásárlásban és az ügyeik intézésében, a helyi önkéntes 

tűzoltó szervezet pedig kéthetente, néha hetente gyakorlatozott a futballpályán, illetve a község 

közterületeit fertőtlenítette. November első- illetve második hétvégéjén falunkban is önkéntes 

tesztelés zajlott a kultúrházban, melyen bizonyos medvei szervezetek tagjai is segédkeztek, a 

folyamatok minél gördülékenyebb lebonyolításában. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdobie epidémie 

Vypuknutím svetovej epidémie spojenej s obmedzeniami sa aj v našej obci zastavil život. Nebola 

možnosť na usporiadanie kultúrnych alebo športových podujatí. Spoločenské organizácie obce však 

ani počas tejto doby nezaháľali, Miestna organizácia Csemadok nakrútila krátky film pri príležitosti 

stého výročia Trianonskej dohody, Klub mládeže pomáhal starším pri nákupoch a vybavovaní vecí, 

miestni hasiči dvojtýždenne a niekedy aj týždenne trénovali na ihrisku alebo dezinfikovali verejné 

priestranstvá obce. Prvý a druhý novembrový víkend sa aj v našej obci konalo dobrovoľné testovanie 

v kultúrnom dome, pri zabezpečovaní plynulého priebehu testovania pomáhali aj niektorí  členovia 

spoločenských organizácií. 

 

Labdarúgás jelenlegi helyzete falunkban, valamint a műfüves pálya 

átadása 

A vírus által kialakult helyzet a labdarúgást is jócskán befolyásolta. A felkészülési időszakban a 

medvei futballcsapat több barátságos mérkőzést is abszolvált, néha kevesebb, néha több sikerrel. A 

járvány előtti első, és mint később kiderült utolsó bajnoki mérkőzésen egy gólos vereséget 

szenvedtünk Padány csapata ellen. Ezután viszont a járványhelyzet, és az elrendelt biztonsági 

korlátozások megtiltották az események szervezését, amibe természetesen a sportesemények is 

beletartoztak. Két hónapos kényszerpihenő következett a csapat számára, az edzések csak májusban 

indulhattak újra.  

A futballcsapat a nyári felkészülési időszakot sikeresen abszolválta, több felkészülési mérkőzést is 

játszott, melyeken egészen jó eredményeket produkáltak. 

 

 



Eredmények: 

Izsap 2:3 Medve 

Bogya/Gellér 3:6 Medve 

Nemesócsa 0:2 Medve 

II. Barátság Kupa (Balony): 

Balony 2:1 Medve 

Csilizradvány 1:1 Medve (tiz. 5:3) 

Bajcsy Tivadar Emlékkupa 

Csicsó 3:5 Medve 

Medve 3:3 Nemesócsa (tiz. 4:5) 

Medve 9:2 Nagymegyer U19 

Medve 1:3 Szap 

 

 

 

Sajnos az októberben bevezetett újabb korlátozások a labdarúgást sem kímélték, szinte kivétel nélkül 

az összes alacsonyabb osztályú labdarúgó-bajnokságot felfüggesztették. Különösen kellemetlen és 

egyben fájó ez községünk focicsapatának, hiszen kilenc forduló után az előkelő 6. helyen állnak a 16 

csapatos bajnokságban, mindössze 4 ponttal lemaradva a 2. helyezett Csilizradvány csapatától. Buka 

Pál tanoncai a tavalyi évhez képest látványos fejlődésen mentek keresztül, a bajnokság az egyik 

legattraktívabb csapataként vannak számon tartva, aminek a 33 rúgott gól az ékes bizonyítéka, mely 

a lőtt gólok tekintetében az idáig veretlen Királyfiakarcsa csapata után a második legtöbb. 

 

 

 



Csapatunk eddigi eredményei: 

Medve 2:4 Királyfiakarcsa 

Csiliradvány 1:0 Medve 

Medve 4:3 Béke 

Medve 7:2 Szarva 

Diósförgepatony B 1:3 Medve 

Medve 5:1 Csallóköznádasd 

Pozsonycsákány 5:1 Medve 

Medve 4:1 Sárrét 

Sárosfa 1:7 Medve 

 

Súčasný stav futbalu v našej obci, a odovzdanie ihriska s umelým 

trávnikom 

Situácia spôsobená vírusom významne ovplyvnila aj futbal. Počas prípravného obdobia 

medveďovské futbalové mužstvo absolvovalo viac priateľských zápasov, niekedy s väčším, inokedy 

s menším úspechom. Na prvom pred-epidémiologickom, ako sa ukázalo neskôr aj poslednom 

majstrovskom zápase, sme utrpeli jednogólovú prehru od mužstva Padáne. Potom však 

epidemiologická situácia a bezpečnostné nariadenia zakázali organizovanie podujatí, medzi ktoré 

patrili samozrejme aj športové podujatia. Nasledovala pre mužstvo dvojmesačná nútená prestávka a 

tréningy mohli začať až v máji.  

Mužstvo úspešne absolvovalo letný prípravný cyklus, pričom hralo viac prípravných zápasov, na 

ktorých dosahovalo celkom dobré výsledky. 

Bohužiaľ v nové obmedzenia zavedené v októbri sa nevyhli ani futbalu, takmer bez výnimky prerušili 

všetky majstrovstvá nižších tried. Veľmi nepríjemne a bolestivo to zasiahlo mužstvo našej obce, 

keďže po deviatich kolách sme boli na výbornom 6. mieste tabuľky 16 mužstiev so stratou len 4 

bodov na mužstvo Čiližskej Radvane na 2. mieste. Odchovanci Pavla Buku v porovnaní s vlaňajším 

rokom prešli zreteľným vývojom a sú považovaní za jedno z najatraktívnejších mužstiev, čo dokazuje 

33 gólov, čo je z hľadiska počtu strelených gólov po neporazených Kráľovičových Kračanoch druhý 

najlepší výsledok.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V januári 2020 sa odovzdalo v Medveďove ihrisko s umelým trávnikom na ploche za budovou škôlky. 

Ihrisko so svojim spôsobom realizácie patrí medzi unikáty, pretože na Slovensku sú celkom len tri 

podobné ihriská. V budove patriacej k škôlke sa vytvárajú priestory vhodné pre sprchovanie a šatne, 

takže v budúcnosti bude príležitosť na usporiadanie hoci aj futbalových turnajov. Samozrejme sme 

mysleli aj na menšie deti a ich rodičov a pri ihrisku sú šmykľavky, hojdačky, hračky a aj altán. Na 

využitie ihriska sa nemôžeme sťažovať, dni kedy nie je využité sú zriedkavosťou.  

 

 

 

 



Medvei falunap és Szent Anna napi búcsú 

A koronavírus-helyzet és az azzal járó megszorítások miatt az elmúlt pár hónapban Medve községben 

sem volt lehetőség kulturális esemény rendezésére. Hosszú idő után a falunap és a búcsú volt az első 

esemény, amire lehetőség nyílt megrendezni. Szombaton a falunap volt, illetve aznap részben az 

elmaradt gyereknap is pótolva lett, vasárnap pedig a templombúcsú került megrendezésre. A 

szervezők sok színes programmal várták az érdeklődőket, a szombati napon az elődöntőkkel kezdetét 

vette a Bajcsy Tivadar emlékkupa. Közben a gyerekeket ügyességi játékok, arcfestés és habfürdő 

várta. A mérkőzések között és a félidőkben tizenegyesrúgó-verseny zajlott. A falunapon fellépet a 

helyi énekkar és tánccsoport, Sebestyén Tamás, Vass Virág, Romeo Band, Hervay Laci illetve a 

hajnalig tartó mulatságot a Kiss&Kiss zenekar biztosította. A polgármesteri köszöntő után 

kiértékelésre kerültek az egyes versenyszámok, valamint dicséretben részesültek a kitűnő 

eredménnyel végzett tanulók, valamint a friss diplomások. Ételről és italról a Medvei Fiatalok 

szervezete, a helyi vadászszervezet, illetve a Fakocsma gondoskodott.  

A vasárnapi ünnepi szentmise után megemlékeztünk az I. és II. világháború áldozatairól. Délután 

ismét a labdarúgás került célkeresztbe, először a Bajcsy Tivadar emlékkupa bronzmérkőzését, majd 

pedig a döntőt tekinthették meg a helyszínre kilátogatók.  

Végül az időjárás is kedvezett a szervezőknek, így egy nagyon sikeres és emlékezetes falunapot 

tudhatunk magunk mögött. 

Községünk jeles tanulói: 

Kulacs Dorka, Pernecky István, Csicsay György, Kulacs Anna, Horváth Áron, Sági Veronika, Kulacs 

Fanni, Vass Bence, Morva Dorina, Šimovič Dominik  

Diplomásunk: 

Ing. Kulacs Enikő 

Szakmai kitüntetésben részesült: 

Ing. Füzik Tibor, Ph.D. 

Újszülöttek köszöntése: 

Raszgyörgy Alex, Molnár Gája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň obce Medveďov a púť Svätej Anny 

Z dôvodu situácie s koronavírusom a s ňou spojených obmedzení v predošlých niekoľkých mesiacoch 

ani v obci Medveďov nebola príležitosť na usporiadanie kultúrnych podujatí. Po dlhej dobe boli Deň 

obce a púť, ktoré sa mohli usporiadať. V sobotu bol Deň obce resp. v ten deň sa nahradil Deň detí, v 

nedeľu sa konala procesia v kostole. Organizátori očakávali účastníkov so širokým spektrom 

programov, v sobotu boli semifinálové zápasy  pohára Tivadara Bajcsyho. Pritom deti čakali 

disciplíny zručnosti, maľovanie tváre a penový kúpeľ. V prestávkach zápasov sa konala súťaž v 

kopaní pokutových kopov. Na Dni obce vystúpil a miestny spevácky zbor a tanečný súbor, Sebestyén 

Tamás, Vass Virág, Romeo Band, Hervay Laci a zábavu trvajúcu do rána zabezpečila skupina 

Kiss&Kiss. Po príhovore starostu sa vyhodnotili jednotlivé súťažné disciplíny a udelili sa pochvalné 

uznania pre žiakov s vynikajúcimi výsledkami a čerstvých diplomantov. O jedlo a nápoje sa postarala 

organizácia medveďovskej mládeže, miestne poľovnícke združenie a reštaurácia Fakocsma.  

Po nedeľnej svätej omši sme si pripomenuli obete I. a II. Svetovej vojny. Po poludní sme sa zamerali 

opäť na futbal, najprv zápas o bronzovú medailu pohára Tivadara Bajcsyho, potom si mohli 

návštevníci pozrieť finále pohárových zápasov. Nakoniec aj počasie prialo organizátorom, a tak 

môžeme spomínať na veľmi úspešný Deň obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyugdíjas nap, Tök jó nap (Halloween), Advent és az újabb 

korlátozások miatt elmaradó események 

Sajnos az ősz beköszöntével a koronavírus-járvány fertőzöttek száma ismét megugrott, így a kormány 

kénytelen volt újból szigorító intézkedéseket elrendelni. A meghozott szigorításokkal nem nyílt 

lehetőség semmi nemű, kulturális- illetve sportesemény megrendezésére. Községünkben viszont ez 

évben sem feledkeztünk meg időseinkről, Kulacs László polgármester úr mikrofonon keresztül 

köszöntötte a falu idősebb polgárait, Bajcsi Margit nénit, aki idén töltötte be 97.-ik életévét, valamint 

a község alkalmazottai október 23-án ajándékcsomagokkal köszöntötték a község nyugdíjas 

polgárait. 

 

Deň dôchodcov, Tök jó nap (Halloween), Advent a neusporiadané 

podujatia z dôvodu obmedzení 

Bohužiaľ príchodom jesene sa epidémia koronavírusu a počet nakazených opäť zvýšil, a tak vláda 

bola nútená nariadiť prísnejšie opatrenia. Pre prísne opatrenia sa nenaskytla možnosť organizovať 

žiadne kultúrne ani športové podujatia. Ani v tomto roku sme nezabudli na našich starších, starosta 

Ladislav Kulacs prostredníctvom miestneho rozhlasu pozdravil starších občanov obce, pani Margitu 

Bajcsiovú, ktorá v tomto roku dovŕšila 97. rok života, a zamestnanci obce 23. októbra obdarovali 

darčekovým balíčkom obyvateľov obce v dôchodkovom veku. 

 

 

 

 



Mikulás 

Sajnálatos módon idén a járványhelyzetre való tekintettel a hagyományos mikulásünnepségre sem 

kerülhetett sor. Ez a nap viszont a gyerekekről szól, így a Mikulás idén a falu gyerkőceit az 

otthonukban látogatta meg. A gyerekek nem rejtették véka alá meglepődésüket és örömüket, mikor a 

Mikulás kopogtatott a ház ajtaján. A puttonyból csak édességek kerültek elő, virgácsot idén sem 

kellett a télapónak kiosztani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikuláš 

V tomto roku  z dôvodu epidemiologickej situácie nebola usporiadaná ani mikulášska oslava. Tento 

deň je ale najvýznamnejší pre deti a preto Mikuláš navštívil deti v ich domovoch. Deti neskrývali 

svoje prekvapenie a radosť, keď zaklopal Mikuláš na dvere ich domova. Z batohu sa rozdávali len 

sladkosti, pretože ani v tomto roku nemusel Mikuláš deti potrestať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karácsonyváró ünnepség az óvodában 

Príprava na Vianoce v materskej škole 

 

 

 

 



 

 

 

 



Információk a lakosok részére/Informácie pre občanov 

A kommunális hulladékszállítás ütemterve a 2021-es évre 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2021 

 

2021.01.06    2021.07.07 

2021.01.20    2021.07.21 

2021.02.03    2021.08.04 

2021.02.17    2021.08.18 

2021.03.03    2021.09.01 

2021.03.17    2021.09.15 

2021.03.31    2021.09.29 

2021.04.14    2021.10.13 

2021.04.28    2021.10.27 

2021.05.12    2021.11.10 

2021.05.26    2021.11.24 

2021.06.09    2021.12.08 

2021.06.23    2021.12.22 

 

Ütemterv 2021/Harmonogram 2021 

Műanyag flakonok gyűjtésének időpontjai/Zber plastových fliaš 

 

2021.01.25    2021.07.26 

2021.02.22    2021.08.23 

2021.03.22    2021.09.20 

2021.04.19    2021.10.18 

2021.05.17    2021.11.15 

2021.06.14    2021.12.13 

 

A zöldhulladék elszállításának időpontjai a  2021-es évben 

Harmonogram zberu bio odpadu na rok 2021 

 

2021.01.11    2021.07.05 

2021.01.18    2021.07.19 

2021.02.01    2021.08.02 

2021.02.15    2021.08.16 

2021.03.01    2021.08.30 

2021.03.15    2021.09.13 

2021.03.29    2021.09.27 

2021.04.12    2021.10.11 

2021.04.26    2021.10.25 

2021.05.10    2021.11.08 

2021.05.24    2021.11.22 

2021.06.07    2021.12.06 

2021.06.21    2021.12.20 



 

Anyakönyvi hírek  - Správa z matriky 
 

Újszülöttek • Narodili sa: 
Viczena Gábor,  2020. október 20., Dunaszerdahely 
Szülők:  Rácz Mónika és Viczena Gábor 
Nagy Máté, 2020. december 11., Dunaszerdahely 
Szülők: Grežo Karina és Nagy Mátyás 

Házasságkötés • Uzavreli manželstvo: 
Vrebac Anida - Kulacs László 
2020. július 17., Graz 
Keszeg Szilvia - Hajzuk Ádám 
2020. október 3., Medve 
Špaček Bianka - Szakál Tamás 
2020. október 10., Medve 

Elhunytak • Zomreli: 
Kovács Vendel, 2020. február 21.,Bős,  
Bankó Mihály, 2020. február 29., Dunaszerdahely 
Kulacs László, 2020. március 16., Medve 
Bránka Vlastimil, 2020. március 19., Medve 
Rom Sándor, 2020. március 26., Csilizradvány 
Kulacs Márta, 2020. augusztus 27., Dunaszerdahely 
Csicsay Ernő, 2020. augusztus 31., Kolozsnéma 
Szabó Renáta, 2020. október 3., Medve 
Zuba Ján, 2020. november 6., Medve 
Kovács Katalin, 2020. december 12., Dunaszerdahely 

 
Lakosok száma 2020. december 31-hez: 535 
Počet obyvateľov k 31.12.2020: 535 
 

Zárszó 

Medve Község az elmúlt két évben nagy változásokon ment keresztül, mind kulturális mind pedig a 

falu fejlesztése terén.   

Megmutattuk, hogy egy ilyen kis falu is mekkora potenciált rejthet magában. Ehhez viszont három 

dolog szükséges: idő, elszántság és a falu iránti szeretet.   

Reméljük, hogy az elkövetkezendő két évben újabb elképzeléseket sikerül megvalósítani és Medve 

egy olyan faluvá növi ki magát, ahol a lakosok igazán otthon érzik magukat. 

Kellemes olvasást! 

Záver 

Obec Medveďov prešla v posledných dvoch rokoch veľkými zmenami, tak ako v oblasti kultúry aj v 

oblasti rozvoja obce.   
Ukázali sme, aký veľký potenciál v sebe skrýva aj malá obec. K tomu sú ale potrebné tri veci: čas, 

odhodlanosť a láska k obci.   

Veríme, že v nasledujúcich dvoch rokoch sa nám podarí uskutočniť nové plány a Medveďov sa zmení 

na takú obec, kde sa budú obyvatelia cítiť doma. 

Prajeme príjemné čítanie! 
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