Na spoLuprácu som boL pripraveNý
Rozhovor so starostom Ivanom Seňanom
tu prebieha, ako naša obec napreduje –
teda išlo v prvom rade o toto. Hlavnou
motiváciou však bolo to, aby som sa
v prípade úspechu pokúsil Veľkú Paku
znova naštartovať, lebo podľa mňa nastal v ostatných rokoch istý útlm, čo sa
týka obnovy a renovácie obce, teda
obecných budov, verejných priestranstiev a podobne.

vo vlaňajších jesenných voľ bách bol
za starostu obce zvolený ivan seňan.
mladý, agilný 33-ročný rodený pakančan kandidoval s podporou politickej
strany sieť, aj keď nie je jej členom.
Dozvedeli sme sa, že v auguste sa bude
ženiť, lebo „korunný princ“, synček
Leonard, je už na svete. položili sme
mu však niekoľ ko otázok na iné témy.

obec viesť. Aj preto by som rád – ak sa
bude jednať o nejaké dôležité rozhodnutia v živote obce – išiel cestou referenda, lebo občania sa nie vždy musia
stotožniť s názorom sedemčlenného
poslaneckého zboru. V tejto súvislosti
sme „oprášili“ webovú stránku obce,
kde sme zaviedli kolonku na podnety,
sťažnosti či návrhy.

vráťme sa ešte k voľ bám. aká bola
v obci volebná účasť?
– Tradične vysoká, okolo 75 percent.
Som hrdý na to, že vo Veľkej Pake
ľuďom nie je ľahostajné, kto a ako bude

Čo vás motivovalo uchádzať sa o post
starostu?
– Štyri roky som už pôsobil ako poslanec obecného zastupiteľstva a nebolo
mi ľahostajné, čo sa v obci deje, ako to

máte dojem, že váš predchodca sa
týmto veciam nevenoval dostatočne?
– Nemôžem povedať, že Alexander
Hunka sa týmto veciam nevenoval,
práve naopak, ale podľa mňa by to
mohlo byť lepšie. Chcelo to „nový vietor“, takpovediac reštart. Pravdou je aj
fakt, že veľa vecí závisí aj od zastupiteľstva. Starosta môže byť dobrý iba
vtedy, ak je dobrá obecná samospráva,
ktorá momentálne je!
s pánmi Žilinským a Hunkom, teda
vašimi predchodcami, ste mali vždy
veľmi korektné vzťahy...
– Milan Žilinský je v súčasnosti „vicestarostom“, teda mojim zástupcom, a aj
Šaňo Hunka pôsobí ako poslanec
obecného zastupiteľstva, môžeme hovoriť o kontinuite, a spolupráca funguje veľmi dobre.
boli ste štyri roky poslancom, takže ste
neprišli na nejaké „cudzie územie“. Zaskočilo vás niečo po nástupe do funkcie?

Lectori salutem!

Lectori salutem!

Cteným čitateľom ponúkame do pozornosti Noviny Veľkej
Paky, ktoré sa odteraz budú zdarma dostávať na stôl každej
domácnosti. Na ich stránkach Vám budeme prezentovať zaujímavosti, aktuálne správy, reportáže a rozhovory, týkajúce
sa života obyvateľov našej obce. Dúfame, že Vám poslúžime
mnohými užitočnými informáciami.
Redakcia

A Tisztelt Olvasó figyelmébe ajánljuk a Nagypakai újságot, amely új köntösben jelenik meg községünk minden
családjának asztalán. Lapunkban ezentúl megkíséreljük
egy helyre gyűjteni a szülőfalunkkal kapcsolatos híreket,
közleményeket. Reméljük, sok hasznos információval tudunk szolgálni.
A szerkesztőség
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– Vždy sa nájde niečo nové. Aj keď
človek pôsobí v poslaneckom zbore,
nevidí až natoľko do vecí, ktoré sa dejú
na úrade. Čo ma zaskočilo? Na spoluprácu s ľuďmi som bol pripravený, od
mlada som pôsobil v súkromnom sektore, v doprave, kde bolo podo mnou
niekoľko zamestnancov, ale dosť ma
prekvapila celá tá administratíva a aj
fakt, že v podstate všetko riadi starosta.
To sa týka každodenného chodu obce,
riešenia bežných problémov ľudí –
každý čaká od starostu nejaké riešenie,
odpoveď... Starosta musí vedieť o všetkom, čo sa stane, a ak je problém, musí
vedieť nájsť najlepšie riešenia.
s akými víziami ste išli do volieb,
v ktorých si vás občania veľ kej paky
zvolili za richtára?
– Predvolebné tézy? Obnova obce – už
prebieha rekonštrukcia chodníkov;
ďalej to bola rekonštrukcia verejných
budov – to sa týka kultúrneho domu,
obecného úradu, ale hlavne základnej
školy spojenej so škôlkou. Bola dokončená nová „dvanásťbytovka“ s nájomnými bytmi, mala by byť odovzdaná
v najbližších týždňoch. Celý proces
začal niekedy v roku 2011 či 2012, keď
sme sa ako poslanci rozhodli, že necháme postaviť takúto nájomnú bytovku, pochopiteľne, bolo tam
množstvo rôznych predpisov a administratívnych úkonov, ktoré bolo potrebné dodržať a vykonať. Fyzicky sa
začalo stavať vlani v lete, kolaudácia
bola vo februári tohto roka.
podľa akého kľúča a kritérií sa tieto
byty prideľovali?
– Podľa platného všeobecne záväzného
nariadenia obce, ktoré bolo prijaté
v súvislosti s touto otázkou. Samozrejme, v spolupráci so sociálnou komisiou, ktorá mala niekoľko sedení
ohľadom výberu budúcich nájomcov
a predložila svoj návrh.
Koľ ko bolo záujemcov?
– Mali sme okolo dvadsiatky žiadostí,
takže záujem bol relatívne vysoký.
V takomto prípade sa, žiaľ, nedá vyhovieť každému – aj vzhľadom na už spomínané „VZN-ko“, ktoré okrem iného
uvádza, že žiadateľ nemôže byť dlžní-
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kom obce – ľudia, ktorí mali nevysporiadané účty s obcou sa o tieto byty
uchádzať nemohli. Prednosť mali naši
obyvatelia, zohľadňovali sa aj ďalšie
kritériá. Zo skúsenosti viem, že v minulosti sa dosť často menili nájomcovia
– niektorí to nedokázali utiahnuť finančne. Takže aj teraz, ak by sa byt
uvoľnil, bude sa postupovať podľa poradovníka.
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aj v minulosti, ale vždy to stroskotalo
na vysporiadaní pozemkov. Venujeme
sa tomu, ale je tam naozaj čo robiť.
pri našom príchode sme sa vo dverách
stretli s pánom farárom. aké sú vzťahy
na tomto poli?
– Pán farár je mladý, veľmi akčný. Dušpastiera sme dostali vlastne naspäť,
máme faru, ktorá niekoľko rokov ne-

Členovia samosprávy obce (zľava): Ladislav Kalina, Alexander Hunka, Alena Kosťová,
Milan Žilinský, Ivan Seňan (starosta), Štefan Szelle, Ivan Seňan st., Július Varga ml.
Snímka: archív obce

plánuje sa pokračovať vo výstavbe
bytov takéhoto typu?
– Momentálne pri množstve žiadostí,
ktoré máme – je ich šesť či sedem – to
aktuálne nie je. Uvidíme, či sa niečo
zmení, závisí to od záujmu, lebo do
Paky by chceli prísť mladí ľudia aj
z okolia, naša obec je im sympatická.
Čo sa týka individuálnej výstavby, nejaké parcely sú v spolupráci so súkromníkmi už k dispozícii, v časti Čukárska
Paka by mala vzniknúť nová obytná
štvrť. Takisto hľadáme medzi obecnými pozemkami, do roka, dvoch by to
mohlo byť pripravené.
Čím je paka špecifická v porovnaní
s okolím?
– V prvom rade je to pokojná obec.
Nevedie cez ňu žiadny hlavný ťah na
Bratislavu, takže doprava nie je nijako
extra frekventovaná, napriek tomu
máme blízko Šamorín, Lehnice, ďaleko to nie je ani do Dunajskej Stredy
či hlavného mesta. Myslím si, že infraštruktúra je tu dobrá – kanalizácia,
voda, plyn, všetko je zavedené. Čo mi
však veľmi chýba a čo by som chcel
zmeniť, sú cyklotrasy. Minimálne spojiť tri časti obce, Veľkú, Malú a Čukársku Paku. Takéto pokusy tu boli už

bola obývaná, pred štyrmi rokmi sa to
zmenilo. Náš farár chodí medzi mladých, chodí medzi ľudí, zúčastňuje sa
spoločenského života – môžem povedať, že spolupráca je vynikajúca.
ako vychádzate so starostami okolitých obcí? Je tu nejaká spolupráca?
– Čo sa týka vzťahov, sú veľmi dobré.
Sme zapojení do akčnej skupiny „Agroprameň“, ktorá má sídlo v Lehniciach – tu sa aktívne zapájame do
všetkých aktivít. Sme v Regionálnom
vzdelávacom centri (RVC) Rovinka,
ktorá „otvára“ Bratislavský kraj, aj tam
mám výborné vzťahy so starostami. Samozrejme, sme členmi ZMOŽO, teda
Združenia miest a obcí Žitného ostrova, sídliaceho v Dunajskej Strede.
Snažíme sa byť voči okoliu otvorení,
neuzatvárame sa. Pochopiteľne, stretnutia s kolegami prinášajú nové nápady a inšpiráciu. Myslím si, že obec
napreduje v každom smere, no stále je
čo zlepšovať – snažíme sa možnosti
rozširovať. Chce to aj sledovať našu
webovú stránku – takmer každý víkend sa koná nejaká akcia, kultúrny
dom je vyťažený. Odporúčam každému, aby našu malú obec navštívil.
Pripravil: -o-č-
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Legfontosabb céljaink és terveink:
• áttekinthető tevékenység, a lakosok részletes informálása
• a község anyagi eszközeit hasznosan, effektíven és gazdaságosan felhaszálni
• megoldani a fiatalok lakásgondjait
• a község fejlesztése
• a közügyek megismertetése a lakossággal
• környezetvédelem
• modernizálni az iskolát és az óvodát
• segíteni a szociálisan hátrányos helyzetű
lakosoknak
• a lakosság létszámának stabilizálása/növelése
• elérni, hogy községünk üde színfoltja legyen a régiónak
• a biztos, bevált, jól működő dolgokat
megőrizni és ápolni, a kevésbé működő
dolgokat korrigálni, a hiányosságokat kiküszöbölni
• lakosainknak új munka lehetőségeket teremteni

a közügyek terén:
• Segítőkészség a lakosokkal szemben.
• A lakosok rendszeres informálása a községben zajló történésekről.
• A község fejlődésének támogatása saját
forrásokból, EU befektetési alapokból és
egyéb támogatásokból.
• Áru vásárlása vagy bármiféle szolgáltatás
igénybevétele csakis nyilvános, ellenőrizhető forrásból.
• A község honlapján nyilvánosságra hozni
minden megrendelést, szerződést és számlát, ami a községen belül köttetik.
• Kommunikáció a lakosokkal – nemcsak
interneten keresztül, hanem közlönyök –
újság kiadásával is.
• Teret adni a lakosok hozzászólásainak és
javaslatainak a község honlapján.
• Lehetőséget adni a lakosoknak, hogy a
község életét érintő fontos kérdésekről
népszavazáson dönthessenek.
• Bebiztosítani a község adóból és nem
adóból származó bevételeit.

Építési tervek:
• Folytatni az iskola felújítását.
• Előkészíteni és megvalósítani a kultúrház
javítási terveit.
• Bérház megépítése fiatal családok megsegítésére – a projekt befejezése.
• Az egyházzal és a hitgyülekezettel
együttműködve megvalósítani a csukárpakai kápolna felújítását.
• Járdák és megkezdett utak építése/felújítása (Nagy-, Kis- és Csukárpakán).

Folytatódik a járdák építése

Fotó: NÚ

• A község birtokában lévő épületek karbantartása.
• A falu parkjait kivilágítani és automata
öntözéssel ellátni.
• A nagypakai vasúti átjáró felújítása, parkoló építése a kispakai vasútállomásnál.
• A falu veszélyes részein forgalomlassító
lámpák szerelése, ill. a sebességkorlátozó
útelemek felújítása.

• Kiépíteni a község futballpályáját úgy,
hogy azt más társadalmi szervezetek is
használni tudják.
• Modernizálni és körbekeríteni Nagy-,
Kis- és Csukárpaka játszótereit.
• Növelni az óvoda kapacitását.
• Megfelelő feltételeket teremteni a csukárpakai fitnesscentrum létrehozásához.

szociális területen:

• Megfelelő feltételeket teremteni az agroturisztika fejlesztéséhez.
• A község népszerűsítése kulturális és
gasztonómiai rendezvények által.
• Megtartani, bővíteni és ápolni a hosszú
évek óta tartó baráti kapcsolatot a község
magyarországi testvérfalvaival (Péteri és
Vaskút), kapcsolatot teremteni más szomszédos országok községeivel is.

• Gondozni és segíteni a beteg és idős lakosokat – gondozói szolgálat kiépítése és
fenntartása.
• A nyugdíjas és szociálisan hátrányos
helyzetű lakosok számára étkeztetést,
a mozgásképtelen lakosok számára ételkihordást biztosítani.
• A nyugdíjas és szociálisan hátrányos
helyzetű lakosoknak adókedvezményt biztosítani.
• Alkalmi munkák biztosítása a munkanélküli és szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára.
• A község fiatal lakosai számára kedvezmény az építkezési telkek megvételére.
• Az újszölöttek és elsősök anyagi támogatása.
• A nyugdíjas lakosok gyógykezelésének
támogatása a kerek évfordulókon (útiköltség, belépő, étkeztetés).

sportélet, gyermekek és kiskorúak
támogatása:
• Megfelelő feltételek kialakítása az iskola
és az óvoda pedagógusai számára.
• Támogatni és bővíteni a társadalmi szervezetekkel való együttműködést.
• Többfunkciós tornaterem létrehozása az
iskola épületében.

Kultúra és turizmus:

Lakókörnyezet:
• A csatornarendszer befejezése és hatékonyabbá tétele.
• Bővíteni a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit, a hulladékot újrahasznosítani.
• Törődni a közterületekkel (falun kívül
is), karbantartani a zöldövezeteket (fák
megóvása, fák ültetése).
• A lakosság figyelmének felkeltése a környezetvédelem és a környezet fejlesztése
iránt.
• A lakosság számára elérhetővé tenni a
különböző kertkarbantartó és környezetvédő szolgáltatásokat.
• Megakadályozni, hogy a csukárpakai
hulladékgyűjtő telep tovább nőjön.
• Megtenni minden lehetséges óvintézkedést, hogy az R7-es út építésével és működésével járó negatív zajhatásokat és port
kiküszöböljük.
• A kispakai erdő megóvása.
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voLebNý program Na roKy 2014-2018
priority našej práce v budúcom období:
• prehľadná činnosť, maximálna
informovanosť a transparentnosť,
• vynakladať prostriedky obce
účelne, maximálne hospodárne
a efektívne,
• riešiť bytovú otázku najmä
mladých ľudí,
• rozvoj obce v súlade so spracúvaným územným plánom
obce a jeho priebežná aktualizácia,
• priblížiť správu vecí verejných
občanom,
• ochranu životného prostredia,
• modernizovať školu a MŠ,
• pomoc sociálne odkázaným,
• stabilita a zvyšovanie populácie,
• zviditeľnenie obce v širšom
okolí,
• osvedčené, zabehnuté a fungujúce veci zachovať, nefungujúce zlepšiť, chýbajúce doplniť,
• vytvorenie pracovných príležitostí pre občanov.

v oblasti správy obce:
• Ústretovosť voči všetkým občanom.
• Pravidelne informovať obyvateľov o aktuálnom dianí v obci.
• Financovať rozvoj obce
z vlastných finančných prostriedkov, eurofondov, grantov
a iných dotácií.
• Pri nakupovaní tovarov
a služieb využívať výlučne verejné obstarávanie.
• Zverejniť na webovej stránke
obce každú objednávku,
zmluvu a faktúru, ktorú obec
uzavrie.
• Komunikácia s občanmi bez
prístupu k internetu cez buletín
– noviny.
• Rozšírenie WEB stránky
obce o funkcie na diskusiu
a podávanie návrhov a podnetov občanov.
• O dôležitých otázkach života
obce umožniť občanom rozhodnúť v referende.
• Zabezpečiť naplnenie všetkých daňových i nedaňových
príjmov obce v plnom rozsahu.

Nová bytovka je pripravená na odovzdanie do užívania

v oblasti výstavby:
• Pokračovať v rekonštrukcii
budovy školy.
• Pripraviť a realizovať plán
opráv v kultúrnom dome vrátane ubytovacieho zariadenia.
• Realizovať výstavbu bytového
nájomného domu v obci na
pomoc mladým rodinám resp.
dokončiť projekt.
• V spolupráci s cirkvou a veriacimi realizovať rekonštrukciu kaplnky v Čukárskej Pake.
• Začať s obnovou a budovaním chodníkov vo všetkých
troch obciach a prevádzkou narušených ciest.
• Priebežne zabezpečovať
bežnú údržbu objektov a budov
v majetku obce.
• Realizácia osvetlenia a zavlažovania parkov v obci.
• Vyzvať ŽSR o rekonštrukciu
železničného priecestia, vybudovanie parkoviska pri železničnej zastávke v Malej Pake.
• Na kritických úsekoch zriadiť
svetelné spomaľovače, obnova
spomaľovacích pruhov.

v oblasti sociálnej:
• Pomoc starším a chorým občanom – udržať a budovať systém opatrovateľskej služby.
• Zabezpečovať stravu pre dôchodcov a sociálne odkázaných
za výhodných podmienok, zabezpečiť rozvoz stravy.
• Dôchodcom a sociálne odkázaným občanom poskytovať
daňové úľavy.
• Vytvoriť pre nezamestnaných

a sociálne odkázaných príležitostné práce.
• Mladým obyvateľom obce
naďalej poskytovať zľavy pri
predaji novovytvorených obecných stavebných pozemkov.
• Poskytovať peňažný príspevok pri narodení dieťaťa a nástupe do školy.
• Dôchodcom pri okrúhlych
výročiach prispieť na denné rekondičné kúpeľné pobyty (doprava, vstupné, jedlo).

v oblasti športu a starostlivosti o deti a mládež:
• Vytvárať lepšie podmienky
pre pedagogickú činnosť učiteľov v škole a škôlke.
• Podporovať a rozširovať spoluprácu so všetkými spoločenskými organizáciami v obci.
• Vybudovať viacúčelovú športovú halu v areáli školy.
• Dobudovať futbalový areál
a vytvoriť z neho viacúčelový aj
pre ostatné spoločenské organizácie.
• Zmodernizovať a oplotiť
detské ihriská vo všetkých častiach obce (Veľká, Malá, Čukárska Paka).
• Zvýšiť kapacity materskej
školy a tým uspokojiť umiestnenie všetkých detí.
• Vytvoriť podmienky pre zriadenie fitness centra v Čukárskej Pake.
.

v oblasti kultúry a turizmu:
• Vytvoriť podmienky na rozvoj
agroturistiky.

Snímka: NVP

• Zviditeľňovať obec prostredníctvom kultúrno-gastronomických akcií v rámci regiónu.
• Udržovať, rozširovať a zlepšiť
dlhoročné dobré priateľské
vzťahy s obcami Péteri a Vaskút v Maďarsku a rozšíriť ich
aj na iné susedné krajiny. Realizovať ich na úrovni občanov.

v oblasti životného prostredia:
• Dobudovať kanalizáciu v úsekoch, kde nie je vybudovaná
a zvýšiť jej efektívnosť a využiteľnosť.
• Rozšíriť podmienky na triedenie väčšieho druhu odpadov a
tento ekonomicky zhodnocovať.
• Starať sa o verejné priestranstvá, aj mimo obce, vykonávať
údržbu a ochranu zelene. Rozširovať výsadbu najmä vysokej
zelene a zabrániť jej odstraňovaniu.
• Zvýšiť záujem občanov podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.
• Zabezpečovať služby pre občanov v oblasti ochrany zelene
a údržby záhrad.•
• Nepovoliť ďalšie rozširovanie
skládky odpadov v Čukárskej
Pake.
• Vykonáme všetky potrebné
opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov výstavby a prevádzky rýchlostnej komunikácie
R7 na obyvateľstvo (hluk,
prach).
• Zachovanie lesíka v Malej
Pake.

1/2015

Rozho vor - In ter j ú

5

„eNgem mágNesKÉNt voNZ a sZüLőföLD”
Beszélgetés Varga Sándor nőgyógyásszal
Nagypakán született 1942ben. Édesapja elesett a ii.
világháborúban, édesanyja
egyedüli gyerekként nevelte. alapiskolába szülőfalujában járt, somorján
érettségizett
1960-ban.
az orvosi egyetemet pozsonyban végezte el 1966ban. Nőgyógyász hivatásához mindmáig hűséges maradt, ma is praktizál.
muDr. varga sándorral
beszélgetünk.

Felvételiztem, és még aznap
közölték velem az eredményt, hogy megfeleltem.
Egyébként a nagypakai
helyi párt- és állami szervek
is ajánlották számomra a továbbtanulást.

mit tudhatunk a szüleiről.
– Édesapám, Varga Imre valahol a Kárpátok lejtőjén
esett el. Édesanyám varrónő
volt, később boltosként kereste meg mindennapi kenyerünket. 93 évet élt, itt van
eltemetve a faluban. Szobakonyhás házunk abból a kárpótlásból épült fel, amelyet a
családfő elvesztése kapcsán
kaptunk az államtól.

tőink a sebészet, a bel-,
a gyermek- és a nőgyógyászat „rejtelmeibe” avattak be
bennünket. Utóbbi részlegen például pelenkát cseréltünk a csecsemők alatt,
szüléseket „néztünk végig” –
persze, akkor láttunk „olyat”
először –, megismerkedtünk
a műtősök, a szülésznők, a
nővérek munkájával. A személyzet nagyon segítőkész
volt, és Regőczy István főorvos úr is dicsérően szólt a
„hozzáállásomról”. Dušan
Kolejka főorvos-helyettes
pedig házi feladatokat adott
nekem, és ő osztott be először szolgálatba. Én már
akkor elhatároztam, nőgyógyász leszek.

miért éppen az orvosi hivatást választotta?
– A középiskolában a biológia és a földrajz tantárgyakat
szerettem a legjobban, de az
1960/61-es akadémiai évben
nem nyílt ilyen szak Pozsonyban. Szívós József
tanár úr, aki az osztályfőnökom is volt, az orvosi egyetem felé irányított, és én
elfogadtam útbaigazítását.

Hogyan került kapcsolatba
a nőgyógyászattal?
– A harmadik évfolyam elvégzése után kötelezően
szakmai gyakorlatokra
küldtek az iskolából. Veze-

1966-ban diplomázott...
– Igen, majd egy év katonáskodás következett Mari-

ánske Lázně-ban és Stružnán. 1970-ben szakvizsgáztam, és az 1989. évi
rendszerváltozásig a dunaszerdahelyi kórház nőgyógyászati osztályán dolgoztam. Utána Nagymagyaron,
Vásárúton, Somorján és
Csilizradványon praktizáltam, 1994-től pedig Bősön
magánorvosként működtem. Még mindig ott tevékenykedem, de ma már
„csak” alkalmazottként.

gondolom, negyven év
alatt sokat változott a
szakma...
– Óriási nagyot. Az 1960-as
évek végén műszerezettségről alig beszélhettünk.
Az ultrahangról nem hallottunk, a genetikai vizsgálatoknak híre sem volt
tájainkon...
1968-ban sokan külföldre
távoztak a „szakmából”. ön
nem fontolgatta, hogy
„kint” nagyobb karriert
építhet magának?
– Tényleg sok kollégám itt
hagyott bennünket, legtöbben az USA-ba és Ausztriába települtek ki a jobb
megélhetés reményében.
Nekem ez meg sem fordult
a fejemben. Meg amúgy
sem hagyhattam volna itt
özvegy édesanyámat. És hát

voltak kiváló kollégáim, például Trangoš főorvos úr, aki
szintén nagyon szeretett
Dunaszerdahelyen. Ő azt
mondta nekem egyszer:
„Ugye, kisebb darab kenyérből is meg lehet élni!”
a szülőföld szeretete mit jelent önnek?
– Szó szerint mindent.
Engem valahogy mágnesként tart a szülőföld. Meg az
a sok ezer csallóközi gyerek,
akiket a világra segítettem.
Otthon maradtam, és én ezt
azóta sem bánom. Amikor a
családommal együtt Dunaszerdahelyen éltem, már ott
is hiányzott nekem a szülőfalu. A gyerekkorban becserkészett zegzugok, a pakai futballpálya, az itteni
emberek. Összetartottunk,
önzetlenek voltunk, nem
vártunk jutalmat a segítségnyújtásért. Magyarok és
szlovákok éltünk együtt egy
közösségben, senkinek nem
számított, hogy az egyik közülünk Hosszúberekpéteriből betelepített szlovák, a
másik meg „benszülött”
pakai. Mi, gyerekek megtanultuk egymás nyelvét, és a
felnőttek között sem tudok
nyílt konfliktusról.
És mit tudhatunk az önök
szűkebb családjáról?
– A lányomék és a három
unokám
Nagymegyeren
élnek, a fiamék – ők további
két unokával ajándékoztak
meg bennünket – tizenhárom éve Angliában tartózkodnak. A feleségem sokat
sír emiatt...
Beszélgetett: LV
A szerző felvételei
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gyermeKNap
tomi KiDDeL
Ideális időjárás, nagyon sok érdeklődő, kitűnő hangulat jellemezte június 6-án, szombaton délután a
Nagypaka Község Önkormányzata
által jegyzett rendezvényt.
A helyi sportpályán Ivan Seňan
polgármester köszöntötte a résztvevőket, köztük Tomi Kid hivatásos
ökölvívót és galántai tanodájának növendékeit.
A versenyszerűen bokszoló sportolók bemutatója után a nagypakaiak is
próbára tehették tehetségüket, ügyességüket, állóképességüket. Akadt is
érdeklődő bőven, főleg a gyermekek
soraiból. A párbajok sportszerű lefolyásáról Tomi Kid gondoskodott részrehajlás nélkül.
A világbajnok ökölvívó a Nagypakai újság érdeklődésére elmondta:
gyakran és szívesen tesznek eleget
meghívásoknak a széles környéken,
mert a találkozókon legtöbbször
nagyszámú közönség előtt népszerűsíthetik kedvenc sportágukat, és felhívhatják mások figyelmét tehetséges
növendékeik sikereire, sőt, újabb érdeklődők boksz iránti kíváncsiságát
ébreszthetik fel.
A bemutatókkal párhuzamosan kirakodóvásár zajlott a sporttelepen,
körhintázni is lehetett, és gyermekjátékokba bekapcsolódni. Frissítőt a
rekkenő hőségben mindenki számára
elegendő mennyiségben biztosítottak
a szervezők. A községi gyermeknapot
számos helybeli és környékbeli
szponzor támogatta.
(lel)

Deň Detí s tomim „KiDom“ Kovácsom
Perfektné počasie, množstvo návštevníkov a skvelá nálada sprevádzali
oslavu Dňa detí, ktorá sa konala 6.
júna.
Takto by sa dalo charakterizovať podujatie, ktoré zorganizovala obecná
samospráva. Všetkých prítomných
v športovom areáli privítal starosta
obce Ivan Seňan, medzi nimi aj významnú osobnosť, v súčasnosti najlepšieho boxera na Slovensku, Tamása
„Kida“ Kovácsa z Galanty, ktorého
sprevádzali aj jeho zverenci. Po ukážke
„ozajstného“ boxu mali možnosť si
tento mužný, náročný šport vyskúšať,
respektíve prezentovať sa svojim talentom a šikovnosťou aj mladí Pakančania – záujemcov sa našlo dosť, najmä
z radov detí. No a majster sveta vo viacerých kategóriách, Tomi Kid, bez
najmenších problémov na celé dianie
v improvizovanom ringu nielenže dozeral, ale sa proti vyzývateľom aj postavil – nechýbal medzi nimi
napríklad ani náš starosta Ivan Seňan.
Pochopiteľne, aj keby Tomi „naštarto-

val svoje boxerské rukavice“ čo i len na
desatinový výkon, nikto by na neho
nemal.
Ale vyjadril sa v tom slova zmysle,
že na akcie takéhoto typu chodí často
a rád, pozvánok z celého regiónu mu
chodí neúrekom, keďže box je športom všeobecne obľúbeným a zápasy sú
hojne navštevované fanúšikmi. Dodal,
že medzi mládežou v Pake si všimol
nemálo talentovaných detí, a preto by
niekedy v blízkej budúcnosti v našej
obci rád usporiadal tréningový tábor,
zameraný na vyhľadávanie boxerských
talentov, a tiež na „prilákanie“ ďalších
stúpencov tohto náročného športu.
Samozrejme, že Tomi Kid bol vo
Veľkej Pake obrovskou atrakciou, ale
na Deň detí ani zďaleka nie jedinou.
Počínajúc nafukovacím hradom a maľovaním na detské tváre cez rôzne súťaže až po bohatú ponuku
občerstvenia všetkých druhov. Deň
detí sa v Pake skutočne vydaril, uzavrel
ho cukríkový dážď z lietadla.
–ič

Dole – (zľava): Tomi Kid a jeho galantskí odchovanci, (zprava) malí víťazi z Veľkej Paky. Hore: podujatie sa páčilo aj rodičom

Snímky: VL
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NagypaKai tűZoLtósiKereK egyÉNi csúccsaL
A Nyugat-szlovákiai Tűzoltó Liga harmadik idei futamát rendezték meg június 27-én, szombaton a helyi
futballpályán összesen harminckét csapat részvételével. A verseny egyben az
Ivan Seňan polgármester által felajánlott
kupa elnyeréséért is zajlott.
Szerencsés Lászlótól, a NySzTL elnökétől megtudtuk: a Nyugat-szlovákiai
Tűzoltó Ligát kilenc évvel ezelőtt hozták

A győztes csapat

Both Annamária

Marián Tóth

létre agilis tűzoltók. A szervezet a legeredményesebb amatőr csapatokat tömöríti magába – jelenleg három megye
(Nagyszombat, Pozsony és Trencsén)
hét járásából tizennyolc egységet.
A nagypakai verseny főszervezője az
ÖTT helyi alapszervezete volt.
eredmények:
fÉrfiaK: Az 1. helyen a házigazda
nagypakai alakulat végzett (14,62 másodperces teljesítménnyel), amely egyben a Polgármester-kupát is elnyerte.
Az ezüstérmet az alsójányoki csapat
tagjainak akasztották nyakába a szervezők (15,02). A dobogó harmadik
fokára a bošácai legénység állhatott fel
(15,21). A tűztámadásban a legjobb
egyéni eredményt a nagypakai Marián
Tóth (14,09) produkálta.

Lelkes Vince felvétele

további résztvevők: Szenckirályfa, Voderady, Šenkvice A, Šenkvice B, Zeleneč, Sopornya, Diószeg A, Diószeg B,
Keszölcés, Suchá nad Parnou, Vágpatta,
Pavlice, Dióspatony/Kisfalud, Jarovce,
Radošina, Lúka nad Váhom, Lakszakállas, Nagymagyar, Báhoň.
NőK: Az első helyet a šenkviceiek szerezték meg (17,29), a második helyen
a nagypakai lányok zártak (17.70),
a harmadikon Suchá nad Parnou község tűzoltólányai (17,99). A tűztámadásban a leggyorsabbnak a nagypakai
Both Annamária (16,88) bizonyult, aki
egyéni csúcsot ért el.
további résztvevők: Vágpatta, Zeleneč,
Diószeg, Večice, Dvorníky, Šenkvice B,
Somorja.
(-es)

facsemetÉKet üLtetteK a moZgásKorLátoZottaK
A Grace Egészségkárosultak Egyesülete a Föld nemzetközi napja alkalmából színes programot szervezett a helyi
játszótéren, illetve a kultúházban. Köszöntőt mondott Ivan Seňan polgármester.
A rendezvény első részében a közösség legfiatalabb tagjai adták elő műsorukat, a felnőttek facsemetéket
ültettek, s a fizikai munkát jógagyakor-

latokkal fejezték be. Az összejövetel
második részében a dunaszerdahelyi
Guruló trió kerekesszékes táncosai
léptek fel, továbbá Adamecz László és
csapata, a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő
Alapítvány Humanitás Klubjának tagjai. Még aznap a Grace-egyesület évértékelő közgyűlést tartott, amely
vacsorával és táncmulatsággal zárult.

A Grace Egészsségkárosultak Egyesületét 2012. november 24-én alapították nagypakai kezdeményezők Sárközi
Tibor vezetésével. A társulás legföbb
céljai közé a mozgáskorlátozottak és az
egészségkárosultak jogainak védelmezése, tanácsadás, továbbá szociális szolgáltatások és különböző egészségmegőrző projektek szervezése tartozik.
(lel)
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ocHraNa preD poŽiarmi pri Žatve! • tűZvÉDeLmi teeNDőK aratásKor!
vážení občania!

tisztelt lakosság!

Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou so zberom a uskladňovaním
úrody. V tomto období každoročne dochádza
k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími
príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie
suchých porastov, spaľovanie slamy, hra detí
ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, zlý stav zberovej techniky a jej
technické poruchy ako aj samovznietenie sena.
Účinná ochrana pred požiarmi vyžaduje neustále uplatňovanie a dodržiavanie predovšetkým všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Upozorňujeme Vás, aby ste v čase zberu a
uskladňovania úrody predchádzali požiarnemu
nebezpečenstvu najmä týmito opatreniami:
• nevypaľujte porasty, kríky, stromy a nezakladajte oheň tam, kde by sa mohol rozšíriť;
• nefajčite v blízkosti horľavých látok;
• nedovoľte deťom hry v blízkosti lánov obilia, stohov slamy a krmovín a prísne zakročte
pri nájdení zápaliek u detí;
• občania vykonávajúci žatevné práce, dbajte
o dobrý technický stav používanej zberovej
techniky a zabezpečte jej údržbu v súlade
s pokynmi výrobcu;
• odstraňujte z techniky a z priestorov, kde je
technika umiestnená nánosy organického prachu;
• pri umiestňovaní stohov dbajte na bezpečnú vzdialenosť;
• dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného
zahrievania skladovaného obilia a sena, aby nedošlo k jeho samovznieteniu;
• zabezpečte na miestach výmlatu, stohovania alebo skladovania úrody zásobu dostatočného množstva vody na hasenie požiarov
a vybavenie vecnými prostriedkami na hasenie
vzniknutého požiaru. Pre vlastnú bezpečnosť
tieto miesta označte tabuľami o zákaze fajčenia
a zákaze vstupu a manipulácie s otvoreným
ohňom;
• v prípade vzniku požiaru, sa ho snažte v zárodku uhasiť, ak to nie je vo Vašich silách,
vyhláste požiarny poplach a privolajte hasičskú
jednotku.

Az aratási és betakarítási munkálatok megkezdése előtt szeretnénk
felhívni figyelmüket a fokozott tűzveszélyre. A tűzmegelőzés elsősorban a tűzvédelmi előírások és szabályok betartásával érhető
el. A tűzesetek elkerülése érdekében ebben a fokozottan tűzveszélyes időszakban figyelmeztetjük önöket néhány fontos előirás betartására:
• tilos a száraz aljnövényzet és bokrok kitüzelése;
• gabonaföldeken, tarlón, kazlak és gyúlékony anyagok közelében
tilos dohányozni, és tüzet rakni olyan helyeken, ahol az elterjedhet;
• ne engedjék a gyermekeket szalmakazlak és gabonaföldek közelében játszani, és határozottan lépjenek közbe, ha gyerekeknél
gyufát találnak;
• azok a személyek, akik arató- és betakarító munkákat végeznek,
ügyeljenek hogy a használt gépek és berendezések megfelelő műsztaki állapotban legyenek és a használati utasítások szerint legyenek
üzemeltetve, karbantartva és tisztítva;
• kazlakat az előírt biztonságos távolságba helyezzék a közutaktól,
sínektől, villanyvezetékektől és épületektől;
• az aratási és betakarítási munkák alatt a használt gépek legyenek
felszerelve üzemképes tűzoltókészülékkel, kazalozásnál legyen készenlétben minimálisan 500 liter víz az esetleges tüzek megfékezésére;
• amennyiben mégis tűz keletkezik, még idejében próbálják meg
eloltani, ha ez nem sikerülne, akkor hívják a tűzoltókat.

Nezabudnite, že tiesňové volanie na hasičskú
jednotku Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru trnava je číslo 150 prípadne linka integrovaného záchranného
systému má číslo 112!

Ne feledjék, a Nagyszombati tűzoltó és műszaki mentő szolgálat
ingyenes segélyhívó száma 150, a Központi mentőszolgálaté pedig
112!

p oZDraviLi
Pani Zuzanu
Seňanovú rodenú Ďurišovú
pri príležitosti
jej 93. narodenín pozdravil v
minulých
dňoch v mene
všetkých

Pa-

kančanov starosta

Ivan

Seňan.
Foto: archív obce

spoLuobČiaNKu

Šport - Sport

1/2015

strieborNá

9

Jeseň i Jar

fut b a l o v á kro n i ka ob c e veľ k á paka 201 4/2 015
futbalisti obce veľ ká paka,
účinkujúci v 7. lige majstrovstiev Dunajskostredského okresu obsadili v ročníku
2014/2015 konečné 2. miesto.
mužstvo získalo spolu 57
bodov a dosiahlo impozantné
skóre 92:43. Kolektív za dve
polsezóny riadili traja tréneri:
peter bogár (viedol chlapcov v
10 zápasoch), Zoltán majoros
(3), Július varga (13), na dve
stretnutia (3. a 4. kolo) nebol
vymenovaný tréner a dvakrát
malo družstvo voľno. Za klub
nastúpilo spolu 26 hráčov.
strelcom tJ bol Dominik
vanek s 30 zásahmi. poznámka: majstrovstvá okresu
vo všetkých triedach sa podľa
smerníc oblastného futbalového zväzu v Dunajskej strede
začali jednotne s 2. kolom,
stretnutia 1. kola sa odohrali
na záver jesene.
•

J e s e ň

•

2. kolo, 10. augusta 2014.
Veľká Paka mala voľno.
3. kolo, 17. augusta 2014.
tJ Družstevník veľ ká paka–
tJ Kútniky 2:1 (0:0), g.: Hritz
(60.), Vanek (62.) – Török
(75.). Žltá karta: Andrássy
(38), Kužel (87.) – obaja V.
Paka. rozhodoval: Attila
Klempa. počet divákov: 80.
veľ ká paka: Szitás – Bugár,
Vanek, Takács, Juhász, Renczés,
Pénzes, Hluško (73. M. Masaryk), Santai (83. Kužel), Andrássy (K), Hritz. Ďalší
náhradníci: Sliva, Mészáros.
vedúci mužstva: Ladislav Kol-

láth. tréner: nebol vymenovaný.
asistent trénera: Zoltán Majoros. Lekár: MUDr. Sándor
Varga. Hlavný usporiadateľ:
Ladislav Valko.
4. kolo, 24. augusta 2014.
ŠK trstená na ostrove–veľ ká
paka 1:1 (0:1), g.: Világi (77.)
– Vanek (40., z pok. kopu).
Žltá karta: Andrássy (17.),
Hluško (53.) – obaja V. Paka.
rozhodoval: Karol Nagy.
počet divákov: 50.
vp: Mészáros – Santai (63.
Óvári), Hluško, Pénzes (89.
Sliva), Juhász, Hritz, Vanek
(87. M. Masaryk), Bugár, Andrássy (K), Renczés, Valko. Ďalší
náhradníci: Kužel, Szitás. vedúci mužstva: Ladislav Kolláth. tréner: nebol vymenovaný. asistent trénera: Zoltán
Majoros. Lekár: MUDr. Sándor Varga.
5.kolo, 31. augusta 2014.
veľ ká paka–fK trnávka 3:1
(1:1), g.: Hluško (28.), Santai
(51.), Vanek (74.) – Mészáros
(21.). Žltá karta: Vanek (68.),
Bugár (59) – Mészáros (74.),
Kovács (69.), Szalay (25.).
rozhodoval: Otto Szabó.
počet divákov: 30.
vp: Mészáros – Santai (86.
Kužel), Hluško, Pénzes, Juhász,
Hritz (62. Šavel), Vanek, Bugár,
Andrássy (K), Renczés (78.
Óvári), Valko (46. Takács).
Ďalší náhradník: M. Masaryk.
vedúci mužstva: Zoltán Majoros. tréner: Peter Bogár.
Lekár: MUDr. Sándor Varga.
Hlavný usporiadateľ: Ladislav
Valko.

výbor tJ/a te vezetősége
prezident/elnök: Juhász Zoltán. vedúci mužstva/csapatvezető: Pavel Lehota. Lekár/orvos: MUDr. Varga
Sándor. Ďalší členovia výboru tJ/további vezetőségi
tagok: Andrássy Csaba, Zoltán Panda, Andrássy Balázs,
Dominik Vanek, Ivan Seňan.

6. kolo, 7. septembra 2014.
tJ palas Jahodná–veľ ká paka
2:3 (1:1), g.: Bíró (8.), Tászli
(70.) – Santai (4.), Pénzes
(86.), Vanek (89.). Žltá karta:
Képesi (69.) – Mészáros (44.),
Hluško (45.), Juhász (76.),
Hritz (43.), Šavel (22.). rozhodoval: Ladislav Csölle.
počet divákov: 50.
vp: Mészáros – Santai,
Hluško, Pénzes, Juhász, Hritz,
Vanek, Andrássy (K), Renczés,
Takács, Šavel (31. M. Masaryk). Ďalší náhradníci:
Óvári, Kužel, T. Masaryk, Szitás. vedúci mužstva: Ladislav
Kolláth. tréner: Peter Bogár.
asistent trénera: Zoltán Majoros. Zdravotník: Attila Pénzes.
7. kolo, 14. septembra 2014.
veľ ká paka–tJ poľnohospodár sap 2:2 (1:1), g.: Óvári
(14.), Santai (32.) – Németh
(17., z pok. kopu), Csicsay
(56.). Žltá karta: Mészáros
(16.), Juhász (88.), Renczés
(41.) – Darnai (36.), Hamar
(85.). rozhodoval: Tibor
Czucz. počet divákov: 70.
vp: Mészáros – M. Masaryk
(38. Bugár), Vanek, Takács (62.
Šavel), Juhász, Renczés, Pénzes,
Hluško, Santai, Andrássy (K),
Óvári. Ďalší náhradník: Szitás.
vedúci mužstva: Ladislav Kolláth. tréner: Peter Bogár. asistent trénera: Zoltán Majoros.
Lekár: MUDr. Sándor Varga.
Hlavný usporiadateľ: Ladislav
Valko.
8. kolo, 21. septembera 2014.
veľ ká paka–tJ Družstevník
Dolný Štál b 5:0 (2:0), g.:
Vanek 2 (40., 75.), Santai (8.),
Pénzes (65.), Bugár (85.). Žltá
karta: Vanek (70., 78.), Renczés (22.), Andrássy (88.). Červená karta: Vanek (78.).
rozhodoval: Miroslav Kövér.
počet divákov: 50.
vp: Mészáros – M. Masaryk
(75. Kužel), Vanek, Takács, Ju-

hász, Renczés (62. Bugár),
Pénzes, Hluško, Santai (58.
Óvári), Andrássy (K), Hritz.
Ďalší náhradníci: Šavel, T.
Szitás. vedúci
Masaryk,
mužstva: Ladislav Kolláth.
tréner: Peter Bogár. Lekár:
MUDr. Sándor Varga. Hlavný
usporiadateľ: Arpád Szalay.
9. kolo, 27. septembra 2014.
tJ Družstevník vrakúň–veľ ká
paka 4:3 (3:1), g.: Grünfeld 2
(4., 14.), Gaál (40.), D. Kósa
(49.) – Santai 3 (37., 77., 89.)
Žltá karta: J. Rákóczi (58.), B.
Rákóczi (45.), Szabó (90.) –
Bugár (18.), Pénzes (45.), Andrássy (10.), T. Masaryk (82.).
rozhodoval: Štefan Sokolík.
počet divákov: 50.
vp: Mészáros – Šavel, Bugár
(68. M. Masaryk), Takács (66.
Kužel), Juhász (46. T. Masaryk), Renczés, Pénzes,
Hluško, Santai, Andrássy (K),
Hritz. vedúci mužstva: Ladislav Kolláth. tréner: Peter
Bogár.
10. kolo, 4. októbra 2014.
veľ ká paka–sc veľ ké Dvorníky 7:2 (4:1), g.: Vanek 3 (14.,
z pok. kopu, 34., z pok. kopu,
61.), Andrássy 2 (7., 22.), Santai (54.), Juhász (68.) – Pónya
(39., z pok. kopu), Cserge (56.).
Žltá karta: Mészáros (32.) –
Bögi (14. a 43.), Pázmány (34.).
Červená karta: Bögi (43.).
rozhodoval: Ladislav Szőke.
počet divákov: 90.
vp: Mészáros – Bugár (70. T.
Masaryk), Vanek, Takács (75.
Valko), Juhász, Renczés, Šavel,
Pénzes (46. Hritz), Hluško (65.
Kužel), Santai, Andrássy (K).
vedúci mužstva: Ladislav Kolláth. tréner: Peter Bogár. asistent trénera: Kristián Lackó.
Lekár: MUDr. Sándor Varga.
Hlavný usporiadateľ: Arpád
Szalay.
Pokračovanie na 10. strane
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tent trénera: Arpád Szalay.
Lekár: MUDr. Sándor Varga.
Hlavný usporiadateľ: Ladislav
Valko.

Strelec Dominik Vanek (s loptou) dal súperom spolu 30 gólov
11. kolo, 12. októbra. 2014.
tJ sc potônske Lúky–veľ ká
paka 2:6 (0:3), g.: Sebestyén
(56.), Diószeghy (75.) – Hritz
2 (3., 71.), Vanek 2 (47., 60.),
Andrássy (21.), Santai (27.).
Žltá karta: Horváth (73.), Mészáros (29.). rozhodoval: Ladislav Szőke. počet divákov: 70.
vp: Mészáros – Valko (46.
Hluško), Vanek (46. Darida),
Takács, Juhász, Pénzes (68.
Kužel), Santai (46. M. Masaryk), Andrássy (K), Renczés,
Šavel, Hritz. Ďalší náhradník:
T. Masaryk. vedúci mužstva:
Ladislav Kolláth. tréner: Peter
Bogár. Lekár: MUDr. Sándor
Varga.
12. kolo, 19. októbra 2014.
veľ ká paka–fc ŠtK 1914
Šamorín b 2:0 (0:0), g.: Vanek
(58., z pok. kopu), Kvassay
(vlastný). Žltá karta: Rigó (76.
a 76.). Červená karta: Rigó
(76.). rozhodoval: Peter
Szabó. počet divákov: 60.
vp: Mészáros – Valko (83. T.
Masaryk), Vanek, Takács (46.
M. Masaryk), Juhász, Renczés,
Šavel, Hluško (67. Pénzes),
Santai (85. Kužel), Andrássy
(K), Hritz. Ďalší náhradník:
Darida. vedúci mužstva: Ladislav Kolláth. tréner: Peter
Bogár. Lekár: MUDr. Sándor
Varga. Hlavný usporiadateľ:
Ladislav Valko.
13. kolo, 26. októbra 2014.
fK blahová/bellova ves–veľká
paka 1:3 (0:1), g.: Churý (76.)
– Vanek 2 (70., z pok. kopu,
72.), Santai (29.). Žltá karta:

Král (69.), Ochaba (57.) – M.
Masaryk (32.). rozhodoval:
Otto Szabó. počet divákov: 30.
vp: Mészáros – Hluško, Juhász, Šavel, Andrássy (K), M.
Masaryk, Renczés (88. Kužel),
Pénzes, Santai (67. T. Masaryk), Vanek, Hritz (84. Darida).
vedúci
mužstva:
Ladislav Kolláth. tréner: Peter
Bogár. asistent trénera: Zoltán Majoros. Lekár: MUDr.
Sándor Varga.
14. kolo, 2. novembra 2014.
veľ ká paka–tJ Družstevník
Horný bar 3:0 (3:0), g.:
Hluško (57.), Vanek (67.), Darida (80.). bez kariet. rozhodoval: Karol Nagy. počet
divákov: 50.
vp: Mészáros – M. Masaryk,
Vanek, Juhász, Valko (46.
Bugár), Renczés (78. Darida),
Pénzes, Hluško, Santai (84. T.
Masaryk), Andrássy (K), Šavel.
vedúci mužstva: Ladislav Kolláth. tréner: Peter Bogár. asis-

15. kolo, 9. novembra 2014.
pse Horná potôň–veľ ká paka
2:3 (1:1), g.: Nagy (4.), Sakal
(68.) – Santai (38.), Andrássy
(47.), Renczés (62.). Žltá karta:
Miklós (82.), Ibolya (20.) –
Pénzes (54.), Hluško (41.).
rozhodoval: Gabriel Világi.
počet divákov: 100.
vp: Mészáros – M. Masaryk,
Vanek, Bugár, Juhász, Pénzes,
Hluško, Santai, Andrássy (K),
Šavel, Renczés. Náhradníci:
Kužel, Darida, T. Masaryk. vedúci mužstva: Ladislav Kolláth.
tréner: Zoltán Majoros. asistent trénera: Kristián Lackó.
1. kolo, 16. novembra 2014.
veľ ká paka–tJ fo pataš 6:3
(1:1), g.: Vanek 2 (29., 87.),
Santai (51.), Hluško (61.), Darida (78.), Andrássy (83.) – L.
Csánó 2 (47., 89.), R. Csánó
(37.). Žltá karta: Bugár (27.),
Andrássy (87.) – L. Csánó
(83.). rozhodoval: Karol
Nagy. počet divákov: 100.
vp: Mészáros – M. Masaryk
(85. T. Masaryk), Vanek, Bugár
(43. Valko), Juhász, Pénzes (63.
Darida), Hluško, Santai, Andrássy (K), Šavel, Renczés (81.
Kužel). vedúci mužstva: Ladislav Kolláth. tréner: Zoltán
Majoros. asistent trénera:
Kristián Lackó. Hlavný usporiadateľ: Ladislav Valko.
(Vieska vystúpila zo súťaže.)

Jesenná tabuľ ka:
1. Jahodná
2. veľ ká paka
3. Horná Potôň
4. Sap
5. Trstená na Ostrove
6. Veľké Dvorníky
7. Vrakúň
8. Kútniky
9. Dolný Štál B
10. Šamorín B
11. Blahová/Bellova Ves
12. Potônske Lúky
13. Trnávka
14. Horný Bar
15. Pataš

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
9
8
8
7
6
5
6
6
4
3
3
3
1

1
2
1
4
2
2
3
5
2
1
2
2
1
1
1

2
2
4
2
4
5
5
4
6
7
8
9
10
10
12

54:17
49:22
40:22
21:15
28:23
26:24
23:31
26:21
32:34
24:25
20:31
19:42
20:35
19:34
17:41

34
32
28
28
26
23
21
20
20
19
14
11
10
10
4

•

J a r

•

16. kolo, 8. marca 2015.
tJ fo pataš–veľ ká paka 3:2
(0:1), g.: Buchinger (48.), Szűcs
(57.), L. Csánó (65.) – Hluško
2 (3., 74., z pok. kopu). Žltá
karta: L. Csánó (86.) – Takács
(87.), T. Masaryk (35.). rozhodoval: Ödön Horváth. počet divákov: 80.
vp: Konkoly – Takács, T. Masaryk, Lehota, Juhász (K), Kužel
(63. M. Masaryk), Pénzes,
Hluško, Santai, Renczés, Šavel.
vedúci mužstva: Pavel Lehota.
tréner: Zoltán Majoros. asistent trénera: Balázs Andrássy.
17. kolo, 15. marca 2015.
veľ ká paka mala voľno.
18. kolo, 22. marca 2015.
tJ Kútniky–veľ ká paka 2:0
(0:0), g.: Kovács (54.), Tomasovics (69.). Žltá karta: Takács
(82.) – Vanek (78.), Juhász (50.),
Andrássy (71.), Hluško (18.).
rozhodoval: Štefan Sokolík.
počet divákov: 80.
vp: Konkoly – Valko, Vanek,
Juhász, Šavel, Andrássy (K),
Santai (85. Németh), Renczés,
Pénzes, Hluško (76. Darida),
Takács (60. M. Masaryk). Ďalší
náhradníci: Lehota, Bugár. vedúci mužstva: Csaba Andrássy.
tréner: Július Varga. asistent
trénera: Balázs Andrássy.
19. kolo, 29. marca 2015.
veľ ká paka–ŠK trstená na ostrove 5:2 (2:1), g.: Vanek 2 (26.,
63.), Renczés (30.), Andrássy
(50.), Pénzes (60.) – Rabb (43.),
Gróf (85.). Žltá karta: Šavel (81.)
– Gróf (47.). rozhodoval: Imrich Nagy. počet divákov: 60.
vp: Konkoly – Juhász, M. Masaryk, Németh, Šavel, Pénzes (61.
Koňušík), Renczés (69. Daňo),
Andrássy (K), Santai, Vanek (83.
T. Masaryk), Hluško (76. Kužel).
Ďalší náhradník: Darida. vedúci
mužstva: Pavel Lehota. tréner:
Július Varga. asistent trénera:
Balázs Andrássy. Hlavný usporiadateľ: Csaba Andrássy.
20. kolo, 5. apríla 2015.
fK trnávka–veľ ká paka 1:5
(0:1), g.: Vanek 4 (31., 56., 63.,
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81.), Hluško (52.) – Hluch
(70.). Žltá karta: Szalay (44.) –
Bugár (74.). rozhodoval:
Zsolt Virág. počet divákov: 40.
vp: Konkoly – Juhász, M. Masaryk, Németh, Šavel, Pénzes
(70. Bugár), Renczés, Andrássy
(K), Santai, Vanek (86. Lehota), Hluško. Ďalší náhradník: Takács. vedúci mužstva:
Alexander Renczés. tréner:
Július Varga. asistent trénera:
Balázs Andrássy.
21. kolo, 12. apríla 2015.
veľ ká paka–tJ palas Jahodná
1:1 (0:1), g.: Andrássy (90.) –
Pápai (33). Žltá karta: Pénzes
(43.), Takács (73.) – Viszkocs
(26.), Komrhel (15.), Pápai
(87.), Gaál (86.), Tászli (82.),
Anda (90.). Červená karta: Takács (83.) – Viszkocs (56.),
Komrhel (70.). rozhodoval:
Norbert Bors. počet divákov:
120.
vp: Konkoly – Juhász, M. Masaryk (46. Takács), Németh
(65. Bugár), Šavel, Pénzes,
Renczés, Andrássy (K), Santai,
Vanek, Hluško (77. Daňo).
Ďalší náhradník: T. Masaryk.
vedúci mužstva: Pavel Lehota.
tréner: Július Varga. asistent
trénera: Balázs Andrássy.
Hlavný usporiadateľ: Csaba
Andrássy.
22. kolo, 19. apríla 2015.
tJ poľnohospodár sap–veľ ká
paka 3:2 (1:0), g.: Csicsay 2
(31., 46.), Vass (75.) – Renczés
(49.), Andrássy (86.). Žltá
karta: Juhász (41.), Andrássy
(56.), Vanek (70.) – všetci V.
Paka. rozhodoval: Imrich
Nagy. počet divákov: 100.

Marián Masaryk centruje loptu do šesťnástky Hornej Potône
vp: Konkoly – Juhász, Šavel,
Pénzes (82. T. Masaryk), Renczés, Andrássy (K), Santai (79.
Lehota), Vanek, Hluško, Németh, M. Masaryk. vedúci
mužstva: Csaba Andrássy. tréner: Július Varga. asistent trénera: Balázs Andrássy.

vp: Konkoly – Juhász, Šavel,
Pénzes, Renczés, Andrássy (K),
Vanek, Hluško, Takács, Németh, Lehota. Ďalší náhradník: T. Masaryk. vedúci
mužstva: Csaba Andrássy. tréner: Július Varga. asistent trénera: Balázs Andrássy.

strelci/góllövők
Dominik Vanek 30 gólov, Milan Santai 16, Andrássy
Balázs 13, Michal Hluško 9, Pénzes Attila 7, Renczés
Bálint 4, Hritz Róbert 3, Juhász Zoltán 3, Darida Dávid
2, Óvári Krisztián 1, Bugár Imre 1, Marián Masaryk 1,
Németh Péter 1, Kvassay (Šamorín, vlastný).

23. kolo, 26. apríla 2015.
tJ Dolný Štál b–veľká paka 2:2
(1:1), g.: László (37., z pok.
kopu), Takács (82.) – Andrássy
(41.), Vanek (53.). Žltá karta:
Végh (67.), Soóky (78.), Vendégh (17.), Bíró (80.) – Juhász
(38.), Lehota (32.). Červená
karta: Takács (36.). rozhodoval:
Otto Szabó. počet divákov: 20.

Milan Santai (zľava) v súboji o loptu

24. kolo, 3. mája 2015.
veľ ká paka–tJ Družstevník
vrakúň 2:1 (1:0), g.: Vanek
(39.), Andrássy (73.) – D. Kósa
(76., z pok. kopu). Žltá karta:
Šavel (75.), Németh (36.) –
Szabó (35.). rozhodoval: Miroslav Kövér. počet divákov: 50.
vp: Konkoly – Šavel, Pénzes,
Renczés, Andrássy (K), Vanek,
Hluško (72. M. Masaryk), Le-

hota, Németh, Valko (56. Santai), Bugár. Ďalší náhradník:
Ciprusz. vedúci mužstva:
Csaba Andrássy. tréner: Július
Varga. asistent trénera: Balázs
Andrássy. Hlavný usporiadateľ: Alexander Renczés
25. kolo, 10. mája 2015.
sc veľ ké Dvorníky–veľ ká
paka 0:0. bez kariet. rozhodoval: Gabriel Világi. počet divákov: 100.
vp: Konkoly – Juhász, Šavel,
Németh, Renczés, Pénzes,
Vanek, Andrássy (K), Hluško
(89. Ciprusz), Santai (87. Lehota), M. Masaryk. Ďalší náhradník: Kužel. vedúci mužstva: Csaba Andrássy. tréner:
Július Varga. asistent trénera:
Balázs Andrássy.
26. kolo, 17. mája 2015.
veľ ká paka–tJ sc potônske
Lúky 8:0 (3:0), g.: Pénzes 3
(30., 53., 82.), Santai (15.),
Vanek (33.), M. Masaryk (65.),
Németh (67.), Juhász (86.).
bez kariet. rozhodoval: Zoltán Csörgő. počet divákov: 50.
vp: Konkoly – Juhász, Šavel,
Németh, Pénzes, Vanek, Andrássy (K) (46. M. Masaryk),
Hluško, Santai, Takács, T. Masaryk. Ďalší náhradníci: Lehota, Renczés. vedúci mužstva: Csaba Andrássy. tréner:
Július Varga. asistent: Balázs
Andrássy. Hlavný usporiadateľ: Alexander Renczés.
Pokračovanie na 12. strane
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Stoja zľava: Ivan Seňan (starosta obce), Tomáš Valko, Csaba Andrássy, Michal Hluško, Daniel Takács, Milan Santai, Balázs Andrássy, Zoltán Juhász, Tomáš Masaryk, René Ciprusz, Pavel Lehota, Július Varga (tréner). V strede: František Panda. Dolný rad:
Bálint Renczés, Attila Pénzes, Marián Masaryk, Dominik Vanek, Attila Konkoly, Martin Šavel, Imrich Bugár, Peter Németh.
Snímky: autor

27. kolo, 24. mája 2015.
fc ŠtK 1914 Šamorín b–
veľ ká paka 1:3 (1:1), g.: Vasi
(39.) – Hluško (44.), Juhász
(83.), Vanek (90.). Žltá karta:
Bugár (78.), Kvassay (79.), Kovács (33.) – všetci Šamorín B.
rozhodoval: Norbert Bors.
počet divákov: 90.
vp: Konkoly – Juhász, Šavel,
Németh, Pénzes, Vanek, Andrássy (K), Hluško (88. Kužel),
Santai (39. Lehota), M. Masaryk, Renczés (89. Ciprusz).
vedúci mužstva: Csaba Andrássy. tréner: Július Varga. asistent trénera: Balázs Andrássy.
28. kolo, 31. mája 2015.
veľ ká paka–fK blahová/bellova ves 8:1 (4:1), g.: Santai 2
(14., 77.), Andrássy 2 (31., 69.),
Renczés (16.), Hluško (42.),
Vanek (49.), Pénzes (80.) –
Churý (2.). Žltá karta: Bugár
(42.) – V. Paka. rozhodoval:
Márk Szerencsés. počet divákov: 30.

vp: Konkoly – Juhász (74.
Lehota), Pénzes, Vanek, Andrássy (K), Hluško, Santai,
Renczés, T. Masaryk (46. Ciprusz), Valko, Bugár. vedúci
mužstva: Alexander Andrássy.
tréner: Júius Varga. asistent
trénera: Balázs Andrássy.
Hlavný usporiadateľ: Alexander Renczés.
29. kolo, 7. júna 2015.
tJ Družstevník Horný bar–
veľ ká paka 1:1 (0:1), g.: Csölley (59.) – Hluško (25.). Žltá
karta: Csetényi (14.) – H. Bar.
rozhodoval: Peter Szabó.
počet divákov: 100.
vp: Konkoly – Juhász, Šavel,
Németh, Pénzes, Vanek, Andrássy (K), Hluško, M. Masaryk
(88. Ciprusz), Renczés, Takács.
Ďalší náhradník: T. Masaryk.
vedúci mužstva: Csaba Andrássy. tréner: Július Varga.
asistent trénera. Balázs Andrássy.

30. kolo, 14. júna 2015.
veľ ká paka–pse Horná
potôň 4:3 (1:1), g.: Vanek 2
(11., 86.), Santai (51.), Andrássy (55.) – Török (13.), Fekete (65.), Vida (87.). Žltá
karta: Hluško (89.) – Török
(16.), Straka (36.), Fekete (66.)
rozhodoval: Imrich Nagy.
počet divákov: 80.
vp: Konkoly – Juhász, Šavel,

Németh, Pénzes (68. M. Masaryk), Vanek, Andrássy (K),
Hluško, Santai (86. Bugár),
Renczés, Takács. Ďalší náhradníci: T. Masaryk, Ciprusz. vedúci mužstva: Pavel Lehota.
tréner: Juraj Varga. asistent
trénera: Balázs Andrássy.
Hlavný usporiadateľ: Alexander Andrássy.
Zostavil: -vl-

Konečná tabuľ ka:
1. Jahodná
2. veľ ká paka
3. Sap
4. Horná Potôň
5. Kútniky
6. Horný Bar
7. Veľké Dvorníky
8. Trstená na Ostrove
9. Vrakúň
10. Dolný Štál B
11. Pataš
12. Blahová/Bellova Ves
13. Šamorín B
14. Trnávka
15. Potônske Lúky

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
17
16
17
12
13
12
12
10
9
8
7
7
6
7

4
6
8
3
7
4
6
5
5
7
3
6
3
5
2

4
5
4
8
9
11
10
11
13
12
17
15
18
17
19

107:33
92:43
52:24
77:45
50:34
55:48
42:41
52:50
53:71
50:61
41:70
46:76
36:70
43:67
36:98

64
57
56
54
43
43
42
41
35
34
27
27
24
23
23
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