o sLAvy D ňA Detí s PestrýM ProgrAMoM
g yerMekNAP szíNes MűsorsorozAttAL

Fotó: Szerda Mónika

Obecný úrad usporiadal dňa 4. júna Deň detí s Majstrom N.
Na športové ihrisko prišlo značný počet záujemcov, ktorých organizátori čakali pestrým a veselým programom.
Uskutočnili sa vedomostné súťaže a súťaže v zručnosti,
predstavenie kynologického klubu Dagnik, ukážky bojového umenia Aikido, jazda na koňoch. Veľkej obľube sa
tešila penová párty pre deti v réžii hasičov. Maximálne bol
využitý skákací hrad, deťom sa páčilo maľovanie na tvár.
Fotoreportáž na 5. strane.

PozváNkA
Miestna samospráva s úctou pozýva všetkých občanov
obce – súčasných i bývalých – na tohtoročné oslavy
DŇA OBCE, ktoré sa budú konať 13. augusta,
sobotu na priestranstve pri obchode Jednota COOP.
Ivan Seňan starosta obce

Június 4-én gyermeknapi ünnepséget rendezett a községi
hivatal. A gazdag eseménysorozat sztárvendége Majster
N volt. A foglalkozásokra szépszámú közönség látogatott
ki a helyi futballpályára, ahol műveltségi és ügyességi vetélkedők zajlottak, bemutatkoztak a Dagnik kinológiai
klub tagjai és jószágaik, az Aikido szerelmesei harcművészetükből adtak ízelítőt, a legbátrabbak lóhátra pattantak.
Jól sikerült a gyermekek „habos partija”, amelynek kellékeit a tűzoltók biztosították. Sokan kihasználták az ugróvár adta mozgás-lehetőségeket, a gyerekeknek tetszett az
arckifestősdi.
Képriportunk az 5. oldalon.

Meghívó
A község önkormányzata minden helyi lakost és
elszármazott pakai polgártársunkat tisztelettel
meghívja a 2016. évi FALUNAPra,
amelyet augusztus 13-án, szombaton tart
a Jednota COOP-üzlet melletti téren.
Ivan Seňan polgármester
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Čo Nového, PáN stArostA?
Po istej dobe sme opäť navštívili starostu obce, Ivana seňana. Pochopiteľne, zaujímalo nás, čo sa v obci
udialo od začiatku tohto roka.
Pán starosta, začneme pri kultúre.
takže aké kultúrne podujatia sa v
„trojPake“ udiali v prvom polroku
2016?
• Začal by som športom. Ako prvý
spomeniem Novoročný beh. Jednalo
sa o druhý ročník, boli by sme radi,
a pričiníme sa o to, aby sa stal tradíciou.
koľ ko bolo účastníkov a aká dlhá
bola trať?
• Účasť bola až nečakane vysoká, prišlo zhruba 80 bežcov. Bežalo sa 4,8
kilometra, táto súťaž dostala názov Tri
Paky, a celý „pelotón“ som uzatváral
ja, takže som vlastne dobehol/dokráčal ako posledný (úsmev).
takže by sa dalo povedať, že ste dozerali na „ovečky“ pred sebou?
• No, možno v tom bol aj taký prvok.
Dobre, vráťme sa však ku kultúre
v užsom zmysle slova...
• Konal sa škôlkarský ples, dnes našu
materskú školu navštevuje viac ako 30
detí, budúci rok by ich malo byť už 34,

Najstaršia obyvateľka obce dňa 16. júna dovŕšila 94. rok veku. V mene Pakančanov
jej k narodeninám blahoželal starosta obce

a to sa týka aj základnej školy. Veľmi
úspešný bol aj „Banyabál“, ktorý zorganizovalo miestne združenie Csemadoku. Musím spomenúť i
zabíjačkové slávnosti, pri ktorých
„padli za obeť (obed?)“ tri prasatá.
Nedávno sa po celom svete oslavoval
Deň detí, aj vo veľ kej Pake?
• Isteže. Dňa 4. júna od tretej hodiny
popoludní prebiehal v športovom
areáli obce za vysokej účasti záujemcov veselý a pestrý program. Veľkým
ťahákom bol aj populárny Majster N,

takzvanou čerešničkou na torte bola
záverečná „penová šou“, ktorú pre deti
pripravili naši dobrovoľní hasiči.
Pokiaľ sme správne informovaní, nemalú časť občanov Paky tvoria pôvodom slovenskí presídlenci po druhej
svetovej vojne a ich potomkovia,
najmä z maďarskej obce Péteri.
Udržiavate ešte nejaké kontakty
s nimi?
• Samozrejme, že áno. Nedávno sme
našu partnerskú obec Péteri navštívili,
teraz sa chystajú oni k nám. Dalo by
sa povedať, že naše vzťahy sú viac ako
priateľské.
A iné aktivity?
• Konalo sa u nás okrskové kolo pretekov dobrovoľných hasičov, sme hrdí
na to, že naši skončili na treťom
mieste, dorastenci z našej obce dokonca obsadili zlatú priečku – musím
dodať, že v našej obci je aktívnych
zhruba 50 členov Dobrovoľníckeho
hasičského zboru.

Sídlo obecnej samosprávy

Poďme teraz do života, ktorý občania
pociťujú najviac, teda denno-denne.
Čo sa deje a plánuje na tejto scéne?
• Máme podané štyri projekty – patrí
medzi ne rekonštrukcia chodníkov

N a g y pa ka
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financie na renováciu školy, ktorá sídli
v jednej budove so škôlkou – pravidlá
sú totiž nastavené tak, že sa to nedá,
ale vyvinieme čo najväčšiu snahu, aby
sme to zvládli z vlastných prostriedkov. Ale na druhej strane sme prevzali
a odovzdali nájomníkom 12-bytovku;
sú spokojní. A nemôžem nespomenúť
ani verejné osvetlenie, ktoré je už dokončené a vyúčtované.

Zdravotne postihnutí plesali. Na aprílovom bále vystúpila aj tanečná skupina
dunajskostredských vozíčkárov

v obci, úprava verejného priestranstva
pred obecným úradom, rozšírenie
šatní na ihrisku či rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu. Výsledky

našich žiadostí by sme sa mali dozvedieť v auguste. Máme pripravené ďalšie projekty (napríklad obnovu ciest),
ale je nám ľúto, že sme nemohli žiadať

Čo by ste spomenuli ako problémové?
• Okrem toho, čo som už spomenul,
je tu kanalizácia v obci a jej kazivosť.
Už v blízkej budúcnosti sa budeme
musieť tejto nepríjemnosti vážne venovať. Nie sme však pesimisti, problémy sú na to, aby sa riešili, a to je
našou úlohou. Občania od nás neočakávajú „medové“ reči, ale výsledky.
Pripravil: -ič
Snímky: z archívu obce

k o N tA k t y – e L é r h e t ő s é g e k
Adresa obecného úradu
vo veľ kej Pake
A községi hivatal címe

Úradné hodiny – obecný úrad
hivatali órák – községi hivatal

www.velkapaka.sk

Pondelok / hétfő 07.30–12.00, 12.30–17.00
Utorok / kedd nestránkový deň/nincs ügyfélfogadás
streda / szerda 07.30–12.00, 12.30–17.00
Štvrtok / Csütörtök 07.30–12.00, 12.30–15.00
Piatok / Péntek 07.30–13.00

Obec Veľká Paka č. 189
930 51 Veľká Paka
Telefón: 031/55 86 701-05
Fax: 031/ 55 86 701

Účtovníctvo / könyvelőség:

stavebný úrad / építészeti hivatal

Katarína Lelkesová

Bc. Beáta Nagyová

E-mail: matrika-uctovnictvo@velkapaka.sk

Telefón č. 0905/716 201, resp. 031/552 15 51
Stránkový deň/ügyfélfogadás: štvrtok/csütörtök cca.

referent / előadó:

od 10:00-12:00 (po dohode s p. Nagyovou)

Rozália Gašpareková

E-mail: nagyova.beata@wmx.sk

E-mail: referent@velkapaka.sk

obecná knižnica / községi könyvtár
Doručovateľ ka / kézbesítő:

Knihovníčka/Könyvtáros: Mária Vidaová

Alžbeta Mikócziová

otváracie hodiny/Nyitvatartási idő:

E-mail: dorucovatelka@velkapaka.sk

Nedeľa/Vasárnap 13.30–15.30
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M ILAN Š evČík „ PretANCovAL “ CeLý

svet

v našom regióne žije veľ ký počet zaujímavých, povedzme to tak, že
zmysluplných ľudí, ktorí síce nie sú
miestni rodáci, ale naše končiny si
mimoriadne obľúbili – jednoducho
cítia sa tu ako doma. Naša obec nie
je výnimkou.
Tentoraz sme navštívili Milana Ševčíka, ktorý má síce vo Veľkej Pake
„iba“ prechodný pobyt, ale väčšinu
času trávi práve tu. Prijal nás na príjemnej terase, ležiacej vedľa pekne
zrenovovaného, už na prvý pohľad
útulného domčeka, vôkol sa rozkladá
vzorne udržiavaná záhrada. No a nesmieme zabudnúť ani na dobráckeho
psíka, teda lepšie povedané psa, lebo
dosahoval takmer výšku stola, pri
ktorom sme sedeli. Privítal nás rovnako prívetivo ako jeho pán.
Vitálny, sympatický starší pán, no
málokto by povedal, že vo februári
tohto roku dovŕšil osemdesiat rokov,
pôsobil prakticky celý aktívny život
v Slovenskom ľudovom umeleckom
kolektíve. SĽUK vznikol v roku
1949 a pôsobí v oblasti umeleckého
spracovania a interpretácie tradičnej
ľudovej kultúry na Slovensku.
„Trvalý pobyt“ má v bratislavskej
mestskej časti Rusovce, kde má aj
vlastnú scénu. Našu krajinu SĽUK
veľmi úspešne reprezentoval vo viac
ako 60-tich krajinách celého sveta.
odkiaľ pochádza vaša rodina?
• Pochádzame z obce Veľké Chrabrany, potom sme žili v Pukanci, no
a nasledovala Bratislava.
Ako a kedy ste sa dostali k tomuto
druhu tanečného umenia?
• V SĽUK-u už pôsobil môj brat
a ten ma nahovoril, aby som sa prihlásil na „prijímačky“. Prijali ma,
bolo to v roku 1951, pamätám si aj
presný dátum – 15. október.
Ako dlho ste v súbore tancovali?
• Ako aktívny tanečník, sólista 22
rokov, k tomu treba prirátať osem

Milan Ševčík

rokov na konzervatóriu. SĽUK vždy
bol a aj ostane mojou „srdcovkou“ –
po odchode do dôchodku som dokonca robil aj nočného strážnika.
Dalo by sa to povedať aj tak, že ste
„pretancovali“ celý svet...
• Je to pravda, vystupovali sme aj na
niekoľkých kráľovských dvoroch,
takpovediac pre nás v exotických
krajinách, za všetky spomeniem
aspoň Maroko či Kambodžu. Všade
s veľkým úspechom.
vymenili ste mesto za vidiek. Prečo?
• Medzi mestom a dedinou je veľký
rozdiel, veľa odlišností. Je to aj zodpovednosť, ale najmä miesto na oddych
a odpočinok. V prvom rade bolo potrebné dať všetko do poriadku, doplniť
(pán Ševčík nám s hrdosťou ukazuje už
urastené stromy, ktoré vysádzal už on
sám), žiaľ, moja manželka zomrela už
pred ôsmimi rokmi.

Máte aj nejakých nasledovníkov?
• Áno, môj syn a tiež aj dcéra pracujú
v SĽUK-u a pokračujú tam, kde som
ja prestal. Musím o synovi prezradiť
aj to, že priateľku má práve z Paky
(úsmev).
Prečo ste sa rozhodli práve pre
veľ kú Paku?
• Je to tichá, pokojná obec, nevedú
tadiaľto žiadne frekventované cestné
ťahy. Som tu od roku 1980 a cítim sa
tu veľmi spokojný, nikdy som nenarazil na žiadne problémy.
Na záver dodajme iba toľ ko, že ak si
otvoríte webovú stránku sĽUk-u,
tak medzi najvýznamnejšími členmi
v jeho histórii nájdeme aj mená bratov Ševčíkovcov...
Zhováral sa: ľb
Snímka: autor
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MeDzINároDNý Deň Detí 2016
NeMzetközI gyerMekNAP 2016

Deň detí prebiehal v športovom areáli

Princezné na bielom koni

Súťaže organizovali učiteľky ZŠ a MŠ

Majster N v akcii

Penová šou v réžii hasičov

Snímky: Mónika Szerda
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koPjAFAAvAtássAL

kránicz László gútori fafaragó alkotását
községünk szoborparkjában állíttatta a
helyi Csemadok-alapszervezet és a települési önkormányzat február utolsó napjaiban.

Edmár Mária elnöknő

Az emlékoszlop talapzatánál Edmár
Mária Csemadok-elnöknő és Ivan Seňan
polgármester mondott beszédet, Kollárik
Dávid plébános megáldotta a kopjafát, az
ünnepi műsorban közreműködött Kláris
Judit és Takács Tamara.
Az egybegyűltek megemlékeztek az
1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 168. évfordulójáról, majd közösen
átvonultak a helyi kultúrházba, ahol a Csemadok-szervezet tartotta meg évzáró közgyűlését.
A több mint 50 résztvevőnek Edmár
Mária elnöknő, Lonsky Katalin alelnöknő
és Czafik Mária pénztárosnő számoltak be
az elmúlt évi tevékenységről. Elhangzott,
hogy a tagság „a hagyományossá vált rendezvényekre összpontosított”: társszervezőként bekapcsolódtak a falu-, a gyermekés a nyugdíjasnapi történésekbe, a farsangi
disznóvágásba, kitűnően szórakoztak a banyabálban, együtt kirándultak Tihanyba és
Budapestre. A tisztségviselők kiemelték
gyümölcsöző együttműködésüket a helyi
önkormányzattal, a sportegyesülettel, az
önkéntes tűzoltók testületével, a mozgássérültek Grace-közösségével.
A közgyűlés résztvevőit köszöntötte
Földváry Terézia, a Dunaszerdahelyi Területi Választmány alelnöke és Lázok
Attila titkár is.
A kultúrműsorban a békei-sárosfai
Cimbora Férfi Daloskör lépett színpadra.
(lel)

Kollárik Dávid plébános

A Csemadok-tagok egy része

Lelkes Vince felvételei

1/2016
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íNyeNCFALAtokAt kíNáLtAk

Nagypakán évek óta zajlanak szervezetten farsangzáró események. Február 6-án, szombaton a község
önkormányzata, a Csemadok, illetve
az Önkéntes Tűzoltó Testület (ÖTT)
tagjai meghívására kicsik és nagyok
falatoztak, szórakoztak, bolondoztak
együtt a hagyományos disznóölésen.
Lelkes Sándor vezetésével a böllérek hagyományos módon szedték szét
a sertést – érdeklődők jelenlétében, a
település főterén. A szervezők pálinkával és meleg italokkal kínálták a
helybelieket. A konyhában és a katlanoknál Edmár Mária elnöknő irányításával csemadokos hölgyek-asszonyok
szorgoskodtak, készítették az ínyencfalatokat: a kásás hurkát, a pecsenyét,
a káposztát, a tokaszalonnát...
Csóka Szilárd, az ÖTT vezetőségi
tagja elmondta, hogy a disznóölés és
feldolgozás a régi helyi szokások alapján történik, s egyben a társasági életet
erősíti a községben.
(-es) Lelkes Sándor főböllér munka közben

tANáCskoztAk

A szerző felvétele

és PIheNtek Az egészségkárosULtAk

Csallóközi és mátyusföldi egészségkárosultak tartottak szakmai
kerekasztal-beszélgetést márciusban Duchonkán. előbbieket
a nagypakaiak, illetve a nagymegyeriek, utóbbiakat a galántaiak
képviselték.

A résztvevők egy csoportja
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Fotó: Képarchívum

A háromnapos találkozót Nagy Zoltán,
az Egészségkárosultak Szövetsége galántai járási tanácsának elnöke, s egyben az
országos szervezet vezetőségi tagja kezdeményezte, és irányította a foglalkozásokat. Az érintettek az egészségkárosultak jogairól, a középületek és járdák akadálymentesítésének fontosságáról,
a szociális törvények gyakorlati alkalmazásáról, a rokkantnyugdíjasok munkalehetőségeiről és a kompenzációs lehetőségekről fogalmazták meg véleményüket.
„Az eszmecseréken nagyon sok és hasznos információhoz jutottunk. Egészségmegőrző programunk keretében Áhi
jóga-gyakorlatokon vettük részt, sportoltunk a panzió játéktermében, és megismerkedtünk Duchonka nevezetességeivel
is. Búcsúeste a szeredi egészségkárosultak
zenekara szórakoztatott bennünket” –
mondta el lapunknak Sárközi Tibor,
a nagypakai alapszervezet elnöke.
(lel)

Hasiči
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záPADosLoveNská hAsIČská LIgA 2016 v PLNoM PrÚDe
Dňa 18. júna, v sobotu v priestoroch športového areálu Veľká Paka druhým kolom pokračoval nový ročník
ZsHL. Domáci muži spolu so 14 bodmi obsadili v tabuľke 6. miesto (z celkového počtu družstiev: 14), ženy
skončili na 4. mieste (z celkového počtu družstiev: 8). Súťaž na Žitnom ostrove vyhralo prvé mužstvo Sládkovičova, resp. hasičky zo Suchej nad Parnou. Preteky otvoril Szilárd Csóka, podpredseda DHZ Veľká Paka,
za prítomnosti Ivana Seňana, starostu obce.

Našu obec reprezentovali (zľava): Ján Ballay, Oskár Farkas, Attila Kláris, Marián Tóth, Peter Andrássy, Tibor Edmár, Jakub Manek

výsLeDky 2. koLA, MUŽI
1. Sládkovičovo (A)
2. Pavlice
3. Sládkovičovo (B)
4. Hrnčiarovce n/P
5. Jarovce
6. VEĽKÁ PAKA
7. Sokolce
8. Lúka nad Váhom
9. Zeleneč
10. Pezinok
11. Orechová P.–Vieska
12. Voderady
13. Kyselica
14. Báhoň
15. Šenkvice
16. Pata
17. Polný Kesov
18. Dolné Janíky

LP
14,05
13,79
14,56
14,96
14,38
15,28
15,94
16,08
16,78
16,62
15,74
18,44
15,05
20,33
22,63
32,52
D
N

PP
13,77
14,29
14,27
14,31
15,12
14,85
15,95
15,80
15,09
18,59
18,71
20,04
20,25
20,67
23,47
33,35
D
N

Aj najmenší hasiči obce sa zapojili do súťaže

Po rA DI e P o 2. koLe, MU ŽI
výsledok Body
14,05
20
14,29
18
14,56
17
14,96
16
15,12
15
15,28
14
15,95
13
16,08
12
16,78
11
18,59
10
18,71
9
20,04
8
20,25
7
20,67
6
23,47
5
33,35
4
D
0
N
0

1. Pavlice
2. Sládkovičovo (A)
3. Hrnčiarovce nad Parnou
4. VEĽKÁ PAKA
5. Sládkovičovo (B)
6. Jarovce
7. Lúka nad Váhom
8. Orechová Potôň–Vieska
9. Šenkvice
10. Pata
11. Zeleneč
12. Kyselica
13. Sokolce
14. Pezinok
15. Voderady
16. Báhoň
17. Dolné Janíky
18. Polný Kesov

1.
20
18
17
14
9
10
12
13
16
15
8
11
5
7
6
0
4
3

2.
18
20
16
14
17
15
12
9
5
4
11
7
13
10
8
6
0
0

sp.
38
38
33
28
26
25
24
22
21
19
19
18
18
17
14
6
4
3

(Údaje: www.zshl.sk)
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výsLeDky 2. koLA, ŽeNy

Strojníci v akcii...

1. Suchá nad Parnou
2. Fire Ladies Siladice
3. Šenkvice (A)
4. VEĽKÁ PAKA
5. Sládkovičovo
6. Pata
7. Voderady
8. Šenkvice (B)

z s h L k A L e N D á r s Ú ťA Ž í 2 0 1 6
1. kolo, 4. júna, Sládkovičovo, 13.00 hod.
2. kolo, 18. júna, VEĽKÁ PAKA, 14.00 hod.
3. kolo, 25. júna, Dolné Janíky, 15.00 hod.
4. kolo, 2. júla, Šenkvice, 14.00 hod.
5. kolo, 2. júla, Zeleneč, 21.00 hod.
6. kolo, 9. júla, Orechová Potôň–Vieska, 14.00 hod.
7. kolo, 16. júla, Pata, 16.00 hod.
8. kolo, 23. júla, Pezinok, 15.00 hod.
9. kolo 30. júla, Suchá nad Parnou, 21.00 hod.
10. kolo, 6. augusta, Kyselica, 13.00 hod.
11. kolo, 13. augusta, Pavlice, 21.00 hod.
12. kolo, 20. augusta, Lúka, 21.00 hod.
13. kolo, finále, Voderady, 13.00 hod.

LP
17,52
17,89
18,15
19,65
24,19
25,16
18,02
76,86

PP
17,77
17,54
17,17
18,35
23,29
25,26
43,19
75,89

Výsledok Body
17,77
10
17,89
8
18,15
7
19,65
5
24,19
4
25,26
3
43,19
2
76,86
0

PorADIe Po 2. koLe, ŽeNy
1.

2.

sp.

1. Suchá nad Parnou

10

10

20

2. Fire Ladies Siladice

4

8

12

3. Pata

8

3

11

4. VEĽKÁ PAKA

5

5

10

5. Šenkvice (A)

2

7

9

6. Voderady

7

2

9

7. Sládkovičovo

0

4

4

8. Šenkvice (B)

3

0

3

Zostavil: (vl)
Foto: Vincent Lelkes

Ženy z Veľkej Paky (zľava): Annamária Bottová, Miroslava Mezeiová, Katarína Andrássyová, Viktória Csukaová, Csilla
Ozsvaldová, Rebeka Kosťová
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ÚjévI

F U tá s h á r o M

A start előtti pillanat

A község önkormányzata másodízben rendezett újévi futóversenyt. A szervezőbizottság kiírása szerint a 0 évestől
a 100 esztendősig bárki jelentkezhetett a 4,8 kilométeres
táv megtételére. végül több mint nyolcvan érdeklődő állt
starthoz a templom téren kijelölt helyszínen.
„A résztvevők egy része gyalogolva, mások görkorcsolyázva, még mások babakocsit tolva maguk előtt, sőt kutyájukat sétáltatva teljesítették az útvonalat, amely
szimbolikusan a település mindhárom történelmi részét –

k á r t yAv e r s e N y –

PA k á N

2016/1

keresztüL

A szerző felvétele

Nagy-, Kis- és Csukárpakát – érintette. Mindenkire, aki
hívó szavunkra kimozdult az otthonából, és szabadidőprogramjába a kocogást, a friss levegőn tartózkodást iktatta be, győztesként tekintünk. Örülünk, hogy sokan
voltunk, a szervezők számára ez volt a jutalom a fáradozásért” – közölte Ivan Seňan polgármester.
A versenyt Kiss Zsolt nyerte, második helyezett Michal
Urban lett, a dobogó harmadik fokára Lami Alex állhatott
föl.
(lel)

é r t é k e s D í jA k k A L

Február 20-án, szombaton megtelt a helyi kultúrház a hagyományos kártyaverseny résztvevőivel. A rendezvényt
évente a testnevelési egyesület jegyzi, szponzorok támogatásával.
Juhász Zoltán klubelnöktől
megtudtuk: a nagypakai és
környékbeli érdeklődők immáron több mint harminc
esztendeje ülnek asztalhoz
a „férfias“ szórakozás, no meg
az értékes díjak – tévékészülék, kerékpár, kaszálógép stb.
– elnyerése reményében. Az
idén 256 jegyet értékesítettek
a szervezők úgy, hogy egy játékos maximálisan ötöt vásárolhatott meg.
A késő éjszakába nyúló versenyt 2016-ban a helybéli
Miroslav Lami nyerte, második a szintén hazai Szalay
Árpád, a korábbi klubelnök
lett, a harmadik helyen a pinkekarcsai Izsó Dénes végzett.
(l) Férfiak sportja a zsuga

A szerző felvétele

1/2016
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NAg y PA k A I A k

Az eLsők közöt t
Fe j e z et a k ö z sé g sp or tt ö r t én et éb ő l

A csallóközi falvakban hivatalosan
1932-ben indult útjára a labdarúgás,
akkor alakult meg ugyanis a Csallóközi sportkörzet. Az illetékes szerv
már 1933 tavaszán bajnokságot írt ki.
Benevezett csapatok: Nagymagyari
FC (NAFC), Dénesd (ma Dunajská
Lužná része), Nagylégi tk (más forrásban Nagylégi te), Úszor, Nagypaka és a Patonyszéli se.
A bajnokság nagy érdeklődést váltott
ki a közönség körében. Később csatlakozott a mezőnyhöz (igaz, mindössze fél szezonra) a Nyéki FC. A
működéssel járó bonyodalmak – legfőképpen az igazolási rendszer hiányosságai (például egyik napról a
másikra lehetett az egyleteknek más
szövetségbeli játékosokat igazolniuk),
továbbá a bírók képzetlensége stb. –
arra késztették az egyesületeket, hogy
a Magyar Labdarúgók Szövetségébe
lépjenek. (Az MLSZ – a nemzetiségi
elvű sportszervezés keretében – már
1921-ben megalakult.) Az MLSZ

Alosztályában (1935-ben) már tíz
csapat indult: Csöllei SK (máshol
Csöllei SC, ma Rovinka), Nagymagyari SE, Somorjai Testgyakorlók
Köre (STK), Úszori SC, Nagylégi
TK, DTC (azazhogy a DAC – válságos időszakában, rövid időre a nevét
is megváltoztatta), Patonyszéli SE,
Diósi SC, Sikabonyi FC (más forrásban Sikabonyi SE, a település ma
Dunaszerdahely része) és a Féli TC.
A kezdet biztató volt, de csak egy
évig, merthogy először a csöllei gárda
oszlott fel, a Sikabonyi FC pedig viszszalépett a bajnokságból. Az 1936-os
tavaszi szezont már csak nyolc legénység zárta, ám így is akadt minden
vasárnapra egy elmaradt mérkőzés,
mert a NAFC játékosai sem léptek
pályára az egész tavasz folyamán. Az
agilis szervezők minden fáradozása
hiába való volt, a bomlási folyamat elkezdődött, és az addig rendszeresen
működő Alosztály egyre inkább a vég
felé sodródott. Ráadásul 1936 őszére
a Sikabonyi FC és a NAFC feloszlot-

tak, a Féli TC, a Diósi SC, a Nagylégi
TK nem vállalták a további megmérettetéseket. A Nyugati Kerület egy
év időtartamra az Alosztályt felfüggesztette. A listavezető Patonyszéli
SE nem kívánt feljutni a Pozsonyi II.
osztályba, mert funkcionáriusai úgy
látták a helyzetet, hogy a felsőbb bajnokságba jutás „anyagi romlásba döntené” a klubot. Az Alosztály előadója,
Csernyei Sándor megpróbált ugyan
kétszer is – októberben és decemberben – rendkívüli gyűlést összehívni,
hogy tisztázza a viszonyokat, a tanácskozás azonban a klubok képviselőinek
távolmaradása
miatt
határozatképtelennek
bizonyult.
Ezzel az Alosztály sorsa megpecsételődött, és két évi működés után megszűnt. A korábban hangos csallóközi
pályákon már csak itt-ott játszottak
barátságos mérkőzéseket (leginkább
Magyaron, Úszoron, Dunaszerdahelyen és a PSE pályáján), de ezeket is
kevés néző előtt.
Lelkes Vince

Futbalisti vekovej kategórie U13 – mladší žiaci TJ Veľká Paka sú účastníkmi Majstrovstiev okresu Dunajská Streda.
Horný rad (zľava): Július Varga – tréner, Štefan Veselý, Anetka Takácsová, Tibor Hudecz, Kristóf Szabó, Alexander Benčík,
Sebastián Valkó, Ladislav Hajzúk. Dolný rad: Oliver Galgóci, Eamon Varga, Maxim Rom Hajdušík, Dominik Szalay, Tibor
Snímka: Mónika Szerda
Krocsány, Dominik Kovács

Šport - Sport

12

F U t B A L o vá
Futbalisti obce veľ ká Paka,
účinkujúci v vII. lige majstrovstiev Dunajskostredského okresu obsadili
v ročníku 2015/2016 konečné 9. miesto. Mužstvo získalo spolu 39 bodov
a dosiahlo skóre 77:54. kolektív ako tréner riadil Pavol
Lehota.
výsLeDky
16. kolo, 5. marca 2016
K Ú T N I K Y–V E Ľ K Á
PAKA 3:0 (3:0), g.: Dórák,
Horváth, Ivicze.
17. kolo, 12. marca 2016
VEĽKÁ
PAKA–MICHAL NA OSTROVE
1:2 (1:2), g.: Pénzes – Nagy,
Fatona.
18. kolo, 19. marca 2016
HORNÁ
POTÔŇ–
VEĽKÁ PAKA 1:0 (0:0),
g.: Farkas.

kroNIkA oBCe

19. kolo, 26. marca 2016
VEĽKÁ
PAKA–POTÔNSKE LÚKY 4:0 (1:0),
g.: Pénzes 2, Andrássy, M.
Masaryk.
20. kolo, 2. apríla 2016
TRSTENÁ NA OSTROVE–VEĽKÁ PAKA
1:0 (0:0), g.: Lehocký.
21. kolo, 9. apríla 2016
VEĽKÁ
PAKA–BLAHOVÁ/BELLOVA VES
7:0 (3:0), g.: Sárosfai 2,
Vanek 2 (prvý z 11 m), Andrássy, Szitás, Pénzes.
22. kolo, 16. apríla 2016
T R N ÁV K A – V E Ľ K Á
PAKA 3:1 (0:1), g.: Seregi 2,
Tóth – Andrássy.
23. kolo, 23. apríla 2016
DOLNÝ ŠTÁL (A)–
VEĽKÁ PAKA 5:1 (3:0),
g.: Koleszár 2, Balogh, Gerhát, Lukács – Hluško.

2016/1

v e Ľ k á PA k A

koNeČNá
1. Sap
2. Michal n/O
3. Horný Bár
4. Horná Potôň
5. Kútniky
6. Veľké Dvorníky
7. Dolný Štál (A)
8. Šamorín (B)
9. VEĽKÁ PAKA
10. Vrakúň
11. Trnávka
12. Trstená n/O
13. Potônske Lúky
14. Pataš
15. Blahová/Bellova V.

tA B U Ľ k A :
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

21
18
18
16
14
16
15
14
11
11
7
6
6
6
3

6
3
4
4
6
3
5
4
6
3
4
2
2
1
2

1
7
6
8
8
9
8
10
11
14
17
20
20
21
22

100:26
69:39
66:27
73:44
88:43
66:38
85:46
63:59
77:54
71:82
34:63
30:102
40:107
48:97
15:99

69
57
58
52
47
45
50
46
39
36
25
20
20
19
12

Pozn.: Mužstvám Horný Bár a Dolný Štál (A) na konci súťaže
odrátali tri trestné body.

Pónya, Vážan, Harsányi,
Pázmány – Renczés.
26. kolo, 15. mája 2016
VEĽKÁ PAKA–PATAŠ
9:1 (5:0), g.: Vanek 2, Pénzes
2, Andrássy 2, Renczés, Juhász, Sárosfai – Szűcs.
27. kolo, 21. mája 2016
HORNÝ
BÁR–
VEĽKÁ PAKA 1:0
(1:0), g.: Bóna.
28. kolo, 28. mája 2016
VEĽKÁ
PAKA–
STK Šamorín (B)
2:1 (1:1), g.: Andrássy, M. Masaryk –
Bugár.
29. kolo, 4. júna 2016
VEĽKÁ PAKA mala
voľno.
30. kolo, 11. júna 2016
VEĽKÁ
PAKA–
SAP 1:1 (0:0), g.:
Horný rad (zľava): Csaba Sárosfai, Zsolt Birkás, Pavol Lehota, Balázs Andrássy, Bálint Renczés, Renczés – Csicsay.
24. kolo, 30. apríla 2016
VEĽKÁ PAKA–VRAKÚŇ
3:1 (1:1), g.: Andrássy 2,
Vanek – Grűnfeld.
25. kolo, 8. mája 2016
VEĽKÉ
DVORNÍKY–
VEĽKÁ PAKA 4:1 (2:1), g.

Lukáš Szitás, Csaba Andrássy. Dolný rad: Michal Hluško, Attila Pénzes, Dominik Vanek, László Varga,
Zoltán Juhász, Daniel Takács
Snímka: autor

Zostavil: (vl)
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