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pakanských hasičských rokov
Veľ kolepými a dôstojnými oslavami sme si pripomenuli v obci
125. výročie založenia (1892)
Miestneho zboru Dobrovoľnej
hasičskej ochrany.

Milan Blaho plébános felszenteli az emlékoszlopot
Farár Milan Blaho vysvätil novú sochu sv. Floriána

Nagypakán nagyszabású ünnepséget tartottunk május 6-án, szombaton a helyi Önkéntes Tűzoltók
Testülete megalakulásának jelentős
évfordulóján (1892).
Az alkalmi szentmisét Milan Blaho
plébános celebrálta, majd Ivan Seňan
polgármester, Andrássy Péter, az
ÖTT elnöke, Edmár Tibor parancsnok, Edmár Mária titkár és Csóka
Szilárd vezetőségi tag leleplezték és
felavatták Szent Flórián emlékoszlopát. A szertartásokat, ill. a tűzoltófelvonulást követő nagygyűlésen Czajlik
Jenő tábornok, az ÖTT Dunaszerdahelyi Járási Szervezetének alelnöke a
három törnénelmi Paka – Nagy-, Kisés Csukárpaka – együttes alakulatának

A szerző felvétele
Snímka: autor

átadta A példás munkáért szövetségi
érdemrendet. A jubileum alkalmából
tárgyi jutalomban részesült Földvári
József, aki fél évszázada tagja a helyi
tűzoltótestületnek, Sztranyovszky Gizella, a szervezet legidősebb tagja, továbbá Sárközi Tibor, Varga Ferenc és
mások. A délutáni órákban a somorjai,
ill. a bősi tűzoltók a község főterén
régi tűzoltófelszerelést vonultattak föl,
s azt – a helyi közönség nagy érdeklődése mellett – a gyakorlatban is bemutatták. A rendezvényen részt vettek
a környékbeli települések önkéntes
tűzoltói Somorjáról, Keszölcésről, Jányokról, Nyékvárkonyról, Dióspatonyból és Bősről.
(lv)
Képriportunk a 6–7. oldalon

Slávnostnú svätú omšu celebroval
farár Milan Blaho, potom starosta
obce Ivan Seňan, predseda MO
DHO Peter Andrássy, náčelník
Tibor Edmár, tajomníčka Mária
Edmárová a preventivár Szilárd
Csóka na priestranstve pred budovou obecného úradu spoločne odhalili sochu sv. Floriána. Po
slávnostnom sprievode generál
Eugen Czajlik, výkonný podpredseda Dunajskostredskej okresnej
organizácie DHO odovzdal zjednotenému zboru hasičov troch historických Pák – Veľkej, Malej a
Čukárskej Pake – zväzové vyznamenanie Za vzornú prácu. Vecnú
cenu a diplom s čestným uznaním
odovzdali kompetentní funkcionári jednotlivcom: Jozefovi Földvárimu, ktorý je členom zboru už
päťdesiat rokov, ďalej Gizele Stranyovszkej, najstaršej členke zboru,
Tiborovi Sárközimu, Ferencovi
Vargovi a ďalším hasičom. V poobedňajších hodinách potom hasiči zo Šamorína a Gabčíkova na
hlavnom obecnom námestí predstavili verejnosti starú hasičskú
techniku a prezentovali ukážkové
cvičenia. Na podujatí sa zúčastnili
zástupcovia miestnych zborov zo
Šamorína, Kyselice, Janík, Vrakúňa,
Orechovej Potône a Gabčíkova.
(vl)
Naša fotoreportáž na stranách 6.–7.
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veľká paka, do toho!
rozhovor s ivanom seňanom starostom obce
Otázka na úvod rozhovoru. Podľa
najčerstvejších správ, dospelí futbalisti Veľ kej Paky, účastníci VII. ligy
dunajskostredských
oblastných
majstrovstiev postupujú do vyššej
súťaže. Je to pravda?
• Naši futbalisti po celkovo peknom
futbalovom
maratóne
ročníka
2016/2017 ukončili súťaž na bronzovom 3. mieste. „Vďaka“ organizačným
zmenám na poli športovom, aj Pakančania postúpili do VI. AG Šport Ligy,
teda do najvyššej súťaže okresu Dunajská Streda. Blahoželám chlapcom,
a ďakujem všetkým tým, ktorí priložili
ruku k dielu. Pochvaľne musím dodať,
že okolo ambiciózneho trénera Pavla
Lehotu sa vytvoril dobrý kolektív,
a po tvrdej práci príchádzajú aj úspe-

chy. Chlapci aj o triedu vyššie chcú
dokázať, že na to majú. Hlavné zásluhy na výsledkoch má výbor TJ
Družstevník Veľká Paka na čele
s predsedom Zoltánom Juhászom. Za
ich hodnotnú podporu ďakujem
aj všetkým sponzorom, členom a fanúšikom klubu aj v mene samosprávy
obce.
Teda na športovom poli idete do tuhého...
• Navyše pod novým menom. Na výročnej členskej schôdzi Telovýchovnej
jednoty – ešte v januári tohoto roka –
sa totiž plénum delegátov uznieslo na
zmene názvu organizácie. Pakanská
TJ – po uskutočnenej úspešnej registrácii na príslušnom odbore Minis-

Ivan Seňan a Eva Pálffyová, ktorá 44 rokov pôsobila ako riaditeľka ZŠ vo Veľkej
Pake
Snímky: autor

terstva vnútra SR – sa od nového súťažného ročníka bude volať FK Veľká
Paka. Vyššia trieda je aj pre samosprávu obce výzvou a do istej miery
prestížnou otázkou, ba povedal by
som, historickou udalosťou. Budeme
pokračovať v prípravných prácach týkajúcich sa plánovanej rekonštrukcie
šatní na miestnom ihrisku. Zrušená
výzva je znova vyhlásená a v novembri
môžeme opäť podať žiadosť o dotáciu.
O krok vpred však stoja veci súvisiace s rekonštrukciou školských zariadení.
• Čomu sa veľmi teším. Na jar sme
z finančných prostriedkov rezortu
školstva opravili podlahy a sociálne
zariadenia v Základnej škole. Obecné
zastupiteľstvo odsúhlasilo ďalej zateplenie a novú fasádu z vlastných finančných zdrojov, ktoré by malo
prebehnúť v lete, cez prázdniny, a tým
by sme mali budovu už kompletne
zrekonštruovanú. Detí máme našťastie dostatok. Dokonca od septembra
bude potrebné otvoriť plus jednu
triedu, lebo budeme mať 15 prváčikov, a cheme ich mať v jednej triede.
Nárast počtu detí nás nesmierne teší.
Táto skutočnosť „zapríčinila“, že samospráva akútne „rozmýšľa“ nad výstavbou samotnej budovy materskej
školy, s tým, že v obci bude treba mať
samostatnú budovu ZŠ. V súvislosti
s nárastom populácie nám vyvstáva aj
nová úloha, a to príprava nových lokalít pre výstavbu nových rodinných
domov vo Veľkej Pake.
Ďalšie vaše plány?
• Obecné zastupiteľstvo prednedávnom schválilo plán rekonštrukcie
a obnovy obecných budov a majetku.
Dokument sa týka všetkých troch historických častí obce – obnovu domov
smútku, rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice v Čukárskej Pake, atď.
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Štvrtáci, ktorí sa rozlúčili so školským rokom a takisto aj so školou vo Veľkej Pake: Sabina Vojteková, Nina Mikolášiková, Simona
Krišová, Alexander Bencsik, Michal Valo, Dominik Kovács, vedľa nich pani riaditeľka Marta Hasáková

V prvom polroku tohoto roka ste
v obci zorganizovali viacero úspešných kultúrno-spoločenských podujatí.
• Áno, usporiadali sme novoročný beh
3 Paky. Novinkou bolo, že niektorí
bežci absolvovali dve kolá cez všetky
tri Paky. Veľký úspech mal škôlkarský
ples, ako aj tradičný „banyabál“ Csemadoku. Vo februári sa konali zabíjačkové slávnosti, hasiči zorganizovali
fašiangový pochod „dőrejárás“.
V marci v réžii Csemadoku prebehli
dôstojné oslavy výročia maďarskej revolúcie z roku 1848/1849. Konali sa
ďalej kynologické preteky pod názvom Duna Cup – Jozefov pohár.
Veľkému záujmu sa tešil charitatívny
ples – už po tretíkrát, tentoraz pod
záštitou Občianskeho združenia pre
Paku–A Pakáért Polgári Társulás.
Deň detí sme oslávili na futbalovom
ihrisku, kde prevládala dobrá nálada.
Hlavným programom bola penová
show v podaní Dobrovoľného hasičského zboru, ďalej cukríkový dážď
z lietadla, ako aj výhliadka z balónu.
Na slávnostnom prijatí sme pozdravili
jubilantov obce, počnúc týmto rokom
tieto oslavy budú konať v štvrťročných
intervaloch na obecnom úrade.
A jubileum mali aj miestni hasiči...

• Veru tak. Za účasti obyvateľov obce
a pozvaných hostí sme oslávili významné, 125. výročie založenia Miestnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej
ochrany. Hasiči v úzkej spolupráci so
samosprávou obce postavili a dôstojne
odhalili sochu svätého Floriána
v parku pred budovou obecného úradu.
Pri tejto príležitosti zaslúženým členom boli odovzdané vyznamenania,
a hasiči zo Šamorína a Gabčíkova
predviedli starú techniku aj s ukážkami
ich praktického využitia.
Posledný júnový deň znamenal
ukončenie
školského
roka
2016/2017, žiakom boli v slávnostnej atmosfére rozdané vysvedčenia.
• So školou sa rozlúčilo spolu šesť
štvrtákov. Do dôchodku sa poberá
Mgr. Marta Hasáková, ktorá nám
veru bude chýbať, ale zanecháva za
sebou adekvátnu náhradu. Na slávnostnom ukončení školského roka sa
zúčastnila aj bývalá riaditeľka školy
pani Eva Pálﬀyová. Obom doterajším
riaditeľkám som odovzdal v mene samosprávy obce Plakety J. A. Komenského za aktívnu prácu s mládežou.
Za ich dlhoročnú a obetavú prácu aj
z tohto miesta a aj v mene samosprávy obce i rodičov ďakujem, a prajem im do budúcna pevné zdravie.

Obecná samospráva pripravuje dôstojnú spomienkovú slávnosť pri
príležitosti 70. výročia povojnovej
výmeny obyvateľstva medzi Československom s Maďarskom. Kedy sa
má uskutočniť?
• Spomienkové akcie už prebehli vo
Vaskúte, na ktorých bola zastúpená aj
Veľká Paka. U nás doma spomienkové
podujatie plánujeme uskutočniť dňa
12. a 13. augusta počas Dňa obce, na
ktorý aj touto cestou s úctou pozývam
všetkých Pakančanov. V Péteri budú
spomínať na udalosti z roku 1947
v dňoch 19. a 20. augusta, kam sú naši
obyvatelia takisto pozvaní. Prvý júlový
víkend sa delegácia našej obce zúčastnila na Dni obce v družobnom Vaskúte. A navštívili sme aj ďaľšie dve
obce, kam bola v roku 1947 presídlená
časť obyvateľstva Veľkej Paky, a to
Gara a Bácsalmás. Ako vždy, čakalo
nás tam srdečné privítanie, a mali sme
možnosť sa stretnúť aj s obyvateľmi,
ktorí sa narodili ešte v Pake. Osobne
sme ich pozvali na naše obecné dni
v auguste, ktoré budú – samozrejme –
spojené so spomienkovou slávnosťou.
Na záver nášho rozhovoru chcem
využiť možnosť, aby som všetkým Pakančanom zaprial príjemné dovolenkovanie.
Zhováral sa: (vl)

Portré
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éve sekrestyés

Valkó Endre negyven éve sekrestyés
a helyi Szent László-templomban.
Nagypakán született, egész életét a
községben élte le, Pozsonyban és
Somorján kőművesnek tanult, a tanonciskolát 1959-ben fejezte be.
Majd berukkolt katonának. A szolgálat letelte után 1961. december
15-én tért vissza szülőfalujába.
1962-től a pozsonyi Szlovák Hegesztési Kutatóintézetben (Výskumný
ústav zváračský) karbantartóként dolgozott 1973-ig. Ekkor hazatért és a
helyi szövetkezetben dolgozott nyugdíjazásáig.
Rokonait 1947-ben kitelepítették,
addig Varga Jóska bácsi volt a sekrestyés, aki családjával együtt Sopronba
került. Ott is vannak eltemetve.
„Ekkor eljött hozzánk a Rabóczky esperes és mondta apámnak, hogy mivel
három fia van, egyikük lehetne sekrestyés. Így lépett »szolgálatba« előbb
a Lajos bátyám, utána meg a Laci, de
két-két év után mindketten inasnak
álltak. Ekkor kerültem én sorra, akkor
voltam ötödik osztályos és egészen
inas koromig végeztem ezeket a teendőket” – mesél Valkó Endre azokról
az időkről, amikor még gyerekként
lett sekrestyés, s mondja, „mindez
még a negyven évhez hozzáadódik”.
Majd elérkezett 1976, meghalt Rabóczky esperes. Magyar Károly esperes érkezett a községbe (jelenleg
Párkányban teljesít szolgálatot), akinek kántorra és sekrestyésre volt
szüksége. „Akkor eljött utánam, mert
amióta én inasnak álltam, nem volt
sekrestyés a templomban, és rábeszélt,
hogy vállaljam el a szolgálatot. Hát,
azóta is csinálom” – mondja Valkó
Endre. Majd Magyar Károlyt is áthelyezték, utána Tóth László esperes érkezett a faluba, majd Kiss Endre,
végül Borsányi Gáspár. Miután ő
meghalt, 22 évig nem volt pap a faluban. Egyházilag Somorjához tartozott a közösség, úgy járt Nagypakára
misézni a káplán. „Majd 2011-ben
újra lett papunk, egy bizonyos Blahó

Valkó Endre

Milán, aki négy évet és két hónapot
volt nálunk, majd ismét pap nélkül
maradt a falu” – ecseteli Valkó úr.
A sekrestyésnek számos feladata
van. Ha a mise öt órakor kezdődik, ő
már negyed ötkor nyitja a templomot,
elkészíti a kelyhet, a bort, az ostyákat.
„Aztán jön a pap, addigra ki van készítve a ruhája, a könyvei, segítem őt
beöltözni, neki már semmire nincs
gondja, kezdheti a misézést, az a
dolga. Arra is figyelek, hogy be legyen
kapcsolva a melegítő a padokon, ne
legyen hideg »a teremben«, össze legyenek szedve az adományok. A tisztaság megőrzése is az én dolgom és a
templom környékének karbantartása.
Ha nagyon megnőtt a fű, szólok a
községi hivatalban, és jönnek a közmunkások…” – sorolja a feladatokat a

sekrestyés, s én alig bírom követni őt
figyelemmel.
S ebből is látszik, a papok jönnek, a
papok mennek, a sekrestyés azonban
marad, ő az »állandó láncszem a gépezetben«.
Valkó Endre két év múlva betölti a
nyolcvanat, ám ahogy mondja, amíg
bírja, sekrestyési feladatait igyekszik
elvégezni. Utód nincs, nem tudni, a
jövőben ki végzi majd el ezeket a teendőket. Jelenleg a felesége a legnagyobb „munkatársa”, s amíg ketten
együtt bírják – hiszen valami/valaki
erőt is ad nekik hozzá –, addig nem
hagyják abba a szolgálatot.
Beszélgetett: (as)
A szerző felvétele

1/2017

Csemadok

á p o l já k

5

k u lt u r á l i s é r t é k e i n k e t

Értékelő taggyűlést tartott március
3-án, pénteken este a Csemadok
nagypakai alapszervezete.
Edmár Mária elnöknő köszöntötte a
megjelenteket, köztük Sátor Zoltánt,
a Szövetség Dunaszerdahelyi Területi
Választmányának elnökét, Lázok Attila ügyvezető titkárt és Ivan Seňan
helyi polgármestert.
A közösség elmúlt évi tevékenységét Lonszky Katalin alelnök foglalta
össze: hatvanan vettek részt az általuk
nyolcadik alkalommal szervezett banyabálon, az irodalomkedvelők Szomolai Tibor íróval találkoztak, az
1848/49-es magyar forradalom és
szabadságharc évfordulóján a hősökre
emlékeztek és megkoszorúzták a község központjában álló kopjafát, kirándulást szerveztek Sopronba és
Fertődre, a települési önkormányzattal és más társulásokkal karöltve bekapcsolódtak a gyermek-, a falu-, ill.
nyugdíjasnap megszervezésébe, továbbá a hulladékgyűjtésbe. A gazdálkodás eredményeiről Czafik Mária
számolt be.
Vitafelszólalásában Sátor Zoltán
területi elnök elmondta: a Dunaszerdahelyi járásban 38 Csemadok-alapszervezet összesen 6600 tagja veszi ki

A hodosi kultúrcsoport

A Csemadok helyi vezetői

részét folyamatosan a magyar
nyelv ápolásából és kulturális
értékeink megőrzéséből, egyszersmind hozzájárul a szlovákiai magyarok nemzeti identitástudatának megszilárdításához. Ivan Seňan polgármester
megköszönte a helyi csemadokosok munkáját, „tevékenységük szerves része a faluközösség
életének” – hangsúlyozta.
A közgyűlés előtt a hodosi
Megmaradásunkért kultúrcsoport műsorának tapsolhatott a
közönség.
(lv)

Sátor Zoltán és Lázok Attila

A szerző felvételei
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p o l g á r m e s t e r i k u pa 2017
A Polgármesteri Kupáért vetélkedtek a tűzoltócsapatok május 27-én a település futballpályáján.
Ivan Seňan polgármester megnyitója után Andrássy Péter, az Önkéntes Tűtoltó Testület helyi elnöke, ill. Csóka Szilárd
elnökségi tag indították el és felügyelték a versenyt. Tűztámadásban – úgy a nők, mint a férfiak kategóriájában – a
šenkviceiek érték el a legjobb időeredményt.
EREDMÉNYEK
Nők: 1. Šenkvice 17,59, 2. Diószeg 21,97, 3. Dvorníky 44,21.
Férfiak: 1. Šenkvice 14,35, 2.
Jarovce 14,64, 3. Pavlice B
14,74.
Résztvevő csapatok: Šenkvice,
Dióspatony/Kisfalud, Dvorníky, Jarovce, Pavlice B, Nagypaka A + B, Diószeg, Béke,
Hodos, Pavlice A + B, Voderady, Hrnčiarovce nad Parnou,
Balony, Keszölcés.
A kupákat, okleveleket és díjakat Alena Kosťová, a helyi
képviselő-testület tagja adta át
az érintetteknek. Minden alakulat tárgyi jutalomban részesült.
(l)

A legapróbbakat is bekapcsolták a tűzoltónap eseményeibe

A szerző felvétele
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neba padal cukrí kový dážď

Tohtoročné oslavy Dňa detí všetkých
troch historických Pák – Veľ kej, Malej a
Čukárskej – zorganizovali spoločne Samospráva obce Veľ ká Paka, futbalový
klub, miestna jednotka Dobrovoľného
hasičského zboru, Základná organizácia
Csemadoku a GRACE – organizácia telesne a zdravotne postihnutých.
Účastníkov pozdravil starosta obce Ivan
Seňan. Po jeho slovách vystavili a predviedli deťom svoju techniku hasiči, naši
najmladší spoluobčania sa nielen oboznamovali s „ozajstnými“ prístrojmi dospelých, ale priamo na „cvičišti“ si mohli
vyskúšať svoju šikovnosť a zdatnosť.

Ostatní „oslávenci“ zas testovali parametre
skákacej veže, a súťažili v rôznych športových disciplínach. Deti zaujalo aj kreatívne
maľovanie na tvár.
Najmladším sa veľmi páčila interaktívna
produkcia kúzelníka Ivana z bratislavskej
Magic Produktion, takisto penová show
miestnych hasičov, ako aj predstavenie šamorískej tanečnej školy a centra pohybu
La Suerte.
Vyvrcholením dňa bola výhliadka z teplovzdušného balóna nad športovým areálom.
Prítomní na záver veľkým aplauzom prijali z neba prichádzajúci cukríkový dážď,
ktorý padal – vďaka pilotom lietadla –
priamo do krku stovkám návštevníkov na
hlavnej ploche miestneho futbalového
ihriska.
(-kes)
Snímky Mónika Szerdaová
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értékeltek és báloztak az egészségkárosultak
Évzáró közgyűlést tartott márciusban a GRACE Egészségkárosultak
és Mozgássérültek Helyi Egyesülete.
A tanácskozáson, ill. az azt követő
mulatságon jelen volt a házigazdák
több hazai és magyarországi testvérszervezetének küldöttsége – Győrből,
Balatonalmádiból, Nagymegyerről,
Dunaszerdahelyről, Galántáról,
Nagyszarváról, Dióspatonyból és Somorjáról.
„Elmondhatjuk, hogy újabb sikeres
év után vagyunk. Tavaly ugyanis öszszesen 35 helyi, járási, országos, sőt
külföldi eseményen képviseltük egyesületünket résztvevőként, illetve társszervezőként. A legjelentősebbek
közül kiemelném az egészségkárosultak duchonkai konferenciáját, ahol az
akadálymentesítésről és a szociális
törvények gyakorlati alkalmázásának
néhány kérdéséről cserélhettünk véleményt Nagy Zoltánnal, az országos
szövetség elnökségi tagjával. Szabadkán az ottani rokkantak egyesületének meghívására bekapcsólódhattunk
a vajdaságiak háromnapos programsorozatába. Győrben – a nagymegyeri
egészségkárosultakkal és az ekecsi
szociális otthon lakóival együtt – ott

Telt ház volt a nagypakai kultúrházban

voltunk az ÉFOÉSZ Győr-Moson–
Sopron Megyei Egyesületének sportnapján. Ott lehettünk az ÉFOÉSZ
megalakulása 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Magyar Parlament épületében. De
különböző rendezvényeken vettünk
részt Győrben, Tatán, Ajkán, Pápán,
Mélykúton, Balatonalmádiban, Kiskunlacházán és másutt. És idehaza is
rendszeresen részt vállalunk a község
társadalmi megmozdulásaiból, például felújítottuk a csukárpakai játszóteret, takarítottunk az iskola

környékén, tavasszal és ősszel a köztereken, a karácsonyi vásárt az önkormányzat tagjaival karöltve rendeztük
meg” – közölte Sárközy Tibor,
a GRACE alapszervezeti elnöke.
Az évzáró közgyűlés bállal folytatódott, melynek keretében felléptek a
dunaszerdahelyi kerekesszékes tánccsoport tagjai, ill. szavalataikkal a
helyi fiatalok. A talpalávalóról Valaskó Ferenc és Sipos Béla zenészek
gondoskodtak.
(lel)

A táncplaccon az Elek házaspár

A szerző felvételei
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A GRACE – Egészségkárosultak és
Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete január 14-én, szombaton
megrendezte hagyományos éves
asztalitenisz-bajnokságát.
A verseny előtt Scherhaufer Szikhart
Michaela, a Svet mobility polgári társulás munkatársa szociális infoszervizzel szolgált a község egészségkárosultjai és mozgáskorlatozottai számára.
A 47 sportoló – köztük nem csak
GRACE-tagok – két kategória négy
csoportjában bizonyította rátermettségét. A verseny három asztalon folyt
a helyi kultúrházban.
EREDMÉNYEK
Felnőttek:
Nők – 1. Petrovič Irén (Grace), 2. Takács Aneta, 3. Petrovič Vivien
(Grace)
Férfiak – 1. Andrássy Csaba (Grace),
2. Juraj Lami, 3. ifj. Michal Urban

Balról: Juraj Lami, Andrássy Csaba, ifj. Michal Urban, Sárközi Tibor, a GRACE
elnöke és Ladislav Seňan alelnök
Lelkes Vince felvétele

Ifjúsági kategória:
Lányok – 1. Petrovič Vivien (Grace),
2. Takács Tamara, 3. Takács Dorina
Fiúk – 1. Rabina Krisztián, 2. Darida
Ádám, 3. Rabina Ferdinánd
„Jótékonysági rendezvényünk bevételét egyesületünk sportolóinak felkészülésére
és
versenyeztetésére
használjuk fel. Ahogy a korábbi években, az idén is több nemzetközi és

meghívó
A község önkormányzata minden helyi lakost
és elszármazott pakai polgártársunkat tisztelettel
meghívja a 2017. évi FALUNAPra, amelyet
augusztus 12. és 13-án tartunk
a Jednota COOP-üzlet melletti téren.
Ivan Seňan polgármester

hazai országos találkozón veszünk
részt különböző sportágakban, mint
például kispályás foci, asztalifoci, boccia petanque, darts, teke, lövészet.
Tagtársunk, a falubajnok Andrássy
Csaba a mozgáskorlátozottak országos asztalitenisz-bajnokságának szereplője” – közölte Sárközi Tibor,
a GRACE elnöke.
(lel)

pozvánka
Miestna samospráva s úctou pozýva všetkých
občanov obce – súčasných i bývalých –
na tohtoročné oslavy DŇA OBCE, ktoré sa budú
konať dňa 12. a 13. augusta na priestranstve
pri obchode Jednota COOP.
Ivan Seňan starosta obce

A község legapróbb focistái, Varga Gyula edző védencei – Najmladší futbalisti obce pod vedením trénera Júliusa Vargu
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futbalová jar/f utballtavasz 2017
Nagypaka község felnőtt csapata,
amely a 2016/2017. évi bajnokságban a Dunaszerdahelyi Területi
Labdarúgó-szövetség által irányított VII. ligában szerepelt, a dobogó
harmadik helyén zárta a versenyt.
A fiúk a 28 mérkőzésből 21-et
megnyertek, 2-szer döntetleneztek
és 5-ször vereséget szenvedtek.
Összesen 65 pontot gyűjtöttek be,
gólarányuk 73:35. Edző: Pavol Lehota. Csapatvezető: Varga Gyula.

Mužstvo dospelých obce Veľká
Paka, účinkujúce v VII. lige Oblastnej futbalovej súťaže okresu Dunajská Streda v ročníku 2016/2017
ukončilo súťaž na bronzovej priečke.
Chlapci z 28 zápasov 21 vyhrali, 2krát remizovali a 5 zápasov prehrali.
Dosiahli spolu 65 bodov a skóre
73:35. Trénerom tímu bol Pavol Lehota, vedúcim mužstva Július Varga.

výsledky/eredmények

16. kolo, 5. marca 2017
TJ Družstevník Veľ ká Paka–ŠK Rohovce 3:1 (1:0), g.: Flaska Richárd 2
(20., 67.), Andrássy Balázs (63.) –
Herberger Csaba (69.).
17. kolo, 12. marca 2017
TJ Družstevník Veľ ká Paka–FK
Blahová/Bellova Ves 4:0 (2:0), g.:
Flaska Richárd 2 (52., 88.), Milan
Santai (2.), Andrássy Balázs (5.).
18. kolo, 18. marca 2017
TJ SC Potônske Lúky–TJ Družstevník Veľ ká Paka 0:1 (0:0), g.:
Szerda Szabolcs (81.).

19. kolo, 25. marca 2017
TJ Družstevník Veľká Paka mala
voľno.
20. kolo, 1. apríla 2017
TJ Družstevník Dolný Štál–TJ
Družstevník Veľ ká Paka 0:3 (0:1), g.:
Pénzes Attila (24.), Andrássy Balázs
(69.), Michal Hluško (83.).
21. kolo, 8. apríla 2017
TJ Družstevník Veľ ká Paka–TJ FO
Pataš 3:0 – kontumačne.
22. kolo, 15. apríla 2017
FK Trnávka–TJ Družstevník Veľ ká
Paka 1:3 (1:0), g.: Kovács Gábor (20.)

– Andrássy Balázs (77.), Marek Študent (87.), Flaska Richárd (90.).
23. kolo, 22. apríla 2017
TJ Družstevník Veľ ká Paka–TJ
Družstevník Mierovo 5:3 (2:1), g.:
Flaska Richárd 3 (9., 55., 75.), Botló
Ernő (45. – öngól), Szerda Szabolcs
(67.) – Horváth László (23.), Imrich
Matejka (69.), Szlanyina Richárd
(73.).
24. kolo, 29. apríla 2017
OFK Trhová Hradská–TJ Družstevník Veľ ká Paka 2:1 (1:0), g.: Kovács Attila (32.), Csiba Róbert (77.)
– Andrássy Balázs (62.).
25. kolo, 6. mája 2017
TJ Družstevník Veľ ká Paka–TJ
Družstevník Čilizská Radvaň 8:2
(6:0), g.: Flaska Richárd 5 (5., 11.,
26., 29., 86.), Andrássy Balázs 2 (10.
– 11 m, 58.), Marek Študent (19.) –
Fónod Dominik (47.), Vörös Krisztián (70.).
26. kolo, 13. mája 2017
FC ŠTK 1914 Šamorín B–TJ
Družstevník Veľ ká Paka 1:3 (0:1),
g.: Vasi Krisztián (73.) – Flaska Richárd (35.), Marek Študent (50.),
Földváry Rudolf (86.).

Výbor FK Veľká Paka: Balázs Andrássy, Csaba Andrássy, Ivan Seňan, Zoltán Juhász, Pavol Lehota a Zoltán Panda. (Namiesto
posledne menovaného bol za nového člena výboru zvolený László Mikóczi ml. Ďalší člen, Dominik Vanek nebol prítomný na januárovej členskej schôdzi.)
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27. kolo, 20. mája 2017
TJ Družstevník Veľ ká Paka–TJ
Družstevník Horný Bar 2:2 (1:2), g.:
Andrássy Balázs 2 (26., 60 – 11 m) –
Derzsi Gergely (11.), Halász Tibor
(38.).
28. kolo, 27. mája 2017
TJ Družstevník Vrakúň–TJ Družstevník Veľ ká Paka 2:0 (1:0), g.: Takács Iván (12.), Kósa Dávid (78.).
29. kolo, 3. júna 2017
TJ Družstevník Veľ ká Paka–SC
Veľ ké Dvorníky 2:4 (0:1), g.: Andrássy Balázs 2 (48., 75.) – Takács Dániel (33. – öngól), Losonszki Márk
(54.), Harsányi Dávid (59.), Lavu
László (80.).
30. kolo, 10. júna 2017
OFK Padáň–TJ Družstevník Veľ ká
Paka 1:3 (0:1), g.: Dávid László (67.)
– Marek Študent (25.), Andrássy Balázs (69.), Milan Santai (87.).
Zostavil/Összeállította: (vl).
Snímky: autor

HRALI/A KERET TAGJAI
Varga László, Zsigó Zoltán, Juhász Zoltán, Németh Péter, Takács Dániel, Pavol Lehota,
Birkás Zsolt, Mikóczi Tibor,
Renczés Bálint, Andrássy Balázs,
Földváry Rudolf, Pénzes Attila,
Milan Santai, Szitás Lukáš,
Szerda Szabolcs, Michal Hluško,
Marek Študent, Sárosfai Csaba,
Marián Masaryk, Daniel Šimončík, Flaska Richárd, Bugár
Imre.

Pavol Lehota hrajúci tréner mužstva

konečná tabuľka / végeredmény
1. Veľké Dvorníky
2. Vrakúň
3. VEĽKÁ PAKA
4. Horný Bar
5. Trhová Hradská
6. Šamorín B
7. Padáň
8. Rohovce
9. Trnávka
10. Potônske Lúky
11. Čilizská Radvaň
12. Blahová
13. Dolný Štál
14. Mierovo
15. Pataš

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

22
22
21
16
16
15
10
10
8
8
8
7
6
5
4

4
2
2
6
5
3
9
3
7
3
5
3
5
5
2

2
4
5
6
7
10
9
15
13
17
15
18
17
18
22

82:21
79:22
73:35
60:30
74:48
66:40
44:36
55:55
34:44
31:55
40:79
33:67
46:86
39:80
29:87

Poznámka: na konci súťaže mužstvu Čilizská Radvaň odrátali 3 trestné body.

70
68
65
54
53
48
39
33
31
27
26
24
23
20
14
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