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2015. július – I. évfoly am, 1.szám | júl 2015 – I. ročník, 1. číslo

Súčasnosť
a budúcnosť
nášho školstva
V našej dedine sa prevádzkuje jedna
malá škola a škôlka. V školskom ro‑
ku 2014/2015 študovalo v škole 13 žia‑
kov v dvoch triedach, a škôlku navštevo‑
valo 16 detí. Na školský rok 2015/2016
počet do školy zapísaných žiakov je 12,
kým do škôlky 15. Do údržby oboch in‑
štitúcií treba ročne investovať približne
81 635 Eur. Z toho 57 234 Eur dostaneme
od štátu a zvyšok, t.j. 24 401 Eur financu‑
jeme z rozpočtu obce. Veľkosť sumy zís‑
kaných od štátu závisí od počtu detí na‑
vštevujúcich týchto inštitúcií a práve pre‑
to ich údržba a prevádzka je našou spo‑
ločnou zodpovednosťou. Bohužiaľ veľa
detí z nášho obce chodí do školy a škôl‑
ky do iného mesta či obce, a preto náv‑
števnosť našich inštitúcií je veľmi nízka,
čo má za následok menej peňazí od štátu.
A tak chýbajúcu sumu na údržbu a pre‑
vádzku školy a škôlky musíme nahra‑
diť už aj z tak chudobného rozpočtu ob‑
ce. Bolo by nám potešením, keby v naj‑
bližších rokoch stále viac sa uvedomo‑
val zmysel pre kolektívnu zodpovednosť,
a napriek tomu, že je slobodná voľba in‑
štitúcie, obyvatelia obce dali zapísať svo‑
je deti do našich inštitúcií. Veď keď ne‑
budú deti v školách a škôlkach, môže byť
ohrozená ich existencia.
Súčasný stav škôlky je uspokojivý,
strecha nepremoká. Po návšteve úra‑
du verejného zdravotníctva v júni boli
odstránené menšie chyby. Interiér a ná‑
dvorie sú vyhovujúce, ale opotrebova‑
né a bola by potrebná rekonštrukcia. Aj
detské hry, ktoré sú k dispozícii deťom
treba neustále meniť a doplňovať.
Školská budova bola renovovaná v ro‑
ku 2010, na ktorú si obec vzal pôžičku
vo výške 60 000 Eur + úroky. Momentál‑
ne z pôžičky je ešte 50 000 eurový nedo‑
platok, ktorý obec zaplatí z rozpočtu. To
Pokračovanie na strane 2

Iskolaügyünk jelene és jövője
sára került sor. A belső tér és az udvar megfe‑
lelő, azonban elhasznált és felújításra szorul.
A gyermekek rendelkezésére álló játékok is
folyamatos újításra, pótlásra szorulnak.
Az iskola épülete 2010-ben lett felújítva,
amire a falu 60 000 euró összegű kölcsönt
vett fel és a kamatok. A kölcsönből jelenleg
még 50 000 euró hátralék van, amit a község
a költségvetéséből fog fizetni. Ez éves szin‑
ten 3 960 eurót tesz ki. A felújításnak köszön‑
hetően az iskola épülete jó állapotban van,
sőt területileg a jelenlegi gyermeklétszám‑
hoz viszonyítva több tanteremmel is rendel‑
kezik, mint amire szükség van. A tantermek
jól felszereltek.
Az előttünk álló problémák:
• Amennyiben nem növekszik az intézmé‑
Borbély Gyula, Szentmihályfa polgármestere
nyek látogatottsága, a fenntartás vesztesé
geit továbbra is a község költségvetéséből
Községünkben egy kisiskola és egy óvo‑
kell pótolni.
da működik. Az iskolában a 2014/2015‑ös • Az új törvénymódosításnak köszönhetően
tanévben 13 tanuló tanult két osztály‑
(amit az idén nyáron fogadtak el) a kisisko‑
ban, az óvodát pedig 16 gyermek látogatta.
lák fenntartásával kapcsolatban változások
A 2015/2016‑os tanévre az iskolába 12 tanu‑
következnek be az iskolai osztályok mű‑
ló, míg az óvodába 15 gyermek van beírat‑
ködtetésével kapcsolatban. Az utána követ‑
va. A két intézmény fenntartása éves szin‑
kező iskolai év is változásokat hozhat ma‑
ten megközelítőleg 81 635 euróba kerül. Eb‑
gával. Ugyanis, ha 2016 szeptemberétől ér‑
ből 57 234 eurót kapunk az államtól, a töb‑
vénybe lép a minimális osztálylétszám sza‑
bit, azaz 24 401 eurót a falu költségvetéséből
bályozása, veszélybe kerül az iskola léte.
fedezzük. Az államtól befolyt összeg nagysá‑ • Ha veszélybe kerülne az iskola léte bár‑
ga az intézményeket látogató gyermekek szá‑
milyen oknál fogva (törvényi szabályozás,
mától függ, tehát fenntartása és működtetése
gyermekek hiánya, stb.), akkor a községi
közös felelősségünk. Sajnos sok falubeli gyer‑
költségvetéséből egy üres épület kölcsönét
mek más városba, faluba jár iskolába, illetve
kellene fizetni még 2030‑ig.
óvodába, s ezáltal intézményeink látogatott‑
sága alacsony, ami kevesebb pénzt eredmé‑ Céljaink:
nyez az állam részéről. Így a hiányzó pénz‑ • Az intézmények színvonalának emelése
összeget az óvoda és az iskola fenntartásá‑
a lehetőségekhez mérten.
ra ki kell pótolni a falu egyébként is szűkös • Az óvodába és iskolába íratott gyermekek
költségvetéséből. Nagy örömünkre szolgálna,
számának emelése (ez természetesen önö‑
ha az elkövetkezendő években tudatosodna
kön, szülőkön is múlik).
a kollektív felelősség érzete, és bár természe‑
tesen szabad intézményválasztás van, közsé‑ Ezért szeretnénk tisztelettel felkérni a kedves
günk lakosai a saját intézményeinkbe íratnák szülőket, hogy amennyiben lehetséges, gyer‑
be gyermekeiket. Hiszen ha nem lesz gyer‑ mekeiket községünk intézményeibe írassák
mek az óvodában, iskolában, veszélybe ke‑ be. Valamint örömmel vennénk, ha intézmé‑
rülhet ezen intézmények léte.
nyeink működésével kapcsolatban visszajel‑
Az óvoda állapota jelenleg kielégítő, a tető zéseket kapnánk a községházán, hogy pozi‑
nem ázik be. A közegészségügyi hivatal jú tív irányba tudjanak továbbfejlődni az Önök
niusi látogatása után kisebb hibák eltávolítá‑ megelégedésére.
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a budúcnosť
nášho školstva

Szentmihályfa község önkormányzata tisztelettel meghívja Önöket

a hagyományos SZENTMIHÁLYFAI FALUNAPRA
amelyet 2015. augusztus 22‑én, szombaton a helyi sportpályán rendezünk meg.
14.00

Ünnepi szentmise a helyi római katolikus templomban

14.40

Az új tűzoltókocsi ünnepélyes felszentelése

Pokračovanie zo strany 1

15.00

Ifjúsági labdarúgótorna

je ročne 3 960 Eur. Vďaka rekonštrukcii
školská budova je v dobrom stave a keď
porovnáme počet detí a rozlohu, má
viac školských tried, ako by potrebova‑
la. Učebne sú dobre vybavené.

16.00

A lúcsi K9 klub kutyás bemutatója

17.00

A szentmihályfai önkéntes tűzoltók ifjúsági Láng csapatának és férfi csapatának bemutatója

18.00

Veterán autók, motorok bevonulása

18.30

A helyi óvodások és iskolások műsora

19.00

Miklós Ádám, Zsemlye László és Mucska Hajnalka – gitár és ének

Čelíme nasledujúcim problémom:
• Ak sa nezvýši návštevnosť inštitúcií,
straty z údržby a prevádzky treba na‑
hradiť z rozpočtu dediny.
• Vďaka novelizácii zákona (ktorá bola
schválená v tomto roku – teraz v le‑
te) prídu zmeny ohľadne malých školá‑
kov v súvislosti s prevádzkou školských
tried. Nasledujúci školský rok tiež mô‑
že priniesť zmenu. Keď od septembra
2016 nadobudne účinnosť regulácia
minimálneho počtu žiakov v triede,
môže byť ohrozená existencia školy.
• Ak by bola ohrozená existencia ško‑
ly z akéhokoľvek dôvodu (legislatívy,
nedostatok detí, atď.), tak z rozpočtu
obce treba ešte platiť pôžičku prázd‑
nej budovy do roku 2030.

19.30

Mórocz Marcela – ének

20.00

Nótaest Ágh Sándor és Fürst Pál előadásában

21.00

Rigó Jancsi műsora

Naše ciele:
• Zvyšovanie úrovne inštitúcií podľa
možností.
• Zvyšovanie počtu do škôlky a školy za‑
písaných detí (samozrejme to závisí aj
na Vás, drahí rodičia).
Preto by sme chceli srdečne poprosiť na‑
šich milých rodičov, aby svoje deti dali
zapísať, keď je to možné, do inštitúcií na‑
šej obce. Tiež by sme uvítali, keby sme
mohli získať spätnú väzbu z obecného
úradu ohľadne fungovaní našich inštitú‑
cií, aby aj naďalej mohli vyvíjať pozitív‑
nym smerom k vašej spokojnosti.
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22.00

Lángoló ördögök – tűzzsonglőrcsapat előadása

22.00

Jolly Jee & MsCee

23.00

V‑TECH
Tűzijáték és utcabál a csallóközi ROYAL zenekarral

Állandó programok: ugráló légvárak, veterán motorok kiállítása, arcfestés.
Frissítőről a Szentmihályfai Önkéntes Tűzoltó Szervezet gondoskodik.

Szeretettel várunk mindenkit! Jó szórakozást kívánunk!

Obecné zastupiteľstvo v Michale na Ostrove Vás srdečne pozýva

na DEŇ OBCE MICHAL NA OSTROVE
ktorý sa uskutoční 22. augusta 2015 v sobotu na miestnom športovom ihrisku.
14.00

Slávnostná svätá omša v miestnom Rímsko‑katolíckom kostole

14.40

Posvätenie nového hasičského motorového vozidla

15.00

Futbalový turnaj mládeže

16.00

Predstavenie psov klubu K9 Lúč na Ostrove

17.00

Predstavenie miestneho Dobrovoľného Hasičského Zboru – skupina „Plameň“ a „Muži“

17.30

Výstava veteránov – motocykle, autá

18.00

Vystúpenie škôlkarov miestnej materskej školy a školákov miestnej základnej školy

18.30

Adam Miklós, Ladislav Zsemlye a Hajnalka Mucska – gitara a spev

19.30

Marcela Mórocz – spev

20.00

Alexander Ágh a Pavel Fürst – spev

21.00

Vystúpenie speváka Jancsi Rigó

22.00

Žonglovanie s ohňom – skupina „Lángoló ördögök“

22.30

Jolly Jee & MsCee – spev

23.00

V‑Tech
Ohňostroj a zábava so skupinou „ROYAL“ zo Žitného Ostrova

Sprievodné podujatia: skákací hrad, výstava veterán motocyklov, maľovanie tváre.
Občerstvenie zabezpečuje: DHZ v Michale na Ostrove.

Tešíme sa na Vás!

Szentmihályfai Hírnök
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Évértékelő a szentmihályfai nyugdíjasklubból
Az elmúlt év tevékenységét
értékeljük. Szervezetünk tag‑
jai nemcsak szentmihályfai la‑
kosok, hanem más lakhelyűek,
akik úgy döntöttek, a mi szer‑
vezetünkben kívánnak tevé‑
kenykedni.
A klubban télen és nyáron is
minden hétfőn találkozunk. Ki‑
használjuk a lehetőséget a szóra‑
kozásra, kikapcsolódásra. Tag
jaink között megtartjuk a szüle‑
tésnapokat, névnapokat, és meg‑
tartottuk a farsangutóját is.
Nagyon jó az együttműködés
a polgármesterrel és a helyi ön‑
kormányzattal. Segítséget, anya‑
gi támogatást kapunk rendez‑
vényeink szervezésére, és nem
utolsósorban a nyugdíjasok ka‑
rácsonyi pénzbeli támogatására.
Reméljük, hogy ez az együttmű‑
ködés a továbbiakban is megma‑
rad. Köszönet ezért a polgármes‑
ternek és az önkormányzat tag‑
jainak.
Évente kétszer, tavasszal és
ősszel szimbolikus virággal kö‑
szöntjük jubiláló klubtársain‑
kat. Számunkra már nem is az
érték, hanem a figyelmesség az,
ami jólesik. Beteglátogatásokon
is részt veszünk azon társaink‑
nál, akik kórházi kezelésen vettek

részt, hiszen jólesik a kezelés utá‑
ni látogatás. Ezúton is szeretnénk
mindenkit megkérni, amennyi‑
ben tudomása van az ilyen eset‑
ről, értesítse klubunk vezetőségét.
Nyugdíjasklubunk tagjai egy‑
hetes üdülésen, valamint a járási
egyesület részéről szervezett ta‑
lálkozón is részt vettek, ahol re‑
mekül érezték magukat.

Szervezetünk különböző süte‑
mények készítésével és árusításá‑
val is részt vett a falunapon. Kü‑
lön köszönet azoknak, akik a sü‑
tésben és az árusításban segéd‑
keztek.
Figyeljünk oda nyugdíjas tár‑
sainkra, néha egy jó szó is elég!
Tisztelt
szentmihályfaiak!
Megkérem Önöket, akik elérték

a nyugdíjkorhatárt, lépjenek be
közénk. Szükség van a fiatalítás‑
ra, hiszen mi is itt kezdtünk, fia‑
tal nyugdíjasként.
Minden vezetőségi tagnak kö‑
szönöm az egész éves segítséget!
Kívánunk mindnyájuknak erőt,
egészséget, és még sok éven át
találkozhassunk!
Sárkány Gabriella elnök

Ročné vyhodnotenie z klubu dôchodcov
Vyhodnotíme činnosť Klubu dôchod‑
cov v Michale na Ostrove za vlaňajší rok.
Členmi našej organizácie sú nielen na‑
ši občania, ale aj ľudia zo šíreho oko‑
lia, ktorí sa rozhodli pre činnosť za na‑
šimi múrmi.
V klube sa stretávame každý pondelok v zi‑
me aj v lete. Využijeme príležitosť na zába‑
vu a odreagovanie sa. Spolu s našimi člen‑
mi oslávime narodeniny, meniny ale neza‑
budli sme ani na koniec fašiangov.
Medzi nami a starostom, ako aj miestnou
samosprávou je veľmi dobrá spolupráca. Do‑
stávame od nich dostatočnú pomoc, finanč‑
nú podporu na zorganizovanie našich pod‑
ujatí, a v neposlednom rade pre našich dô‑
chodcov na Vianoce. Dúfame, že táto spolu‑

práca aj naďalej bude pokračovať. Patrí za to
veľká vďaka členom rady a starostovi.
Dvakrát do roka, na jar a na jeseň sym‑
bolickými kvetmi gratulujeme našim jubi‑
lantom. Pre nás ani nie je prvoradá hodno‑
ta, ale pozornosť. Organizujeme aj návšte‑
vy chorých, ktorí boli hospitalizovaní v ne‑
mocnici, a prepustili ich domov. Veď v zota‑
vovaní sa im pomôže pár dobrých slov. S to‑
uto cestou chcem poprosiť každého, kto vie
o takom chorom človeku, aby o tom infor‑
moval vedenie nášho klubu.
Členovia nášho klubu dôchodcov sa zú‑
častnili na týždennom rekreačnom pobyte,
ako aj na stretnutí, ktoré usporiadalo okres‑
né združenie, kde sa veľmi dobre cítili.
Naša organizácia sa zúčastnila aj na pod‑
ujatí Deň obce, kde sme predávali vlastno‑

ručne upečené koláčiky. Zvlášť sa chceme
poďakovať tým, ktorí pomáhali s vyhoto‑
vením a predajom.
Prosím, venujme viac pozornosti dô‑
chodcom, niekedy aj jedno dobré slovo
stačí.
Vážení Michalovčania! Poprosím všet‑
kých, ktorí dosiahli dôchodkový vek, aby
sa pridali k nám. Treba omladiť náš kolek‑
tív, veď aj my sme tu začínali ako mladí dô‑
chodcovia.
Všetkým členom vedenia patrí obrovská
vďaka za celoročnú podporu.
Prajeme vám všetkým veľa síl a zdravia,
a prajeme si, aby sme sa ešte dlho mohli
stretávať.
Gabriella Sárkány, predseda organizácie
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Fiatalos lendülettel a fejlődés útján
Szeretné bevonni a lakosokat a falu életébe, a meglévő hagyományokat ápolni
SZENTMIHÁLYFA – A dunaszerdahelyi já‑
rásbeli község Dunaszerdahelytől 8 kilo‑
méterre található, településen kívüli ré‑
sze Mihályfa‑Kolónia. A falut múlt év dec‑
emberétől új polgármester, Borbély Gyu‑
la irányítja. Közelebbi és távolabbi tervei‑
ről beszélgettünk vele.
„Elöljáróban szeretném megköszönni elő‑
dömnek, Bögi Lászlónak a hosszú éves mun‑
káját, aki 28 évig állt a falu élén” – kezdi a be‑
szélgetést az új polgármester, aki előtte 22
évig a járási rendőrkapitányság közlekedés‑
rendészeti osztályán tevékenykedett, sokáig
vezetőként. Így folytatja: „A fejlődés új útján
szeretnénk elindulni az önkormányzat töb‑
bi tagjával karöltve, lendületesebb irányt vé‑
ve, szívvel‑lélekkel a faluért. Egész életem‑
ben emberekkel dolgoztam, s úgy gondol‑
tam, ha egyszer feladom a rendőri hivatáso‑
mat, azután is a közigazgatás területén foly‑
tatom majd tovább.”

Felújítani az épületeket
A községben 924‑en élnek, többségében ma‑
gyar nemzetiségűek. 2007‑től a lakosság szá‑
ma folyamatosan emelkedik. „A település
anyagi helyzete kielégítő, viszont az épületek
elöregedtek, rászorulnak a felújításra. A leg‑
égetőbb feladat az egészségügyi központ re‑
konstrukciója lenne, ahol gyermekorvos,
körzeti rendelők, fogorvos és nőgyógyásza‑
ti szakrendelő is található. Szükséges a nyí‑
lászárók cseréje, a külső vakolat és a tető szi‑
getelése. A kultúrház tetőszerkezete ugyan‑
csak megújulásra szorul, mint ahogy a köz‑
ségi hivatal épületének tetőzete is. A sportpá‑

lya melletti melléképület fedele is beázik. Eze‑
ket a munkálatokat az önkormányzat rész‑
ben önerőből, pályázatok útján, szponzorok
segítségével, illetve a lakosság együttműkö‑
désével fedezné.”
A prioritások között megemlítette a közvi‑
lágítás korszerűsítését Mihályfán és a hozzá
tartozó Kolónián is. „Összekötnénk így a két
helységet, ami jó másfél kilométeres szakaszt
foglal magában. Így egyrészt költséget takarí‑
tanánk meg, másfelől a közbiztonság is javul‑
na. Ugyancsak tervezzük bicikliút megépíté‑
sét ezen az útvonalon, hiszen sokan kerekez‑
nek arrafelé, és a közlekedésbiztonság szem‑
pontjából is fontos lenne” – sorolja elképze‑
léseit Borbély Gyula.

Lakhatást biztosítani
A községhez 51 bérlakás tartozik. Magánbe‑
fektető révén készült el nemrégiben egy 24 la‑
kásegységből álló lakóépület, amelyet az ön‑
kormányzat az Állami Lakásfejlesztési Alap
támogatásával és hitelből vásárolna meg, és
adna bérbe. A jelentkezők száma már most
számottevő. „A faluba beköltözők és innét el‑
költözők aránya nagyjából kiegyenlített, bár
inkább az itt letelepedni vágyók irányába bil‑
lenne a mérleg nyelve. Ehhez hozzájárul az
is, hogy relatíve közel vagyunk a fővároshoz,
valamint a járási székhelyhez is.”
A községben óvoda és iskola is üzemel.
Az előbbit idén 12‑en látogatják, az utóbbit
10‑en. „Az iskolában elég alacsony a gyer‑
meklétszám, hiszen a szomszédos községek‑
ben, Dióspatonyban, Felsőpatonyban is tel‑
jes szervezettségű alapiskolák találhatóak, va‑
lamint Dunaszerdahely is úgymond „elviszi”
a diákokat.”
A közeljövőben játszótér felépítését terve‑
zik a faluközpontban, jelenleg ugyanis mind‑
össze egy játszótér áll a szülők és gyermekek
rendelkezésére.

Működő szervezetek
Mihályfán nagy hagyományokkal rendel‑
kező önkéntes tűzoltó szervezet működik,
akik rendszeresen kisegítik a falut a külön‑
böző vészhelyzetek esetén, versenyeken vesz‑
nek részt. „Tagjainak száma 80–100 között
mozog. Nagy öröm, hogy a fiatalok is érdek‑
lődnek az önkéntesek tevékenysége iránt. Ez
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a hagyomány apáról fiúra száll. Nyugdíjasa‑
ink is rendszeresen találkoznak, évente 2–3
közös akciót szerveznek. Tavaly egy év kiha‑
gyás után újraindítottuk a futballszervezetet,
felnőtt és diákcsapatunkkal a járási bajnok‑
ságban mérettetjük meg magunkat. Az utób‑
biak jó eredményekkel szerepelnek, idén a já‑
rási döntőig masíroztak. Korszerű a futball‑
pályánk, a hozzá tartozó épületet 2009‑ben
felújítottuk, de sajnos leégett. Akkor a sport‑
szervezet, a falu lakosainak, valamint a közsé‑
gi hivatalnak a segítségével újból rendbe hoz‑
tuk. Most megfelelő állapotban van, büszkél‑
kedhetünk vele, de a tűz miatt a tetőszerkezet
meggyengült és beázik. A helyreállító mun‑
kák költségeit pályázati pénzből fedeznénk,
amennyiben az sikertelen lenne, önerőből ol‑
danánk meg. Az öltözőkön kívül nagy klub‑
helyiség is található az épületben, amelyet
idővel fitneszteremmé szeretnénk alakítani. szemétszedés a fő feladatuk, tavasztól őszig
Nagy érdeklődés van a falu fiataljai és idő‑ pedig kerti munkálatokban segédkeznek.
sebbjei részéről ez iránt” – közölte a polgár‑ „A munkanélküliség sajnos gondot okoz, hi‑
mester. Hagyományos kulturális rendezvé‑ szen 19,52% az állástalanok aránya.”
nyeikről sem feledkeznek meg. „Januárban
Borbély Gyula vegyes jelenségként értékel‑
pingpong verseny volt nálunk, kártyaverseny, te a Slovakiaring versenypálya közelségét, hi‑
februárban disznóvágás lesz a futballpályán, szen az áthaladó autók mennyisége negatí‑
márciusban iskola‑ és óvodabál. A gyerekna‑ van befolyásolta a közlekedést, ugyanakkor
pot szeretnénk összekötni egy zenés nyárnyi‑ lukratívabbá tette a falut. „Amennyiben a jö‑
tóval, júliusban zajlik a nyári kupa elnevezé‑ vőben anyagi forrásokat tudnánk találni tu‑
sű sportrendezvényünk, augusztusban pedig ristaházak kialakítására, településünk is pro‑
a falunap. Minden tradíciót szeretnénk meg‑ fitálhatna belőle.”
tartani, sőt megújítani”.

Akadnak gondok
Jelenleg 40 aktivációs munkaerő tevékeny‑
kedik a faluban. Őket a járási munka‑, szo‑
ciális és családügyi hivatal alkalmazza, de
a község foglalkoztatja. Télen leginkább
a hóeltakarítás, a jeges utak megtisztítása,

Átláthatóság, tájékoztatás

Az új polgármester kulcsfontosságúnak tart‑
ja a lakosokkal való szoros együttműködést,
ezért évente kétszer újság megjelentetését
tervezi, amelyben minden, a falu életét és az
önkormányzat tevékenységét érintő témáról
tájékoztatást kapnak. Emellett korszerű hon‑
lap létrehozását is tervezi, amely ugyancsak
információs csatornaként szolgál majd a he‑
lyiek számára.
Undesser Tímea
(Megjelent a Csallóköz hetilapban. Újraközlés engedéllyel.)

Újszülöttek
Zsemlye Ádám – 2015-ös születésű

Elhunytak
Zuzana Bartošová – 1934
Csápai Gyula – 1940
Dósa Irén – 1931
Hajdú László – 1958
Miroslav Žofka – 1941
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Szentmihályfán is újult erővel
Április 17‑én pénteken újabb csallóközi
falvak gazdagodtak a belügyminisztéri‑
um által szétosztott tűzoltóautókból. Ro‑
bert Kaliňák belügyminiszter öt telepü‑
lést látogatott meg, Alsójányokot, Gom‑
bát, Szentmihályfát, Királyfiakarcsát és
Keszölcést.
Szentmihályfán az ünnepélyes átadás kereté‑
ben jelen volt Robert Kaliňák belügyminisz‑
ter, Bugár Béla parlamenti képviselő, továbbá
a járási tűzoltóság képviselete. A belügymi‑
nisztert Koráb Attila, a Szentmihályfai Ön‑
kéntes Tűzoltó Testület parancsnoka köszön‑
tötte, majd Borbély Gyula, a község polgár‑
mestere tartott ünnepi beszédet. „A mai nap‑
pal a Szentmihályfai Önkéntes Tűzoltó Tes‑
tület tagjainak egy álma vált valóra, egy mi‑
nőséges, felszerelt tűzoltóautó ajándékozásá‑
val. Köszönettel tartozunk a belügyminiszté‑
riumnak és Robert Kaliňáknak. Ez a tűzoltó‑
autó nemcsak a tulajdon védelemre fog szol‑
gálni, hanem az életek mentésére is. Jobban
örülnék, ha az autó csak bemutatásra szólna,
minél kevesebb bevetésen kelljen részt ven‑
ni nem csak a helyi, de a környékbeli falvak‑
ban is.”
A belügyminisztérium idén több száz
Iveco típusú tűzoltóautót adott át ország‑
szerte az önkéntes tűzoltószervezeteknek,
egy ilyen jármű értéke a felszereléssel együtt
117 ezer euró.
„Elnézést kellene kérnünk, hogy ilyen ké‑
sőn érkezik az új autó, látva a szentmihályfai
tűzoltók elmúlt évtizedben elért eredményeit,
amelyeket bárminemű külső segítség nélkül,
az önkormányzat támogatásával értek el. Szá‑
momra mindig is csodálatra méltó volt az ön‑
kéntes tűzoltók munkája, akik szabadidejüket
és egészségüket feláldozva segítenek a rászo‑
rulóknak. Szentmihályfán egy komoly gene‑
rációt látni a legkisebbektől kezdve, akik a já‑
tékok, a számítógépek helyett így töltik el sza‑
badidejüket” – mondta beszédében Robert
Kaliňák belügyminiszter.
Szentmihályfán komoly hagyománya van
az önkéntes tűzoltó testületnek, évente több
versenyen vesznek részt, továbbá a faluban és
a környékbeli településeken kialakult helyze‑
teknél rendre segítséget nyújtanak.
Álló István
Kertész László felvételei

Szentmihályfai Hírnök
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Egy év után bajnoki cím

2.

Csilizradvány–Szentmihályfa 3:0

3.

Szentmihályfa–Nagymad 2:1, G: Papko J., Pollák P.

Egy év után ismét benépesült falunk futballpályája, csapatunk
a 8. ligában indult újra.

4.

Gomba–Szentmihályfa 0:2, G: Pollák P., Puha F.

5.

Szentmihályfa–Izsap B 3:1, G: Puha F. 2, Pollák P.

A játékoskeretben több korábbi szentmihályfai labdarúgó húzta ma‑
gára ismét falunk mezét. Csapatunk kezdettől fogva a bajnoki címre
tört, végül 18 pontos előnnyel lett a 8. liga bajnoka.

1.

Béke–Szentmihályfa 1:3, G: Hodosi V., Szabó P., Varga T.

A csapat gólszerzői: Puha Ferenc: 18; Fatona Dávid: 6; Szabó Pé‑
ter, Varga Tamás, Lelkes Tamás: 5; Pollák Pál: 4; Hodosi Vilmos: 3;
Gálffy Márk, Baranovics Tivadar: 2; Adamkovič Ľubomír, Jevgenij
Papko, Puha Péter: 1.

7.

Szentmihályfa–Csilizradvány 2:0, G: Varga T., Adamkovič Ľ.

8.

Nagymad–Szentmihályfa 4:1, G: Puha F.

9.

Szentmihályfa–Gomba 2:2, G: Puha F. 2

10.
6.

Izsap B–Szentmihályfa 2:1, G: Puha F.
Szentmihályfa–Béke 2:0, G: Pollák P., Hodosi V.

A csapat játékoskerete: Orbán Péter, Baranovics Tivadar, Varga Ta‑
más, Szabó Péter, Sofka Stanislav, Fatona Dávid, Puha Ferenc, Hodosi
Vilmos, Gálffy Márk, Bartaloš Pál, Sebestyén Ferenc, Zalka Ferenc,
Ambrus Tamás, Kovács Viktor, Lelkes Tamás, Puha Péter, Varga Ma‑
rián, Koczó Péter, Vendégh Tamás.

11.

Béke–Szentmihályfa 2:4, G: Varga T., Gálffy M., Szabó P., Puha F.

12.

Csilizradvány–Szentmihályfa 0:2, G: Puha F., Varga T.

13.

Szentmihályfa–Nagymad 2:1, G: Puha F., Szabó P.

14.

Gomba–Szentmihályfa 1:1, G: Lelkes T.

Vezetőedző: Szászi Tibor.

15.

Szentmihályfa–Izsap B 1:0, G: Fatona D.

Csapatvezető: Szarvas Attila és Gyurkovics Kálmán.

16.

Szentmihályfa–Béke 3:0, G: Gálffy M., Szabó P., Puha F.

17.

Szentmihályfa–Csilizradvány 5:0, G: Puha P., Puha F., Varga T.,
Szabó P., Fatona D.

18.

Nagymad–Szentmihályfa 2:3, G: Fatona D., Lelkes T., Puha F.

19.

Szentmihályfa–Gomba 10:0, G: Puha F. 5, Lelkes T. 3, Hodosi V.,
Fatona D.

20.

Izsap B–Szentmihályfa 1:4, G: Baranovics T. 2, Fatona D. 2

Táblázat:

1. Szentmihályfa
2. Béke
3. Goma
4. Csilizradvány
5. Nagymad
6. Izsap B

47 pont
29 pont
27 pont
26 pont
25 pont
19 pont

Majstrovský titul po roku
Po roku sa znovu naplnilo futbalové ihrisko našej obce, náš
tím sa opäť zúčastnil ôsmej ligy.
V zostave sme mohli privítať viacerých bývalých hráčov našej
obce. Náš tím od začiatku šampionátu hral o titul, napokon sa
stal majstrom ôsmej ligy s 18 bodovým náskokom.
Strelci nášho tímu: Ferenc Puha: 18; Dávid Fatona: 6; Péter Sza‑
bó, Tamás Varga, Tamás Lelkes: 5; Pál Pollák: 4; Vilmos Hodosi: 3;
Márk Gálffy, Tivadar Baranovics: 2; Ľubomír Adamkovič, Jevgenij
Papko, Péter Puha: 1.
Tímová zostava: Péter Orbán, Tivadar Baranovics, Tamás Varga,
Péter Szabó, Stanislav Sofka, Dávid Fatona, Ferenc Puha, Vilmos
Hodosi, Márk Gálffy, Pál Bartaloš, Ferenc Sebestyén, Ferenc Zal‑
ka, Tamás Ambrus, Viktor Kovács, Tamás Lelkes, Péter Puha, Ma‑
rián Varga, Péter Koczó, Tamás Vendégh.
Tréner: Tibor Szászi.
Vedúci tímu: Attila Szarvas, Kálmán Gyurkovics.
Tabuľka:

1. Michal na Ostrove
2. Mierovo
3. Hubice
4. Čilizská Radvaň
5. Mad
6. Ižop B

47 bodov
29 bodov
27 bodov
26 bodov
25 bodov
19 bodov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mierovo–Michal na Ostrove 1:3, G: Hodosi V., Szabó P., Varga T.
Čilizská Radvaň–Michal na Ostrove 3:0
Michal na Ostrove–Mad 2:1, G: Papko J., Pollák P.
Hubice–Michal na Ostrove 0:2, G: Pollák P., Puha F.
Michal na Ostrove–Ižop B 3:1, G: Puha F. 2, Pollák P.
Michal na ostrove–Mierovo 2:0, G: Pollák P., Hodosi V.
Michal na Ostrove–Čilizská Radvaň 2:0, G: Varga T., Adamkovič Ľ.
Mad–Michal na Ostrove 4:1, G: Puha F.
Michal na Ostrove–Hubice 2:2, G: Puha F. 2
Ižop B–Michal na Ostrove 2:1, G: Puha F.
Mierovo–Michal na Ostrove 2:4, G: Varga T., Gálffy M., Szabó P.,
Puha F.
Čilizská Radvaň–Michal na Ostrove 0:2, G: Puha F., Varga T.
Michal na Ostrove–Mad 2:1, G: Puha F., Szabó P.
Hubice–Michal na Ostrove 1:1, G: Lelkes T.
Michal na Ostrove–Ižop B 1:0, G: Fatona D.
Michal na Ostrove–Mierovo 3:0, G: Gálffy M., Szabó P., Puha F.
Michal na Ostrove–Čilizská Radvaň 5:0, G: Puha P., Puha F.,
Varga T., Szabó P., Fatona D.
Mad–Michal na Ostrove 2:3, G: Fatona D., Lelkes T., Puha F.
Michal na Ostrove–Hubice 10:0, G: Puha F. 5, Lelkes T. 3,
Hodosi V., Fatona D.
Ižop B–Michal na Ostrove 1:4, G: Baranovics T. 2, Fatona D. 2
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Hasiči
zhodnotili
uplynulý rok
Dobrovoľný hasičský zbor v Micha‑
le na Ostrove zhodnotil rok 2014.
Na schôdzi okrem miestnych členov
a predstaviteľov sa zúčastnil aj zástup‑
ca okresného zastupiteľstva, ako aj čle‑
novia zo susedských zborov, s ktorými
si už dlhé roky udržiavajú dobré vzťahy.

Az elmúlt évet értékelte
a tűzoltótestület
Megtartotta a 2014‑es év értékelését vábbá elmondta, az önkormányzat részéről
a szentmihályfai önkéntes tűzoltó testü‑ mindent megtesznek a további sikeres mű‑
let. A gyűlésen a helyiek vezetőin és tag‑ ködés érdekében.
Az évértékelő összejövetel végén átadásra
jain kívül a járási szervezet képviselője és
kerültek az egyes rangok, melyet a testület
a jó kapcsolatot ápoló szomszédos tes‑
tagjai kaptak munkájukért. Szintén jutalmaz‑
tület tagjai is jelen voltak.
ták a jubiláns tagokat, akik egy szép emlék‑

Az ülést Wiedermann Béla testületi elnök
nyitotta meg, aki ismertette a gyűlés tárgya‑
lási pontjait. Őt követte Koráb Attila parancs‑
nok, aki értékelte a 2014‑es tevékenységüket.
A szentmihályfai önkéntes tűzoltó testület
tagjai a 2014‑es évben több versenyen vet‑
tek részt. Az eredmények közül kiemelkedik
a járás kerületi versenyén elért második he‑
lyezés, de a csapatok a többi megméretteté‑
sen is kiválóan szerepeltek.
A tűzoltók az év során több alkalommal is
megküzdöttek a zord időjárással. Az év ele‑
jén több útszakaszon a hó okozott gondot,
később a rengeteg csapadék miatt lezúdu‑
ló víz keltett fennakadásokat. Mindkét eset‑
ben komoly segítség volt az önkéntes tűzol‑
tó testület. A falu területén kisebb tűzesete‑
ket is elláttak, de a település határaiban elő‑
forduló tűznél a hivatásos tűzoltók mellett
is segédkeztek.
Koráb Attila parancsnok beszédében az ál‑
lami támogatás változásaira is felhívta a fi‑
gyelmet. Mivel a testület komoly felszerelés‑
sel és elegendő taggal rendelkezik, így a há‑
rom kategóriás besorolásban a B csoportba
kerültek, így a korábbiakhoz képest valami‑
vel javult a támogatási lehetőség. Az évérté‑
kelő gyűlésen Szentmihályfa polgármestere,
Borbély Gyula is jelen volt, aki a testületnek
megköszönte a falu sikeres képviseletét, to‑

szoborral lettek gazdagabbak.

A tűzoltó testületre a 2015‑ös időszakban
is sok feladat vár, de az év egyik legfontosabb
célja egy új versenymotor megvásárlása lesz.
Sok esetben a járási versenyeken a régi mo‑
tor kapacitása miatt csúsznak le a dobogó‑
ról, egy új motorral viszont komoly sikere‑
ket érhetnének el.

Stretnutie otvoril prezident zboru, Béla
Wiedermann, ktorý oboznámil jednotlivé
body rokovania. Potom nasledoval zhod‑
notenie činnosti zboru za vlaňajší rok od
veliteľa Attilu Korába.
Členovia miestneho hasičského zboru
sa zúčastnili na viacerých súťažiach. Naj‑
významnejším dosiahnutým výsledkom
bolo druhé miesto na okresnej súťaži, ale
tímy zboru boli úspešní aj na ostatných
pretekoch.
Hasiči v priebehu uplynulého roka mali
nemalé problémy s drsným počasím. Za‑
čiatkom roka sneh im spôsobil starosti na
viacerých úsekoch ciest, neskôr zas veľ‑
ké množstvo dolu rútiacej sa vody. Miest‑
ny zbor poskytol obci v oboch prípadoch
veľkú pomoc. Odstránili menšie požiare
a pomáhali aj profesionálnym hasičom pri
požiaroch v chotári.
Veliteľ Attila Koráb upriamil pozornosť
aj na nastávajúce zmeny v štátnom finan‑
covaní. Vzhľadom na to, že miestny zbor
je vybavený s dostatočným množstvom
zariadení, má aj dosť členov a v trojúrov‑
ňovom rozčlenení je kvalifikovaný do sku‑
piny B, v porovnaní s predchádzajúcimi
obdobiami sa mierne zlepšili možnosti fi‑
nancovania. Na hodnotiacej schôdzke bol
prítomný aj starosta obce, Gyula Borbé‑
ly, ktorý poďakoval komisii úspešnú re‑
prezentáciu obce, a dodal, že samospráva
obce vynaloží maximálne úsilie pre ďalšie
úspešné fungovanie zboru.
Na konci stretnutia boli odovzdané no‑
vé hodnosti členom výboru za ich usilov‑
nú prácu. Bohatšími o peknú sochu sa stali
aj členovia, ktorí oslávili jubileum.
Na hasičský zbor čaká veľa úloh aj v ro‑
ku 2015, z ktorých jedna najdôležitejšia
bude zakúpenie nového výkonnejšieho
motora do hasičského auta na pretekárske
účely. Totiž práve výkon starého motora sa
im nedovolil umiestniť medzi prvými na
okresných súťažiach. S novým výkonnej‑
ším motorom by mali viac šancí na úspech.
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Vydrany vyhrali Michalský pohár
Futbal – 12. júla sa konal tradičný Mi‑ Semifinále:
chalský pohár, na ktorom okrem domá‑ Vydrany–Horná Potôň
6:1
cich sa zúčastnili tímy z Horného Potô‑ Michal na Ostrove–Orechová Potôň 1:0
ňa, z Orechového Potôňa a z Vydrian.
Vo semifinále vydrančania zvíťazili s veľ‑
kým bodovým rozdielom nad tímom z
Horného Potôňa, a na druhom zápase do‑
máci tesne vyhrali nad susedmi z Orecho‑
vého Potôňa.
V bronzovom dueli bol lepší tím z Hor‑
ného Potôňa, nakoľko vyhrali nad Orecho‑
vým Potôňom 2:0. Negatívnym aspektom
zápasu bol zlomenina členku hráča z Hor‑
ného Potôňa, ktorého napokon odviezla sa‑
nitka do nemocnice.
Vo finále napokon zvíťazili Vydrača‑
nia v pomere 3:0, a tým vyhrali Michal‑
ský pohár.

Zápas o 3. miesto:

Horná Potôň–Orechová Potôň

2:0

Finále:
Vydrany–Michal na Ostrove

3:0

Konečné výsledky:
1. Vydrany
2. Michal na Ostrove
3. Horná Potôň
4. Orechová Potôň

István Álló
Foto: Ladislav Kertész
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Hodos nyerte a szentmihályfai kupát
LABDARÚGÁS – Július 12-én került
megrendezésre a hagyományos Szent
mihályfai Kupa, melyen a hazai gár‑
dán kívül Felsőpatony, Dióspatony és
Hodos csapatai vettek részt.

Az elődöntőben az ötödik ligás hodosiak
nagy arányban múlták felül Felsőpatony
együttesét, a másik mérkőzésen a házigaz‑
da Szentmihályfa szoros párharcban győz‑
te le a szomszéd Dióspatonyt. A bronz‑
csatában a felsőpatonyiak bizo
nyultak
jobbnak, akik 2:0 arányban diadalmas‑
kodtak Dióspatony felett. A mérkőzés ne‑
gatívuma volt az egyik felsőpatonyi játé‑
kos bokatörése, őt a gyorsmentőnek kel‑
lett kórházba szállítania. A döntőben is
a hodosi csapat akarata érvényesült, és
a 3:0-ás eredménynek köszönhetően hó‑
dították el a szentmihályfai kupát.

Elődöntők:

Hodos–Felsőpatony
Szentmihályfa–Dióspatony

6:1
1:0

Mérkőzés a 3. helyért:
Felsőpatony–Dióspatony

2:0

Döntő:
Hodos–Szentmihályfa

3:0

Végeredmény:
1. Hodos
2. Szentmihályfa
3. Felsőpatony
4. Dióspatony

Álló István
Kertész László felvételei
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Asztaloknál nyitották az újévet
Immár nyolcadik alkalommal rendez‑
tek asztalitenisz-tornát január 4‑én köz‑
ségünkben, amelyre ezúttal 22 verseny‑
ző nevezett.
A játékosok többsége a járási másodosztály
csapataiból – Hegyéte, Baka, Nyékvárkony,
Csallóközkürt, Dióspatony – érkezett, továb‑
bá amatőrök is jelentkeztek. Az egész napos
tornát végül Póda István nyerte, Soóky Jenő
és Fehér István előtt.

„Egy nagyon jó tornát sikerült megszervez‑
nünk, melyen kiváló hangulat uralkodott, de
ezek ellenére komoly küzdelem folyt a végső
győzelemért. Jövőre is szeretnénk hasonlóan
sikeres rendezvényt szervezni” – nyilatkozta
a torna főszervezője, Cseh Gábor.
A szentmihályfai verseny helyezettjei:
1. Póda István; 2. Sóoky Jenő; 3. Fehér József;
4. Major Gyula.

Zabíjačkou
pre futbal
Športová organizácia z Michala na
Ostrove za podpory obce organizo‑
vala zabíjačkové hody na miestnom
športovom ihrisku.

Nový rok otvorili za stolmi
4. januára už ôsmykrát sa uskutočnilo
stolnotenisový turnaj v našej dedine,

na ktorom sa tentoraz zúčastnilo
22 hráčov.
Väčšina z nich prišla z druhej triedy
okresných majstrovstiev, z tímov: Kútni‑
ky, Baka, Vrakúň, Ohrady, Orechová Po‑
tôň, ale prihlásili sa aj amatéri. Celodenný
turnaj nakoniec vyhral István Póda pred
Jenőm Soókym a Istvánom Fehérom.

„Podaril sa nám zorganizovať výborný
turnaj v perfektnej atmosfére, ktorý vy‑
ústil do vážnych bojov za konečné víťaz‑
stvo. Chceli by sme usporiadať podobne
úspešné podujatie aj v budúcom roku” –
vyhlásil hlavný organizátor turnaja, Gá‑
bor Cseh.
Ohodnotené pretekári turnaja v Michale
na Ostrove: 1. István Póda; 2. Jenő Soóky;
3. József Fehér; 4. Gyula Major.

Disznótorral
a labdarúgásért
A szentmihályfai sportszervezet és a köz‑
ség támogatásával szerveztek disznótort
a helyi futballpályán.
A falu apraja‑nagyja jóízűen lakmározott az
elkészült finomságokból. Nem hiányozha‑
tott a pecsenye, tepertő és további ínyencsé‑
gek sem. „Az esemény teljes bevételével a he‑
lyi sportszervezetet támogatjuk. Szeretném
megköszönni mindenkinek, aki részt vett
a disznótor megszervezésében” – nyilatkoz‑
ta Borbély Gyula a község polgármestere, aki
szintén kivette részét a munkálatokban.

Na pripravených jedlách si pochutnali
mladší i starší. Nemohli chýbať oškvarky,
pečienka, ale ani ostatné bravčové delika‑
tesy. „S celým výťažkom podujatia chce‑
me podporiť miestnu športovú organizá‑
ciu. Rád by som sa poďakoval všetkým,
ktorí nám pomohli s realizáciou zabíjač‑
ky” – povedal starosta obce, Gyula Borbé‑
ly, ktorý tiež mal na tom svoj podiel práci.

