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Szentmihályfa tisztelt polgárai!

Kérem engedjék meg, hogy nagyvonalakban kiér‑
tékeljem a 2015‑ös teljes év és a 2016‑os félév mun‑
kájának eredményeit.
Röviden szeretném Önökkel ismertetni a tava‑
lyi évben és az idei félévben elért eredményeinket
és azon terveinket, amelyeket a jövőben szeretnénk
megvalósítani. Hivatalba lépésem után községünk
képviselőtestületének tagjaival közösen felmér‑
tük Szentmihályfa község teljes állapotát – figyel‑
met szentelve a falu pénzügyi és vagyoni helyzeté‑
nek. Megállapítottuk, hogy községünk épületei saj‑
nos nagyon rossz állapotban vannak, ezért rengeteg
tennivaló vár ránk. Ezen felmérések után terveztük
meg további lépéseinket a jövő irányába.
Első feladatként célul tűztük ki a szennyvízháló‑
zattal kapcsolatos pályázati dokumentáció kidolgo‑
zását és bebiztosítását. Ezen ügyben közös tárgya‑
lásokra is sor került Diósförgepatony és Kisfalud
község polgármestereivel. Mivel Diósförgepatony
szennyvízhálózatát saját tisztítóberendezés meg‑
építésével tervezi megoldani, s a szennyvízhálózat
kiépítésének további folytatása Nagyabony irányá‑
ba mutat, ezért községünk számára más lehetőség
nem kínálkozik, mint szennyvízhálózatunk csatla‑
koztatása a már említett diósförgepatonyi tisztító‑
berendezéshez. Ezen okokból kifolyólag közös tár‑
gyalások eredményeképpen Dióspatony – Mihályfa
– Kisfalud községek társulásának bejegyzésére került
sor. Időközben elkészült azon pályázati dokumentá‑
ció is, amelyre érvényes építkezési engedély lett ki‑
adva. Jelenleg a Szlovák Köztársaság Kormányhi‑
vatalának pályázati kiírására várunk, amely kere‑
tén belül szeretnénk pénzügyi támogatáshoz jutni.
A helyzet megoldását sürgette a község területén
található két illegális hulladék lerakat felszámolása
is. Az említett hulladék lerakatok a BJ 24–es sz. új‑

építésű lakóegység közelében volt található, a máso‑
dik lerakat pedig a 155.sz. parcellán a Kis‑Duna kö‑
zelében. Ezen tények tekintetében a község kérelem‑
mel fordult az Enviromentális Alaphoz támogatás
céljából és pályázatot nyújtott be az illegális hulla‑
dék lerakatok felszámolása érdekében: „Illegális hul‑
ladék lerakatok felszámolása Szentmihályfa község‑
ben” címmel. Kérelmünk pozitív elbírálásban része‑
sült, melynek eredményeképpen községünk 28 353
euró támogatást kapott, amelyet a hulladék lera‑
katok felszámolására fordítottunk. Községünk ön‑
költségi hozzájárulása 5% volt. Figyelembe véve azt
a tényt, hogy községünk területén más parcellaegy‑
ségeken is található illegális hulladék lerakat, továb‑
bi lépéseket tervezünk pályázati úton történő támo‑
gatások elnyerésére felszámolásuk érdekében. Jelen‑
leg ezen dolgozunk.
Községünk rendkívüli eredményes lépéseket
tett a sportolási tevékenységek támogatása céljá‑
ból, melynek eredménye egy többfunkciós műfű‑
vel borított pálya tervezetének megvalósítása lett.
Támogatás céljából kérelmünket a Szlovák Köztár‑
saság Kormányhivatala pozitívan bírálta el, s 40 000
euróval járult hozzá a megépítéséhez. Az említett
multifunkciós pálya a 704/2. sz. parcellán a közsé‑
gi futballpálya mellett lett kialakítva. Az ünnepélyes
átadására 2016. március 1‑én 17:00 – kor került sor.
Az ünnepélyes megnyitón részt vett a SZK Nemzeti
Tanácsának elnöke Peter Pellegrini, valamint Renata
Zmajkovičová, Augustín Hambálek és Peter Náhlik
parlamenti képviselők is. Az említett többfunkciós
pálya községünk minden kedves polgára előtt nyit‑
va áll, ezért egyúttal megkérném a község polgára‑
it, vigyázzunk rá, hogy még sok‑sok éven keresztül
szolgálhasson minket.
Tekintettel arra, hogy a közvilágítás már elavult
volt és nem felelt meg az új idők elvárásinak, ez
ügyben is dönteni kellett. A községi önkormányzat
vezetőségének döntése alapján a 2015–ös év folya‑
mán megkezdődtek a felújítási munkálatok, ame‑
lyek nem csak a régi világító egységek felújítását fog‑
lalták magukba, hanem új közvilágítási hálózat ki‑
építésére is sor került két utcában – a községi teme‑
tőnél, ill. Csécsénypatony irányába tartó út mellet‑
ti lakóegységeknél is. Az új közvilágítást nagyon jó
minőségűnek értékelem, amelyet a lakosság részéről
érkező pozitív visszajelzések is igazolnak.
Községünkben található az egészségügyi központ
azon két épülete, amelyek még a múlt század 60‑as
éveiben épültek. Már első pillantásra az arra járó
szemébe ötlik az idő múlásának nyoma. Az épü‑
letek legnagyobb hátránya a tetőszerkezet károso‑
dása a többszöri beázások következtében. Az emlí‑
Befejezés a 3. oldalon

Vážený občania
obce Michal
na Ostrove
Dovoľte mi, aby som vyhodnotil našu prácu
za rok 2015 a za prvý pol rok 2016. V struč‑
nosti by som Vás chcel informovať o dosiah‑
nutých výsledkoch za minulý rok a za prvý
pol rok tohto roku, o plánoch, ktoré chceme
v budúcnosti zrealizovať. Po mojom nástu‑
pe do funkcie starostu obce som spolu s po‑
slancami obecného zastupiteľstva zhodno‑
til stav obce Michal na Ostrove, pričom sme
do úvahy brali finančnú situáciu obce, ako
aj stav majetku. Na základe týchto zhodno‑
tených podkladov sme naplánovali náš ďalší
postup do budúcnosti.
Ako prvú úlohu sme si stanovili zabezpečiť
projektovú dokumentáciu týkajúcu sa kana‑
lizačnej siete. V priebehu roka prebiehali ro‑
kovania so starostami obci Orechová Potôň
a Vieska. Vzhľadom k tomu, že obec O. Po‑
tôň plánuje svoju kanalizačnú sieť napojiť na
vlastné čistiace zariadenie a nemá v pláne vy‑
budovať kanalizačné vedenie smerom na obec
V. Blahovo, preto pre našu obec ostala iba tá
možnosť aby sa v budúcnosti napojila na čis‑
tiace zariadenie v obci O. Potôň. Z uvedené‑
ho dôvodu došlo k rokovaniu s vedením ob‑
ce O. Potôň, ktorého výsledkom bolo zaregis‑
trovanie združenia obcí O. Potôň – Michal na
Ostrove a Vieska. Toho času naša obec má vy‑
hotovenú projektovú dokumentáciu, na kto‑
ré je vydané právoplatné stavebné povolenie.
Čaká sa na to, aby zo strany vlády SR bola vy‑
daná výzva na podanie poskytnutia podpory
formou dotácie.
V katastri našej obce sa nachádzali dve
nezákonné skládky, preto bolo potrebné zo
strany obce riešiť uvedenú situáciu. Jednalo
sa o skládky v obci Michal na Ostrove parce‑
la č. 17/1, ktoré sa nachádzalo v blízkosti novo
postavených bytových jednotiek BJ 24 a dru‑
há skládka sa nachádzala na parcele č. 155,
v blízkosti Malého Dunaja a to v našom ka‑
tastri. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa
obec zapojila so žiadosťou o poskytnutie pod‑
pory z Enviromentálneho fondu formou dotá‑
cie s názvom projektu: „Sanácia skládky s ne‑
zákonne uloženým odpadom obec Michal na
Ostrove“. Naša žiadosť bola vyhodnotená po‑
zitívne. Uvedenou žiadosťou bola schválená
dotácia vo výške 28.353,00 EUR, ktorá bola
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využitá na odstránenie nezákonných skládok od‑
padu. Obec prispela k odstráneniu skládky s 5%
spoluúčasťou. Vzhľadom k tomu, že v našej obci
sa ešte nachádza nezákonný odpad na inej parce‑
le, obec plánuje v prípade vydania výzvy na po‑
danie poskytnutia podpory sa opätovne zapojiť
a v prípade úspešnosti odstrániť uvedený odpad.
Ďalším našim krokom bolo v záujme podpo‑
ry športových aktivít podanie žiadosti na výstav‑
bu multifunkčného ihriska. Bola podaná žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy vlády
Slovenskej republiky, ktorá bola vyhodnotená po‑
zitívne. Z Úradu vlády Slovenskej republiky bola
poskytnutá dotácia vo výške 40.000,‑EUR na ka‑
pitálové výdavky s účelovým určením na realizá‑
ciu stavby multifunkčného ihriska. Multifunkčné
ihrisko bolo vyhotovené a postavené na parcele
č. 704/2, ktoré sa nachádza v areály futbalového
ihriska v obci Michal na Ostrove. Dňa 01.03.2016
o 17.00 hod sa konalo slávnostné otvorenie mul‑
tifunkčného ihriska. Slávnostné otvorenie sa ko‑
nalo za účasti cteného hosťa predsedu národnej
rady Slovenskej republiky Ing. Petra Pellegrini‑
ho, ďalšími hosťami boli poslanci národnej rady
Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová, Au‑
gustín Hambálek a Peter Náhlik. Uvedené ihrisko
je otvorené pre každého občana našej obce, ktorý
si chce zašportovať. Týmto by som poprosil obča‑
nov, aby sme chránili a dbali o ihrisko, aby nám
slúžilo dlhé roky.
Vzhľadom k tomu, že verejné osvetlenie v našej
obci bolo už zastarané a nespĺňalo svoj účel, bo‑
lo potrebné vo veci konať. Z uvedeného dôvodu
bolo vedením obce rozhodnuté o vykonaní ob‑
novy verejného osvetlenia. V priebehu roka pre‑
behli patričné kroky vedúce k tomu, aby v dru‑
hom polroku 2015 bolo možné vykonať kom‑
pletnú obnovu verejného osvetlenia. Nedošlo iba
k obnove starých svietiacich jednotiek ale aj k vy‑
budovaniu verejného osvetlenia v dvoch uliciach
pri cintoríne a k vybudovaniu siete pri obytných
blokoch na konci obce smerom jazdy na H. Po‑
tôň. Nové verejné osvetlenie hodnotím ako veľmi
kvalitné s pozitívnymi odozvami od obyvateľstva.
V našej obci sa nachádzajú dve budovy zdra‑
votného strediska. Uvedené budovy boli posta‑
vené v 60‑tých rokoch minulého storočia. Už na
prvý pohľad vidieť na uvedených budovách stopy
ubúdajúcich rokov. Najväčším problémom uve‑
dených budov je zatekanie striech. V prvej polo‑
vici roku 2015 vzhľadom na uvedený zlý stav bu‑
dov bola podaná žiadosť na Ministerstvo financií
Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie na in‑
dividuálne potreby s názvom akcie „Rekonštruk‑
cia strechy zdravotníckeho strediska Obce Mi‑
chal na Ostrove“. Naša žiadosť bola vyhodnote‑
ná pozitívne a bola nám poskytnutá účelová do‑
tácia vo výške 7.900,‑eur. Uvedená dotácia bo‑
la žiadaná na opravu a izoláciu strechy budovy
č. 11, v ktorej vykonávajú prácu dvaja všeobecní
lekári, detský lekár a odborný lekár /gynekológ/.
Uvedená strecha bola z dotácie a s 5% spoluúčas‑
ťou z obecných financií opravená. Začiatkom ro‑
ka došlo k poruche kanalizačnej sústavy pod ob‑

jektom uvedenej budovy. Z uvedeného dôvodu
bolo potrebné ordináciu lekárov prerušiť na je‑
den týždeň, počas ktorého bol odstránený hava‑
rijný stav. Na opravu boli vynaložené obecné fi‑
nancie vo výške 3.500,‑eur.
Vzhľadom na zlý stav budovy zdravotného
strediska bolo vedením obce rozhodnuté, že je
potrebné uvedené budovy zrekonštruovať. Na bu‑
dovu pod súpisným číslom 11 bol vyhotovený
projekt s názvom „Obnova Zdravotníckeho za‑
riadenia Michal na Ostrove“. Bola podaná žiadosť
o poskytnutie podpory formou dotácie na En‑
vironmentálny fond pod spomínaným názvom
projektu. Výška nákladov na rekonštrukciu bu‑
dovy by činila cca. 179.054,‑eur. Na začiatku ro‑
ka 2016 bola naša žiadosť vyhodnotená ako ne‑
úspešná. Na environmentálny fond bolo v tom
čase podaných cca 1000 žiadosti. Bohužiaľ v ži‑
vote ľudí ako aj chodu obce sú aj neúspechy, av‑
šak tento neúspech nás neodradí a v budúcnos‑
ti opätovne požiadame o poskytnutie podpory
formou dotácie.
Plynúca doba zanechala stopy aj na budove
obecného úradu a kultúrneho domu. Uvedené
budovy trápia tie isté vady ako budovy zdravot‑
ného strediska. Strecha obecného úradu a kul‑
túrneho domu silne zateká, z čoho dôvodu už
došlo aj k havarijnému stavu. Musela sa vrch‑
ná časť budovy obecného úradu odpojiť od elek‑
triny. Z uvedeného dôvodu došlo k obnoveniu
izolácie na budove obecného úradu a na opravu
boli využité finančné prostriedky obce. Závadu
sme síce odstránili, avšak s týmto krokom sme
sa neuspokojili. Vedenie obce zhodnotilo, že je
potrebné túto budovu zrekonštruovať. Bol vyho‑
tovený projekt s názvom „Obnova budovy Obec‑
ného úradu v obci Michal na Ostrove“. V mesiaci
február 2016 bola podaná žiadosť zo strany ob‑
ce na Úrad vlády Slovenskej republiky o poskyt‑
nutie nenávratného finančného príspevku s uve‑
deným názvom projektu. Celkové náklady na re‑
konštrukciu budovy obecného úradu a kultúrne‑
ho domu sú cca. 215.344,‑eur. Toho času čakáme
na vyhodnotenie žiadosti zo strany Úradu vlády
Slovenskej republiky.
V mesiaci február 2016 bola podaná žiadosť na
Okresný úrad Trnava, odbor školstva o poskytnu‑
tie finančných prostriedkov na riešenie havarij‑
nej situácie – výmenu okien a sanity a na rekon‑
štrukciu ústredného kúrenia základnej školy s vy‑
učovacím jazykom maďarským Michal na Ostro‑
ve s požadovanými finančnými prostriedkami na
odstránenie havárie vo výške 13 309 a 9775 eur
vrátane DPH. Jedná sa o výmenu okien a ústred‑
ného kúrenia v materskej a základnej škole.
V priebehu roka 2015 došlo ku kompletnej
rekonštrukcie strechy na budove nachádzajú‑
cej sa na futbalovom ihrisku, nakoľko aj uvede‑
ná strecha zatekala. Uvedená strecha bola opra‑
vená z obecných financií, závada bola odstránená.

Ďalšie plány obce v budúcnosti:
Je vyhotovený projekt s platným stavebným po‑
volením na realizáciu stavby: Cyklotrasa Michal
na Ostrove – Michal na Ostrove Kolónia. Jedná

sa o dĺžku cyklotrasy cca. 1600 metrov. Obec ča‑
ká na to, aby zo strany vlády Slovenskej repub‑
liky bola vydaná výzva na poskytnutie podpory
v tomto smere, v ktorom obec chce podať žiadosť.
Je vyhotovený projekt s názvom: „Moderni‑
zácia domu smútku a jeho okolia v obci Michal
na Ostrove a oplotenia“. Obec čaká na to, aby
zo strany vlády Slovenskej republiky bola vyda‑
ná výzva na poskytnutie podpory v tomto sme‑
re, v ktorom obec chce podať žiadosť.
Je vyhotovený projekt s názvom: „Investície do
modernizácie športového zariadenia v obci Mi‑
chal na Ostrove“. Jedná sa o budovu na športo‑
vom ihrisku. Obec čaká na to, aby zo strany vlá‑
dy Slovenskej republiky bola vydaná výzva na
poskytnutie podpory v tomto smere, v ktorom
obec chce podať žiadosť.
Vážení občania v priebehu roka 2015 a v pr‑
vom pol roku 2016 prebehli rôzne kultúrne pod‑
ujatia. Medzi tieto podujatia patrili: • tradičné za‑
bíjačkové oslavy v mesiaci január 2015 a 2016; •
tradičný pingpongový turnaj začiatkom mesiaca
január v roku 2015 a 2016 organizovaný športo‑
vým klubom; • v januári 2015 a vo februári 2016
tradičný turnaj v hraní kariet organizovaný špor‑
tovým klubom; • v mesiaci marec 2015 sa kona‑
li oslavy maďarskej revolúcie a boja za slobodu
v rokoch 1848‑1849; • v mesiaci marec 2015 ples
organizovaný základnou a materskou školou; •
deň detí; • deň matiek; • v apríli sa konalo sláv‑
nostné odovzdanie nového hasičského vozidla
Iveco Daila za účasti Ministra vnútra SR Rober‑
ta Kaliňáka; • v máji sa konali prvé oslavy stava‑
nia mája organizovaný dobrovoľným hasičským
zborom; • okresná súťaž dobrovoľných požiarni‑
kov organizovaná dobrovoľným hasičským zbo‑
rom Michal na Ostrove; • v mesiaci júl tradičný
futbalový turnaj organizovaný športovým klu‑
bom; • v auguste deň obce; • koncom septembra
sa konali hody, kde po uplynutí viacerých rokov
sa v obci nachádzali kolotoče; • v novembri sa
konal ples dôchodcov so zábavným programom;
• koncom novembra sa konal ples organizovaný
športovým klubom; • v decembri 2015 dôchod‑
covia mali možnosť navštíviť parlament Sloven‑
skej republiky; • na Silvestra sa konal ples orga‑
nizovaný dobrovoľným požiarnickým zborom; •
v mesiaci február 2016 sa konalo slávnostné odo‑
vzdanie multifunkčného ihriska za prítomnosti
predsedu národnej rady SR Ing. Petra Pelegríni‑
ho; • v mesiaci marec sa konal prvý ples orga‑
nizovaný pre ženy, ktorého finančný príjem bol
odovzdaný na dobročinné účely; • v mesiaci ma‑
rec sa konal prvý veľkonočný ples, organizovaný
športovým klubom.
Týmto by som chcel poďakovať občanom obce,
že sa zúčastnili uvedených podujatí, ktoré budú
organizované aj v tomto roku, plánujeme ešte aj
viac akcií, o ktorých bude verejnosť informova‑
ná. Zároveň vyzývam občanov, ktorí v minulos‑
ti váhali prísť na organizované akcie, aby sa roz‑
hodli zúčastniť sa uvedených akcii, veď financie
ako aj úsilie organizátorov je vynaložené, preto
aby sa čo najviac občanov obce zabavilo.

Borbély Gyula, starosta obce
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Mihályfa tisztelt polgárai!
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További terveink a jövőre nézve

Elkészült az érvényes építkezési engedéllyel rendel‑
tett helyzet orvosolása érdekében az SZK pénzügy‑
kező kerékpárút tervezete is, amely Szentmihályfa
minisztériumához támogatás céljából kérelemmel
– Szentmihályfa Kolónia szakaszon épülne meg.
fordultunk a 2015 –ös esztendő második felében.
Mintegy 1600 m hosszúságú távról van szó. A köz‑
Kérelmünk, mely a „Szentmihályfa község egész‑
ség a SZK kormányhivatalának pályázati kiírására
ségügyi központjának tetőszerkezeti felújítása” el‑
vár jelenleg, s amint megjelenik a felhívás, közsé‑
nevezést adtuk, pozitív elbírálásban részesült. Köz‑
günk benyújtja az elkészített kérelmet a szükséges
ségünk 7 900 euró célösszegű támogatásban része‑
dokumentációval.
sült. A kért összeg az 5%‑os önköltséggel egyetem‑
Ugyancsak elkészült a „Mihályfai halottas ház és
ben a 11.sz. épület tetőszerkezetének javítására és
kerítésének modernizációja“ tervezet is, amelyet egy
szigetelésére lett felhasználva, ahol két általános, egy
gyermek, és egy szakorvos rendel. Újév elején azon‑ megjelenő felhívás esetén azonnal be tudunk nyújta‑
ni vissza nem térítendő támogatás elnyerése céljából
ban sajnos a szennyvízhálózatban fellépő műszaki
a SZK vidékfejlesztési programjának keretén belül.
hibák következtében egy hétig szünetelt az orvosi
Következő lépésként készült el: a „ Mihályfai sport‑
rendelés. A hibák eltávolítására községünk költség‑
vetéséből 3 500 eurót szabadított fel. Az egészség‑ központ modernizációja“ elnevezésű projekt, amely
ügyi központ rossz állapota miatt községünk veze‑ a sportpályán található épület rekontsrukcióját fog‑
tése úgy határozott, hogy az épületegyüttes felújí‑ lalja magába. Ennek érdekében községünk kérelem‑
tásra szorul, így a 11.sz. épület felújítására terve‑ mel fordult a SZK kormányhivatalához vissza nem
zetet dolgozott ki „Szentmihályfa község egészség‑ térítendő támogatás céljából.
Tisztelt polgártársak, 2015 januárja és 2016 júni‑
ügyi célokat szolgáló épületeinek megújulása” meg‑
nevezéssel. A kérelem ez ügyben támogatás céljá‑ usa között a következő kulturális és közösségi ese‑
ból az Enviromentális Alaphoz lett beadva. A felújí‑ ményekre került sor községünkben:
tási költségek 179 054 euró értékre rúgtak. Kérel‑ • Hagyományos disznóölés: 2015 és 2016 január‑
jában,
münk 2016. év elején ki lett értékelve, azonban bár
•
Hagyományos
asztalitenisz bajnokság: a helyi
a projekt megfelelő volt, sajnos ennek ellenére nem
sportklub szervezésében: 2015 és 2016 január‑
kaptuk meg a támogatást, mivel az Enviromentális
jában,
Alaphoz mintegy 1000 db kérvény lett benyújtva.
Mint ahogy az ember életében, úgy a községek éle‑ • a helyi sportklub szervezésében hagyományos
kártyaverseny: 2015 januárja és 2016 februárja,
tének menetében is előfordulnak sikertelenségek, de
•
az
1848/49 –es magyar forradalom és szabadság‑
ez cseppet sem szegi kedvünket abbéli törekvéseink
harc emlékére rendezett színvonalas kultúrmű‑
kapcsán, hogy a jövőben újra megpróbálkozzunk
sor: 2015 márciusa,
a támogatás elnyerésére.
•
2015
márciusában a helyi óvoda és általános isko‑
Az idő múlása nem kímélte a községi hivatal
la bálja,
épületét sem, mint ahogy a közvetlen mellette talál‑
ható kulturális központot sem. Ugyanazok a prob‑ • Gyermeknap: 2015,2016,
lémák léptek fel itt is, mint az egészségügyi köz‑ • Anyák napja: 2015, 2016,
pont esetében. A tetőszerkezet télen beázott, ezért • Robert Kaliňák a SZK belügyminiszterének és
Bugár Bélának parlamenti képviselőnek a jelen‑
vészhelyzet alakult ki, melynek következtében az
létében: új Iveco Daila típusú tűzoltó gépjármű
áramszolgáltatást is szüneteltetni voltunk kényte‑
ünnepélyes átadása,
lenek. A község költségvetéséből sikerült helyreál‑
lítani a károkat, ám ezen lépésekkel nem vagyunk • 2015‑ben elsőként került sor májfaállításra az ön‑
kéntes tűzoltóság kivitelezésében, s 2016‑ban foly‑
elégedettek. A község vezetősége egyet értett abban,
tattuk a megkezdett hagyományt,
hogy az épület teljes felújításra szorul. El is készült
a községi hivatal épületének felújítását megcélzó ter‑ • az önkéntes tűzoltók járási fordulója a helyi sport‑
pályán: 2015,
vezet: „ A községi hivatal épületének rekonstrukci‑
ója“ címmel. Ezért már 2016 februárjában közsé‑ • hagyományos futballtorna: júliusban a helyi sport‑
klub szervezésében,
günk kérelemmel fordult a SZK kormányhivatalá‑
hoz vissza nem térítendő támogatás elnyerése céljá‑ • augusztusban falunap,
ból. A teljes felújítás mintegy 215.344 euró összeget • szeptember végén: búcsú körhintákkal,
• 2015 novemberében: nyugdíjasbál,
tesz ki. Jelenleg várjuk a kormányhivatal válaszát.
Ugyancsak 2016 februárjában kérelemmel for‑ • 2015 novemberében: a helyi sportklub szervezé‑
sében jótékonysági bál,
dultunk a nagyszombati kerületi hivatal oktatásügyi
osztályához támogatás elnyerésének céljából, mely • 2015 decemberében nyugdíjasainknak alkalmuk
nyílt a SZK parlamentjének megtekintésére,
összeget a magyar tanítási nyelvű szentmihályfai ál‑
talános iskola központi fűtésének felújítására, va‑ • 2015 december 31: az önkéntes tűzoltóság szerve‑
zésében szilveszteri bál tűzijátékkal egybekötve,
lamint ablakcserékre szeretnénk fordítani. A kár‑
helyzet elhárítására igényelt összeg 13 309 és 9 775 • 2016 februárjában a többfunkciós sportpálya ün‑
nepélyes átadása a SZK nemzeti tanácsának elnö‑
euró plusz áfa értéket tesz ki. Választ mindezidág
kének, Ing.Peter Pellegrininek a jelenlétében,
nem kaptunk.
2015‑ben teljes tetőjavításra került sor a futball‑ • 2016 márciusában: az 1. hölgyek számára rende‑
zett banyabál, melynek bevétele jótékonysági célra
pályán található épületen is, mivelhogy a tetőszer‑
lett fordítva (egy egészségügyi problémákkal küz‑
kezet beázott, községi költségvetésből sikerült a ká‑
dő betegeket támogató szervezet részére),
rokat helyreállítani.
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• 2015: a fiatal tűzoltók elkezdték tevékenységüket,
• 2016 áprílis: helyi amatőr női futballcsapat meg‑
alakulása „Mihályfai rohamcsigák” néven.
Ezúton szeretném megköszönni községünk pol‑
gárainak, hogy részt vettek a felsorolt eseményeken
és rendezvényeken, amelyekre ez éven is sort kerí‑
tünk, illetve a jövőben is szeretnénk megvalósíta‑
ni. Sőt ki is szeretnénk a választékot bővíteni, ame‑
lyekről a közvéleményt időben értesítjük. Ugyanak‑
kor szeretném felhívni azon kedves polgáraink fi‑
gyelmét, akik még idáig hezitáltak részt venni ren‑
dezvényeinken, hogy a jövőben látogassanak el rájuk,
hisz a rendezők szorgalmasan dolgoznak önkénte‑
sen azért, hogy kedves mindnyájunk javát szolgálják,
szórakozási lehetőséget biztosítsanak, illetve össze‑
kovácsolják kis közösségünket. Valamint nem mel‑
lékes az egyes rendezvények jótékonysági jellege sem,
hiszen ezáltal tudunk segíteni ott ahol szükség van rá.
A fent leírtak alapján tehát látható, hogy falunk
képviselőtestületével együttműködve elsősorban
községünk épületeit szeretnénk rendbe tenni, s en‑
nek érdekében megpróbálkozunk minden lehetőség‑
gel. Rengeteg projektot készítettünk az elmúlt évben,
s még fogunk is készíteni az elkövetkezendő időszak‑
ban, hiszen anyagiak nélkül sajnos nem megvalósít‑
ható a megújulás. Falunk szűkös költségvetése pedig
a község mindennapi működéséhez elégséges pénz‑
csomagot tartalmazza csak. S bár ezek a tervezetek
nem minden esetben járnak sikerrel és nyerjük el
a támogatást, szép eredményeket mondhatunk a ma‑
gunkénak ezidáig.
További terveinkben szerepel egy gyermekjátszó‑
tér kialakítása, melynek érdekében jelenleg folynak
a tárgyalások, illetve készül a projektdokumentáció.
Szeretnék köszönetet mondani azoknak a polgá‑
roknak, akik önkéntesként bekapcsolódtak az egyes
akciók szervezésébe és munkájukkal hozzájárultak
az események színvonalának emeléséhez. Köszönöm
azoknak a vállalkozóknak a támogatását is, akik ado‑
mányaikkal hozzájárultak az egyes szervezetek mű‑
ködésének megkönnyítéséhez, valamint bizonyos ak‑
ciók megvalósulásához. Hiszen ők azok az emberek,
aki pénzt, vagy időt nem sajnálva egy közös ügyért,
községünkért dolgoztak/dolgoznak. Hiszem, ahogy
azt már a korábbiakban is hangoztattam, hogy csak
közös erővel tudunk továbblépni, fejlődni. Hiszen
egy kis jóindulat sokszor csodákra képes.
Végezetül talán azzal zárnám soraimat, hogy a csa‑
ládi örömök után nincs számomra nagyobb öröm,
mint amikor kilátogatok a helyi sportpályára és lá‑
tom, hogy a falu apraja‑nagyja összegyűlik és vidám
hangulatban tölti az időt. Legyen szó akár egy ak‑
ción való részvételről, vagy a kis ‑ és „nagy” tűzol‑
tóink, illetve női ‑ és férfi futtballcsapatunk edzé‑
sén való részvételről, vagy csak egy kis szabad kö‑
tetlen baráti focizásról a műfüves pályán. De akár
sorolhatnék még sok más alkalmat is. Szeretném,
ha a jövőben egyre többen vennének részt ezeken
az akciókon és feledve a mindennapok problémáit
jól éreznénk magunkat egymás társaságában. Példa
volt erre a most júniusban megvalósuló gyermeknap,
ahol kicsi és „nagy” egyaránt és együtt szórakozha‑
tott. Bízom benne, hogy a mai világunkra oly gyak‑
ran jellemző rosszindulatú kritikák háttérbe szoru‑
lása lassan teret enged majd egy szemléletváltásnak,
a közösségépítésnek a községért való együttdolgo‑
zás szellemében.
Borbély Gyula, Mihályfa község polgármestere
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Hlásnik obce Michal na Ostrove

Multifunkčné ihrisko odovzdal Peter Pellegríni
Naša obec sa dostala k veľkej pocte, ke obce, ktoré mohlo postaviť moderné mul‑ 800 nových ihrísk, čím sa zvýšila možnosť
ďže bolo oficiálne odovzdané nové mul tifunkčné ihrisko. Keď poslanci obce odsú‑ športovania na dedinách. ,,Teší nás, že sláv‑
tifunkčné ihrisko. Na slávnostnom odo hlasili účasť v projekte, stanovili sme si za nostne môžeme odovzdať krásne ihrisko.
cieľ, aby ihrisko prilákalo čo najviac mla‑ Ako to aj starosta povedal s dotáciu vlády
vzdávaní stužku neprerezal hocikto, ale dých aj dospelých. Výstavba ihriska splnilo Slovenskej Republiky vzniklo nové ihrisko
bývalí predseda parlamentu, Peter Pel náš vytýčený cieľ, nakoľko veľa mladých ľu‑ v hodnote 40 tisíc eur. Vláda Roberta Fica
legríni. Prítomní boli aj poslanci Smer SD, dí ako aj rodín ihrisko navštevuje za účelom sa rozhodla, že nebude sedieť len v Bratisla‑
Renáta Zmajkovičová, Augustín Hambá športovania. Chcel by som poďakovať vláde ve a zaoberať sa len problémami hlavného
lek, Richard Kmeť prednosta okresného Slovenskej Republiky a premiérovi Roberto‑ mesta, ale bude sa zaoberať aj problémami
vi Ficovi, že vyčlenili dotáciu na výstavbu ostatných regiónov. Preto sme organizova‑
úradu a starosta obce Július Borbély.
Starosta obce Július Borbély poďakoval za
štátnu dotáciu, bez ktorej by multifunkčné
ihrisko nebolo možné zrealizovať. «Je pre
nás cťou, že Michal na Ostrove patrí medzi

multifunkčných ihrísk, lebo málo obcí by
to mohlo zrealizovať samostatne.»
Peter Pellegríni vo svojom príhovore vy‑
zdvihol program multifunkčných ihrísk,
vďaka čomu mohli celoštátne odovzdať až

li viac výjazdových rokovaní, kde sme rie‑
šili aj miestne problémy. Po návšteve regió‑
nov sme dospeli k tomu, že v záujme obcí
je znovu vytvorenie futbalových ihrísk, aby
sa mladí vrátili k športu. Teším sa, že vlá‑
da program podporila a v obci Michal na
Ostrove vzniklo jedno ihrisko z 800. V bu‑
dúcnosti by sme v tom smere chceli naďa‑
lej pokračovať. Chceme pomôcť obciam zre‑
konštruovať aj materské školy a telocvične
v školách. Verím v tom, že multifunkčné ih‑
risko v Michale na Ostrove bude neustále pl‑
né a bude slúžiť celému obyvateľstvu. Želám,
aby starosta musel čo najskôr požiadať o no‑
vú dotáciu na výmenu koberca multifunkč‑
ného ihriska, lebo po neustálom užívaní je
už opotrebovaný.»‑ povedal Peter Pellegri‑
ni vo svojom príhovore.
Na základne uplynulých mesiacov môže‑
me konštatovať, že ihrisko má veľký úspech.
Obyvateľstvo obce, mladí aj dospelí ho
každodenne s radosťou využívajú na rôz‑
ne športové aktivity a pevne verím, že toto
nadšenie im vydrží čo najdlhšie.
István Álló
Foto: Ladislav Kertész

Szentmihályfai Hírnök
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Peter Pellegrini adta át a műfüves pályát
Nagy megtiszteltetés érte március elején
községünket, ugyanis hivatalosan is át
adásra került az újonnan megépült multi
funkciós futballpálya. Az ünnepélyes át
adáson a szalagot parlament korábbi el
nöke, Peter Pellegrini vágta át, valamint
jelen voltak a Smer SD képviselői, Rená
ta Zmajkovičová, Augustín Hambálek, to
vábbá Kmeť Richárd, a járási hivatal ve
zetője.
Borbély Gyula polgármester beszédében
megköszönte az állami támogatást, mely
nélkül nem jöhetett volna létre a műfüves
pálya. «Megtiszteltetés számunkra, hogy
Szentmihályfa azon faluk közé tartozik, me‑
lyek egy modern, multifunkciós futballpályát
építhetett. Amikor mi, a község képviselőivel
arról döntöttünk, hogy részt veszünk a pro‑
jektben, azt a célt fogalmaztuk meg, hogy mi‑
nél több fiatalt és felnőttet vonzzon a pályá‑
ra. Szerintem ezt teljesítettük, ugyanis ami‑
kor erre járok, folyamatosan gyerekeket, fia‑
talokat és családokat látok itt játszani. Szeret‑
ném megköszönni a szlovák kormánynak és
Robert Fico miniszterelnöknek, hogy anya‑
gi pénzforrást különítettek el a pályák létre‑
hozására, ugyanis kevés község tudta volna
önerőből felépíteni.»

Peter Pellegrini hozzászólásában kiemelte
a multifunkciós pályákra vonatkozó prog‑
ram fontosságát, melynek köszönhetően 800
pályát adhattak át országszerte, ezzel is hoz‑
zásegítve a sportolás lehetőségét a községek‑

ben. „Nagy öröm számunkra, hogy az ün‑
nepélyes eseménnyel átadhatjuk a szép, új
multi funkciós pályát. Ahogy a polgármes‑
ter is elmondta, a szlovák kormány támo‑
gatásával, 40 ezer euró értékben jött létre
ez a pálya. Robert Fico kormánya úgy dön‑
tött, nem csak Pozsonyban fog ülni és a fő‑
város gondjaival fog törődni, hanem a régi‑
ók életével is foglalkozik. Több kihelyezett
ülést tartottunk országszerte, ahol a helyi
problémákat is oldottuk. A régiók megláto‑
gatása után megállapítottuk, hogy a közsé‑
gek érdeke a futballpályák újbóli kialakítá‑
sa, hogy visszatérjenek a fiatalok a sporthoz.
Nagyon örülök, hogy a kormány ezt a tervet
végrehajtotta és Szentmihályfán is létrejött
egy a 800 pályából. A jövőben is ezt a vona‑
lat szeretnénk folytatni. Következő lépésben
szeretnénk segíteni a községeknek felújítani
az óvodákat, tornatermeket. Bízom benne,
hogy a szentmihályfai pálya folyamatosan
tele lesz és nem csak a gyerekeket, hanem
a község összes lakosságát szolgálni fogja.
Azt kívánom, hogy a polgármesternek minél
előbb kelljen új támogatásért folyamodnia
a műfüves pálya szőnyegének cseréjére, mert
elkopott a sok gyermek és felnőtt igénybevé‑
tele után.”‑ emelte ki beszédében.
Az elmúlt hónapok alapján megállapít‑
ható, hogy nagy sikere van a műfüves pá‑
lyának. A falu lakossága, kicsik és nagyok
örömmel veszik nap mint nap igénybe, re‑
mélhetőleg még nagyon sokáig!
Álló István
Fotók: Kertész Ladislav
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A szentmihályfai nyugdíjas szervezet évértékelője
Az elmúlt időszak tevékenysé
gét értékeljük. Szervezetünk
tagjai nem csak szentmihály
fai lakosok, hanem más lak
helyűek, akik úgy döntöttek,
a mi szervezetünkben kíván
nak tevékenykedni.
A klubban továbbra is télen és
nyáron minden hétfőn találko‑
zunk. Kihasználjuk a lehetősé‑
get a szórakozásra, kikapcsoló‑
dásra. Tagjaink között megtart‑
juk a születésnapokat, névnapo‑
kat és szintén megtartottuk a far‑
sangutóját is.
Nagyon jó az együttműködés
a polgármesterrel és a helyi ön‑
kormányzattal. Segítséget, anya‑
gi támogatást kapunk rendezvé‑
nyeink szervezésére, és a nyug‑
díjasok karácsonyi pénzbeli tá‑
mogatására. Reméljük, hogy ez
az együttműködés a továbbiak‑
ban is megmarad. Köszönet ezért
a polgármesternek és az önkor‑
mányzat tagjainak.
Májusban teadélutánt szer‑
veztünk, mely során gratulál‑
tunk és felköszöntöttük szer‑
vezetünk jubilánsait. Szerveze‑
tünk különböző sütemények ké‑
szítésével és árusításával is részt
vett a falunapon. Külön köszö‑
net azoknak, akik a sütésben és

az árusításban segédkeztek. Ok‑
tóberben Síposkarcsán találko‑
zón vettünk részt, majd Kisud‑
varnokban is nyudgíjas talál‑
kozóra jöttünk össze. Az októ‑
beri nyugdíjas hónap alkalmá‑

Ezúttal sem maradt el a beteg
társaink látogatása, akik kórhá‑
zi kezelésen vettek részt, hiszen
jól esik a kezelés utáni látogatás.
Ezúton is szeretnénk minden‑
kit megkérni, amennyiben tu‑

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!

ból a községi hivatallal közösen
nyugdíjas délutánt szerveztünk,
ahol a második féléves ünnepel‑
teket köszöntöttük.Az év máso‑
dik felében a szlovák Parlament‑
ben tettünk látogatást.

domása van az ilyen esetről, ér‑
tesítse szervezetünk vezetőségét.
Figyeljünk oda nyugdíjas tár‑
sainkra, néha egy jó szó is elég.
Tisztelt
szentmihályfaiak!
Megkérem Önöket, akik elérték

Kívánunk mindnyájuknak
erőt, egészséget, és azt, hogy
még sok éven át találkozhas‑
sunk.
Sárkány Gabriella elnök

Ročné vyhodnotenie Klubu dôchodcov
Vyhodnocujeme činnosť uplynulého
obdobia. Členmi našej organizácie
sú nielen naši občania, ale aj ľudia zo
širšieho okolia, ktorí sa rozhodli pre
činnosť za našimi múrmi.
V klube sa stretávame každý pondelok v zi‑
me aj v lete. Využívame príležitosti na zába‑
vu a odreagovanie sa. Spolu s našimi člen‑
mi oslávujeme narodeniny, meniny ale ne‑
zabudli sme ani na koniec fašiangov.
Medzi nami a starostom, ako aj miestnou
samosprávou je veľmi dobrá spolupráca.
Dostávame od nich dostatočnú pomoc, fi‑
nančnú podporu na zorganizovanie našich
podujatí a v neposlednom rade pre našich
dôchodcov aj pozornosť na Vianoce. Dúfa‑
me, že táto spolupráca bude aj naďalej takto
pokračovať. Patrí za to veľká vďaka členom

rady a starostovi. V máji sme usporiada‑
li posedenie pri čaji o piatej, počas ktoré‑
ho sme a zablahoželali jubilantom našej or‑
ganizácie.
Naša organizácia sa zúčastnila aj na pod‑
ujatí Deň obce, kde sme predávali vlastno‑
ručne upečené koláčiky. Zvlášť sa chceme
poďakovať tým, ktorí prispeli svojimi peče‑
nými výrobkami a pomáhali aj pri predaji.
V októbri sme sa zúčastnili stretnutia
v Šípošovských Kračanoch, potom sme sa
zišli na stretnutí dôchodcov aj v Malých
Dvorníkoch.
Pri príležitosti mesiaca dôchodcov v ok‑
tóbri v spolupráci s obecným úradom sme
zorganizovali popoludnie pre dôchodcov,
na ktorom sme zablahoželali jubilantom
z druhého polroka. V druhom polroku sme
zavítali do slovenského parlamentu.

Ani tento raz sme nevynechali návštevu
chorých spoluobčanov, ktorých po hospi‑
talizácii v nemocnici prepustili do domácej
starostlivosti. Veď v zotavovaní im pomôže
aj zopár dobrých slov. Touto cestou chcem
poprosiť každého, kto má vedomosť o ta‑
kom chorom spoluobčanovi, nech o tom in‑
formuje vedenie nášho klubu. Prosím, ve‑
nujme viac pozornosti dôchodcom, nieke‑
dy aj jedno pekné 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. Pra‑
jeme vám všetkým veľa síl a zdravia, aby
sme sa ešte dlho mohli stretávať.
Gabriella Sárkány, predseda organizácie

Szentmihályfai Hírnök

Gyermeknap a faluban
Ahogy a 2015‑ös, úgy a 2016‑os évben is
megvalósult falunkban a gyermeknap. Ki‑
jelenthetjük, hogy a müsorok évről évre egy‑
re színvonalasabbak, s egyre több gyerme‑
ket és felnőttet vonzanak. A tavalyi éveben
a Kuttyomfitty társulat zenés mesejátékát te‑
kinthették meg a gyerekek, tüzoltó‑, és ku‑
tyás bemutatót láthattak, ugrálóvárban ug‑
rálhattak és versenyekbe kapcsolódhattak be.

Az idei évben a Rivalda színházi társulat
előadása után a fiatal kis tüzoltóink bemu‑
tatóját tekinthettük meg. Közben ugrálóvár
áll a gyermekek rendelkezésére és különfé‑
le versenyekbe kapcsolódhattak be, vala‑
mint arcfestésen vehettek részt. Ezt követte
a gyermek futballkupa, ami szerencsére a vi‑
haros időjárás ellenére is megvalósult. Nagy
sikert aratott az újonnan alakult Rohamcsi‑
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gák elnevezésű női futballcsapat megméret‑
tetése a helyi férfiak csapatával. A szórako‑
záshoz a zenét a Tesók zenekar szolgáltatta.
A gyermekek ingyen frissítőt, ételt és süte‑
ményt kaptak a község jóvoltából. A felnőt‑
tek a helyi büfében frissíthették fel magu‑
kat. A változékony idő ellenére az akció na‑
gyon jól siketülk kicsik és nagyok örömére.
Ezúton köszönjük mindazoknak az anyagi
és egyéb segítséget, akik támogatták a ren‑
dezvény létrejöttét.
(–)

A mi községünk

Szentmihályfai Hírnök / Hlásnik obce Michal
na Ostrove – Szentmihályfa önkormányzatának
információs lapja | Informačné noviny samosprávy
obce Michal na Ostrove. Felelős szerkesztő | Re‑
daktor: Rajkovics Péter. Szerkesztő | Redaktor:
Álló István. Fényképész | Fotograf: Ladislav Ker‑
tész. A kiadásért felel | Za vydanie zodpovedá:
Július Borbély, starosta obce. Kiadja | Vydáva:
A Szentmihályfai Községi Hivatal | Obecný úrad
Michal na Ostrove. Grafikai előkészítés | Grafická
úprava: Róth Andrea. Nyomdai munka | Tlač:
Reproffset spol. s r. o., Dunajská Streda.
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Megtartotta évértékelő beszámolóját
a Szentmihályfai ÖTT
A testület 2015‑ös évét Koráb Attila pa
rancsnok értékelte ki. Az összejövetelen
részt vett a járási szervezet megbízottja
nevében Bugár Ildikó, továbbá hat körzet
parancsnoka, Mocsonoki József.
A testület márciusban részt vett a körzeti gyű‑
lésen, melyet Lócson rendeztek. A fő téma
a tavaszi felkészülő verseny és az állami tá‑
mogatás volt. A szentmihályfai testület kér‑
vényezte a tavaszi felkészítő verseny rende‑
zési jogát, melyet meg is kapott.
Április második hetében az Öntékéntes
Tűzoltó Szervezet járási bizottsága szervezett
iskolázást, melynek szentmihályfai résztve‑
vői is voltak Koráb Attila parancsnok, Gálffy
Frigyes gépész személyében. Mandák Mi‑
hály pedig preventív ellenőrként vett részt.
Ifj. Mezzei Attila sikeres bírói vizsgát tett, így
a szentmihályfai testületnek is lesz képvise‑
lője a bírói karban.
Elkészült az 1850 cm3 –es új versenymo‑
tor, mely Csehországban lett megrendelve
és áprilisban került sor az átvételre. A testü‑
let vásárolt hozzá megfelelő nagy teherbírá‑
sú tömlőket is.
A motor okozta örömhír után jött egy en‑
nél is nagyobb hír: a testület április 17‑én ve‑
hette át az új Iveco Daily tűzoltókocsit, me‑

lyet személyesen Robert Kaliňák belügymi‑
niszter adott át. Ez egy igazi mérföldkő volt
a szentmihályfai tűzoltóság életében. Az új
Iveco Daily tűzoltóautóban 750 liter víz fér
el és hat személyes. Az új autónak köszön‑
hetően 30 év szolgálat után leváltásra került
elődje, egy Avia típusú régebbi tűzoltóautó.
Időközben a testület csapata is megkezd‑
te a felkészülést a versenyekre, melyet a fiúk
nagy odaadással végeztek.
Szintén áprilisban került megrendezés‑
re a Húsvéti Nyúl elnevezésű verseny, me‑
lyet a dióspatonyi és kisfaludi csapat közö‑
sen szervezett. Az eseményre a Slovakia Ring
aszfaltján került sor, és a mihályfai csapat a 9.
helyezést érte el.
Április 30‑án került sor májusfa állításá‑
ra, amely egy nagyon jó hangulatú rendez‑
vényként sikerült, ezért a tradíció megterem‑
tése végett 2016‑ban ismét sor kerül erre az
eseményre.
Május 10‑én a szentmihályfai testület ren‑
dezhette a körzeti versenyt, ahol a szervezetet
két csapat képviselte. Az egyik csapat a har‑
madik helyezésnek köszönhetően bejutott
a Balonyon megrendezett járási versenyre,
ahol a középmezőny volt a végállomás. Jú‑
niusban Csenkén éjjeli versenyre került sor,
ahol községünk csapata szintén rajthoz állt.

Június 12‑én a testület legfiatalabb csapata
Dióspatonyban a Láng elnevezésű versenyen
vett részt, és mindjárt az első versenyen a do‑
bogó legfelső fokára állhattak, ezért külön
gratuláció jár nekik. A kis tűzoltók a gyerek‑
napon tűzoltásból tartottak bemutatót, amely
a felsőpatonyi alapiskola által rendezett csa‑
ládi napon is helyet kapott.
Augusztusban kerültek megépítésre a Mi‑
nyon szalmabábúk, melyek annyira fantasz‑
tikusan sikerültek, hogy még ma is napon‑
ta látni érdeklődőket, akik a bábuknál készí‑
tenek fényképeket. Ezért a következő évben
a Minon‑család bövítését tervezzük.
A falunap előtt a dunaszerdahelyi hivatá‑
sos tűzoltókkal a testület tagjai közösen ki‑
vágták a futballpályánál a gyalogosokat ve‑
szélyeztető száraz fákat. Ennél a beavatkozás‑
nál egy 40 méter magasságig elérő létrás‑ko‑
saras tűzoltókocsi volt a segítségükre. Vala‑
mint az év elején sor került a Szentmihályfa
és Szentmihályfa Kolónia útszakaszon talál‑
ható veszélyes fapóznák eltávolítására is.
Az augusztus 22‑én megrendezésre kerülő
hagyományos falunap megszervezésével a fa‑
lu képviselő testülete újra a tűzoltó szerveze‑
tet bízta meg, amely évről évre egyre színvo‑
nalasabb, változatosabb programokkal ked‑
veskedett a falu lakosságának és a vendégek‑

Szentmihályfai Hírnök
nek. A környező falvakat sújtó nagy esőzé‑
sek ezúttal a községet elkerülték, így a szer‑
vezet eredményes falunapot zárhatott. Öröm‑
teli, hogy a képviselő testület a 2016‑os falu‑
nap megszervezésével ismét a tűzoltó szerve‑
zetet bízta meg, így a vezetőség várja mind‑
azok jelentkezését, akik szeretnének bármi‑
lyen formában segíteni.
A tűzoltó testület 2015‑ben két alkalommal
volt vizet szivattyúzni az újsoron és a falu kö‑
zepén. A problémát két úszó és egy PS szi‑
vattyúk segítségével távolították el.
Novemberben utca takarításra is sor ke‑
rült, ugyanis a műfüves pálya építésénél a te‑
herkocsik a kis utcán keresztül szállították
a követ, így 5 centiméter sarat hordtak az
útra. Ennél az alkalomnál az Iveco szivat�‑
tyúja komoly próbán esett át, és nagyon jól
teljesített.
A testület 2015‑ben is pályázott a „Celo‑
plosné rozmiestnenia síl a prostriedkov ha‑
sičských jednotiek“ elnevezésű támogatásra,
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ahol a B kategóriás besorolást kapták. Eb‑
ből kifolyólag 2000 eurós támogatás jutott
a szentmihályfai szervezetnek, melyet a tech‑
nika és védőfelszerelés bővítésére költöttek.
Komoly problémát jelentenek a tűzesetek
a roma soron, sajnos a község ez miatt a já‑
rásban evidált tűzesetek miatt az élen jár a ha‑
mis riasztások listáján. 2015‑ben már ugyan
kevesebb ilyen jellegű riasztás érkezett, és
a nagyszombati központban is tudják, miről
van szó. A riasztások esetében először értesí‑
tik a szentmihályfai szervezetet, hogy ellen‑
őrizzék le a riasztás valóságát.
A testület köszönetet mond a falu lakossá‑
gának, a képviselő testületnek, a polgármes‑
ternek, szponzoroknak, és nem utolsó sorban
a testület tagjainak, versenyzőinek, hogy tá‑
mogatásukkal és áldozatos munkájukkal hoz‑
zájárultak a közös célok eléréséhez.
Remélik, a Hodosi, Dióspatonyi, Kisfaludi
és Szentmihályfai testület közt kialakult ös�‑
szetartás még hosszú ideig elkísér bennünket.

Április harmadik hétvégéjén
zajlott a Barátság futóverseny
Dióspatony és Felsőpatony között,
mely során a versenyzők községün‑
kön is áthaladtak. Az esemény során
egy szentmihályfai futó is volt, Gyur‑
kovics Erika személyében, aki közsé‑
günket képviselte és remek idővel is‑
mét teljesítette a távot. Gratulálunk!
álló

Újszülöttek  | Novorodenci
Vachálková Sofia, 2015 június
Bernáth Léla, 2015 július
Gyurkovics Márk, 2015 szeptember
Oravcová Nela, 2015 szeptember
Sárköziová Mária, 2015 október
Banduričová Amira, 2015 november

Távoztak tőlünk | Odišli
Mandák István | Mandák Štefan – 1933
Kuzma István | Kuzma Štefan– 1934
Meleg Anna | Melegová Anna– 1937
Czucz István | Czucz Štefan– 1946
Žofková Eva | Žofková Eva– 1947
Szabó Mihály | Szabó Michal– 1948
Tavalyová Janka | Tavalyová Janka– 1948
Gyurkovics Kálmán | Gyurkovics Koloman– 1950
Stojka Lajos | Stojka Ľudovít– 1964
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Dôležité je, aby fanúšikovia boli spokojný!
Po dvoch rokoch vedie futbalové muž dobrá komunita, ľudia milujú futbal, pre‑ prišli noví hráči a kvalitne sme sa zlepšili,
preto šieste miesto nemohlo zostať.
stvo, ktoré účinkuje v VI. lige opäť Peter to som súhlasil.
Ako by si hodnotil jesennú časť sezóny?
Akou zmenou prešiel hráčsky káder?
Sánta. V čase našej uzávierky mužstvo – S jeseňou môžeme byť spokojný, ale bo‑ – Odišiel Peter Szabó, ktorý sa rozhodol vo
obsadzovalo v tabuľke druhé miesto. li zápasy, v ktorých s malou dávkou šťastia futbale nepokračovať. Ďalej odišiel Tibor
Vyspovedali sme trénera mužstva, Pet sme mohli aj vyhrať. Boli tri zápasy v kto‑ Döme, ktorý bol prínosom do hry, ale ne‑
rých sme prehrali, napríklad doma proti skôr výkonnostne klesol. Taktiež odišiel aj
ra Sántu.

Sapu alebo v Dolnom Štále, ale so šťastím
Na začiatku sezóny si sa stal opäť tré- sme mohli zachraňovať aspoň bod. Jeseň by
nerom mužstva.
som v krátkosti hodnotil tak, že výsledky sú
– Tešil som sa, že v Michale na Ostrove vzhľadom k hráčskemu kádru primerané.
opäť naštartovali mužský futbal a hneď po
Aká bola zimná príprava?
prvej sezóne sa nám podarilo naplniť cieľ, – Zimná príprava bola úspešná, na jar‑
postúpiť z tretej triedy. Medzi tým ma kon‑ nú časť sme sa mohli pripravovať v kľude.
taktoval starosta Július Borbély, či by som Cieľom bolo, aby sme skončili do šiesteho
neprebral mužstvo. V dedine bola vždy miesta, ale keďže sa v zime udiali zmeny,

Tamás Vendég. Naopak, prišiel Tamás Mé‑
ri, Csaba Gönczöl, Tamás Nagy a Miroslav
Volný. Kvalitou sme sa zlepšili. Mali sme
vytipovaných ešte dvoch hráčov, ale roz‑
hodli sa inak. Na túto sezónu máme vý‑
borný káder. Hráčsky káder okrem uvede‑
ných hráčov pozostáva: Alex Borbély, Vik‑
tor Kovácsr. Márk Gálfy, Viliam Hodosi,
Petr Puha, František Puha, Szabolcs Na‑
gy, Tamáš Varga, Tamáš Lelkes, Dávid Fa‑
tona, Dávid Csolle, Tamás Kvarda, Franti‑
šek Méri, Tamás Ambrus.
Aké sú ciele mužstva na jar?
– Na začiatku prípravy sme za cieľ vytý‑
čili druhé miesto. Vzhľadom k tomu, že
Sap má na čele tabuľky veľký náskok a my
máme dobrý káder, druhé miesto je reál‑
ne. Budeme sa snažiť vyťažiť maximum.
Treba však pripomenúť, že vďaka multi‑
funkčnému ihrisku sme sa mohli pripravo‑
vať vo výborných podmienkach a to nám
pomohlo aj k lepším výkonom. Je dôleži‑
té, aby fanúšikovia po domácich zápasoch
odišli spokojní, a zaujímali sa aj o zápa‑
sy u súperov. Pre nás je však predovšet‑
kým smerodajná spokojnosť ľudí, čo na‑
vštevujú futbal.
István Álló

Szentmihályfai Hírnök
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Fontos, hogy a közönség elégedett legyen!
Hogy alakult télen a játékoskeret?
Milyenek a csapat céljai tavasszal?
Két év kihagyás után ismét Sánta Péter irá
nyítja községünk futballcsapatát a duna – Távozott Szabó Péter, aki úgy döntött, hogy – A felkészülés tehát elején kitűztük a máso‑
szerdahelyi járás VI. ligájában. Az együttes nem folytatja tovább. Elment Döme Tibor, aki dik hely megszerzését. Tekintettel arra, hogy
remekül szerepel, lapzártánk idején a ta az elején nagyon hozzátett a csapatjátékhoz, a Szapnak jelentős előnye volt és a játékoske‑
bella második helyét foglalta el és hat mér de később csökkent a teljesítménye. Úgyszin‑ ret is elég jó, ezért a második helyet tartot‑
kőzés óta tartó győzelmi sorozat ért véget. tén távozott Vendég Tamás. Érkezett Méri Ta‑ tuk reálisnak. Megpróbáljuk kihozni a ma‑
más, Gönczöl Csaba, Nagy Tamás és Miroslav ximumot. Fontos megemlíteni, hogy az új
Csapatunk edzőjét, Sánra Pétert faggattuk.
A bajnokság elején ismét te lettél a csapat edzője.
– Örültem, hogy Szentmihályfán újra indult
a futball és mindjárt az első alkalommal si‑
került a kitűzött célt teljesíteni, ami az volt,
hogy a harmadik osztályból feljebb kerülni.
Mikor megkeresett a polgármester és a veze‑
tőség, hogy elvállalnám‑e az edzőséget, szí‑
vesen igent mondtam, mert Szentmihályfán
mindig jó közösség volt és az emberek is sze‑
retik a futballt.
Hogy értékelnéd az őszi idényt?
– Meg lehetünk elégedve az ősszel, de voltak
olyan mérkőzések, amelyeken kis szerencsé‑
vel nyerhettünk volna. Volt három meccs,
például otthon Szap, vagy Alista ellen, ami‑
kor bár kikaptunk, egy kis szerencsével akár
pontot is szerezhettünk volna. Az őszt rövi‑
den úgy értékelném, hogy a csapat játékoske‑
retéhez képest az eredmény megfelelő.
Milyen volt a téli felkészülés?
– A téli felkészülés sikeres volt, így nyugodtan
lehetett készülni a tavaszra. A kezdeti cél az
volt, hogy az első hat között végezzünk. Mi‑
vel azonban változások történtek télen a csa‑
pat keretében, azaz jöttek új játékosok, ezáltal
minőségileg jobbak lettünk, a cél is változott:
nem maradhatott a hatodik hely. Szerettünk
volna másodikként végezni a bajnokságban,
ami sikerült is. Ennek nagyon örölünk.

Volný. Minőségileg nagyot fejlődtünk előre.
Volt még két kiszemelt játékos, de ők úgy dön‑
töttek, nem igazolnak hozzánk. Erre a bajnok‑

műfüves pályának köszönhetően kiváló kö‑
rülmények között készülhettünk, ez is hoz‑
zásegített a teljesítményünkhöz. Lényeges

ságra nagyon jó keretünk volt/van. A játékos‑
keretet alkotják még: Borbély Alex, Kovács
Viktor. Gálfy Márk, Hododsi Vili, Puha Péter,
Puha Ferencz, Nagy Szabolcs, Varga Tamás,
Lelkes Tamás, Fatona Dávid, Csolle Dávid,
Kvarda Tamás, Méri Ferencz, Ambrus Tamás.

dolog, hogy a közönség elégedetten távoz‑
zon az otthoni mérkőzések után és érdek‑
lődjenek az idegenbeli mérkőzések után is.
Számunkra az a mérvadó, hogy az emberek
meg legyenek elégedve.
Álló István

A Szentmihályfa játékoskere
te a 2015/2016‑os idényben |
Hráči družstva Michal na Ostrove
v sezóne 2015/2016
Kapusok | Brankáry:
Borbély Alex, Šanta Peter, Volný Miroslav
Mezőnyjátékosok | Hráči v poli:
Kovács Viktor, Méry Tamás, Gálfy Márk,
Hodosi Vilmos, Varga Tamás, Gönczöl Csa‑
ba, Csölle Dávid, Nagy Tamás, Lelkes Ta‑
más, Fatona Dávid, Puha Ferenc, Ambrus
Tamás, Volný Miroslav, Nagy Szabolcs, Pu‑
ha Péter, Szabó Péter, Sofka Stanislav, Döme
Tibor, Vendégh Tamás, Varga Marián, Sebes‑
tyén Ferenc.
Vezetőedző | Hlavný tréner:
Šanta Péter
Csapatvezető | Vedúci mužstva:
Szarvas Attila, Gyurkovics Kálmán
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Pingpong tornával indult az év Szentmihályfán
Január 3‑án már kilencedik alkalommal
került megrendezésre a hagyományos
újévi ping‑pong torna Szentmihályfán,
amelyre ezúttal 31 versenyző nevezett.
A torna csoportküzdelmekkel indult,
majd kiesési rendszerben folytatódott.
Az egész napos küzdelmet végül Szável Im‑
re nyerte Major Gyula előtt, a harmadik he‑
lyen Fodor Lajos, a negyediken pedig Soóky
Tamás végzett. Külön dicséret illeti a győztes
Szável Imrét (aki a járási bajnokságban Baka
színeiben szerepel), ugyanis Szentmihályfára
további 4 tehetséges fiatallal érkezett, akik ba‑
kai nevelésként még sok örömöt okozhatnak
a község és a járás sportágának.
„Ismét egy remek színvonalú, nagyon jó tor‑
nát láthattunk, melyen kiváló hangulat ural‑
kodott. Tavalyhoz képest 9 játékossal több je‑
lentkezett, ami nagy öröm számunkra. A mér‑
kőzéseket már hagyományosan Álló István
mérnök és Fekete Péter vezényelték le. Kö‑
szönjük a szentmihályfai önkormányzat és
a többi támogató segítségét, továbbá minden‑
kinek, aki bármivel részt vett a torna szerve‑
zésében. Jövőre jubileumi 10. alkalommal is
szeretnénk hasonlóan sikeres eseményt szer‑
vezni.” ‑ nyilatkozta a torna főszervezője, Cseh
Gábor.
Álló István, Fotó: Cseh Gábor

A szentmihályfai ping‑pong
torna helyezettjei | Umiestnenia
stolnotenisového turnaja
v Michale na Ostrove
1 ■ Szável Imre
3 ■ Fodor Lajos

2 ■ Majer Gyula
4 ■ Soóky Tamás

V Michale na Ostrove nový rok
zahájili stolnotenisovým turnajom
3. januára už deviaty‑krát usporiadali
tradičný novoročný stolnotenisový tur
naj v Michale na Ostrove, ktorého sa zú
častnilo 31 súťažiacich. Turnaj sa začal
skupinovými bojmi a pokračoval zostu
povým systémom.
Celodenný zápas napokon vyhral Imre
Szável pred Gyulom Majorom. Lajos Fo‑
dor získal tretie miesto a na štvrtom mies‑
te sa umiestnil Tamás Soóky. Osobitná po‑

chvala patrí Imre Szável (ktorý na okres‑
ných majstrovstvách reprezentuje obec Ba‑
ka), nakoľko na náš turnaj prišiel s ďalší‑
mi štyrmi mladými hráčmi, ktorí ako od‑
chovanci obce Baka môžu potešiť so svoji‑
mi úspechmi v tejto disciplíne nielen našu
obec ale aj celý okres.
„Opäť sme videli kvalitný a veľmi dobrý
turnaj, kde prevládala výborná nálada. V
porovnaní s minulým rokom prišlo o deväť
hráčov viac, čo je pre nás veľkým potešením.

Zápasy už tradične sprevádzal inžinier Is‑
tván Álló a Péter Fekete. Ďakujeme za po‑
moc samosprávy obce Michal na Ostrove,
ako aj všetkým sponzorom a každému, kto‑
rý sa podieľal na príprave a úspešnom prie‑
behu súťaže. ,,Budúci rok pri príležitosti ju‑
bilejného desiateho ročníka turnaja by sme
chceli usporiadať podobné úspešné podu‑
jatie.” ‑ povedal hlavný organizátor turnaja,
Gábor Cseh.
István Álló, Foto: Gábor Cseh

