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Jelšovce sú na dobrej ceste
.....Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás po
druhýkrát úctivo pozdravil.
.....Tak, ako sme si predsavzali, dostáva sa vám do
rúk druhé číslo našich novín. Na poslednom rokovaní
obecného zastupiteľstva a po dohode redakčnej rady
sme sa rozhodli, že noviny budú prinášať aj aktuálne
správy o rokovaniach obecného zastupiteľstva (OZ).
Z toho posledného, ktoré sa konalo 21.mája,
rezonovalo hlavne aktuálne riešenie vzniknutej
situácie v materskej škole po stránke kapacity. Na
zasadnutí sa zúčastnili predstavitelia pedagogického
zboru i rady školy. Poslanci sa vyjadrovali k tejto
téme a hľadali sa možnosti ako vzniknutý stav riešiť.
Starosta pripomenul dôležitý fakt, že do tejto
predškolskej ustanovizne od jej vzniku neboli
investované finančné prostriedky, či po stránke
budovy
alebo
technického
vybavenia.
Je
pochopiteľné, že „zub času“ spôsobil, že dochádza k
výpadku najmä po stránke kanalizačných,
vodovodných rozvodov a zariaďovacích predmetov
(umývadlá, vodovodné batérie atď.). Obec sa až v
júli 2003 zo zákona stala zriaďovateľom tejto
predškolskej inštitúcie, ale už aj predtým obec
pomáhala po viacerých stránkach pri riešení jej
problémov, hoci to mal zabezpečovať v plnej miere
Okresný úrad v Nitre - Odbor školstva. Na základe
týchto skutočností musí počas prázdnin dôjsť k
rekonštrukcii kanalizačného potrubia vedúceho z
kuchyne, pretože je v havarijnom stave a je veľmi
ťažké predpokladať, keď sa začne so stavebnými
prácami, čo sa ešte vyskytne a zistí, pretože tieto
rozvody sú tam uložené od otvorenia materskej
školy.
......Poslanci, ale i hostia na rokovaní diskutovali aj o

možnostiach riešenia kapacitného problému, kde
starosta informoval prítomných o finančných
možnostiach obce. Poslanci, pedagogický zbor i
predstavitelia rady školy sa dohodli, že sa v blízkej
budúcnosti stretnú, prekonzultujú svoje návrhy a
predložia
ich
na
prerokovanie
obecnému
zastupiteľstvu.
.....Starosta v ďalšom bode svojho referátu
informoval o činnosti obecného úradu od posledného
rokovania OZ informoval o úspešnom zavŕšení
projektu a podpísaní zmluvy s Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR o pridelení
dotácie na výstavbu technickej vybavenosti
„Dolné funduše“ vo výške 2.896.000,-Sk na
výstavbu miestnej komunikácie a kanalizácie. Tu
je dôležité pripomenúť zásadnú skutočnosť a síce to,
že obec Jelšovce podala viacero žiadostí a projektov,
kde sa uchádzala o pridelenie finančných
prostriedkov na riešenie infraštruktúry, bežnej údržby
obecných budov a zariadení, ako aj školských,
kultúrnych, športových zariadení, či odpadového
hospodárstva. Je potrebné zdôrazniť, že pri každom
projekte sú striktne určené podmienky na čo sa môžu
finančné prostriedky (za predpokladu, že projekt
bude úspešne schválený) použiť. Finančné
prostriedky, ktoré sú poskytnuté z MVaRR SR musia
byť jednoznačne použité na výstavbu miestnej
komunikácie a kanalizácie na Dolných fundušoch a
nie je ich možné použiť na iné účely (napr. na
výstavbu kanalizácie v ostatných častiach obce).
.....Poslanci boli informovaní o havarijnom stave
strechy na dome smútku a o zatekaní do
spomínaného objektu. Na základe tejto skutočnosti
schválili jej okamžitú opravu, aby nedošlo k
rozsiahlejším poškodeniam v interiéri domu smútku.
.....Následne bola prerokovaná požiadavka členov
obecného hasičského zboru o pridelenie finančných
prostriedkov na opravu strechy hasičskej zbrojnice,
ktorá je v dezolátnom stave. Krytina, ale hlavne krov
je veľmi poškodený a z tohto dôvodu, po dôkladnom
posúdení jestvujúceho stavu, rozhodli poslanci o
pridelení finančných prostriedkov na jej opravu za
podmienky, že všetky stavebné práce si budú hasiči
zabezpečovať sami.
Vážení spoluobčania, toto boli tie najzávažnejšie
fakty z posledného rokovania obecného zastupiteľstva.
(pokračovanie na 2. strane)
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Jelšovce sú na dobrej ceste
Ako som už uviedol na titulnej strane, naša obec
podala tohto roku viacero projektov, s ktorými vás
chcem v krátkosti oboznámiť.
1. Žiadosť Obce Jelšovce o poskytnutie finančných
prostriedkov z Ministerstva životného prostredia SR
vo výške 6.593.000,-Sk na dostavbu čistiarne
odpadových vôd a kanalizácie.
2. Žiadosť Obce Jelšovce o poskytnutie dotácie na
individuálne potreby obce z Ministerstva financií SR
vo výške 250.000,-Sk na rekonštrukciu verejného
osvetlenia a miestneho rozhlasu.

3. Žiadosť Obce Jelšovce o poskytnutie finančných
prostriedkov z výťažku lotérií alebo iných
podobných hier z Ministerstva financií SR vo výške
294.501,-Sk na rekonštrukciu vnútorných rozvodov
zdravotechniky v základnej škole a 258.581,-Sk na
rekonštrukciu kanalizačných a vodovodných
rozvodov v materskej škole.
4. Žiadosť Obce Jelšovce o poskytnutie finančných
prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške
1.172.966,-Sk na výstavbu zberného odpadového
dvora.
5. Vypracovanie a podanie projektu o pridelenie
finančných prostriedkov z programu „Obnova
dediny„ vo výške 140.000,-Sk na realizáciu
viacúčelového ihriska.
Pomoc Európskej únie v rámci štrukturálnych fondov
sa Obec Jelšovce v roku 2004 pokúša využiť cez tri
projekty.
.....Prvý projekt podala Obec Jelšovce a jej 12
partneri, (Obce Čakajovce, Lužianky, Zbehy,
Ľudovítová, Podhorany, Koniarovce, Bádice,
Hruboňovo, Šurianky, Kapince, Malé Zálužie, Nové
Sady) zo sektorového operačného programu
Základná infraštruktúra – na vypracovanie
spoločného územného plánu subregiónu týchto obcí
vo výške 39.122 EUR.
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......Druhý projekt podala Obec Jelšovce cez
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v
rámci Operačného programu Základná infraštruktúra
– budovanie školskej infraštruktúry – na Zlepšenie
vzdelávacieho a výchovného procesu Základnej
školy v Jelšovciach vo výške 4.444.464,-Sk.
......Tretím podaným projektom Obce Jelšovce, cez
MVa RR SR v rámci OP - Základná infraštruktúra –
budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry - na
Zlepšenie vzdelávacieho procesu Materskej školy v
Jelšovciach vo výške 2.959.321,-Sk.
......Tu treba upozorniť na jednu skutočnosť, že pri
každom projekte, či žiadosti, sa obec podieľa na
spolufinancovaní podaného projektu a musí si tieto
finančné prostriedky aj vo svojom rozpočte na tieto
účely vyčleniť.
.....Verím, že som problematiku projektov a žiadostí
dostatočne jasne vysvetlil. Myslím si, že obec v
rámci svojich možností vyvíja dosť aktivít na možnú
realizáciu, podporu a zveľaďovanie obecného
majetku. Samozrejme, nie každá podaná žiadosť
musí byť úspešná, ale zatiaľ z hore spomínaných
podaných projektov (žiadostí) neprišla žiadna
písomná správa o ich zamietnutí, takže musíme
počkať na rozhodnutie kompetentných.
......Ja by som týmto ukončil svoj krátky príhovor s
prísľubom, že o všetkých aktuálnych skutočnostiach
v obci, aj o výsledkoch podaných projektov vás
budeme priebežne informovať v ďalších číslach
našich novín.
Ladislav Hroššo
starosta obce
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Život v našej škole
.....Tunajšiu školu navštevuje 26
detí, ktoré sú vzdelávané v troch
trie-dach. V prvej triede sa učia
žiaci 1.a 4.ročníka a triednou
učiteľkou je Mgr. Miriam Molnárová.
.....Triednou učiteľkou druhej
triedy, kde sa učia žiaci 2.ročníka
je Mgr. Patrícia Halászová a žiaci
3.ročníka sa učia v tretej triede
s triednou učiteľkou Mgr. Klaudiou Klemanovou.
.....Popoludňajšiu činnosť v ŠK
zabezpečuje vychovávateľka Anna
Gombíková. Riaditeľkou školy je
PaedDr.
Janka
Miškolciová.
Okrem výchovno-vzdelávacieho
procesu je pestrá aj mimoškolská
činnosť školy. Žiaci pracujú v
troch
záujmových
krúžkoch,
vedených pedagógmi tunajšej
školy a od septembra radi uvítame
v našich radoch i našich bývalých
žiakov. V škole sa vyučujú aj dva
nepovinné predmety – náboženská
výchova a nemecký jazyk, ktoré
navštevuje 99% žiakov školy.
Rovnako pre záujemcov je v škole
zriadené vyučovanie anglického
jazyka, pod vedením Mgr. Márie
Pavlenovej.
.....Tradične sa žiaci prezentujú
pripraveným kultúrnym programom v KD s príležitosti osláv Dňa
matiek a Mikulášskeho posedenia
pod jedličkou.
.....Škola je zapojená do projektu
„Zdravá škola“ a na základe
vypracovania projektu sme dostali
certifikát. V rámci toho sa okrem
iných aktivít každoročne zapájame
do zberovej ligy zberom starého
papiera. V tomto školskom roku
sme nazbierali 1 960 kg papiera.
Rovnako každoročne zahŕňame do
plánu práce školy aj týždenný

pobyt v Škole v prírode. Miesto
pobytu meníme a tak sa snažíme
učiť spoznávať našich žiakov
krásne miesta našej vlasti a zažiť
pekné chvíle i mimo školy.
.....V rámci výchovy kultúrneho
diváka navštevujeme dvakrát ročne
divadelné predstavenie v bábkovom divadle Nitra v spolupráci
s MŠ Jelšovce. Tento rok sme mali
možnosť vidieť predstavenie Snehová kráľovná a do školy zavítalo
Kúzelnícke divadielko ALBERT.
.....V spolupráci s MŠ sme v tomto
školskom roku zrealizovali exkurziu u hasičského požiarneho zboru
v Nitre a navštívili sme jazdeckú
školu na Kyneku, kde deti videli
pútavé ukážky vystúpenia ich
rovesníkov a sami si mohli vyskúšať skutočnú jazdu na koni, či poníkovi. V júni máme ešte v rámci
dopravnej výchovy naplánovanú
návštevu
dopravného
ihriska
v Nitre.
......Žiaci sa zapájajú i do literárnych, výtvarných, matematických, či športových súťaží poriadaných CVČ Domino a Krajským
školským úradom.

.....V školskom roku 2004/2005
bude v škole zriadená počítačová
učebňa s neobmedzeným prístupom na Internet, ktorá bude
sprístupnená i verejnosti.
.....Nakoľko finančná situácia
školstva je veľmi ťažká, sme
vďační firmám i jednotlivcom za
podanie pomocnej ruky formou
sponzorského daru a preto sa
i touto cestou chceme poďakovať
tohtoročným sponzorom školy –
Hasičkému požiarnemu zboru
Jelšovce,
Poľnohospodárskemu
družstvu Jelšovce, p. poslancovi
Kunovi, stolárstvu p. Matulu,
stolárstvu p. Švelana, stolárstvu p.
Kečkéša i výrobni korbáčov p.
Šovčíka.
PaedDr. Janka Miškolciová
riaditeľka ZŠ
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Deň matiek
Keby som videla I v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu za mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.
Milan Rúfus
Bežím hore po úbočí a čo vidia moje oči.
Samý zvonček malilinký, ach, to zvonia konvalinky.
Nečuteľne vyzváňajú, no tým prudšie rozváňajú.
Už ich aj mám za kytičku, veď rozkvitli pre mamičku.
.....Slová tejto piesne sme počuli na oslavách Dňa
matiek v nedeľu 16. mája v kultúrnom dome. Všetky
mamičky, staré mamy a "naďmamy" mali sviatok.
V tento deň sme sa viac ako inokedy zamysleli nad
tým, čo znamenajú pre náš život. Sú symbolom
lásky, dobroty a múdrosti. S úctou sa skláňame nad
tým, koľko práce, úsilia, nadšenia pre nás
vynakladajú. Od prvého dňa narodenia sú pri nás,
aby bol náš život čo najkrajší a najradostnejší, toľko
obetavosti nám venujú. Hodné sú lásky a úcty, lebo
sú naše mamky, mamičky.
......Pásmom básní, piesní, tancov a scénok pozdravili
naše drahé mamy aj najmenšie deti z materskej školy

a žiaci zo základnej školy. Po pestrom a bohatom
programe blahoželali deti svojim mamám a starým
mamám kvetinkami a srdiečkami.

1. sväté prijímanie
Dňa 13.júna žiaci 3. ročníka Základnej
školy v Jelšovciach
pristúpili k 1.
svätému prijímaniu. K tejto významnej
udalosti ich pripravil dôstojný pán Rudolf
Vaško a katechétka Mgr. Mária
Lénartová. Na fotografii sú, zľava :
Tomáš Cigáň, Marek Kopay, Jozef
Lénart, Dominika Berecová, Veronika
Procingerová,
Marcela
Kečkéšová,
Kristína
Procingerová,
p.
Anna
Gombíková, dôstojný pán Rudolf Vaško a
Mgr. Marika Lénartová.
Mgr. Lýdia Molnárová

Mgr. Lýdia Molnárová
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Deň detí
.....Pri príležitosti MDD zorganizovala kultúrna komisia obecného
zastupiteľstva dňa 6. júna výlet do
Bojníc. Akcie sa zúčastnili naši
škôlkári aj školáci spolu so svojimi
rodičmi a starými rodičmi. Pekné,
slnečné počasie nám v nedeľu
umožnilo bezproblémovú návštevu všetkých zaujímavých miest v
Bojniciach.
.....Vari nikto zo zúčastnených
nevynechal návštevu miestnej
ZOO, ktorá je v súčasnosti obohatená o rôzne zaujímavé atrakcie
pre deti.
.....Okrem prehliadky zvierat, si
mohli deti vyskúšať jazdu na
poníkoch, vodných plavidlách, či
formuliach a autíčkach. Nebolo
vynechané ani miestne detské
ihrisko s preliezkami. Deti
nakŕmili aj slonov a asi najväčšou
atrakciou nielen pre deti, ale aj pre
nás dospelých, bola ukážka
cvičenia slonov, ktoré nám
predviedli hru na ústnej harmonike
či futbal so svojim cvičiteľom a na
záver nám zazvonili zvoncom.
.....Okrem návštevy ZOO nám
Bojnice ponúkli aj prehliadku
svojho krásneho zámku.

V tejto zostave sme spoločne strávili príjemný deň v Bojniciach.
Tešíme sa nabudúce ...
.....Množstvo darčekov a suvenírov
nenechalo ľahostajné takmer žiadne dieťa. Prechádzkou po kolonáde
sa mohli deti vyšantiť na obrovskej
nafukovacej šmý-kali, či skákať na
trampolíne.
A samozrejme po
únavnom dni nemohla chýbať ani
výborná zmrzlina.
.....O tom, že sme všetci prežili
krásny a na zážitky bohatý výlet,
nás presvedčili deti, ktoré každé do
jedného pár minút po odchode z
parkoviska zaspalo. Krátko pred

Čo hovoria pranostiky
Hodová Magdaléna plače
.....Čo nevidieť budeme sláviť hodovú nedeľu. Aké
bude vtedy počasie nám možno prezradí ľudová
pranostika. Podľa dlhodobých meraní teploty vzduchu
vrcholí leto v našej oblasti v druhej polovici júla.
Pozrime sa však, čo o tom hovoria pranostiky. Vraj Na
svätého Eliáša (20.7.) je dopoludnia leto, popoludní
jeseň, čo znamená, že deň sa skracuje. Aj k iným
menám v júli (Anna, Jakub) existujú pranostiky, ktoré
hovoria o tom, že leto sa končí. Tieto pranostiky mohli
vzniknúť mimo nášho územia, napríklad v Česku, kde
sa leto končí skôr.
Ak by sme z pranostík chceli zistiť, aké počasie bude
22. júla, museli by sme sa zmieriť s dažďom, pretože
ľudové múdrosti k sviatku svätej Magdalény poznajú
len túto alternatívu: Magdaléna rada plače. Aký ma to
dôvod, to sa dozvieme z ďalšej pranostiky: V deň

príchodom do Jelšoviec sme si
zaspievali obľúbenú pesničku „Už
sme doma z výletu“, poďakovali
sme sa pánovi šoférovi a spokojní
sme sa rozišli.
......Budeme radi, keď aj v
budúcnosti bude organizovaný
výlet buď na kúpalisko, alebo na
iné zaujímavé miesta.
Soňa Hroššová

Márie Magdalény rado poprcháva, pretože svojho
pána oplakáva. Ani dobré rady pre hospodárov sa
dažďu nevyhnú. Zachovaj si gazda, že ti Magdaléna
obyčajne chodí hodne pokropená a ďalej Ak prší na
deň Márie Magdalény, obilie v stodole sa zazelená.
Dlhodobé záznamy o zrážkach však nijako
nepotvrdzujú väčšiu pravdepodobnosť zrážok v 22. dni
mesiaca júla v porovnaní s ostatnými dňami.
Starí Rimania nazvali obdobie najväčších horúčav
kanikula. Začína sa 22. Júla a končí sa 23. Augusta. V
tom čase je slnko blízko súhvezdia psa, z čoho
pochádza aj názov. V starovekom Grécku zas spájali
toto obdobie s okamihom, keď sa prvý raz v priebehu
roka objavila na oblohe najjasnejšia hviezda Sírius.
Hovorí sa jej aj Psia hviezda. V zbierkach pranostík sa
kanikula objavuje pod pojmom „psie dni“. Je tu
napríklad: Psie dni, keď jasné a teplé sú, vždycky
dobrý rok nám prinesú.
Ľudmila Synaková
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Návšteva zo zahraničia
.....Jednou zo zaujímavých udalostí posledných dní je bezpochyby
návšteva predstaviteľov maďarskej
obce Pilisjászfalu.
.....Starosta Kékesi László, poslanci Fodor Rudolf, Lilla Zoltán-né
a poslanec za slovenskú menšinu
žijúcu v obci Gerö László zavítali
28.5. na jelšovský obecný úrad na
oficiálnu návštevu, kde ich prijal
starosta obce Ladislav Hroššo a
poslanci obecného zastupiteľstva.
Po formálnom predstavení sa, ich
starosta privítal v krátkom príhovore v maďarskom jazyku.
Krátkou prechádzkou sa do určitej
miery oboznámili s našou obcou.
Prostredníctvom rozhovoru a knižnej publikácie si aj predstavitelia
jelšovského zastupiteľstva urobili
určitú predstavu o PILISJÁSZFALU.
.....Dôvodom návštevy a hlavnou
témou rozhovoru bol návrh o
nadviazaní vzájomných kontaktov

oboch obcí, v rámci štátov Európskej únie. Celé stretnutie sa nieslo
v nenútenom a priateľskom tóne.
......Prvý pokus z maďarskej strany
o oboznámenie sa s našou obcou
začal už pred dvomi rokmi.
Pilisjászfalu sa nachádza asi 20km
od Štúrova a pár kilometrov od
Budapešti. Prvé zmienky o okrese
PILIS nájdeme v dokumentoch
Vatikánskeho archívu, ktoré sa
datujú od obdobia 13. storočia. Je
to obec, ktorá zachováva staré

ľudové tradície, ale nebráni sa ani
modernému spôsobu života. Do
roku 2003 sa k trvalému bydlisku
prihlásilo viac ako 1100 občanov,
z toho 90% obyvateľstva je
samozrejme maďarskej národnosti
a zostávajúcich 10% tvorí
slovenskú menšinu. Práve vďaka
týmto 10% a počiatočnému
záujmu ich dvoch spoluobčanov o
život
v podobne
zmiešaných
dedinách
vznikla
myš
-lienka nadviazania vzájomných
kontaktov a spolupráce.
.....Prvý krok je za nami a je už len
na nás, či sa rozhodneme
ponúknutú šancu využiť, spoznať
ich spôsob života, dovoliť im
nazrieť aj do toho nášho a možno
sa vzájomne niečomu novému
priučiť a pomôcť si. V blízkej
budúcnosti sa o to pokúsime
opätovaním priateľskej návštevy.
Tatiana Košíková
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Aké boli Jelšovce pred pár rokmi...

Nech pieseň znie !

Miešaný spevokol pod vedením Štefana Balka.
Z príležitosti jubilujúceho spevokolu Dr. Szabó Rezsö, ústredný
tajomník Csemadoku odovzdáva Štefanovi Balkovi vavrínový
veniec Ústredného výboru Csemadoku.

.....Sviatok je v Jelšovciach. Sviatok, ale aký veľký. Tridsiate výročie vzniku v celej krajine dobre
známeho spevokolu oslavuje celá
dedina. Už celých 30 rokov znie
pieseň na perách členov spevokolu. Tridsať rokov chodia na
skúšky po každodennej namáhavej
práci. Tridsať rokov ...
....."Keď
vznikol
spevokol,"
hovorí Lencz György, prvý vedúci
spevokolu, "sám som neveril, že sa
dožijem dnešného dňa. Je pravda,
že od roku 1945 nežijem v
Jelšovciach, ale vo svojich myšlienkach sa často vraciam do tejto
milej dediny, teraz sa spolu s nimi
radujem."
Tridsať rokov... Koľko veľa
milých spoločných spomienok. Už
v roku 1935 to boli slávnosti piesní
v Nových Zámkoch a o dva roky
neskôr v roku 1937 v Leviciach a v
Jelšovciach, kde získal spevokol
neoceniteľné úspechy. Vojna,
dunenie kanónov prerušili ich sna-

ženie. Roky po oslobodení opäť
nežičia Jelšovčanom. Túžba po
spoločnom spievaní však nakoniec
zvíťazí. Pomocou dirigenta Jozefa
Keszelího znova zuní spoločný
spev v Jelšovciach. Potom v roku
1951 opäť ostal spevokol bez
vedúceho (dirigenta). Uvažovali o
tom, kto by bol vhodný pre túto
funkciu. Nakoniec voľba padla na
elektromontéra Štefana Balkó. Veď
už od detstva, od roku 1933 bol
členom
spevokolu.
Dirigent
(vedúci spevokolu) Štefan Balko
už desať rokov stojí na čele
spevokolu. V „civile“ elektromontér. Nie je to zvláštne? Čoho
všetkého je schopný človek
dosiahnuť, ak má pevnú vôľu a
vieru v úspech. „Nepopieram, zo
začiatku som mal z toho strach,“
spomína si s úsmevom Štefan
Balkó. „Teraz už viem, že moje
obavy boli zbytočné. Náš kolektív
sa stal milým oduševneným
spoločenstvom.“

Spevokol oslavuje. Slávnostný je
aj jeho program. Hlas spevákov je
príjemný, ich dlane sú mozoľnaté.
Mozoľnaté od každodennej práce,
veď 70 % členov pracuje v družstve. Vznáša sa ich spev.
Obecenstvo je nadšené, ledva sa
zmestí do priestorov kultúrneho
domu. Spomínajú si. Spomínajú na
milé zážitky a na pomoc, ktorú
dostal spevokol od Jenö Szíjjártóa
(Eugena Szijjartóa) a od Pála
Viszaioho (Pavla Viczaiho).
Zároveň si pripomínajú skvelé
úspechy na vystúpenia v Gombaseku, v Želiezovciach, v Nových
Zámkoch a na iných významných
podujatiach.
.....Znie stále znie spev, ktorý
vánok roznáša do celého sveta.
Mier, mier každému národu.
Z časopisu "A Hét" 1961 preložil
Ing. Jozef Szabó.
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Spoločenská kronika
za obdobie apríl - jún 2004
Vitajte medzi nami
Vanesa Teplanská
– 22.4.2004
Samuel Ladický
– 24.3.2004
Patrik Barbírik
– 26.5.2004
Rebeka Václavová – 21.6.2004
Povedali si „áno“
17.4.2004 – Marianna Križanová z Jelšoviec a Karol
Šrámel z Bratislavy
24.4.2004 – Jana Töröková z Jelšoviec a Martin
Prešinský z Nitry

Jubilanti našej obce
50 rokov :
Juraj Látečka
Irena Hroššová
Jozef Botka
Ľudmila Vaľková
60 rokov :
Imrich Kuna
Juraj Maladi
75 rokov :
Veronika Kunová
80 rokov :
Šimon Benc
Margita Čerešňová
Rozália Križanová
Alžbeta Malagyiová

č.111
č.334
č.170
č.253

8.4.1954
19.4.1954
17.5.1954
18.5.1954

č.212
č.319

1.6.1944
19.6.1944

č.409

5.6.1929

č.224
č. 25
č. 16
č. 75

23.4.1924
11.5.1924
27.5.1924
11.6.1924

Opustili nás
Margita Jakubičková
Ľudovít Herceg
Mária Kunová
Helena Hupková
Margita Balková
Janka Ružvoňová
Helena Bírová
Julianna Vida-Balkóné

2.1.2004
1.2.2004
10.2.2004
20.2.2004
23.2.2004
7.4.2004
16.4.2004
17.4.2004

=
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Ako dopadli voľby a referendum v našej obci ?
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v našej obci konaných v dňoch 3. a 17. apríla.
V prvom kole prezidentských volieb sa
zúčastnilo 334 oprávnených voličov - cca
44% účasť a v druhom kole 232
oprávnených voličov - cca 30% účasť.

Kandidáti

Počet hlasov
13.4.2004
17.4.2004
15
76
1
1
72
85
37
1
30
3

Doc., PhDr. Bútora Martin
Doc., JUDr. Gašparovič Ivan CSc.
RSDr. Kalman Jozef
Ing. Králik Ján CSc.
JUDr. Kukan Eduard
JUDr. Mečiar Vladimír Dr.h.c.
RNDr. Mikloško František
Mgr. Roman Ľubomír
Art.
Ing. Schuster Rudolf
PhD.
Ing. Šesták Jozef
PhD.

141

90

Výsledky volieb referenda konaného dňa 3. apríla.
Referenda sa zo 749 oprávnených voličov zúčasnilo 218 oprávnených voličov. Z toho „áno“ odpovedalo 192
občanov a „nie“ odpovedalo 24. Účasť bola cca 29%.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa 13. júna.
Volieb sa zúčastnilo 86 zo 758 oprávnených voličov – 11,34 %
Politická strana
Strana maďarskej koalície
Aliancia nového občana
Slovenská demokratická a kresťanská únia
Živnostenská strana Slovenskej republiky
Komunistická strana
Slobodné fórum
Koalícia Slovenská národná strana, Pravá SNS
AKTÍVNE ŽENY
– OS Slovenska
SMER ( tretia cesta )
Ľudová strana
- Hnutie za demokratické Slovensko
Kresťansko demokratické hnutie
Koalícia Hnutie za demokraciu, Ľudová únia
Občianska konzervatívna strana

Počet hlasov
24
3
12
1
2
2
2
1
9
9
10
1
4
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Futbal - koniec sezóny
Som rád, že vás môžem oboznámiť s potešujúcimi
správami ohľadom založenia žiackeho družstva.
Položil som zopár otázok vedúcemu družstva p. Jozefovi
Kondrlovi.
:
•
Ako si sa dostal k myšlienke založiť žiacke
mužstvo?
Keď som v poslednom čase prechádzal okolo ihriska,
hrávalo tam pravidelne niekoľko detí futbal. A tak sme si
po dohode so starostom a výborom FO povedali, že
skúsime sa im trochu venovať a založiť žiacke mužstvo.
Touto myšlienkou som sa zaoberal už dávnejšie aj s p.
Križanom, ktorý už nie je medzi nami. Chlapci, s ktorými
sme vtedy začínali, našli uplatnenie v "A" mužstve.
•
Koľko detí prejavilo záujem o futbal a aký je ich
vekový priemer?
Záujem prejavilo 15 detí a ich vekový priemer je 10
rokov.
•
Ktorý zo žiakov by mohol byť budúci Maradona
či Zidane?
Všetci chlapci sú usilovní a hrať futbal ich baví.
•
Aké sú tvoje predstavy o činnosti oddielu a čo by
ste chceli spolu dosiahnuť?
Teraz chceme chlapcov zaregistrovať, prihlásiť do súťaže
a tam obstáť čo najlepšie a vzorne reprezentovať našu
obec.
•
Aká je podpora rodičov?
Som rád, že rodičia súhlasia s touto myšlienkou. Touto
cestou by som chcel pozvať ostatných chlapcov, aby prišli
medzi nás a pomohli nám vybudovať dobré mužstvo.

Výsledky zápasov v jarnej časti sezóny
2003/2004 - III.A TRIEDA - MUŽI
Jelšovce – Hruboňovo
Báb – Jelšovce
Jelšovce – Kráľová nad Váhom
Drážovce – Jelšovce
Jelšovce – Dolné Lefantovce
Dlhá nad Váhom – Jelšovce
Jelšovce – Veľká Dolina
Horné Lefantovce – Jelšovce
Jelšovce – Nové Sady-Čab
Lukáčovce – Jelšovce
Jelšovce – Podhorany
Čakajovce – Jelšovce

3:1
5:3
0:5
0:3
0:1
4:0
3:0
3:1
1:2
0:3
6:0
6:3

•
Ako často sa stretávate (trénujete)?
Zatiaľ sa stretávame raz za týždeň, vždy v piatok o 16.30
hodine.
•
Kedy môžeme vidieť prvý zápas?
V najbližšej dobe chceme zohrať aj prípravný zápas, aby
sme sa vedeli dobre pripraviť na hodový zápas.
•
Čo by si odkázal našim športovým priateľom?
Chcel by som požiadať našich športových priateľov o
podporu a dúfam, že prídu povzbudiť aj na naše zápasy.
Ing. Pavol Hroššo

Výsledná tabuľka v sezóne 2003/2004
III.A TRIEDA - MUŽI
1. Kráľová nad Váhom
2. Dolné Lefantovce
3. Lukáčovce
4. Horné Lefantovce
5. Čakajovce
6. Nové Sady-Čab
7. Dlhá nad Váhom
8. Jelšovce
9. Báb
10. Drážovce
11. Hruboňovo
12. Podhorany
13. Veľká Dolina

105 : 4 .........68..(+32)
61 :30 .........59..(+23)
53 :37 .........44....(+8)
49 :33 .........43....(+7)
68 :43 .........42....(+6)
55 :55 .........37....(+1)
32 :32 .........31.....(-5)
46 :60 .........31.....(-5)
47 :40 .........28.....(-8)
38 :77 .........23...(-13)
32 :62 .........21...(-15)
37 :78 .........19...(-17)
10 :82 ...........7...(-29)

NEPREDAJNÉ !
Vydáva: Obec Jelšovce – Obecný úrad v Jelšovciach. Vychádzajú 4-krát do roka. Zodpovedný
redaktor: Ladislav Hroššo. Redakčná rada: Mgr. Lýdia Molnárová, Mgr. Erika Čaládiová,
Ing. Pavol Hroššo, Mgr. Ľudmila Synaková, Tatiana Košíková.
Návrh grafickej úpravy, sadzba a tlač: Ing. Pavol Hroššo.
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Knižné novinky
Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg,
v ktorom kniha hovorí a vaša duša odpovedá.
MAUROIS
Našu obecnú knižnicu sme obohatili o nové tituly,
ktoré si môžete každú nedeľu vypožičať:
Náučná pre deti a mládež :
Kol. autorov - 100 skvelých nápadov
Kol. autorov - Obkresli a vymaľuj
Kol. autorov - Nápady na celý rok
Anagramy - Tvoríme z prírodných materiálov
- Veľkonočné vajíčka
- Dekorácie z kvetín a servítok
- Príma vařečky
- Veselá Veľká noc
Krásna literatúra pre deti a mládež :
Moravec
- Domáce zvieratá
Leporelo
- Staré grécke báje
Leporelo
- Varila myšička kašičku
Leporelo
- Mačka lezie dierou
M. Rúfus
- Deťom
T. Brezina - Záchrana v poslednej chvíli
T. Brezina - Prázdniny v strašidelnom zámku
Rowlingová - Harry Potter 5
W. Disney - Pigletov veľký film
W. Disney - Monsters
Towsendová - Tajný denník Adriána Molla
Andersen
- Divé labute
Scamander - Fantastické zvery
Haroldová - Veľa rozruchu okolo Samiry

(dokončenie zo strany 8)
„V meste som za desať minút
jazdy autom, takže nebolo o čom
dlho premýšľať. Je to výborné
miestom s kompletnou infraštruk-

Montgomeryová Lemony
Futová
-

Náučná literatúra pre dospelých :
Kol. autorov
- Originálne ručné práce
V. Zamarovský - Na počiatku bol Sumer
Grossen W.
- Bylinky na zahradě
Gerald
- Stručné dejiny hudby
Kol. autorov
- Obľúbené záhradné trvalky
Krásna literatúra pre dospelých :
S. Štepka
- Kronika komika
J. Canfield
- Slepačia polievka pre dušu
G. G. Marquez - Kronika vopred ohlásenej
smrti
K. Peteraj
- Breviár lásky
K. Peteraj
- Voňavé tajomstvá
M. Frenchová
- Až pod kožu
J. Drewerauxová - Tajomná veža
P. Lewin
- Hovoriť za mŕtvych
B. Filan
- Tam-tam 1-3
B. Filan
- Tri opice

Adámekom. To je ten, čo ako prvý
začal ťahať múry,“ oboznamuje ma
so situáciou. „Do budúcej zimy
musíme skolaudovať!“

Plnia si sen o bývaní...
túrou. S manželkou Ingrid máme
12-ročného Dalibora a aj jemu sa
nové bydlisko pozdáva. Už som sa
zoznámil aj so susedom – Jurajom

Annin vysnívaný dom
Anna v Redmonde
Anna v Sumerside
Hadia izba
Nezblázni sa, mamička

Takže, milí domorodci, dovolila
som si vám sprostredkovať prvý
koktakt s našimi novými spoluobyvateľmi.

Mgr. Erika Čaládiová

Verím, že „zapadnú“ do nášho
dedinského kolektívu a že ich
prijmeme medzi seba. Zostáva
veriť, že Jelšovce sa pre nich stanú
novým domovom nielen na papieri. Pričiňme sa spolu o to, aby
už teraz, počas budovania svoho
rodinného hniezda, tento pocit
precítili srdcom. Pretože ako
hovorí klasik:„Domov je pre mňa
miesto, kde mám priateľov a kde
sa cítim dobre!“
Ľudmila Synaková
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Plnia si sen o bývaní...
Viete, ako vyzerá rodinný dom
postavený
podľa
najnovších
trendov? Ak je vaša odpoveď
záporná, netrápte sa tým. Úplne
postačí, ak v najbližších mesiacoch
budete so záujmom sledovať
individuálnu bytovú výstavbu,
ktorá sa s prvými jarnými
lúčmi naplno rozbehla na
obrovskej parcele na
začiat-ku našej obce. Na
pôde, ktorú ešte vlani
obhospodarovalo poľnohospodárske družstvo, sa
dnes, ako usilovné včeličky hemžia stavebníci.
Ani najstarší pamätníci si
veru nespomínajú, že by
sa niekedy v minulosti
v našej dedinke začala
taká-to masová výstavba.
Presne 21 majiteľov pozemkov si spolu so svojimi
rodinami takto pomaly
začína plniť svoj sen o vlastnom
bývaní v domčeku s červenou
strechou. Medzi nimi sú aj piati
domorodci, keď minimálne jeden,
a v niektorých prípadoch aj obaja
z manželov, prežili svoje
detstvo i mladosť v Jelšovciach. Domov sa v
krátkom čase vráti aj Ing.
Peter Hroššo, ktorý sa po
sobáši presťahoval s manželkou do Zlatých Moraviec a v súčasnosti žije aj
rodinou v Nitre. Hneď po
tom, ako dozvedel o možnosti získať v Jelšovciach
pozemok, nezaváhal ani
len na zlomok sekundy.
Záujem vrátiť sa do
rodnej obce prejavil aj
Igor Cigáň s manželkou
Magdalénou,
rodenou
Molnárovou, ktorí si medzičasom
vyskúšali bývanie na nitrianskom
sídlisku. Zdá sa však, že usúdili, že
prežiť celý život v činžiaku nie je
pre nich, ako sa hovorí, to pravé
orechové. Po rodnej vieske
zatúžila aj Zuzana Billiková,
rodená Berecová, ktorá sa so

svojím manželom, Výčapanom
Ľudovítom, rozhodla vysúkať
rukávy. Okrem týchto, nazvime ich
"navrátilcov" sa novými majiteľmi
pozemkov stali aj naši mladí
spoluobčania:
MUDr.
Maroš
Molnár, Mgr. Erik Tóth, či Andrea

Naboutová, rodená Hupková, ktorá
sa vydala za Výčapana s exotickým menom Abou Nabout.
......Zaujímavá lokalita a pekné
prírodné prostredie pri rieke s vý-

hľadom na Tríbečské pohorie,
blízkosť krajského mesta, to
všetko sú atribúty, ktoré v značnej
miere zaimponovali aj ďalším
záujemcom. Osud im do cesty
prihral Jelšovce a oni si našu
dedinu zvolili za miesto, kde chcú
prežiť zvyšok svojho života.

Medzi nimi aj manželia, lekári
Leitmanovci. Ako sa mi priznala
MUDr. Innet Leitmanová, práve
spomínané okolnosti zavážili pri
výbere lokality vhodnej na
výstavbu rodinného domčeka.
„Manžel MUDr. Erik Leitman
pochádza z Veľkého Krtíša a pracuje na gynekológii v Nitre. Ja som
rodáčka z Bánoviec nad
Bebravou, ale pôsobím na
v dialyzačnom centre NsP
Topoľčany. Momentálne v
tomto mestečku v prenájme aj bývame,“ začala
svoje rozprávanie. S ich
definitívnym rozhodnutím
presťahovať sa z Krtíša
„dole“ úzko súvisela aj
snaha vybudovať si tu
trvalé rodinné zázemie
a postaviť si vlastný rodinný dom. Ich pozemok
síce hraničí s pozemkami poľnohospodárskeho družstva, ale im to
neprekáža. V tomto roku chcú dať
dom „pod strechu“ a na budúci rok
sa venovať exteriérovým prácam.
„Mám predstavu, že náš
domček bude prízemný,
so štyrmi miestnosťami,
jemnej olivovej farby.
Taký akurát, pre našu
malú trojčlennú rodinku
(pozn. aut.: dcérka Laura
má 2,5 roka).“ A napokon
ešte dodala: „Verím, že ak
všetko pôjde podľa našich
predstáv, Vianoce 2005 už
budeme prežívať ako
obyvatelia Jelšoviec.
Našimi novými spoluobyvateľmi budú aj Blaškovci. Miroslav Blaško,
ktorý pracuje na nitrianskej kriminálke ako vyšetrovateľ, sa o voľných pozemkoch
dozvedel od známych. Rodák
z Mojmíroviec zareagoval okamžite, pretože Jelšovce dobre pozná
a vyhovuje mu najmä blízkosť
Nitry.
(pokračovanie na 9. strane)

