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MEgÉrkEzEtt A LUCHE NApLó

vek óta gondolkodtam rajta,
tervezgettem egy helyi, csak
a falunkról szóló újság megjelentetését. Egy olyan újságét, amely
rólunk szól, nekünk szól és mi írjuk.
Annak idején többször is beszélgettem
erről Lelkes Vince barátommal, aki
nemcsak néhány ehhez hasonló faluújságot szerkesztett, de tökéletes
ismerője is volt a mindenkori csallóközi helytörténetnek, ha tetszik,
történelemnek, egykori és jelenkori
történéseinek.

É

Képviselő-testületünk is egyetértett
a tervvel, ám sajnos Vince barátom
nem tudta vállalni a felkérést túlzott
elfoglaltságából eredendően. Tavaly
novemberi váratlan és korai halálával
pedig úgy tűnt, meghiúsult az eredeti
elképzelés. Éppen ezért örültem, amikor
jelentkezett két tapasztalt, hivatásos
újságíró, Somogyi Katalin és Angyal
Sándor, hogy vállalnák a mi újságunk
szerkesztését, illetve grafikai megjelenítését.
És hogy miért Luche Napló? Ezen is
sokat gondolkodtunk. Szerettünk

volna helyi jellegű, községünkre jellemző elnevezést találni. Végülis úgy
döntöttünk, hogy falunk legrégebbi
nevének formájából indulunk ki, ezért
lesz a faluújság neve LUCHE Napló.
Mert ez a mi múltunk, és bizony nem
sok községnek adatott meg, hogy ilyen
mélyre és messzire vissza tudjon nyúlni
a történelmébe. A Luche Napló az eredeti Lucha, Luchy személynevekből
ered, amelyekkel gyakran találkozunk
a középkori forrásokban. Először
1248-ban Dénes pozsonyi ispán oklevelében Luche alakban királyi udvarnokok és szolganépek falujaként
említik. 1316-ban jelenik meg először
a Luce Superior, azaz Felsőlúcs megnevezés, Kislúcs pedig Silasluche néven
szerepel. A 15. századtól már egyértelműen két külön faluként, azaz Kis- és
Nagylúcsként említik falunkat a krónikák. Tehát ezért Luche, amit büszkén vállalunk.
A faluújságot negyedévenkénti rendszerességgel tervezzük megjelentetni,
úgy gondoljuk, ez elég gyakori lesz ahhoz, hogy mindig aktuális információkat tudjunk közölni lakosainkkal.

Fontosnak tartom, hogy lakosaink
tudják mi zajlik a falunkban. Rendszeresen beszámolunk majd a közösségi élet minden területéről, tájékoztatunk a tervezett, illetve már folyamatban lévő projektekről, a községünkben működő szervezetek, az
óvoda és egyházközösség életéről. Újságunk tartalmát a helyi képviselő-testület és a községháza alkalmazottai
fogják felügyelni és biztosítani. Itt szeretném megkérni községünk valamennyi lakosát, hogy bátran jelentkezzenek akár ötlettel, akár témával,
amelyet szeretnének a falu nyilvánossága elé tárni. Éljenek a lehetőséggel,
hiszen a Luche Napló csak a miénk,
csak rólunk és csak nekünk szól.
Az újságot dupla számmal indítjuk,
hogy valamennyi felgyülemlett információt közölni tudjunk. Minden szám
ingyenes, kézbesítését minden házhoz
az önkormányzat vállalja.
Szerencsés, remélhetőleg éveken át
tartó utat kívánok újságunknak!
Kiss László
polgármester

sekretariat@lucnaostrove.sk • www.lucnaostrove.sk
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Už niekoľko rokov plánujem a rozmýšľam nad vydávaním miestnych
novín, ktoré by mapovali aktuálne
dianie v našej obci a o tom následne
pravidelne informovali občanov.

Keďže samospráva so mnou tento názor zdieľala, oslovil som môjho dobrého priateľa Vinca Lelkesa, od ktorého väčšieho znalca žitnoostrovskej
histórie nepoznám, ale pre prílišnú zaneprázdnenosť moju ponuku žiaľ, neprijal. Jeho nečakaným a skorým odchodom z tohto sveta v novembri
minulého roku som si myslel, že na

Obecné zastupitelstvo

a mámE tU prvé čísLo
NášHo spravodaja

tento projekt môžeme už zabudnúť.
O to viac som sa potešil, keď sa mi
ozvali dvaja profesionálni a skúsení
novinári Katarína Somogyiová a Sándor Angyal, ktorí sa ponúkli, že budú
redigovať a graficky upravovať naše
noviny. A prečo ten názov? Vychádzame z najstaršej histórie našej obce,
z mien osôb Lucha, Luchy, ktoré boli
v období stredoveku pomerne frekventované v našej obci. Obecné noviny plánujeme vydávať štvrťročne,
budeme v nich pravidelne informovať
obyvateľov o dianí v našej obci, o aktivitách organizácií pôsobiacich v obci.

Obsah a témy v novinách budú určovať a dohliadať na ne členovia zastupiteľstva a obecného úradu. Vaše príspevky a nápady na témy sú vítané,
pretože Luche sprvodj je náš, o nás
a pre nás.
Začíname dvojčíslom, aby sme vám
sprostredkoval všetky nahromadené informácie. Noviny doručuje bezplatne
samospráva do každej domácnosti.
Našim novinám želám šťastnú, dlhé
roky trvajúcu cestu.
Ladislav Kiss
starota obce

Aj u nás sa buduje NáLUNk is LEsz
kAnAlizáciA
CsatorNaHáLózat

Výstavbu kanalizácie sme začali v apríli roku
2021, čo je náš, aj momentálne prebiehajúci najväčší projekt. Celková hodnota štátnej investície
predstavuje 4,5 milióna eur, z ktorej čiastky podiel obce predstavuje viac ako 220 tisíc eur. Stavebné práce budú ukončené koncom tohto roka,
avšak spojazdnená bude až po výstavbe kanalizácie v Etreových a Kráľovičových Kračanoch, na
ktorú bude priamo napojená. Ďakujem všetkým
obyvateľom za pochopenie a trpezlivosť, viem, že
situácia nie je jednoduchá, lebo pracovné stroje
často zahatajú celú šírku vozovky. Je to však nutné
zlo, prosím vás vydržme ešte tých pár mesiacov.
Akonáhle budú práce ukončené, neodkladne začneme s obnovou vozovky a okolia.

2021 áprilisában kezdtük a csatornarendszer kiépítését községünkben, amely a jelenleg is
folyamatban lévő legnagyobb
projektünk. Az állami beruházás értéke 4,5 millió euró,
amely összegből a falu is több
mint 220 ezer euróval veszi ki
a részét a jelenlegi állás szerint.
Azonban már most biztos, hogy
pár váratlan, ám szükséges változás miatt, a falu önrésze emelkedni fog. Az építkezési munkálatoknak ez év végéig be kell
fejeződniük. A rendszer működésbe helyezése sajnos még jóval

távolabb van, mert a mi csatornarendszerünk csak az etrei és
királyfiakarcsai rendszerre kapcsolódva lesz működőképes.
Köszönöm a lakosok eddigi türelmét és megértését, tudom,
hogy a helyzet nem egyszerű,
a munkagépek gyakran elállják
az utat, de ez a szükséges rossz,
amit még pár hónapig próbáljunk meg tolerálni. Amint befejeződnek a munkálatok,
haladéktalanul elkezdjük az útburkolat és a környék rendbetételét.

ami

sikErüLt, ami NEm,
de megyünk tovább és nem adjuk fel
LUCHE
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Az elmúlt években sok mindent tűztünk ki célul, több fronton is terveztük a falu fejlesztését. Van ami
sikerült, van ami még várat magára.
Az alábbi beszámoló arról szól, mit
terveztünk, mit sikerült megvalósítanunk és arról is, amiről minden igyekezetünk ellenére, ilyen vagy olyan
okból lemaradtunk.
• Az óvoda energiafelhasználási igényének csökkentésére sikeresen pályáztunk és az Európai Uniótól kapott
több mint 250 ezer eurós segítséggel sikerült a teljes tetőcsere, szigetelés, valamint az ablakcsere. A belső tereket és
a fűtőrendszert önerőből újítottuk fel.
Jelenleg 25 óvodásunk van, szeptembertől 30-an lesznek.
• Felújítottuk a néhai iskola, illetve
óvoda épületét Kislúcson a Szlovák Környezetvédelmi Alap segítségével, de a község is több mint 50 000 euróval támogatta
a projektet. Most szabadidőközpontként
üzemel, rendezvények, közösségi találkozások szervezésére alkalmas.
• Felújítottuk a ravatalozókat mindkét
községben, Kislúcson és Nagylúcson is,
szintén a községi költségvetés jelentős
hozzájárulásával.
• A belügyminisztérium 30 000 eurós
hozzájárulásával felújítottuk a tűzoltó-

A felújított szabadidőközpont épülete

szertárt, de a falu is jelentősen besegített, főleg az öltözők és mosdók kialakításánál.
• Kislúcson sikerült kiépíteni szintén
a Szlovák Környezetvédelmi Alap támogatásával az esővíz-elvezető rendszert, azon a ponton, amely egyike
a falu négy kritikus pontjának nagy
esőzésekkor. A nagylúcsi három pont
még hátravan.
• Megpályáztuk egy új traktor megvételét, és a járáson belül egyedül nekünk
sikerült! Szlovákia-szerte több mint
ezren kérvényezték, 70 község volt
a szerencsés kiválasztott, akik megkapták, és köztük volt Lúcs is.

• Lakosaink biztonága elsőrendű, így a
belügyminisztérium támogatásával kamerarendszert telepítettünk egyelőre
Nagylúcson, ám remélhetőleg hamarosan folytatjuk Kislúcson is.
• Az Európai Unió támogatásával szabad wifi-zónákat alakítottunk ki a faluban, valamennyi középület és a
futbalpálya környékén.
• Az Állami Lakásfejlesztési Alap segítségével felépítettünk két, egyenként 12
lakásos lakótömböt. Bár nagy az érdeklődés, hosszú a lakásra várakozók listája, sajnos a jelenleg száguldó építőanyagárak mellett egy ideig nem valószínű egy újabb építkezés.
Folytatás a 4. oldalon

Önkormányzat
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Folytatás a 3. oldalról

• Tíz évvel ezelőtt korszerűsítettük a közvilágítást, amikor a régi
világítótesteket gazdaságosabb
és hatékonyabb világítótestekre
cseréltük.
• Ápolószolgálatot üzemeltetünk községünkben, jelenleg öt
ápoló segíti az idősebb, beteg lakosok mindennapi gondjainak
a megoldását.
• Kétszer pályáztunk és mind
a kétszer sikeresek voltunk, így
2017 és 2019-ben elnyertük az
Európai Únió „Európa a polgárokért” elnevezésű projekt támogatását. Ennek hála sikerült
két nagyszabású rendezvényt
megszerveznünk, amelyek keretein belül találkoztunk közös barátainkkal, magyarországi, szlovéniai, szerbiai, horvátországi,
erdélyi testvérközségekből. Ebben
az évben is benyújtottunk egy
pályázatot, ha sikeresek leszünk,
jövőre ismét szervezhetünk egy
nagy találkozást.
KH

Az óvoda korszerűsített épülete

A kislúcsi halottasház a rekonstrukció után

Bár a sikeres és megvalósított projektek vannak többségben, a korrekt és
teljes tájékoztatás megköveteli, hogy
azokról a pályázatokról is beszámoljunk, amelyek megvalósítása egyelőre
várat magára.

• A központi ivóvíz-hálózat bővítése.

• Évek óta próbálkozunk a kultúrház és
a községi hivatal felújítására előteremteni az anyagi hátteret, mindeddig sikertelenül. Az épület nagyságából kifolyólag ez legalább egy millió eurós költségvetést igényelne, amit túl nagy öszszegnek tartanak az ebben az ügyben
érintett szervek.

• A meglévő, régi szeméttelep helyreállítása.

• A hulladékgyűjtő-udvar kiépítése.

• Az óvoda belső tereinek felújítása.
• Az esővíz elvezetés megoldása Kislúcs
után Nagylúcson is.

Természetesen nem adjuk fel, újra és újra
próbálkozunk és nemcsak ezen projektek
megvalósításával, de újakat is keresünk,
vállalunk. Igyekszünk minden olyan projektfelhívásra reagálni, amely javítja községünk lakosainak az életminőségét,
kényelmét, biztonságérzetét.

čo

sa podariLo, čo NiE,
ale nevzdávame sa, ideme ďalej
LUCHE

Samospráva
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V uplynulých rokoch sme si vytýčili
veľa cieľov, snažili sme sa využiť
rôzne možnosti na zveľadenie našej
obce. Veľa vecí sa podarilo, zopár
nám aj napriek maximálnej snahe
nevyšlo. toto je krátky prehľad
o úspešných a menej úspešných projektoch predchádzajúcich rokov.
• Zníženie energetickej náročnosti materskej školy sa nám podarilo zrealizovať
vďaka úspešnému projektu. Za pomoci finančnej dotácie EÚ vo výške viac ako
250 tisíc eur sme vymenili strechu, okná
a zateplili budovu. Rekonštrukciu časti
interiéru a kúrenia sme zrealizovali vo
vlastnej réžii. Od septembra budeme
mať 30 škôlkarov, ale je dostatok priestoru na navýšenie počtu detí.
• Zrekonštruovali sme niekdajšiu budovu školy a škôlky v Malej Lúči pomocou dotácie z Envirofondu. Obec
prispela viac ako 50 000 eurami. Funguje ako kultúrno-spoločenské komunitné centrum a slúži na usporadúvanie
spoločenských stretnutí.
• V oboch obciach, Malej a Veľkej
Lúči sme zrekonštruovali dom smútku,
taktiež so značnou pomocou z rozpočtu obce.

Slávnostné odovzdávanie zrekonštruovanej budovy CVČ v roku 2018. Na obrázku zľava László Sólymos, vtedajší
minister životného prostredia, Béla Bugár
podpredseda parlamentu a Ladislav Kiss,
starosta našej obce

• Pomocou príspevku ministerstva vnútra vo výške 30 000 eur sme obnovili
požiarnu zbrojnicu, obec zabezpečila
obnovu šatní a hygienických zariadení.

ako jediná obec v okrese sme uspeli.
Z celého Slovenska sa súťaže zúčastnilo
viac než 1000 obcí a len 70 uspelo.
My sme medzi nimi.

• V Malej Lúči sme s podporou Envirofondu úspešne zrealizovali projekt
odvádzania dažďovej vody na jednom
zo štyroch kritických bodov našich
obcí.

• Bezpečnosť obyvateľov je prvoradá,
preto sme s podporou ministerstva
vnútra vybudovali čiastočnú sieť kamerového systému. Zatiaľ len vo Veľkej
Lúči, ale plánujeme pokračovať v budúcnosti aj v Malej Lúči.

• Zúčastnili sme sa súťaže o získanie
nového traktora aj s príslušenstvom a

Pokračovanie na strane 6.
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Dokončenie zo strany 5.

• Pred desiatimi rokmi sme rekonštruovali verejné osvetlenie v obci.
Zastarané svietidlá sme vymenili za
modernejšie, s nízkou spotrebou
energie.
• Za podpory EÚ sme vytvorili tzv.
free wifi zóny v našej obci, v okolí verejných budov a futbalového ihriska.
• Pomocou Štátneho fondu rozvoja
bývania sme postavili dve, 12 bytové
jednotky. Záujem by bol aj o ďalšie
byty, ale pri súčasných cenách stavebného materiálu je ďalšia výstavba
momentálne nereálna.

Samospráva

• V rámci obce zabezpečujeme opatrovateľskú službu, momentálne
máme 5 opatrovateliek, ktoré pomáhajú starším, chorým občanom.
• Dvakrát sme sa uchádzali a dvakrát bol náš projekt úspešný v rámci
programu „Európa pre občanov“,
vďaka čomu sme v roku 2017
a 2019 usporiadali dve veľkolepé
spoločenské podujatia spolu s našimi priateľmi z Maďarska, Slovinska, Srbska, Chorvátska a Sedmohradska. Tento rok sme opäť
zadali nový projekt, ak uspejeme,
na budúci rok sa znovu vidíme na
spoločenskej akcii.
(ocu)

I keď prevažujú úspešné a zrealizované
projekty, v rámci objektívnosti informácií je potrebné spomenúť aj tie,
ktoré sa zatiaľ z rôznych dôvodov nezrealizovali.
• Už roky sa snažíme o získanie dotácie
na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu. Keďže sa jedná o pomerne
rozsiahly objekt, predpokladané náklady
presahujú milión eur, čo sa kompetentným
úradom zdá príliš vysoká suma.
• Vybudovanie zberného dvora odpadov.
• Rozšírenie verejného vodovodu.
• Rekonštrukcia interných priestorov škôlky.
• Vyriešenie odvádzania dažďovej vody
aj vo Veľkej Lúči.
• Rekultivácia existujúcej skládky odpadov.
Samozrejme sa nevzdávame, pokračujeme
ďalej, nielen v spomenutých projektoch,
ale priberáme aj nové výzvy, všetko, čo
zlepší kvalitu života, zvýši pohodlie a pocit
bezpečnosti našich obyvateľov.

a népszámlálás eredménye
Népszámlálás

LUCHE

A lakosság összetétele állampolgárság szerint
Štruktúra obyvateľstva podľa štátnej príslušnosti
összes
SzK állampolgára
külföldiek
spolu
štátna príslušnosť SR
cudzinci

A 2011-es népszámlálási eredmények
alapján a Dunaszerdahelyi járásban
116 492 ember élt, ebből 87 349 a magyar, ami 74,98%.
Ez a szám a 2021-es népszámlálási
adatok szerint nagyban csökkent, az ország majdnem minden járásában kevesebb magyar él, mint 10 évvel ezelőtt.
Járásunkban 124 669 emberből 85 586
a magyar, ami 68,65%-ot jelent.
A községünket érintő konkrét számok
2021. január 1-én a következők.

711

férfiak / muži

711

354

nők / ženy

49,79%

357

709

99,72%

2

0,28%

Lúcs község aktuális lakosságnyilvántartási adatai 2022. 1. 1.
Aktuálne údaje z evidencie obyvateľstva
v obci Lúč na Ostrove ku dňu 1. 1. 2022

A lakosság száma nemi hovatartozás szerint
počet obyvateľov podľa pohlavia
összes
spolu

7

50,21%

összlakosság száma / počet obyvateľov

709

ebből / z toho: férfi / muži

352

nők / ženy

357

gyerek 18 éves korig / deti do 18 rokov

111

dospelí nad 18 rokov / felnőttek 18 év felett

598

nyugdíjasok / dôchodcovia

164

születések száma 2021-ben / počet narodení v roku 2021

6

elhalálozottak száma 2021-ben / počet úmrtí v roku 2021

14

A lakosság létszáma nemzetiség szerint / počet obyvateľov podľa národnosti
összes / spolu

szlovák / slovenská

711

87

magyar /maďarská

12,24%

609

cseh / česká

85,65%

1

Nem azonosított / nezistená

0,14%

14

1,97%

A lakosság összetétele vallási hovatartozás szerint / počet obyvateľov podľa náboženského vyznania
Római
katolikus
Rímskokatolícke

vallás nélkül
bez náboženského vyznania

összes
spolu
711

Evangélikus
Evanjelické

Görögkatolikus
Gréckokatolícke

Kálvinista
Kalvínske

11

3

20

106 14,91% 553 77,78%

1,55%

0,42%

2,81%

Kresťanské zbory
Nem
na Slovensku
azanosított
Szlovákiai keresztény
nezistené
gyülekezetek
2

0,28%

16 2,25%

A lakossági összetétele korcsoportok szerint / počet obyvateľov podľa vekových skupín
0-14 éves korig
vek 0–14 rokov

összes / spolu
711

79

15-64 éves korig
vek 15-64 rokov

11,11%

505

65 év felett
nad 65 rokov

71,03%

127

17,86%

Lakások száma háztípusok szerint / počet bytov podľa typu domov
lakások
kolaudálás / jóváhagyás
Egyéb lakóépületek
Nem
száma családi házak
lakások
Polifunkciós épület
előtti házak
Ostatné budovy na azonosított
Polyfunkčná budova
byty rodinné domy bytové domy
bývanie
nezistený
neskolaudované domy
spolu
271

259 95,57%

5

1,85%

1

0,37%

1

0,37%

3

1,11%

2 0,74%

az
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ovisok viLága
Óvoda

Lúcs községében egyedüli oktatói nevelői intézményként az óvoda működik. két és fél éves kortól hat éves
korig biztosítja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, figyelembe véve ezen életkor sajátosságait.

Az oktatók azon igyekeznek, hogy a
gyerekek hatéves korukban képesek legyenek eredményesen bekapcsolódni
az alapiskola rendszeres tanítási folyamatába. Alapismereteket ad nekik legközelebbi környezetük természeti és
társadalmi jelentőségeiről, természetesen értelmi képességeiknek megfelelő
szinten és megadja tudományos világnézetük alapjainak kialakulását. Fejleszti beszédkészségüket, gondolkodásukat, szilárdítja a játék, a tanulás és a
nekik megfelelő munka iránti érdeklődést. Jelentős mértékben hozzájárul
a helyes viselkedés és a közösségi élet
szabályainak elsajátításához. Fejleszti a
gyerekek esztétikai érzékét, ízlését, önállóságra, aktivitásra és a munkakezdeményezés elemi formáinak elsajátítására neveli őket. Az óvodai nevelés
feladata egyebek közt az óvodáskorú
gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül az egészséges
életmód kialakítása, az érzelmi nevelés
és az ezzel összefüggő szocializáció, valamint az értelmi fejlesztés.
Nemrégiben, 2021. szeptemberéig,
egyosztályos, vegyes csoportos óvodaként működtünk két óvodapedagógussal. Falunk fejlődésének köszönhetően,
több kisgyermekes család költözött
községünkbe, amiért örömünkre, óvodánkat is bővítenünk kellett. Így a
2016-ban teljesen felújított épület lehetőséget nyújtott egy új osztály megnyitására, melyet a községi hivatal támogatásával, teljesen gyermekcentrikussá tudtuk varázsolni, aminek köszönhetően óvodánk, négy óvodapedagógussal, kétosztályos óvodává vált.
Természetszerűleg a koronavírus-járvány minket sem kímélt. Elmaradtak
a hagyományos rendezvények, a jótékonysági szülő bál, az adventi vásár, a
mézeskalácssütés és -vásár, amelyekből

Fotók az óvoda archívumából

Óvoda
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óvodánk plusz bevételhez jutott. Ezekből a bevételekből
tudtuk fedezni a különböző tanfolyamokat és kirándulásokat ovisaink számára, akár úszásról, lovaglásról, vagy éppen állatkert látogatásról volt szó, vagy akár újabb fejlesztő
segédeszközök vásárlásáról. Különálló tornatermünket szintén ebből a pénzből és a községi hivatal támogatásával
tudtuk megvalósítani, mert az ovisok mozgásfejlesztését
fontos feladatnak tartjuk. Éppen ezért tervezzük a közeljövőben az óvoda udvarát is korszerű mászókákkal, sporteszközökkel felszerelni. Lehetőségeink szerint különböző
pályázatokba kapcsolódtunk be kisebb-nagyobb sikerrel.
A korlátozások ellenére megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a gyerekek ne érezzék hiányát
a megszokott programoknak (óvodán belüli tökfaragás,
Mikulás-műsor, húsvétváró, anyák napi műsor, nagycsoportos gyerekek ballagása). Bekapcsolódtunk a község
által szervezett programokba (apák napja, nyárbúcsúztató,
falunap). Reménykedünk, hogy óvodánk mihamarabb
visszazökken a régi, megszokott, kerékvágásba és gyermekeink élvezni fogják a mesés óvodáskort minden szépségével.
Óvodás tím

Svet škôlkarov

Naša škôlka je v obci jediným výchovno-vzdelávacím zariadením. Navštevujú ju deti vo veku od 2,5 do 6
rokov. Škôlka je to miesto, ktoré zabezpečí harmonický vývoj dieťaťa
tak, aby sa vo veku 6 rokov mohlo
plnohodnotne zapojiť do kolobehu
školských povinností. Rozvíja ich komunikačnú schopnosť, myslenie a
hrami, adekvátnymi tejto vekovej kategórii, posilňuje manuálne zručnosti, záujem o prácu, ako aj formuje
estetické cítenie, vytvára základy pre
zdravý životný štýl. Do septembra
2021 mala naša škôlka jednu triedu,
a dvoch pedagógov. Vďaka tomu, že

sa do našej obce prisťahovalo viacero
rodín s malými deťmi, sme museli
počet miest rozšíriť. Po celkovej rekonštrukcii budovy sa naskytla možnosť rozšírenia o ďalšiu triedu, ktorú
sme vďaka podpore obecného úradu
premenili na detský raj, takže v súčasnosti má naša škôlka dve triedy a štyri
pani učiteľky.
Pandémia poznačila aj naše fungovanie, boli sme nútení vzdať sa našich
obvyklých akcií, ktorými sme si vylepšovali škôlkársky rozpočet, aby
sme mohli financovať rôzne aktivity.
Či už sa jednalo o plavecké kurzy,
jazdu na koni, alebo návštevu zoolo-

gickej záhrady. Aj našu samostatnú
telocvičňu sme mohli zrealizovať čiastočne z týchto financií a vďaka podpore obecného úradu, pretože rozvoj
pohybovej kultúry považujeme u
škôlkárov za kľúčový. V blízkej budúcnosti plánujeme preto inštalovanie rôznych preliezok a športových
náčiní, aj na dvore škôlky.
Aj napriek obmedzeniam sme sa
snažili urobiť všetko pre to, aby
deťom nechýbali ich obľúbené aktivity, či už to bolo vyrezávanie tekvice,
Mikuláš, Deň matiek, Deň otcov,
veľkonočné prípravy atď). Pevne veríme, že aj naša škôlka sa už skoro
vráti do pravideľného režimu, aby si
deti čo najviac užili čarovné škôlkarske obdobie.
Tím MŠ

Visszatekintés képekben
10

Visszatekintés

Köszönet az aktív tevékenységért Tóth Péternek

Önkéntes tűzoltóink kis csapata 2019-ben

Óvodásaink karácsonyi fellépése 2019-ben

Mikulás-ünnepség

Nyugdíjasaink az óvodásokkal

Nyugdíjasnap 2019-ben – Jubilánsok köszöntése

Barátaink 5 országból

Fotók a község archívumából
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Ünnepélyes faültetés a kislúcsi temetőben

Falunap – Mentálisan sérültek műsora

Visszatekintés
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Falunap – Főzőverseny

Falunap – Habparty a gyerekeknek

Falunap – Boros Anita műsora

Dekrétum ünnepélyes aláírása

Falunap – A nyertes csapat

kisLúCsi vöröskErEszt
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Vöröskereszt

A Szlovák Vöröskereszt kislúcsi
Alapszervezet nagyon régóta működik községünkben. Előttem már jó
páran voltak elnöknői, akik minden
szeretetüket, képességüket ennek a
helyi szervezetnek szentelték.

2019 szeptemberében engem ért az a
megtiszteltetés, hogy felkértek, vállaljam el a helyi Vöröskereszt elnöki posztját. Ugyanebben az évben, novemberben megszerveztük hagyományos
bálunkat és büszkén mondhatom, na-

gyon jól sikerült. A decemberi hónap
további sikeres rendezvényeket hozott,
többek közt egy kellemes színházi látogatást Dunaszerdahelyen, ahol mindenki jól érezte magát, majd következett a karácsonyi vásár, amely
előkészületi munkálataiból mindenki
kivette a részét.
2020 februárjában megszerveztük az
évzáró tagsági gyűlést, a véradókat megajándékoztuk, a tagoknak frissítővel
kedveskedtünk és a tombolával a helyi
óvodát támogattuk. Itt szeretném megjegyezni, hogy nem először, mert már
az elődeim is támogatták a helyi szervezeteket különböző tombolákkal. Falunknak van egy parkja, amit minden
szeretetünkkel szépítünk, alakítunk,

gondozunk, húsvétra és karácsonyra
feldíszítünk. 2021-ben a kivilágítása is
megoldódott, és így a karácsonyt díszkivilágítással vártuk
2020 márciusában aztán a világjárvány mindenki életét átírta. Életbe léptek a lezárások, a szigorítások, így a mi
tervezett rendezvényeink és összejöveteleink is elmaradtak. 2021 márciusában az alelnöknővel közösen gyümölcs
csomagokat osztottunk szét a nyugdíjasoknak, mindenkinek, függetlenül
attól, hogy tagja vagy sem a szervezetünknek. Júliusban a mentálisan sérült
gyerekeket támogattuk pénzadománynyal, ez év márciusában vitaminokat
osztottunk a nyugdíjasoknak, az ukrajnai háborús menekültek számára pedig élelmiszert, tisztálkodó szereket és
ruhákat adományoztunk. Remélem,
hogy ebben az évben sikerülni fog egy
különleges vöröskeresztes összejövetelt
megszervezni, ahol végre mindannyian
találkozunk, beszélgetünk, szórakozunk, mindenféle korlátok nélkül.
Az elmúlt két év rendhagyó időszak
volt, úgy látom, az emberek kezdenek
eltávolodni egymástól, de remélem, ez
csak átmeneti állapot és hamarosan ismét visszaáll a régi rend. Mindenkinek
nagyon jó egészséget kíván a Szlovák
Vöröskereszt Kislúcsi Alapszervezetének
nevében.
Virág Piroska

Červený kríž Malá lúč

LUCHE

Červený kríž

13

aNyaköNyvi
HírEiNk

Elhunytak névsora 2021.
január 1-től 2022. május
31-ig
•
•
•
•
•
•
•
•
Organizácia Červeného kríža v Malej
Lúči má už veľmi dlhú históriu. predo
mnou bolo mnoho predsedov, ktorí
venovali všetku svoju lásku a schopnosti tejto organizácii. V septembri
roku 2019 som bola poctená ponukou
stať sa jej predsedkyňou.
V tom istom roku sme usporiadali náš
tradičný ples, ktorý mal veľký úspech.
V decembri sme pokračovali v úspešných
podujatiach, návštevou divadelného
predstavenia v Dunajskej Strede a vianočným trhom. Vo februári 2020 sme
usporiadali výročnú členskú schôdzu,
kde sme ocenili darcov krvi a výťažkom
z tomboly podporili miestnu škôlku. Zároveň sa s láskou staráme o miestny park,
ktorý prvideľne zdobíme pred každými
sviatkami.

Pandémia v roku 2020 ale zmenila životy všetkých z nás. Ani naše plánované
podujatia sa neuskutočnili. V marci
2021 sme rozdávali ovocné balíčky dôchodcom, v júli sme podporili finančnou
dotáciou mentálne postihnuté deti.
V marci tohto roku sme rozdali vitamové
pripravky dôchodcom a zorganizovali
zbierku pre utečencov z Ukrajiny.
Pevne verím, že v tomto roku sa nám
podarí usporiadať veľké stretnutie členov, aby sme sa konečne mohli porozprávať, aj zabaviť všetci spoločne. Mám
taký dojem, že počas pandémie sa ľudia
jeden druhému odcudzili, ale verím, že
je to len prechodný jav a čoskoro sa
všetko vráti do starých koľají. V mene
Červeného kríža Malej Lúče vám želám
pevné zdravie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukács Štefan
Mészáros Lóránt
Križan Ladislav
Mészáros Árpád
Kovácsová Mária,
szül. Csölleová
Kovácsová Mária,
szül. Csókaová
Androvics Peter
Ábrahámová Mária,
szül. Tóthová
Mátisová Izabella,
szül. Martonová
Ághová Magdaléna,
szül. Kásaová
Aranyossy Laura, Ing.,
szül. Gódányová
Mátis Štefan
Kulcsár Štefan
Méry Tibor
Puhová Katarína,
szül. Bartalová
Lukácsová Renáta,
szül. Viteková
Mátisová Etela,
szül. Farkasová

Piroska Virág

Született gyermekek névsora 2021. január 1-től
2022. május 31-ig
•
•
•
•
•
•
•

Marton Anna
Mészáros Lóránt
Balázs Kristóf
Hurton Nimród
Cseh Laura
Kolesár Lukáš
Szeder Zselyke

NagyLúCsi vöröskErEszt
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Vöröskereszt

Szervezetünk régóta aktívan működő része falunk életének. tisztelet
az elmúlt évek munkájáért az előző
vezetőségeknek és hálás köszönet a
tagság támogatásáért. Alapszervezetünk egyike a dunaszerdahelyi területi Vk szervezet alatt működő 50
alapszervezetnek.

A szervezet hét alapelvének tudatában
oldalakat lehetne írni szervezetünk
munkájáról. Most azonban röviden
pontokban, az ún. békeidőbeli tevékenységeinkről:
• kapcsolattartás a tagsággal, véradókkal;
• kiértékelés az évzárókon, új tervek,
új célok előterjesztése;
• együttműködés a községgel, közösségi megmozdulások, falutakarítás;
• kapcsolattartás a működő szervezetekkel;
• az óvoda és egyéb szervezetek támogatása – bál, rendezvények, programok szervezésénél;
• évente 2 alkalommal használt, de
még használható holmik gyűjtése, átválogatása, majd továbbítása az arra rászorulókhoz;
• a kupakgyűjtő szív tartalmának eljuttatása azokhoz, akik ilyen módon
próbálnak segíteni családtagjaiknak;
• a bevállalt park gondozása;
• szórakozási lehetőség megszervezése érdekes programokkal a tagság és
a lakosság részére;

• „Banyabál” projekt – ez már nagyon hiányzik;
• a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás rendszeres megsegítése, támogatása.
Ez volt 2020-ig, amikor tavasszal jött
az eddig elképzelhetetlen és mind a mai
napig felfoghatatlan fordulat mindanynyiunk életében – beütött a világjárvány és átírta az életünk menetét.
A községi hivatallal karöltve maszkokat varrtunk, ezeket széthordtuk a faluban, és szervezetünk kis figyelmességgel
kedveskedett a nyugdíjasoknak is. Majd
jött a végeláthatatlan antigéntesztelések
sora hétről-hétre.
Tartottuk a kapcsolatot a pozitív
teszteredményű lakosokkal, családok-

kal. Nem tolakodóan, csak felajánlva a
segítségünket. Igen, ez embert próbáló
időszak volt. Senki számára sem egyszerű, de meg kell tanulnunk kérni.
Ember embernek, csak úgy tud segíteni, ha ismeri a helyzetét. Ez az a szervezet, amelyhez fordulni kell, ha
segítségre van szükség.
2020. március-június időszakban a
külföldről hazatérők, állami karanténban lévők ellátásában segítettünk.
A Területi VKSZ Dunaszerdahely és
a Győr-Moson-Sopron megyei VK közösen nyerte el az Európai Regionális
Fejlesztési Alap pályázatát az Interreg
Szlovákia-Magyarország Partnerséget
építünk című projekt kivitelezéséhez.
2021 júniusában a „HIT a Vöröskereszttel!” projekt valósult meg a magyarországi Lipóton:
• elméleti alapfokú és középfokú elsősegélynyújtó képzés;
• elméleti operatív törzsi képzés;
• pszicho-szociális képzés.

A Vöröskereszt 7 alapelve:

EMBERIESSÉG
PÁRTATLANSÁG
SEMLEGESSÉG
FÜGGETLENSÉG
ÖNKÉNTESSÉG
EGYSÉG
EGYETEMESSÉG

Červený kríž
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2021 június-júliusában a „Határon átnyúló
együttműködés – 48 órás gyakorlat” elnevezésű
projekt került megrendezére Bősön a kikötő területén. A képzés 3 napos gyakorlati résszel folytatódott. Köszönet két szervezeti tagunknak az
együttműködésért.
2021 szeptemberében Ferenc pápa Szlovákiai látogatása alkalmával Sasváron (Šaštín) a területi
csapat tagjaként teljesítettem szolgálatot.
2022. február 24-e sokkoló dátum. A háború sújtotta szomszédos országból menekül többek közt
Szlovákiába is a civil lakosság. A Vöröskereszt a 7
alapelv mentén helytállt ebben a helyzetben is.
A mi falunk és szervezetünk állandó gyűjtőpontot
nyitott, míg szükség lesz erre. Az adományokat a
járásunk területére érkező és itt tartózkodó menekülteknek juttatjuk el folyamatosan.
Az elmúlt évek közös munkájáért mindenkinek
szívből jövő hatalmas, hálás köszönet jár. Elnézést,
hogy nem írok neveket. Erre lesz módunk a közelgő évzáró összejövetelünkön, mikor a terveinket is szövögethetjük a következő időszakra. Az
elmúlt 3 év kemény realitása megtanítja az embereknek, hogy váratlan helyzetekben senki sem
marad egyedül a gondjaival. Tanuljuk meg, hogy
segítséget kérni nem szégyen. A mi alapszervezetünk is egyike a segítségnyújtó csapatoknak.
Nagy Anikó

Červený kríž vo Veľkej lúči
Naša organizácia je jedna z najstarších
v obci a jedna z 50 základných organizácií v rámci okresu Dunajská
Streda. Vďaka patrí všetkým predchádzajúcim vedeniam ako aj členskej základni za podporu.
Základné princípy Červeného kríža:
sú ľudskosť, nestrannosť, neutralita,
nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a
univerzálnosť.
Naše aktivity sa v mierovom období,
do roku 2020 upriamovali na:
• udržovanie kontaktu s členskou
základňou a s darcami krvi,
• vyhodnotenie činnosti na výročných členských schôdzach,
• predostrenie nových plánov a nových cieľov,
• spolupráca s miestnou komunitou v
každej aktivite,

• udržovanie kontaktu s miestnymi
organizáciami,
• podpora škôlky a ďalších organizácií
• ročne dvakrát zber používaných, ale
stále použiteľných vecí pre ľudí v núdzi,
• starostlivosť o park,
• organizovanie spoločenskej zábavy
pre členov a obyvateľov,
• projekt „babská jazda – Banyabál” –
už veľmi chýba,
• pravideľná pomoc pre Spoločnosť
pomoci mentálne postihnutých.
Potom prišla pandémia a všetko sa
zmenilo. Šili sme rúška, pomáhali dôchodcom a začalo sa nekonečné testovanie. Udržovali sme kontakt s
pozitívne testovanými obyvateľmi. Nie
je to jednoduché, ale musíme sa naučiť
požiadať o pomoc. My sme tá organizácia, na ktorú sa dá s dôverou obrátiť.

V júni-júli roku 2021 sme sa zúčastnili vzdelávacieho kurzu v maďarskom
Lipóte a projektu „Cezhraničná spolupráca-Prax odozvy 48 hodín” v Gabčíkove. V septembri som bola poctená
službou pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Šaštíne.
Šokujúci dátum, 24. február, začiatok ruskej invázie na Ukrajinu. Máme
otvorené stále zberné miesto, kde prijímame humanitárnu pomoc, ktorú
priebežne posielame utečencom v
našom okrese.
Veľká vďaka patrí všetkým za spoločnú prácu, prepáčte, že nepíšem konkrétne mená. Stretneme sa na najbližšej
výročnej členskej schôdzi, kde budeme
kuť plány do budúcich období. Posledné roky nás naučili, že v nečakaných situáciach človek nikdy nie je
sám. Naučme sa požiadať o pomoc.
Naša základná organizácia Červeného
kríža je tiež jedna z tých, čo pomáha.
Nagy Anikó

kérés
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Hulladékgazdálkodás

a Lakosság EgyüttműködésérE

tisztelt lakosok, együttműködésre kérjük fel Önöket, a kommunális (települési) és nagy terjedelmű (lom)
hulladék kezelését illetően. kérjük tisztelt lakosainkat, hogy fordítsanak nagy figyelmet a háztartásaikban
keletkező hulladék szelektálására, főleg arra, hogy a kommunális (települési) hulladék gyűjtésére szolgáló
edényekbe (kukákba, szemetesekbe) csak az odavaló hulladék kerüljön, hogy ezekbe az edényekbe
NE gyűjtsünk biológiai hulladékot, papírt, üveget, műanyagokat, ruházatot stb., amely hulladékokra
külön konténerek szolgálnak. A községi hivatal a kommunális (települési) hulladék szelektálásában szeretne segíteni.

MŰANYAg

ÜVEg

Már jelenleg is biztosítjuk a műanyag-hulladék havonta történő begyűjtését a házak elől. Kérjük Önöket, hogy a műanyag begyűjtése során kövessék az utasításokat, az általunk
kézbesített útmutató levél szerint. Ez az útmutató a község
honlapján, valamint a község hivatalos hirdetési tábláján is
megtalálható.

Immáron néhány éve a kiállított konténerekben
(gyűjtőedényekben) az üveget is begyűjtjük. A konténereket rendszeresen ürítjük. Kérjük Önöket,
hogy ezeket a konténereket használják a feleslegessé
vált üveg-hulladék, üvegpalackok begyűjtésére.

pApÍr-, ELEktrOMOS-, tEXtILHULLADÉk
Alkalmazottaink a papírt, az elektromos hulladékot és a textilhulladékot hétköznapokon, munkaidőben átveszik a községi hivatal mögött. A papírt összekötve kérjük leadni, különösen érvényes ez a kartonpapír-csomagoló anyagokra.

HASzNÁLHAtó!!!
tEXtIL, gYErMEkJÁtÉkOk,
HÁztArtÁSI ESzkÖzÖk,
BÚtOrOk
Községünk minden félévben, rendszeresen
gyűjteni fogja a kimosott és tiszta, ám használt ruhákat és textíliákat, háztartási eszközöket, bútorokat, gyermekjátékokat. Kérjük
Önöket, használják ki ezt a lehetőséget, hogy
megszabaduljanak a feleslegessé vált összegyűlt használható holmiktól, ezzel egyúttal
lehetőséget adva az újrahasznosításukra.

Ezekkel a szolgáltatásokkal Lúcs községi Hivatala segítséget akar nyújtani a lakosságnak a területén összegyűlt kommunális (települési) hulladék szelektálása és szétválogatása
terén. kérjük Önöket, hogy a jövőben fordítsanak nagy figyelmet a hulladék szelektálására, hogy az elkövetkező évek
során elejét vegyük a pénzügyi kiadások megnövekedésének
a hulladékgazdálkodás területén.
Arra kérjük Önöket, hogy mindannyiunk érdekében
használjanak ki a hulladék szelektálására minden lehetőséget, amelyet a község a szolgáltatásaival nyújt.
Mindannyiunk érdekében köszönjük közreműködésüket
és együttműködésüket.

Žiadosť

LUCHE
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Vážení obyvatelia, obraciame sa na Vás so žiadosťou o súčinnosť pri nakladaní s komunálnym a objemovým
odpadom.
Žiadame našich obyvateľov, aby kládli veľký dôraz na triedenie odpadu, vznikajúceho v domácnostiach, zvlášť
s ohľadom na to, aby sa do nádob, určených na komunálny odpad dostal skutočne len taký odpad, ktorý tam
patrí. Dôrazne Vás žiadame, aby ste do týchto nádob nehádzali biologický odpad, objemný odpad, papier, sklo,
plasty, šatstvo atď.
Obecný úrad chce byť nápomocný pri triedení komunálneho odpadu.

pLAStY
Zber plastového odpadu už prebieha,
odvoz je zabezpečený každý mesiac.
Prosíme Vás, aby ste sa pri zbere plastov riadili pokynmi, ktoré vám boli
doručené listom z obecného úradu.
Tieto pokyny nájdete zároveň aj na
webovej stránke obce ako aj na úradnej vývesnej tabuli obce.

SkLO
Do veľkokapacitných vystavených
kontajnerov zbierame niekoľko rokov
už aj sklo. Tieto sa pravideľne vyprázdňujú. Žiadame Vás, aby ste využívali tieto kontajnery na odstránenie
a likvidáciu prebytočných fliaš.

pApIEr, ELEktrO,
tEXtILNÝ ODpAD
Zamestnanci zbierajú papier, elektro
a textilný odpad počas úradných hodín vzadu, vo dvore obecného úradu.
Žiadame Vás papier odovzdávať zviazaný, hlavne kartónové obaly.

rECYkLOVANÝ tEXtIL,
DOMÁCE pOtrEBY,
HrAČkY, NÁBYtOk
Obecný úrad pravideľne polročne
zbiera aj vypraté a čisté šatstvo a textil,
domáce potreby, hračky a nábytok.
Žiadame Vás, aby ste využili túto
možnosť na zbavenie sa nepotrebných
nahromadených vecí, a umožnili tým
ich recykláciu.

týmito službami chce byť Obecný
úrad Lúč na Ostrove nápomocný
svojim občanom v oblasti triedenia
a separovania komunálneho odpadu, nahromadeného na jeho
území. prosíme Vás, aby ste kládli
veľký dôraz v budúcnosti na triedenie odpadu, aby sme tým v budúcnosti predišli navýšeniu finančných
výdavkov v rámci odpadového hospodárstva.
Žiadame Vás, aby ste v záujme
nás všetkých využili všetky možnosti na triedenie odpadu, ktoré
obec ponúka.
V záujme nás všetkých ďakujeme
za súčinnosť a spoluprácu.

Gyűjtjük községünk emlékeit!
Amennyiben Önnek is lapul valahol otthon egy-egy régi fényképe, vagy dokumentuma,
jelezze nekünk a sekretariat@lucnaostrove.sk e-mail-címen, vagy a községi hivatalban.
Segítsen, hogy minél több adatot tudjunk meg a falu történelmével kapcsolatban.
Gyűjtsük össze közösen Lúcs emlékeit!

Zachráňme spoločne

spomienky našej obce!
Pokiaľ máte aj vy niekde doma v zásuvke staré fotograﬁe, alebo dokumenty, prosíme, ozvite sa
nám, budˇna emailovej adrese sekretariat@lucnaostrove.sk, alebo priamo na obecom úrade.
Pomôžte nám dozvedieť sa čo najviac informácií z histórie našej obce.
Zachráňme spolu spomienky na našu Lúč!

kLUb
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psíčkárov

„Náš klub sme založili v roku 2011,
spolu s mojim priateľom Patay Gyurim. Našimi členmi sú rovnako milovníci psíkov ako aj tí majitelia, ktorí by
radi svojho štvornohého kamaráta niečomu naučili, alebo prípadne sa aj zúčastňovali súťaží“ – povedal nám na
úvod rozhovoru József Bölcs, jeden zo
zakladateľov klubu. Členovia sa stretávajú každú nedeľu na miestnom futbalovom ihrisku, kde majú väčšinou aj

Sport

vďačné obecenstvo miestnych obyvateľov, hlavne detí. „Sme vďační starostovi
za možnosť trénovania na ihrisku bez-

odplatne. Za to sme sa však zaviazali,
že budeme udržovať poriadok, pripojíme sa ku koseniu trávy. Zároveň
sme vyčistili a zútulnili budovu bývalého skladu, ktorá nám slúži aj ako prístrešok v čase dažďa. Členský príspevok
v klube je 40 eur ročne, z čoho zabezpečujeme krytie pomôcok, ale z týchto
príspevkov sa snažíme aj pomôcť rodinám v núdzi. Spolupracujeme aj s ďalšími psíčkárskymi klubmi, napr. v
Čičove a Veľkej Pake, ale aj s mestskými policajtmi, psovodmi, v Dunajskej Strede. Sme jedna veľká rodina,
ktorá si vzájomne pomáha“ – povedal
na záver József Bölcs.

Jóga • Jóga • Jóga • Jóga • Jóga
Hatha-jóga a legelterjedtebb jóga-típus. Célja, hogy
segítségével egyensúlyt találjunk az aktív és passzív
erők között önmagunkban. Rendszeres gyakorlása fejleszti az izomzatot, hajlékonnyá tesz, növeli az állóképességet, nyugtatja az idegrendszert, energetizál,
erősíti a koncentrációt. Keddenként képzett oktatóval
gyakorol csapatunk.
Ezek a mozgáslehetőségek bárki számára nyitva állnak. Bármikor lehet csatlakozni.

Hatha-joga je najrozšírenejší typ jógy. Jej cieľom je
nájdenie rovnováhy medzi pasívnymi a aktívnymi silami v nás samotných. Pravideľným cvičením sa rozvíja svalová hmota, ohybnosť, zvyšuje sa odolnosť,
upokojuje nervová sústava, energetizuje, posilňuje
schopnosť koncentrácie. Cvičíme každý utorok pod
vedením skúsenej cvičiteľky.
Týchto cvičení sa môže ktokoľvek zúčastniť, každého radi privítame, pridať sa môžete kedykoľvek.

Sport
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ZUMBA
• A Zumba egy latin ritmusokra épülő tánc. Erőteljes mozgás aerobik és különböző táncok lépéseiből tevődik össze.
Képzett oktató vezeti nálunk a lelkes csapatot szerdánként.
• Je tanec vychádzajúci z latinsko-amerických rytmov. Pozostáva z kombinácie výrazných pohybových prvkov aerobiku
a tanečných krokov z rôznych tancov. Skupina nadšencov sa
stretáva každú stredu, pod vedením skúsenej cvičiteľky.

3-1-2 MERiDián TORnA
3-1-2 MERiDiánOVé cViČEniE

A 3-1-2 meridián torna egy 19 perces kínai gyógytorna.
Naponta végezve feloldódnak testünk meridiánjainak
energetikai blokkjai, ami a test öngyógyulását indítja el.
Dr. Eőry Ajándok hozta el Magyarországra. Nagyon
egyszerű gyakorlatsorozat, bárhol, bármikor végezhető.
Csoportunk hétfőnként okleveles vezetővel rendszeresen
gyakorol.

Meridiánová gymnastika 3-1-2 je 19 minút trvajúce čínske
zdravotné cvičenie. Pri dennom cvičení sa rozplynú energetické
blokovania tela a začne sa samoozdravovací proces nášho tela.
V Maďarsku sa stalo toto cvičenie známym vďaka Dr. Eőry
Ajándokovi. Je to veľmi jednoduchá zostava cvikov, ktoré sa
dajú cvičiť kdekoľvek a kedykoľvek. Naša skupina cvičí pravideľne každý pondelok, vedie nás diplomovaný inštruktor.

A kutyások klubja
20

A lúcsi futballpályán találkoznak
minden vasárnap, sőt egyre gyakrabban a hétköznapokat is rászánják a
hobbijukra a kutyabarátok és klubtagok négylábú barátaikkal együtt.

„Patay Gyuri barátommal 2011-ben
közösen alapítottuk ezt a klubot, azóta
is folyamatosan működünk. Van aki
azért lett tag, mert szereti a kutyákat és
van aki azért, mert tanítani, esetleg versenyeztetni szeretné a kutyáját” – kezdi
a beszélgetést Bölcs József a klub egyik
alapítója. Elmondja többek közt azt is,
hogy a kutyákkal naponta elég 5 percet
foglalkozni, hogy eredményt érjünk el
és megtanítsuk neki az alapfogalmakat.

Sport

Annak viszont, hogy csak vasárnaponként elvigyék egy kiképzésre, a hét
többi napján pedig be van zárva nem
sok értelme van. Ezért igyekeznek
egyre gyakrabban találkozni. „Nagyon
hálásak vagyunk a polgármesternek,
hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt
a területet a mellette lévő egykori raktár épületével együtt. Nem fizetünk
bérletet, cserébe átalakítottuk és lakájosabbá tettük az épületet. Rendben
tartjuk az egész környéket és besegítünk a fűnyírásban is” – mondta tovább Bölcs József.
Ez az a hely, ahol a versenyekre készülnek, amelyeken már nem egyszer
jól szerepeltek. Együttműködnek a Du-

naszerdahelyi Városi Rendőrség kutyás
rendőreivel, valamint egyéb kutyás klubokkal, mint például a csicsói, vagy
a nagypakai. A klubtagság évi 40 euró,
ebből gazdálkodnak, sőt még jótékonykodnak is nehéz sorsú családok megsegítésével. A klub valójában egy nagy
család, segítik egymást, nemcsak azon
belül, de többi társ-klubokkal is együttműködnek. A vasárnapi edzések már
szinte családi programokká váltak nemcsak felnőtt, de főleg gyerek-nézősereggel, ami kihívás edzőnek, kutyának
egyaránt, de szeretettel látnak mindenkit a focipálya mellett.
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