Príhovor starostu obce Dubník
Drahí spoluobčania!
Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám touto cestou na konci volebného obdobia. Za
nami sú štyri roky práce v prospech rozvoja našej obce a jej obyvateľov.
Môj pohľad na našu obec je pohľadom človeka – občana, ktorý sa rozhodol
pracovať ako starosta. Túto funkciu vykonávam druhé volebné obdobie. Moje
začiatky neboli jednoduché. Popri smelých plánoch nás brzdil nedostatok
finančných prostriedkov. Naše účty boli v mínuse, bolo veľa nezaplatených faktúr a
úverov. Prvé roky môjho pôsobenia boli obdobím šetrenia, konsolidácie verejných
prostriedkov. Spoločnými silami sa nám podarilo tieto prostriedky navýšiť a teraz
môžeme prehlásiť, že na našich účtoch figurujú plusové hodnoty.
Konal som podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a snažil som sa obec
Dubník povzniesť ako po stránke materiálnej, tak aj duchovnej i spoločenskej na
vyššiu úroveň. Zostalo však veľa začatých plánov a projektov, ktoré čakajú na
realizáciu. Mojím cieľom je pokračovať v dokončovaní týchto vytýčených
zámerov.
Aký je teda súčasný stav našej obce? Ľudia, ktorí tu viac rokov neboli a vracajú
sa naspäť, na návštevu k príbuzným, či vybaviť si niečo na úrade alebo položiť
kytičku na hroby svojich predkov, sa väčšinou pochvalne vyjadrujú o našej malej,
ale velebnej obci. A čo my, domáci? Aj nám sa to tak zdá? Nám, čo tu denne
žijeme, pracujeme či trávime voľný čas, čo tu spoločne zdieľame radostné i menej
radostné chvíle tejto obce? Veruže, nám sa to až také pekné nezdá. Ale takí sme
my – ľudia. Myslím si, že je správne, keď sa dožadujeme vždy a všade niečoho
nového, dokonalejšieho a lepšieho pre spríjemnenie a vylepšenie životného
prostredia nás i našich blízkych, veď len tak sa môže obec posunúť vpred. Ale
k tomu je potrebná spolupráca obce a Vás, drahí spoluobčania. Nielen kritizovať,
ale aj pomáhať, veď to, čo robíme, nerobíme pre seba, ale pre nás všetkých.
Vďaka rôznym organizáciám i jednotlivcom vyvíjajúcim činnosť v rôznych
oblastiach, je v našej obci spoločenský život, kultúra i šport na dobej úrovni. Máme
tu mnoho šikovných obyvateľov, podnikateľov, úspešných remeselníkov a
živnostníkov.
Je potrebné, milí spoluobčania, aby sme prednosti a aktivity našej obce, tie
tradičné i novozaložené, aj naďalej upevňovali a rozvíjali, aby sme sa nimi
obohacovali navzájom a aby sme nimi potešili a povzbudili aj našich hostí, ktorí k
nám zavítajú. Skĺbiť však tieto dve veličiny: prospech obce ako celku a blaho
občana, ako jednotlivca, to bola a aj zostáva tá najťažšia úloha. Často sú totiž tieto
dve veličiny v protiklade. Vtedy je potrebné rozhodnúť sa správne a za svoje
rozhodnutie niesť aj zodpovednosť. To je veľké umenie, ktoré vyžaduje aj korektné
porozumenie zo strany občanov.

Vážení spoluobčania, keďže sa blíži koniec volebného obdobia, dovoľte mi
zhrnúť a pripomenúť Vám všetky aktivity volebného obdobia 2014-2018.
Som presvedčený, že s Vašou podporou, pomocou i nápadmi naša obec rozkvitla
a stala sa krajšou.
Rok 2015
- začiatok činnosti športového klubu TJ Družstevník Dubník,
- dátové centrum miest a obcí- internetizácia spoločnosti komunikácia občanverejná správa,
- rozšírenie verejného osvetlenia v obci Dubník - pri kaštieli,
- vypracovanie projektu rekonštrukcie vodovodu v časti Dvor Mikuláš - štyri
etapy,
- nadácia SOCIA- kúpa prostriedkov na uľahčenie práce pracovníčok sociálnej
starostlivosti,
- oprava a rekonštrukcia parkiet v Kultúrnom dome - veľká sála a malá
zasadačka,
- Nitriansky samosprávny kraj - dotácia na šport a kultúru,
- spolupráca pri zriadení dopravného ihriska v areáli MŠ,
- výmena podlahy v lekárni,
- oprava budovy Domu smútku,
- „Program obnovy dediny“ - tržnica na námestí obce,
- miestna akčná skupina LEADER Dvory a okolie - rekonštrukcia / výmena/
autobusovej zastávky,
- nákup a rozšírenie vianočnej výzdoby,
- oprava výtlkov a nerovnosti na miestnych komunikáciách, nový asfalt v časti
Dvor Mikuláš,
- rozšírenie kamerového systému,
- REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA v obci Dubník,
rekonštrukcia chodníkov, námestia, obnovenie Parku LEVENTE
a vytvorenie detského ihriska, upravenie priestoru pred obecným úradom,
obnovenie trávnatých plôch, vysadenie vyše 5 tisíc rastlín, stromov, kríkov.
Celková investícia projektu bola 884 061 Eur,
- okrem výstavby zberného dvora do projektu spadá aj strojné vybavenie –
traktor, príves, šmykom riadený nakladač, kontajnery a váha vo výške
376 557 Eur,

- každoročne sa vydáva kalendár s dátumami
a separovaného odpadu,
- nákup umývačky riadu do školskej jedálne.

zberu

komunálneho

Rok 2016
- dokončenie a slávnostné odovzdanie (18.2.2016) projektu revitalizácie
centrálnej časti obce Dubník- rekonštrukcia priestoru pred kultúrnym
domom, parku Levente a chodníkov v centre obce,
- dokončenie projektu Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Dubník,
- inštalácia elektronického dochádzkového systému,
- pomoc pri oprave strechy fary a kostola,
- rekonštrukcia sociálneho zariadenia a maľovka v zdravotnom stredisku
detskej lekárky a zubára,
- výmena okien a dverí v Dome služieb, polyfunkčného domu, zdravotného
strediska,
- kúpa mulčovača na kosenie zeleného pásu verejnej zelene,
- kúpa toalety na cintorín,
- oprava strechy zdravotného strediska a vodárničky Dvor Mikuláš,
- kúpa nového nábytku do Domu smútku a Kultúrneho domu,
- rozšírenie vianočného osvetlenia,
- výmena podlahovej krytiny v posilňovni,
- rekonštrukcia chodníkov na cintoríne,
- rekonštrukcia chodníkov v obci,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome služieb,
- inštalácia exteriérových hodín na Kultúrnom dome.
Rok 2017
- obnovenie tradície vydávania Dubníckych listov, kde informujeme občanov
o dianiach a plánoch v našej obci,
- pečať Rozvoja obcí a miest za rozvoj stability,
- demolácia stavieb ohrozujúcich občanov č.371,č.372 vedľa Bistra,
- revízie budov obce a následné odstránenie chýb,
- kúpa konvektomatu do školskej jedálne a každý rok obnova a rozširovanie
príslušenstva,
- oprava podlahy a maľovka zdravotného strediska,
- rez stromov zasahujúcich do elektrického vedenia,
- rekonštrukcia chodníkov v obci - ulice: Hlavná, Školská, Rúbanská

- „Program obnovy dediny“ - kvetinová výzdoba, nové kvetináče a nákup
kvetín,
- rozšírenie kamerového systému, v obci 16 kamier, v Mikuláši 5 kamier,
- Nitriansky samosprávny kraj – dotácia na šport, kultúru, cestovný ruchbrožúry o obci,
- nadácia „SOCIA“- nákup pomôcok pre sociálne pracovníčky,
- zmeny územného plánu,
- výmena okien v školskej jedálni,
- rekonštrukcia chodníka a spevnenej plochy v areáli školy,
- výmena okien a dverí v Dome služieb,
- výmena podlahovej krytiny v posilňovni,
- rozšírenie vianočnej výzdoby - nákup sviečok na adventný veniec,
- výstavba altánku v areáli školy,
- rekonštrukcia vodovodu v časti Dvor Mikuláš,
- výmena plynového kondenzačného kotla v Dome služieb.
Rok 2018 sa nesie v znamení príprav na realizáciu troch už schválených projektov.
Prvý projekt je dokončenie rekonštrukcie vodovodu v Mikuláši druhej etapy
a začatie rekonštrukcie I. etapy. Rekonštrukčné práce by sa mali začať v mesiaci
október.
Druhým projektom je nákup kompostérov do každej domácnosti na
kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, burina a pod.). Výška
schválenej dotácie je 93 553,21 EUR. Momentálne sa dokončuje proces verejného
obstarávania a po jeho schválení pristúpime k nákupu kompostérov a ich distribúcii
do každej domácnosti.
Tretím, najväčším projektom je zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho
domu. Schválená dotácia je vo výške 692 352,29 Eur, ktorá zahŕňa okrem riadenia
projektu zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu všetkých okien a dverí,
bezbariérový vstup pre imobilných občanov, rekonštrukciu vykurovania, výmenu
svietidiel a rekuperačné (nútené) vetranie. Všetkých šesť verejných obstarávaní
máme na kontrole a po ich schválení pristúpime k realizácii diela.
Obec má záujem o odkúpenie bývalej predajne železiarstva od COOP Jednoty
Nové Zámky na námestí obce. Po posúdení statikom a projektantom máme
v úmysle zjednotiť zdravotné strediská a lekáreň, zriadiť domov sociálnych služieb
alebo denný stacionár. Kvôli tomu menšie aktivity naplánované v rozpočte na tento
rok (rekonštrukcia chodníkov, menšie projekty) boli pozastavené a presúvajú sa na
najbližšie obdobie. Ďalej sme pokračovali výmenou okien a dverí v školskej
jedálni.
Ďalšou dôležitou aktivitou je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, kde
obec do budúcna plánuje realizovať svoje aktivity, ako sú výstavba čističky

odpadových vôd pri rybníku, zriadenie kompostárne v časti Kendereš
a vysporiadanie futbalového ihriska. Momentálne sa pripravujú kúpne zmluvy
s miestnym poľnohospodárskym podnikom – AT Dunaj s.r.o..
V rozpočte obecného úradu je každoročne zahrnutá finančná podpora speváckeho
zboru Nefelejcs, klubu dôchodcov a telovýchovnej jednoty Družstevník Dubník.
Okrem finančnej podpory sa poskytuje pomoc pri zabezpečení chodu budovy pre
klub dôchodcov a pre futbalistov je každý víkend k dispozícii obecné auto na
presun pri športových zápasoch.
Drahí spoluobčania, ak sa pozrieme späť na volebné obdobie 2014 - 2018,
môžeme s hrdosťou povedať, že naša obec rozkvitá aj vďaka rôznym projektom, do
ktorých sme sa prihlásili a boli sme v nich úspešní. Musím však s istotou vyhlásiť,
že bez pomoci ľudí, ktorými som obklopený, by sa nám to nepodarilo. Viem, že
najdôležitejšie je mať okolo seba ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, ktorým ide o blaho
našej obce.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som aj touto cestou poďakoval všetkým,
ktorí ma podporujú, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju obce, k spokojnosti
občanov a k zviditeľneniu Dubníka aj za jeho hranicami. Ďakujem pracovníkom
obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, ZŠ s MŠ Dubník, našim
spoločenským organizáciám, farským úradom, Klubu dôchodcov, speváckemu
zboru Nefelejcs, telovýchovnej jednote, firmám a živnostníkom, všetkým
sympatizantom obce, mojej rodine a hlavne Vám, milí spoluobčania.
Mojím prianím je, aby táto malebná obec mala veľa dobrých, nápomocných
a aktívnych občanov, ktorým ide o napredovanie vo všetkých oblastiach našej
dediny.
Dňa 10.novembra 2018 sa budú konať voľby do orgánov našej obce.
Je na nás občanoch, aby sme zvolili ľudí, schopných konštruktívnej spolupráce, so
zdravým „sedliackym rozumom“ a vysokým morálnym kreditom.
Ing. Jozef Ostrodický
starosta obce

Községünk polgármesterének beszéde
Kedves polgártársaim!
Engedjék meg, hogy a választási időszak végén szóljak Önökhöz. Mögöttünk
tudhatjuk négy év szorgos munkáját községünk fejlesztéséért és a lakosok jólétéért.
Saját nézetem a falunkra egy személy – polgár nézete, aki úgy döntött, hogy
polgármesterként fog dolgozni. Ezt a funkciót második válásztási időszakban
végzem. A kezdetek nem voltak könnyűek.
A bátor terveinkben gátolt minket a financiók hiánya. A község számlái mínuszban
voltak, sok ki nem fizetett számla és hitel volt.
A munkám első évei a megtakarítás időszaka, közpénzek konszolidációja volt.
Közös erővel sikerült törlesztenünk az adósagokat és most kijelenthetjük, hogy
számláink plusz értékeket tartalmaznak.
A munkámat és a vele járó feladatokat a legjobb lelkiismeretem és tudásom szerint
végeztem. Arra törekedtem, hogy Csúz községet fellendítsem anyagi, lelki és
társadalmi szempontból magasabb szintre. Azonban még sok terv és projekt vár
realizációra. Célom, hogy továbbra is elérjem ezeket a kitűzött terveket.
Milyen tehát a jelenlegi állapot községünkben? Azok az emberek, akik már több
éve nem voltak itt, és vissza vissza jönek meglátogatni rokonaikat, valamint
elintézni dolgaikat a községi hivatalba, meglátogatni a temetőt, ahol szeretteik
nyugszanak, töbnyire dicsérően beszélnek kicsiny de szép falunkról.
És mi, otthoniak, mi hogyan vélekedünk? Mi is így látjuk? Mi, akik naponta itt
élünk, dolgozunk, szabad időnket töltjük, mi akik osztozunk az örömteli és kevésbé
örömteli pillanatokban? Nekünk nem mindig tűnik így. De ilyenek vagyunk mi,
emberek. Úgy gondolom, hogy ez így helyes, ha elvárjuk, hogy mindig valami újat,
szebbett, tökéletesebbet és jobbatt kapjunk a környezetünk és szeretteink körében,
hiszen csak így tudunk községünkben előrehaladni. De ehhez szükség van a község
és a polgártársak együttműködésére. Nemcsak bírálni, de segíteni is, mert mindent,
amit teszünk, nem saját magunkért tesszük,hanem mindannyiunk javára.
Hála a szervezetek és egyének munkájának falunk társadalmi élete, kultúrája és
sport tevékenysége jó szinten vannak. Van sok ügyes polgártársunk, vállalkozónk,
sikeres kézműveseink és cégtulajdonosaink.
Szükség van arra, kedves polgártársak, hogy községünk előnyeit és tevékenységeit
továbbra is erősítsük és fejlesztjük, hogy ezúton is gazdagítsuk egymást, és örömet
szerezzünk egymásnak, így ösztönözzük a vendégeinket is, akik ellátogatnak
hozzánk.
Egyesítteni ezt a két tényezőt: községünk javát és polgáraink jólétét, nehéz feladat.
Nagyon sokszor ez a két tényező ellentétben van egymással. Ilyenkor jó kell

dönteni és a döntésekért felelősséget kell vállalni. Ez nagyon nagy művészet, amely
a polgártársak komoly megértését követeli.
Kedves polgártársak, engedjék meg, hogy a 2014-2018 választási időszak
aktivitásait felelevenítsem.
Megvagyok róla győződve, hogy az Önök támogatásával, segítségével és ötleteivel
községünk felvirágzik és szebbé válik.
2015 év
-

-

-

a helyi Družstevník testnevelési egyesület működésének kezdete,
DCOM – községi hivatal internetizációja,
közvilágítás kiterjesztése – a kastély mellett,
vízvezeték rekonstrukció tervezete négy szakaszban a Mikulási
településünkön,
SOCIA alapítvány- segítőeszközök vétele szociális munkásainknak,
parketták javítása és rekonstrukciója a kultúrházban – nagy terem és
a tárgyalóterem,
Nyitra megye támogatási alap – sport és kultúra,
együttműködés az alapiskolával és óvodával a közlekedési pálya
létrehozásában,
gyógyszertár talajburkolat cseréje ,
halottas ház rekonstrukciója,
„Községújítás programja“ – piactér létrehozása,
Udvard és Térsége Helyi Akciócsoport- Leader csoport- buszmegállók
rekonstrukciója
karácsonyi utcai díszek bővítése,
kátyúk javítása községünk útjain, új aszfalt lerakása a Mikulási településen,
kamera rendszer bővítése községünkben,
NYILVÁNOS KÖZTERÜLET REVITALIZÁCIÓJA Csúz községben,
járdák, főtér rekonstrukciója, LEVENTE park felújítása, játszótér
létrehozása, községhivatal előtti tér megújítása (szökőkút, emlékkő felállítása
füvezet újraültetése, több mint 5 ezer növény, bokor és fa telepítése.
Teljes beruházási összeg 884 061 Eur,
Gyűjtőudvar felépítése - a projekt részéhez az épületeken kívül tartoznak
a gépezetek is – traktor, utánfutó, csúsztató rakodó, konténerek és mérleg.
Teljes beruházási összeg 376 557 Eur,
2011-től minden évben kiadunk naptárokat a háztartások részére, ahol ki
vannak jelölve a vállogatott hulladék gyűjtés időpontjai,

- Iskolai étkezde részére mosogatógép megvásárlása.
2016 év
- községünk felújított központi részének befejezése és ünnepélyes átadása
2016.02.18 (kultúrház előtti tér, Levente park, község főtere, járdák),
- gyűjtőudvar - hulladékgazdálkodási fejlesztési projekt befejezése,
- községi hivatal elektronikus részvételi rendszer telepítése,
- segítség nyújtás a plébánia és a templom tető javításában,
- szociális helységek rekonstrukciója, gyermekorvosi és fogorvosi termek
festése,
- ablakok és ajtók cseréje a szolgáltatási házban valamint a volt községi hivatal
épületén
- mulcsozó gép vétele, zöld övezetek karbantartása céljából,
- mobil toalett vétele a temető látogatók részére,
- a Mikulás-i településen lévő egészségügyi központ és vízház tetőjének
javítása,
- a katolikus temetőben lévő halottasház és a kultúrház bútorzatának felújítása,
- karácsonyi utcai díszek bővítése,
- edzőteremben lévő padlóburkolat cseréje,
- járdák felújítása a temetőben,
- községi járdák rekonstrukciója,
- szociális helységek felújítása a szolgáltatási házban,
- kültéri óra felszerelése a kultúrház homlokzatára.
2017 év
- a csúzi lapok újra kiadása, amelyben a polgárokat értesítsük a falubeli
eseményeinkről és terveinkről,
- a települési önkormányzatok és városok fejlesztési pecsétjének
átadása
- a polgárokat veszélyeztető épületek lebontása a Bistro mellett 371, 372 h.sz.,
- az önkormányzati épületek felülvizsgálata és a megállapított hibák
eltávolítása,
- konvektomat beszerzése a iskolai étkezőbe, az évente jóváhagyott
költségvetés keretén belül,
- az egészségügyi központ padlójának javítása,
- az elektromos vezetékbe nyúló faágak (tisztítása) karbantartása,

- községünk járdái javításának folytatása- főút, iskola utca, fűriút,
- „Községújítás programja“ - virágdekoráció, új fakeretes virágállványok
telepítése a volt vasüzlet előtt,
- községünk kamera rendszerének bővítése, Csúzon 16 darab, Mikulási
településen 5 darab,
- Nyitra megye támogatási alap – dotáció sport, kultúra, idegenforgalom
(brossúrák) támogatására
- SOCIA Alapítvány - segélyek beszerzése a szociális munkásoknak,
- Területi tervrajz módosítása,
- ablakok cseréje az iskolai étkezőben,
- az iskolai járdák és területek rekonstrukciója,
- ablakok és ajtók cseréje a szolgáltatási házban,
- padlóburkolat cseréje az edzőteremben,
- karácsonyi utcai dekorációk bővítése, valamint gyertyák vásárlása az adventi
koszorúhoz,
- kerti pavilon építése az iskola területén,
- a vízvezeték rekonstrukciója a Mikulási településen,
- gázkazán csere a szolgáltatási házban.
A 2018 – as év már három jóváhagyott projekt megkezdését jelzi.
Az első projekt a Mikulási település vízvezeték rekonstrukciójának második
szakasza befejezését jellemzi és az 1. szakasz rekonstrukciójának kezdetét veszi.
Az
újjáépítési
munkákat
októberben
tervezzük
elkezdeni.
A második projekt tartalmazza a komposztálók vásárlását minden háztartás
részére, mely a biológiailag lebomló hulladékok komposztálására szolgál (fű,
gyom, stb.). A jóváhagyott támogatás összege 93 553, 21 EUR. Jelenleg
véglegesítjük a közbeszerzési folyamatot, és a jóváhagyása után megkezdjük a
komposztálók megvásárlását és terjesztését minden háztartásba.
A harmadik, legnagyobb projekt a kultúrház energiafogyasztásának csökkentése
és felújítása. A jóváhagyott támogatás összege 692 352,29 EUR, amely magában
foglalja a projektmenedzsment mellett a burkolatok és tetők hőszigetelését, az
ablakok és ajtók cseréjét, immobilis állampolgárok akadálymentes mozgását, a
fűtés rekonstrukcióját, világítás felújítását és az épületen belüli szellőztetést. Mind
a hat közbeszerzési szerződés ellenőrzés alatt van és a jóváhagyásuk után
megkezdjük a munkálatok megvalósítását.
Az önkormányzat az egykori vasüzlet felvásárlását tervezi az érsekújvári COOP
Jednota -tól. A statikusok és a tervezők áttekintése és felülvizsgálata után az
épületben szeretnénk egyesíteni az orvosi rendelőket, gyógyszertárat, valamint

létrehozni egy szociális otthont vagy nappali gondozási központot idős lakosaink
részére. Ennek következtében az idei költségvetésben tervezett kisebb tervezetek
(járda rekonstrukció, kisebb projektek) felfüggesztésre kerültek és a következő
időszakra lesznek tervezve. Az iskolai étkezőben folytattuk az ablakok és ajtók
cseréjét.
Szintén fontos tevékenység, amelyre szeretnénk összpontosítani, a tulajdonjogok
rendezése azon földterületekre, ahol az önkormányzat a jövőben kívánja
megvalósítani tevékenységét, például a szennyvíztisztító telep építését a halastó
területe mögött, a Kenderes területén egy komposztáló üzem kivitelezését és a
futballpálya alatti terület rendezését. A vásárlási tárgyalások folyamatban vannak a
helyi AT Dunaj mezőgazdasági szövetkezettel.
A községi hivatal költségvetésébe évente bele van vonva a Nefelejcs énekkar,
nyugdíjas klub és a sportegyesület pénzügyi támogatása. Ezen kívül biztosítva van
a nyugdíjas klub épület fenntartása, sportegyesület részére pedig minden hétvégén a
község autója áll rendelkezésre.
Kedves polgártársaim, ha visszanézzünk a 2014-2018-as választási időszakra,
büszkén mondhatom, hogy községünk fellendülőben van, főleg azoknak a
projekteknek köszönhetően, amelyek jóvá lettek hagyva. De azt is ki kell
mondanom, hogy a körülöttem lévő emberek nélkül, mindez nem sikerült volna.
Tudom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy olyan emberekkel legyünk körülvéve,
akik hajlandóak segíteni és a falunk jóléte nekik is fontos.
Tisztelt polgártársaim, engedjék meg, hogy ezúton megköszönjem mindenkinek,
aki támogat, hozzájárul községünk fejlődéséhez, a polgárok jólétéhez, és terjeszti
Csúz község jó hírét a határon túl is. Köszönöm a községi hivatal dolgozóinak,
képviselő testületnek, a csúzi óvoda és iskola diákjainak és tanítóinak, társadalmi
szervezeteknek, helyi hitközösségeknek, a nyugdíjas klubnak, Nefelejcs
énekkarnak, helyi testnevelési egyesületnek, a helyi cégeknek és
magánvállalkozóknak, valamint a falu összes szimpatizánsának, családomnak és
különösen Önöknek, kedves polgártársaim.
Az a kívánságom, hogy ez a festői szépségű kis falu sok jó, segítőkész és aktív
lakossal rendelkezzen a továbbiakban is, akiknek legfontosabb célja községünk
előrehaladása.
2018. november 10-én önkormányzati választások fognak zajlani.
Rajtunk van, hogy olyan embereket válasszunk, akik konstruktív együttműködésre
képesek, egészséges "paraszt ésszel" és magas erkölccsel rendelkeznek.
Ing. Jozef Ostrodický
polgármester

