Veľkoúľanský obzor
Obdobie realizácie: august 2007 - október 2007

Z prostriedkov nadácie Rodná zem z Maďarska Združenie pre
spoločné ciele vyhlásila výzvu na podanie projektov, na ktorú sa naša
obec prihlásila projektom Veľkoúľanský obzor, ktorý bol úspešný.
Ciele projektu: Zachovať a rozvíjať kvalitu znalosti písaného
menšinového maďarského jazyka, v súlade s prezentovaním výhod
dvojjazyčnosti. Projekt podporuje aktivity obyvateľstva v spoločenskom
dianí a ich účasť v živote obce. Súčasne je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý dôrazňuje podporu
aktívnej účasti obyvateľstva v rozvoji obce podľa zásad Miestnej agendy
21.

Účel projektu: Miestnými pravidelne vydanými dvojjazyčnými novinami
podporovať informovanosť obyvateľstva v rodnom jazyku o práci obecnej
samosprávy a dobrovoľných organizácií, poskytnúť dôležité informácie a
výzvy verejnej správy.
Výsledok projektu: Vydanie septembrového čísla ročnika 2007, 11
rokov vydaných miestnych dvojjazyčných novín Veľkoúľanský obzor, a
doručovanie do všetkých bytov obce.
Merateľné indikátory projektu: Septembrové vydanie ročníka 2007
Veľkoúľanského obzoru, počet kusov 1500, počet strán 12.

Odôvodnenie projektu: Počet obyvateľov obce podľa sčítania
obyvateľstva v roku 2001 bol 4180, z čoho 71 % vyslovil príslušnosť
k maďarskej národnosti. Samospráva najväčšej dediny okresu Galanta
považuje za potrebnú účasť obyvateľstva v živote obce, a preto
pravidelne vydáva miestne obecné noviny. Väčšina článkov je
uverejnená aj po slovensky, aj po maďarsky. Kvôli zvýšenému počtu
strán sú zvýšené aj tlačiarenské náklady. Na začiatku vydávania tohoto
časopisu vydanie každého čísla finančne podporoval niektorý
z miestnych podnikateľských subjektov. Za 10 rokov ovšem každý
solventný podnikateľ sa dostal na rad, a samospráva v snahe zachovať
verejnoprávný charakter novín bez komerčných reklám, dopĺňa
chýbajúce financie z iných zdrojov. Projekt získal finančnú podporu na
vydanie 3. čísla ročníka 2007 vo výške 13 000.- Sk.
Aktivity projektu:





- Zber článkov, fotografií a príspevkov do nového čísla novín.
Termín: 15 september 2007.
- Grafický návrh novín. Termín: 22. september 2007.
- Tlačiarenské práce. Termín: 27. szeptember 2007.
- Doručenie novín obyvateľom obce. Termín: 29. september 2007.

