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Časopis občanov obce Košúty

Stretnutie jubilantov v Košútoch

10. novembra 2017 sme si uctili
občanov a bývalých občanov, ktorí
oslávili svoje krásne životné jubileá.
Naše pozvanie prijali nasledovní
jubilanti: 90 roční jubilanti : Alžbeta
Kiselová, Ľudmila Kmeťová, 85 roční
jubilanti: Alžbeta Bubeníková, Ing.
Andrej Strýček, 80 roční jubilanti:
Terézia Bocskayová, Magdaléna
Strýčková, MUDr. Eduard Šiška, 75
roční jubilanti: Priska Kovačiková,
Eva Tánczošová, Zoltán Audi, 70
roční jubilanti: Terézia Bögiová,
Ján Červenka, Klára Javorová, Mária
Macsaliová, Alžbeta Popluhárová,
Margita Sárköziová, Mária Šimková,
Pavel Zelník, Juraj Nagy, Alexander
Šimko, Katarína Záhorová, Zoltán
Benkovič, Katarína Kamenická,
Ladislav Csiba, Ignác Dlugoš. Pre
našich vzácnych jubilantov bola
pripravená slávnosť, na ktorej pani
starostka predniesla príhovor. Tento rok sme mohli
medzi nami privítať našu vzácnu 90 ročnú jubilantku
Alžbetu Kiselovú, ktorá prijala naše pozvanie a prišla
medzi nás na malé posedenie. Touto cestou im ešte
raz blahoželáme. Po oficiálnej časti nasledoval krátky
kultúrny program, ktorého cieľom bolo pozvaným
jubilantom spríjemniť večer. Každému z prítomných
oslávencov pani starostka darovala kvietok a darček. Po
chutnej večeri sa naši hostia porozprávali a zabávali do
neskorých večerných hodín. Veríme, že sa naša malá
oslava jubilantom páčila a dúfame, že sa ešte stretneme s nimi aj viackrát v budúcnosti.
- obec Košúty -

Vianočné
trhy
v Košútoch
potešili
občanov
aj
návštevníkov...
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Vážení občania!

Sviatky sú za nami, začal sa
nový rok, v ktorom každý z nás
a samozrejme aj my máme nové
plány a predsavzatia. Všetci sme
si želali, aby zavítala do našich
domovov láska spolu s priateľstvom, úcta spolu s pochopením, pohoda spolu s radosťou,
elán spolu so zdravím. My, ktorí
slúžime občanom cez inštitút
samosprávy, si často želáme, aby
naši spoluobčania ostali verní
obci, aby ju mali radi, aby boli
na ňu hrdí a aby nepotrebovali
bojovať za to čo je najdôležitejšie v živote človeka: tolerancia,
svedomitosť a ľudskosť. Ani v
tomto roku to nebude inak, spoločnými silami chceme zdolávať
prekážky a riešiť problémy objavujúce sa v každodennom životnom kolobehu. Samospráva
obce sa snažila v priebehu roka
zabezpečiť úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení ako aj z potrieb obyvateľov
obce. V miestnej základnej škole
sa nám s podporou zo súťaže
Domestos a z vlastných zdrojov
podarilo úplne zmodernizovať
sociálne miestnosti, v kultúrnom

dome sa obnovilo schodisko aj
ozvučenie, rôzne drobné stavebné úpravy a úpravy okolia na
miestnom cintoríne, športovom
ihrisku, opravila sa cesta na Petrov Grunt a na zámostí, osadili
sa nové dopravné značenia na
miestnych komunikáciách a mládeži už od októbra slúži aj nové
workoutové ihrisko. Taktiež sme
spolufinancovali časť spevnených plôch a chodník pred materskou školou a pri potravinách
COOP Jednota, ktoré sú úplne
vynovené a slúžia k spokojnosti
zákazníkov.
V mesiaci september sme dôstojne oslávili 150. výročie začatia vyučovania v miestnej
maďarskej škole v Košútoch a s
podporou obce sa uskutočnila
slávnosť z príležitosti 60. výročia
založenia Csemadoku a 40. výročia založenia speváckej skupiny
Gyöngykaláris v Košútoch.
V mesiaci november sme si uctili našich jubilantov a v neposlednom rade v mesiaci december sme v spolupráci s našimi
školami a materskou školou,
spoločenskými organizáciami

usporiadali
II. vianočné
trhy.
Tento rok sa
bude niesť v
slávnostnej
atmosfére.
Pripomenieme
si
880. výročie
prvej písomnej zmienky o obci a
spoločne v
spolupráci
s organizáciami a školami by sme
chceli toto
krásne jubileum patrične osláviť. No a v neposlednom rade
dokončiť rozpracované projekty
a rekonštrukcie budov vo vlastníctve obce.
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí sa pričinili svojou prácou a pomocou pri organizovaní
rôznych podujatí v obci. Ďakujem za Vaše úsilie a za Váš drahocenný čas, ktorý venujete obci a
našim spoluobčanom.

Želám si, aby sa nám spoločne
podarilo šíriť lásku a dobro počas celého roka, pomáhať si a zároveň myslieť na seba, všetko čo
dávame druhým, dávať nezištne
a zo srdca.
Prežite rok 2018 plný dobrých
nápadov, s otvorenou náručou
pre priateľstvo a s chuťou riešiť
svoje osobné i pracovné ciele!
Mgr. Zdenka Mačicová,
starostka obce Košúty

Radostné dni v našej materskej škole

Školský rok je v plnom
prúde, my si pripomenieme
jesenné podujatia plné lásky,
radostí a hier.
Noví škôlkári sa už cítia v
materskej škole ako doma,
už vedia koľko zábavy,
smiechu a hier ich čaká od
rána. Spolu s novými deťmi
prišli medzi nás aj nové pani
učiteľky, Eliška Kondákorová
a Zuzana Takáčová, ktorým
prajeme veľa trpezlivosti a
výdrže pri ich práci. Touto
cestou by som sa chcela
poďakovať Sidónii Botlovej
a Monike Saganovej, ktoré
dlhé roky pracovali v MŠ,
vychovávali a učili detičky.
21. septembra sme druhýkrát oslavovali svetový deň
vďačnosti. V tomto roku sme
na tento krásny deň pripravili
kultúrny program a pozvali sme
aj hostí. Boli sme poctené, že
naše pozvanie prijali: starostka
našej obce, zamestnanci MŠ a tiež
zamestnanci obecného úradu. Zo
dňa vďačnosti sme nevynechali
ani úctu k našej Zemi. Vďačnosť
sme vyjadrili pásmom pesničiek a
básní, ktoré hlboko dojali našich
hostí, veď osud našej Zeme je v
rukách našich detí.
Tradične sme usporiadali táborák
spojený s výstavou vyrezávaných
tekvíc. O dobroty sa postarali rodi-

čia, starí rodičia a o zábavu všetci
tam prítomní. Ďakujeme.
10. októbra 2017 v poobedňajších
hodinách v rámci tvorivej dielne
sme dali priestor fantázii a kreativite rodičov, vďaka čomu prišli na
svet pri príjemnom hudobnom
podfarbení a dobrej atmosfére
prekrásne výtvory. Bola veľká
trma-vrma, tvorenie a v neposlednom rade tiež aj radosť. Hlad sme
im zahnali mastným chlebom s
cibuľkou. Samozrejme nechýbala
ani pečená tekvica a výborný citrónový čaj. Deň svetového zdravia
sme oslávili spolu so ZŠ Ferka

Jerguša. Dostali sme pozvanie do
miestnej ZŠ, kde čakalo deti veľa
hier, tanca a dobrôt. Ďakujeme.
Naši škôlkári venujú pozornosť
ochrane životného prostredia. Naskytla sa nám možnosť zapojiť sa
do projektu spoločnosti HENKEL.
Inžinierka Lilla Viczénová hravou
formou previedla deti svetom
ochrany životného prostredia.
Deti sa aktívne zapájali do činností
a nakoniec mohli prevziať zaslúženú odmenu. Ďakujeme.
Ani v roku 2017 sme nevynechali
projekt DENTAL ALARM. V novembri nás 4 krát navštívili mladé

adeptky zubného lekárstva,
aby naučili detičkám správny
spôsob starostlivosti o chrup.
24. novembra nás navštívil
riaditeľ galantskej pobočky
Slovenského červeného
kríža Jozef Fekula. Rozprával
deťom o nebezpečenstvách
úrazu a o resuscitácii. Dával
deťom užitočné rady.
Začiatkom decembra sme sa
vianočne naladili pečením
medovníčkov, ozdobili sme
aj jedličku. Ďakujeme rodine
Pastvovej za darovanú jedličku a tete Gabike Molnárovej
za krásnu výzdobu interiéru
MŠ.
9.decembra sme sa zúčastnili
vianočnej tržnice usporiadanej našou obcou. Ďakujeme
rodičom, ktorí svojimi výrobkami
prispeli na tržnicu, ďalej tým,
ktorí nám pomáhali predávať a v
neposlednej rade všetkým našim
kupujúcim.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom a pomocníkom. Prosíme ctených čitateľov,
aby aj tento rok podporili občianske združenie pri Materskej škole
v Košútoch 2% zo svojej dane na
číslo účtu: 0203404910/0900
adresa: Košúty 202. Ďakujeme!
Katarína Királyová,
riaditeľka MŠ Košúty
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II. Vianočné trhy obce Košúty

V roku 2017 už druhý krát sme v krásnom období adventu v našej obci usporiadali Vianočné trhy. Do organizovania podujatia v spolupráci s
obecným úradom sa zapojili aj miestne spoločenské organizácie, školy a škôlka, ktorí aktívne pomáhali v prípravách. Už druhý krát dokázali svoju kreativitu a šikovnosť, vytvorili a pripravili produkty, za ktoré kupujúci s radosťou zaplatili, aby podporili miestne školy a škôlku a
spríjemnili tým sviatky každému prítomnému. Organizácie sa snažili pripraviť čo najchutnejšie občerstvenie pre návštevníkov trhov. Vôňa
vareného vína, cigánskej pečienky a kapustnice lákala na Vianočné trhy zvedavých návštevníkov. S radosťou ochutnali aj langoše a lokše.
Okrem spomínaných lahodných jedál sa predávali aj iné dobroty. Dúfame, že toto naše podujatie bude naozaj tradíciou.

Jesenno – zimné obdobie v našej škole
4. septembra 2017 sme slávnostne otvorili
nový školský rok a napriek nízkemu počtu
žiakov /6/, sme sa pustili do práce, do učenia
veľkým elánom a čerstvou silou.
Naša milá škola sa dožila krásneho veku –
150 rokov a 22. septembra 2017 sme pri
tejto príležitosti usporiadali jednu krásnu
slávnosť. Zo strany obce sa uskutočnilo odovzdávanie pamätných listov pre terajších aj
bývalých pedagógov školy a odovzdaním
plakety In memoriam si všetci prítomní
uctili pamiatku p. Štefana Vinczeho, ktorý
najdlhšie pôsobil na škole ako učiteľ a
riaditeľ. Svojou účasťou poctili našu slávnosť
viaceré osobnosti, z ktorých pamätné listy
odovzdal pán Peter Krajňák, štátny tajomník
Ministerstva školstva SR,
pán Rudolf Mézes, predseda Združenia maďarských
rodičov na Slovensku a
riaditeľka miestnej škôlky,
pani Katarína Királyová.
József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a Kristián Forró,
predseda Okresného predstavenstva SMK, sa pripojili
odovzdaním kytíc. V rámci
podujatia sa uskutočnilo
odhalenie obrazu amatérskej maliarky Diany Papp,
ďalej bývalí žiaci školy a
spevácky súbor Gyöngykaláris predniesli krásny,
dojímavý program na vysokej úrovni. Ďakujeme obci
a obzvlášť pani starostke
za finančnú a všestrannú
pomoc. Poďakovanie patrí aj rodičom, ako aj
priateľom školy, za pomoc a účasť na podujatí. Všetci sa veľmi tešíme, že zo strany obce
aj vedenia školy je vyvíjaná obrovská snaha
za zachovanie školy s maďarským vyučovacím jazykom v obci.
13.októbra 2017 sme mali so žiakmi krásny
deň. Zúčastnili sme sa v Čiernom Brode na

predstavení divadelného súboru Kuttyomfitty a pozreli sme si krásnu rozprávku s
názvom „Kukorica Jancsi, a vitéz“. Predstavenie bolo veľmi zaujímavé a pre deti obzvlášť
záživné, nakoľko sa ako „malí herci“ mohli
zapojiť do hry. Touto cestou ďakujeme
ZO Csemadoku v Čiernom Brode. Potešilo
nás to, išli sme s radosťou! Halloweenské
tekvice, taktiež párty pri tejto príležitosti
sú neoddeliteľnou súčasťou jesenného
obdobia. Vyhotovením tekvíc sme sa trocha
narobili, ale stálo to za to ! Párty sa tiež
podarila na výbornú – deti sa naobliekali
do aktuálnych kostýmov a celé popoludnie
sa veselo zabávali. Pred dňom pamiatky
zosnulých sme navštívili miestny cintorín a

položili sme kvety a kahance na hroby zosnulých učiteľov našej školy. Napriek vysokej
chorobnosti detí sa nám podarilo zapojiť sa
do rozprávkovej súťaže. Šikovný žiak Viktor
Aibek veľmi úspešne zastúpil našu školu na
Festivale v prednesení rozprávok v Galante.
Malí škôlkári pozorne počúvali jeho rozprávku. Viktorovi gratulujeme a ďakujeme za

krásny deň.
V novembri sme
znovu mali
možnosť
zúčastniť sa
na čarovnom
predstavení
Divadelného súboru
Zoltána
Kodálya székesfehérvárskeho gymnázia.
Predstavenie s názvom sa konalo v Sládkovičove. Pozreli sme si najznámejšiu hudobnú
hru Zoltána Kodálya: Háry János. Deťom sa
veľmi páčila a obrovské
herecké výkony odmenili
búrlivým potleskom. 6.decembra 2017 sme zavítali
do miestneho Supermarketu COOP Jednoty, aby sme
zistili, či na našich žiakov
myslel Mikuláš aj tento rok.
Na potešenie všetkých detí
tam aj bol a po zaspievaní
pesničky žiakov štedro
odmenil sladkosťami aj
ovocím. Mikuláš zavítal aj
do školy, kde sme ho srdečne privítali. Za darčeky
ďakujeme MO Csemadoku.
Ďakujeme obecnému
úradu za príležitosť, že sme
sa mohli zúčastniť na vianočných trhoch. Bolo nám
potešením, že sme mohli
byť súčasťou tejto krásnej
akcie. Nálada bola výborná, a dekorácia
úžasná.
V mene pedagógov a žiakov, ako aj v mene
svojom, želám všetkým šťastný, úspešný rok
2018!
Mgr. Ildikó Pálinkásová
riaditeľka ZŠ s VJM Košúty
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Matica slovenská v Košútoch má bohatú činnosť
MO MS v Košútoch si 31. augusta
2017 pripomenul SNP aj ÚSTAVU
SR
Členovia výboru MO MS v Košútoch
31.8.2017 o 18.00 hodine zorganizovali tradičné podujatie VATRA
SNP, na ktorom sme si pripomenuli
73. výročie Slovenského národného
povstania, ako aj 25. výročie prijatia
Ústavy Slovenskej republiky.
Podujatie sa slávnostne zahájilo národnou hymnou. Nasledovalo otvorenie podujatia a privítanie hostí.
Pani Zitka Štefíčková profesionálne
zarecitovala báseň od Anny Plecitej:
„Aj za nich ďakujem“ a následne
predsedníčka predniesla príhovor.

Po otvorení, privítaní, recitáciách
a príhovoroch sme sa všetci, čo im
to zdravie dovolilo, v sprievode
odobrali k pamätníku padlých v I.
a II. svetovej vojne. Tu sme si pietnym aktom kladenia venca v spolupráci so zástupcami obce, básňou,
piesňou a spomienkovým zapálením svetielka vďaky, uctili všetkých
padlých bojovníkov za našu slobodu. Kyticu vďaky a úcty k pamätníku
padlých položila i bývalá pani riaditeľka Základnej školy – Vlasta Kasalová aj so svojimi bývalými žiakmi.
Sprievod sa ďalej presunul ku
kultúrnemu domu, kde sme si pri
pamätnej tabuli, osadenej na kul-

Medzi hosťami sme privítali bývalú
pani riaditeľku Základnej školy v Košútoch pani Vlastu Kasalovú, ktorá
sa medzi nás do Košút vždy veľmi
rada vracia a tentokrát náš program
obohatila i vlastnou básňou, ktorá
bola venovaná padlým hrdinom....
Za MO MS v Turčianskych Tepliciach
bola prítomná predsedníčka pani
profesorka Brincková, ktorá ponúkla
spoluprácu pre náš miestny odbor
vo forme poznávacieho zájazdu na
Turiec.
Ing. Ľubomír Kmeť zastupoval MO
MS v Galante a zároveň doprevádzal
spevácku skupinu Nádej hrou na
harmoniku.

túrnom dome, piesňou a pietnym
aktom kladenia venca, uctili nášho
rodáka, akademického sochára
Vojtecha Baďuru.
Následne sa sprievod vrátil späť.
Kytica piesní v podaní speváckej
skupiny Nádej v spojení so slávnostným zapálením partizánskej Vatry
zavŕšili oficiálnu časť toho slávnostného dňa.
Ďalej nasledovalo posedenie
v dobrej nálade a vynikajúcom
občerstvení pri znení tónov ľudovej
hudby. Keďže v deň konania nášho
slávnostného podujatia bolo príjemné počasie, ktoré nám hralo do
karát, zúčastnilo sa na ňom veľa detí,

rodičov a starých rodičov a tak sme
spoločne využili posledný teplý
prázdninový letný večer na posedenie pod holým nebom, kde sme
pri horiacej vatre až do neskorých
nočných hodín spomínali na partizánskych hrdinov...
*******
Počas Národných matičných
slávností, ktoré sa konali v Trnave
v dňoch 7. – 10. septembra 2017,
sa v rámci programu slávností vo
štvrtok 7. septembra 2017 o 18.
hodine uskutočnilo Divadelné
predstavenie Zmierenie alebo
Dobrodružstvo pri obžinkoch, na
ktorom sa zúčastnili viacerí členovia
nášho MO MS. Vtipná veselohra
všetkým v hľadisku vyčarila úsmev
na tvári a tak sme všetci odchádzali
z Trnavy príjemne naladení a obohatení o príjemný kultúrny zážitok.
********
Na 2. decembra 2017 bolo naplánované tradičné podujatie Mikulášske popoludnie. Deti z Materskej
školy a žiaci zo Základnej školy
Jerguša Ferka pod vedením svojich
pani učiteliek s dostatočným predstihom nacvičovali svoj program
pre Mikuláša, avšak zo zdravotných
dôvodov a následného zatvorenia
školy a škôlky sa uvedené podujatie
tento rok nekonalo. Mikuláš i napriek tomu pre deti za ich ochotu,
i keď ich program nemohol zhliad-

Pohyb nám prináša radosť
Športový klub HARMÓNIA Košúty vyvíja
svoju činnosť už deväť rokov. Okrem pravidelných relaxačných cvičení žien každú
stredu, prebiehajú nácviky hromadných
skladieb. Ani sa to za tie roky nezdá, ale
cvičenky z Košút absolvovali v roku 2010
nácvik skladby DOTYKY,
s ktorou sa zúčastnili na
celoslovenskej prehliadke v
Trenčíne. V roku 2012 nacvičili hromadnú skladbu MY a
MY, ktorú predviedli na 150.
Všesokolskom slete v Prahe,
na XV. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách v roku 2015
a vybrané cvičenky sa s
touto skladbou zúčastnili v
roku 2016 medzinárodného
festivalu Del Solle Riccione
v Taliansku. V súčasnosti

majú nacvičenú novú hromadnú skladbu
SPOLU, s ktorou vystúpili v dňoch 1.-2. júla
2017 na I. celoslovenskom slete Sokolskej
únie Slovenska v Gajaroch. Pokračujú v
nácvikoch, pretože s touto skladbou spolu
s českými cvičenkami a cvičencami vystú-

nuť osobne, nechal v Košútoch
sladké dobroty.
********
MO MS v Pustých Úľanoch v spolupráci s obcou Pusté Úľany zorganizoval dňa 3. decembra 2017
podujatie Adventný koncert ART
MUSIC ORCHESTRA z Červeníka.
Hosťom podujatia bol Ján Sucháň.
Niektorí členovia MO MS v Košútoch
sa zúčastnili na tomto nádhernom
koncerte a tak zahájili advent veľkolepo kultúrne.
*********
Dňa 9. decembra 2017 sa v obci
Košúty konali už II. Vianočné trhy.
Podujatie pripravila obec v spolupráci s miestnymi organizáciami.
Aj MO MS sa zúčastnil na tomto
podujatí.
********
Starý rok sa s nami rozlúčil a vítame rok nový!
Prajme si navzájom, aby nám
všetkých nadelil pevné zdravie,
ktoré je pre všetkých veľmi dôležité, veľa šťastia, lásky a úspechov,
aby sme prežili rok v spokojnosti,
viac voľného času, aby sme sa
mohli venovať nielen svojim povinnostiam, ale aby sme si mohli
nájsť čas aj pre seba a svojich blízkych a nech vládne pokoj v duši,
a to každý boží deň.
pripravila: Ing. Jana Strýčková,
predsedníčka MO MS v Košútoch

pia v dňoch 1. – 6. 7. 2018 na 151. Všesokolskom slete. V roku 2019 by sa s touto
skladbou mali zúčastniť na 16. Svetovej
gymnaestráde v Dornbire – Rakúsko. Do
júna 2017 sme sa venovali aj mládeži. V
krúžku rytmickej gymnastiky a tanca sa mali
možnosť cvičenci naučiť základom rytmickej
gymnastiky, tanečnému prejavu a správnemu držaniu tela, avšak
pre upadajúci záujem sme
krúžok zrušili. Keďže je zima
a v našich podmienkach
je málo snehovej nádielky,
pripravujeme v mesiaci
február návštevu vybraného
zimného strediska s cieľom
sánkovania a lyžovania. O
presnom termíne budeme
verejnosť informovať. V
roku 2018 chcem popriať
všetkým veľa zdravia, lásky a
šťastia na každom kroku.
Ing. Eva Kmeťová
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Tancujem z lásky a svoju prácu milujem...
Volám sa Zoltán Farkas. Pochádzam z Tornale. V Matúškove žijem už 7 rokov.
Som trénerom latinských
tancov a inštruktorom
zumby. Tancujem z lásky
a svoju prácu milujem.
Veľa času venujem malým detičkám, pretože ich
zanietenie a radosť sú nenahraditeľné. Je pre mňa
zadosťučinením vidieť ich
učiť sa nové kroky s takou
láskou. Detičky chodia ku
mne na latino tance aj
zumbu kids, okrem toho
učím sólo latino tance aj dospelých. Učia sa
veľmi energické a dynamické choreografie.
Tancujeme tance ako rumba, samba, bachta,
cha-cha (čača), kizomba či jive (džajv). Tieto

šťastie a úsmevy na tvárach
tých, ktorých na chvíľku mohli
byť súčasťou nášho spoločného tanca. Držia spolu a dávajú
do toho všetku svoju energiu.
Taktiež sa venujem svadobným tancom pre tých, ktorí sa
rozhodli navždy spečatiť svoj
osud. Keď máte záujem neváhajte a príďte si s nami zacvičiť
a zatancovať. Teším sa na Vás!
Zoltán Farkas - Zoli Zumba

hodiny vždy ukončujeme zumbou. Vytvára
spojenia medzi mnou a tancujúcimi, a medzi
nimi navzájom. Je pekné vidieť, že na chvíľu
sa vytratí všetko zlo zo sveta a ostane len

Dospelí:
Utorok: latino 18:00 hod. - 19:00 hod.
Štvrtok: zumba 19:30 hod. - 20:30 hod.
Deti - Zumba kids:
Pondelok 14:00 hod. - 15.00 hod.

Csemadok v Košútoch mal oslavu
Miestna Organizácia Csemadoku slávila 22. októbra
2017 krásny dvojitý sviatok
v miestom kultúrnom dome:
60. jubileum založenia
miestnej orgaznizácie a 40.
jubileum založenia spevokolu. Slávnosť svojou prítomnosťou uctili vicežupan
Trnavského samosprávneho
kraja József Berényi, Győrffy
Józsefné, vedúca spevokolu
Nőszirom a Károly Rábai zo
Székesfehérváru, Erzsébet
Száraz predseda OV Csemadoku Galanta, Éva Pék členka
OV Csemadoku Galanta,
Mária Óvári vedúca spevokolu Harmónia z Čierneho Brodu a Zdenka Mačicová starostka našej obce.
Slávnosť sa začala kladením vencov v kultúrnom dome u pamätnej
tabuli Csemadoku a pokračovala vo veľkej sále. Po odznení krásnej recitácie od Noémi Récsei a gitarovej hry, ktorú predviedla Zuzana Fekulová,
privítal milých hostí Péter Botló predseda našej MO. O 60 ročnej, veľmi
významnej práci MO Csemadoku v oblasti maďarskej kultúry a o 40
ročnom pôsobení spevokolu, ktoré bolo bohaté na zásluhy, referovala
Éva Macsicza. Vo svojom prejave zdôraznila mnohotvárnu prácu MO,
úspešné besedy so spisovateľmi, veľmi bohatú tvorbu divadelného
súboru, domáce a zahraničné úspechy ženského spevokolu, veľmi
obľúbený Štefanský ples, ktorý mal vyše 30 ročnú tradíciu a doma, aj v
zahraničí známy a veľmi úspešný Folklórny súbor Berkenye, ktorý začal
svoje pôsobenie v roku 2001 ako detský folklórny súbor. V druhej časti
referátu hovorila obšírnejšie o ženskom spevokole, ktorý tiež slávil jubileum. Náš spevácky súbor bol založený v roku 1977. Na začiatku účinkoval iba na miestnych podujatiach, neskôr aj mimo obce. Pod vedením
Anny Srejnerovej sa každoročne prihlásili do folklórnej súťaže „Tavaszi
szél vizet áraszt“, na ktorej boli vždy úspešní. Dosahovali výnimočné
výsledky na okresných, oblastných, aj celoštátnych súťažiach. Ich práca
bola ocenená, viackrát získali bronzovú, striebornú a zlatú medailu
a mnohokrát vystupovali aj v Maďarsku. Súbor bol znovu založený v
roku 1999 pod vedením Etelky Modrovicsovej, ktorá dodnes vykonáva
túto funkciu. Znovu založený súbor stále usilovne pracuje, pokračuje
vo vzácnej a nezištnej činnosť veľmi úspešných predkov. Ich prvotným
cieľom je zachovávanie a šírenie maďarského folklórneho spevu. Od
roku 2011 spevokol vystupuje pod menom Gyöngykaláris. Skupina
viackrát účinkovala v Maďarsku a v roku 2015 získal strieborné ocenenie
na folklórnej súťaži „Bíborpiros szép rózsa“ v Dunajskej Strede. Na tejto
súťaži vystupovali členovia spevokolu v nádherných nových šatách, za

ktoré sú vďační poslancom obce Košúty.
Po referáte nasledovalo odovzdávanie pamätných listov a darčekov.
Péter Botló z príležitosti 60. jubilea odovzdal bývalým predsedom a
najaktívnejším členom MO čestné diplomy a kvety. Spevácky súbor
Gyöngykaláris za svoju úspešnú činnosť získal Pamätnú medailu
predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, ktorú spolu
so svojim darčekom odovzdal Etelke Modrovicsovej József Berényi, vicežupan kraja. Erzsébet Száraz odovzdala čestný diplom OV z príležitosti
40. jubilea založenia spevokolu a hostia zo Székesfehérváru odovzdali
pamätný list spevokolu „Nőszirom Énekkar“, ktorý patrí pod klub Fejér
megyei Honvéd Nyugállományúak zo Székesfehéváru. Éva Pék a Mária
Óvári blahoželali v mene speváckeho súboru Harmónia z Čierneho Brodu a Zdenka Mačicová v mene obce odovzdala pamätný list, kyticu a obrovskú tortu. Na záver prvej časti slávnosti vystúpil spevokol Gyöngykaláris. Počas prestávky mohli hostia nahliadnuť do výstavy fotografií o 60
ročnom pôsobení MO vo vestibule, ktorú pripravila Gabriella Molnárová.
Medzitým kapela Jánosa Bótlóa vytvorila skvelú atmosféru, do ktorej sa
skoro každý zapojil. V druhej časti oslavy vystúpili naši hostia, a tak sme
mohli vidieť nádherné predstavenie folklórneho súboru zo Žirian, ktorý
predniesol tradičnú svadbu. Po predstavení nasledoval skvelé vystúpenie spevákov z Veľkých Úľan. Oslava dvojitého jubilea bola pre MO
Csemadok Košúty veľmi krásna a bohatá na zážitky, na ktorú budeme
vždy s radosťou spomínať. Článok by som ukončila slovami Aladára Urbána, ktorý napísal: „Byť synom ľudu s tisícročnou kultúrou je podľa mňa
veľké šťastie. Ja som to dostal, narodil som sa Maďarom. My všetci sme
to dostali: narodili sme sa Maďarmi. Buďme na to hrdí, strážme pozorne
dedičstvo našich rodičov a prarodičov a svojimi skutkami pozdvihnime
vysoko fakľu Csemadoku!“
pripravila: Macsicza Éva, foto: Fekula Vajda Katalin
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Líderka roka 2017 – žena remeselníčka
Poznáte ich, stretávate sa s nimi
každý deň, či už idú za svojimi
povinnosťami, pracujú v záhradke,
idú do kostola, na nákupy alebo
len tak. Áno, sú to ženy žijúce
na vidieku. Myslím, že je veľmi
dobré, že medzi nami žijú ženy
z vidieka s výnimočnými schopnosťami. Vnímame ich však ako
súčasť nášho života? Zamýšľame
sa nad tým, že sú nevyčerpateľnou
studnicou energie, inšpirácie,
motivácie, nadšenia a nápadov?
Áno, väčšinou ich berieme ako
samozrejmosť. Tieto ženy pritom
svojou prítomnosťou a pôsobením obohacujú život na vidieku a
robia ho aktívnejším.
Postavením ženy na vidieku sa
v roku 1995 zaoberala svetová
konferencia v Pekingu a vyhlásila
15. október za Deň vidieckych
žien. Problematikou života na
vidieku sa zaoberá občianske
združenie Vidiecky parlament na
Slovensku (VIPA). Jednou z jeho
aktivít je organizovanie súťaže
Vidiecka žena roka – Líderka.
Cieľom súťaže je ohodnotiť, aspoň
morálne, prácu našich vidieckych
žien a osláviť Svetový deň vidieckych žien tak, aby im bola venovaná vyššia pozornosť. Do súťaže
môže byť nominovaná žena, ktorá
svoj voľný čas venuje aktivitám
v rôznych oblastiach verejného
života, vo svojej komunite, obci,
mikroregióne alebo v zastupiteľstve je uznávanou líderkou. Ženy
súťažia v piatich kategóriách do
ktorých ich možno navrhnúť.
Môže to byť žena aktivistka pôsobiaca v miestnej organizácii, združení, či klube niektorej z organi-

zácií tretieho sektora. Medzi ženy
političky patria ženy, pôsobiace
v miestnej politike vo funkcii
starostky alebo členky miestneho
zastupiteľstva. Kategóriu žena
podnikateľka spĺňajú ženy, ktoré
svojimi podnikateľskými aktivitami vytvárajú na vidieku pracovné
príležitosti, úspešne zviditeľňujú
obec a prepájajú komunitný rozvoj s ekonomickým. Žena remeselníčka okrem toho, že ovláda
svoje remeslo, ho aj odovzdáva
mladej generácii. Do tejto súťaže
môžu svoju kandidátku prihlásiť
jej nadriadení, kolegovia, susedia,
priatelia, rodina, manželia alebo
aj deti tým, že vypíšu prihlášku
do súťaže a doručia ju na VIPA
SK. V tejto prihláške zdôvodnia,
prečo práve daná žena si zaslúži
toto ocenenie ako poďakovanie
od svojho okolia. Výsledky 16.

ročníka súťaže Vidiecka žena roka
– Líderka 2017 boli vyhlásené na
konferencii „Žena do voza i do
koča“ pod gesciou o. z. Vidiecky
parlament na Slovensku, ktorá sa
konala 13. októbra 2017 v Spišských Tomášovciach. Už 16. ročník
tejto súťaže sa konal pod záštitou
europoslankyne Jany Žitňanskej
pri príležitosti Svetového dňa
vidieckych žien, pričom VIPA sa ju
snaží organizovať vždy v rôznych
kútoch Slovenska. Medzi vyhodnotenými ženami sa umiestnila
v kategórii žena – remeselníčka
naša pani Gabriela Molnárová
a získala titul Líderka roka 2017.
Pani Gabika svojimi aranžérskymi
zručnosťami nás obohacuje pri
rôznych príležitostiach, či už je to
výzdoba miestneho kostola, expozície na celoslovenských alebo regionálnych
výstavách
záhradkárov, viazaní
svadobných
kytíc, či
vianočnej
výzdoby na
Vianočných
trhoch. O jej
schopnostiach sa mali
možnosť
presvedčiť
i návštevníci
Agrokomplexu 2017,
kde v stánku Vidieckeho parlamentu vytvárala rôzne kvetinové
i zeleninové aranžmány a reprezentovala vysielajúcu Základnú
organizáciu JDS v Košútoch.

Dobrovoľný hasičský zbor obce Košúty
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(DHZO) Košúty bol znovu založený
v októbri 2016. DHZO Košúty
je podľa kategorizácie DHZO v
rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradený
do kategórie „C“. Momentálne
má vo svojich radoch 18 členov.
Vzhľadom na nevyhovujúci stav
miestnej požiarnej zbrojnice sme
na začiatku svojho fungovania sa
svojpomocne pustili do čiastočnej
rekonštrukcie interiéru budovy.
Rekonštrukčné práce sa týkali
hlavne výmeny elektroinštalácie, zateplenia stropu a obnovy
vnútorných stien. Vzhľadom na to,
že zbrojnica si vyžaduje rozsiahlu
komlexnú rekonštrukciu, bol začiatkom roka 2017 podaný projekt
zameraný na rekonštrukciu a obnovu miestnej hasičskej zbrojnice.
Taktiež bola podaná žiadosť o
zabezpečenie hasičskej techniky
– hasičského vozidla typu CAS 15
IVECO DAILY a protipovodňového
vozíka. Podľa predbežných informácií bola žiadosť schválená a
požadovaná technika by mala byť
dodaná v priebehu roka 2018.
Taktiež sme pre našich členov
uskutočnili nákup potrebného
výstroja a výzbroja, predovšetkým

pracované rovnošaty, zásahovú
obuv a pracovné rukavice. Po
dodaní potrebnej techniky bude
nutné doplniť výstroj a výzbroj o
zásahové oblečenia a ochranné
prilby. V roku 2017 sme absolvovali niekoľko školení. Tu môžem
spomenúť základnú prípravu
členov dobrovoľných hasičských
zborov, školenie vodičov s právom
prednostnej jazdy a základný kurz
určený pre členov strojnej služby.
V oblasti požiarnej prevencie sme
na základe podkladov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR –
Územná organizácia (ÚzO) Galanta
vypracovali pokyny a opatrenia
na predchádzanie vzniku požiarov
v zimnom vykurovacom období
2016/2017 vo forme informačno-propagačného letáku.
Medzi prvé viditeľné aktivity
DHZO Košúty bola kooperácia
s Miestnym odborom Matice
slovenskej Košúty pri stavaní ako
aj zvalení mája. V tomto roku sme
sa zúčastnili dvoch taktických
cvičení. Taktické cvičenie (TC)
na hrádzi vodného diela Kráľová
(Kaskády) bolo organizované OR
HaZZ Galanta v súčinnosti s ÚzO
DPO Galanta. Cieľom TC bolo
precvičiť prácu s mobilnými pro-

tipovodňovými bariérami (MPB).
Okrem budovania mobilných hrádzí nám predviedli veľkokapacitné
čerpanie vody a dopravu vody na
veľké vzdialenosti. Pri budovaní
MPB sme spolupracovali s DHZ
Kráľov Brod.
V novembri sa v obci Gáň konalo
ďalšie TC za účasti DHZ Gáň, Pata,
Abrahám, Šintava a ako pozorovatelia boli prizvané DHZ Košúty a
Vlčkovce. Námetom cvičenia bol
požiar skládky odpadu s rozšírením sa na zaparkované vozidlá
a okolitý porast. Nakoľko sme
novozaložený DHZ, ktorý v sú-

Do súťaže Vidiecka žena roka – Líderka bola v roku 2009 nominovaná v kategórii žena aktivistka pani
Zitka Štefíčková. Umiestnila sa na
štvrtom mieste. V kategórii žena
politička bola v roku 2010 nominovaná pani Mgr. Zdenka Mačicová – starostka obce. V rámci
Trnavského samosprávneho kraja
sa umiestnila na druhom mieste.
V roku 2016 bola v kategórii žena
aktivistka nominovaná Ing. Ľudmila Eva Kmeťová, ktorá sa stala
víťazkou a získala titul Líderka
roka 2016. Na základe uvedeného počtu nominácií a víťazných
Líderiek, rozhodol sa Vidiecky
parlament na Slovensku z príležitosti „Svetového dňa vidieckych
žien“ organizovať 17. ročník súťaže Vidiecka žena roka Líderka
- 2018 v Košútoch. Celoslovenská

prehliadka kandidátiek i už ocenených Líderiek sa uskutoční 12.
októbra 2018. Budú medzi nimi
opäť aj nominantky z Košút? Očakávame Vaše nominácie!
Ing. Eva Kmeťová
časnosti nedisponuje technikou,
tak nám bolo zapožičané vozidlo
CAS 15 Iveco Daily od DHZ Pata.
Takto sme si mohli prvýkrát reálne
vyskúšať výjazd na miesto požiaru
a uhasiť horiace osobné motorové
vozidlo. Takisto sme sa zúčastnili
zasadnutia Územného valného
zhromaždenia delegátov DHZ
vo Veľkých Úľanoch a zasadnutia
Pléna ÚzO DPO Galanta na OR
HaZZ v Galante. Výročná členská
schôdza je naplánovaná na začiatok roka 2018, kde zhodnotíme
činnosť zboru za rok 2017 a predstavíme plány na tento rok.
Ing. Róbert Varga, PhD.
Veliteľ DHZO Košúty
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Zo života DSS Košúty
Gulášpárty

Horúci letný deň 18.8.2017 sa zamestnanci a klienti DSS v Košútoch rozhodli spríjemniť
sebe aj klientom a zamestnancom z DSS Medveďov, DSS Lehnice, DSS Šintava, DD a DSS
Sereď, DD Patria Galanta akciou „Gulášpárty“. Chutný guláš už od rána varil pozvaný kuchár vo veľkých kotloch pri asistencii klientov DSS. Po slávnostnom otvorení akcie si klienti
zasúťažili v rôznych športových súťažiach ako hod loptičkou do plechoviek, skoky na fit
lopte, hádzanie lôpt do basketbalového koša, kopanie lopty do futbalovej brány. Všetci
účastníci športových súťaží boli odmenení sladkou odmenou a „Gulášpárty“ pokračoval
konzumáciou očakávaného guláša a veselou tanečnou zábavou pri živej hudbe do neskorých odpoludňajších hodín.

Lečopárty

V Domove sociálnych služieb pre dospelých Košúty dňa 25.08.2017 sa konalo neformálne stretnutie klientov, rodinných príslušníkov a zamestnancov s cieľom
utužiť rodinné a priateľské väzby. Pri tejto príležitosti zamestnanci pripravili občerstvenie, ktoré sa nieslo v duchu „Lečopárty“. O zábavu sa postarala hudobná
skupina „Hegyi Tesók“, ktorú sponzorovala pani Mária Bazsóová. Rodinní príslušníci mali možnosť pozrieť aj zrekonštruované obytné priestory, ktoré sa nám
podarilo realizovať z podielových daní TTSK. Na naše prekvapenie 20 % rodinných príslušníkov prejavilo záujem o túto akciu, ktorú pre veľký záujem určite
zopakujeme / http//www.rtvkrea.sk/leco-party-v-kosutoch

Posunkovanie v Košútoch

V dňoch 25.9. - 26.9.2017 sa v DSS v Košútoch zamestnanci zdravotného, výchovného
a sociálneho úseku zúčastnili kurzu posunkového jazyka. Pani lektorka Ľ. Šarinová nás
zaujímavou formou voviedla do danej problematiky a oboznámila nás so životom a
zvyklosťami nepočujúcich. Posunkový jazyk sa stal pre nás mostom, cez ktorý sa dostaneme bližšie k nášmu klientovi Norovi. Noro sa totiž dorozumieva posunkovým jazykom
a komunikácia s nim je pre celé zariadenie nesmierne ťažká. Môžeme s radosťou konštatovať, že základy posunkovej reči sme všetci úspešne zvládli.
Kvalita nami poskytovanej starostlivosti Norovi sa zvýši ku spokojnosti všetkých zainteresovaných a za to môžeme poďakovať Nadácii PONTIS, ktorá nám bezplatne kurz
posunkového jazyka sprostredkovala a to priamo v našom zariadení, čo sme ocenili
nielen my ako zamestnanci, ale aj samotný Noro.

Košútsky hudobný kľúč

Domov sociálnych služieb pre
dospelých Košúty
organizoval v dňoch 25. - 26.10.2017 v Kultúrnom dome v Čiernom Brode už jubilejný X.
ročník hudobného festivalu pod názvom Košútsky hudobný kľúč. Festival bol organizovaný pod záštitou predsedu TTSK p. Tibora Mikuša a s finančnou podporou Ministerstva
kultúry SR. Hudobný festival pre klientov zariadení sociálnych služieb sa môže pochváliť
medzinárodnou účasťou, pretože pozvanie prijali aj priatelia z Českej republiky z ÚSP
Zámeček Střelice u Brna a z Maďarska Dr. Piróth Otthon Táplánypuszta a MERI Tatabánya.
Spolu sa predstavilo 19 zariadení sociálnych služieb a domov seniorov v celkovom počte
127 vystupujúcich vo viacerých kategóriách a to tanec, spev a umelecký prednes. Po
slávnostnom otvorení festivalu pódium patrilo profesionálom Kaschauer Klezmer Bandu
z Košíc. Klezmer Band zaujal početné publikum nezvyčajným hudobným štýlom, ktorý
viacerí počuli po prvý krát. Po vystúpení klientov domovov sociálnych služieb nasledovala veselica v podaní skupiny „Hegyi tesók“. Zábava bola naozaj výnimočná. Druhý deň
festival pokračoval výletom do Nitry na hrad. Všetci si mohli vychutnať pamätihodnosti
starobylej Nitry. V mene všetkých zúčastnených sa touto cestou chceme poďakovať
Ministerstvu kultúry SR za finančnú podporu a samozrejme našim sponzorom, ktorí
prispeli k úspešnému priebehu festivalu Veolia a.s. Bratislava, Mabonex Piešťany, MIK
s.r.o. Šaľa, Trilak Dunajská Streda, Danubia a.s. Dunajská Streda, Ing. Július Mihálik Košúty,
Deák spol.s.r.o. Veľká Mača, Tekoo s.r.o. Nové Mesto nad Váhom a OZ Zenit Košúty. Tešíme sa na XI. ročník KHK!

Ťažký osud, krajší život

Ako verejný poskytovateľ sociálnej služby, v snahe zabezpečiť čo najkvalitnejšiu službu, stále hľadáme cestu ako a kde pomôcť svojim klientom. Nebolo to
inak ani v prípade nášho, ťažko zdravotne postihnutého klienta Julka, ktorému vďaka finančnej podpory Nadácie SPP, sme vedeli zabezpečiť príjemnejší
a krajší život v našom zariadení. Dňa 13.10.2017 sme odovzdal nášmu Julkovi
pomôcky, ktoré boli sponzorované Nadáciou SPP, a vďaka ktorým naši odborníci budú pri individuálnych činnostiach vedieť vyčariť úsmev na jeho tvári.
Veľká vďaka dobrým ľuďom z Nadácie SPP za ich pomoc!!!

Cvičme pre zdravie

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty vďaka Nadácii EPH získal
finančnú podporu na zakúpenie troch exteriérových cvičebných strojov pre
klientov nášho zariadenia a na zakúpenie špeciálneho invalidného vozíka pre
ťažko zdravotne postihnutého klienta.
Za štedrú finančnú podporu ďakujeme kolektívu Nadácii EPH.

Vystúpenie folklórneho súboru Gyöngykaláris

19.12.2017 v našom zariadení v rámci predvianočnej oslavy vystúpil spevácky súbor Gyöngykaláris z Košút, ktorému ďakujeme za krásne gesto.
PhDr. Lívia Katona, PhD.
riaditeľka DSS Košúty

8

Košútsky spravodajca

ZŠ v Košútoch sa deťom venuje naplno
Čas rýchlo beží a
my sme sa museli
v septembri vrátiť ku
knihám a hlavne novým vedomostiam,
ktoré nás čakajú.
Spolu so školským
zvončekom, ktorý
ohlásil začiatok
nového školského
roka, na bránu našej
školy zazvonil aj nový
zaujímavý eko - projekt ZELENÁ ŠKOLA.
Program je určený
pre školy, ktoré chcú
zmeniť seba, ale aj
okolie. Sme presvedčení, že sa o problematike životného
prostredia nestačí len
učiť, ale že je zároveň
nevyhnutné zmeniť
naše konanie.
Čakajú nás vzdelávacie aktivity,
ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy
a jej okolia. Na škole sme začali
okrem papiera zbierať aj malý,
ale ťažko rozložiteľný odpad baterky. Posvietili sme si na ekológiu a začali sme aj so zberom
žiaroviek. Týmto separovaným
zberom budujeme u detí vzťah
k životnému prostrediu a vytvárame pocit spoluzodpovednosti
za životné prostredie. Pripravili
sme deťom vzdelávacie aktivity
v rámci Dňa zdravia a Medzinárodného dňa stromov. Pri tejto
príležitosti sme si pripomenuli
význam stromov pre človeka a
živočíchy. Veríme, že v nich navždy zostane semienko poznania dôležitosti ochrany stromov
a lesov, a to nielen vo svojom
okolí.Svetový deň dobrosrdečnosti je ideálnou príležitosťou,
ako pomôcť svojej obci, či jednoducho okoliu, ktorého sme
súčasťou. Podstatou tohto dňa
je inšpirovať ľudí k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti a spojiť
svoje sily k vytvoreniu lepšieho
sveta. Spojili sme príjemné
s užitočným, pohyb na čerstvom
vzduchu s jesennou úpravou
zelene v areáli školy. Naša práca priniesla nielen skrášlenie
svojho okolia, ale zanechala
dobrý pocit v srdciach všetkých,
ktorí sa zapojili. Okrem úpravy
školského dvora, osadili sme
na ňom s deťmi zimovisko pre
hmyz, hmyzí hotel, vtáčie búdky a pribudli nám aj nové drevené herné prvky.
Zelenou školou sa nesie aj náš
podporený projekt Nadácie
ČSOB s názvom „Záhrada,

ktorá učí“. Vďaka tomuto projektu čakajú deti aktivity s enviromentálnym zameraním. Na
školskom dvore nám už čoskoro
pribudne drevený záhradný
zberný domček, farebné zberné
kontajnery na triedenie odpadu,
geologický kútik s kameňmi,
nové záhradné sedenie, kompostér, rôzne úkryty pre živočíchy...
Tešíme sa na rôzne prírodovedné pomôcky a budeme
pokračovať vo výsadbe zelene.
Na školskom dvore sa budú žiaci
učiť skúmaním, pozorovaním
a vlastnou prácou. Budú môcť
rozvíjať svoje pestovateľské
zručnosti, zážitkové učenie a
puto k prírode. Ďakujeme Eliškinej mamine zo 4.ročníka, pani
Marte Ivančíkovej, za možnosť
zapojiť sa!
Jeseň bola síce krátka, ale bohatá na aktivity. Naši najmenší
zažili „Pasovanie prvákov“. Veríme, že to bola udalosť, na ktorú
tak skoro nezabudnú. Po zaujímavom programe a zaujímavých súťažiach, z ktorých mali
prváčikovia veľkú radosť došlo
k najdôležitejšej časti, kde pri
pasovaní mečom prváci zložili
sľub prváka. Okrem diplomu
so sľubom ich čakala aj sladká
odmena. Pasovanie skončilo
diskotékou. Tradícia splnila svoj
účel a zanechala v očiach detí
veľa radosti a dojmov, z čoho sa
všetci veľmi tešíme.
V rámci Medzinárodného dňa
školských knižníc, nám Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena
v Brně udelila DIPLOM za česko-slovenský projekt „Záložka
spája školy“. Žiaci rôznymi tech-

„Košútsky spravodajca“

nikami vyrábali záložky, ktoré
sme si povymieňali s kamarátmi
z českej školy Čistá u Litomyšle.
Partnerská škola prišla aj s návrhom výmenného pobytu, a my
uvidíme, či bude v našich silách
ho zrealizovať.
V rámci pohybových aktivít
úspešne už druhým rokom
pokračuje na škole Zumba pod
vedením Z.Farkaša. V novembri
sme úspešne ukončili plavecký
výcvik s medailami a diplomami
v rukách.
20.10.2017 vo večerných hodinách sa objavili v školských
priestoroch rôzne strašidelné
bytosti. Halloweenský večierok
sme si spríjemnili zapálením
tekvíc, lampiónovým sprievodom, cestičkou odvahy a
diskotékou. Maminky napiekli
všakovaké dobroty od výmyslu
sveta. Vyhodnotili sme NAJ
hallowenský koláčik a týmto ďakujeme šikovným a kreatívnym
maminkám za naozaj umelecké
výtvory, 1.miesto získala rodina
Nagyová, 2.miesto rodina Gregorovics a tretie miesto rodina
Lengyelová. Zažili sme skutočnú
halloweenskú atmosféru so
skutočnými strašidlami a rozprávkovými bytosťami.
25.11.2017 sme sa zúčastnili
divadelného predstavenia „Ako
sa Lomidrevo stal kráľom“ v Slovenskom národnom divadle
v Bratislave. Moderné predstavenie rozprávky sa žiakom
mimoriadne páčilo. Za pekného
jesenného počasia sme sa vracali šťastní a bohatší o kultúrny
zážitok. Veríme, že podobné
predstavenia na nás ešte čakajú.
Príchod Vianoc si nevieme na

našej škole predstaviť
bez vianočných dielní. Vyrobené výrobky
sme vystavili na
vianočných trhoch.
Bolo treba načrieť
hlboko do rezerv a
nápadov, aby boli
výrobky originálne,
vkusné a tematické.
Výrobné tajomstvo
týchto čarovných vecí
však neprezradíme.
Dali si všetci záležať:
zdobili, lepili, farbili,
pohoda bola výborná. Srdečná vďaka
pedagogickému
kolektívu, deťom,
rodičom a priateľom
našej školy, ktorí
pomohli a prispeli
vlastnoručnými
výrobkami, dobrotami na Vianočné trhy v Košútoch. Taktiež
ďakujeme, že ste svojou účasťou
a kúpou na vianočných trhoch
podporili našu školu. Finančné
prostriedky budú na jar investované do nových herných prvkov
na školskom dvore. Ďakujeme
za Váš investovaný čas a materiálne prostriedky pre deti, ktoré
si zaslúžia krajšiu a zdravšiu
školu. Taktiež ďakujeme organizátorovi - Obecnému úradu
v Košútoch!!!
Aktivity, ktorým sa venujeme,
sú rôznorodé, pravidelne vás
o nich informujeme, častokrát
presahujú rámec vyučovacích
hodín. Ak Vám je naša činnosť
blízka a stotožňujete sa
s princípmi, ktoré naša škola
dodržiava, prejavte svoj záujem
o podporu. Využite príležitosť,
ktorú Vám ponúka naša
legislatíva a venujte svoje 2%
dane z príjmov.
Názov: Rodičovské Združenie,
Základná škola slov. Košúty
Sídlo: Hlavná 27, 925 09
Košúty
IČO: 42154979
Právna forma: občianske
združenie
Vaše 2 % sú pre nás
symbolom dôvery v to, čo
robíme. Spolu tak môžeme
prispieť k pozitívnym
zmenám v prospech našich
detí. Ďakujeme všetkým za
spoluprácu, je pre nás príjemná
a prínosná, pomáha v plnení
našich cieľov.
So želaním šťastného roka 2018
s úctou a vďakou.
PaedDr.Andrea Mičíková
riaditeľka ZŠ Košúty

časopis občanov a obce Košúty. Vydáva – Obec KOŠÚTY , č.20, 925 09 Košúty, IČO: 00306045.
Reg. číslo: Ministerstvo kultúry SR EV3914/09, ISSN: 2453-9635,
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Vydavateľstvo „HELENA“ so sídlom Šali, IČO: 34644237 a šéfredaktorka Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, promovaná žurnalistka.
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Ako sa darilo futbalu v
našej obci v roku 2017?
Naše „A“ mužstvo:
Mužstvo dospelých po jarnej časti súťaže 2016/2017 skončilo na
peknom 2. mieste a vyhrali súťaž vo fair-play hre ako najslušnejšie
mužstvo v MO Galanta. Naši hráči aj ďalšiu sezónu budú hrať v súťaži
Majstrovstiev okresu Galanta. Tak ako každý rok v lete, aj tento rok
sme absolvovali letný relax s mužstvom a našimi priaznivcami na
jednodňovom výlete v Balatonfürede. Cez deň bolo krásne počasie
a mohli sme sa dobre vykúpať. Po kúpaní sme si posedeli na kávičke
a  pri dobrom vínku. . Domov sme sa vracali sa v dobrej nálade.
Cez letnú prestupovú sezónu v mužstve trénera Mariana Navrátila
nastali len malé zmeny a na konci jesennej sezóny hráči obsadili vynikajúce 2.miesto. Dúfame , že v jarnej časti súťaže 2017/2018 mužstvo bude aj naďalej dosahovať dobré výsledky.
Dorast
V lete 2017 naši najmenší futbalisti – žiaci prešli do dorastu a tak sme
pokračovali v súťaži MO Galanta – ako dorastenci pod vedením trénera Jozefa Huszára. V jesennej sezóne sme vyhrali tri zápasy a skončili na štvrtom mieste. V jarnej časti súťažnej sezóny 2017/2018 im
želáme veľa úspechov a ďalšie výhry. Naše ďakujem patrí aj rodičom,
ktorí nezištne pomáhali pri organizácii futbalových zápasov

„A“ mužstvo
Prípravka
Tak isto od leta 2017 nám na ihrisku s veľkou radosťou trénujú aj
naši najmladší hráči v prípravke pod vedením nášho nového trénera
Milana Stranovského, ktorému sa koncom roka 2017 úspešne podarilo zvládnuť trénerské skúšky, k čomu mu srdečne blahoželáme!
Dúfame , že od letnej sezóny už aj naši najmenší budú hrať súťažne
futbal. Prajeme im veľa úspechov na zelených trávnikoch.
Výbor OFC chce poďakovať za celoročnú podporu hlavne starostke
Mgr. Zdenke Mačicovej a aj trénerom, ktorí pôsobia pri mužstvách
za odvedenú prácu a veľkú trpezlivosť. Fanúšikovia si tiež zaslúžia
pochvalu a naše ďakujem, lebo nielen doma, ale aj na súperových
ihriskách, povzbudzovali naše mužstvá. Dúfame, že aj v jarnej časti
budeme úspešní, a veríme, že domáce zápasy odohráme pred plnou
tribúnou. Všetkým našim fanúšikom a čitateľom výbor OFC praje
veľa šťastia, zdravia a úspechov v roku 2018!
pripravila: Eva Kollárová

Výbor OFC Košúty Vás srdečne pozýva na jarné majstrovské zápasy našich mužstiev.
„A“ mužstvo :
16.kolo 11.03.2018
17.kolo 18.03.2018
18.kolo 25.03.2018
19.kolo 01.04.2018
20.kolo 08.04.2018
21.kolo 15.04.2018
22.kolo 22.04.2018
23.kolo 29.04.2018
24.kolo 06.05.2018
25.kolo 13.05.2018
26.kolo 20.05.2018
27.kolo 27.05.2018
28.kolo 03.06.2018
29.kolo 10.06.2018
30.kolo 17.06.2018

14.30 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
10.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
10.30 hod.
17.00 hod.

Malá Mača - Košúty
Košúty - Mostová
Abrahám Hoste – Košúty
Košúty - Sládkovičovo
Veľká Mača - Košúty
Košúty - Matúškovo
Šalgočka - Košúty
Dolná Streda - Košúty
Košúty - Čierna Voda
Tomášikovo - Košúty
Košúty - Vozokany
Čierny Brod - Košúty
Košúty - Pusté Uľany
Košúty - Šintava
Košúty - Vinohrady

DORAST:
11.kolo 07.04.2018
12.kolo 14.04.2018
13.kolo 21.04.2018
14.kolo 28.04.2018
15.kolo 05.05.2018
16.kolo 12.05.2018
17.kolo 19.05.2018
18.kolo 26.05.2018
19.kolo 02.06.2018
20.kolo 09.06.2018

15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

Košúty - voľno
Dolná Streda - Košúty
Košúty – Jelka
Mostová - Košúty
Šintava - Košúty
Voľno - Košúty
Košúty - Dolná Streda
Jelka – Košúty
Košúty - Mostová
Košúty – Šintava

Prípadné zmeny budú oznámené na plagátoch !!!

Capoeiristi z Košút
Capoeira je brazílske bojové umenie, ktoré je výnimočné svojou komplexnosťou. Okrem
boja v nej nachádzame aj prvky hudby, tanca a akrobacie. Tým, že sa naučíte toto brazílske bojové umenie, získavate zároveň veľký pohybový potenciál.
Capoeiru navštevujú aj deti z Košút, a to už niekoľko rokov. Deti absolvujú dva tréningy do
týždňa v galantskom klube capoeiry, kde vedie tréningy aktívny reprezentant Slovenska
a tréner s dlhoročnými skúsenosťami Vladimír Solčáni (graduado Cabrito). Galantský klub
patrí pod organizáciu Vem Camara Capoeira, na čele ktorej stojí brazílsky mestre Pacoca.
Deti z Košút okrem tréningov navštevujú aj rôzne podujatia, ako je každoročné páskovanie, semináre priamo s brazílskym mestrem Pacocom a taktiež súťaže ako sú majstrovstvá
Slovenska, dokonca niektorí už absolvovali i medzinárodnú súťaž. Mladí capoeiristi vzorne
reprezentujú galantský klub, ale zároveň i Košúty. Tréner (graduado Cabrito) hovorí: „Som
veľmi rád, že okrem detí z Galanty navštevujú náš klub aj deti z okolitých obcí. Oceňujem,
že majú vynikajúcu účasť na tréningoch aj napriek dochádzaniu do Galanty. Deti sú šikovné a majú v sebe veľký potenciál. Taktiež patrí uznanie rodičom za podporu svojich detí k
pohybu a k športu ako je capoeira.“
pripravil: Michal Vincze
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Dňa 04. novembra 2017 sa uskutočnili Voľby do orgánov samosprávnych
krajov 2017 s nasledovnými výsledkami hlasovania v našej obci:
Počet oprávnených voličov v obci Košúty: 1 381
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb: 310
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva: 276
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu: 300
A Nagyszombat megyei önkormányzati választások 2017
2017. november 4-én került sor a megyei önkormányzati választásokra,
amelyek községünkben a következő eredménnyel zárultak:
A választásra jogosultak száma Kosúton: 1 381
Azon választópolgárok száma, akik részt vettek a szavazáson: 310
A megyei önkormányzati képviselőkre leadott érvényes szavazólapok száma: 276
A megyei önkormányzat elnökére leadott érvényes szavazólapok száma: 300
Voľba kandidátov do zastupiteľstva
Trnavského samosprávneho kraja:
A Nagyszombat megyei önkormányzat
képviselő-jelöltjeinek megválasztása:
P. č. Kandidát........................... Počet hlasov
01. Gergely Agócs, Mgr.........................106
02. Milan Bánovský................................10
03. József Berényi, Mgr.........................131
04. László Biró, Mgr...............................118
05. Jozef Boledovič, JUDr........................38
06. Zuzana Csadyová, Mgr.......................78
07. Martin Drobný, MUDr........................29
08. Krisztián Forró.................................107
09. Zoltán Forró, Ing................................49
10. Gábor Gál, Mgr..................................60
11. Júlia Gálová, Mgr...............................25
12. Jana Hanuliaková, Mgr......................35
13. Ervin Chomča, MUDr.........................60
14. František Juhos, JUDr........................34
15. Václav Jurčaga....................................6
16. Andrea Klabuzai, JUDr., PhD..............81
17. Róbert Korec, Mgr.............................21
18. Slávka Kramárová, PaedDr................21

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Adrián Kubica, Mgr............................17
Stanislav Lipovský.............................14
Adrián Macho, Mgr............................22
Miloš Majko......................................30
Igor Németh, Ing...............................29
Marta Némethová, Mgr.....................14
Ľubomír Noga...................................10
Peter Paška.......................................43
László Pék.........................................99
Jozef Pinček........................................2
Martin Práznovský, JUDr...................26
Jana Repčoková..................................5
David Slíž............................................6
Roman Sukeník, Ing..........................19
Peter Szabó, MUDr............................29
Ľuboš Šúry, PhDr., Mgr......................22
Andrej Tábori, Mgr.............................20
Marek Tóth, JUDr., PhDr., LL.M..........23
Stanislav Tvrdík...................................8
Marta Vajdová, PhDr.........................16
Roman Vančo......................................9
Tamás Zupko.....................................67

Voľba predsedu Trnavského
samosprávneho kraja:
A Nagyszombat megyei önkormányzat
elnökének megválasztása:
P. č. Kandidát.........................Počet hlasov
01. József Berényi, Mgr...................... 160

02.
03.
04.
05.
06.

Jaroslav Cehlárik , Mgr...................... 3
Tibor Mikuš, Ing., PhD.................... 53
Márius Novák, MUDr......................... 4
Konrád Rigó................................... 21
Jozef Viskupič, Mgr......................... 59

Demografická štatistika obce Košúty za rok 2017
Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1690,
Počet obyvateľov s prechodným pobytom: 87,
V roku 2017 sa narodilo 13 detí, z toho 8 chlapcov a 5 dievčat,
Manželstvo uzavrelo 7 párov,
Prisťahovaní občania: 67,
Odsťahovaní občania: 30,
V roku 2017 zomrelo spolu v obci 24 osôb,
V roku 2017 bolo skolaudovaných 23 rodinných domov.
Kosút 2017-es népességi statisztikája
A lakosok száma 2017. december 31-ig: 1690,
Az átmeneti lakhellyel rendelkező lakosok száma: 87,
2017-ben 13 gyerek született, ebből 8 fiú és 5 lány,
7 pár kötött házasságot,
A beköltözött lakosok száma: 67,
Az elköltözött lakosok száma: 30,
2017-ben összesen 24 személy hunyt el a faluban,
2017-ben összesen 23 családi házat kolaudáltak.

Zvoz separovaných odpadov zahŕňa zber a odvoz
nasledovných komodít:

– plasty (PET fľaše, neznečistené baliace fólie z potravín a spotrebného
tovaru s označením „LDPE“, resp. označené číselným znakom „4“, prepravky
od zeleniny, záhradný nábytok, obaly z aviváží a potravín – neznečistené
olejmi a iné tvrdé plasty)
– sklo (fľaše, tabuľové sklo, zaváraninové poháre)
– papier a lepenka (noviny, časopisy, obaly a kartóny)

Povinnosti občanov k 31. januáru 2018

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je povinnosťou občana podať daňové priznanie k dani z
nehnuteľnosti.
Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorý počas roka 2017:
– kúpil resp. predal nehnuteľnosť,
– kúpil resp. predal pozemok /ornú pôdu, záhradu/,
– bolo mu vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, ohlásenie drobnej
stavby,
– zdedil nehnuteľnosť,
– prípadne nastali iné zmeny.
Vyrúbená daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, resp. podľa rozpisu
na doručenom rozhodnutí. V prípade, ak táto povinnosť nebude splnená v danom
termíne, správca dane bude postupovať podľa zákona č. 511/1992 Z. z. vyrúbením
sankčných úrokov.
Zároveň oznamujeme občanom, že im vzniká povinnosť podávať daňové priznanie
počas roka v prípade:
- ak si zaobstarali psa a pes dovŕšil 6 mesiacov,
- alebo prišli o psa.
Zároveň žiadame držiteľov preukazu ZŤP, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti, aby túto
skutočnosť oznámili na obecnom úrade v Košútoch.

A lakosok kötelességei 2018. január 1-től

Az 582/2004-es törvény szerint a lakosok kötelesek ingatlanadó-bevallást tenni.
Minden adóalany köteles adóbevallást tenni, aki 2017 folyamán:
– Ingatlant vásárolt, vagy eladott
– telket, szántóföldet, kertet vásárolt, vagy eladott
–építési engedélyt, használatbavételi engedélyt kapott, kisebb épületet jelentett be
–ingatlant örökölt
–esetleg egyéb változás történt.
A kiszabott adó a határozat jogerősségétől, illetve a kézbesített döntés kiírásától
számított 15 napon belül fizetendő. Abban az esetben, ha a kötelességet nem teljesítik
a megszabott időn belül, akkor az adókezelő az 511/1992-es törvény értelmében
szankciókat vet ki.
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy az év folyamán is adóbevallást kell tenniük abban az
esetben, ha:
-kutyát szereztek és az betöltötte a hat hónapos kort
- vagy elvesztették a kutyájukat
Kérjük az egészségkárosult-igazolvánnyal rendelkező ingatlantulajdonosokat, hogy
értesítsék erről a községi hivatalt.

Poďakovanie - Köszönetnyilvánítás

Darovanie krvi
Dňa 20.10.2017 darovali krv nasledovní občania: Adrián Majer, Jozef Uhlík
ml., Ladislav Škodák st., Dominika Tóthová, František Macsicza ml, Mgr. Tünde Aibeková. Za ich humánny čin im vyslovujeme poďakovanie!
**********
Touto cestou sa chceme poďakovať aj Anne Strýčkovej (súp. č. 63) s rodinou
za krásny stromček, ktorý darovali obci. Ďalej občanom, ktorí pomohli
pri ozdobovaní stromčeka, menovite: Ľudovít Kisela, Ondrej Ivančík. Obec
Košúty ďalej ďakuje za pomoc aj Mariánovi Jombíkovi a Milanovi Vojtekovi.
Zároveň ďakujeme pani Gabriele Molnárovej za zhotovenie adventného
venca a výzdoby kultúrneho domu počas Vianočných trhov.
Véradás
2017. október 20-án vért adtak le a következő polgárok: Majer Adrián, ifj.
Uhlík József, id. Škodák László, Tóth Dominika, ifj. Macsicza Ferencz, Mgr.
Aibek Tünde. Köszönjük a humánus cselekedetüket!
**********
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Anna Strýčkovának (63) és családjának a gyönyörű karácsonyfáért, amelyet a falunak ajándékoztak. Továbbá
azoknak a lakosoknak, akik segítettek feldíszíteni a fát. Név szerint: Kisela
Lajosnak és Ivančík Andrásnak. Kosút község köszöni Jombík Mariánn és
Milan Vojtek segítségét. Az adventi koszorúért és a kultúrház feldíszítéséért a
karácsonyi vásárra köszönettel tartozunk Molnár Gabriellának.

Blahoželáme - Gratulálunk

Obec Košúty zo srdca blahoželá Gabriele Molnárovej k víťazstvu v súťaži
Vidiecka žena roka - Líderka 2017 v kategórii „žena - remeselníčka“. 16. ročník
súťaže Vidiecka žena roka - Líderka 2017 sa usporiadal v rámci svetového
Dňa vidieckych žien v Spišských Tomášovciach dňa 13.10.2017.

A szeparált hulladék elszállítása a következő hulladékfajták
gyűjtését és elszállítását foglalja magába:

- műanyagok (PET flakonok, élelmiszerek és fogyasztási cikkek tiszta, „LDPE“
jelzésű, vagy 4-es számmal jelölt csomagolófóliája, zöldségszállító edények,
kerti bútor, öblítőszerek és élelmiszer olajokkal és más műanyagokkal nem
szennyezett csomagolása)
- üveg (palack, táblaüveg, befőttes üvegek)
- papír és kartonpapír (újságok, magazinok, papír- és kartoncsomagolás)

Separovaný zber v obci Košúty v roku 2018 sa realizuje jedenkrát
mesačne a to každý TRETÍ štvrtok v mesiaci.
2018- ben a különválasztott hulladékot községünkből havonta egyszer
fogják elszállítani mégpedig minden hónap HARMADIK csütörtökén.

Dátumy zberu:
18. január; 15. február; 15. marec; 19. apríl; 17. máj; 14. jún;
12. júl; 16. august; 13. sept.; 18. oktober.; 15. nov.; 20. dec.

Kosút község teljes szívéből gratulál Molnár Gabriellának, aki az Év vidéki asszonya – Vezetőnő 2017 verseny, kézműves nő – kategóriájában elért győzelméért.
Az Év vidéki asszonya – Vezető nő 2017 versenyt a Vidéki nők nemzetközi napja
alkalmából rendezték meg Szepestamásfalván 2017. október 13-án.
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Košútsky spravodajca

Spoločenská kronika Košúty 2017 - Kosúti krónika 2017
Naše novorodeniatka - Újszülötteink
Zsófia Szolga
Šimon Laščiak
Mário Vietoris
Sofia Uhlíková
Denis Goré
Adela Kocurová

Manželstvo uzavreli - Házasságot kötöttek
Ivan Bučko - Ing. Monika Némethová
Štefan Fabian - Alexandra Hajasová
Štefan Horváth - Jana Behančinová
Jozef Tarnai - Hana Kaufmanová

08.07.2017
22.07.2017
26.08.2017
26.08.2017

Naši jubilanti - Kerek születésnapjukat
ünneplő lakosaink:

Zomreli - Elhunytak
Július Piroska (60)
Alexander Csadi (57)
Katarína Šimková (94)
Ladislav Túry (50)
Ondrej Koreň (54)
Bonifác Daniel (72)
Ladislav Orth (57)
Mária Korenyová (93)
Česť ich pamiatke! - Tisztelet emléküknek!
Úradné hodiny obecného úradu / Ügyfélfogadás a községi hivatalban:
Pondelok/ Hétfő:
08:00 - 12:00 a /és 13:00-16:00
Utorok/ Kedd:
08:00 - 12:00
Streda/ Szerda:
08:00-12:00 a /és 13:00-17:00
Štvrtok/ Csütörtök:
08:00-12:00 a /és 13:00-16:00
Piatok/ Péntek :
08:00-12:00

40-roční: Katarína Farkašová, Tomáš Gregorovics, Mgr. Mária
Haraštová, Stanislav Horváth, Róbert Husár, Tibor Husár, Ľuboš
Chovan, Marián Chynoradský, Andrea Kľocová, Mgr. Hana
Kubalcová, František Macsicza, PaedDr. Andrea Mičíková, Ing.
Soňa Procházková, Július Rácz, Beáta Sláviková, Branislav
Kontakt / Elérhetőség:
Telefón /Telefon: 031/ 784 91 30
Smutný, Melinda Stranovská, Zsolt Tóth, Peter Vilhan, Róbert
Mobil / Mobil: 0903 525 676
Žabka.
E-mail / E-mail: ou.kosuty@stonline.sk
50-roční: Zoltán Bilík, Juraj Bitto, Juraj Király, Miroslav
Webové sídlo / Weboldal: www.kosuty.sk
Kohút, Anna Kubová, Miroslav Martinčík, Štefan Molnár,
Zuzana Moravčíková, Vladimír Polák, Agáta Rovenská, Iveta
Úradné hodiny stavebnej úradovne / Ügyfélfogadás az Építésügyi hivatalban:
Sárkányová, Marta Scherková, Priska Sirotová.
Pondelok/ Hétfő:
08:00-12:00 a /és 13:00-16:00
60-roční: Magdaléna Antalová, Peter Bihary, Milan Herák, Ján
**********
Nová otváracia doba miestnej pošty platná od 01.06.2017 / Új ügyfélfoKurucz, Anna Lipovská, Anna Mašicová, Anton Oravec, Eva
gadás a postahivatalban 2017.06.01-től
Psotová, Helena Siposová.
Pondelok/ Hétfő:
08:00-12:30 a /és 14:00-15:00
65-roční: Adela Benkovičová, Viera Filipovičová, Anna
Utorok/ Kedd:
08:00-12:00
Hölzlová, Imrich Horváth, Mgr. Ján Kasaj, Ružena Klačanová,
Streda/ Szerda:
08:00-12:30 a /és 14:00-17:00
František Macsicza, Alexander Otruba, Jozef Palšovič, Peter
Štvrtok/ Csütörtök:
08:00-12:30 a /és 14:00-15:00
Piroska, Katarína Psotová, Elena Siranko Bacigalová, Stanislav
Piatok/ Péntek:
08:00-12:30 a /és 14:00-15:00
Sirota, Vladimír Straka, Daniela Straková, Júlia Szabová, Mária
**********
Ščúryová, Alžbeta Šipekiová, Matej Šípoš, Bedřiška Tánczosová. Otváracia doba miestneho cintorína / Nyitvatartási idő a helyi temetőben
70-roční: Terézia Bögiová, Ladislav Csiba, Karel Jakoubek,
Zimné obdobie / Téli időszak (15.11 - 15.04):
07:00 - 18:00
Margita Sárköziová, Anna Ščúryová, Mária Šimková.
07:00 - 21:00
75-roční: Zoltán Audi, Ľudmila Bresťáková, Priska Kovačiková, Letné obdobie / Nyári időszak (16.04 - 14.11):
**********
Terézia Polačeková.
Oznamy a upozornenia / Közlemények és figyelmeztetések
80 - roční: Ľudovít Bíro, Jozef Bresťák, Anna Macalová, Helena
Spravodajca vychádza dva krát ročne, cena zostáva nezmenená (1,- €/rok).
Teplická.
Výtlačok si môžete objednať na obecnom úrade.
85 - roční: Alžbeta Bubeníková, Sarlota Čizmáriková, Margita
Híradónk évente kétszer jelenik meg, az ára változatlan maradt (1,- €/ év).
Knappová, Irena Miklášová.
Példányszámait a Községi hivatalban rendelhetik meg.
90 - roční: Alžbeta Kiselová, Ľudmila Kmeťová.
Gratulujeme Júliusovi Teplickému a Helene Teplickej,
tiež Ferdinandovi Rókovi a Márii Rókovej, ktorí v tomto roku
oslávili diamantovú svadbu.
Zároveň v tomto roku oslávili zlatú svadbu:
Zoltán Audi a Margita Audiová
Ladislav Dudas a Anna Dudasová
Milan Záhalka a Anastázia Záhalková
Szívből gratulálunk gyémánt lakodalmuk alkalmából
Teplicky Gyulának és Teplicky Ilonának,
valamint Róka Ferdinándnak és Róka Máriának.
Aranylakodalmukat ünnepelték:
Zoltán Audi és Audiová Margita
Dudas László és Dudas Anna
Milan Záhalka és Anastázia Záhalková

Žiadosť matričného úradu
Matričný úrad v Košútoch úctivo žiada manželské páry (respektíve
ich rodinných príslušníkov), ktoré neuzavreli manželstvo v Košútoch,
ale v súčasnosti žijú v našej obci a v roku 2018 budú oslavovať svoju
zlatú svadbu (50 rokov), alebo diamantovú svadbu (60 rokov), aby to
oznámili na matričnom úrade. Za pomoc a pochopenie ďakujeme.

Az anyakönyvi hivatal kérése
A Kosúti Anyakönyvi Hivatal tisztelettel kéri azokat a házaspárokat
(illetve hozzátartozóikat) akik nem Kosúton kötöttek házasságot, de
jelenleg községünkben élnek, és 2018-ban ünneplik majd arany (50
év), illetve gyémántlakodalmukat (60 év), hogy ezt az adott évben
tudassák az anyakönyvi hivatallal. Segítségüket és megértésüket
köszönjük.

KOSÚTI HÍRADÓ
XXII. ÉVFOLYAM 1. szám/JANUÁR 2018

Kosút lakosainak lapja

Jubilánsok találkozója Kosúton
November 10-én rendeztük meg a
kerek jubileumot ünneplő jelenlegi és
volt lakosaink köszöntését. Meghívásunkat elfogadták: a 90 éves jubilánsok: Kisela Erzsébet és Ľudmila
Kmeťová.
a 85 éves jubilánsok: Bubeník
Erzsébet, Ing. Andrej Strýček, a 80
éves jubilánsok: Bocskay Terézia,
Magdaléna Strýčková, MUDr. Eduard
Šiška, a 75 éves jubilánsok: Kovačik
Piroska, Tánczoš Éva, Zoltán Audi, a
70 éves jubilánsok: Bögi Terézia,
Červenka János, Javor Klára, Macsali
Mária, Popluhár Erzsébet, Sárközi
Margit, Šimko Mária, Pavel Zelník,
Nagy György, Šimko Sándor, Katarína
Záhorová, Benkovič Zoltán, Katarína Kamenická, Csiba László, Ignác
Dlugoš. A tisztelt jubilánsoknak egy
ünnepséget szerveztünk, amelyen
a polgármester asszony köszöntötte őket. Idén Kisela
Erzsébetet is magunk között üdvözölhettük, a mélyen
tisztelt ünnepelt 90 évesen vett részt a találkozón. Ezúton
is még egyszer gratulálunk nekik! A hivatalos rész után
egy rövid kultúrműsor következett, amelynek célja, hogy
kellemesebbé tegye az ünnepeltek estéjét. A polgármester asszony minden jelenlévőt virággal és ajándékkal
köszöntött. A kultúrműsor és az ízletes vacsora elfogyasztása után késő estig szórakoztak és beszélgettek a
vendégek. Bízunk benne, hogy e kis ünnepség elnyerte
a jubilánsok tetszését és reméljük, hogy a jövőben még
sokszor találkozunk.
- Kosút községe -

A lakosok
és a
vendégek is
élvezték
a kosúti
karácsonyi
vásárt
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Kosúti híradó

Tisztelt lakosok!

Véget értek az ünnepek, elkezdődött az újév, amelyben mindenkinek, természetesen nekünk is új
terveink és fogadalmaink vannak.
Mindannyian azt kívántuk, hogy
a szeretet, barátság, tisztelet és
megértés, nyugalom és öröm,
lendület és egészség költözzön az
otthonainkba. Mi, akik az önkormányzat által szolgáljuk a lakosokat, gyakran azt kívánjuk, hogy a
polgártársaink hűek maradjanak
a falunkhoz, hogy szeressék és
büszkék legyenek rá, továbbá ne
kelljen harcolniuk azokért a dolgokért, amelyek a legfontosabbak
egy ember életében: a toleranciáért, a lelkiismeretességért és
az emberségességért. Ez idén
sem lesz másként. Közös erővel
akarjuk legyőzni az akadályokat
és megoldani a hétköznapok
forgatagában felmerülő problémákat. A község önkormányzata
az év folyamán igyekezet ellátni
a községi önkormányzatokról
szóló törvényben meghatározott
feladatait, valamint megfelelni a
lakosok igényeinek. A helyi alapiskolában a Domestos versenyén
elnyert támogatásból és a saját
költségeinkből modernizáltuk a
szociális helyiségeket. A kultúr-

házban felújítottuk a lépcsőket
és a hangosítást, több kisebb építészeti beruházást valósítottunk
meg a temetőben, amelyet parkosítottunk is, a sportpályát is fejlesztettük. Megjavítottuk a Petrov
Gruntra és a hídvégre vezető utat,
új közlekedési táblákat helyeztünk ki a helyi utak mellé és októbertől használhatják a fiatalok
az új kültéri testedző pályát. Ezen
kívül hozzájárultunk az óvoda és
a COOP Jednota élelmiszerüzlet
előtti járda és szilárd útburkolat
kialakításához, amelyek a vásárlók
megelégedettségét szolgálják.
Szeptemberben méltóságteljesen
megünnepeltük a helyi magyar
alapiskola megalapításának 150.
évfordulóját és a község támogatásával megvalósult a Csemadok
helyi alapszervezete megalapításának 60. és a Gyöngykaláris
énekkar működésének 40.
évfordulója alkalmából szervezett
ünnepség. Novemberben a jubilánsainkat köszöntöttük és nem
utolsó sorban, decemberben az
iskolákkal, az óvodával és a helyi
szervezetekkel megrendeztük a
második karácsonyi vásárt.
Az idei év ünnepi hangulatban
telik majd. Megemlékezünk a

község első
írásos említésének 880.
évfordulójáról. A helyi
szervezetekkel és az
iskolákkal
együttműködve
szeretnénk
méltóképpen megünnepelni
ezt a szép
évfordulót.
Ezen kívül
be akarjuk
fejezni a
község
tulajdonát képező épületek
rekonstrukcióját és megvalósítani
a folyamatban lévő projekteket.
Engedjék meg, hogy mindenkinek köszönetet mondjak, aki
munkájával és támogatásával
segítette a különböző rendezvények megszervezését. Köszönöm
az igyekezetüket és azt, hogy a
falura és a lakosokra is áldoznak a
drága idejükből.
Kívánom, hogy együtt az egész
év folyamán sikerüljön terjesz-

tenünk a szeretetet és a jóságot,
segíteni egymást és egyúttal
önmagunkra is gondolni. Amit
adunk, azt önzetlenül és szívből
adjuk!
Legyen a 2018-as év tele jó
ötletekkel, legyünk nyitottak a
barátságra és legyen kedvünk
megoldani a személyes, valamint
a munkahelyi céljainkat!
Mgr. Zdenka Mačicová
Kosút község polgármestere

Örömteli napok az óvodában…

Az iskolai év már javában tart,
közeledik a karácsony, de mi
szívesen gondolunk vissza az őszi
rendezvényeinkre, melyek tele
voltak szeretettel, örömmel és
játékkal. Az új ovisok már otthon
érzik magukat az oviban, mert
tudják minden nap reggeltől sok
móka, játék kacagás vár rájuk. Az
új ovisokkal új óvónénik is jöttek
az óvodába Kondákor Eliska és
Takáč Zsuzsanna, akiknek nagyon
sok türelmet, kitartást kívánunk
munkájukhoz. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani Botló Sidónia és Sagan Mónika óvónéniknek,
akik hosszú éveken keresztül dolgoztak az óvodában és nevelgették tanítgatták az apróságokat.
2017.szeptember 21-én második
alkalommal második alkalommal
ünnepeltük a hála világnapját.
Ebben az évben kultúrműsorral
készültünk erre a szép napra,
melyre vendégeket is hívtunk.
Megtisztelve éreztük magunkat,
hogy az ünnepségen tiszteletüket
tették : falunk polgármesteraszszonya, továbbá az óvoda és a
községi hivatal alkalmazottai is. A
hála napjából nem hagytuk ki a
Földünk iránti tiszteletünket sem.
Dalocskák, versek hangzottak el
hálánk jeléül, mely a vendégeket
nagyban meghatotta, hiszen a
gyerekek kezében van a Földünk sorsa. A hagyományokhoz
híven az időn is megrendezésre

került a tábortűzzel egybekötött
tökparádé. A finomságokról
a szülők, nagyszülők gondoskodtak, a hangulatról pedig
mindnyájan akik részt vettek a
rendezvényen. Köszönjük. 2017.
október 10-én délután megtelt
az óvoda gyerekekkel, szülőkkel.
Őszi alkotóműhely keretén belül
előcsalogattuk a fantáziájukat és
a kreativitásukat ami által csodás
alkotások készültek a kellemes zenei aláfestés és hangulat hatására.
Nagy volt a nyüzsgés , alkotás és
nem utolsó sorban az öröm is. Éhségüket hagymás-zsíros kenyérrel
csillapítottuk. Természetesen nem
maradt el a finom citromos tea
és a sült tök sem. Az egészséges
étkezés világnapját ebben az

évben a Jergus Ferko alapiskolával
karöltve ünepeltük. Meghívást
kaptunk a helyi alapiskolába, ahol
sok játék, tánc , finomság várt a
gyerekekre. Köszönjük.
Az óvodánk sok figyelmet fordít
a környezetvédelemre. Lehetőségünk nyílt bekapcsolódni a
HENKEL cég pályázatába. Viczén
Lilla mérnöknő játékos formában kalauzolta a gyerekeket a
környezetvédelem világába. Az
ovisok aktívan részt vettek az
aktivitásokban. A végén megérdemelten vehették át az ajándékokat. Köszönjük. Ebben az évben
sem hagytuk ki a DENTAL ALARM
pályázatot. Novemberben 4 alkalommal látogattak el hozzánk a
fiatal fogorvos növendékek, hogy

megtanítsák a gyerekeket a helyes
fogmosásra. November 24-én
látogatást tett nálunk Fekula Jozef
a Szlovák vöröskereszt szervezet
galántai vezetője. Beszélgetett a
balesetveszélyről az újraélesztésről. Hasznos tanácsokkal látta el a
gyerekeket. December elején már
a karácsonyra hangolódva mézeskalácsot sütöttünk. Feldíszítettük
a fenyőfát. Köszönjük Pastva
családnak a csodaszép fenyőfát
Molnár Gabikának pedig a szép
karácsonyi dekorációt az oviban.
December 9-én részt vettünk a
község által megrendezésre került
karácsonyi vásáron. Köszönjük a
szülőknek, akik saját karácsonyi
alkotásaikkal járultak hozzá a
vásárhoz, továbbá azoknak akik
segítettek az árulásban és végezetül, de nem utolsó sorban azoknak
akik vásároltak tőlünk. Küszöbön
a karácsony az év vége. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani
minden kedves támogatónknak,
segítőnknek. Kérjük a tisztelt olvasókat, hogy lehetőségük szerint
a jövő évben is támogassák az
adójuk 2%-ával az óvoda mellett
működő polgári társulást.
Občianske združenie pri Materskej
škole v Košútoch
Košúty 202; IČO 42160740;
č. účtu: 0203404910/0900.
Király Katalin,
az óvoda kollektívája nevében
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Kosút község II. Karácsonyi vására

Az adventi időszakban már másodszor került sor községünkben a karácsonyi vásárra és először ékesítette egy szép nagy adventi koszorú a kultúrház teret. A
községi hivatal a helyi tömegszervezetekkel, az iskolákkal és az óvodával együttműködve szervezte meg a rendezvényt, amely abban tért el a többi községben megrendezett vásártól, hogy a helyszín az alkalomhoz illően volt feldíszítve. Díszítésen kívül a résztvevők megcsodálhatták és megvásárolhatták az
iskolák és óvoda kreatív termékeit, ugyanakkor a helyi ügyes kezű vállalkozók és lakosok készítményeit is. A kínálat szebbnél szebb csipke terítőkkel és horgolt
díszekkel bővült. Mint minden vásárban a miénkben is volt forraltbor, puncs, lacipecsenye, káposztaleves amelyeknek ínycsiklandó illata becsalogatta a lakosokat. Az említett csemegék mellett finom lángost és laskát is fogyaszthattak. Mindannyiunk örömére községünk ezen rendezvénye hagyománnyá vált.

Iskolánk őszi-téli időszakáról
Szeptember 4-én ünnepélyes tanévnyitóval
újabb iskolaévet kezdtünk. Annak ellenére,
hogy tanulóink létszáma hatra csökkent,
hatalmas elánnal, friss erővel láttunk hozzá
az előttünk álló iskolaévnek. Drága iskolánk
nagyon szép korba lépett, betöltötte a 150.
évet. Szeptember 22-én nagyon színvonalas
és megható ünnepély keretén belül emlékeztünk meg a gyönyörű évfordulóról. Az iskola
jelenlegi és volt pedagógusainak a község
nevében emléklapokat adtak át, majd Vincze
Istvánra, az iskola legismertebb és leghosszabb
ideig tevékenykedő igazgatójára in memoriam
emlékérem átadásával emlékeztek. Rendezvényünket több jeles vendég is megtisztelte
jelenlétével. Közülük emléklapot adott át az
iskola részére Peter Krajňák, a
Szlovák Iskolaügyi Minisztérium
államtitkára, Mézes Rudolf, a
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Országos Tanácsának
elnöke, a Csemadok országos
alelnöke, valamint a helyi óvoda
igazgatónője, Király Katalin, virággal köszöntött Berényi József,
Nagyszombat Megye Önkormányzatának az alelnöke, Forró
Krisztián, az MKP járási elnöke.
A rendezvény keretén belül
sor került Papp Diána, amatőr
festőnő festményének leleplezésére, majd az iskola jelenlegi
és volt diákjai a Gyöngykaláris
éneklőcsoport közreműködésével egy nagyon színvonalas,
megható műsort adtak elő.
Hálásan köszönjük a községnek,
elsősorban polgármester asszonyunknak az
anyagi támogatást és a segítséget a szervezésben. Ugyancsak köszönetet mondunk a
szülőnek, volt diákoknak, iskolabarátoknak a
segítségért, a részvételért, amivel hozzájárultak
a rendezvény színvonalához. Mindannyian
örülünk annak, hogy az igyekezet az iskola
megtartásáért hatalmas mind a község, mind

az iskolavezetés oldaláról.
Október 13-án a gyerekeknek nagyon
szép napjuk volt. Ellátogattunk Vízkeletre a
Kuttyomfitty Társulat előadására. Ezúttal a
Kukorica Jancsi, a vitéz című mesefeldolgozást
tekinthettük meg előadásukban. A műsor
fordulatos volt, csillogtak a gyermekszemek,
tapsoltak az ismerős dallamok hallatán. A kis
gyermekszereplők bevonása pedig mindenki
arcára mosolyt csalt. Köszönjük a meghívást
a Vízkeleti CSEMADOK Alapszervezetének!
Örömmel mentünk! Az őszi időszakból kimaradhatatlanok a töklámpások, melyeket az
idén is elkészítettük. Megdolgoztunk velük, az
eredmény megérte a munkát! Október 27-én
iskolánkon Halloween partit szerveztünk. Az

alkalomnak megfelelően különböző álarcokba
öltöztek a gyerkek, majd kezdődött a vidámság
és a szórakozás. Halottak napja alkalmából
ellátogattunk a temetőbe. Tiszteletünket tettük
iskolánk elhunyt tanítóinak a sírjánál.
A mesemondásból az idén sem maradtunk ki
annak ellenére sem, hogy iskolánkon nagyfokú
volt a megbetegedések száma. Egy legény

azonban állta
a sarat, Aibek
Viktor, aki
igazán szépen
képviselte
iskolánkat a
Mesemondó
fesztiválon
Galántán. A
kis ovisok kerek szemmel
hallgatták a mesét. Gratulálunk Viktornak és
köszönjük, hogy ilyen szép napunk volt.
Novemberben egy csodálatos előadást tekinthettünk meg Diószegen a Székesfehérvári
Kodály Zoltán Gimnázium együttesei jóvoltából. Kodály Zoltán egyik legismertebb művét a Háry János
daljátékot adták elő hatalmas
színészi tehetséggel. A közel
két órás színdarab elbűvölte a
gyerekeket, állva tapsolták meg
az előadókat.
December 6-án elnéztünk a
Jednota üzletbe, hátha gondolt
a kis tanulóinkra a Mikulás az
idén is. Nagy örömükre megtalálták őt az üzletben. Énekeltek
is neki egy dalocskát, jutalmul
édességet és gyümölcsöt kaptak
tőle. Az iskolára is ellátogatott a
Mikulás, akit nagy szeretettel köszöntöttek a gyerekek. Köszönjük szépen a CSEMADOK Kosúti
Alapszervezetének! Köszönjük a
lehetőséget a községi hivatalnak a karácsonyi vásár alkalmából. Nagyon jó
érzés volt részese lenni ennek a színvonalas
rendezvénynek. Nagyszerű volt a hangulat, a
díszítés felemelő.
Iskolánk pedagógusai, tanulói, valamint a
magam nevében is boldog, sikerekben gazdag
új évet kívánok!
Mgr. Pálinkás Ildikó

4

Kosúti híradó

A Matica slovenská Kosúti Szervezetének gazdag tevékenysége
A Matica slovenská helyi szervezete (MS HSZ) 2017. augusztus
31-én megemlékezett a Szlovák
Nemzeti Felkelésről és a Szlovák
Köztársaság Alkotmányáról
A Matica Slovenská kosúti helyi
szervezetének vezetőségi tagjai
hagyományosan 2017. augusztus
31-én este hat órakor meggyújtották a Szlovák Nemzeti Felkelés
máglyáját, amellyel megemlékeztek
az SzNF 73. évfordulójáról, valamint
a Szlovák Köztársaság Alkotmánya
elfogadásának 25. évfordulójáról.
Az ünnepi esemény a nemzeti himnusszal kezdődött. Ez után megnyitották a rendezvényt és köszöntöt-

szervezetünknek. Ing. Ľubomír
Kmeť képviselte a MS galántai helyi
szervezetét és harmonikával kísérte
a Nádej énekegyüttest.
A megnyitó, az üdvözlés, a versek és
a beszédek után mindenki, akinek
egészsége lehetővé tette, menetben
elindult az 1. és a 2. világháborúban
elesett katonák emlékhelyéhez, ahol
elhelyeztük az emlékezés virágait.
A község képviselőivel közösen
verssel, énekkel és gyertyagyújtással
nyilvánítottuk ki tiszteletünket az
elesett hősöknek.
Vlasta Kasalová az alapiskola egykori
igazgatója volt diákjaival közösen

ték a vendégeket. Zitka Štefíčková
elszavalta Anna Plecitá: „Aj za nich
ďakujem“ című versét, majd a szervezet elnökének beszédét hallhatta
a közönség.
A vendégek között köszönthettük
a kosúti alapiskola korábbi igazgatóját, Vlasta Kasalovát, aki mindig
szívesen tér vissza közénk Kosútra.
Idén egy, az elesett hősökről szóló
saját költeménnyel is gazdagította
a programot. A MS stubnyafürdői
helyi szervezetét az elnök, Brincková
professzor asszony képviselte, aki
egy stubnyafürdői kirándulás formájában együttműködést kínált a helyi

helyezte el a hála virágait az emlékműnél.
A kultúrházhoz érve a menet koszorúzással és énekkel emlékezett meg
a helyi születésű Vojtech Baďura
szobrászról, akinek emléktáblája
a kultúrház falán található.
Ezzel visszatért a menet. A Nádej
énekcsoport dalcsokrával és a partizán tábortűz meggyújtásával ért
véget az ünnepség hivatalos programja.
Ezután kellemes szórakozás következett finom frissítőkkel és népzene
dallamaival. Mivel az ünnepség
napján jó idő volt, sok gyerek, szülő

és nagyszülő vett részt a megemlékezésen. Így közösen kihasználtuk
a nyári szünet utolsó meleg
éjszakáját, hogy a szabad ég alatt
késő éjjelig emlékezzünk a partizán
hősökre a tábortűz mellett.
*******
A Nemzeti Matica Ünnepségeket
szeptember 7. és 10. között rendezték meg Nagyszombatban. Az ünnepségek programjának részeként
szeptember 7-én, csütörtökön délután hat órától bemutatták a Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri
obžinkoch című színházi előadást,
amelyen a MS HSZ több tagja részt
vett. A mókás vígjáték a nézőnek
mosolyt csalt az arcára így mindanynyian jó hangulatban és kellemes
kulturális élménnyel gazdagodva
indultunk el Nagyszombatból.
********
December 2-ra terveztük be a hagyományos Mikulás délutánt. Az
óvodások és a Jerguš Ferko Alapiskola diákjai a pedagógusok vezetésével már jóval az esemény előtt
begyakorolták a Mikulásnak szánt
műsort, de egészségügyi okok és az
iskola és óvoda bezárása miatt idén
nem valósult meg ez a rendezvény.
A Mikulás annak ellenére, hogy nem
láthatta személyesen a műsort, édes
finomságokkal jutalmazta meg a

A mozgás örömet szerez számunkra
A kosúti Harmónia sportklub már kilenc éve
működik. A szerdai rendszeres női relaxációs gyakorlatok végzésén kívül csoportos
darabokat is elsajátítunk.
Az évek folyamán fel sem tűnik, de a kosúti
tornászok 2010-ben begyakorolták az
Érintések (Dotyky) című darabot, amelyet bemutattak
az országos seregszemlén
Trencsénben. 2012-ben a
Mi és Mi (My a My) című
darabbal bemutatkoztak a
150. Všesokolský slet című
rendezvényen Prágában, valamint 2015-ben a XV. World
Gymnaestrádán Helsinkiben. A kiválasztott tornászok
2016-ban az olaszországi
Del Solle Riccione nemzetközi fesztiválon is felléptek a

darabbal. Jelenleg az Együtt című tömeges
koreográfiával dolgoznak, amellyel 2017. július 1.-2. felléptek a szlovákiai Sokolská únia
első országos találkozóján, amelyet Garajon
rendeztek meg. Folytatják a darab begyakorlását, mert a gyakorlatot a cseh tornászokkal

kosúti gyerekeket.
********
A MS pusztafödémesi HSZ Pusztafödémes községgel együttműködve
december 3-án megrendezte a vágvörösvári ART MUSIC ORCHESTRA
Adventi koncertjét. Az est vendége
Ján Sucháň volt. A MS kosúti helyi
szervezetének néhány tagja is részt
vett a csodás koncerten és nagyszabású kulturális eseménnyel nyitották
meg az adventi időszakot.
*********
December 9-én tartották meg a 2.
Karácsonyi vásárt Kosúton. A rendezvényt a község szervezte a helyi
szervezetekkel együttműködve.
A MS HSZ is részt vett az eseményen.
********
Az óév elbúcsúzott tőlünk, köszöntsük az új évet!
Kívánjuk, hogy mindenkinek jól
szolgáljon az egészsége, mert ezt
mindannyiunknak nagyon fontos,
sok örömet, szeretetet és sikert,
hogy elégedettek lehessünk az újévben. Több szabadidőt, hogy ne
csak a kötelességeinkkel foglalkozhassunk, hanem magunkra és
a hozzánk közelállókra is találjunk
időt. Minden áldott nap legyen
béke a lelkünkben!
készítette: Ing. Jana Strýčková,
predsedníčka MO MS v Košútoch

közösen mutatják be július 6-án és 7-én a
151. Všesokolský sleten. 2019-ben pedig ezzel a koreográfiával indulnának a 16. World
Gymnaestrádán az ausztriai Dornbirben.
2017 júliusáig fiatalokkal is foglalkoztunk.
A ritmikus gimnasztika és tánc szakkörön a
tornászok elsajátíthatták a ritmikus gimnasztika, a tánc és a megfelelő testtartás alapjait.
A csökkenő érdeklődés
miatt megszüntettük a kört.
Mivel tél van, de nálunk
kevés a hó, februárban
ellátogatunk egy sí központba, ahol szánkózhatunk
és síelhetünk. A pontos
dátumról tájékoztatjuk a
nyilvánosságot. A 2018-as
évben mindenkinek sok
egészséget, szeretetet és
boldogságot kibánok.
Ing. Eva Kmeťová

5

Kosúti híradó

Szenvedélyem a táncolás és imádom a munkámat...
Farkas Zoltán vagyok, Tornyaljáról származom és 7 éve Taksonyban élek. Latin táncokat és
zumbát tanítok, szenvedélyem
a táncolás és imádom a munkámat. Nagyon örülök annak,
hogy Kosúton is szép számban
vannak olyan személyek, akik
nagyon szívesen áldoznak a szabad idejükből hetente egy órát
ezen nagyon szép és hasznos tevékenységre. Sokat foglalkozom
a gyerekekkel, az ő lelkesedésük, az örömük pótolhatatlan.
Látni öket, amilyen odaadással
és szeretettel tanulják az új lépéseket, nekem
egy csodálatos elégtételt jelent. A gyerekeknek latin táncokat és zumbát is tanítok. A szólo latino órákon a felnőtteknek latin táncokat
tanítok, mint a szamba, rumba, bachata, cha
cha, kizomba és a jive, amelyeknél energikus

és az elégedettség. Mindannyian a
tornába és táncba mindig nagyon
sok energiát raknak. Az említett aktivitásokon kívül olyan párok felkészítésével is foglalkozom, akik elhatározták, hogy házasságra lépnek és
a lakodalmukon méltóképpen akarnak bemutatkozni a vendégeknek.
Ha szeretnétek részt venni gyertek
el közénk táncolni, tornázni. Mindenkit szeretettel várok. Örülök az
Önök érdeklődésének !
Zoltán Farkas - Zoli Zumba
és dinamikus koreográfiát alkalmazok. Az
órát mindig zumbával fejezzük be. Ez a tevékenység jó kapcsolatot teremt köztem és a
táncolók közt valamint őket is kölcsönösen
összeköti. Nagyon jó látni, hogy erre a rövid
időre a világ minden rossz dolga eltűnik s a
résztvevők arcán marad az öröm, a mosoly

Felnőttek:
Kedd: latino 18:00 hod. - 19:00 hod.
Csütörtök: zumba 19:30 hod. - 20:30 hod.
Gyerekek - Zumba kids:
Hétfő 14:00 hod. - 15.00 hod.

Ünnepelt a Kosúti Csemadok
Nagyon szép kettős ünnepet tartott a
Csemadok Kosúti Alapszervezete 2017.
október 22-én a helyi kultúrházban,
mégpedig az alapszervezet megalakulásának 60., és az éneklőcsoport
létrejöttének 40. évfordulóját. Az
ünnepséget jelenlétével megtisztelte
Berényi József, Nagyszombat megye
alelnöke, Győrffy Józsefné, a Nőszirom
énekkar vezetője és Rábai Károly
Székesfehérvárról, Száraz Erzsébet, a
Csemadok Galántai TV alelnöke, Pék
Éva, a Csemadok Galántai TV tagja,
Óvári Mária, a vízkeleti Harmónia
éneklőcsoport vezetője, és Mačicová
Zdenka községünk polgármester
asszonya. Az ünnepség a kultúrház
falán elhelyezett Csemadok-tábla megkoszorúzásával kezdődött, majd a
nagyteremben folytatódott. Récsei Noémi gyönyörű szavalata és Fekula
Zsuzsanna gitárszólója után Botló Péter, az alapszervezetünk elnöke
köszöntötte a kedves vendégeket és a megjelent tagságot. A Csemadok
alapszervezetének 60 éves, a magyar kultúra területén végzett nagyon
értékes és jelentős munkájáról, valamint az éneklőcsoport 40 éves
érdemdús tevékenységéről Macsicza Éva tartott beszámolót. Beszédében
kiemelte az alapszervezet sokrétű tevékenységét, a sikeres író-olvasó
találkozókat, a színjátszó csoport különösen gazdag tevékenységét, a női
éneklőcsoportnak az itteni országos versenyeken és határon túl is elért
sikereit, a több, mint három évtizeden keresztül mindig megrendezett,
nagyon közkedvelt István-bált, és az itthon és külföldön is ismert, nagyon
sikeres Berkenye Néptáncegyüttest, mely mint gyermek néptáncegyüttes kezdte tevékenységét 2001-ben. A beszámoló második részében a
szintén jubiláló női éneklőcsoport tevékenységéről szólt részletesebben.
Éneklőcsoportunk 1977-ben alakult meg, kezdetben csak helyi rendezvényeken szerepelt, később már a községen kívül is. Srejner Anna vezetésével minden alkalommal benevezett a Tavaszi szél vizet áraszt c. népdal- és
folklórversenybe, melyen mindig sikeresen szerepelt, és kimagasló eredményeket ért el a járási, területi és országos versenyeken. Tevékenységüket több alkalommal is bronz-, ezüst- és aranyminősítéssel értékelték, és
többször szerepeltek Magyarországon is. A csoport 1999-ben újjáalakult,
vezetője a mai napig Modrovics Etelka. Ez az újjáalakult csoport azóta is
szorgalmasan dolgozik, végzi a nagyon sikeres elődök nemes és önzetlen
kulturális tevékenységét, elsődleges céljaként tartva a magyar népdal
megőrzését és terjesztését. 2011-től Gyöngykaláris éneklőcsoport néven
szerepel. A csoport több ízben szerepelt Magyarországon, és 2015-ben
a Bíborpiros szép rózsa népdal- és folklórverseny döntőjében Dunaszerdahelyen ezüstminősítésben részesült. Ezen az ünnepségen gyönyörű
új ruhákban léptek fel a csoport tagjai, mely a Kosúti képviselőtestület

anyagi hozzájárulásának köszönhető. A beszámoló után következett az
emléklapok és ajándékok átadása. Botló Péter a 60. évforduló alkalmából
az alapszervezet volt elnökeinek és legaktívabb tagjainak Elismerő Oklevelet és virágot adott át. A Gyöngykaláris éneklőcsoport a sikeres tevékenységének elismeréseként megkapta Tibor Mikuš, Nagyszombat megye
elnökének Emlékérmét, melyet saját ajándékával együtt Berényi József,
Nagyszombat megye alelnöke adott át Modrovics Etelkának. Száraz Erzsébet, a Csemadok Galántai TV Elismerő Oklevelét adta át a megalakulás 40.
évfordulója alkalmából, a székesfehérvári vendégek pedig a Fejér megyei
Honvéd Nyugállományúak Székesfehévári Klubja Nőszirom Énekkarának
Emléklapját. Pék Éva és Óvári Mária a vízkeleti Harmónia éneklőcsoport
nevében köszöntöttek, Mačicová Zdenka pedig községünk részéről adott
át Emléklapot egy virágcsokor és egy hatalmas torta kíséretében. Az
ünnepség első részének befejezéseképpen a Gyöngykaláris fellépése
következett. A szünetben a jelenlevők az alapszervezet 60 éves tevékenységéről képkiállítást tekinthettek meg az előcsarnokban, melyet Molnár
Gabriella készített. Ugyanitt közben kitűnő hangulat alakult ki Botló
János zenekarának köszönhetően, mert a nótázásba, mulatásba csaknem
mindenki bekapcsolódott. Az ünnepség második részében vendégszereplőink léptek fel, így a zsérei hagyományőrző csoport előadásában
egy gyönyörű lakodalmast láthattunk, melyet a nagyfödémesi énekesek
szebbnél szebb dalokat tartalmazó kitűnő műsora követett. Nagyon szép
és élménydús ünnepség volt a Csemadok Kosúti Alapszervezetének életében ez a kettős évforduló, mely valamennyiünk emlékezetében sokáig
megmarad. Végezetül szeretném idézni a beszámoló befejezését: „ Többezer éves kultúrájú nép fiának lenni nagy szerencse, úgy érzem. Nekem
megadatott, magyarnak születtem.” írta Urbán Aladár. Nekünk mindanynyiunknak is megadatott: magyarnak születtünk. Legyünk erre büszkék,
őrizzük vigyázva szüleink és nagyszüleink örökségét, és tevékenységünkkel emeljük magasra a Csemadok fáklyát!
szöveg: Macsicza Éva ; fotó: Fekula Vajda Katalin
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2017 vezető nője – kézműves nő
Ismerik őket, naponta találkoznak
velük, amikor a kötelességeiket
teljesítik, kertészkednek, templomba, boltba mennek, vagy csak
úgy összefutnak. Igen, ők a vidéki
nők. Úgy gondolom, hogy nagyon
jó, hogy kivételes képességű vidéki nők is élnek közöttünk. De az
életünk részeként tekintünk rájuk?
Elgondolkodunk azon, hogy ők az
energia, az inspiráció, a motiváció,
a lelkesedés és az ötletek kiapadhatatlan forrásai? Igen, többnyire
magától értetődőként kezeljük
őket. Ezek a nők azonban jelenlétükkel és tevékenységükkel gazdagítják és aktívabbá teszik a vidéki
életet.
1995-ben a pekingi világkonferencián foglalkoztak a vidéki nők
helyzetével és október 15-ét a vidéki nők napjává nyilvánították.
Szlovákiában a Vidéki Parlament
Polgári Társulás (VIPA SK) foglalkozik a vidéki élet problémáival.
A tevékenységük része az Év vidéki asszonya – vezetőnő verseny
megrendezése. A verseny célja
legalább morális szempontból
értékelni a vidéki asszonyaink
munkáját és úgy megünnepelni
a Vidéki nők világnapját, hogy közben nagyobb figyelmet kapjanak.
A versenybe olyan nő jelölhető, aki
szabadidejét különböző közéleti
tevékenységekre áldozza, elismert
vezetőnő a közösségében, a községben, a mikrorégióban, vagy az
önkormányzatban. A nők öt kategóriában versenyeznek. Lehet
helyi szervezetben, társulásban,

vagy a harmadik szektor valamelyik szervezetének klubjában
tevékenykedő aktivista nő. A politikus nők közé tartoznak azok
a nők, akik a helyi politikai életben dolgoznak polgármesterként,
vagy a helyi képviselő-testület tagjaként. A vállalkozó nő kategóriába azok sorolhatók, akik vállalkozói
tevékenységükkel munkalehetőségeket teremtenek a vidéken,
sikeresen képviselik a falut és öszszekapcsolják a közösségi és az
anyagi fejlődést. A kézműves nő
nemcsak érti a munkáját, hanem
továbbadja azt a fiatalabb generációnak.A versenybe a felettesei,
a kollégái, a szomszédjai, a barátai,
a családja, a férje, vagy a gyerekei
nevezhetik be a jelöltjüket egy jelentkezési lap kitöltésével, amelyet
eljuttatnak a VIPA SK-nak. A neve-

zésnél megindokolják, hogy miért
épp az általuk jelölt személy érdemes a díjra a környezete hálájaként. Az Év vidéki asszonya – Vezetőnő 2017 verseny eredményeit
az október 13-án Szepestamásfalván megrendezett „Žena do voza
i do koča“ konferencián hirdették
ki, amelynek rendezője a VIPA SK
volt. A verseny 16. Évfolyamának
védnöke is Jana Žitňanská európai parlamenti képviselő volt.
A VIPA igyekszik minden évben az
ország más pontján megszervezni a Vidéki nők nemzetközi napja
alkalmából rendezett konferenciát. A nyertes nők között a kézműves nő kategóriában a mi Molnár
Gabriellánk szerezte meg a 2017
Vezetőnője címet. Gabika asszony
virágkötői készségeivel gazdagít
bennünket
legyen szó
akár a templom feldíszítéséről,
a kis kertészek országos- vagy
regionális
k iállításainak darabjairól, esküvői csokrok
kötéséről,
vagy a karácsonyi vásár díszletéről. A 2017-es
Agrokomplex látogatói is megygyőződhettek a képességeiről,
ahol a vidéki parlament standjánál
különböző virág- és zöldségkom-

Kosút önkéntes tűzoltó egyesülete
2016 novemberében alapították
újra Kosút Önkéntes Tűzoltó
Egyesületét (ÖTE). Az erő- és eszközelosztás alapján a kosúti ÖTE
a C kategóriába tartozik. Jelenleg
tizennyolc tagja van.
Tekintettel a helyi tűzoltóállomás
nem kielégítő állapotára az induláskor saját erőnkből hozzáláttunk
az épület belső részének részleges
felújításához. Kicseréltük az elektromos vezetékeket, hőszigeteltük
a mennyezetet és felújítottuk a
belső falakat. Mivel az állomás
teljes körű felújításra szorul, 2017
elején projektet adtunk be az épület felújítására, valamint kérvényt
nyújtottunk be a műszaki felszerelés – egy CAS 15 IVECO DAILY
típusú gépkocsi és árvízvédelmi
felszerelés biztosítására. Az előzetes információk szerint jóváhagyták a kérvényt és az év folyamán
megkaphatjuk a kért felszerelést.
A tagjainknak megvásároltuk
a szükséges felszerelést, főleg
egyenruhákat, bevetési cipőt és
munkáskesztyűket. Ha megkapjuk
a műszaki eszközöket, akkor bevetési ruhával és védősisakokkal
kell bővíteni a felszerelést. Tavaly
több tanfolyamon is részt vettünk,

például az ÖTE-k alap felkészülésén, az autóvezetők tanfolyamán
az elsőbbségi haladás jogáról,
valamint a gépszolgálat tagjainak
alapképzésén.
A tűzmegelőzés keretében a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzvédelmi Egyesülete Galántai területi
egyesülete alapján kidolgoztuk
a téli fűtési szezonban keletkező
tüzek megelőzésére vonatkozó
előírásokat és intézkedéseket,
amelyet tájékoztató szórólap
formájában terjesztettünk.
A kosúti ÖTE működésének egyik
első látható tevékenysége a Matica Slovenská helyi szervezetével
való együttműködés volt a májfa
állításakor és eltávolításkor.
Tavaly két taktikai gyakorlaton
vettünk részt. A Királyi (Kaskády)
víztározó töltésén tartott gyakorlatot a Galántai Járási Tűzoltó-parancsnokság szervezte a Szlovák
Köztársaság Önkéntes Tűzvédelmi
Egyesülete Galántai területi egyesületével közösen. A gyakorlat
célja az volt, hogy a testületek
tagjai begyakorolják a mobil
árvízvédelmi akadályokkal való
munkát. A mobilgátak építésén
kívül bemutatták nekünk a nagy-

mennyiségű víz szivattyúzását és
a víz szállítását hosszú távon. A
mobilgát építésénél együttműködtünk a királyrévi ÖTE-vel.
A következő gyakorlat novemberben volt Gányon a gányi,
patai, ábrahámi és semptei ÖTE
részvételével és megfigyelőnek
meghívták a kosúti és a farkashidai ÖTE-t. A gyakorlat egy
szeméttelep tűzre épült, ahol a
lángok a parkoló autókra és a környező növényzetre is átterjedtek.
Mivel újjáalakult ÖTE-ként nincs
műszaki felszerelésünk, ezért a

pozíciókat készített a JDS Kosút
Alapszervezete képviseletében. Az
Év vidéki asszonya – Vezető nő versenybe 2009-ben az aktivista nő
kategóriában Zitka Štefíčková is
jelölt volt, a negyedik helyen végzett. A politikus nő kategóriában
2010-ben Mgr. Zdenka Mačicová
a község polgármester asszonya is
jelölt volt. Nagyszombat megyén
belül a második helyet nyerte el.
2016-ban az aktivista nő kategória jelöltjeként Ing. Ľudmila Eva
Kmeťová nyerte el az Év vezetőnője 2016 címet.
A vezetőnő-jelöltek száma alapján
a VIPA SK úgy döntött, hogy a Vidéki nők világnapja alkalmából
a verseny 17. évfolyamát, az Év
vidéki asszonya – Vezető nő 2018
versenyt Kosúton rendezi meg.

A jelöltek és a vezetőnők országos
seregszemléjére október 12-én
kerül sor. Ezúttal is lesz közöttük
kosúti? Várjuk a jelöléseiket!
Ing. Eva Kmeťová
patai ÖTE kölcsönzött nekünk egy
CAS 15 Iveco Daily gépkocsit. Így
először próbálhattuk ki, hogy a
valóságban milyen megérkezni a
tűz helyszínére és eloltani az égő
gépkocsit.
Részt vettünk Nagyfödémesen az
ÖTE küldöttek területi közgyűlésén és az Önkéntes Tűzvédelmi
Egyesületek galántai területi
egyesületek gyűlésén a Galántai
Járási Tűzoltó-parancsnokságon.
Az éves taggyűlést 2018 elejére
tervezzük, amelyen értékeljük a
testület 2017-es tevékenységét és
bemutatjuk az idei tervet.
Ing. Róbert Varga, PhD.
Veliteľ DHZO Košúty
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A Kosúti Sociális intézet életéből
Gulyás parti

2017. augusztus 18-i forró nyári napon a Kosúti Szociális intézet alkalmazottjai és lakói
úgy döntöttek, hogy szeretettel meghívják a Medvei, Légi, Szeredi, és Šintavai Szociális
intézetek lakóit, valamint a Galántai Pátria nyugdíjas otthon lakóit és alkalmazottjait
egy mulatozással egybekötött finom gulyással fűszerezett találkozóra. A finom gulyást
ügyes szakács főzte, melyben az intézet lakói is besegítettek korán reggel. A rendezvény
ünnepélyes megnyitása után a meghívott vendégek különböző sportversenyeken vettek
részt, mint kapura rúgás, kosárlabda, célbadobós, fit labdán való ügetés. A sportversenyek
résztvevői édes jutalmat kaptak, majd jóízűen elfogyasztották a várva várt finomra sikerült
gulyást, és a „Gulyás parti” folytatta a vidám táncos szórakoztatást késő délutánig.

Lecsó parti

2017. augusztus 25-én találkozót szerveztünk, melynek célja az alkalmazottak, lakóink és családtagjaik találkozója, továbbá a baráti ás családon belüli kapcsolatok megerősítése. Mivel első ízben szerveztük meg a találkozót, nagy feszültséggel vártuk az eredményt, meglepetésünkre a családtagok 20% -a mutatott érdeklődést, és elfogadták meghívásunkat. A szórakoztatásért a „Hegyi Tesók” zenekar vállata a védnökséget, melyet Bazsó Mária támogatotta anyagilag.
A családtagoknak lehetőségük nyílt arra is, hogy megtekinthessék a felújított lakóegységeket, amelyeket a Nagyszombati megyei önkormányzat támogatásával sikerült megvalósítanunk. A nagy sikerre való tekintettel szeretnék rendezvényünket megismételni. http//www.rtvkrea.sk/leco-party-v-kosutoch

Siketek jelbeszédje Kosúton

2017.9.25 – 2017.9.26 között intézetünk egészségügyi, szociális és terápiás alkalmazottjai kétnapos tanfolyamon vettek részt, melynek célja a siket jelbeszéd alapjainak elsajátítása volt. Fő célunk az volt, hogy az intézetünk egyik lakójával, Norbival kommunikálni
tudjunk jelbeszéddel, így jobbá tehetjük az ő életét.
A tanfolyamot Ľubica Šarinová lektor vezette, aki szakmai tudásával lenyűgözte a résztvevőket. Bevezetésként elmagyarázta a siketek életét és szokásait. A teória után gyakorlatban is kipróbálhatták a résztvevők a tanultakat, és kommunikálhattak siket lakónkkal,
akinek ezzel nagy örömet szereztek.
A tanfolyam megszervezéséért és finanszírozásáért nagy köszönet jár a PONTIS alapítvány vezetőségének.

Kosúti zenei kulcs

Intézetünk ebben az évben megrendezte a jubileumi X. „Kosúti zenei kulcs” elnevezésű
zenei fesztivált, melyre 2017.10.25-én került sor a Vízkeleti kultúrházban. Rendezvényünk
védnökségét Tibor Mikus Nagyszombat megye elnöke vállalta, és amely a Szlovák kulturális minisztérium anyagi támogatásával jött létre. Mostani rendezvényünk is nemzetközi
részvétellel büszkélkedhet, mivel elfogadták meghívásunkat a Brüni ÚSP Zámeček Střelice
intézet lakói Csehországból, és Magyarországról a Dr. Piróth Otthon lakói Táplánypusztáról, továbbá a MERI intézet lakói Tatabányáról. Rendezvényünkön összesen 19 szociális
intézet 127 fellépőt regisztrált, akik különböző kategóriákban (ének, tánc, művészeti
előadás) mutatták be tehetségüket. Az ünnepi megnyitó után színpadra lépett a Kassai
Kaschauer Klezmer Band, akik nem mindennapi műsorral nyűgözték el a jelenlévőket.
A fellépések után a „Hegyi tesók” húzták a talpalávalót, melyre az intézetek lakói tácra is
perdültek. Minden résztevő nevében ezúton szeretnénk nagyon nagy köszönetet mondani támogatóinknak, mégpedig a Szlovák kulturális minisztériumnak, továbbá Veolia a.s.
Bratislava, Mabonex Piešťany, MIK s.r.o. Šaľa, Trilak Dunajská Streda, Danubia a.s. Dunajská
Streda, Ing. Július Mihálik Košúty, Deák spol.s.r.o. Veľká Mača, Tekoo s.r.o. Nové Mesto nad Váhom a OZ Zenit Košúty, akik anyagilag támogatták e nemes
eseményt.

Nehéz sors, szebb élet

Egyik fő célunk, hogy lakóinknak a lehető legminőségibb szociális szolgáltatást nyújtsuk. Ennek érdekében állandóan keressük a lehetőséget, hogyan,
miképpen tudnánk ezt elérni. Nem volt ez másképpen az egyik, halmozottan
fogyatékos lakónk, Gyuszika esetében sem. Hogy az ő életkörülményeit is
jobbá tegyük, kéréssel fordultunk az SPP alapítványhoz, akik nagy örömünkre
anyagi támogatást adtak, hogy megfelelő segédeszközöket tudjunk lakónk
számára vásárolni, így szebbé, jobbá tenni az ő életét az intézetünkben
Ezúton szeretnénk az SPP alapítvány odaadó csapatának megköszönni a
segítségüket

Tornával az egészségért

Intézetünk az EPH alapítványnak köszönhetően anyagi támogatást kapott
három, kinti használatra alkalmas tornagép megvásárlására, melyek lakóink
egészségének megőrzését fogják szolgálni. Továbbá megvettünk egy speciális kerekesszéket, melyet testi fogyatékos lakónk céljait szolgálja.
Ezúton szeretnénk az EPH alapítvány bőkezű támogatását megköszöni.

Gyöngykaláris énekkar fellépése

2017 december 19-én intézetünkben fellép a Kosúti Gyöngykaláris énekkar, akiknek köszönjük a nemes gesztust.

PhDr. Lívia Katona, PhD.
igazgatónő
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A kosúti alapiskolában maximálisan foglalkoznak a gyerekekkel
Az idő gyorsan szalad és
szeptemberben vissza
kellett térnünk a könyvekhez
és főként a ránk váró új
ismeretekhez. Az iskola
csengője jelezte az új
iskolaév kezdetét és egy új
öko-projekt, a Zöld iskola is
a kapuban várt bennünket.
A program azoknak az
iskoláknak szól, amelyek
nemcsak saját magukon,
hanem a környezetükön
is változtatnának.
Meggyőződésünk, hogy
nem elég tanulni a
örnyezetvédelemről, hanem
a cselekedeteinken is
változtatni kell. Olyan oktató
tevékenységek várnak ránk,
amelyek valódi, pozitív
hatással vannak az iskola
és környéke életkörnyezetére.
Az iskolában a papíron kívül
a kicsi, de nehezen felbomló
hulladékot is gyűjteni kezdtük
– az elemeket. Rávilágítottunk
a környezettudatosságra és
elindítottuk az izzók gyűjtését.
Az osztályozott gyűjtéssel
kapcsolatot építünk a gyerekek és
a környezetük között és érezhetik,
hogy felelősséggel tartoznak a
környezetük iránt. Az Egészségnap
és a Fák nemzetközi napja
alkalmából is ismeretterjesztő
tevékenységet szerveztünk a
gyerekeknek. Ebből az alkalomból
rámutattunk a fák jelentőségére
az ember és az élőlények számára.
Bízunk benne, hogy mindig
emlékezni fognak arra, hogy
fontos védeni a fákat és az erdőket
nemcsak a saját környezetükben.
A jószívűség világnapja
megfelelő alkalom arra, hogy
segítsük a községünket, vagy
egyszerűen a környezetünket,
amelynek részei vagyunk. A nap
alapgondolata, hogy nagyobb
szívélyességre és jószívűségre
ösztönözze az embereket és
egyesítsük erőinket egy jobb világ
létrehozásáért. Összekötöttük
a kellemeset a hasznossal, a
friss levegőn való mozgást
az iskola területén található
növények őszi gondozásával. A
munkánk eredménye nemcsak
a környezetünk megszépítése,
hanem a cselekedet által
kiváltott jó érzés a szívekben.
Az iskolaudvar rendbetételén
kívül a gyerekekkel telelőt
helyeztünk el a rovaroknak, egy
rovarhotelt, madárbódékat és új fa
játszóelemekre is szert tettünk. A
ČSOB Alapítvány által támogatott
„A kert, amely tanít“ projekt

is a zöld iskola szellemiségét
hordozza. A programnak
köszönhetően környezetvédelmi
témájú tevékenységek várnak a
gyerekekre. Hamarosan egy fa
gyűjtőházikóval, az osztályozott
hulladék gyűjtésére alkalmas fa
konténerekkel, geológiai sarokkal,
új kerti padokkal, komposztálóval
és sokféle élőlénynek szánt
búvóhelyekkel gazdagodik
az iskolaudvar. Örülünk a
különböző természetismereti
segédeszközöknek és folytatjuk
a parkosítást. Az iskola udvarán
kutatással és megfigyeléssel és
saját munkájuk által tanulhatnak
a diákok. Fejleszthetik a
növénytermesztési készségeiket,
az élményszerű tanulást és a
természet iránti köteléküket.
Köszönjük a 4. évfolyamban
tanuló Eliška anyukájának,
Marta Ivančíkovának, hogy
bekapcsolódhattunk!
Az ősz ugyan rövid volt, de
tevékenységekben gazdag. A
legkisebben átélték az elsősök
avatását. Bízunk benne, hogy
nem felejtik el ezt az eseményt.
Az érdekes programok és
versenyek után, amelyek nagy
örömet szereztek az elsősöknek,
következett a legfontosabb rész,
amikor a karddal történő felavatás
során a kisdiákok letették az
elsősök esküjét. Az eskü szövegét
tartalmazó oklevélen kívül édes
jutalom várt rájuk. Az avatás
diszkóval zárult. A hagyomány
teljesítette a célját, sok örömet
adott a gyerekeknek és nagy
hatással volt rájuk, aminek
mindannyian örülünk.
Az Iskolai könyvtárak nemzetközi
napja alkalmából oklevelet
kaptunk a pozsonyi Szlovák
Pedagógiai Könyvtártól és a

brünni Jiří Mahen Könyvtártól
a „Könyvjelző összeköti az
iskolákat“ című cseh-szlovák
projektért. A diákok különböző
technikákkal könyvjelzőket
készítettek, amelyeket kicseréltünk
a csehországi Čistá u Litomyšle
iskola diákjaival. A partner iskola
felvetette a cserekirándulás
ötletét és kiderül, hogy sikerül-e
megszerveznünk a programot.
A mozgással kapcsolatos
tevékenységek részeként már
második éve tartunk zumba
edzéseket az iskolánkban Z.
Farkaš vezetésével. Novemberben
érmekkel és oklevelekkel a
kezünkben sikeresen elvégeztük
az úszótanfolyamot.
2017. október 20-án az esti
órákban különböző rémisztő
lények jelentek meg az iskola
termeiben. Töklámpásokkal,
lampionos felvonulással, a
merészség ösvényével is diszkóval
tettük kellemesebbé a halloween
estet. Az anyukák mindenféle
finomságokat készítettek.
Kiértékeltük a LEG halloween
kalácsot és ezúton is köszönjük
a kreatív anyukáknak a művészi
alkotásokat! Az első helyen a
Nagy család végzett, a második
helyet a Gregorovics, a harmadikat
a Lengyel család szerezte meg.
Valódi halloween hangulatban
lehetett részünk igazi rémekkel és
mesebeli lényekkel.
2017. november 25-én részt
vettünk az „Ako sa Lomidrevo stal
kráľom“ című színházi előadáson
a pozsonyi Szlovák Nemzeti
Színházban. A mese modern
előadása nagyon tetszett a
gyerekeknek. A szép őszi időben
boldogan és kulturális élménnyel
gazdagodva tértünk haza.
Reméljük, hogy lesz még részünk

hasonló előadásokban.
Iskolánkban nem tudjuk
a karácsonyi műhelyek
nélkül elképzelni a
karácsonyvárás időszakát.
Az elkészült műveket
bemutattuk a karácsonyi
vásáron. Mélyen
belenyúltunk a tartalékok
és ötletek zsebébe,
hogy egyedi, ízléses és
tematikus árut kínáljunk.
A varázslatos tárgyak
készítésének titkát
azonban nem áruljuk el.
Mindenki kivette a részét:
díszítettek, ragasztottak,
festettek és nagyszerű
volt a hangulat. Szívből
jövő köszönettel
tartozunk a tanári karnak,
a gyerekeknek, a szülőknek és az
iskolabarátoknak, akik segítet-tek
és kézzel készített termékeikkel
és a finomságokkal támogatták
a kosúti karácsonyi vá-sárt. Azt is
köszönjük, hogy részvételükkel
és a vásárlással támogatták az
iskolánkat. Az anyagi eszközökből
tavasszal új játékelemeket
vásárolunk az iskolaudvarra.
Köszönjük a belefektetett
idejüket és az anyagi eszközöket,
amelyet a gyerekekre fordítottak,
akik szebb és egészségesebb
iskolát érdemelnek. Köszönetet
mondunk a szervezőnek, a
Kosúti Községi Hivatalnak is!
Folyamatosan tájékoztatjuk
önöket a sokrétű
tevékenységünkről, amely gyakran
meghaladja a tanítási órák
keretét. Ha Önökhöz is közel áll
a tevékenységünk és azonosulni
tudnak az iskola alapelveivel, akkor
jelezzék támogatási szándékukat.
Használják ki a törvény által kínált
lehetőséget és ajánlják fel adójuk
két százalékát!
Cím: Rodičovské Združenie,
Základná škola slov. Košúty
Székhely: Hlavná 27, 925 09
Košúty
IČO: 42154979
Jogi forma: polgári társulás
Az Önök 2 % azt jelenti számunkra,
hogy megbíznak a munkánkban.
Együtt pozitív válto-zásokat
érhetünk el a gyerekeink javára.
Mindenkinek köszönjük az
együttműködést, amely kellemes
és hasznos számunkra és segíti a
céljaink elérését.
Boldog újévet kívánva, tisztelettel
és köszönettel
PaedDr. Andrea Mičíková,
riaditeľka ZŠ Kosúty

„Kosúti híradó”, Nemeskosút lakosainak lapja. Kiadja: Nemeskosút község 20, 925 09 Nemeskosút,
IČO: 00306045. Regisztrációs szám: SZK Kulturális Minisztériuma EV3914/09, ISSN: 2453-9635.
A szerkesztőbizottság elnöke: Mgr. Zdenka Mačicová, polgármester. Községi információk: Katarína Macalová. Fordítás: Mgr.
Eva Bartalosová. Kiadó: Mgr. Alena Jaššová, újságíró, valamint a „HELENA” kiadó tulajdonosa - szerkesztői- és szakmai
tanácsokat, grafikai javaslatokat és a lap szakmai összeállítását biztosította. Székhely: Végsellye, IČO: 34644237.
Grafika: Peter Orbán – ZoxóPress. XXII. évfolyam, 1. szám/2018. január. A következő szám 2018 júliusában jelenik meg.
Megjelenik kétszer évente, 300 példányban. Ára: 0,50 euró.
A fényképek minőségéért Kosút Község és a hozzátartozó intézmény felel. A cikkek tartalmáért a szerző felel.
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Milyen volt a 2017-es
év a focistáinknak?

Az „A“ csapatunk:
Mindenki teljes erőbedobással játszott, hogy a csapat a lehető legjobb eredményt érje el. A felnőttek csapata a szép 2. helyen zárta
a 2016/2017-es idény tavaszi részét és a Galántai járási bajnokság
legillemtudóbb csapataként megnyerték a fair-play versenyt. A játékosok a következő idényben is a Galántai járási bajnokságban játszanak. A korábbi nyarakhoz hasonlóan a csapat és a szurkolók idén
is részt vettek az egynapos pihenésen Balatonfüreden. A kedvező
időjárásnak köszönhetően mindenki a kedvére fürödhetett. A vízben
töltött idő után kávé és jó bor mellett szórakozhattak. Késő esti órákban jó kedvvel és elégedetten tértek haza. A nyári idényben csak kis
változások történtek a Marian Navrátil edző által vezetett csapatban
és az őszi idény végén a játékosok elfoglalhatták a nagyszerű második helyet. Reméljük, hogy a 2017/2018-as verseny tavaszi szakaszában továbbra is jó eredményeket szerez majd a csapat.
Ifjúsági csapat
2017 nyarán a legkisebb futballistáink – a diákok átléptek az ifjúsági
csapatba és így folytattuk a versenyt a Galántai járási bajnokságban,
ifjúsági csapatként Huszár József edző vezetése alatt. Az őszi idényben három mérkőzést megnyertek és a negyedik helyen végeztek. A
2017/2018-as idény tavaszi részére sok sikert és győztes mérkőzést
kívánunk nekik. A szülőknek is köszönet jár, akik önzetlenül segédkeztek a mérkőzések szervezésében.

„A“ csapat
Diákcsapat
Hasonlóan 2017 nyarától nagy örömmel edzenek a pályán a legfiatalabb játékosaink a diákcsapatban az új edzőnk, Milana Stranovský vezetésével, aki az év végén sikeresen elvégezte az edzővizsgát,
amelyhez szívből gratulálunk neki! Reméljük, hogy a nyári idénytől
a legkisebb játékosaink is versenyszerűen futballoznak majd. Sok sikert kívánunk nekik a zöld füvön! A helyi labdarúgó klub vezetősége
szeretné megköszönni az egész éves támogatást Mačica Zdenka polgármester asszonynak és a csapatokkal dolgozó edzőknek munkáját
és türelmét. A szurkolók is dicséretet és köszönetet érdemelnek, mert
nemcsak otthon, hanem az ellenfelek futballpályáin is ösztönözték
csapatainkat a győzelemre. Reméljük, hogy tavasszal is sikeresek leszünk és bízunk abban, hogy szurkolók tömegei előtt játszhatjuk a
hazai mérkőzéseinket.
Minden szurkolónknak és olvasónak sok szerencsét, egészséget és
sikert kíván a helyi futballklub vezetősége 2018-ba!
készítette: Eva Kollárová

A helyi futballklub vezetősége szívesen meghívja Önöket a csapataink tavaszi ligamérkőzéseire.
„A“ mužstvo :
16.kolo 11.03.2018
17.kolo 18.03.2018
18.kolo 25.03.2018
19.kolo 01.04.2018
20.kolo 08.04.2018
21.kolo 15.04.2018
22.kolo 22.04.2018
23.kolo 29.04.2018
24.kolo 06.05.2018
25.kolo 13.05.2018
26.kolo 20.05.2018
27.kolo 27.05.2018
28.kolo 03.06.2018
29.kolo 10.06.2018
30.kolo 17.06.2018

14.30 hod.
15.00 hod.
15.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
10.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
10.30 hod.
17.00 hod.

Malá Mača - Košúty
Košúty - Mostová
Abrahám Hoste – Košúty
Košúty - Sládkovičovo
Veľká Mača - Košúty
Košúty - Matúškovo
Šalgočka - Košúty
Dolná Streda - Košúty
Košúty - Čierna Voda
Tomášikovo - Košúty
Košúty - Vozokany
Čierny Brod - Košúty
Košúty - Pusté Uľany
Košúty - Šintava
Košúty - Vinohrady

DORAST:
11.kolo 07.04.2018
12.kolo 14.04.2018
13.kolo 21.04.2018
14.kolo 28.04.2018
15.kolo 05.05.2018
16.kolo 12.05.2018
17.kolo 19.05.2018
18.kolo 26.05.2018
19.kolo 02.06.2018
20.kolo 09.06.2018

15.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.

Košúty - voľno
Dolná Streda - Košúty
Košúty – Jelka
Mostová - Košúty
Šintava - Košúty
Voľno - Košúty
Košúty - Dolná Streda
Jelka – Košúty
Košúty - Mostová
Košúty – Šintava

Prípadné zmeny budú oznámené na plagátoch !!!

Kosúti capoeirások
A capoeira brazil harcművészet, amely a maga összetettségével egyedülálló. A harcon
kívül zenei, tánc- és akrobációs elemeket is felfedezhetünk benne. E brazil harcművészet
elsajátításával nagy mozgóképességre is szert tehetnek.
A nemeskosúti gyerekek már néhány éve járnak a capoeira edzésekre, amelyeket hetente
kétszer tartanak a galántai capoeira kluban. Itt a sokéves tapasztalattal bíró Vladimír
Solčáni (graduado Cabrito) vezeti az edzéseket, aki aktív országos válogatott. A galántai
klub a Vem Camara Capoeira szervezet tagja, amely élén a brazil mestre Pacoca áll.
A kosúti gyerekek az edzéseken kívül különböző eseményeken is részt vesznek, mint az
évente megrendezett övezés, a brazil mestre Pacoca által vezetett tanfolyamok, valamint
versenyekre is járnak, például az országos bajnokságra, sőt, néhányan már nemzetközi
megmérettetésen is részt vettek. A fiatal capoeiristák példásan képviselik a galántai
klubot és Kosútot. Az edző (graduado Cabrito) azt mondja: „Nagyon örülök annak, hogy a
galántai gyerekeken kívül a környékbeli klubokból is járnak hozzánk fiatalok. Értékelem, hogy
a beutazás ellenére nagyszerűen részt vesznek az edzéseken. A gyerekek ügyesek és nagy lehetőséget hordoznak magukban. A szülőknek is elismerés jár, mert támogatják, hogy a gyerekek
mozogjanak, sportoljanak és például capoeirára járjanak“.
készítette: Michal Vincze

