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Vážení občania, milí Košúťania !
Je za nami prvý polrok prvého roku tohto volebného
obdobia, v ktorom sme sa snažili zvládnuť
časť
vytýčených úloh a spoločnými silami riešime povinnosti
vyplývajúce zo zákona i každodenné potreby našich
občanov. Teší nás, že nám občania pomáhajú, väčšina z
nich je vždy tam, kde ich potrebujeme. O tom svedčí aj
bohatá činnosť organizácií a spolkov v uplynulom období.
Vytvorili sme im podmienky k uskutočneniu
naplánovaných podujatí, taktiež sme im pomáhali.
Finančne sme podporili Miestny spolok Červeného kríža v
Košútoch, ktorý sa tento rok „dožil“ 70 rokov a členovia
uvedené výročie dôstojne oslávili. Nezabudli sme
financovať ani Deň rodiny a radi sme odovzdávali malé
darčeky našim škôlkarom, školákom pri rôznych
príležitostiach, či už to bol deň detí, škola prírody, alebo
rozlúčka so štvrtákmi a s deťmi v predškolskom veku.
Prioritou na začiatku roka 2019 bolo pre nás vyriešenie
problému so zatekaním budovy školy a odovzdanie
bytovky do užívania. Z finančných prostriedkov „výzvy na
rekonštrukciu základnej školy“ sme vymenili strechu na
škole, vybudovali sme cestu pri škole k bytovke, do ktorej
sa už nasťahovali noví nájomníci. Vedľa novej cesty sme
dali namontovať aj novú autobusovú zastávku.
Jednou hlavnou úlohou, resp. povinnosťou obce je starať
sa o životné prostredie. V rámci celoštátneho projektu sme
aj my usporiadali brigádu „DEŇ ZEME“ na ktorej sme
urobili veľký kus práce v prospech skrášlenia a čistenia
obce. Účastníci: Zoltán Modrovič, Emília Modrovičová,
Dagmar Javorová, Erika Kiselová, Tomáš Aibek, Tünde
Aibeková, František Macsicza, Annamária Macsicza,
Alžbeta Kyselová, Anna Dudášová, Martina Vargová,
Margaréta Vinczeová, Róbert Varga (539), Maroš Šiška,
Marcela Lukačovičová, Anikó Sádovská, Katarína Vajdová
Fekulová, Eva Prágai, Tomáš Popluhár, Jana Strýčková
(63), Veronika Oravcová, Alžbeta Šimková, Richard Javor,
Kristína Mačicová, Magdaléna Kiššová, Martin Gerc
vysadili tuje a rozsypali mulčovanú kôru na priestranstve
pred Obecným úradom, očistili kríky od suchých konárov
za budovou a vyzbierali smeti v parku pri amfiteátri, na
detskom ihrisku a na ostatných verejných priestranstvách.

K dospelým sa pripojili väčšie i menšie deti – Ella Pokorná,
Sofia Prágai, Hunor Ferenc Macsicza, Réka Annamária
Macsicza, Bernadett Aibeková, Viktor Aibek, Sebastián
Varga, Stela Vinczeová, Nikolett Vargová – a všetci do
jedného pracovali ako včeličky. ZO SRDCA ĎAKUJEME!
Projekt sponzoroval európsky poslanec József Nagy,
vďaka ktorému boli zabezpečené vrecia na zbieranie
odpadu a pracovné rukavice. Obec zabezpečila guláš a
občerstvenie pre všetkých účastníkov.
V rámci ochrany životného prostredia sa nám podarilo
zabezpečiť domáce kompostéry, ktoré máme uskladnené
v obci a toho času sa vybavujú formálne záležitosti –
čakáme na povolenie z Ministerstva. Kompostéry budú
postupne rozdeľované do každej domácnosti. Pravidelne
sledujeme možnosti na podávanie žiadostí o dotáciu,
pripravujeme projekty a medzi inými sme podali aj žiadosť
na dotáciu o odkúpenie bytového domu.
Obyvatelia našej dedinky vedia , že nám záleží na tom,
aby mladí ľudia neodchádzali za bývaním inam, ale nech
ostávajú Košúťanmi a radi privítame rodiny, ktoré chcú žiť
neďaleko od okresného mesta. Stavebníkom vždy
vychádzame v ústrety, nerobíme žiadne prieťahy vo
vydávaní stavebných povolení. Po meste Galanta
vydávame najviac povolení v regióne.
Máme za sebou veľký kus práce, avšak naša filozofia
bude a je určite v tom, aby sme úctu, priateľstvo a storaké
podoby lásky šírili medzi ľuďmi na rôznych stretnutiach,
slávnostiach a podujatiach. Neustále sa usilujeme vytvoriť
podmienky na to, aby sa naši občania čím viac stretávali a
samozrejme vo vhodných priestoroch. Takouto
príležitosťou bude aj obecný deň a veľmi sa tešíme na
stretnutie s Vami. Stretávajme sa, rozprávajme sa a
tolerujme si navzájom chyby a nedostatky, pochváľme
klady, tešme sa z každého dňa, lebo nikdy nevieme, či
nám osud dopraje stretávať sa aj v budúcnosti. Veď život je
umenie vnútra a všetko bohatstvo sa nachádza v srdci, z
ktorého treba rozdávať. Želám si, aby sme na to všetci
využili každú príležitosť.
Zdenka Mačicová

Úradné hodiny stavebnej úradovne
Ügyfélfogadás az Építésügyi hivatalban:
Pondelok/ Hétfő: 08:00 - 12:00 a / és 13:00 - 16:00

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

Otváracia doba miestneho cintorína:
Nyitvatartási idő a helyi temetőben:
Zimné obdobie / Téli időszak (15.11 - 15.04): 08:00 - 18:00
Letné obdobie / Nyári időszak (16.04 - 14.11): 07:00 - 21:00

Otváracia doba miestnej pošty platná od 1.6.2017:
Ügyfélfogadás a postahivatalban 2017.6.1-től:
Pondelok/ Hétfő: 08:00 - 12:30 a /és 14:00 - 15:00
Utorok/ Kedd:
08:00 - 12:00
Streda/ Szerda:
08:00 - 12:30 a /és 14:00 - 17:00
Štvrtok/ Csütörtök: 08:00 - 12:30 a /és 14:00 - 15:00
Piatok/ Péntek :
08:00 - 12:30 a /és 14:00 - 15:00

Záchranná služba 155
Hasiči
150
Polícia
158
S.O.S
112
Poruchová služba:
elektrina 0800 111 567
plyn
0850 111 727
voda/ kanalizácia 031 773 7777
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Kontakt / Elérhetőség:
Telefón: 031/ 784 91 30
Mobil: 0903 525 676
E-mail: ou.kosuty@stonline.sk
Webové sídlo / Weboldal:
www.kosuty.sk

Košútsky spravodajca - Kosúti híradó

Tisztelt polgárok, kedves Kosútiak !
Az új választási időszak első évének a felét magunk
mögött tudhatjuk, amelyben közös erővel igyekeztünk
megvalósítani a kitűzött feladatokat, ugyanakkor
folyamatosan oldottuk meg a törvényből adódó
kötelességeket és tettünk eleget a lakosok
szükségleteinek. Örülünk annak, hogy lakosaink sokat
segítenek és mindig ott vannak, ahol szükség van rájuk.
Erről tanúskodik a tény, hogy az elmúlt időszakban
szervezeteink milyen aktív tevékenységet folytattak.
Igyekeztünk kialakítani a kellő feltételeket és
természetesen segítettünk is nekik. Anyagilag támogattuk
a Vöröskereszt helyi alapszervezetét, amely az idén „lett
70 éves“ és a tagjai méltóan megünnepelték ezt az
évfordulót. Nem felejtettük el anyagilag támogatni a család
napját és nagy örömmel ajándékoztuk meg az iskolás és
óvodás gyerekeket különféle alkalmakkor, legyen az
gyermeknap, természeti iskola, ballagás vagy ovisok
búcsúzója.
A 2019-es év elején elsődleges feladatunknak tartottuk,
hogy megoldjuk az iskolában a beázást és a vele járó
gondokat, ugyanakkor használatra adjuk át
az új
bérházat. „Az iskola rekonstrukciójára való felhívásból“
származó anyagiaknak köszönhetően új tetőt kapott az
iskola, mellette utat építettunk a bérházhoz, amelyben már
laknak a bérlők. Az új út mellé új buszmegálló is került.
A község fő feladatai és kötelességei közé tartozik az
életkörnyezet védelme és javítása. Az állami projekt
keretén belül brigádot szerveztünk a „FÖLD NAPJÁRA“,
amelyen a falu szépítése és tisztítása érdekében nem
kevés munkát végeztek el a résztvevők : Modrovič Zoltán,
Modrovič Emília, Javor Dása, Kisela Erika, Aibek Tamás,
Aibek Tünde, Macsicza Ferenc, Macsicza Annamária,
Varga Martina, Simko Erzsébet, Kysela Erzsébet, Dudás
Anna, Šiška Maroš, Lukačovičová Marcela, Prágai Éva,
Popluhár Tamás, Javor Richard, Varga Róbert (539), Jana
Strýčková (63), Mačica Krisztína, Fekula Vajda Katalin,
Sádovsky Anikó, Oravec Veronika, Gerc Martin, Kišš
Magdaléna, Vincze Margaréta. A községi hivatal előtti
téren tujafákat ültettek ki, fakérget szórtak szét, az épület
mögött megtisztították a bokrokat a száraz ágaktól, a
szabadtéri melletti parkban, a játszótéren és más
nyilvános területen felszedték a hulladékot. A felnőttekhez

kisebb, nagyobb gyerekek is csatlakoztak : Pokorny Ella,
Prágai Szofia, Macsicza Réka Annamária, Macsicza
Hunor Ferenc, Aibek Viktor, Aibek Bernadett, Vincze
Sztella, Varga Szebasztián, Varga Nikolett, akik mind
egytől egyig szorgosan dolgoztak, mint a méhecskék.
HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK ! A projekt védnöke Nagy József
európai képviselő volt, akinek köszönhetően biztosítva
voltak a munkáskesztyűk és a zsákok a hulladékra. A
község gulyást és frissítőt biztosított be a résztvevőknek.
Az életkörnyezet védelme keretén belül bebiztosítottuk
a házi komposztolókat, amelyeket a faluban
elraktároztunk és jelenleg intézzük a formaságokat,
ugyanakkor várjuk a minisztérium beleegyezését.
A komposztolókat fokozatosan hordjuk majd szét a
háztartásokba. Folyamatosan figyeljük a lehetőségek a
financiók kérelmével és a pályázatokkal kapcsolatban.
Írjuk a projekteket és többek közt dotációra nyújtottunk be
kérvényt a bérház megvásárolása céljából.
Falucskánk lakosai tudják, hogy számunkra fontos a
fiatal családok ittmaradása és igyekszünk mindent
megtenni azért, hogy ne költözzenek el Kosútról és
szívesen várjuk a többi fiatal családot is , akik a járási
székhelyhez közel szeretnének lakni. Az építkezőket
támogatjuk és haladéktalanul adjuk ki az engedélyeket,
amelyek száma Galánta városa után a legnagyobb a
régióban.
Nem kevés munka van mögöttünk, azonban a mi
filozófiánk azon alapul és alapszik, hogy a tiszteletet,
barátságot és a szeretet ezernyi változatát terjesszük a
különféle összejöveteleken, fórumokon, találkozókon.
Ahhoz, hogy az emberek minél többet és minél jobb
környezetben találkozhassanak, igyekszünk mindig
kialakítani a körülményeket. Ilyen alkalom lesz nemsokára
a falunapunk és nagyon örülünk az önökkel való
találkozásnak. Találkozzunk, beszélgessünk, nézzük el
egymás hibáit, dícsérjük meg a jó dolgokat, örüljünk
minden napnak, hiszen nem tudjuk a sors megadja e
nekünk, hogy találkozunk, beszélgetünk e még a jövőben.
Hiszen a lélek művészete és a gazdagsága a szívünkben
van, amit osztogatni kell . Kívánom, hogy mindannyian
mindig élhessünk ezzel a lehetőséggel.
Mačica Zdenka

Žiadosť matričného úradu

Az anyakönyvi hivatal kérése

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 2019 a v ďalších rokoch budú oslavovať svoju zlatú
svadbu (50 rokov), alebo diamantovú svadbu (60 rokov),
aby to oznámili na matričnom úrade. Za pomoc a
pochopenie ďakujeme.

A Kosúti Anyakönyvi Hivatal tisztelettel kéri azokat a
házaspárokat (illetve hozzátartozóikat) akik nem Kosúton
kötöttek házasságot, de jelenleg községünkben élnek, és
2019-ben, illetve az elkövetkező években ünneplik majd
arany (50 év), illetve gyémántlakodalmukat (60 év), hogy
ezt az adott évben tudassák az anyakönyvi hivatallal.
Segítségüket és megértésüket köszönjük.

Separovaný zber v obci Košúty v roku 2019 sa realizuje jedenkrát mesačne a to
každý TRETÍ štvrtok v mesiaci s troma výnimkami.
2019- ben a különválasztott hulladékot községünkből havonta egyszer foglyák elszállítani
mégpedig minden hónap HARMADIK csütörtökén, háromszori kivétellel.
Mesiac / Hónap:
Košúty / Tretí štvrtok:
HARMADIK csütörtök:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII.

IX

X.

XI.

XII.

17

21

21

18

23

20

18

19

17

21

12

3
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OZNAMY -ÉRTESÍTÉSEK
Povinnosti občanov k 31. januára 2020 Polgári kötelezetségek 2020. január 31-ével
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 2019:
– kúpil resp. predal nehnuteľnosť,
– kúpil resp. predal pozemok /ornú pôdu, záhradu/,
– bolo mu vydané stavebné povolenie, kolaudačné
rozhodnutie, ohlásenie drobnej stavby,
– zdedil nehnuteľnosť,
– prípadne nastali iné zmeny.

Az 582/2004 sz. törvény szerint ingatlanadó-bevallást
köteles benyújtani minden polgár, aki a 2019-es év
folyamán
- ingatlant vásárolt vagy eladott
- telket /szántóföldet, kertet/ vásárolt vagy eladott
- építési engedélyt, használatba vételi engedélyt kapott,
apró építkezést jelentett be
- esetleges egyéb változások álltak be.
A kiszabott adó a határozat jogerőre lépésétől számított
15 napon belül, ill. a kézbesített határozaton lévő határidők
szerint esedékes.
Amennyiben a szóban forgó kötelezettség nem lesz
teljesítve az adott határidőn belül, az adóhivatal az
511/1992 sz. törvény szerint fog eljárni, a szankciós
kamatok kiszabásával.

Vyrúbená daň je splatná do 30 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.

Egyúttal értesítjük a polgárokat, hogy adóbevallási
kötelezettségük keletkezik az év folyamán, ha:
- kutyájuk van és a kutya elmúlt 6 hónapos, vagy ha
- a kutyájuk elpusztult sziveskedjenek bejelenteni.

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 tak to treba zahlásiť.

Egyúttal kérjük a nehéz testi fogyatékosságot bizonyító
igazolvánnyal rendelkező olyan személyeket, akik
tulajdonában ingatlan van, hogy ezt a tényt tudassák a
Kosúti Községi Hivatallal.

Zároveň žiadame držiteľov preukazu ZŤP, ktorí sú
vlastníkmi nehnuteľnosti, aby túto skutočnosť oznámili na
obecnom úrade v Košútoch.

Výzva pre občanov ! - Felhívás!
V poslednom období máme v obci problémy pri kosení
trávy, okopávaní záhonov, ošetrovaní kríkov, ako aj pri
čistení priestranstiev, nakoľko často narážame na psie
výkaly. Žiaľ, veľa občanov sa prechádza so svojimi
„miláčikmi“ a veru väčšina ich necháva špiniť na zelených
priestranstvách. Viacerí tvrdia, že oni zbierajú výkaly po
svojich psoch, nie je to však vždy pravda. Upozorňujeme
psíčkarov, že v zmysle VZN obce o čistote a poriadku sú
povinní udržiavať v poriadku verejné priestranstvá a
upratať výkaly po svojich štvornohých zvieratách.
Všetci občania majú doma kukanádoby, zistilo sa, že
občania napriek tomu vynášajú smeti vo vreciach k
cintorínu, taktiež aj do tamojších kontajnerov. Tieto skutky
sú nezmyselné aj neetické voči obci. Na jednej strane nás
teší snaha a čistotnosť občanov v oblasti skrášľovania
obce, na strane druhej sa však pravidelne boríme s
takýmito problémami.
Za nedodržanie výziev vyplývajúcich z nariadení obce a niektorých
zákonov môžu príslušné orgány
vyrubovať pokuty. Obec Košúty však
nepovažuje za potrebné hneď
pristupovať k udeľovaniu pokút,
nakoľko veríme, že sa naši psíčkári aj
ostatní pripoja k tým, ktorým záleží
na čistote a kráse našej dedinky.

Az utóbbi időben problémákkal küszködünk a
fűkaszálásnál, az ágyások bekapálásánál, a bokrok
ápolásánál, valamint a közterületek tisztításánál, ugyanis
sok helyen kutyaürülékre bukkanunk. Sajnos sokan
sétáltatják kedvenc állatukat és bizony gyakran hagyják
őket a zöld területeken piszkítani. Többen állítják, hogy
felszedik kutyájuk ürülékét, azonban ez nagyon gyakran
nem igaz. Figyelmeztetjük polgárainkat, hogy a község
rendben- és tisztántartássáról szóló általános
rendelkezése értelmében mindenki köteles tisztán tartani a
közterületeket és kutyájuk után felszedni a piszkot.
Annak ellenére, hogy mindenkinek van otthon
kukaládája, sokan a temető elé rakják le zsákokban a
hulladékot, ugyanakkor hordanak hulladékot az ott lévő
konténerekbe is.
Ezen cselekedet értelmetlen és
erkölcstelen a községgel szemben. Egyrészt örülünk
polgáraink igyekezetének, hogy községünket szépítsék,
másrészt azonban rendszeresen küszködünk az ilyen
problémákkal.
Az egyes rendelkezésekből és törvényekből adódóan a
közigazgatási institúciók bírságot szabhatnak ki azok
megszegése esetén. Kosút község azonban nem tartja a
legszükségesebbnek mindjárt a bírságot, inkább bízunk
abban a „mi kutyásaink“ is csatlakoznak azokhoz, akiknek
fontos kis falucskánk szépsége és tisztasága.

Oznamy a upozornenia

Közlemények és figyelmeztetések

Spravodajca vychádza dvakrát ročne, cena ostáva
nezmenená (1,- Ä/rok). Výtlačok si môžete objednať
na obecnom úrade.

Híradónk évente kétszer jelenik meg, az ára
változatlan maradt (1,- Ä/ év). Példányszámait a
községi hivatalban rendelhetik meg.
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Pozývame Vás
Na zasadnutia obecného zastupiteľstva, o termínoch sa dočítate na oznamovacej tabuli pri
obecnom úrade,
Na RELAXAČNÉ CVIČENIE na uvoľnenie chrbtice a pohybového aparátu každú stredu
od 18 hod.,
Na ZUMBU každý utorok od 19,00 hod. a štvrtok od 19,30 hod. v miestnom kultúrnom dome
Na DEŇ OBCE dňa 27 júla 2019
Na KATARÍNSKU ZÁBAVU , ktorú usporiada OFC Košúty dňa 30. novembra 2019
Na VIANOČNÉ TRHY, ktorá sa uskutoční 7 .decembra

Meghívjuk Önöket
A helyi önkormányzat üléseire, melyek időpontjai a községi hivatal épülete előtt lévő
hirdetötáblán lesznek kifüggesztve,
TORNÁRA, amely a hátgerinccel kapcsolatos problémák megelőzésére irányul, szerdánként
18.00 órától,
ZUMBA órákra minden kedden 19.00 től és csütötökön 19.30 -tól a kultúrházba,
FALUNAPRA 2019 július 27-én,
KATALIN BÁLRA, a helyi labdarúgók klubja rendezésében, 2019 november 30.-án
KARÁCSONYI VÁSÁRRA 2019 december 7-én

• Miestny spolok Slovenského Červeného kríža organizuje dňa 20. júla 2019
AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD do LIPÓTU do termálneho kúpaliska /Maďarsko/.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Mgr. Tünde Aibekovej na č. d. 265 so zaplatením
poplatku 14,- Ä za dospelú osobu a 11,- Ä za dieťa do 15 rokov.
Dňa 10. augusta 2019 plánuje miestna organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD DO POĽNÉHO KESOVA do termálneho
kúpaliska / okres Nitra/, ďalej 31. augusta 2019 do VEĽKÉHO MEDERU do
termálneho kúpaliska. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Alžbety Bilikovej na č. d.
26, kde obdržia podrobnejšie informácie.
A Szlovák Vöröskereszt Kosúti Alapszervezete 2019. július 20-án AUTÓBUSZKIRÁNDULÁST rendez a LIPÓTI
TERMÁLFÜRDŐBE /Magyarország/. Jelentkezni Mgr. Aibek Tündénél lehet a 265-ös házszámon 14,- Ä befizetésével 1
felnőtt személy , 11,- euróval pedig gyermek részére 15 éves korig.
2019. augusztus 10-én tervez AUTÓBUSZKIRÁNDULÁST az Egészségkárosodottak Szövetsége Kosúti
Alapszervezete a POĽNÝ KESOVI TERMÁLFÜRDŐBE, majd 2019. augusztus 31-én a NAGYMEGYERI
TERMÁLFÜRDŐBE. Az érdeklődők Bilik Erzsébetnél a 26-os házszámon jelentkezhetnek, ahol kapnak közelebbi
információt.

Ďalej vám oznamujeme, že
reštaurácia Petrov Grunt je znova
otvorená. Ponúkajú hotové jedlá aj
minútky:

Értesítjük önöket, hogy a Petrov
Grunt étterem újra megnyílt.
Kínálatukban készételek és
frissensültek is szerepelnek.

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 11:00 – 21:00 hod.
Sobota – Nedeľa: 12:00 – 21:00 hod.

Nyitvatartási idő:
Hétfő – Péntek: 11:00 – 21:00 ó.
Szombat – Vasárnap: 12:00 – 21:00 ó.
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Köszönetnyilvánítás

Poďakovanie
Obec Košúty, starostka obce úprimne
ďakuje všetkým občanom, ktorý sa
zúčastnili na podujatí Deň zeme a pomohli
pri upratovaní a vysádzaní zelene.
Za „darovanie krvi“ obec Košúty a
starostka obce ďakuje každému
občanovi, ktorý sa v prvom polroku 2019
zapojil do tohto humánneho činu.
Ďakujeme tiež každému, kto pomohol pri
prípravách, organizovaní a priebehu
akcií, ktoré sa konali v prvom polroku 2019.

Kosút község polgármester asszonya
köszönetét fejezi a Föld napja címmel
megrendezett esemény minden résztvevőjének.
Nagy köszönet jár véradóinknak, akik 2019-es
év első félévében is a legértékesebb folyadékot
adományozták. Polgármester asszonyunk és
községünk
köszönetüket fejezik ki ezen
humánus
Köszönet jár még minden lakosnak aki
segítséget nyújtott az első félévben
megrendezésre kerülő események előkészületeiben és
megszervezésében.

Ako sme volili? - Hogyan szavaztunk?
Občania Slovenskej republiky v prvom polroku 2019 už
trikrát pristupovali k volebným urnám. Dňa 16. marca, štyri
mesiace po voľbách do orgánov samosprávy obcí sa
uskutočnilo prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej
republiky. Košúťania volili nasledovne:
A Szlovák Köztársaság polgárai 2019 első félévében
három alkalommal járultak a szavazó urnákhoz. Március
16-án, négy hónappal az önkormányzati választások után
valósult meg a köztársasági elnökválasztás első fordulója.
A kosútiak a következőképpen szavaztak:

Néhány hét múlva különféle eszközökkel valamint a
médián keresztül hívták fel a figyelmünket az Európai
Parlamentbe való választásokra. 2019. május 25-én a
következőképpen szavaztunk :
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
A választóköri névsorba beírt személyek száma
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
A szavazásban részt vett választók száma
Počet platných odovzdaných hlasov
A leadott érvényes szavazatok száma

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
A választóköri névsorba beírt személyek száma
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
A szavazásban részt vett választók száma

1399
283
282

Z 31 strán naši voliči dali hlasy 17 stranám, z nich nad 10
hlasov obdržali nasledovné:
Választóink a 31 pártból 17-re adták le a szavazataikat,
közülük 10-nél több szavazatot a következő pártok kaptak:

1403
571

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých
kandidátov
Az összes jelöltre leadott érvényes
szavazatok száma
559

SMER – sociálna demokracia
Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko
Slovenská národná strana
SME RODINA – Boris Kollár
OĽANO
MOST – HÍD
SMK – MKP
Sloboda a Solidarita
Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU
Občianska demokracia

V našej obci takmer každý kandidát obdržal nejaký počet
hlasov, z nich nasledovní piati obdržali najviac:
Községünkben csaknem minden jelöltre szavaztak a
polgárok, köztük a legtöbb szavazatot a következő öt jelölt
kapott:
Zuzana Čaputová, Mgr.
286 hlasov/szavazat
Béla Bugár, Ing.
83 hlasov/szavazat
Štefan Harabín, JUDr.
75 hlasov/szavazat
Maroš Šefčovič, JUDr.,PhD. 57 hlasov/szavazat
Marian Kotleba, Ing., Mgr. 19 hlasov/szavazat
Druhé kolo volieb sa konalo dňa 30.marca 2019 s
nasledovným výsledkom:
A második forduló 2019 március 30-án valósult meg a
következő eredménnyel:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
A választóköri névsorba beírt személyek száma
1410
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
A szavazásban részt vett választók száma
520
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých
kandidátov
Az összes jelöltre leadott érvényes
szavazatok száma
510
Zuzana Čaputová, Mgr.
386 hlasov/szavazat
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 124 hlasov/szavazat
O niekoľko týždňov nás s rôznymi formami, taktiež cez
médiá vyzývali k účasti vo voľbách do Európskeho
parlamentu. Dňa 25.mája 2019 sme volili nasledovne:
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22 hlasov/szavazat
19 hlasov/szavazat
11 hlasov/szavazat
10 hlasov/szavazat
14 hlasov/szavazat
47 hlasov/szavazat
80 hlasov/szavazat
22 hlasov/szavazat
40 hlasov/szavazat
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Manželstvo uzavreli - Házasságot kötöttek
Tomáš Mészáros – Cintia Pellerová

Naše novorodeniatka
- Újszülötteink
Sádovská Natália
Popluhár Adam
Kovácsová Simona
Audi Norbert
Potoret Oliver
Jakubcová Liliana
Jakubec Michal
Lábsky Martin

Ing. Martin Fekula
– Viktória Sziklayová
Dominik Bitto
– Monika Zsidóová
Peter Macko
– Kristína Gulášová
BLAHOŽELÁME! - GRATULÁLUNK!

BLAHOŽELÁME! - GRATULÁLUNK!

Naši jubilanti - Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink:
40 - roční: Zoltán Benedek, Anikó Božingová,
Monika Czafiková, Valéria Farkašová,
Ing. Lucia Adamcová, Kvetoslava Karkušová,
Tatiana Klusková, Ing. Jaromír Kocur,
Ing. Miroslav Kuchár, Milan Šebők,
Patrik Takáč, Karol Telekeš, Renáta Valenská,
Maroš Valko, Margaréta Vinczeová.

70 - roční: Ján Blaho, Miloslav Blšták,
Eva Francisciová, Viola Križanová,
Aladár Szabados, Ladislav Szakál, Juraj Šipeki.
75 - roční: Mária Megóová.
80 - roční: Štefan Beneš, Júlia Psotová,
Mgr. Juliana Glovenská, Eva Raková.

50 - roční:
Štefan Horváth,
Ladislav Kántor,
Adriana Královičová,
Priska Mihalovičová,
Ferdinand Miklós,
Ľudovít Peller,
Jozef Sárközi.

85 - roční:
Klementína Kovácsová, Janka Žabková.
Zo srdca gratulujeme našim trom jubilantom,
ktorí sa dožili krásneho životného jubilea:
Szívből gratulálunk három jubilánsunknak akik
győnyőrű életkort értek meg:

60 - roční:
90 - roční:
Edita Bocskayová,
František
Béneš, Michal Kovács, Ida Szalaiová
Ján Halász,
Júlis Kántor,
Margita Kántorová,
Mária Lančinová,
Rozlúčili sme sa - Elbúcsúztunk
Ľubica Mikulíková,
Marta Prágaiová (73)
Anna Macalová (81)
Ladislav Ötvös.
Július Teplický (84)
Juliana Šimková (89)
Ľudmila Kmeťová (91)
Ján Filipovič (72)
Július Gergácz (88)

65 - roční: Marta Benedeková,
Ján Benovič, Mária Bögiová,
Ing. Ladislav Hipík, Daniel Ostradecký,
Alexander Psota, Vladimír Róka,
Katarína Rovenská, JUDr. Ladislav Siranko,
Jozef Slama, Ján Szekács, Gertrúda Šimková,
Oľga Teplická, Gizela Tóthová, Milan Trimai.

Branislav Smutný (41)
Ladislav Piroška (57)
Alžbeta Ráczová (74)
Silvester Ravasz (82)

Česť ich pamiatke! - Tisztelet emléküknek!
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Košúťania tiež reprezentovali Slovensko
Už jedenásty krát sa dňa 29. mája 2019 vybrali naši
občania, členovia spoločnosti Pro Memoria Veteranorum
Slovakia do susednej krajiny, aby sa zúčastnili
Spomienkovej slávnosti – Dňa svetového mieru vo
Vojenskom pamätnom parku v Pákozde. Toto „jednodňové
vycestovanie“ už tradične organizuje Ing., plukovník vo
výslužbe Bartolomej Slivensky,
ktorý samozrejme
nezabudol ani na veniec z červených kvetov za
organizáciu, taktiež brali so sebou aj veniec od pani
starostky, Mgr. Zdenky Mačicovej. Vojenský pamätný park
v Pákozde sa od roku 1987 snaží prezentovať verejnosti
dôležitosť mieru, vojenskú históriu stálou galériou,
výstavami a nie v poslednom rade zaujímavými
podujatiami. Podplukovník vo výslužbe Oláh László,
zástupca riaditeľa vojenského pamätného parku povedal

redaktorke rádia Pátria Eleonóre Bodriovej povedal: „Mier
je veľmi krehký a často na neho zabúdame. Vtedy má
svoju hodnotu, keď existuje protipól, nám však mier
ponúkli na striebornej tácke, my sme neprežívali vojnu.
Bezpečnosť vlastného národa uchránime, ak sa budeme
starať o bezpečnosť susedských národov.“
Pri pamätníku za zachovanie mieru sa každý rok udeľujú
vyznamenania, veteráni, vojaci aj civilní obyvatelia
vzdávajú hold hrdinom, ktorí obetovali svoje životy v
misiách. Slovensko reprezentovali: poslanec parlamentu
Dr. Anton Hrnko, čestný zakladajúci predseda veteránov,
Major vo výslužbe Ing. Oto Beňo, predseda spoločnosti
Pro Memoria Veteranorum Slovakia, Zuzana Falková,
zamestnankyňa MO SR. Z našej obce sa slávnosti
zúčastnili Ing. Plukovník vo výslužbe Bartolomej Slivensky
tajomník spol. Pro Memoria Veteranorum Slovakia,
Kapitán PZ vo výslužbe Miroslav Hruška, Mgr. Zuzana
Slivenská a taktiež vycestovala s nimi redaktorka rádia
Pátria Eleonóra Bodriová.
Podľa slov jedného veterána je smrť bolestivá, avšak
keď má zmysel, ľahšie sa dá spracovať. P. István Papp tiež
povedal, že „úsilie za zachovávanie mieru je choroba,
ktorá sa dá chytiť, avšak sa nedá vyliečiť!“ Sme hrdí, že
medzi tisíce osôb, ktorí sa touto cennou činnosťou
zaoberajú patria aj Košúťania na čele s pánom Ing.
Plukovníkom vo výslužbe Bartolomejom Slivenskym. Sme
im za to vďační a prajeme veľa zdravia, pohody a
úspechov v činnosti.
Alžbeta Biliková

Kosútiak is képviselték Szlovákiát
Már a tizenegyedik alkalommal utaztak ki lakosaink, a
P r o M e m o r i a Ve t e r a n o r u m S l o v a k i a t a g j a i
Magyarországra, a Pákozdi Katonai Emlékparkba
2019.május 19-én, hogy részt vegyenek a békefenntartók
emlékünnepségén a Béke Világnapja tiszteletére. A már
hagyományos egynapos „kiruccanást“ ismét Ing.
Slivensky Bertalan, nyugállományú ezredes szervezte
meg, aki természetesen nem feledkezett meg a piros
virágos koszorúról sem, ugyanakkor községünk
polgármester asszonyának a koszorúját is vitte magával.
A Katonai Emlékpark Pákozd 1987 óta igyekszik
bemutatni a világnak a magyar nemzet katonai történelmét
állandó tárlattal, alkalmi kiállításokkal és nem
utolsósorban különféle rendezvényekkel. Az emlékpark
igazgatója Bodri Eleonórának, a Pátria Rádió
szerkesztőjének többek közt ezeket mondotta : „A béke
nagyon törékeny és bizony sokszor elfeledkezünk róla.
Akkor van értéke, ha létezik ellenpól is. Mi nem éltünk a
háborúban, nekünk a békét ezüsttálcán kínálták fel. Saját
nemzetünk biztonságát csak a szomszéd nemzetek
biztonságával való törődéssel érjük el.“ A békefenntartók
emlékművénél évente kitüntetéseket adnak át és a
veteránok, katonák, valamint a civilek hajtanak fejet azon
hősök emléke előtt, akik a missziókban áldozták az
életüket. Szlovákiát az idén is képviselték : Dr. Anton
Hrnko parlamenti képviselő, a veteránok tiszteletbeli
alpítóelnöke, Major Ing. Beňo Otto a Pro Memoria
Veteranorum Slovakia Társulat elnöke és Zuzana

Falková a
Szlovák
Honvédelmi
Minisztérium
alkalmazottja.
Községünket
Ing. Slivensky
Bertalan
nyugállományú
ezredes,
Miroslav
Hruška,
nyugállományú rendőrszázados és
Mgr. Slivensky Zsuzsanna képviselték. A kis csapathoz
csatlakozott Bodri Eleonóra a Pátria rádió szerkesztője is.
Az egyik veterán szavai szerint a halál fájdalmas,
azonban ha van értelme, könnyebb feldolgozni. Papp
István továbbá azt is mondotta, hogy „a békefenntartás
betegség, amely megfertőzhet, de ki nem lehet gyógyulni
belőle.“
Büszkék vagyunk arra, hogy ezen értékes
tevékenységgel foglalkozó személyek ezrei közé
tartoznak a kosútiak is Ing. Slivensky Bertalan
nyugállományú ezredes vezetésével. Tevékenységükhöz
továbbra is sok egészséget és sikert kívánunk.
Bilik Erzsébet

9

Košútsky spravodajca - Kosúti híradó

Zo života materskej školy...
Ako ten čas letí? Ani si ho
poriadne neuvedomujeme počas
roka, ale keď príde na hodnotenie k
príležitosti konca školského roka,
až vtedy si uvedomíme ako to
ubehlo. Zažili sme veľa krásnych
chvíľ na ktoré si poďte spolu s nami
zaspomínať.
Vrátime sa ešte do chladného
februára konkrétne 22.februára,
kedy sa v našej milej škôlke zišli
masky princezné, lienky, včielky,
super hrdinovia, dinosaury, piráti, hasiči. Užili sme si
skvelý maškarný ples so všetkým, čo k nemu patrí: hudba,
zábava i občerstvenie od šikovných mamičiek nemohlo
chýbať. Hlavným programom a zážitkom zároveň bolo
vystúpenie MR.BUBBLE a jeho neskutočnými bublinami, s
ktorými nás úplne začaroval počas jeho Bublinovej show.
Potešili nás ocenenia, ktoré sme získali v projekte Strom
života a to konkrétnejšie 1.miesto - Za naším plotom,
zhotovili sme 3D model našej obce, kde sme z
odpadového materiálu /obaly z potravín, krabice z liekov,
dezertov, sušienok/ vymodelovali charakteristické budovy
našej dediny: kostol, fara, obecný úrad, kultúrny dom,
materská a základná škola, nezabudli sme ani na detaily,
ktoré vždy dodajú tú správnu iskru: stromy, kríky, cesta,
verejné osvetlenie, autá, autobusová zastávka, autobus
ale i bicykel pani kostolníčky
3.miesto - Jarné prebúdzanie, kde sme sledovali
prebúdzanie prírody na našom školskom dvore, sledovali
sme vŕbu i mix kvetín, ktorú nám pripravila jedna šikovná
babka. Fotili sme i kreslili naše pozorovania a následne
sme hodnotili, čo potrebujú stromy, kvetiny, rastliny k tomu
aby sa prebudili zo zimného spánku a zistili sme, že
rovnako ako my ľudia potrebujú svetlo, teplé slnečné lúče,
vodu a čerstvý vzduch.
Pochvalu poroty za Vtáčí obchod, kde sme pripravili pre
našich spevavých kamarátov semienka, i lojové dobroty a
rozvešali sme ich po našom dvore, pravidelne sme ich
kontrolovali a dopĺňali. Vtáčiky nás obdarili krásnym
spevom a prítomnosťou na našom dvore.
Zúčastnili sme sa aj na divadelnom predstavení Divadla
Bum Bác - Žabí princ v KD spolu s deťmi zo základnej školy
dňa 22.marca.
5.apríla sme sa zúčastnili vystúpenia z príležitosti
vynášania MORENY v KD v spolupráci s MO Matice
Slovenskej a ZŠ Jerguša Ferka, na ktorý sme sa poctivo
pripravovali. Predviedli sme naše ľudové tančeky a piesne
premiérovo v nových ľudových krojoch. Morenu sme
tradične vyhnali piesňami až po rieku Dudváh, kde ju

zapálili a hodili do vody aby symbolicky
odniesla zimu a priniesla dlho
očakávané jarné počasie.
V škôlke sme boli súčasťou
divadelného predstavenia
Zlatý
Baránok, ktoré sa uskutočnilo 14.mája,
kde sme boli doslova zatiahnutí do deja
a aj my deti sme dramatizovali, spievali
a rytmizovali sme piesne. Bol to veľmi
intenzívny kultúrny zážitok, ktorý sme
si ešte dlho pripomínali a pani
divadelníčku budeme opäť s napätím
očakávať s novým divadielkom.
Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového
programu ,,Projekty zamestnancov,, sa rozhodla, že
podporí náš projekt ,,Záhrada na dotyk,, .Uvedený projekt
bol podaný na revitalizáciu školského dvora. Nakoľko
uvedený projekt bol zamestnanecký, zamestnancom bol
firmy Volkswagen bol pán František Macsicza. Vďaka
projektu sme počas brigád na školskom dvore vytvorili 2
Eko-triedy, vysadili sme spolu s rodičmi s priateľmi a
zamestnancami MŠ a školskej jedálne kríky, rastliny, stálo
zelené tuje, kvetiny, bylinkové záhony. Rodičia, babky s
neskutočným elánom a nasadením pomáhali pri brúsení a
natieraní drevených komponentov na dvore: drevené
domčeky, altánok, vláčik, lavičky, vyčistili kvetinové
záhony a zrevitalizovali dopravné ihrisko, na ktorom pre
deti pribudli autobusová zastávka, taxi zastávka, ale i
čerpacia stanica známa žlto-čierna, kde môžu deti
„tankovať benzín i diesel. Vytvorilo sa funkčné paletové
sedenie pre deti i rodičov, zdobené farebnými vankúšmi.
Kreatívne mamičky skrášlili veselými farbami náš dvor,
pribudli aj informačné tabule, zrenovovaný a nafarbený
„retro“ bicykel, keďže našim cieľom bolo dať šancu
nepotrebným starým veciam, aby sa z nich stali nové,
funkčné a krásne prvky v našom zrevitalizovanom dvore,
na ktorý môžeme byť právom hrdí. Ale samozrejme robí
najväčšiu radosť našim škôlkarom. Brigády sme ukončili
chutným guľášom, a síce unavení, ale plní radosti sa
tešíme na ďalšie výzvy, ktoré spolu zvládneme. 20. júna
sme mali slávnostné zahájenie nášho projektu a teraz si ho
môžeme s chuťou užívať a využívať každý jeden kútik na
našom prekrásnom dvore. Ďakujeme.
20.mája sme oslávili naše drahé milé a obetavé
láskyplné mamičky, pripravili sme si pre nich program –
Ľudové pásmo v krojoch. Ani jedno oko nezostalo suché a
sledovali nás s pýchou, radosťou a vďačnosťou.
Ďakujeme mamičky a babičky naše, za to, že nás ľúbite
takých akí sme, sme Vám vďační za život, za lásku a
opateru a aj keď Vás občas hneváme, vedzte, že vy ste
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tie, ktoré vždy budeme ľúbiť najviac na svete.
Do škôlky k nám prišla aj Dominika Kutrucová študentka
Strednej pedagogickej školy v Modre, ktorá si v čase od
13. mája do 31. mája plnila pedagogickú prax. Uvádzala ju
pani učiteľka Monika Kovácsová, ktorá ju svojím láskavým
a odborným prístupom pripravovala a Dominika si od nej i
od nás ostatných zobrala cenné rady, do ďalšej
pedagogickej praxe a práce s deťmi. Deti si ju veľmi
obľúbili a učila ich s láskou a odhodlaním. Našej budúcej
kolegyni želáme veľa trpezlivosti pri príprave na maturitu,
vybrala si krásne povolanie prácu s deťmi, bude z nej
láskavá a šikovná pani učiteľka.
Po takmer až nekonečnom daždivom počasí, pre ktoré
sa nám žiaľ nepodarilo uskutočniť športový deň pre rodiny
s deťmi v spolupráci s MO JD Seniormi so zriaďovateľom a
hasičmi s názvom „Cvičte s nami“ – náhradný termín je
14.septembra, dúfame, že sa počasie vydarí a zažijeme
veselý športový deň.
3. júna sme mali exkurziu do kina v Galante, boli sme na
rozprávke Bleskový Manu.
5. júna sme oslávili MDD športovými aktivitami,
diskotékou a dobrotami. bez ktorých by deň detí nebol
dňom detí. Pani starostka nás prekvapila finančným
darom. Sme veľmi vďační za tento dar, vďaka tomu sme
mohli MDD zrealizovať pripraviť pre deti rôzne
prekvapenia a pani
kuchárkam, ktoré nám
pripravili občerstvenie.
Prekvapiť náš prišli naši
kamaráti Ujo Berti a pán
Hruška, ktorí nám
priniesli darček, ktorý
nám i našim pani
učiteľkám urobil

neuveriteľnú radosť, priniesli nám prenosný reproduktor s
prehrávačom hudby, ktorý odvtedy
takmer denne
využívame, pomôže nám pri vystúpeniach. Ďakujeme
pani Annamárii Kubalcovej a vedeniu JEDNOTY za
sladkosti pre deti.
8. júna sme sa vybrali spolu s rodinami našich škôlkarov
na výlet do Bojníc, niektorí navštívili ZOO, zámok alebo aj
kúpalisko. Zažili sme krásne chvíle s našimi najbližšími a
príjemne sme sa unavili po krásnom teplom slnečnom dni.
12.júna sme mali návštevu z Materskej školy Váhovce,
ktorí prišli na metodický deň na naše zrenovované
dopravné ihrisko, upevnili ale si aj rozšírili vedomosti z
dopravnej výchovy a odchádzali od nás s krásnymi
zážitkami i novými kamarátmi. Ďakujeme za návštevu.
Takže milí čitatelia, toto bola stručná rekapitulácia nášho
2. polroku, zažili sme mnoho krásnych zážitkov, sme veľmi
vďační za pomoc zriaďovateľovi MŠ, pani starostke,
všetkým rodičom, starým rodičom, sponzorom,
zamestnancom i priateľom materskej školy.
Čaká nás ešte rozlúčka s našimi predškolákmi 28.júna,
bude to veselo-smutná rozlúčka, veselá preto, že už
vyrástli, rozvinuli sa, získali vedomosti a sú pripravení na
ďalšiu etapu ich života – školu a smutná preto, lebo nám
budú chýbať, obľúbili sme si ich, každého jedného pre
niečo iné, ale všetci prirástli k našim srdciam.
Milé naše detičky, želáme vám len to dobré, dúfame, že
na škôlku budete spomínať s takou láskou a krásnymi
spomienkami ako my na Vás.
Všetkým prajeme krásne leto, školákom veselé
prázdniny.
Tešíme sa na Vás opäť v septembri.
Zuzana Takáčová
Za kolektív materskej školy

Az óvoda életéből…
Hogy repül az idő. Az év folyamán igazán észre sem
vesszük, de ha az év értékelésére kerül sor, csak akkor
tudatosul bennünk igazán, milyen gyorsan eltelik egy év.
Sok szép élményben volt részünk, melyekre szívesen
emlékezünk Önökkel együtt.
Visszatekintve a hideg
februárra, pontosan február 22. –re, amikor az oviban
jelmezbál volt. Szebbnél szebb jelmezek jelentek meg.
Voltak hercegnők, katicák, méhecskék, hősök, dinók,
kalózok és tűzoltók. Mindenki nagyon jól szórakozott. Volt
minden ami egy bálon lenni szokott: zene, tánc, frissitő az
ügyes anyukáktól. A bál fő látványossága a
BUBORÉKEMBER előadása volt, aki teljesen elvarázsolt
bennünket buborékmutatványaival.
Sikerekben gazdag évet zártunk. Az óvodánk aktiv tagja
az Élet fája szervezetnek. A szervezet által kiírt versenyen
1.helyezést értünk el, ahol falunkról
3D modelt
készitettünk hulladékanyag felhasználásával. A falu
jellegzetes épületeit formáltuk meg, templomot, községi
hivatalt, kultúrházat, óvodát és iskolát.Nem feledkeztünk
meg az apróságokról sem a templom gondnoknő
kerékpárja is helyett kapott. Szép, kollektív és kreativ
munka volt .Később 3. Helyezést sikerült elérnünk a
tavaszi ébredés megfigyelésével, ahol a természetet
figyelték meg a gyerekek. Fényképeztek, értékeltek , mire
is van a növényeknek szükségük , hogy a téli álomból
felébredhessenek. A helyezéseken kívül az óvodánk az

Élet fája különdiját is birtokba vehette amikor a madarak
téli etetésével foglalkoztunk, amit a gyerekek készítettek.
Bízunk benne , hogy az elkövetkező években hasonló
sikerekben lesz majd részünk.
Március 22-én BUM BÁC színház előadásán vettünk
részt a helyi alapiskolával együttműködve. Április 5-én a
Matica slovenská által szervezett hagyományos
kiszebábu
égetésen, ahol lehetőségük nyílt a
gyerekeknek tavaszi versekkel, dalocskákkal, táncokkal
kedveskedni a nézőközönségnek. A kiszebábut egészen a
Dudvág folyóra vittük, hogy meggyújtva búcsút intsünk a
télnek. Május 14-én a gyerekek az Aranyszőrű bárány
mesét tekinthették meg az oviban. A gyerekek aktív
részesei lehettek a
mesének, amit még
nagyon sokáig
emlegettek.
Sikereink az
áprilisi hónapban
folytatódtak. A
Vo l k s w a g e n
Nadáció jóvoltából
kiírt pályázati
lehetősséggel élve
sikeres pályázatot
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Az óvoda életéből…
tudhatunk
magunknak.
Mivel az
említett
pályázat
alkalmazottho
z volt kötve
a nevét
a sikerhez
Macsicza
Ferenc adta.
A pályázat az
óvoda udvar
felújitására volt tervezve. Nagyon sok brigád, munka van
mögöttünk. Köszönjük a község , szülők, nagyszülők,
barátok sokrétű támogatását, mert csak így jöhetett létre
az a csoda ami az óvoda udvarán létrejött. Nagyon sok
fa , bokor, virág került kiültetésre. Minden mászóka,
játék, házikó felujításra került. Sikerült hulladék
felhasználásával szebbé tennünk környezetünket.
Kialakítottunk 2 eko-osztályt, ahol a gyerekeknek
lehetőségük lesz a szabadban tanulniuk, játszaniuk. A
közlekedési pályán kiépítettünk TAXI állomást,
buszmegállót és benzinkutat a gyerekek nagy örömére.
Május 20-án volt a felújított udvar ünnepélyes átadója a
gyerekek nagy örömére.
Május 20-án ünnepeltük az év egyik legszebb napját az
édesanyák napját. Az ünnepélyre az óvodában került sor.
Népi dalokkal , versekkel kedveskedtek a gyerekek
anyukájuknak. A szülők elismeréssel nyilatkoztak e szép
napról.
Május 13-tól május 31-ig Kutruc Dominika régi
óvodásunk aki jelenleg a Modrai pedagógiai
szakközépiskolát látogatja pedagógiai gyakorlaton vett
részt az óvodánkban. Vezető pedagógusa Kovács Mónika
volt, aki szakmai jótanácsokkal látta el a kezdő
pedagógusjelöltet. A kis kolléganőnknek nagyon sikeres
érettségit kívánunk és sok türelmet a gyerekekhez.
A hosszú esőzések miatt a tervezett sportnapunk
sajnos elmaradt. Az említett rendezvényt a SENIOR klub
tagjaival, polgármesterasszonyunkkal és a helyi önkéntes
tűzoltókkal szerrettük volna megvalósítani és
természetesen a szülőkkel szorosan együttműködve. A
sportnap pályázati forrásból kerül majd megrendezésre
szeptember 14-én, melyet a nagyszombati kerület írt ki,
melybe az óvodánk is sikeresen bekapcsolódott ,,A
tornázz velünk“ c. pályázatával. A pályázati forrásból
sporteszközöket vásárultunk a gyerekeknek.
Június 3-án ellátogattunk a galántai moziba , ahol a

Villám Manu c. mesét nézhették meg a gyerekek . Junius
5-én gyermeknapot tartottunk. E vidám napon sportoltunk ,
táncoltunk, szórakoztunk. Ez a szórakozás nem jött volna
létre polgármesterasszonyunk anyagi segítsége nélkülköszönjük. A gyermeknapon váratlan látogatóink is voltak,
mégpedig Szlivenský Berti bácsi és Hruška úr, akik
hordozható erősítőt ajándékoztak a gyerekeknek. A
készüléket azóta is rendszeresen használjuk. A
gyerekekről Kubalec Annamária és a JEDNOTA vállalat
sem feledkezett meg. Hálásak vagyunk minden kedves
ajándékért. Köszönjük a szakácsnéniknek a frissítő
elkészítését.
Június 8-án a szülőkkel együtt kiránduláson vettünk
részt Bojnicén- Bajmócon. Volt aki állatkertben volt, volt aki
a várra volt kíváncsi , de volt aki csak egyszerűen pihenni,
szórakozni vágyott. Az időjárás megfelelő volt, mindenki
elégedetten térhetett haza.
Június 12-én látogatóink voltak az óvodában. Évről évre
vendégeket fogadunk közlekedési pályánkon. Ebben az
évben a vágai óvodások látogattak el hozzánk, akik
bővíthették tudásukat közlekedési nevelés terén.
Köszönjük a látogatást és a kedves ajándékokat.
Kedves olvasók!
Cikkünkkel betekintést nyerhettek óvodánk életébe.
Rengeteg szép élményt hozott ez az iskolai év.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az óvoda fenntartójának, szülőknek, nagyszülőknek , óvodabarátoknak
akik egész évben segítettek bennünket .
Június 28-án vár ránk az iskolába készülő gyerekek
búcsúja. Ez a nap vidám is , de egyúttal szomorú is. Vidám
azért, mert a gyerekek felnőttek, iskolaérettek lettek és
készen állnak egy új időszak kezdetére. Szomorú azért,
mert nagyon fognak hiányozni, megismertük, elfogadtuk,
megszerettük Öket.
Kívánjuk, hogy az iskolában sikeresek, szófogadók,
szorgalmasak legyenek. Bízunk benne, hogy az óvodában
eltöltött évekre mindig szívesen , szeretettel emlékeznek
majd, mint ahogy mi Rájuk. Mindenkinek szép nyarat, és
kellemes nyári szünidőt kívánunk.
Király Katalin
az óvoda kollektívája
nevében
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Základná škola Jerguša Ferka
Po zimných prázdninách sa život v našej škole opäť
rozprúdil. Fašiangové obdobie by sa nezaobišlo bez
karnevalu, na ktorý tohto roku zavítali maskoti obrovských
rozmerov. Okrem pesničiek, tančekov, naučili naše deti
správne triediť odpad. Dobrá nálada, usmiate tváre a
žiarivé očká našich žiakov, boli pre nás znamením, že aj
tento rok sa karneval vydaril.
Od februára má naša základná škola novú strechu. Po
dlhých rokoch neustálych problémov so zatekaním sa
podarilo havarijný stav strešnej krytiny vyriešiť, za čo
vďačíme našej pani starostke Mgr. Zdenke Mačicovej.
21. marec je známy ako svetový deň Downovho
syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým
syndrómom vyjadrili aj naši žiaci a učitelia obutím ponožiek
rôznych farieb či veľkostí.
Opäť ďakujeme všetkým, ktorí sa v uliciach našej obce
rozhodli prispieť a podporiť Deň narcisov, verejnoprospešnú zbierku na pomoc onkologickým pacientom.
Žiaci ZŠ J. Ferka v Košútoch v uliciach obce vyzbierali
sumu 275,28 eur, ktorú sme zaslali na účet Ligy proti
rakovine. Ďakujeme! Ďakujeme aj nášmu Jožkovi Fekulovi
za prednášku prvej pomoci, p. Ing. Andrejovi Strýčkovi za
zopár slov o Jergušovi Ferkovi, MO MS v Košútoch za už
tradičné spoločné vynášanie Moreny a privolávanie jari.
Na jar sme rozbehli projekt PEŠO DO ŠKOLY. Tri slová,
ktoré nám veľa prezrádzajú. Projekt je zameraný na
navrátenie nie tak dávnych obyčajov – ísť pešo do školy.
Nie autom, nie s mobilom v ruke, ale s kamarátmi, školákmi
po svojich. Okrem menšieho počtu áut pred školou, tak
deti urobia aj niečo pre svoje zdravie. Okrem pešibusu sme
podporili deti, ktoré na prepravu do školy používajú bicykle
a kolobežky. Bezpečne si ich môžu uložiť do nových
stojanov na školskom dvore.
22. apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň
Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity
zamerané v prospech našej planéty. Posledný aprílový
týždeň sme uskutočnili rôzne aktivity: úprava políčok,
sadenie kvetov, výsev plodín na políčkach, úprava areálu
školy, sadenie stromčekov, zber papiera, rôzne úlohy s
environmentálnou tematikou na vyučovaní, projekty,
plagáty a výtvarné práce, výroba z odpadového materiálu.
V máji a v júni sme sa snažili opustiť triedy a na
vyučovanie využívať školský dvor. Zapojili sme sa do
externého vyučovania s názvom Hurá von. Nedostatok
pohybu na čerstvom vzduchu môže mať za dôsledok
viacero zdravotných aj psychologických problémov, s
ktorými sa dnešné deti pasujú. Na školskom dvore sme
vytvorili zaujímavé zátišia slúžiace na objavovanie,
skúmanie, poznávanie, stretávanie sa, športové aktivity,
ako aj oddych. Prinavrátili sme na školský dvor prvky
ľudovej architektúry- drevené posedenie, komunitné
lavičky, sedenie pri ohnisku, koníka hojdačku,
pieskovisko, dendrofón a to všetko z prírodných
materiálov, za čo vďačíme Nadácii ČSOB a Nadácii
Poštovej banky. Spolu s deťmi, rodičmi a starými rodičmi
sme vysadili okrasné stromy a kry, kvetinový záhon,

ekozáhradku a pribudol nám aj živý altánok. Do tejto
ekozáhradky nám pribudne veľká informačná tabuľa s
popisom medonosných rastlín pre opeľovače, za čo
vďačíme Nadácii Volkswagen a jeho zamestnancovi A.
Lengyelovi. Za možnosť zapojiť sa do projektov Nadácie
Volkswagen ďakujeme aj Júliusovi Kántorovi a Norbertovi
Benkovičovi, vďaka nim od septembra naštartujeme naše
LEGO laboratórium. Mgr. Zdenke Mačicovej ďakujeme za
možnosť zapojiť sa do projektov VÚC v Trnave, vďaka
ktorým nám pribudnú opäť novučičké knižky v knižnici a v
„Babičkinej kuchynke a jedálni“ zrekonštruujeme podlahu
a vymaľujeme miestnosť. Ďakujeme!
V rámci 5.edície projektu Nadácie Tesco
„Vy
rozhodujete, my pomáhame“ sme sa umiestnili na
3.mieste a finančnou výhrou sme obohatili našu cvičnú
„Babičkinu kuchyňu“ kuchynskými pomôckami a
spotrebičmi, kde už deti veselo pečú, varia a stolujú. V
6.edícii náš projekt " Malí včelári alebo zachráňme včely "
bol zaradený hodnotiacou komisiou medzi 3 najlepšie v
regióne. Opäť postupujeme do 2. kola, v ktorom budú o
jeho podporu rozhodovať zákazníci. Za finančnú výhru
nám pribudne na školskom dvore edukačná hra o živote
včiel a ich produktov.
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám
ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im
našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Tento rok sme
privítali dňa 17.5.2019 mamičky a aj oteckov na oslave
Dňa matiek. Svoju vďaku za láskavé mamino pohladenie,
starostlivosť, trpezlivosť a obetavosť im vyjadrili kytičkou
utkanou z básní, tančekov, piesní, hrou. Po programe ich
obdarovali vlastnoručne vyrobeným darčekom.
Na Deň detí sme navštívili Kidshouse, kde sa deti do
sýtosti vyšantili na rôznych atrakciách. Po športových
výkonoch ich čakal obed. Z výletu sme odchádzali
unavení, ale nadmieru spokojní. Za tento krásny zážitok
ďakujeme rodine Gregorovics. Obecnému úradu v
Košútoch ďakujeme za maškrty a darček ku Dňu detí. Za
sladkosti ďakujeme COOP Jednote a aj Ildikó
Popluhárovej.
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Dňa 7.6.2019 sa žiaci zúčastnili Turnaja troch obcí v
Čiernom Brode. Snaha, úsilie a odhodlanie sa oplatilo.
Žiaci si vybojovali 1.miesto vo vybíjanej a 1.miesto vo
futbale. Za prípravu žiakov vo vybíjanej ďakujeme pani uč.
Bukovčákovej a za vedenie našich futbalistov M.
Stranovskému a Z. Procházkovi a tiež pomocníkovi p.
Merčiakovi. Medaile v jednotlivých disciplínach obdržal S.
Stranovský, M. Šimko, L. Šimková, A. Martinčík. Všetkým
žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Týždeň v prekrásnom tichom prostredí Duchonky
strávili naše deti v rámci školy v prírode. Klasické školské
lavice a triedy vymenili za učenie na lúke a v lese. V rámci
animačného programu absolvovali množstvo hier, súťaží,
tančekov, fungovala denná pošta, kde deti mohli súkromne
alebo verejne vyjadriť názory, poďakovať za priateľstvá.
Hlavne však všetky aktivity nás pedagogičiek smerovali k
ochrane, poznávaniu a láske k prírode, v ktorej sa
nachádzali. Denne sa im privrávala Matka Príroda, ktorej
odkazy a listy deti každý večer nachádzali v pošte a
vyzývala ich k dobrým skutkom, za ktoré sa im v
budúcnosti odvďačí. Celý týždeň sa o brušká detí starali
obetavé tety kuchárky, varili vynikajúce dobroty, presne
také, ktoré deti vidia na tanieri najradšej. Nechýbali
vitamínky vo forme ovocia z kuchyne, ale i od rodičov,
ktorým v mene všetkých detí ďakujeme. Pestré aktivity,
zábava, výlety, zážitkové učenie, radosť, bádanie,
hľadanie, spontánnosť, letné radovánky - to sú slová, ktoré
najlepšie vystihujú našu školu v prírode. Prežili sme
nevšedný týždeň plný zážitkov a spoznávania krás nášho
úžasného Slovenska.
Ďakujeme za celoročnú priazeň, ochotu a podporu
našej činnosti. Prajeme všetkým príjemné slnečné leto
plné pokojných dní a radostných chvíľ, aby ste si počas
leta dobre oddýchli, zregenerovali sily a nabrali energiu.
Tešíme sa na Vás v septembri.
PaedDr. Andrea Mičíková

Jerguš Ferko Alapiskola
A téli szünidő után teljes ütemben folyt az élet az
iskolánkon - az oktatás mellett számtalan rendezvényre
került sor. Az egyik volt a hagyományos álarcosbál, amely
elmaradhatatlan tartozéka a farsangi időszaknak. Ezúttal
hatalmas termetű animátorok jelentek meg
a
rendezvényen, akik a szórakoztatáson kívül megtanították
a gyerekeket, hogy hogyan kell helyesen különválasztani
a hulladékot. A jó hangulat, a mosolygó gyermekarcok és a
csillogó gyermekszemek tanúsították, hogy a jelmezbál
ismét kitűnőre sikeredett.
Február óta iskolánk új tetővel büszkélkedik.
Hoszzabb idő után végre sikerült a beázással járó
problémákat kiküszöbölni, amiért hatalmas köszönetet
mondunk polgármester asszonyunknak, Mgr. Mačica
Zdenkának.
Március 21-e a DOWN szindróma világnapja. Ezen a
napon a diákjaink és tanítóink más más színű és
nagyságú zoknik viselésével fejezték ki szimpátiájukat a
nevezett betegségben szenvedő személyek iránt.
Ismét köszönetet mondunk polgárainknak, akik az idén
bekapcsolódtak a Nárcisz-napi nyilvános gyűjtésbe.
Községünk utcáin a tanulók 275,28 eurót gyűjtöttek
össze, amit elküldtünk a Szlovák Rákellenes Liga
számlájára. Köszönjük ! Fekula Józsefnek köszönjük az
elsősegélynyújtásról szóló tartalmas előadást, Ing.
Strýček Andrejnek a rövid információt Jerguš Ferkoról,
valamint a Matica slovenská helyi alapszervezetének a

Villőzés és tavaszköszöntés megrendezését.
Tavasszal elindítottuk a „GYALOG AZ ISKOLÁBA“
elnevezérű projektet. Ez a három szó sok mindenről
tanúskodik. Vissza szeretnénk igazítani a gyermekeket a
nemrégi napi szokásokra – gyalog járni az iskolába ! Nem
autóval, mobillal a kézben, hanem a saját lábukon az
iskolatársakkal együtt, s így tesznek valamit az
egészségükért is. A „gyalogbuszon“ kívül a kerékpáron
és rolleren járó gyerekeket új kerékpártartók
bebiztosításával segítettük.
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1970 óta van április 22-én a „Föld Világnapja“. Ezen a
napon világszerte különféle aktivitásokat fejtenek ki az
emberek a bolygónk megmentésére. Április utolsó
hetében mi is sok környezetvédelmi tevékenységet
folytattunk. Veteményes ágyakat létesítettünk,
növényeket ültettünk, rendbe tettük az iskola udvarát és
kiskertjét, papírt gyűjtöttünk, enviromentális témával
kapcsolatos feladatokat oldottunk meg a tanítás keretén
belül. Plakátokat, kézimunkákat készítettünk különféle
hulladékból.
Májusban és júniusban igyekeztünk elhagyni az iskola
belterületét és bekapcsolódtunk a „Hurrá, ki a szabadba“
elnevezésű projektbe s a tanítást az udvaron realizálni. A
gyermekek keveset tartózkodnak a szabadban, keveset
mozognak, s mi ezzel megpróbáltuk megelőzni az
egészségi és psychológiai problémákat, amelyekkel
küszködik manapság a gyermekek többsége. Az iskola
udvarán érdekes csendes helyeket alakítottunk ki a
tanulásra, ismeretekre, kuttatásra, felfedezésekre,
ismerkedésre, sportolásra és nem utolsósorban a
pihenésre. A népi alkotások elemeit hoztuk vissza
udvarunkba, mint a fából készült padokat, ülőkéket,
tábortűzhelyet, hintalovat, homokozót, dendrofont,
hintákat – mindezt természetes anyagokból a ČSOB és
Postabank Alapítványoknak köszönhetően. A szülőkkel és
nagyszülőkkel közösen virágokat, bokrokat ültettünk,
ekológai kertet alakítottunk és gazdagabbak lettünk egy
élő pihenőhellyel. Az ekokertbe majd egy nagy információs
tábla kerül a porzók számára fontos mézhordozó
növényekről, amiért a Volswagen Alapítványnak, valamint
a vállalat alkalmazottjának, Lengyel Adriánnak jár a
köszönet. Kántor Gyulának és Benkovics Norbertnak
köszönhetően pedig szintén a Volkswagen Alapítványon
keresztül indítjuk el szeptemberben a LEGO
laboratóriumot. Mgr. Mačica Zdenkának pedig köszönjük,
hogy bekapcsolódhattunk a Nagyszombat Megye
pályázataiba. Ennek az eredménye, hogy új könyveket
kapunk a könyvtárunkba, valamint a „Nagymama
konyhájába és az ebédlőbe“ új burkolat kerül, ugyanakkor
kimeszeljük a helységeket is. Köszönjük !
A TESCO Alapítvány 5. évadja keretén belül az „Önök
döntenek, mi segítünk“ elnevezésű pályázatban a 3.
helyen végeztünk és az elnyert összegből konyhai
eszközöket és berendezést vsároltunk. A gyermekek
vidáman sütnek, főznek és falatoznak a „Nagymama
konyhájában“. A 6. sorozatban a mi „Kis méhészek, avagy
mentsük meg a méheket“ című projektünk bizonyult a zsűri
részéről a legjobbnak s tovább jutottunk a második
fordulóba, amelyben a vásárlók fognak dönteni
sorsunkról. A megnyert pénzösszegből a méhekről és
termékeikről szóló edukációs játék kerül az udvarra.
Az Anyák napja az alkalom arra, hogy anyukáinkat
köszöntsük, biztosítsuk őket a szeretetünkről és
tiszteletünkről, ugyanakkor köszönetet mondjunk nekik
mindazért, amit értünk tettek. Az idén május 17-én
fogadtuk az anyukákat és apukákat az ünnepségen.
Tanulóink versekkel, dalokkal és táncokkal köszönték meg
az anyáknak a simogatást, a türelmet, törődést és a
végtelen szeretetet. A műsor után saját készítésű
ajándékot adtak át nekik.

A gyermeknapot Kidshousban töltöttük, ahol a tanuók a
kedvükre szórakoztak, próbálták az atrakciókat,
elfogyasztották a finom ebédet. Kicsit fáradtan, de nagyon
elégedetten tértünk haza. A sok szép élményért a
Gregorovics családnak mondunk köszönetet, az
édességekért és az ajándékért a községi hivatalnak, a
finom jégkrémekért pedig Popluhár Ildikónak.
2019. június 7-én Vízkeleten a „Három falu serlegén“
vettünk részt. A fáradozás, igyekezet és az elszántság
meghozta gyümölcsét. A kiütős labdajátékban valamint a
labdarúgásban az első helyen végeztünk. A tanulókat a
kiütős játékra Bibiána Bukovčáková tanító néni, a futballra
pedig Milan Stranovský, Zdenko Prochádzka és segédjük
Mercsak úr készítették fel, akiknek ezúton modunk
köszönetet. Az egyéni versenyekben Samuel Stranovský,
Simko Marcus, Simko Linda és Martinčík Alex szereztek
érmet. Gratulálunk mindenkinek és köszönjük, hogy
méltóan képviselték az iskolánkat.
A Duchonka kiránduló központ csodaszép
környezetében töltöttek tanulóink egy hetet az erdei
iskolában, ugyanis az iskolapadokat az erdei és mezei
tanulásra cseréltük. Az animációs program keretén belül a
gyerekek különféle programokban, versenyekben vettek
részt. Működött a napi posta is és mindenki kinyilváníthatta
a véleményét, köszönetet mondhatott a barátságokért. Mi
pedagógusok igyekeztünk őket a természet iránti
szeretetre, tiszteletre nevelni. Az anyatermészettől
naponta leveleket kaptak, amelyekben jó tettekre
buzdította őket. A napi eledelről, finomságokról a
szakácsnénik gondoskodtak, akik azonkívül a kellő
mennyiségű gyümölcsöt is kiosztották a gyerekeknek s
ezért a szülőknek jár a köszönet. A sokoldalú aktivitások,
az élménydús tanulás, az új ismeretek, a kalandok, kis
kirándulások, a nyári örömök, felfedezések, önzetlenség –
ezen szavak jellemzik legjobban az erdei iskolánkat.
Drága Szlovákiánk szép tájainak a megismerésével és
élményekkel teli rendkívüli hetet éltünk át.
Mindenkinek köszönjük az egész évi támogatást és
segítséget. Jó pihenést, gondok nélküli nyarat kívánok.
Bízom benne, hogy mindenkinek sikerül kipihenni a
fáradalmait és friss, új erővel látunk majd neki a munkának
a szünidő után. Mindenkit szeretettel várunk
szeptemberben.
PaedDr. Andrea Mičíková
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A magyar iskola életéből
Iskolánkon a tanév második felében is zajlott az élet. A farsangi időszakban hagyományosan megtartottuk az
álarcosbált, amely az idén igazán sikeres volt. A gyerekek nagyon jól szórakoztak, a prímet a seprűtánc, valamint a
széktánc vitte. Természetesen a tombolahúzás mindig a nap fénypontja. Hálásan köszönjük ez úton is a sok
támogatást, segítséget, ami nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.
Március 15-e alkalmából gyönyörű műsort szervezett a helyi CSEMADOK. A műsorban iskolánk tanulói is
szerepeltek. Ezúttal is nagyon szép előadást nyújtottak. Köszönjük a lehetőséget, hogy megmutatkozhattunk a falu
közönsége előtt.
Május első hetében nagy szeretettel köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat iskolánkon. Megható műsorral és
virággal kedveskedtünk nekik. Szerettük volna kissé viszonozni valamivel a sok törődést, szeretetet, amit tőlük egész
évben kapunk. Szeretettel fogadtuk a felkérést a szereplésre az idősek otthonába, ahol szintén anyák napja alkalmából
látogattunk el. Örültünk, hogy műsorunkkal, jelenlétünkkel kis mosolyt varázsolhattunk az otthon lakóinak az arcára.
Gyermeknap alkalmából a helyi szlovák iskolával karöltve ellátogattunk a pozsonyi KIDSHOUSE
gyermekparadicsomba, ahol a gyermekek hatalmasat szórakoztak, játszottak. Ebédre mindenki kedvencét, pizzát is
kaptak, hogy a bendő se maradjon üresen.
Az idei ballagás alkalmával egy kisdiáktól, Szabó Christofertől köszöntünk el, aki Diószegen folytatja további
tanulmányait. Sok sikert kívánunk neki céljai eléréséhez! Az ünnepélyes tanévzárón az idén nemcsak a tanévet zártuk
be, hanem az iskola is bezárta kapuit, így elköszöntünk az összes kisdiáktól. Az én tisztem is itt véget ért. Az emlékek,
kalandok, élmények, a sok szép év, amiket az iskolai falai között töltöttünk viszont megmarad, és magunkkal visszük
tovább. Az évek során Kosút faluja, iskolája a kis tanulóival együtt a szívemhez nőttek. A legjobb tudásom szerint
igyekeztem átadni nekik a tanuláson túl a hagyományokat, történelmet, értékeket. Szívből kívánok minden egyes
kisdiáknak sok sikert az elkövetkezőkben, hogy a következő állomáson is ugyanilyen ügyesen vegyék az eléjük táruló
feladatokat, céljukat sose tévesszék szem elől, bátran, kitartóan haladjanak előre.
Szeretném minden szülőnek, nagyszülőnek, a községi hivatalnak, a polgármester asszonynak és a
CSEMADOKNAK megköszönni az idei támogatásukat, mellyel gyermekeik rendezvényeit tették színesebbé. Hálásan
köszönöm, valamint külön köszönöm a szép éveket, amiket a faluban igazgatóként eltölthettem. Szép nyarat és sok
sikert kívánok a továbbiakban!
Mgr. Pálinkás Ildikó
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Zo života maďarskej školy
V druhom polroku sme vyvíjali aktívnu mimoškolskú činnosť. Vo fašiangovom období sme zorganizovali maškarný
ples, na ktorom sa deti poriadne vyšantili a dobre zabávali. Veľmi sa im páčili tanec s metlou a stoličkový tanec, avšak
najväčší úspech malo žrebovanie tomboly. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili, veď by sa podujatie bez pomoci
rodičov a priateľov školy neuskutočnilo.
Dňa 15. marca 2019 sa konala „Spomienková slávnosť na počesť výročia maďarskej revolúcie”, na ktorú MO
Csemadoku pripravila krásny program a dali priestor aj našej škole. Žiaci so svojim vystúpením zožali veľký úspech.
Ďakujeme, že sme sa môhli prezentovať pred obyvateľmi obce.
Začiatkom mája sme sa milým programom a kvetinkami poďakovali našim mamičkám za celoročnú starostlivosť.
Našim cieľom bolo, aby sme im urobili radosť a tým aspoň zčasti vrátili to všetko dobré a krásne, čo od nich dostávame.
Tiež sme prijali aj pozvanie do Domova sociálnych služieb v Košútoch a tešíme sa, že sme s našim programom urobili
radosť aj klientom tohto ústavu. Deň detí sme strávili v bratislavskom KIDSHOUSE spolu so žiakmi slovenskej školy. Bol
to neuveriteľne krásny deň, plný zaujímavých zážitkov vrátane pizzy, ktorú sme mali na obed.
Vrámci rozlúčkovej slávnosti sme sa rozlúčili s Christoferom Szabom, ktorý bude v učení pokračovať na Základnej
škole Šándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským v Sládkovičove. Do ďalších rokov mu želáme veľa veľa
úspechov. Na slávnostnom ukončení školského roku sme neukončili len toto vyučovacie obdobie, ale úplne sme
dokončili vyučovanie na maďarskej škole. Naša školička zatvorila svoje brány a tak sme sa rozlúčili so všetkými žiakmi.
Tu sa končí aj moja činnosť. Spomienky, dobrodružstvá a zážitky, veľa krásnych rokov, ktoré som strávila medzi stenami
miestnej školy však zostanú a beriem ich všade so sebou. Počas uplynulých rokov mi dedinka Košúty so svojou školou
aj žiačikmi prirástli k srdcu. Snažila som sa podľa najlepších vedomostí odovzdať detičkám všetky poznatky, taktiež
popri učení som sa snažila, aby si osvojili ľudové tradície, zvyky, históriu, hodnoty. Zo srdca im želám, aby sa im na
ďalších miestach dobre darilo, aby bez problémov zvládli všetky úlohy, aby mali pred sebou vždy svoj cieľ a vytrvalo
kráčali vpred v živote.
Chcela by som sa poďakovať rodičom, starým rodičom, priateľom školy, obecnému úradu, starostke obce a MO
Csemadoku za všestrannú tohoročnú pomoc, ktorou zvýšili úroveň všetkých našich akcií. Z celého srdca ďakujem za
roky, v ktorých som tu vykonávala funkciu riaditeľky škoy. Prajem Vám krásne leto a veľa úspechov v budúcnosti.
Mgr. Ildikó Pálinkásová
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Zo života Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty
MORENA VYSTÚPENIE DETÍ MŠ
Dňa 10. apríla 2019 v dopoludňajších hodinách PSS DSS
Košúty prišli potešiť deti z miestnej materskej škôlky.
Návšteva to bola veľmi milá, deti vystúpili a spríjemnili nám
deň so svojim kultúrnym programom, ktorý bol tematicky
zameraný na jeden z najarchaickejších zvykov –
vynášania a pálenia Moreny. Tento zvyk má korene v
predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu
ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno
ovplyvniť. Morenu, ako symbol zimu, bolo treba upáliť,
alebo utopiť v potoku, keď ľudia chceli, aby prišla jar.
Morena mala podobu slamenej figuríny oblečenej do
ženských šiat. A presne takúto Morenu si so sebou doniesli
aj deťúrence. Svojimi piesňami a hrami, s následným
zničením Moreny, nám takto deti priblížili a oživili túto
tradíciu, čo sme ocenili obrovským potleskom.

starostka obce Mgr. Zdenka Mačicová, pani riaditeľka
zariadenia PhDr. Lívia Katona, PhD. a zamestnanci DSS
Košúty. Oslávenkyni prajeme pevné zdravie, spokojnosť a
porozumenie, nech každý deň je sviatkom plnej radosti,
lásky a šťastia
CLOWNDOCTORS V DSS KOŠÚTY
Dňa 29. apríla 2019 sme u nás v zariadení, v DSS pre
dospelých, Košúty privítali veľmi špeciálnu návštevu. So
svojím predstavením nás prišli potešiť Clowndoctors –
zdravotní klauni. Občianske združenie Červený nos –
Clowndoctors vzniklo na Slovensku v roku 2004, čím
nadviazalo na celosvetovú aktivitu, ktorej pôvod siaha do
roku 1976, keď Gary Edwards prvýkrát navštívil
nemocnicu ako klaun. Myšlienka tejto aktivity spočíva v
pravidelných návštevách zdravotných klaunov na
detských lôžkových oddeleniach, nakoľko sa dokázal ich
pozitívny vplyv na psychiku detských, ťažko chorých
pacientov a následné zlepšovanie ich celkového
zdravotného stavu. „Červený nos“ na Slovensku v
poslednom období rozširuje okruh svojho pôsobenia a
okrem nemocníc realizuje predstavenia aj v domovoch
dôchodcov, či v domovoch sociálnych služieb. A že naozaj
prinášajú radosť, pozitívnu náladu, úsmev na tvár, o tom
sme sa mohli na vlastnej koži presvedčiť a zároveň nás to
potvrdilo v domnienke, že úsmev, smiech a radosť je to
najviac, čo človek človeku môže dať. Ďakujeme Vám.

DIVADLO V NAŠOM ZARIADENÍ
V sobotu, dňa 13. apríla 2019 do nášho zariadenia, do
DSS pre dospelých v Košútoch v popoludňajších hodinách
zavítal Divadelný súbor Platan z Trávnice, okres Nové
Zámky. Zanietení ochotníci nám predviedli divadelné
predstavenie – satirickú komédiu v troch dejstvách s
názvom „Puknutý mliečnik“. Vďaka ich úžasným hereckým
výkonom a scéne, ktorú si sami u nás v jedálni upravili,
sme mali možnosť preniesť sa do 50.-tych rokov minulého
storočia, do obdobia zakladania roľníckych družstiev. Táto
téma, ako i obdobie, kedy sa dej odohrával, bola pre
našich obyvateľov veľmi zaujímavá, nakoľko sú vo veku,
že si na udalosti z toho obdobia živo mohli zaspomínať.
Nechýbali vtipné rozhovory, za čo sa dostalo hercom od
nás veľkého potlesku. Dúfame, že sa uvidíme aj v
budúcnosti pri niektorom z ďalších predstavení, ktoré si
títo skvelí, veselí ľudia pre nadšencov ochotníckeho
divadla pripravia. Ďakujeme za pekné dopoludnie.
OSLÁVILI SME KRÁSNE 90. ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty zažilo
jedinečný a neopakovateľný deň, keď naša prijímateľka
sociálnej služby pani Ida Szalaiová, rodáčka z Košút
oslávila 90. narodeniny. Z príležitosti tohto krásneho
životného jubilea dňa 16.04.2019 prišli zablahoželať pani
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A Kosúti Szocális intézet életéből
A Kosúti óvodások Morena fellépése
2019. április 10-én délelőtt a Kosúti helyi óvoda gyermekei
látogatták meg intézetünket, melynek során egy nagyon
kedves kulturális programmal örvendeztették meg
lakóinkat. Több napos készülődésük eredményeként
bemutatták az egyik hagyomány őrző szokások egyikét, a
tavasszal bemutatott Morenát és égetését. Ez a szokás a
keresztény kor előtti időszakban gyökerezik, amikor az
emberek azt hitték, hogy a természetfölötti erők
dominálnak a természetben, akinek cselekedeteit
befolyásolni lehet. Morenát, mint a téli jelképet, meg kellett
égetni vagy megfulladni a patakban, amikor az emberek a
tavaszt várják. Morena egy női ruhába öltözött szalma
bábu volt. A gyerekek a dalaikkal és a játékukkal együtt,
Morena elpusztításával közelebb hoztak minket, és
újjáéledték ezt a hagyományt, amit nagy tapssal
köszöntük meg a csodálatos műsorukat.

Kerek 90. születésnapot ünnepeltünk
2019 április 16-án intézetünkben egy egyedülálló és
megismételhetetlen napot ünnepeltünk. Egyik
legkedvesebb lakónk Szalai Ida ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből a gyönyörű jubileumi alkalomból, a
falu polgármestere, Mgr. Zdenka Mačicová, intézetünk
igazgatónője, PhDr. Katona Lívia, PhD., valamit az intézet
alkalmazottjai köszöntötték fel az ünnepeltet. Jó
egészséget, elégedettséget és megértést kívánunk az
ünnepeltnek.

Clowndoctors-ok látogatása intézetünkben
2019. április 29-én nagyon különleges látogatói voltak
intézetünk lakóinak. Clowndoctors - egészségügyi
bohócok jöttek, hogy megörvendeztessenek bennünket
műsorukkal. A Red Nose - Clowndoctors Civic Association
2004-ben alakult Szlovákiában egy olyan világméretű
tevékenységre alapozva, amely 1976-ban nyúlik vissza,
amikor Gary Edwards először bohócként látogatott a
kórházba. Ennek a tevékenységnek a célja, hogy a
bohócok rendszeresen látogassák az egészségügyi
intézményeket, főleg gyermek korházakat, ahol súlyos
betegségben szenvedő gyermekek pszichére gyakorolt
pozitív hatását és az általános egészségük javulását
?
segíthetik elő. Az elmúlt években Szlovákiában a "Vörös
orr" bővítette tevékenységeit, és a kórházakon kívül az
idősotthonokban és a szociális szolgálatokat nyújtó
intézetekbe is fellépnek. És hogy igazán örömöt, pozitív
hangulatot, mosolyt hoznak az arcokra, magunk is
meggyőzhettünk róla, és ezzel egyidejűleg
megerősítettjük, hogy hiszünk abban, hogy a mosoly, a
nevetés és az öröm a leginkább, amit az embernek adhat.

Színházi előadás az intézetünkben
Szombaton 2019. április 13-án délutáni órákban az
Érsekújvári Trávnicei Platán Színházi Együttes látogatta
meg intézetünk lakóit. A lelkes amatőrökből álló társulat
egy három részes szatirikus színházi vígjátékot mutattak
be nekünk "Megrepedt tejeskancsó" címmel. A színészek
fantasztikus tehetségének, ahogy intézetünk éttermét
valódi színpaddá alakítottak át, lehetőségünk nyílt az
1950-es években megalakuló földműves szövetkezetek
létrehozásának idejét megélni. A történet témája és
előadási módja igen lenyűgözte lakóinkat, mivel néhányuk
személyesen is át élte ezt az időszakot. Vicces történések,
amelyekre a színészek bemutattak, nagy tapssal
jutalmazták. Reméljük, hogy a jövőben is lehetőség nyílik
megismételni ezt a fergeteges előadást, amit ezek a
nagyszerű, vidám emberek készítettek az amatőr színházi
rajongóknak.
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1. polrok v živote našich „SENIOROV“
Po výročnej členskej schôdzi a fašiangovom
posedení sa naši dôchodcovia spoločne s miestnymi
organizáciami Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
a Slovenského Červeného kríža pustili do organizovania
šiestej zdravotnej prednášky, ktorej lektorkou mala byť už
tradične Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. Prednáška
sa konala dňa 22.marca 2019 a tentokrát mala názov :
OCHORENIA KRVNÉHO SYSTÉMU. Teší nás, že naša
rodáčka, pani docentka, ktorá je už aj čestnou občiankou
Košút, si znovu našla pre nás čas a okrem hodnotnej
prednášky, v ktorej nechýbalo ani technické
znázorňovanie, taktiež vytlačené informácie o krvných
hodnotách pre všetkých, prítomným občanom ochotne
odpovedala na otázky , poradila im a prisľúbila pomoc pri
riešení zdravotných problémov. Hneď sa dohodla s
organizátormi na téme budúcej prednášky, na ktorú sa už
teraz všetci tešíme. Seniori v apríli zorganizovali
posedenie s jubilantmi a zabezpečili aj pre svojich členov 5
dňový pobyt v Dudinciach. Okrem toho väčšina členiek
klubu chodí každú stredu do kultúrneho domu na cvičenie
na uvoľnenie chrbtice a pohybového aparátu, ktoré
pokračuje pod taktovkou Ľubky Mičekovej.
Koncom mája sa v kultúrnom dome zišli zástupcovia
organizácií, aby sa dohodli na usporiadaní PIATEHO DŇA
RODINY. Viacerí si spomenuli na slová neb. Evy
Kmeťovej, ktorými ukončila deň rodiny minulý rok :
„Dnešný deň rodiny sa skončil, veríme, že si odnášate
pekné zážitky, urobili ste niečo pre seba, svojich blízkych a
najmä pre svoje zdravie. Tešíme sa na Vás na budúci
jubilejný piaty ročník Dňa rodiny.“ K doterajším
usporiadateľom – SENIOR Klub dôchodcov, ZO SZZP,
MS SČK, Športový klub HARMÓNIA – sa pridali aj MO
Csemadoku a Matice slovenskej. Okrem pomoci pri
organizovaní poskytli aj finančnú pomoc. Obec Košúty sa
tiež zapojila do organizovania a financovala podujatie. Za
všestrannú pomoc touto cestou vyslovujeme poďakovanie
pani starostke Mgr. Zdenke Mačicovej. Dňa 15.júna 2019
väčšina občanov ešte vylihovala v posteliach, iní si
plánovali voľnú sobotu, avšak skupinka seniorov sa už od
siedmej hodiny ráno obracala okolo stola, neskôr okolo
šatní a v celom športovom areáli, keď sa k nim pridali aj
ostatní „aktivisti“. Začal sa variť guláš, balili sa sladkosti,
pripravovali sa jednotlivé stanovištia, vyložili sa
informácie.
Hospodár športového areálu, p. Ján
Červenka tam bol s nimi od začiatku, vo všetkom im
pomáhal a postavil aj stánok na vydanie občerstvenia a
jedla.... Všetko išlo podľa dohody, už sa len čakalo na

účastníkov, ktorí sa od 8.30 začali prezentovať a následne
sa zapájali do jednotlivých športových disciplín. Okrem
streľby, kopov do bránky, behu, hádzania granátom a
hádzania na plechovky sa všetci zapojili do poskytnutia
prvej pomoci pri stanovišti zdravotníkov, ďalej boli pre
najmenších okrem zábavných súťaží a sladkostí
pripravené atrakcie : nafukovacia šmykľavka a malý hrad.
Na priebeh športových súťaží dohliadali dve hlavné
rozhodkyne – Edita Királyová a Kristína Mačicová – ktoré
po obdržaní výsledkov jednotlivých disciplín od rozhodcov
vyhodnotili výsledky. Po skončení športových disciplín si
prítomní pochutili na výbornom guláši a pozreli si ukážku
psíčkarov záchranárov pod vedením Ericha
Humeňanského. Pred vyhlásením výsledkov všetky deti
obdržali balíček sladkostí a potom sa rozdávali medaile v
jednotlivých vekových kategóriách. Bronzové, strieborné a
zlaté medaile rozdávala pani starostka. Okrem
jednotlivcov tradične súťažili aj rodiny, ktorých sa prihlásilo
do súťaže celkom 8 a na prvom mieste skončila rodina
Majerová. Nakoniec sa odovzdali poháre pre „NAJ...
Košúťanku“ a „NAJ...Košúťana“. Šťastnými majiteľmi
tohto titulu sa stali a netajenou hrdosťou preberali poháre
p. Jana Ščúryová a p. Peter Varga. Výhercom ešte raz
touto cestou blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť
ako aj za zapojenie sa do športovania.
Záverom sa s Vami chceme podeliť jednou
informáciou. Eleonóra Bodriová, redaktorka maďarského
rádia PÁTRIA sa zaujímala o činnosť Košútskeho SENIOR
klubu a urobila s členkami výboru – so Zuzanou
Slivenskou, Margitou Bírovou a Etelou Modrovicsovou a
vďaka jej sa na celom Slovensku dozvedeli o aktívnej
činnosti miestneho klubu dôchodcov občania počúvajúci
maďarské rádio.
Alžbeta Biliková
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Az 1. félév „SZENIORJAINK“ életében
Az évzáró ülés és a farsangi összejövetel után
nyugdíjasaink az Egészségkárosodottak Szövetsége és a
Szlovák Vöröskereszt helyi alapszervezeteivel közösen
nekiláttak az immár 6. egészségügyi előadás
megszervezésének, amelynek a lektorálására ismét Doc.
MUDr. Kubík Eliskát, PhD. kérték meg. Az előadásra
2019. március 22-én került sor és ezúttal a „Vérrendszeri
betegségek“ címet kapta.
Örülünk annak, hogy
községünk szülötte, a docensnő, aki már Kosút község
díszpolgára is, mindig talál ránk időt és ismét az értékes
előadást adott elő, amelyben most sem hiányoztak a
technikai szemléltető eszközök, valamint a vér értékeiről
szóló információk kinyomtatott változata mindenki
számára. A szokásaihoz híven az előadás után minden
jelenlevőnek válaszolt a kérdéseire, megbeszélte velük az
egészségi problémákat és jó tanácsokkal látta el őket. A
rendezőkkel meg is beszélte a következő előadás témáját,
aminek már most mindannyian nagyon örülünk.
Klubosaink áprilisban megszervezték a jubilánsok
köszöntését és egy mézeskalácsdíszítés bemutatót. majd
tagjaiknak 5 napos kirándulást biztosítottak be a gyügyi
fürdőbe. Azonkívül a többségük rendszeresen minden
szerdán jár tornára, amely a hátgerinccel és mozgással
kapcsolatos problémák megelőzésére irányul. A tornát a
kultúrházban Ľubka Mičeková vezeti.
Május végén megbeszélést tartottak a helyi
szervezetek a CSALÁD NAPJA megrendezésével
kapcsolatosan. Néhányuknak eszébe jutottak megb.
Kmeťová Eva szavai, aki a tavalyi sportrendezvényt így
fejezte be : „A mai család napja befejeződött. Reméljük,
hogy szép élményeket visznek haza magukkal s hogy
tettek valamit önmagukért, a családjukért és
egészségükért. Számítunk önökre és mindannyiukat
szeretettel várjuk a következő jubileumi ötödik családi
napon !“ Az eddigi rendezőkhöz – a SZENIOR Nyugdíjas
Klubhoz, az EKSz és a Szlovák Vöröskereszt Kosúti
Alapszervezeteihez valamint a Harmónia Sportklubhoz –
társultak a Csemadok és a Matica slovenská helyi
alapszervezetei, akik nemcsak a rendezésben segítettek,
de anyagilag is hozzájárultak a rendezvényhez.
Ugyanakkor a község is segített a rendezésben és
anyagilag támogatta a sportnapot, amiért ezúton is
köszönetet mondunk polgármester asszonyunknak, Mgr.
Mačica Zdenkának.
2019. június 15-én reggel még a lakosok többsége az
ágyban heverészett, mások a szabad szombatjukat
tervezgették, amikor a helyi „szépkorúak“ egy csoportja
már reggel hét órától a sportpályán szorgoskodott, majd
hozzájuk csatlakoztak a fiatalabb aktivisták is. Elkezdték
főzni a gulyást, csomagolták az ajándékokat a

gyerekeknek,
kijelölték az egyes
állomáshelyeket,
kirakták az
információkat.
Cservenka János,
a sportpálya
gondnoka is ott
volt, mindenben
segédkezett és az
ő segítségével
állították fel az étel és ital kiadására szolgáló sátrat.
Minden a megegyezés szerint ment, már csak a
résztvevőkre vártak. Azok 8.30 órától kezdtek gyülekezni,
beregisztrálódtak, aztán pedig fokozatosan kapcsolódtak
be a sportágakba. A lövészeten, kapura rúgáson,
dobáláson, futáson, bádogdobozok ledobásán kívül volt
egészségi sarok, ahol elsősegélyt kellett nyújtani – sérült
fejek, lábak és kezek bekötésével. A legkisebbek
szórakoztató versenyekben vettek részt, amiért édességet
kaptak. Azonkívül kedvükre csúszkálhattak a
légvárcsúszdán, a kicsik pedig az ugrálóvárban
hancúroztak. Az egyes állomáshelyeken a sportolásra a
rendezvény két főbírája – Király Edit és Mačica Krisztína
figyeltek, akik a végén a bíráktól átvett eredményeket
kiértékelték. A versengés végeztével mindenki
elfogyasztotta a finom gulyást és megtekintették a
mentőkutyások bemutatóját Humeňaský Erich
vezetésével. Ezután a gyermekek átvehették az
édességcsomagot, majd kihirdették az egyes csoportok
győzteseit. A bronz-, ezüst- és aranyérmeket a
polgármester asszony adta át, majd a versenyző 8
családnak ajándékokat adott, akik közül az első helyen a
Majer család végzett. Végezetül kihirdették a „LEG..“
kosúti hölgynek és a „LEG“ kosúti férfinak járó címet. Ők
Jana Ščúryová és Varga Péter , akik örömmel és büszkén
vették át a címhez járó serleget. A győzteseknek ezúton is
gratulálunk és mindnekinek köszönjük hogy eljöttek és
bekapcsolódtak a sportolásba.
Végezetül még tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy a
Kosúti Szenior Nyugdíjas Klub tevékenységére felfigyelt
Bodri Eleonóra, a magyar nyelvű PÁTRIA rádió
szerkeztője. Egy szerdán eljött Kosútra és interjút készített
három vezetőségi taggal – Slivensky Zsuzsannával,
Modrovics Etelkával és Bíró Margittal. Neki köszönhetően
egész Szlovákia magyar nyelvű rádió hallgatóihoz eljutott
az információ szeniorjaink életéről.
Bilik Erzsébet
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Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Košútoch
Spevácka skupina Nádej
Dňa 28.02.2019 sa niektorí
členovia MO MS zúčastnili na
divadelnom predstavení „Drahý
špás“, ktoré sa konalo v Divadle
Jána Palárika v Trnave. Ďakujeme
Domu Matice slovenskej v Galante
za organizačné zabezpečenie a
hercom za kultúrny zážitok.
Členky speváckej skupiny Nádej
sa dňa 31.03.2019 o 13.00 hodine
zúčastnili na Valnom
zhromaždení MO MS vo Veľkých
Úľanoch, kde svojím spevom
prispeli do kultúrneho programu.
MO MS v Košútoch v spolupráci s Materskou školou a
Základnou školou J. Ferka v Košútoch pripravili tradičné
podujatie „Vynášanie Moreny a vítanie jari“, ktoré sa
uskutočnilo dňa
05. 04. 2019 o 15.00 hodine. Ako to už
býva zvykom, všetci sme sa zišli v kultúrnom dome, kde ste
si pozreli krásny kultúrny program, ktorý si pre nás detičky
v škôlke a žiaci v škole s pani učiteľkami pripravili. Takto
naladený na krásnu jarnú nôtu sme sa pred kultúrnym
domov zoradili do sprievodu a rezko sme vykročili k rieke
Dudváh, kde sme
vyfintenú figurínu
Moreny zapálili a na
znak rozlúčky so
zimou vhodili do
rieky. Ďakujeme
Erike Kyselovej za
vyhotovenie
Moreny a všetkým
za účasť a pomoc
pri organizácii
podujatia.
Dňa 26. apríla 2019 o 18.00 hodine sa uskutočnil v
Estrádnej sále MsKS v Galante spomienkový koncert na
Karola Duchoňa – Kantiléna 2019. Po dlhých rokoch sa
tento 20. jubilejný spomienkový koncert niesol v znamení
zmien - zmena moderátora, zmena muzikantov, ako aj
zmena priestorov. Podujatie moderoval rozhlasový
redaktor RTVS Martin Jurča a spevákov sprevádzali
muzikanti - Orchester Taste of Brass . K okrúhlemu výročiu
tohto podujatia bol vydaný aj bulletin - Kantiléna Karola
Duchoňa 20 rokov.
Z koncertu bola pripravená aj verejná zvuková
nahrávka RTVS, ktorá bola odvysielaná 8. mája 2019 po
16. hodine na rádiu Regina Západ.
V prvej časti programu odznelo 8 Duchoňových piesní ,
ktoré spievali Silvia Sekáčová, Dušan Čaplák, Erik
Michálek, Miroslava Záhumenská, Martin Hutta, Zuzana
Hollósiová, duet Natália Kóšová a Michal Domonkos a
Kristína Vančová . Po prvej časti nasledoval recitál Andrei
Zimányiovej, ktorá očarila všetkých divákov a svojím
výkonom právom zožala dlhotrvajúci neutíchajúci potlesk.
Počas prestávky diváci hlasovali o najkrajšiu pieseň
Karola Duchoňa.
V druhej časti prehliadky sa na úvod predstavil
orchester, ktorý zahral orchestrálku Pavla Zelenaya Učiteľ
samby. Každý spevák sa predstavil piesňou podľa
vlastného výberu. V záverečnej časti nasledovalo udelenie

ocenení Laureát Kantilény 2019, ktoré boli odovzdané
hudobným skladateľom Pavlovi Zelenayovi a Alimu
Brezovskému, ako aj hlavnému hosťovi festivalu - Andrei
Zimányiovej. Cenu Karola Duchoňa, za rok 2019 získal
Martin Hutta. Jeho víťazná pieseň Tancujem s Tebou rád
odznela aj na záver koncertu.
Dňa 30.04.2019 o 18.00 hodine MO MS v spolupráci s
obcou, Dobrovoľným hasičským
zborom pripravil podujatie
„Stavanie mája“. I napriek
nepriazni počasia sa podujatie
stretlo s priazňou účastníkov.
Členovia DHZ odetí v uniformách
pripravili podujatie po technickej
stránke a zabezpečili profesionálne osadenie ozdobeného
mája. Deťúrence predtým podľa
svojho umeleckého vnímania
okrášlili stuhy a ozdobili nimi
v r š i a k m á j a . Te n h ý r i l
všakovakými farbami stúh s
najrôznejšími odkazmi a obrázkami – ktoré deti na
stužkách vytvorili. Po osadení konštrukcie mája na
tradičné miesto pred kultúrnym domom sme sa všetci
rýchlo zbehli dovnútra, lebo nás kvapky dažďa rozohnali z
tohto priestoru. Tu už rozvoniavala chutná cigánska.
Občerstvili sme sa a chvíľku posedeli...
Máj utekal akoby s vetrom o preteky. Ani nevieme, ako
je to možné, ale o chvíľu sa nám hlásil jeho posledný deň, a
tak sme sa 31. mája 2019 o 18.00 hodine stretli opäť a v
spolupráci s obcou a členmi DHZ sme pripravili podujatie
„Váľanie mája“. Máj sa zvalil, odzdobil a keďže nás celý
čas sprevádzalo príjemné počasie, pri chutnom
občerstvení sme si posedeli až do neskorých večerných
hodín. Poďakovanie patrí predstaviteľom obce, členom
DHZ a všetkým ostatným, ktorí sa spolupodieľali na
organizácii podujatia,
predovšetkým ženičkám, ktoré
pripravovali občerstvenie...
Dňa 15. 06. 2019 sa v
Košútoch konalo už tradičné
podujatie Deň rodiny. MO MS
v Košútoch spolu s ostatnými
usporiadateľmi sa podieľal na
organizácii tohto podujatia.
Ing. Jana Strýčková,
predsedníčka MO MS v Košútoch
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A Matica Slovenská Kosúti Alapszervezetének tevékenysége,
a NÁDEJ éneklőcsoport
2019. február 28-án alapszervezetünk tagjai a
Nagyszombati Ján Palárik Színházban megtekintették a „
Drahý špás“ című előadást. A Galántai Matica Slovenská
Házának köszönjük a lehetőséget, a színészeknek pedig a
gyönyörű kultúrélményt. Március 31-én éneklőcsoportunk
tagjai részt vettek a Matica Slovenská Nagyfödémesi
Alapszervezetének a közgyűlésén és felléptek a
kultúrműsorban is.
A Matica slovenská helyi szervezete a Kosúti Jerguš
Ferko Alapiskolával és a Kosúti Óvodával közösen
rendezte meg 2019.április 5-én a „Villőzést és
tavaszköszöntő ünnepséget“, amelyet már
hagyományosan a kultúrházban kezdtünk el 15.00 órától.
Megtekintettük az iskolások és óvodások vidám
tavaszköszöntő műsorát, amelytől mindanyian jókedvre
derültünk. Felsorakoztunk a kultúrház előtt és a telet
jelképező bábuval az élen elindultunk a Dudvág folyóhoz a
villőzésről szóló zene kíséretében. A folyó hídján a bábut
meggyújtottuk és a vízbe dobtuk. Ezúton mondunk
köszönetet Kysela Erikának a bábu elkészítéséért,
valamint mindenkinek a részvételért és a sokoldalú
segítségért.

A következő hagyományos rendezvényünkre, a
„Májusfa állítására“
2019. április 30-án 18.00 órától
került sor a kultúrháznál. A kedvezőtlen időjárás ellenére is
szép számban jöttek el a lakosok. A helyi önkéntes tűzoltók
egyenruhában jöttek el és a kellő technika segítségével
állították fel a hatalmas májusfát, amelynek a tetejét előtte
saját elképzelésük szerint díszítették fel a gyerekek. A
jelenlevők kis ideig gyönyörködtek a tarka szalagokkal
feldíszített fa látványán, utána tető alá, a kultúrház
előcsarnokába terelte be őket a megerdt eső. Ott már
illatozot a sült lacipecsenye ... mindenki a kedvére
falatozott, italozott, szórakozott.
A többi hónaphoz hasonlóan május hónapja is gyorsan
elmúlt, egyszercsak összejöttünk az utolsó napon, ahol
megvalósítottuk a „Májusfa ledöntését“. A fát az
önkéntes tűzoltók közreműködésével ledöntöttük s mivel
az időjárás nagyon kedvező volt, frissítő mellett a késő esti
órákig szórakoztak a kultúrház térségében a résztvevők.
Köszönetünket fejezzük ki elsősorban a község
elöljáróinak, a helyi tűzoltóknak, minden segitő tagnak és
nem utolsósorban ügyes asszonyainknak, akik a frissítőt
készítették...

Április 26-án 18.00 órától valósult meg a galántai kultúrház
esztrádtermében a Kantiléna 2019 elnevezésű Karol
Duchoň emlékkoncert, amelyen mi, kosútiak is részt
vettünk. Hosszabb idő után a 20. jubileumi emlékkoncert
különféle változásokon ment át – új műsorvezetővel, új
zenészekkel és új, illetve más teremben valósult meg. A
műsort a Szlovák Rádió bemondója és szerkesztője Martin
Jurča vezette, az énekeseket pedig a Taste of Brass
zenekar kísérte. Az évforduló kapcsán egy brossúrát is
kiadtak – 20 éves Karol Duchoň Kantiléna címmel. A
műsorról rádiófelvételt készítettek, amelyet 2019. május
8-án közvetített a Regina rádió. A műsor első részében 8
Duchoň dal hangzott el Silvia Sekáčová, Dušan Čaplák,
Erik Michálek, Miroslava Záhumenská, Martin Hutta,
Zuzana Hollósiová, Kristína Vančová és a Natália Kóšová
– Michal Domonkos duó előadásában. Utánuk Andrea
Zimányová koncertje következett, aki dalaival nagy sikert
aratott, hiszen az előadása utolsó dala után véget nem érő
tapssal értékelte őt a közönség. A szünetben szavazni
lehetett az elhangzott dalokra. A műsor második felében
Pavol Zelenay ismert szerzeményével mutatkozott be a
zenekar, majd minden énekes egy saját választású dalt
adott elő. Utána a kantiléna díjak ünnepélyes átadása
következett, amelyeket Pavol Zelenay, Ali Brezovský és
Andrea Zimányová vettek át. Ezt követően kihirdették a
kantiléna győztesét Martin Hutta személyében, aki a
„Tancujem s tebou rád“ című ismert Duchoň nóta
eléneklésével fejezte be ezt a szép, színvonalas
rendezvényt.

2019.június 15-én valósult meg a helyi sportpályán a
„Család napja“, amelynek a megszervezésében és
megvalósításában szervezetünk is kivette a részét.
Ing. Jana Strýčková,
a MS Kosúti Alapszervezete elnöke
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Činnosť MO Csemadoku v Košútoch za 1. polrok 2019
Miestna organizácia Csemadoku (Maďarský
spoločenský a verejno- osvetový zväz na Slovensku) tak
ako po minulé roky, aj v roku 2019 riadila svoju činnosť
podľa vypracovaného plánu činnosti. Prvým podujatím
bola Výročná členská schôdza konaná dňa 2. februára
2019. Okrem vypočutia správ o činnosti, hospodárení,
plánov si členstvo organizácie zvolilo aj nového predsedu
v osobe Ing. Adriána Majera. Doterajší predseda, p. Peter
Botlo sa vzdal funkcie, nakoľko má veľa iných povinností,
avšak bude naďalej pracovať vo výbore. Ďakujeme mu za
dlhoročnú činnosť v tejto funkcii. V kultúrnom programe
vystúpili žiaci základných škôl, Dominika Tóthová, Viktória
Csadiová a spevácka skupina Gyöngykaláris.
Na počesť 171. výročia
maďarskej revolúcie sme
usporiadali dňa 17. marca 2019
Spomienkovú slávnosť v
kultúrnom dome. Slávnostný
príhovor predniesla Andrea
Klabuzai, podpredsedníčka
Okresného predsedníctva
Strany maďarskej komunity. V
kultúrnom programe slávnosti
vystúpili Viktor Aibek, Réka
Annamária Macsicza, Adam
Csadi, Hunor Ferenc Macsicza,
žiaci Základnej školy s
vyučovacím jazykom
maďarským v Košútoch, Dolnosalibský mužský spevácky
zbor s vedením Ladislava Szabadosa, spevácka skupina
Gyöngykaláris a Dominika Tóthová. Majer Adrián,
predseda našej organizácie sa úctivo poďakoval
účinkujúcim za krásny program, taktiež za účasť
prítomným občanom, ktorí prišli v hojnom počte, aby
svojou účasťou prispeli k dôstojnému osláveniu tohto
národného sviatku.
V marci na slávnostnom zasadnutí Csemadoku
usporiadanom z príležitosti 70. výročia jeho založenia v
Nových Zámkoch sa za našu organizáciu zúčastnil p.
Peter Botlo. V našej správe musíme aj pripomenúť, že v
marci plánované stretnutie so spisovateľom Tiborom
Szomolaim sa z dôvodu ochorenia spisovateľa
neuskutočnilo. Podujatie usporiadame v inom termíne.
MO Csemadoku v Košútoch tradične usporadúva 8.
mája spomienkovú slávnosť kladenia vencov pri soche
padlých hrdinov. Kto pozorne sleduje činnosť našej
organizácie, ten vie, že sme si tento deň už po
dvadsiatyšiesty krát s úctou a pietne spomenuli na obete I.
a II. svetovej vojny, bývalých občanov našej obce. Ten, kto
sleduje aj kalendár, vie že 8. máj je sviatok oslobodenia,
sviatok konca víťazstva nad fašizmom a je štátnym
sviatkom v našej vlasti. Tento rok sme tiež vzorne
pripravovali podujatie, avšak nás veľmi mrzí, že sa
nekonala svätá omša, ktorú by sme dali vyslúžiť pre spásu
duše našich hrdinov. Slávnosť sa konala od 9.00 hod. a
boli tu prítomní, tiež uložili svoje vence: Anikó Mészáros
kandidátka na post poslanca do EÚ za SMK, Zdenka
Mačicová starostka obce , Bartolomej Slivenský plukovník
vo výslužbe, Adrián Majer predseda ZO Csemadoku a
miestni poslanci OZ: František Macsicza, Tomáš Aibek a
Csaba Szolga. Predseda Csemadoku vo svojom
slávnostnom príhovore rozprával o význame tohto sviatku,

o strašných vojnách a košútskych hrdinoch, ktorí obetovali
v bojoch svoje zdravie a životy, o nezmyselnom nivočení a
o trápení ľudí, ktorí v dôsledku týchto hrôzostrašných
udalostí ostali bez otcov, synov, manželov, bratov... O
týchto skutočnostiach a o vojakoch, odpočívajúcich v
neznámych hroboch
recitovali Viktória Csadiová a
Dominika Tóthová. Odzneli aj aktuálne piesne v podaní
speváckej skupiny Gyöngykaláris o vojakoch, ktorí
bojovali za slobodu, za národy a za spravodlivosť.
Spomienkovú slávnosť sme ukončili zapálením sviečok a
kahancov.
Všetci vieme, že prvý júnový deň patrí deťom. Naša
organizácia aj tento rok podarovala žiakom miestnej
maďarskej školy balíčky, ktoré obsahovali učebné
pomôcky a čokoládu. Všetci ich obdržali deň pred
sviatkom MDD.
Spevácka skupina Gyöngykaláris neúčinkuje len na
miestnych podujatiach, ale sa pravidelne prihlasuje do
súťaže folklórnych a ľudových piesní „Purpurová krásna
ruža – Bíborpiros szép rózsa“, ktorá sa koná každý druhý
rok na Slovensku. Nebolo to inak ani v roku 2019. Dňa 15.
júna sa konalo semifinále súťaže v Čiernom Brode a naše
„speváčky“ na základe rozhodnutia odbornej poroty
postúpili do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční na jeseň v
Tešedíkove. Spevácka skupina Gyöngykaláris v tejto
súťaži v rokoch 2015 a 2017 získala vo finále v Dunajskej
Strede strieborné ocenenie. V tohoročnej súťaži im želáme
podobne krásne úspechy.
V deň konania semifinále sa v predpoludňajších
hodinách konalo v našej obci už tradičné obľúbené
podujatie „Deň rodiny“, do organizovania ktorého sa
zapojila aj ZO Csemadoku v Košútoch, tiež sme finančne
podporili tento športový deň.
N a š i m ďa l š ím ú s p e š n ý m p o d u j a tím
bolo
zorganizovanie návštevy divadelného predstavenia v
Komárne. 53 občania si pozreli v Jókaiho divadle komédiu
Ferenca Molnára: „Üvegcipő“ (Sklenená topánka) a prišli
domov s nezabudnuteľnými zážitkami.
Záverom môjho príspevku sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa zapojili do našej činnosti, pomáhali nám.
Všetkým Vám – malým aj starším – želám bezstarostné
leto, veľa zážitkov a dobrý odpočinok.
Éva Macsicza, členka výboru ZO Csemadoku
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A Csemadok Kosúti Alapszervezetének tevékenysége 2019 első félévében
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési
Szövetség, ismertebb nevén a Csemadok községünkben
működő alapszervezete az idei év első félévében az
évzáró taggyűlésen elfogadott munkaterv alapján
végezte tevékenységét. Az első nagyobb rendezvény az
évzáró taggyűlés megtartása volt, melyre február 2-án
került sor. Ez a gyűlés nemcsak azért volt jelentős, mert
kiértékeltük a 2018-as évben végzett munkát, hanem azért
is, mert alapszervezetünk tagsága új elnököt választott
Ing. Majer Adrián személyében. Az addigi elnök, Botló
Péter már erre az évre nem vállalta az elnöki teendők
végzését, viszont a szervezet vezetőségében továbbra is
aktívan dolgozik. Az eddigi elnöki munkáját ezúton is
tisztelettel köszönjük neki. Az évzáró taggyűlést követő
kultúrműsorban fellépett Csadi Viktória, Tóth Dominika,
alapiskolás tanulók, a Gyöngykaláris éneklőcsoport.
Nemzeti ünnepünk, a magyar forradalom és
szabadságharc 171. évfordulója alkalmából március 17én vasárnap 16:00 órai kezdettel ünnepi megemlékezést
tartottunk a helyi kultúrházban. Felkérésünkre ünnepi
beszédet mondott Klabuzai Andrea, a Magyar Közösség
Pártja Galántai Járási Elnökségének alelnöke. Az ünnep
kultúrműsorában fellépett Aibek Viktor, Macsicza Réka
Annamária, Csadi Adám, Macsicza Hunor Ferenc, a helyi
Alapiskola tanulói, az alsószeli férfi éneklőcsoport
Szabados László vezetésével, a Gyöngykaláris
éneklőcsoport és Tóth Dominika. Majer Adrián,
kultúrszervezetünk elnöke tisztelettel mondott köszönetet
minden szereplőnek, és a nagyon szép számban
megjelent közönségnek, hogy részvételükkel nagyban
hozzájárultak nemzeti ünnepünk méltó megünnepléséhez.
Márciusban a Csemadok megalakulásának 70.

katonákról, falunk hőseiről. Aki pedig a naptárt is figyeli,
tudja, hogy május 8-a állami ünnep, mégpedig a fasizmus
felett aratott győzelem ünnepnapja.
Eddigi
tevékenységünkhöz hűen idén is nagy oda-figyeléssel
szerveztük és rendeztük ezt a megemlékezést. Sajnálatos
azonban, hogy az eddigi évek gyakorlatához nem tudtuk
magunkat teljesen tartani, hiszen elmaradt a szentmise,
melyet hőseink lelki üdvéért szolgáltattunk volna.
A koszorúzással egybekötött megemlékezésre délelőtt
9:00 órakor került sor, melyen részt vett, és az emlékműnél
koszorút helyezett el Mészáros Anikó, a Magyar Közösség
Pártja európai parlamenti képviselőjelöltje, Mačicová
Zdenka, községünk polgármester asszonya Slivensky
Bertalan nyugállományú ezredes kíséretében, valamint
Majer Adrián, a Csemadok Kosúti Alapszervezetének
elnöke. A rendezvényen jelen voltak Aibek Tamás,
Macsicza Ferenc és Szolga Csaba, kosúti önkormányzati
képviselők. Majer Adrián az általa mondott megemlékező
beszédben az ünnep jelentőségéről, a háborúkban
életüket áldozó hős kosúti honvédekről, a háborúk által
okozott szenvedésekről, és az értelmetlen pusztításról is
szólt. A jelöletlen és ismeretlen sírban nyugvó hősökról, az
itthon maradt özvegyekről és árvákról szóló verseket
Csadi Viktória és Tóth Dominika adta elő. A Gyöngykaláris
éneklőcsoport dalai a nemzetért, az igazságért és a
hazáért idegen földön
harcoló, és hiányzó
családjukra gondoló
katonákról szóltak. A
megemlékezés
befejezéseképp a
r é s z t v e v ő k
m é c s e s e k e t
helyeztek el az
emlékműnél.
Június elseje
köztudottan a
legkisebbeknek, a
gyer-mekeknek a napja. Gyermeknap alkalmából a
Csemadok alapszervezete idén is megajándékozta az
Alapiskola kisdiákjait. A vezetőség döntése alapján idén is
kis tanszer-csomag /melyben csoki is volt/ lett az, amivel
megleptük őket. A csomagot mindenki gyermeknap előtt
egy nappal kapta meg.
Alapszervezetünk idén társrendezője volt a többi
tömegszervezet és a község által megvalósított Családi
Napnak, melyet anyagilag is támogattunk.
A Gyöngykaláris éneklőcsoport nemcsak rendezvényeink állandó szereplője, de a hagyományokhoz híven
minden alkalommal benevez a kétévente megrendezésre
kerülő Bíborpiros szép rózsa című népdalés
folklórversenybe, hogy más csoportok közt is
megmérettesse magát. Így volt ez idén is, és június 15-én
szombaton részt vett Vízkeleten megrendezett elődöntőn.
A kitűnően előadott népdalcsokor elnyerte a zsüri
tetszését is, és a csoportunk továbbjutott a középdöntőbe,
melyre ősszel kerül sor Pereden. A Bíborpiros szép rózsa
c. versenyen már kétszer, 2015-ben és 2017-ben
Dunaszerdahelyen az országos döntőn ezüstsávos
minősítést ért el csoportunk. Az idei folklórversenyen is
újabb, hasonló szép sikert kívánunk nekik.
Szeretném még megemlíteni azt a rendezvényt, melyet

évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésen
Érsekújvárban alapszervezetünket Botló Péter képviselte.
Ebben a beszámolóban azt is el kell mondanunk, hogy a
márciusi időpontra tervezett könyvbemutató Szomolai
Tiborral az író betegsége miatt, sajnos, elmaradt. Ezt egy
későbbi időpontban valósítjuk majd meg.
A Csemadok Kosúti Alapszervezete már hagyományosan tart évente koszorúzással egybekötött megemlékezést május 8-án a Hősök Szobránál. Aki figyelmesen
követi alapszervezetünk tevékenységét, az tudja, hogy
ezen a napon immár 26 éve tisztelettel és kegyelettel
emlékezünk meg az I. és a II. világháborúban elesett kosúti
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alapszervezetünk ennek a félévnek
utolsó
rendezvényeként valósított meg. Ez a Komáromi Jókai
Színházba szervezett színházlátogatás volt, melyen nagy
örömünkre községünk színházkedvelő lakosai közül
53-an vettek részt. A Komáromi Jókai Színházban
megtekintettük Molnár Ferenc: Az üvegcipő című
háromfelvonásos vígjátékát, Bárdos Judittal, Bandor
Évával és Mokos Attilával a főbb szerepekben. Régóta
szerettük volna visszatérni az egykor évente megvalósított
és nagyon közkedvelt komáromi színházlátogatásokhoz,

és ez most sikerült. Köszönet érte minden résztvevőnek.
A beszámoló végéhez érve megköszönöm
mindenkinek, hogy részt vettek a rendezvényeinken,
segítették a munkánkat, és befejezésül vidám, gondtalan
szünidőt, jó pihenést, sok szép nyári élményt kívánok
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Macsicza Éva, a Csemadok vezetőségének tagja

70 rokov má Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža
Na výročnej členskej schôdzi sme oslávili 70.výročie
založenia našej organizácie a poďakovali sme sa za
humánne činy a aktivitu našim terajším a bývalým darcom
krvi, taktiež dobrovoľníkom Červeného kríža.
História Červeného kríža, ktorý má podiel aj na
samotnom akte darovania krvi sa píše od roku 1919. Tento
spolok od začiatku pomáhal pri riešení rôznych problémov
spoločnosti, organizoval pomoc do zahraničia, poskytoval
sociálnu pomoc a samozrejme i zbierky pre hladujúcich.
Veľkú pozornosť venoval zdravotnej výchove
obyvateľstva. Významnou úlohou bola a doposiaľ stále je
výchova a získavanie bezpríspevkových darcov krvi.
Činnosť slovenského červeného kríža sa riadi v zmysle 7
princípov, ktorými sú : Ľudskosť, Nestrannosť, Neutralita,
Nezávislosť, Dobrovoľnosť, Jednotnosť, Univerzálnosť,
tak ako sito prial zakladateľ, p. Henry Dunant.
Začiatky Červeného kríža na Slovensku siahajú do roku
1881, kedy na našom území vyvíjal činnosť Uhorský
Červený kríž, ktorého najstarším a najaktívnejším spolkom
bol spolok v Banskej Štiavnici. Novodobá história
Červeného kríža sa začala písať dňa 6. februára 1919,
kedy vznikol Československý Červený kríž. Jeho prvou
predsedníčkou sa stala dcéra prezidenta vtedajšej prvej
ČSR Tomáša Garyka Masaryka – Dr. Alica Masaryková.
O tridsať rokov neskôr aj v Košútoch založili miestny
spolok ČSČK, bol riadený z ústredia a hneď sa do jeho
radov začlenili ochotní mladí občania, ktorí absolvovali
školenia. V obci začali pracovať zdravotné skupiny, ktoré
poskytovali prvú pomoc občanom a mali aj služby počas
väčších podujatí. O niekoľko rokov po založení spolku sa
začalo organizovať bezpríspevkové darovanie krvi.
Koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov
miestny spolok ČSČK vyvíjal veľmi aktívnu činnosť –
organizovali zdravotné prednášky, skupinové darovanie
krvi, nacvičovali programy na výročné schôdze, neskôr
organizovali aj zábavy, posedenia, autobusové zájazdy.
Pravidelne poskytovali prvú pomoc na rôznych
podujatiach, oslavách. Úzko spolupracovali s miestnym
národným výborom a ostatnými organizáciami, najmä s
miestnou organizáciou Slovenského zväzu žien. Po roku
1975 mal spolok červeného kríža najviac členov medzi
organizáciami v obci a dodnes patrí medzi najväčšie
organizácie so svojimi 128 členmi. Podľa známych údajov
prvou predsedníčkou organizácie bola pani Mgr. Ľudmila
Kmeťová a po nej túto funkciu vykonávala p. Margita
Slezáková. Po jej odchode z obce sa predsedníčkou stala
p. Priska Bittová, ktorá svoju funkciu prepustila p. Ing.
Bartolomejovi Slivenskému a od roku 2014 funkciu
predsedníčky zastáva Mgr. Tünde Aibeková. V posledných
rokoch sa nám pravidelne podarilo zorganizovať
darovanie krvi, autobusové zájazdy na rôzne kúpaliská,

boli sme spoluorganizátormi Dňa rodiny a zdravotných
prednášok s Docentkou Eliškou Kubíkovou a jedenkrát s
Monikou Trnovskou.
Naše doterajšie zvyky sme museli zmeniť, nakoľko
darcovia sa zúčastňujú darovania podľa svojich možností
a namiesto obedov po darovaní v dohodnutých termínoch
sme zorganizovali pre nich spoločnú večeru.
Darovať krv z čistej lásky človeka k človeku, z
morálneho presvedčenia je jedným z najkrajších darov.
Darovať krv môžu iba ľudia, ktorí sa pozerajú na svet
srdcom. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tejto
humánnosti, môžeme ju zabezpečovať a pokračovať v
práci, ktorú naši predkovia začali.
Na našej slávnosti sme terajším a bývalým darcom –
držiteľom niektorej Jánskeho plakety - a aktivistom
odovzdali pamätné listy. Teší nás, že sme popri tom
odovzdali diamantovú plaketu p. Jánovi Szekácsovi.
Minútou ticha sme si uctili pamiatku zosnulých aktivistov a
darcov, medzi nimi bol aj držiteľ diamantovej plakety
Ladislav Šimko. Členovia prišli v hojnom počte – 80 miest
sa obsadilo. Slávnosť zahájili mažoretky z Galanty, po nich
predniesli básne Karolína Ivančíková a Viktor Aibek. Po
odovzdaní pamätných listov nám zarecitovali Bernadett
Aibeková a Karolína Ivančíková, na klavíri zahrali Lóránt a
Veronika Majeroví a po večeri sme si mohli vypočuť krásne
nestarnúce melódie v podaní členiek divadelného súboru
Hahota zo Sládkovičova.
Znovu by som sa chcela poďakovať pani starostke Mgr.
Zdenke Mačicovej za všestrannú pomoc, za poskytovanie
financií pri našej činnosti a za podporovanie našich darcov.
Ďakujem členom výboru za odvedenú prácu a pomoc.
Mgr. Tünde Aibeková
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Az idén 70 éves a Szlovák Vöröskereszt Kosúti Alapszervezete
A Szlovák Vöröskereszt Kosúti Alapszervezete 2019 –
ben az évzáró taggyűlésén ünnepelte magalapításának
70. évfordulóját. Az ünnepély keretében megemlékeztünk
az alapító tagokról, véradókról, önkéntes aktivistákról.
Ezen szervezet története, amely az önkéntes véradást
biztosítja 1919- től íródik. 7 alapelv szerint működik: az
emberiség, elfogulatlanság, függetlenség, önkéntesség,
egység, semlegesség, egyetemesség, ahogyan azt Henri
Dunant az egyesület megalapítója álmodta meg.
Kezdettől fogva a társadalmi problémák megoldásán, a
segélyszervezetek működtetésén, a külföldi segítség,
valamint a szociális segítség bebiztosításán és nem
utolsósorban a nyilvános gyűjtések szervezésén
fáradozik. Nagy hangsúlyt fektettek a lakosság
egészségügyi művelésére. Fő feladata az önkéntes
véradók sorainak a bővítése és nevelése és az is a mai
napig. Szlovákián a Vöröskereszt működése 1881 – ig
nyúlik vissza, ekkor a legaktívabb még a Magyar
Vöröskereszt Selmecbányai Egyesülete volt. 1919
februárjában megalakult a Csehszlovák Vöröskereszt.
Elnökévé az egykori Csehszlovák államfő Tomáš Garyk
Masaryk lányát, odktor Alica Masarykovát választották.
30 évvel később megalakult az egyesület kosúti
alapszervezete. Tevékenységét központilag irányították
és megalakulása után sok fiatal lépett a soraiba, akik
iskolázásokon vettek részt és elsősegélynyújtást végeztek
rendezvényeken. Később elkezdtek önkéntes véradókat
szervezni. Az ötvenes és hatvanas években aktívan,
rendszeresen biztosították a csoportos véradást,
előadásokat, majd autóbuszkirándulásokat és bálokat
rendeztek. A rendezvényeken, ünnepségeken
biztosították az egészségügyi szolgálatot. Szorosan
együttműködtek a helyi nemzeti bizottsággalés a
tömegszervezetekkel, különösen a Szlovák Nőszövetség
helyi szervezetével. 1975 után a Vöröskereszt volt a
legtöbb tagot számláló szervezet a faluban és most is az
128 taggal. Információink alapján az első elnök Mgr.
Ľudmila Kmeťová volt, őt Margita Slezáková követte.
Elköltözése után Bittó Piroskát választották elnökké, őt
Ing. Slivensky Bertalan váltotta. 2014 óta a szervezet
elnöke Mgr. AibekTünde.
Az utolsó években sikeresen valósítottuk meg a
csoportos véradást, autóbuszkirándulásokat rendeztünk,
társrendezői vagyunk a Család napjának, egészségügyi
előadásoknak, melyeket Kubík Eliska docensnő, és egy
alaklommal Trnovská Monika adtak elő. A tavalyi évben
változtatni kellett hagyományunkon a véradások után
biztosított ebédeken. Mivel a véradók lehtőségükhöz
mérten járnak vért adni, az ebédeket egy közös vacsorával
helyettesítettük, hogy így is kifejezzük hálánkat.
Vért csak olyan emberek adhatnak, akik szívükkel is
szelmélik a világot és az egészségük engedi. Örülök, hogy
részesei, követői és őrzői lehetünk ezen humánus
cselekedeteknek.
Az ünnepélyen alkalmunk volt megköszönni elődeink
sokéves munkáját, hogy szervezetünknek erős gyökerei
vannak, méltó hagyományai, amelyeket büszkén ápolunk.

Tagjaink szép számban eljöttek s a 80 férőhely meg is telt.
Emléklapokat adtunk át véradóinknak, akik elérték a
véradásért osztott elismerést a Jánsky plakettet és azon
aktív tagoknak, akik fáradozásukkal építették
szervezetünket. Egy perc néma csenddel adóztunk azok
emlékének, akik már eltávoztak sorainkból, közöttük
Simkó László gyémánt plakettes. Örömünkre szolgál,
hogy az évzárón egy újabb gyémánt plakettet adhattunk át
Szekács Jánosnak.
Az ünnepély színvonalát emelték fellépőink.
Mazsorettek csoportja kezdte a rendezvényt, őket Ivančík
Karolína és Aibek Viktor szavalatai követték. Az
emléklapok átadása után zongorán játszottak Majer
Veronika és Majer Lóránt,majd Ivančík Karolína és Aibek
Bernadett adtak elő egy egy verset. A vacsorát követően a
Hahota színjátszó csoport tagjai énekeltek
a
vendégeknek.
Ismételten szeretném megköszönni és hálánkat
kifejezni polgármester asszonyunknak Mgr. Mačica
Zdenkának a támogatást, segítséget a munkánk során
ugyancsak a véradóknak nyújtott támogatást.
Köszönöm a vezetőség tagjainak a kitartó munkát és
segítséget.
Mgr. Aibek Tünde
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Futbal v našej obci v r. 2019 - Labdarúgás községünkben 2019-ben
"A" mužstvo:
1.kolo
4.8.2019
2.kolo
11.8.2019
3.kolo
18.8.2019
4.kolo
25.8.2019
5.kolo
1.9.2019
6.kolo
8.9.2019
7.kolo
15.9.2019
8.kolo
22.9.2019
9.kolo
29.9.2019
10.kolo
6.10.2019
11.kolo
13.10.2019
12.kolo
20.10.2019
13.kolo
27.10.2019
14.kolo
3.11.2019
15.kolo
10.11.2019
Mladší žiaci:
1.kolo
24.8.2019
2.kolo
31.8.2019
3.kolo
7.9.2019
4.kolo
14.9.2019
5.kolo
22.9.2019
6.kolo
28.9.2019
7.kolo
5.10.2019
8.kolo
12.10.2019
9.kolo
19.10.2019
Prípravka:
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo

25.8.2019
29.8.2019
1.9.2019
8.9.2019
11.9.2019
15.9.2019
22.9.2019
25.9.2019
29.9.2019

17.00
17.00
17.00
17.00
16.00
15.30
15.30
15.30
15.30
15.00
15.00
14.30
14.30
14.00
14.00

Mostová - Košúty
Košúty - Jánovce
Tomašikovo - Košúty
Pusté Uľany - Košúty
Košúty - Veľké Uľany
Matúškovo - Košúty
Košúty - Veľká Mača
Horné Saliby - Košúty
Košúty - Dolné Saliby
Vozokany - Košúty
Košúty - Čierny Brod
Čierna Voda - Košúty
Košúty - Sládkovičovo
Dolná Streda - Košúty
Košúty - Šalgočka

14.30
14.30
13.30
13.30

Košúty - Jelka
Sereď - Košúty
Košúty - Váhovce
Trstice - Košúty
voľno
Košúty - Šoporňa
Pusté Úľany - Košúty
Košúty - Čierny Brod
Pusté Sady - Košúty

13.00
13.00
12.30
12.30

Trstice - Košúty
Košúty - Dolné Saliby
Jelka - Košúty
Košúty - Galanta
Veľké Uľany - Košúty
voľno
Košúty - Matuškovo
Sládkovičovo - Košúty
Košúty - Veľká Mača

Zároveň blahoželáme našim najmenším za výkon
na turnaji v Reci, kde skončili na krásnom 3 mieste,
keď z 10 zápasov prehrali len 1(s víťazom turnaja)
a 1 remizovali. Zároveň sa chceme poďakovať
aj rodičom, ktorý boli s nimi a fandili im.
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18.00 hod. - Spevácka skupina Nádej
18.30 hod. - Spevácka skupina Gyönkaláris – éneklőcsoport
19.00 hod. - Maďarské šlágre a operety –
Lőrincz Roland a Nagy Noémi
20.00 hod. - Vystúpenie speváka Roba Kazíka
21:00 hod. - Vystúpenie speváka Bódi Csabiho
22:00 hod. - Vystúpenie Zumba Zoliho
23.00 hod. - DJ Cini – diskotéka až do rána

Vstup je voľný
Počas podujatia sa bude predávať:
Pečená klobása, cigánska pečienka, pečené ryby
a chutné občerstvenie.
Sprievodný program od 16:00 hod.:
Maľovanie na tvár, nafukovacia šmýkačka,
modelovanie balónov, detská manéž,
DHZ Košúty – predstavenie hasičskej techniky

Tešíme sa na Vašu účasť!

18.00 ó. - NÁDEJ éneklócsoport
18.30 ó. - Gyönkaláris – éneklőcsoport
19.00 ó. - Magyar slágerek és operettek –
Lőrincz Roland a Nagy Noémi
20.00 ó. - Robo Kazík fellépése
21.00 ó. - Bódi Csabi fellépése
22:00 ó. - ZUMBA ZOLI fellépése
23.00 ó. - DJ Cini – diszkó reggelig

A belépés díjtalan
A rendezvényen sült kolbászt, lacipecsenyét, sült halat,
lángost és különféle finom frissítőt fognak árusítani
Háttérprogramok 16.00 órától
Arcfestés, légvár, lufihajtogatás,
körhinta, a Kosúti Önkéntes Tűzoltó
Testület bemutatója

Mindenkit szeretettel várunk !
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