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dostáva sa Vám do rúk prvé tohtoročné vydanie az idei első Kosúti Híradót tartják a kezükben amelyik 
Košútskeho spravodajcu, ktoré sa Vám dúfame bude reméljük elnyeri tetszésüket. Továbra is szeretnénk 
páčiť. Naďalej Vám chceme predstavovať život v našej önöknek bemutatni falunk életét, a kulturális és közéleti 
obci a príspevky našich kultúrno-spoločenských szervezetek valamint iskoláink és óvodánk munkáját és 
organizácii, miestnych škôl,  materskej školy a ostatných hozzájárulásaikat amelyeket hiradónk hasábjain keresztül 
zariadení fungujúcich v našej obci. Priblížiť Vám ich juttatunk el önökhöz. 
všestrannú činnosť za uplynulé obdobie. Spravodajca Híradónk évente kétszer jelenik majd meg, az ára 
bude vychádzať dvakrát ročne, cena zostáva nezmenená változatlan maradt   (1,- €/ év). Példányszámait a Községi 
(1,- €/rok). hivatalban rendelhetik meg.
Výtlačok si môžete objednať na obecnom úrade.

Milí čitatelia Tisztelt olvasók

Úradné hodiny obecného úradu / Ügyfélfogadás:

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

Úradné hodiny stavebnej úradovne 
Ügyfélfogadás az  Építésügyi hivatalban:

Pondelok/ Hétfő:   08:00  -  12:00 a /és 13:00 -  16:00

Kontakt / Elérhetőség:

Telefón /Telefon: 031/ 784 91 30
Mobil / Mobil: 0903 525 676
E-mail / E-mail: 
Webové sídlo / Weboldal:  
  

ou.kosuty@stonline.sk
www.kosuty.sk

Otváracia doba miestnej pošty 
Ügyfélfogadás a  postahivatalban

Pondelok/ Hétfő: 08:15  - 13:00 a /és 14:00 - 15:30
Utorok/ Kedd:    08:15  - 13:00 
Streda/ Szerda:   08:15  - 13:00 a /és 14:00 - 17:30
Štvrtok/ Csütörtök: 08:15  - 13:00 a /és 14:00 - 15:30
Piatok/ Péntek: 08:15  - 13:00 a /és 14:00 - 15:30

Od 06.05.2016 na čerpacej stanici Jurky prevádzkujú stávkovú kanceláriu Nike
Otváracie hodiny: 08:00 do 16.00 hod. denne  aj počas víkendu

2016.05.06 - óta a Jurky benzinkúton Nike fogadási iroda üzemel a következő nyitvatartással:
08:00 do 16.00 naponta a hétvégéket beleértve

Oznamy a upozornenia  Közlemények és figyelmeztetések

 Upozorňujeme občanov, že termín  na zaplatenie 
dane z nehnuteľnosti alebo jej prvej splátky, ako aj 
poplatku za komunálny odpad je už za nami! Daň z 
nehnuteľnosti a poplatok za odpad sa platí poštovými 
poukážkami a samozrejme všetky dane aj poplatky sa 
môžu platiť bankovým prevodom na účet obce.

Vyzývame aj tých občanov, ktorí nezaplatili daň za 
psa, aby daň zaplatili do pokladne obecného úradu.

Upozorňujeme občanov na 
dodržiavanie  poriadku v 
miestnom cintoríne.  Kto bude 
nah lásený ,  že  odk ladá  
cintorínsky odpad mimo 
nádob, hrozí mu pokuta v 
zmysle VZN a Prevádzkového 
poriadku pohrebiska obce 
Košúty.
Ďalej vyzývame občanov aby 
udržiavali čistou a poriadok tak 
na verejných priestranstvách 
ako aj v okolí vlastných 
nehnuteľností. 

 
befizetésének illetve az elsö részlet befizetésének 
határideje lejárt, úgyszintén a hulladék elszáításáért 
befizetendő illeték határideje is lejárt.  Az ingatlanadót és a 
hulladékért való illetéket  postai utalvánnyal kell befizetni. 
Természetesen minden illeték és adó befizethetö a 
községi hivatal bankszámlájára is átutalással.
Felszólítjuk azokat a lakosokat akik nem fizették be a 
kutyaadót, hogy azt sziveskedjenek minnél elöbb befizetni 
a községi hivatal pénztárába. 
Figyelmeztetjük a lakosokat, hogy sziveskedejenek 
betartani a temető üzemeltetéséről szóló szabályzatot. 
Akit bejelentenek illetve tetten 
érnek,  hogy a temető i  
hulladékot a konténeren kívül 
helyezi el a szabálysértésért  
büntetés róható ki rá a Temetői 
rend betartásáról szólo 
határozat értelmében.
Továbbá felhívjuk lakosaink 
figyelmét sziveskedjenek 
r e n d b e n  t a r t a n i  a  
közterületeket valamint a saját ingatlanjuk környékét is.

Figyelmeztetjük a lakosokat, hogy az ingatlanadó 
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Poďakovanie Köszönetnyilvánítás

 Samospráva obce Košúty ďakuje  p. Františke 
Megovej, za šitie prehozov do domu smútku, 
p. Alžbete Valkovej  za darovanie kvetu do 
kultúrneho domu. Ďakujeme p. Ladislavovi Kollárovi 
za elektroinštalačné práce v kultúrnom dome, 
p. Petrovi  Rovenskému za skosenie záhrady za 
školou. Zároveň ďakujeme všetkým občanom, ktorí 
prispeli ošatením a inými vecami na charitatívnu 
činnosť organizovanú diakóniou Broumov, 
menovite:

Kosút község önkormányzata köszönetét fejezi ki a következő 
személyeknek: Megó Franciskának a halottasházba lévö lepel 
megvarrásáért, Valkó Erszébetnek virág adományozásáért 
a kultúrházba. Köszönetünket fejezzük ki Kollár László 
magánválalkozónak a villanyvezeték felújításáért a kultúrházban. 
Rovensky Péternek az iskola mögötti  kert lekaszálásáért és 
letisztításáért. Végül köszönetet mondunk minden lakosunknak 
akik használtruha  és mást termék adományozásával 
hozzájárultak a Broumovi egyházközség chari tatív 
rendezvényének sikeres megvalosításához. 
Név szerint:

Némethová Terézia Biliková Alžbeta Ščúryová Kvetoslava

Szabová Esztera Bocskayová Terézia Vargová Rozália

Bujáková  Priska Vajdová Alžbeta Popluhárová Ildikó

Benkovičová Adela Vojteková Anna Ščúryová Anna

Pellerová Margita Ščúryová Mária Valentová Marta

Popluhárová Alžbeta Kissová Valéria Bučková Ingrida

Plančíková Edita Szolga Zoltán

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • 

Blahoželáme  -   Gratulálunk

Obec Košúty zo srdca blahoželá k významnému životnému úspechu 
MUDr. Zoltánovi Bubeníkovi - bývalému občanovi našej obce (riaditeľovi 
Agentury vojenského zdravotnictví ČR), ktorého prezident Českej 
Republiky Miloš Zeman vymenoval na Pražskom hrade za brigádneho 
generála.

Kosút község szívből gratulál MUDr. Bubeník Zoltánnak falunk 
szülöttének, életének jelentős sikeréhez, akit a Cseh köztársaság 
államfője Miloš Zeman a Prágai várban generálissá nevezett ki. 

Možno málo ľudí v obci 
Košúty vie, že náš mladý 
spoluobčan Ján Kurucz 
vybojoval zlato v boxe v 
kategórii do 76 kg na 
majstrovstvách Európy 
žiakov 2016 v ruskej 
A n a p e .  S r d e č n e  
gratulujeme a želáme 
mu veľa víťazstiev.

Talán kevés kosúti lakos tudja, hogy él közöttünk egy tehetséges fiatalember, aki máris 
jelentős sikereket ért el az életben. Kurucz János a 2016-os diákeurópabajnokságon  
arany érmet boxolt ki az oroszországi Anapeban a 76 kg súlycsoportban. Gratulálunk és 
még sok ilyen sikert kívánunk .

Ďalej blahoželáme všetkým našim úspešným maturantom a absolventom vysokých škôl 
a želáme im  veľa šťastia, osobných a pracovných úspechov.

Továbbá gratulálunk a sikeres érettségizőknek és minden diáknak, aki sikeresen befejezte főiskolai tanulmányait. 
Kívánunk nekik sok szerencsét, boldogságot és sok sikert a további életük során.



•

•
•

Na zasadnutia obecného zastupiteľstva, o termínoch sa dočítate na oznamovacej tabuli pri obecnom 
úrade.

Na cvičenie AEROBICU pre detičky každý utorok od 17.00 hod.

Na RELAXAČNÉ CVIČENIE na uvoľnenie chrbtice a pohybového aparátu každú stredu od 19.00 hod.
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Pozývame Vás  -  Meghívjuk Önöket

Naši jubilanti - Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink:

Rozlúčili sme sa - Elbúcsúztunk

•

•
•

A helyi önkormányzat üléseire, melyek időpontjai a községi hivatal épülete előtt lévő hirdetőtáblán 
lesznek kifüggesztve.

AEROBICRA gyermekeknek, minden kedden 17.00 órától.

TORNÁRA, amely a hátgerinccel kapcsolatos problémák megelőzésére irányul szerdánként 19.00 

Naše novorodeniatka 
- Újszülötteink

Manželstvo uzavreli 
 - Házasságot kötöttek

Oravec Oliver
Lukovič Dávid
Francisci Viktor
Polcer Simona Petra
Dinková Sara
Kmeťová Veronika
Takáčová Lea
Martinčíková Liana

Balázs Horváth - Klaudia Lukovicsová

Ing. Martin Brincka  - Mgr. Adela Korená

MUDr. Marián Blšták - Mgr. Barbara Szomolay

JUDr. Ladislav Siranko - Elena Bacigalová

Peter Vrabček - Mgr. Anikó Krištofová

Ing. Ján Macala - Mgr. Michaela Csóková

Ionut - Claudiu Potoret - Hanka Lučanová

23.01.2016

13.02.2016

29.04.2016

21.05.2016

21.05.2016

04.06.2016

11.06.2016

40-roční / 40. életévét betöltötte:  Ing. Ladislav Cerovský, Csaba Nagy, Roman Kysela, 
Roman Tánczos, Maroš Šárkán, Igor Benkovič, Roland Psota, Attila Rencéš, Janette Bučková, 
Ing. Beáta Cerovská, Žaneta Munkácsyová, Zuzana Bujňák, Alica Palšovičová, Erika Turinič, 
Iveta Audiová, Ľubica Mičeková, Edita Pokorná, Alena Beskidová, Patrik Pokorný, Eva Soosová, 
Mgr. Iva Kuchárová Žingorová

50-roční / 50. életévét betöltötte:  Lýdia Žabková, Zuzana Baánová, Júlia Botlíková, Peter Botló,
Zoltán Sárkány, Miroslav Piroska, Róbert Zrubec, Ján Mihalovič, Mgr. Dana Agócsová, 
Soňa Šuláková, Vlasta Prokopecová

60-roční / 60. életévét betöltötte:  Jozef Uhlík, Ladislav Király, Michal Mészáros, Anton Mihók, 
Lýdia Otrubová, Alžbeta Petreková, Helena Mészárosová, Helena Pastvová, Irena Mészárosová, 
Anna Sláviková, Éva Macsicza, Alžbeta Psotová, Ing. Oľga Hoferová, Anna Danková, Anna Kohútová

65-roční / 65. életévét betöltötte:  Ivan Rovensky, Alexander Kász, Mária Kriváneková, Alžbeta Valková, 
Zlata Palšovičová, Marta Zopková, Edita Šárkánová, Eva Husárová, Veronika Valentová, Rozália Vargová, 
Ing. Stanislav Jurík

70-roční / 70. életévét betöltötte:  Ján Filipovič, Mgr. Zuzana Slivenská

75-roční / 75. életévét betöltötte: Eduard Bubeník, Margita Audiová, Eva Benešová, 
Anna Bubeníková, Zlatica Pellerová

80-ročná / 80. életévét betöltötte:  Mária Halupková

85-roční / 85. életévét betöltötte:  Vojtech Knapp, Alžbeta Ötvösová, Alžbeta Žabková, Zita Bočkayová, 
Mária Molnárová

Benešová Alžbeta (95)
Ötvös Augustín (85)
Sárkányová Irena (91)

Mestyáneková Valéria (83)
Augustín Milan (87)
Csicsola Dezider (85)

Valent Ľudovít (67)
Popluhár Alexander (66) 
   náš bývalý spoluobčan / egykori  polgártársunk

Česť ich pamiatke! - Tisztelet emléküknek!
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hviezdach, kde sme sa preniesli aj do dávnej minulosti, KARNEVAL
keď ľudia sledovali hviezdy na nočnej oblohe a pomenovali Karneval, ktorý sa konal dňa  29.1.2016 sa niesol v duchu 
všetky súhvezdia doteraz známe. Prednáška prispela aj k farieb. Prvý polrok sme ukončili zábavou rôznych 
vyučovaciemu predmetu prírodoveda, kde sa žiaci o prekrásnych masiek. Treba pochváliť fantáziu a dôvtipnosť 
planétach a súhvezdiach učia. Zaujímavou formou sa deti pri výrobe a prezentovaní masiek. V tanečnom rytme sa 
naučili aj veľa nových poznatkov. Cesta domov nám striedali najrozmanitejšie rozprávkové a filmové bytosti. 
ubehla ako nič.Bolo vidieť radosť detí aj rodičov, ktorí sa vo veľkom počte 

 zúčastnili tohto podujatia. Karneval pokračoval detskou 
Deň narcisov

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy 
proti rakovine a tento rok sa koná už po 20-ty krát. Ulice 
miest a obcí v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 – zaplavia 
žlté narcisy a každý, kto si ich 
pripne na svoj odev, týmto gestom 
vyjadrí podporu a spolupatričnosť 
s tými, ktorí bojujú s rakovinou. 
V h o d e n í m  d o b r o v o ľ n é h o  
pr íspevku  do  pok ladn ičky  
dobrovoľníkov Dňa narcisov 
zá roveň  pomôže te  z ískať  
finančné prostriedky na pomoc 
onkologickým pacientom a ich 
rodinám na celom Slovensku. 
Každoročne sa zapájame do tejto 
akcie a tak aj tento rok tomu 

diskotékou. Bez sladkej odmeny za peknú masku nebolo inak. Sme radi že aj tou 
neodišiel nikto. Tento deň bol spojený aj so slávnostným troškou môžeme prispieť k 
odovzdávaním vysvedčení, na ktoré sa deti tešili. množstvu ľudí prispievajúcich na 
Ďakujeme mamičkám ale aj babičkám za sladkosti, ktoré dobrú vec a hlavne pomoc tým, 
pre svoje deti pripravili. ktorí to potrebujú. Prispievajúcim občanom našej obce  zo 

srdca Ďakujeme!
Rodičovský ples

Výbornú zábavu zažili všetci tí, ktorí prišli dňa 13. februára Turnaj troch obcí
2016 na náš XVI. Rodičovský ples. O zábavu sa postarala Základná škola V Čiernom Brode každoročne organizuje 
hudobná skupina Nostalgia. Účasť bola nadmieru športové podujatie pod názvom Turnaj troch obcí. Košúty, 
uspokojivá, ples prebiehal vo veľmi dobrej atmosfére. Mostová a Čierny Brod slovenské aj školy s vyučovacím 
Ľudia odchádzali domov spokojní, a sľúbili účasť aj na jazykom maďarským sa na tento športový deň pripravujú 
budúci rok. svedomito. V tomto roku sa súťažilo vo viacerých 
Riaditeľka školy, pani učiteľky a všetci žiaci ďakujú tým disciplínach: vybíjaná, futbal, hod kriketovou loptičkou, 
rodičom a priateľom školy, ktorí sa svojou účasťou a beh na 600 metrov, beh na 60 metrov, skok do diaľky z 
príspevkami pričinili o úspešný priebeh XVI. Rodičovského miesta. Vo všetkých disciplínach sa žiaci našej školy 
plesu. Za pomoc  pri výzdobe a upratovaní sály ďakujeme umiestnili na prvých troch miestach. Vo vybíjanej sme sa 
všetkým rodičom. Hlavnú cenu umývačku riadu do umiestnili na I. mieste, vo futbale na 
tomboly poskytla firma Mifont s.r.o. II. mieste . hod kriketovou loptičkou- 
. ĎAKUJEME ! Jeremy Lovász  I. miesto, Daniel 

Lacko II. miesto, Viktória Vrzúková 
Vynášanie Moreny III. miesto skok do diaľky z miesta: 

Každý rok sa po zime tešíme na jar a preto sa so zimou Jeremy Lovász III. miesto, Klaudia  
lúčime vynášaním Moreny, ktorá sa tento rok uskutočnila v Jombíková III. miesto. Naši žiaci sa 
spolupráci s miestnym spolkom  Matice slovenskej v na tento turnaj pripravujú s p. 
Košútoch dňa 11.3.2016. Žiaci s pani učiteľkami pripravili učiteľkou veľmi svedomito a 
krásny program, ktorý spolu aj s malými škôlkarmi zakaždým žnú úspechy, z ktorých 
predviedli v kultúrnom dome. Morenu sme vyniesli v majú nesmiernu radosť. Tieto 
sprievode až k Dudváhu kde sme ju spálili a hodili do vody.  športové aktivity prispievajú k 
Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí  prišli s zdravému pohybu na čerstvom 
nami privítať dlho očakávanú jar. vzduch a tým pádom aj ku zdraviu 
Návšteva Hvezdárne v Hlohovci našich detí. 
Dňa 31. marca 2016 sme navštívili program pre žiakov vo 
hvezdárni v Hlohovci. V úplnej tme sme s očakávaním Turnaj „O pohár predsedu COOP Jednota Galanta“
sledovali prekrásne predstavenie o planétach a Jednota Galanta tento rok vyhlásila súťaž vo vybíjanej  

Základná škola Jerguša Ferka v Košútoch 

Košútsky spravodajca - Kosúti híradó 2016 - I



„O pohár predsedu COOP Jednota Galanta“, ktorý sa prerozprávali celý príbeh svojim rodičom.
konal dňa 26. mája 2016. Do tejto súťaže sa zapojilo veľa 
škôl. Prvé zápasy sa odohrávali na rôznych školách. Naša MDD

Tento rok sme sa tohto sviatku všetkých detí zúčastnili 
akcie „ MDD bezpečnostných a Záchranných zložiek“ pri 
vodnej ploche Koleno v Seredi. V poobedňajších hodinách 
nás navštívili, tak ako každý rok záchranári so svojimi 
štvornohými priateľmi, štvorkolkou a autom, na ktorých 

škola súťažila na Základnej škole M. R. Štefánika v 
Galante.  Umiestnili sme sa na I. mieste čím sme si 
zabezpečili postup do finále tejto súťaže, ktoré sa bude 
konať dňa 21. júna 2016. Držte nám palce aby sme 
zvíťazili a robili dobrú reklamu našej škole aj obci!

povozili všetky deti.  Samozrejme tento deň ani jedno dieťa 
Divadelné predstavenie neodišlo bez sladkosti, pretože sme maľovali na asfalt 

Dňa 31. mája 2016 sme navštívili divadelné predstavenie „ pred miestnym obchodom COOP Jednota. Za krásne 
Princ BAJAJA“ na Novej scéne v Bratislave. Pred obrázky ich odmenili sladkosťami. Touto cestou by sme sa 
predstavením sme mali ešte chvíľku čas a tak sme sa chceli poďakovať pani starostke, ktorá pre nás vybavila 
prešli po obchodnej ulici a zastavili sme sa v MC Donald, autobus na prepravu do Serede, a v neposlednom rade 
kde si naše deti pochutnali na raňajkách. Divadlo deti našim milým kamarátom záchranárom a vedeniu COOP 
očarilo a s očakávaním čakali na prvé slová všetkých Jednota. ĎAKUJEME!
hercov. Predstavenie bolo prekrásne, a aj deti sa zapájali 
do deja, čím boli neskutočne unesené. Veríme, že doma                                 PaedDr. Ingrid Chovancová
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A JERGUS FERKO Alapiskola

elvégzéséért minden szülőnek köszönet jár. A tombola JELMEZBÁL
első díját, egy mosogatógépet a Mifont s.r.o. ajándékozta.     2016.január 29-én rendeztük meg jelmezbálunkat, amely 
KÖSZÖNJÜK!sokszínűségével képviseltette magát. Az első félévet a 

jelmezek felvonulásával, bemutatásával fejeztük be. 
Dicséret ihleti a fantáziadús kreativitásért a gyerekeket és VILLŐZÉS ÉS A TAVASZ KÖSZÖNTÉSE
a szülőket egyaránt. A táncritmusban különféle filmhősök Minden évben örülünk a tél végének és alig várjuk a 
és mesefigurák váltották egymást. Vidáman szórakoztak a tavaszt. A tavasz érkezését Villőzéssel ünnepeljük. Ezen 
diákok és a szülők is, akik szép számban eljöttek a rendezvényre az idén 2016. március 11-én került sor s a 
rendezvényre. Természetesen senki sem ment haza édes Matica slovenská helyi szervezetével közösen szerveztük 
jutalom nélkül. A jelmezbál második részében meg. A tanítónénik segítségével a gyerekek egy szép 
gyermekdiszkóra került sor, amely egy kis időre műsort tanultak be, amelyet a kis óvodások műsora után 
ünnepiessé vált, ugyanis kiosztottuk a félévi adtak elő a kultúrházban. Ezt követően a Dudvág folyóhoz 
bizonyítványokat. 
Az anyukáknak és a nagymamáknak köszönjük a sok 
finomságot.

SZÜLŐI BÁL
         Nagyon jó hangulatban töltötték az éjszakát 
mindazok, akik 2016. február 13 – án    részt vettek az 
iskola  XVI. Szülői bálján. A talp alá valót a Nosztalgia 
együttes biztosította. A részvétel rendkívül jó volt, a 
bálozók elégedetten mentek haza és megígérték 
részvételüket a következő bálon is. 
Az iskola igazgatónője, a tanítók, valamint a gyerekek 
ezúton mondanak köszönetet a szülőknek és az iskola 
barátainak, akik részvételükkel vagy adományaikkal 
hozzájárultak a XVI. Szülői bál sikeres megrendezéséhez. 
A terem feldíszítéséért és az előkészületi munkák 
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vonultunk, ahol a szokásokhoz híven a „roszz, telet Alapiskolában harcoltak a többi csapattal és az első 
jelképező bábut“ meggyújtottuk, majd a vízbe dobtuk. helyen végeztek. Ezzel bebiztosították a döntőben való 
Mindenkinek köszönjük hogy eljöttek és velünk együtt részvételüket, amelyre 2016.június 21-én kerül majd sor. 
köszöntötték a várva várt tavaszt. Szurkoljanak nekünk, hogy ismét jó hírnevet szerezzünk 

iskolánknak és egyben a községünknek is !
A GALGÓCI CSILLAGVIZSGÁLÓ 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁSMEGLÁTOGATÁSA
     2016.május 31-én Pozsonyba látogattunk el, ahol a       2016.március 30-án a galgóci csillagvizsgálóban egy 
Nová Scéna színházban tekintettük meg a „BAJAJA iskolai programot tartottak, amelyen mi is részt vettünk. 
Herceg“ című előadást. Mivel korábban érkeztünk a Teljes sötétségben volt lehetőségünk figyelni a világűrt s a 
fővárosba, tettünk egy sétát az egyik utcában és a MC benne zajló eseményeket. Láttunk egy érdekes 
Donald étkezdében friss reggelit fogyasztottunk. Az dokumentumot a csillagászat történelméről, megtudtuk, 
előadás csodálatos volt, mindenkit lenyűgözött főként hogyan figyelték a világűrt régen az emberek, hogyan 
azzal, hogy a gyerekek is bekapcsolódhattak az nevezték el a bolygókat, amelyeknek a nevük a mai napig 
előadásba. Otthon bizonyára lelkesen elmesélték fennmaradt. A program nagyon tanulságos volt és segít a 
szüleiknek az élményeiket. tanulóknak jobban megérteni a természetrajz tananyagát. 

Az út hazafelé gyorsan elszállt és mi sok érdekes 
ismerettel érkeztünk haza. GYERMEKNAP 

Ezen a napon Szeredben a „Koleno“ víztároló melletti 
térségben került sor a „Biztonsági és mentőszolgálat NÁRCISZ-NAP
gyermeknapja“ elnevezésű rendezvényre, amelyen a mi       A Szlovák Rákellenes Liga által megrendezett egyetlen 
iskolánk is részt vett. Délután az előző évekhez hasonlóan nyilvános jótékonysági gyűjtésre az idén immár a huszadik 

alkalommal került sor, amikor a városok és falvak utcáin az 
emberek többsége nárciszt visel az öltözékén. 2016. 
április 15-én ezzel a gesztussal fejezték ki az emberek a 
támogatásukat és az együttérzésuket a rák ellen harcoló 
társaikkal. Ugyanakkor kisebb – nagyobb pénzösszeg 
adományozásával hozzájárulhatunk Szlovákia onkológiai 
betegeinek és családjuknak a támogatásához. Iskolánk 
már jónéhány esztendeje bekapcsolódik ezen humánus 
cselekedetbe és ez az idén sem volt másképp. Örülünk 
annak, hogy mi is hozzájárulhatunk azon tömegekhez, 
akik e gyűjtésben részt vesznek. Községünk valamennyi 
adományozójának ezúton mondunk köszönetet.

HÁROM KÖZSÉG TORNÁJA
meglátogattak bennünket régi barátaink négylábú      A vízkeleti szlovák tannyelvű alapiskola évente rendezi 
kedvenceikkel. A gyerekek örültek a kutyusok meg Kosút, Hidaskürt és Vízkelet iskolái részére ezt a 
bemutatójának és nagy érdeklődéssel ültek fel a szolgálati serleget, amelyre a szlovák és magyar iskolák egyaránt 
kis járművekre, amelyek egy körúton szálították őket.  lelkiismeretesen készülődnek. Ezévben nemcsak a kiütős 
Természetesen senki sem ment haza édesség nélkül, játékban és a labdarúgásban mérték össze erejüket a 
ugyanis a COOP Jednota előtt a gyarmekek az aszfaltra csapatok, hanem egyéni sportban is versenyeztek a 
rajzoltak és a szép „művekért“ mindenki kapott kis tanulók. Volt krikett-labda dobás, 600 méteres és 60 
ajándékot. Ezúton mondunk köszönetet polgármester méteres futás, valamint helyből távolugrás. Tanulóink 
asszonyunknak, aki bebiztosította az autóbuszt Szeredbe, csaknem minden számban az első három helyre 

s bekerültek : kiütős játék – 1.helyezet, labdarúgás – 
2.helyezet, krikettlabda dobásban Lovász Jeremy végzett 
az első helyen, a második Daniel Lacko lett, harmadikként 
pedig Vrzúk Viktória végzett. Távolugrásban Lovász 
Jeremy és Jombík Klaudia a harmadik helyezetet érték el. 
Tanulóink a tanító néni segítségével rendszeresen 
becsületesen készülnek ezen rendezvényre és mindig 
örülünk a jó eredménynek. Ez az aktivitás nagyban 
támogatja a tanulók sportolni akarását és az 
egészségüket. 

TORNA A GALÁNTAI COOP JEDNOTA 
FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET ELNÖKÉNEK A 

SERLEGÉÉRT
      A Galánta COOP Jednota F.SZ.  az idén is versenyt nem utolsó sorban barátainknak a mentőszolgálatból, 
hirdetett kiütős játékban a szövetkezet elnökének a va lamin t  a  COOP Jedno ta  veze tőségének .               
serlegéért, amelybe nagyon sok iskola benevezett.  Az KÖSZÖNJÜK !
első mérkőzésekre különféle iskolákon került sor 
2016.május 26-án. . A mi tanulóink a Galánta M.R. Štefánik                  PaedDr. Ingrid Chovancová
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 V druhej časti vyučovacieho roku sme uskutočnili na našej 
škole veľa zaujímavích aktivít. 

Pod vianočným stromčekom popri rôznych 
darčekoch každý rok ležali aj zaujímavé  knižky. Tieto 
posledné Vianoce však boli od predošlých trochu odlišné. 
Okrem toho, že sme rozšírili našu knižnicu, vďaka p.  
Karolovi Fellingerovi všetci  žiaci obdržali jednu knižku a 
boli veľmi šťastní, že si ich môžu zobrať domov. Ďakujeme  
p. Fellingerovi za krásne darčeky.
V januári sme obdržali prvú poukážku na  Domestos, ktorú 
sme získali v rámci súťaže a podarilo sa nám aj nakúpiť 
všetko, čo potrebuje škola. Druhá časť našej výhry prišla v 
apríli a znovu sme doplnili zásoby.  
Dňa 8. januára sme usporiadali náš tradičný maškarný 
ples. Deti veselo tancovali, dobre sa zabávali a 

samozrejme najväčšou atrakciou pre všetkých bolo 
žrebovanie tomboly, ktorej bolo neúrekom. Ceny boli 
zaujímavé a hodnotné. Vďaka všetkým, ktorí akoukoľvek 
formou podporili naše podujatie. 
Žiaci našej školy už tradične vystupujú na výročnej 
členskej schôdzi Csemadoku a ani tohto roku to nebolo 
inak. Nakoľko sa schôdza konala vo fašiangovom období, 
predstavili sme sa aktuálnym veselým programom. Deti 
vystupovali vo fašiangových kostýmoch, predniesli 
básničky,  pesničky a veselo si aj zatancovali. Týmto 
programom sme sa poďakovali MO Csemadoku za 
celoročnú podporu.
Na spomienkovú slávnosť na počesť výročia maďarskej 
revolúcie sme aj tentokrát pripravili krásny program. Malí 
„husárikovia“ pochodovali, recitovali krásne básne, 
srdiečkami symbolizovali farby národnej vlajky a klopaním 
s palicami diktovali rytmus k piesni : „Magyarnak 
születtem, magyar vagyok, magyarként élek, ha kell, 
halok...“
( Narodil som sa maďarom, som maďar, chcem žiť a keď 
treba, umrieť, ako maďar...)

Popoludnie Veľkonočnej  kreatívnej tvorby sa na 
našej škole stalo už tradičným podujatím. Dňa 21. marca 
sa zišlo veľa detí  v kultúrnom dome  a v dobrej nálade 
očakávania významných jarných sviatkov vytvárali rôzne  

Zo života 
Základnej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským 
v Košútoch 
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ozdoby na poličku, ku kvetom, alebo na sviatočný stôl. 
Všetci si nakoniec zobrali domov malé kuriatka, zajačiky, 
košíčky  a krásne vajíčka.

Dňa 12. apríla sme sa spolu so žiakmi Základnej 
školy Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom 
maďarským v Sládkovičove vybrali do Dunajskej Stredy, 
kde sme si pozreli kreslený film „Agymanók“. Pre žiakov to 
bol nezabudnuteľný zážitok aj z dôvodu, že niektorí boli 
prvýkrát v živote v kine. 

V tomto roku sa Deň Zeme rozrástol na „Týždeň 
Zeme“. Začalo sa to projektom „MORE“, ktorý sme vytvorili 
z rôzneho odpadového materiálu. Potom nasledovala 
prednáška o tom, akú škodu môžeme narobiť trúsením a 
rozhadzovaním odpadu. Premietali sme aj náučný film, v 
ktorom žiaci prekvapene pozerali na obrovské kopy 
odpadu nahromadeného hoci aj na dne mora. Rozprávali 
sme sa o ochrane životného prostredia, o tom, čo by sme 
my vedeli urobiť pre našu Zem, čo nám dáva naša Zem a 
sme od nej podobne závislí, ako dieťa od matky. Sme jej 
dlžní vďakou, láskou a treba ju opatrovať, skrášľovať a 
chrániť.
Teóriu nasledovali činy, do ktorých sa zapojili aj rodičia. 
Obnovili časť predzáhradky, vyčistili ju a zasadili kvety. V 
práci ešte budú pokračovať. 

Prvá májová nedeľa patrí matkám – oslavuje sa 
Deň matiek. V našej obci sa tieto oslavy konali dňa 15. 
mája 2016 v kultúrnom dome. Žiaľ pre chorobu bola škola 
zatvorená a tak sme nemohli predniesť náš program na 
slávnosti. V škole sme však v úzkom kruhu oslávili   tento 
krásny sviatok.

Združenie rodičov sa zapojilo  do súťaže nadácie 
PP a v prípade úspechu by sme zo získaných financií v 
mesiaci jún chceli usporiadať deň rodiny.
Dňa 7. júna  2016 plánujeme zrealizovať výlet do 
Bratislavy spojený s návštevou zoologickej záhrady, ktorý 
sme vyhrali v rámci súťaže vyhlásenej obchodným 
reťazcom TESCO.

Naplánovali sme aj menšie vychádzky do prírody a 
návštevu divadelného predstavenia. 
Potešením môžeme konštatovať, že o nieko dní budeme 
mať za sebou úspešný školský rok. Touto cestou sa 
chceme zo srdca poďakovať všetkým, ktorý nám 
pomáhajú. Naša vďaka patrí Obecnému úradu v 
Košútoch, p. Mgr. Miriam Szőke s rodinou, p. Františkovi 
Macsiczovi ml. s rodinou, rodine Aibekovej, mamičke 
Szabóovej, p. Danielovi Vajdovi, p. Ľudovítovi Csadimu, p. 
Zoltánovi Valkovi s rodinou , spoločnosti ATTID v 
zastúpení p. Rolandom Lanczom, p. Gabriele Molnárovej, 
p. Františkovi Ollému a p. Ing. Kataríne Fekulovej 
Vajdovej. 
S úctou v nádeji dobrej budúcej spolupráce 

Mgr. Ildikó Pálinkásová a Éva Macsicza
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ismét nagyon sokan voltunk. A kellemes ünnepváró 
hangulatban minden gyermek sok-sok szép munkát 
készített, s végül aranyos nyuszival, tojással, kiscsibével, 
kosárkával mehetett haza.
Április 12-én a diószegi Petőfi Sándor Alapiskolával 
közösen Dunaszerdahelyre látogattunk a művelődési 
központba, ahol az  Agymanók című rajzfilmet tekintettük 
meg. A tanulók nagy érdeklődéssel nézték a filmet, hiszen 
közülük még csak egy-két tanuló volt életében moziban, a 
többségnek ez volt az első alkalom.
Az idei Föld napja iskolánkon a Föld hetévé nőtte ki magát. 
Kezdődött a tenger projekttel, amit hulladék 
felhasználásával készítettünk. Ezt követte egy előadás, 
melyen megbeszéltük, milyen káros tud lenni a 
szemetelés. Egy kisfilm vetítése során a tanulók látták, 
micsoda szeméthegyek tornyozódnak még a tengerben is. 
Beszéltünk a környezetvédelemről, mi az, amit mi is meg 

t u d u n k  t e n n i  a  
Földért és arról, hogy 
mi mindent kapunk a 
Földtől, mennyire 
függünk tőle, mint 
gyermek az anyjától. 
Ezért hálával és 
szeretettel tartozunk 
neki. Ápolni, védeni 
és gondozni kell őt. 
Az elméletet tettek 
követték, melybe a 
s z ü l ő k  i s  

bekapcsolódtak. Az iskola előtti kiskertet megtisztítottuk a 
gyomoktól, kövektől és sok szeméttől. Ültettünk ki új 
növényeket. A munka még nem fejeződött be. A 
tereprendezést majd füvesítés követi.
Május első vasárnapja az édesanyák napja. 
Községünkben az anyák napját május 15-én tartották meg 
a kultúrházban. Ezen az ünnepségen a mi iskolánk sajnos, 
nem tudott részt venni, ugyanis betegség végett zárva volt 
az intézmény. Az anyák napját azonban megtartottuk, 
igaz, csak az iskolában, szűkebb körben.
Amennyiben sikerül elnyernünk a szülők szövetsége által 
a PP Alapitványhoz benyújtott pályázatot, az elnyert 
összeget egy családi nap megszervezésére forditanánk. 
Erre a családi napra júniusban kerülne sor.
Június 7-én kerül majd sor az állatkerti látogatásra 
Pozsonyban. Ezt a kirándulást a TESCO üzlethálózattól 
nyertük, mivel iskolánk bekapcsolódott az általuk 
meghirdetett versenybe, melyen sikeresek voltunk. 
Tervbe van véve még néhány kisebb kirándulás, 
kiruccanás a környéken esetleg egy színházlátogatás is 
még szóba jöhet az iskolaév végéig. 
Mindent egybevetve ez az iskolaév is nagyon sikeresnek 
mondható, amihez támogatóink is nagy mértékben 
hozzájárultak. Köszönetet szeretnék mondani a Kosúti 
K ö z s é g i  H i v a t a l n a k ,  a  C s e m a d o k  K o s ú t i  
Alapszervezetének, Vajda Dani bácsinak, ifj. Macsicza 
Ferencnek és családjának, Mgr. Szőke Miriamnak és 
családjának, Valkó Zoltánnak és családjának, az Aibek 
családnak, Csadi Lajosnak, Szabó anyukának,  Lanz 
Rolandnak az ATTID PT képviseletében, Molnár 
Gabriellának, Ollé Ferencnek, Ing. Fekula Vajda 
Katalinnak. 
A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel

Mgr. Pálinkás Ildikó és Macsicza Éva
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A magyar alapiskola 
tevékenységéből

 Iskolánk nagyon aktív tevékenységet folyatott a tanév 
második felében is.
Karácsonykor mindig kerül a fa alá a játék mellé könyv is. 
Az idén azonban nemcsak az iskolai könyvtárat bővítettük, 
hanem Fellinger Károly jóvoltából minden gyerek kapott 
könyvet, melyet boldogan vittek haza. Köszönjük Fellinger 
Károlynak a szép ajándékot.
Januárban megérkezett a DOMESTOS nyereményünk 
első részére 
szóló utalvány, 
amit sikerült is 
levásárolni. A 
n y e r e m é n y  
második része 
á p r i l i s b a n  
érkezett. Újból 
feltöltöttük az 
i s k o l á n  
készleteinket 
Domestosból.
Január 8-án mi is báloztunk. A gyerekek nagyon jól 
szórakoztak. Sokat táncoltak és a tanító néni vezetésével 
vidám versenyek is voltak. A fő attrakció az idén is a 
tombolahúzás vol t .  Rengeteg érdekes, szép 
nyereménnyel gazdagodva mehettek a tanulók haza. 
Köszönet minden támogatónknak, aki bármilyen módon 
hozzájárult a rendezvény létrejöttéhez. 
Iskolánk tanulói már több éve szerepelnek a Csemadok 
Kosúti Alapszervezetének évzáró taggyűlésén. Idén se 
volt ez másképp. Mivel már benne jártunk a farsangban, 
magától adódott, hogy farsangi műsorral szerepelve 
köszönjük meg a Csemadok alapszervezetének az egész 
évi támogatást. A vidám jelmezekbe öltözött kisdiákok 
versikékkel, dalokkal, kis tánccal tarkított műsora üde 
színfoltja volt az évzáró gyűlésnek.
 Az idén március 15-e kapcsán ismét nagyszerűen sikerült 
az ünnepi műsor. A kis "huszárok" meneteltek, gyönyörű 
szavalatok hangzottak el, nemzeti színű szívekkel 

szimbolizáltuk a nemzeti lobogó színeit, a botok ütemes 
kopogása növelte a dal mondandóját: "Magyarnak 
születtem, magyar vagyok, magyarként élek, ha kell 
halok..."
Hagyományos rendezvény iskolánkon a Húsvéti 
játszóház, melyet idén március 21-én tartottunk meg.
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Zo života materskej školy...

Za niekoľko rokov sme spoločnými Väčšina detí sa bavila a užívala si tieto fantáziu na uzdu. Na výstavke ,, 
silami a úprimnou snahou urobili veľa chvíle. Tým, že ste prišli , spravili ste umeleckých výmyslov,, sme mali 
za to, aby sa naše deti v materskej nielen niečo pre svoje deti, ale aj pre všetko možné, robotov, kvety ,vtáky, 
škole cítili čo najlepšie, aby každá seba, pre našu veľkú škôlkarskú zvieratá, domy, učebné pomôcky. 
minúta bola taká v ktorej „je dobré byť rodinu. ĎAKUJEME a tešíme sa na Našli sa aj takí, ktorí do starých 
dieťaťom“. Snažíme sa spoznať ďalšie stretnutie s Vami. pneumatík zasadili kvety. Napokon  
požiadavky rodičov, aby sme im mohli Naša škôlka uctieva národné tradície, sme sa dozvedeli, že každému sa to 
vyjsť v ústrety, ak je to v našich silách. preto sme s radosťou vyhoveli páčilo a považovali to za príjemnú 
Vždy pri každom rozhodovaní je v formu rodinnej zábavy pri tomto 
centre našej pozornosti dieťa a jeho uponáhľanom životnom štýle.
prirodzené potreby. Materská škola sa Od 10. mája do 13.mája sme 
sústreďuje na to, aby deti vyrastali v absolvovali v poradí 5. plavecký 
láskavom a bezpečnom prostredí. 
Pokúšame sa zosúladiť životné 
hodnoty rodín a MŠ. (ak máte záujem 
nahliadnuť do diania v MŠ kliknite na 
www.mskosuty.estranky.sk).
          Máme za sebou pár rušivých 
mesiacov. 16. Januára sa uskutočnil 
rodičovský ples, ktorý sa niesol v 
dobrej nálade a plný spokojnosti. 

miestnej organizácii Matice slovenskej 
Každý rok pravidelne v zimných 

a zúčastnili sme sa na vynášaní 
mesiacoch nás navštívi ujo poľovník 

MORENY. Po kultúrnom programe v 
Andrej Strýček. Tento krát nás potešil 

KD sme odprevadili ,,Morenu k 
preparovanými zvieratami. Deti si ich 

Dudváhu,, po jej zapálení a hodení do výcvik. Niektoré deti sa už v rannom 
mohli obhliadnuť z blízka a mohli sa 

vody sme verili v príchod jarného veku naučia plávať. Plávanie dobre 
ich aj dotknúť. Bolo to pre nich veľmi 

počasia. pôsobí na všetky svalové skupiny  a 
vzrušujúce. Dúfame, že ujo Andrej 

V MŠ oslavujeme narodeniny detí, deti sa učia pohybovať vo vode 
príde aj na budúci rok. Čakáme ho.

avšak nezabúdame ani na našu bezpečne a s radosťou.
29. februára sme mali divadlo ,,O 

planétu ZEM. Deň Zeme sme tento rok Na jar, keď sa príroda zobudí vždy sa s 
Snehovej kráľovnej,, do ktorého sa aj 

oslávili jedinečných spôsobom, láskou a radosťou chystáme na oslavu 
deti mohli aktívne zapojiť.

vyhradili sme jej celý týždeň. Deti boli Dňa matiek. Spievame, nacvičujeme 
Dňa 9.3.2016 už tradične sme 

účastníkmi zaujímavých aktivít, tance a básničky. Aj tento rok sme 
spoznali recykláciu papiera, hravým odovzdali kyticu pesničiek, tancov a 
spôsobom sa oboznámili kolobehom 
vody , z odpadového materiálu vyrobili 
robota EMILA a tiež aj záhradu plných 
tulipánov. Navštívili sme Ekopark v 

usporiadali stretnutie všetkých 
vodníkov, víl, čarodejníc, batmanov a 
všakovakých iných bytostí. Ale o to, 

krásnych slov mamičkám a babičkám, aby sa stretli všetky tieto kúzelné 
ktoré so slzami v očiach prijímali lásku bytosti sa postarali : kolektív MŠ a 
ktoré sme ňou odovzdávali.rodičia . 
1.júna sme oslávili deň detí. Bolo nám Posledné roky sa karneval konal v MŠ. 
krásne a veselo. Kreslili na betón pred Ale keďže sme sa rozrástli, čo sa týka 

blízkosti Veľkých Úľan a posledný deň jednotou a za odmenu sme potom počtu detí, tento krát sme to 
v týždni k nám prišlo mobilné spapali nanuky. Ani tento rok na nás usporiadali v kultúrnom dome za 
planetárium, ktoré očarilo deti aj pani nezabudli naši priatelia z RESQUE a účasti rodičov, starých rodičov a 
učiteľky. Do EKO týždňa sme zapojili ich psíčkovia.  Na cvičisku pri parku priateľov školy. Po slávnostnej 
celé rodiny. Prichystali sme im úlohy:1.  nám predviedli svoju šikovnosť a promenáde masiek nasledovali 
odpovedať na EKO hádanky a 2. múdre hlavičky. Veľmi dobre sme sa súťaže. Tanečné kreácie by nevznikli 
vytvor i ť  n iečo z odpadového bavili, bolo nám s nimi dobre. bez hudby. O hudobnú produkciu sa 
materiálu. Musíme sa priznať, že prvé Dôležitou časťou našej výchovnej postarala skupina STEP UP. Deti 
reakcie boli všelijaké, nie každý bol práce je rozvíjanie telesnej zdatnostipočas plesu súťažili, tancovali. 
nadšený. Nakoniec však pustili svoju 
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detí. Popri plávaní považujeme za 
veľmi dôležité aj bicyklovanie. 2. júna 

sa deti konečne dočkali cyklistickej 
túry po trase Košúty- Čierny Brod a 
späť. Po ceste si mohli všimnúť krásy 
prírody v našom okolí. Po krátkej 
pauze v Čiernom Brode, síce unavení 
ale spokojní sme sa vrátili do MŠ celí a 
zdraví. Po chutnom obede nasledoval 
zaslúžený oddych.
Pre všestranný rozvoj detí je 
neodmysliteľnou súčasťou výchovno-
vzdelávacej činnosti pohyb, na ktorý 
kladieme veľký dôraz. 
S radosťou Vám oznamujeme, že sme 
vyhrali dva projekty, jeden pod 
názvom
,, Športom ku zdraviu rodín,, ktorý 
podala riaditeľka MŠ.  Druhý pod 
názvom ,,Montessori dielničky,,, ktorý 
vypracovala mamička PaeDr. Andrea 
Mičíková za Občianske združenie pri 
materskej škole. Týchto pár riadkov 
dokazuje , že uplynulé mesiace boli 
naozaj rušné. Čo nás ešte čaká? 16. 
Júna nás navštívi ujo žonglér a na 
koniec školského roka usporiadame 
rozlúčku pre predškolákov. V júli sa 
začnú rekonštrukčné práce v MŠ, 
preto  bude MŠ zatvorená.  Za 
pochopenie ďakujeme. Dúfame , že v 
novom školskom roku nám už budú k 
d ispozíc i í  obnovené soc iá lne 
priestory, kde sa deti budú môcť 
pohybovať voľnejšie a bezpečnejšie.
       Aby naša materská škola 
fungovala potrebujeme pomoc a 
podporu. Týmto by sme chceli 
poďakovať všetkým dobroprajným a 
deti milujúcim ľuďom, ktorý nás 
podporili a pomohli nám. Počas 
fungovania MŠ občas natrafíme na 
prekážky, ale veríme , že spoločnými 
silami niet nemožného a nemôže byť 
nič dôležitejšie ako záujmy našich 
detí. Prajeme Vám príjemné prázdniny 
a veľa oddychu.
                                                                            
Katarína Királyová  
Riaditeľka materskej školy

Betekintés az óvoda életébe…

           Az évek során közös erővel felvonulás után következtek a 
sokat tettünk azért, hogy óvodánk versenyek. A zenét és a gazdag 
minden szeglete és a nap minden programot a STEP UP csoport  
perce olyan legyen, amelyben,, jó biztosította. A gyerekek a bál alatt 
gyereknek lenni, , .  Igyekszünk táncoltak, versenyeztek. A gyerekek 
megismerni a szülők elvárásait és mellett több szülő is jelmezt öltött, 
megtenni mindent azért, hogy valóban aminek nagyon örültünk és bízunk 
a gyermekek érdekeit szolgáljuk. A mi benne, hogy jövőre a számuk 
óvodánk nem módszerközpontú, növekedni fog.
hanem gyermekközpontú. Az óvodánk Március 11-én egy kedves kérésnek 
feladatának tekinti, hogy a kisgyermek tettünk eleget. Az óvodánk tiszteli a 
életkorához szabott biztonságos hagyományokat, ezért örömmel 
kö rnyeze tben  tö l t se  nap ja i t .  készülődtünk a Matica slovenská helyi 
Megpróbáljuk közös nevezőre hozni a 
család és az óvoda értékrendjét. (Ha 
esetleg érdekli Önöket, hogy telnek 
n a p j a i n k  a z  ó v o d á b a n  
www.mskosuty.estranky.sk honlapon 
megtekinthetik.)
       Az elmúlt hónapokban nagyon 
mozgalmas volt az óvoda élete. 
Számos program színesí tet te 
mindennapjainkat. Január 16-án 
k e r ü l t  m e g r e n d e z é s r e  a  
hagyományos szülői bál. A bál iránt 

alapszervezete által rendezett nagy vol t  az érdeklődés.  Jó 
kiszebábu égetésére, melyet kultúr hangulatban telt, volt eszem – iszom 
programmal tarkítottunk. A műsor után dínom- dánom. 
a kiszebábut elkísértük a folyóhoz,  A téli hónapokban  minden évben 
meggyújtották, elűzve ezzel a telet, ellátogat hozzánk Andrej Strýček- ,,a 
hogy aztán beköszönthessen a várva vadászbácsi,,aki ebben az évben 
várt tavasz.preparált állatokkal kedveskedett a 
A mi óvodánkban nemcsak a gyerekek gyerekeknek. Közelről figyelhették és 
szülinapját ünnepeljük, hanem megérinthették az állatokat.
megemlékezünk a Föld napjáról is.  Február 29-én meseelőadáson 
Ebben az évben rendhagyó módon vehettek részt ,,Hókirálynő,, címmel. A 
egy egész hetes programsorozatot gyerekek a mese aktív részesei 
szerveztünk. A gyerekek izgalmas lehettek.
ak t iv i tásokon vehet tek  részt .  Március 9-én rendeztük meg a manók, 
M e g i s m e r k e d t e k  a  p a p í r  tündérek, varázslók, batmanok és 
újrahasznosításával, játékos módon barátaik találkozóját, vagyis a 
sajátították el a víz körforgását, 

jelmezbált. Ahhoz, hogy ezek a 
mesefigurák találkozhassanak a 
szülők összefogására volt szükség, kepzőművészeti nevelés keretén belül 
akik hozzájárultak a rendezvény hulladékanyag felhasználásával 
sikeréhez. Az utóbbi években az csodaszép robotot készítettek és 
oviban tartottuk a jelmezbált, de a virágokat ültettek az óvoda udvarára. 
gyerekek létszáma növekedett, vagyis A szülők jóvoltából kiránduláson 
kinőttük az óvodát, ezért helyeztük át a vehettek részt a Nagyfödémes 
helyi kultúrházba , ahol mindenki határában lévő Ekoparkban és 
kényelmesen elfért. Az ünnepélyes végezetül az utolsó napon mobil
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csillagvizsgáló látogatott el hozzánk, elsődleges cél a vízbiztonság a víz A z  ú t  s o r á n  a l k a l m u k  n y í l t  
ami a gyerekeket teljesen lenyűgözte. szeretete. megcsodálni a természet szépségeit. 
Az egyhetes EKO –hét aktív Tavasszal kinyílnak a virágok, Kis pihenő után , kicsit elfáradva, de 
résztvevői voltak a szülők és kizöldülnek a fák, a bokrok, a gyerekek tele élményekkel tértek haza. A finom 
nagyszülők is. Találós kérdéseket pedig izgalommal készülődnek az ebéd elfogyasztása után pedig 
oldottak meg sikerrel, akadt olyan e g y i k  l e g k e d v e s e b b  t a v a s z i  következett a megérdemelt pihenés.
család is , aki a helyes válaszokat ünnepünkre az anyák napjára.Az idei Az óvoda két sikeres pályázatot tudhat 
képekkel tarkította. A családok évben is lázas készülődés előzte meg magának. Az egyik a sporttal a 
második feladata a gyerekekkel együtt a várva- várt napot. családok egészségéért, melynek 
a hulladék kreatív felhasználása volt. Az apróságok heteken keresztül segítségével sporteszközöket tudtunk 
A kreativitás nem ismert határokat. v e r s e k e t ,  d a l o k a t ,  t á n c o k a t  vásárolni. A montessori műhelyek c. 
Robotok, használati tárgyak , gyakoroltak, hogy meglephessék pályázatot az óvoda mellett működő 
mesefigurák, házikók, dísztárgyak polgári társulás nyújtotta be PaeDr. 
készültek a családi műhelyekben. Andrea Mičíková segítségével, ami 
Akadtak olyanok is , akik az óvoda szintén sikeres volt. Köszönjük.
udvarát szerették volna szebbé tenni, A fenti sorok bizonyítják, hogy az 
ezért gumiabroncsokba virágokat elmúlt hónapok mozgalmasak voltak 
ültettek. Eláruljuk, hogy amikor a az óvodában. Mi vár ránk a 
feledatokat kiosztottuk, nem mindenki közeljövőben? Közeledik az év vége. 
arcán volt mosoly, de örömmel Június 16-án zsonglőr kápráztatja el a 
mondhatjuk, hogy az utolsó napon gyerekeket és végezetül június 30-án 
mindenki boldogan és elégedetten búcsúünnepélyt tartunk az iskolába 
hozta az otthon elkészített csodát és készülő gyerekeknek. Júliusban 
elárulták, hogy nem is volt olyan rossz rekonstrukciós munkálatok lesznek az 

édesanyjukat. Elérkezett a várva várt időtöltés, hisz együtt volt a család óvodában, ezért az óvoda zárva lesz. 
délután. Minden óvodás ünneplőbe apraja nagyja, ami a mai rohanó Megértésüket előre is köszönjük. 
öltözve jött az anyukájával a helyi világban  nem jellemző.( ..de hiszen Bízunk benne , hogy az új iskolai 
kultúrházba. Az édesanyák és ez volt a célunk és örülünk, hogy évben már a felújított szociális 
nagymamák könnyes szemmel, nekünk ez sikerült). helységet használhatják a gyerekek, 
meghatódva csodálták gyermekeiket.Május 10-től május 13-ig immár 5. ami sokkal biztonságosabb, tágasabb 
J ú n i u s  1 - é n  ü n n e p e l t ü k  a  és esztétikusabb lesz a jelenleginél.
gyermeknapot.  Ez a nap is sok         Ahhoz , hogy óvodánk jól 
vidámsággal szórakozással telt. A működjön természetesen segítőkre 
reggeli órákban rajzversenyen vettünk van szükségünk. Ezúton szeretnénk 
részt a COOP üzletlánc jóvoltából, kifejezni köszönetünket minden 
ezután következett a megérdemelt jóakaratú, gyermekszerető embernek, 
j é g k r é m  e l f o g y a s z t á s a .  A  aki bármilyen módon támogatott , 
hagyományokhoz híven az idén sem segített bennünket. Természetesen az 
feledkeztek meg rólunk barátaink a óvoda működése olykor akadályokba 
RESQUE tagjai és segítői a kutyusok. ütközik , de valljuk, hogy közös erővel 
A gyakorlópályán mutatták be nincs lehetetlen, nem lehet semmi 
tudásukat. Nagyon jól szórakoztunk. fontosabb a gyermekek érdekeinél. 
Köztudott, hogy nevelőmunkánk Alkalommal vehettek részt a gyerekek Végezetül kellemes nyári szünidőt , jó 
fontos része a mozgás fejlesztése. Az úszótanfolyamon. A legtöbb gyerek pihenést kívánunk mindenkinek.
úszás mellett a kerékpározást is már gyerekkorban megtanul úszni. Az                                                                                                  
nagyon fontosnak tartjuk. Június 2-án úszás jó testmozgás, szinte az összes Király Katalin
a gyerekek részt vehettek a rég várt izmot megmozgatja, ráadásul nagyon Az óvoda igazgatónője
kerékpártúrán.  Az úticél Vízkelet volt. e g é s z s é g e s .  Ó v o d á s k o r b a n                                                                                           
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Aktivity ZO JDS SENIOR v Košútoch 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska „SENIOR“ v Košútoch tak ako mnohé iné podobné organizácie 
bilancovala vo februári svoju činnosť za uplynulý rok. Keďže sa to udialo v čase fašiangov spojili sme to s fašiangovým 
posedením. Mali sme možnosť privítať medzi sebou predsedu Okresnej rady JDS pána Ing. Jozefa Bavúza a 
predsedkyňu Základnej organizácie JDS Galanta a členku predsedníctva Okresnej rady pani Teréziu Felsoovú. Atmosféra 
tohto rokovania a následné fašiangové posedenie sa nieslo v dobrej nálade. Prítomní si vypočuli správu o činnosti, správu 
o hospodárení a návrh plánu činnosti na rok 2016. V rámci diskusie  vystúpil aj pán predseda OR JDS Ing. Bavúz, vo 
svojom príspevku vysoko hodnotil našu doterajšiu prácu a poďakoval sa za pekné prijatie. Ďalším pozitívom tohto večera 
boli rôzne fašiangové dobroty na ktorých sme si s radosťou pochutili.
     V mesiaci marec sme organizovali burzu obnoseného šatstva a nepotrebných ale funkčných domácich potrieb. Vďaka 
patrí všetkým, ktorí priniesli na burzu veci a tým, ktorí sa aktívne podieľali na jej priebehu.  Občania, ktorí sa rozhodli, že 
šatstvo nechajú nám organizátorom, aby sme s ním naložili podľa uváženia, nám umožnili, darovať toto šatstvo 
občianskemu združeniu MEA CULPA v Bratislave, ktoré prevádzkuje nocľaháreň pre bezdomovcov.
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     Začiatkom mesiaca apríl sa uskutočnil prvý spoločenský večer jubilantov na ktorom sme zablahoželali našim členom, 
ktorí oslávili životné jubileá v mesiacoch január, február, marec. V rámci tohto podujatia boli odovzdané ďakovné diplomy 
za pomoc pri organizovaní Okresnej športovej olympiády seniorov v roku 2015. Diplomy udelené Okresnou radou JDS 
Galanta obdržali páni Tibor Bubeník, Alexander Kász, Oto Kysela a Ladislav Škodák. Účastníci spoločenského večera si 
tiež prevzali členské preukazy Jednoty dôchodcov Slovenska. Spoločenský večer bol obohatený o kultúrny program na 
ktorom sa podielali pani Etelka Modrovičová, Zuzka Slivenská a Eva Kmeťová. Všetci sme si pochutili na rôznych 
dobrotách, ktoré pripravili ocenení jubilanti.
 Vysokú návštevnosť a záujem sme zaznamenali u akcie, ktorou bola prednáška na tému „ ochorenia tráviaceho 
ústrojenstva“, ktorú sme organizovali v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu zdravotne ťažko 
postihnutých a Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v mesiaci apríl. Lektorkou prednášky bola Doc. MUDr. 
Eliška Kubíková, PhD. Naša „doktorka Eliška“ nám opäť názorne a pútavo prezentovala aké ochorenia tráviaceho 
systému sú, ako im predchádzať a čo robiť keď už máme problémy. V diskusii i osobných stretnutiach ochotne odpovedala 
na otázky a prisľúbila ak bude záujem a zaujímavá problematika zdravia tak opäť medzi nás rada zavíta.
     Už druhým rokom máme v pláne činnosti v mesiaci máj uskutočniť poznávací zájazd. Vlani sa nám ho pre zlé počasie 
nepodarilo zorganizovať. Podarilo sa nám ho v súčinnosti  so Základnou organizáciou Slovenského zväzu zdravotne 
ťažkou postihnutých zorganizovať 18.5.2016 kedy naša cesta viedla do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch a do mesta 
Nitra. Do Arboréta sme prišli v doobedňajších hodinách, kde nás čakala sprievodkyňa. Poukazovala nám najvzácnejšie 
druhy rastlín a oboznámila nás s históriou arboréta. Celý areál bol v krásnej zeleni a kvetoch. Nadýchaní rôznymi vôňami 
prírody sme po takmer dvojhodinovej prechádzke nasadli do autobusu a smerovali sme do Nitry. Po obedňajšej prestávke 
nás čakal na Svätoplukovom námestí vláčik, ktorým sme sa za doprovodu sprievodcu previezli po meste, ktoré sa topí v 
zeleni. Vláčik nás priviezol pod hrad a ďalej sme pokračovali peši so sprievodcom, ktorý nás oboznamoval po ceste s 
históriou samotného hradu a mesta Nitry. Na hrade sme navštívili baziliku sv. Emeráma a diecézne múzeum. Obe  miesta 
zanechali v nás hlboký dojem. Unavení putovaním ale obohatení peknými zážitkami sme sa vrátili domov.

                                                       Ing. Eva Kmeťová

    Hasonlóan a többi szervezethez, a SzNyE Szenior Kosúti Alapszervezete is februárban megtartotta értékelő tagsági 
ülését, s mivel az időpont a farsangi időszakra esett, farsangi összejövetellel kötöttük egybe. Meghívásunknak eleget téve 
ellátogatott közénk Ing. Jozef Bavúz, a szervezet járási elnöke, valamint Terézia Felsoová, a szövetség galántai 
alapszervezetének az elnöke és a járási bizottság tagja. A rendezvény nagyon jó hangulatban valósult meg, a résztvevők 
meghallgatták a tevékenységi és a gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint az erre az évre szóló munkatervet. Ing. 
Jozef Bazúv felszólalásában magasan kiemelte szervezetünk aktivitását és köszönetet mondott a vezetőségnek a jó 
eredményekért. Természetesen most sem hiányzott a sok farsangi ínyencség, amit mindannyain szívesen 
elfogyasztottunk.
     Márciusban rendeztük meg ismét a használt ruhák és a felesleges háztartási cikkek börzéjét. Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik elhozták holmijukat, ugyancsak azoknak, akik részt vettek a rendezésben. Sok lakosunk nem vitte 
vissza  a behozott holmit, a szervezőkre hagyván a sorsáról és mi ezeket odaajándékoztuk a MEA CULPA Polgári 
Társulásnak, akik Pozsonyban egy éjjeli szállóhelyet működtetnek a hajléktalanok részére.
     Április elején került sor az első összejövetelünkre, amelyen azon tagjainkat köszöntöttük, akik az első negyedévben 
ünnepelték születésnapjukat. Ezen a rendezvényen sor került  a SzNyE Galántai Járási Bizottsága által kiadott köszönő 
levelek átadására, amelyeket a 2015-ben megvalósított járási sport-olimpián nyújtott segítségért ítélték oda tagjainknak, 
akik a következők : Bubeník Tibor, Kász Sándor, Kysela Ottó és Skodák László. Tagjaink átvehették a  tagsági  
igazolványaikat is. A rendezvény színvonalát emelte a kultúrműsor is, amelyet Modrovič Etelka, Slivensky Zsuzsanna és 
Kmeť Éva készítettek. Mindannyian belakmároztuk a jubilánsaink által hozott finomságokat.
     Nagyon jó számban megjelenő polgároknak örvendhettünk az immár harmadik egészségügyi előadáson a „Az 
emésztőrendszer betegségei és a hirtelen előforduló hasi bántalmak“ címmel. Az Egészségkárosodottak Szövetsége és 
a Szlovák Vöröskereszt  helyi szervezeteivel közösen hívtuk meg községünkbe Doc. MUDr. Kubík Eliska PhD. doktornőt, 
aki ismét nagyon érdekes előadást tartott és mint mindig, most is tanácsokat osztogatott, ugyanakkor mindnekinek 
meghallgatta a problémaáit. Ismét megígérte, hogy ha lesz érdeklődés, szívesen eljön közénk. 
     Már második éve vettük a munkatervünkbe, hogy ellátogatunk a teszéri arborétumba , mivel tavaly a kedvezőtlen 
időjárás végett ezt az utat nem sikerült megvalósítanunk. Az idén május 18-án ezt a kirándulást sikerült az 
egészségkárosodottak helyi szervezetével közösen megvalósítani. A délelőtti órákban megérkeztünk az arborétumba, 
ahol már vát benn¨znket az idegenvezető, aki ismertette velünk az arborétum történelmét, elvezetett bennünket a kert 
csodálatos helyeire, ahol álmélkodva gyönyörködtünk a szebbnél szebb növényekben. A kétórás gyönyörű séta után , 
friss, illatos levegővel feltöltődve ültünk be az autóbuszba és mentunk Nyitra városába. Az ebédszünet után városnézésen 
vettünk részt kis vonattal amely a Svätopluk térről indult és egy kis körút után a vár alá vitt bennünket. Onnan egy 
idegenvezetővel gyalog mentünk fel a várba. Az úton megtekintettük az ott lévő emlékműveket, kis előadást hallottunk 
róluk és Nyitra történelméről, majd megtekintettük a Szent  Emerámus bazilikát és a múzeumot. Mindkét hely szép 
élményeket hagyott bennünk. Kissé fáradtan, de elégedetten és szép élményekkel tértünk haza. 

                                                                                                                                                       Ing. Eva Kmeťová
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Kosúti Alapszervezetének az aktivitásairól...



Miestny odbor Matice slovenskej v Košútoch  zorganizoval Kivarothová.  Duchoňove piesne v doprovode hudobnej 
v piatok  11. marca 2016 o 15.00 hodine v spolupráci s skupiny 4MATION zazneli naživo v podaní ôsmich 
Materskou školou v Košútoch,  Základnou školou Jerguša spevákov – fantasticky ich zaspievali Košúťan Patrik Palík, 
Ferka v Košútoch a pracovníkmi obecného úradu tradičné František Kozma, Viktória Stachová, Juraj Bača, Palo 
podujatie Vynášanie Moreny a vítanie jari. Podujatie sa Viglaš, Michaela Hasalová, Dezider Hollósi a Veronika 
zahájilo v kultúrnom dome. Strapková. Hosťom večera bola Nora Blahová. Víťazom 
Ako prvé v programe vystúpili detičky z Materskej školy Kantilény 2016 sa stala speváčka Viktória Stachová. Pre 
odeté do pekných jarných krojov. Predviedli  krásne nás Košúťanov bol však víťazom Patrik Palík... 
piesne, tance, básne, ktorými potešili svojich najbližších a  V sobotu 30. apríla 2016 o 18. hodine sme zorganizovali 
navodili v sále kultúrneho domu voňavú jarnú náladu. podujatie Stavanie mája v spolupráci s pracovníkmi 
Pokračovalo sa vystúpením  žiakov zo Základnej školy obecného úradu a členmi Športového klubu Harmónia v 
Jerguša Ferka v Košútoch. Na pódiu rozkvitla jarná lúka, 
na ktorej deti svojimi rečňovankami, vypočítavankami, 
piesňami a tancami potešili všetkých tých, ktorí sa 

Košútoch. 
Po úvodnom privítaní Ing. Eva Kmeťová predstavila 
svojich zverencov. Tí starší sa nám predstavili 
mažoretkovým vystúpením, ktorým ohúrili všetkých príchodu jari nevedeli dočkať. A veru, jar prišla. Nielen v 
prítomných. Mladší cvičenci zatancovali tanec, ktorí si sále kultúrneho domu, ale aj všade navôkol....
nacvičili a verím, že svojím vystúpením oslovili viacero Po programe sme sa všetci 
mládežníkov, ktorí sa k nim isto pridajú....zišli pred kultúrnym domom, 
Veď šport zbližuje ľudí, láka ich, svojim spôsobom kde sme sa zoradili do 
vychováva, utužuje zdravie, vytvára dobré vzťahy, sprievodu  na čele s figurínou 
kamarátstva, priateľstvá a je liekom. Moreny a spievajúc sme sa 
Liekom, ktorý nepoškodí zdravie, ak ho užijeme v správnej o d o b r a l i  n a  t r a d i č n é  
dávke.stanovisko – na most k rieke 
Liekom, ktorý dokáže pomôcť, ak nás niečo bolí. Veď Dudváh, kde sme zapálením 
pohyb nás vedie k zdraviu.figuríny Moreny a jej vhodením 
Liekom, ktorý dokáže mládež ochrániť pred rôznymi do rieky definitívne skoncovali 
neduhmi, ktoré číhajú z každej strany, a tieto nástrahy so zimou, ktorá sa odplavila do 
môžu zviesť jedinca na nesprávne chodníčky.ďalekých diaľav a malým 
Liekom, ktorý dokáže starších ochrániť pred samotou, občerstvením sme oslávili 
keďže sa realizuje v spoločnosti ľudí. p r íchod ja r i .  I  napr iek  
Liekom, ktorý má tú moc, že láka ľudí. Nielen tých nebezpečne j  dopravne j  
aktívnych – cvičencov, ale aj tých pasívnych – divákov... situácii a s tým súvisiacimi 
Po kultúrnom programe nasledovalo zdobenie mája, zvýšenými bezpečnostnými 
ktorého sa tento rok zhostili mladí chlapci a dievčence. opatreniami, všetko prebehlo v 
Šikovní mládenci postavili máj a členky Speváckej skupiny najlepšom poriadku, za čo 
Nádej tradične zanôtili pieseň: „...staviame my máje....“. patrí poďakovanie pani starostke a „dopravnej kobre“, 
Nasledovalo posedenie pri občerstvení až do neskorších ktorá pod jej velením dohliadala na bezpečnosť....
večerných hodín...Detičkám patrí poďakovanie za ich aktívnu účasť v 
Čas plynul ako voda až sa nám v kalendári ukázal programe, pani učiteľkám za trpezlivosť pri nácviku, pani 
posledný májový deň. Čas, kedy je treba rozlúčiť sa s Erike Kyselovej za vyhotovenie figuríny Moreny, a všetkým 
májom. Preto sme v utorok 31. mája 2016 o 19.00 hodine ostatným za ich tradične všestrannú pomoc pri príprave a 
zorganizovali podujatie Váľanie mája. Šikovní chlapci sa organizácii priebehu podujatia. 
statočne zhostili svojej úlohy a zvalili máj, dievčence ho V piatok 22. apríla 2016 o 18.00 hodine sme sa niektorí  v 
odzdobili a členky Speváckej skupiny Nádej pri tom Galante  zúčastnili na spomienkovom koncerte 
zaspievali.... venovanom galantskému rodákovi Karolovi Duchoňovi 

pod názvom Kantiléna, ktorý sa tento rok uskutočnil už 
Ing. Jana Strýčkovásedemnásty krát. Podujatie moderovali Peter Fahn a Anna 
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A Matica slovenská Kosúti Alapszervezete  a helyi A 2016-os emlékkoncert győztese Viktória  Stachová lett, 
óvodával , a Jergus Ferko Alapiskolával, valamint a helyi számunkra azonban a győztes Palík Patrik...                                                                                                                        
községi hivatal dolgozóival közösen rendezte meg 2016.április 30-án, szombaton rendeztük meg a 
2016.március 11-én, pénteken 15.00 órától a már kultúrháznál a község és a HARMÓNIA SPORTKLUB 
hagyományos Villőzést és tavaszköszöntő rendezvényt, közreműködésével a már hagyományos Májusfa állítását. 
amely a kultúrházban kezdődött el. A megnyitó után Ing. Eva Kmeťová bemutatta a ritmikus 
Mint minden alkalommal, elsőként a helyi óvodások léptek tornát gyakorló fiatalokat. A nagyobbak egy rövid 
a színpadra tavaszai népviseletbe öltözve. Vidáman mazsorett-bemutatóval , a kisebbek pedig egy tánccal  
mondták el mondókáikat, szavalták a verseket és mutatkoztak be mindannyiunk  nagy örömére. Bízom 
táncoltak. Műsorukkal nagy örömet okoztak a abban, hogy bemutatójukkal megszólították a többi fiatalt 
jelenlevőknek és rögtön vidám, tavaszi hangulatot 
varázsoltak a teremben. Utánuk a Jergus Ferko Alapiskola 
tanulói tavaszi rétet teremtettek a színpadon és a kis élő 
virágok közt mondták  a szebbnél szebb mondókákat, 
énekeltek, táncoltak és hírül adták a tavasz érkezését. A 
tavasz bizony megérkezett. Nemcsak a kultúrházban, 
hanem mindenütt...
A műsor után a kultúrház előtt felsorakoztunk és 
elindultunk a Dudvág folyóhoz. A gyerekek elöl vitték a 
telet  jelképező bábut – a Morenát – utánuk mentek a 
többiek. Az úton vidáman énekeltünk s a Dudvág folyónál 

is, akik lehethogy hozzájuk csatlakoznak majd.
Hiszen a sport közelebb hozza az embereket egymáshoz, 
vonnza őket, a maga módján neveli is őket, jó 
kapcsolatokat, barátságokat alakít ki és a sport egyben 
orvosság is. 
Orvosság, amely nem árt az egészségnek, ha a megfelelő 
adagolásban használjuk.
Orvosság, amely képes segíteni, ha nem fáj semmink, 
hiszen a mozgás az egészséghez vezet.
Orvosság, amely védi a fiatalokat a különféle nyavalyáktól, 
a rossz  jelenségektől és megakadályozza, hogy a fiatalok 
rossz útra térjenek.
Orvosság, amely megvédi a magánytól az idősebbeket, 
hiszen mindig társaságban, közösségben valósul meg. meggyújtottuk a bábut, majd a vízbe dobtuk. Néztük, 
Orvosság, amely hatalommal rendelkezik, hiszen  hogyan viszi el messzi távolba a víz s örültünk, hogy a tél 
tömegeket vonz maga köré – nemcsak az aktív véget ért. Kis frissítő mellett ünnepeltük meg a tavasz 
sportolókat, hanem a passzív sportkedvelőket, a érkezését. 
közönséget is.Annak ellenére, hogy községünkben bonyolult most a 
A kultúrműsor után felálítottuk a májusfát. Ezt a feladatot közlekedés és  ebből adódóan óvintézkedésre volt 
az idén is ügyes kosúti fiatalok – fiúk és lányok – kitűnően szükség, minden rendben lezajlott. A biztonságra az ún. 
teljesítették. A Nádej éneklőcsoport elénekelte a  közlekedési kobra figyelt a polgármester asszony 
„...staviame my máje...nótát, amelyet több szép dal vezetésével, amiért mindannyiuknak köszönet jár. 
követett. A rendezvény frissítő melletti szórakozással Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki a gyermekeknek a 
folytatódott a késő esti órákig.szép műsorért, a tanító néniknek a türelemért és a műsor 
Az idő haladt sietve s elérkeztünk a májusi hónap végéig, betanításáért, Kysela Erikának a bábu elkészítéséért és 
amikor a májusfát le kell dönteni. Ebből a célból jöttünk nem utolsó sorban mindenkinek, aki hozzájárult a 
össze a kultúrháznál 2016.május 31-én 19.00 órakor, hogy rendezvény megvalósításához.
megvalósítsuk a Májusfa ledöntése c. rendezvényünket. 2016.április 22-én, pénteken valósult meg Galántán a 
Az ügyes fiatalok ledöntötték a fát, a lányok leszedték a Kantiléna elnevezésű emlékkoncert, amelyet évente 
díszítést, az énekkar pedig dalokkal kísérte e rendeznek a város ismert szülötte, Karol Duchoň 
tevékenységet...tiszteletére. Az idei, immár 17. koncerten az előbbi 

2016.január 1-én 15.00 órától valósult meg első évekhez hasonlóan szervezetünk tagjai is részt vettek. A 
alkalommal a „Kosúti újévi koccintás“. Rövid beszéddel, rendezvényt Peter Fahn és Anna Kivarothová konferálták. 
szavalattal, a „Daj Boh šťastia tejto zemi“... dallal és az Karol Duchoň szebbnél szebb dalait a 4MATION zenekar 
újévi koccintással kívántunk mindannyian egymásnak kiséretében 8 énekes adta elő – fantasztikusan énekeltek 
BOLDOG ÚJĚVET !– a kosúti Palík Patrik, Kozma Ferenc, Stachová Viktória, 

Bača Juraj, Vígľaš Pavol, Hasal Michaela, Hollósi Dezider 
Ing. Jana Strýčkováés Strapková Veronika. Az est vendége Nora Blahová volt. 
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A “Gyöngykaláris “ éneklőcsoport tevékenységéről

Habár már jócskán benne vagyunk a 2016-os évben, én Majd megtekintették a reneszánsz kastélyt, majd fogadta 
azért minden olvasónak sikerekben gazdag évet és jó őket Józsa Attila esperes úr aki bemutatta vendégeinknek 
egészséget kivánok. a templomot.Majd visszatérésük után megebédeltek és 

Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak az egy kis sétával egybekötve igyekeztünk nekik bemutatni 
éneklőcsoport  közel fél éves munkájáról. fa lunk nevezetességei t  is .  A hely i  templom 

Csoportunk becsületesen gyakorol, próbál és bemutatásában Molnár Gabriella volt a segítségünkre. 
igyekszünk minden felkérésnek eleget tenni  Megtekintették a “Hősök szobrát” István király szobrát a 
községűnkben és más rendezvényeken. helyi alapiskolát és a Községi Hivatalt és az idősek 

otthonát is. Ezt bemutatást Macsicza Éva irányította. Majd 
2016. január 30-án kerűlt sor a Csemadok évzáró 17 órakor kezdődött a fergetegesw “Magyar nóta és 

taggyűléséree, ahol éneklőcsoportunk népdalcsokorral és népdalest”.
operetttekkel sz¸orakoztattta az egyvegyűlteket. Az  A rendezvényen közreműködtek:
éneklőcsoportnak a 2015-ös évben 16 fellépése volt, Ivány Árpád nótaénekes Vezekényről
melyekre igyekszünk mindig becsületesen felkészülni. a Székesfehérvári Nőszirom Énekkar és szólistái
2016. Március 19-én méltóképpen megemlékeztünk az 

a  Gyöngykaláris éneklőcsoport
1848-49-es Magyar Forradalom és Szbadságharc 168. 

és a Berkenye Néptáncegyüttes.Évfordulójáról a helyi kultúrházban. A műsorban 
vendégként fellépett még a Vásárúti Dalárda és a Fürge 

Akik részt vettek ezen a rendezvényen, azt hiszem ujjak citerazenekar.
felejthetetlen élményben volt részük.    Az éneklőcsoport mint minden évben, most is betanulta 

Itt köszönetet kell mondanunk a Községi Hivatal a “ Virágvasárnapi” és a “Nagypénteki” passiót Ing. Szolga 
támogatásának és alkalmazottainak és az éneklőcsoport Csaba PHD segítségével.
valamennyi tagjának is. Mert segítségük nélkül ez a 
rendezvény nem valósulhatott volna meg.    2016.  április 16.     “ Magyar nóta és népdalest”

Vendégeink nagyon jól érezték magukat és nagyon meg 
voltak elégedve a vendégszeretettelA híradó hasábjain keresztül már beszámoltam, hogy a 

tavalyi év szeptemberében egy nagyon kedves 
2016. május 9.meghívásnak tettünk eleget. Székesfehérváron vettünk 

Szervezetünk már jónéhány éve májusban emlék-részt az ottani “ Nőszirom” énekkar megalakulásának 10. 
ünnepséget rendez a Hősök szobránál. Az idén május évfordulója alkamából rendezett ünnepségen. A 
9.-én összejöttünk a 18 órakor kezdődő szentmise után, beszámolóban azt is említettem, hogy ezt a kapcsolatot 
hogy megemlékezzünk azokról akik életüket az I. és II. szeretnénk fenntartani, ápolni. Ez most sikerült , mert a 
világháborúban. Rendezvényünkön részt vett esperes csoport elfogadta meghívásunkat. A rendezvény 
urunk Józsa Attila és koszorúval tisztelgett a hősök előtt megavlósítása, lebonyolítása rengeteg egyeztetéssel, 
Mgr. Macsicza Zdenka polgármesterasszonyunk is. megbeszéléssel járt. De nagyon jól sikerült. Itt köszönetet 
A Gyöngykaláris éneköcsoport dalokkal és versekkel kell hogy mondjak polgármesterasszonyunknak  Mgr, 
tisztelgett a hősök előtt.Mačica Zdenkának és a csoport vezetőjének Modrovics 

Etelkának.
Távolabbi fellépéseink A vendégek kb 9:30-kor megérkeztek Nemeskosútra, 

Július  5  -  Nagyfödémesahol fogadáson vettek részt a kultúrházban. Majd a 
vendégek a délelőtt folyamán megtekintették Galánta Július 23 -  Kosút
nevezetességeit. Utunk elsőként a Kodály Zoltán Augusztus 20  -  István király
szobrához vezetett, ahol egy szép dallal tisztelegtek 

Karácsony  -  Idösek otthona
zeneszerzőnk szobra előtt, melyet meg is koszorúztak. 

                                                                                                                                                      

•
•
•
•

•
•
•
•
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Predstavujeme Vám činnosť spevácskeho súboru  
Gyöngykaláris za uplynulé obdobie.

Aj keď sme už dobre v strede roka 2016 dovoľte mi aby mesta aby si tam pozreli pamätihodnosti a zaujímavosti 
som Vám všetkým čitateľom popriala úspešný nový rok a mesta. Po návrate do obce boli pozvaní do kultúrneho 
hlavne veľa zdravia. domu na obed a pokračovali v prehliadke ale teraz už v 

Dovoľte mi aby som Vás v krátkosti  oboznámila s našej rodnej obci, ktorou ich sprevádzala p. Éva 
činnosťou spevácskeheo súboru za uplynulí polrok. Macsicza.. Páčila sa im veľmi aj obec aj okolie. O 17.00 sa 

Náš súbor sa svedomito  pripravuje na každé jedno začal večer ľudových piesní, kde vystúpili aj naši hostia z 
vystúpenie, na ktoré nás pozývajú či už z našej obce alebo maďarska ale aj p. Arpád Ivány  spevák ľudových piesní  a 
z blízkeho či z ďalekého okolia. Snažíme sa vyhovieť miestny tanečný súbor Berkenye, samozrejme nechýbali 
každému, kto nás poctí svojím pozvaním. ani domáci: súbor Gyöngykaláris. 

19. januára 2016 sa uskutočnila výročná členská Dúfam že kto sa zúčastnil tohto podujatia bol spokojný a 
schôdza Csemadoku, kde náš súbor vystupoval s odniesol si so sebou krásny zážitok. Naši hostia boli veľmi 
ľudovými pesničkami a s operetnými skladbami od spokojný a cítili sa u nás veľmi dobre. Musím sa tu ešte 
známích autorov. Naša skupina v roku 2015 mala 16 poďakovať obecnému úradu a zamestnanom a všetkým 
vystúpení na rôznych podujatiach na ktoré sme sa snažili členom našeho súboru za obetavú prácu bez ktorej by sa 
vždy svedomite pripraviť. toto podujatie nemohlo uskutočniť.

19. marca 2016 sme sa zúčastnili na spomienkovej 9. mája 2016 sme sa zúčastnili na spomienkovej 
slávnosti usporiadanej na počest 168. výročia povstania r. slávnosti, ktorá sa konala na počesť padlých hrdinov našej 
1848-49 v miestnom kultúrnom dome. Naša skupina sa aj obce v I. a II. svetovej vojne. Po svätej omši sme sa zišli pri 
tento rok ako aj každý predchádzajúci zúčastnila na pomníku kde sme svojím spevom a básničkami uctili 
svätých omšiach v miestnom kostole, kde s pomocou Ing. našich padlých hrdinov. Na našom podujatí sa zúčastnil aj 
Csabu Szolgu PhD zaspievali krásne náboženské piesne. náš farár Attila Józsa, ktorý položil Veniec k pamätníku ako 

aj naša starostka Mgr, Zdenka Mačicová si uctila pamiatku 
16. apríla 2016 sa uskutočnil náš večer pod názvom padlých hrdinov položením venca k pomníku.

Večer maďarskej ľudovej hudby. 
Na stránkach spravodajcu som Vás už oboznámila že v 

minulom roku sme boli pozvaní do Székesfehérváru do Naše plány do budúceho obdobia.
Maďarska na slávnosť usporiadanú z príležitosti 10. 5. júla nás pozvali do Veľkých Úľan 
výročia založenia súboru „Nőszirom“, ktorému sme veľmi 23 júla budeme vystupovať v Košútoch 
radi vyhoveli. Rozhodli sme sa, ak budeme mať možnosť 

20. augusta - Košúty pri soche Kráľa Sv. Štefana
udržiavať so súborom priateľské vzťahy tak by sme ich 

Na Vianoce plánujeme vystupovať v DSS pre chceli pozvať k nám na návštevu.  Podarilo sa nám naše 
dospelých v Košútoch.predsavzatie, lebo aj oni prijali naše pozvanie a navštívili 

                                                                                                                                                      nás aby lepšie poznali obec v ktorom žijeme, aj okolie a 
                                                       hlavne aby svojím vystúpením obohatili náš večer 

ľudových piesní. Bolo to síce veľa námahy a  práce ale 
myslím si že to stálo zato. Tu musím poďakovať našej pani 
starostke Mgr. Zdenke Mačicovej a vedúcej skupiny 
„Gyöngykaláris“ Etelke Modrovičovej za ich obetavú prácu 
a námahu , bez ktorej by sa nám podarilo zorganizovať túto 
akciu. Naši hostia dorazili cca o 9.30 do kultúrneho domu, 
kde dostali občerstvenie a pokračovali do okresného 

•
•
•
•

Hostia z Maďarska - Magyarországi vendégeink
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A Csemadok tevékenysége képekben - Činnosť CSEMADOK-u v obrazoch

1.) Március 19. - Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es szabadságharc évfordulóján - Spomienková slávnosť

18

3.) Május 21. - Koszorúzás a Hősök Szobránál - Kladenie vencov pri soche padlých hrdinov 

2.) Április 16. -  Magyarnóta és népdalest - Večer ľudových piesní
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A Berkenye életéből - Zo života tanečného súboru Berkenye

A Berkenye Néptáncegyüttes és a Berkenye Kulturális Egyesület is folytatta eddigi tevékenységét. 
A néptáncegyüttes új bemutatóra készül, ezért kevesebb fellépést tud vállalni. Az elmúlt hónapokban 
a következő helyeken lépett fel:
 

Tanečný súbor Berkenye a kultúrny spolok Berkenye pokračujú vo svojej činnosti. Tanečný súbor 
sa pripravuje na svoje nové vystúpenie.

1.) Március 19. - Nemeskosút - Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es szabadságharc évfordulóján
- (Košúty - Spomienková slávnosť)

2.) Április 16. - Nemeskosút - Magyarnóta és népdalest - (Večer ľudových piesní)
3.) Május 21. - Nagymácséd - Kolbásztöltőverseny - (Veľká Mača - Súťaž plnenia klobásy)
4.) Június 5 - Galánta - Juniális - (Galanta - Juniáles)

Egyesületünk csatlakozott a Hagyományok Háza "Táncház Napja" felhívásához, és 2016. május 7-én 
megszervezte első önálló táncházát.

Az első budapesti táncházat 1972. május 6-án négy budapesti táncegyüttes részvételével a Liszt Ferenc 
Téri Könyvklubban rendezték meg. Ennek apropóján rendezik meg 2012 óta minden évben május elején a 
Táncház Napját azzal a céllal, hogy megmutassuk az UNESCO által is elismert, 44 éves táncházmozgalom 
értékeit a külvilágnak. A mozgalmat és annak tagjait: akik napról napra átadják, akik estéről estére éltetik, 
akik hétről hétre dokumentálják, akik évről évre őrzik hagyományainkat.

A rendezvény jól sikerült, aki ott volt jól szórakozott.

Kultúrny spolok sa tiež pripojil k výzve „Dom ľudového tanca”, a zorganizoval 7. mája 2016 svoj prvý 
samostatný dom ľudového tanca v našej obci. Každý, kto sa zúčastnil tohto podujatia, sa dobre zabával.



 riaditeľka DSS pre dospelých KošútySeni Cup 2016
V dňoch 26. 5. a 27. 5. 2016 sa naše Seni Cup 2016

zariadenie DSS pre dospelých Košúty prvýkrát sa 2016 május 26.-27.-én a zajlott a Seni SK s.r.o. 
zúčastnilo na významnom által már 10. évfordulóját ünneplő menzetközi 
športovom podujatí pod názvom labdarúgó rendezvény, melyen ezéven 
SENI CUP 2016, ktorý v tomto intézetünk lakói is részt vettek. Az eseményre 
roku oslávil svoje 10. výročie. a Magas-Tátrában található Žiarská Dolinán 
Naše zariadenie reprezentovali került sor. 
Ján Deák. Ján Halász, Ľudovít Intézetönket Bazsó Mária,Jarmila 
Sipos, Mária Bazsóová, Mária                       Domaracká, Gúnya Mária, Sipos Lajos, 

Gúnyová a Jarmila Deák János és Halász János képviselte, Mgr. 
D o m a r a c k á k t o r ý c h  Beke Zoltán és Mgr. Jozef Žarnócai  
doprevádzali naši ergoterapeuti ergoterapeuták kiséretében.
Mgr. Zoltán Beke a Mgr. Jozef A kétnapos rendezvényen 
Žarnócai. tizenkét szlovák szociális intézet 

Počas tejto dvojdňovej aktivity lakói mérték  össze erejüket, ahol 
zmerali svoje sily predstavitelia 12 zariadení a Fair play szabályait betartva, 
vo futbalových zápasoch, pri ktorom sa nem mindennapi l a b d a r ú g ó   
všetci nesmierne dobre zabavili. Aj počasie mérkőzések zajlottak le.Minden 
nám prialo a v dobrej nálade, za dodržanie résztvevő nagyon jól érezte 
pravidiel Fair play, odohrali zápasy. Naši magát. A kétnapos rendezvényről, 
klienti zo športového podujatia sa vrátili s melynek még az időjárás is 
nezabudnuteľnými zážitkami, už teraz kedvezett, minden résztvevő 
očakávajú ďalší ročník. felejthetettlen emlékekkel tért 

haza. Már most nagy reményekkel várjuk a következő „Urobme spoločne naše okolie lepším a 
évi  rendezvényt!krajším.“

„ Tegyük a környezetünket közössen jobbá és Pod týmto názvom sa realizoval dňa 29. 5. 2016   
v našom zariadení DSS pre dospelých v Košútoch projekt szebbé“
DM Drogérie zameraný na podporu dobrovoľníctva. Túto    E név alatt került sor 2016 május 29-én a 
iniciatívu sme veľmi privítali, nakoľko i Nemeskosúti Szociális otthon területén a 
napriek veľkej snahe o  r o z v o j ,  DM- D r o g é r i a  t á r s a s á g  á l l t a l  
propagáciu a rozšírenie dobrovoľníctva meghirdetett projektre,melynek célja, 
našich  aktivít, obdobná aktivita s a  v  hogy elősegítse az önkéntességet a 
našom zariadení konala pred 28. rokmi. Galántai régióban. Ezen kezdeményezést 

Tejto akcie sa zúčastnil i  intézetünk nagyon szívesen fogadta, 
dobrovoľníci z DM Drogérie, ktoré sa už mivel hosszantaró erőfeszítéseink 
r á n o  u j a l i  p r á c  n a  s k r á š l e n í  ellenére,az ilyen önkéntességi aktivitásra 
exteriéru zariadenia, k čomu prispeli sajnos 28 évvel ezelőtt került utoljára sor.
svojimi rast l inami.  Vytvor i l i  nám  A z  i n t é z e t ü n k e b  l e z a j l ó  
bylinkovú záhradu, upravili hriadky, eseményen részt vettek a DM-Drogéria 
orezali kríky, natierali plot a önkéntesei 25 fős létszámban a 
vykopali základ pre múrik nového Galántai, Vágselyei és Seredi 
kvetinového záhonu. ü z l e t e k  a l k a l m a z o t t a i  

Do tohto projektu sa személyében, akik már a reggeli 
zapojili zamestnanci zariadenia, órákban nagy szorgalommal, és 
prijímatelia sociálnych služieb, a igyekezettel fogtak a munkához, 
k lub dôchodcov Senior  v  hogy szépítsék az intézetünk 
Košútoch. területét. Közös erővel, melyben 

P r e  p r a c o v i t ý c h  r é s z t  v e t t  i n t é z e t ü n k  11  
dobrovoľníkov sme uvarili guláš, alkalmazotja, 15 lakója, és a 
upiekli domáce zákusky, ponúkli Nemeskosúti nyujdíjas klub két 
sme im občerstvenie. V dobrovoľníckej aktivite za naše tagja is létrehoztak egy nagyonszép gyógynövény kertet, 
zariadenie sa zúčastnili 15 prijímatelia soc. služieb a 11 megnyírták az élősövényt, felásták és újra füvesítették az 
zamestnancov z DSS pre dospelých Košúty, 25 udvar egy részét, továbbá kiásták az új virágos kertet körül 
dobrovoľníkov z DM- vevő díszfal alapját.
drogérie zo Serede, Galanty a zo Šale, a dvaja Keményen dolgozó önkénteseiket finom 
dobrovoľníci z klubu dôchodcov Senior Košúty. Po gulyással vendégeltük meg, hozzá finom házi süteményt 
skončení sme sa poďakovali všetkým, ktorí podporili tálaltunk. Minden kedves önkéntesnek, aki ezen akción 
iniciatívu za podporu dobrovoľníctva. Urobili sme náš areál részt vett, ezóton szeretnénk kifejezni köszönetünket, és 
spoločne lepším a krajším. hálánkat, mert nekik köszönhetően jobbá és szebbé tettük 

intézetünk udvarát. 
PhDr. Lívia Katona, PhD. PhDr. Lívia Katona, PhD.
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DSS pre dospelých v Košútoch - Nemeskosúti szociális intézet
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Futbal v našej obci - Labdarúgás községünkben

Tabuľka MO Dospelí - Felnőtt csapat táblázat

Tabuľka ŽIACI - Diákcsapat táblázat

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Galanta "B" 

Pata 

Topoľnica 

Čierna Voda

Tomášikovo 

Dolná Streda

Abrahám Hoste

Košúty 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12

9

9

8

8

5

2

0

0

2

0

1

1

0

2

0

2

3

5

5

5

9

10

14

36

29

27

25

25

15

8

0

123  :  21 

42  :  25 

67  :  51 

55  :  45 

49  :  45 

52  :  54 

25  :  92 

9  :  89 

Klub# Z V R P BodySkóre

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pata 

Čierny Brod 

Košúty 

Mostová 

Tomášikovo 

Čierna Voda  

Sládkovičovo 

Malá Mača  

Veľká Mača 

Šintava 

Matúškovo  

Sereď "B" 

Topoľnica 

Vinohrady nad Váhom 

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

23

16

16

16

12

12

10

10

11

7

8

7

6

3

2

5

4

1

6

2

6

4

0

7

6

5

3

2

1

5

6

9

8

12

10

12

15

12

15

14

17

21

71

53

52

49

42

38

36

34

33

28

27

26

21

11

125 : 25 

73 : 34 

74 : 37 

71 : 37 

97 : 41 

34 : 43 

54 : 68 

54 : 65 

36 : 79 

53 : 72 

42 : 63 

53 : 67 

38 : 92 

27 : 108 

Klub# Z V R P BodySkóre



Dňa 4. júna 2016 bolo už od rána v areáli nášho kultúrneho uskutočnil aj ukážky prvej pomoci. Za všetko mu patrí 
domu rušno. Košútskí seniori,  so skupinou mladých veľké ĎAKUJEM. 

občanov usilovne Košútske seniorky počas celého podujatia s úsmevom 
pripravovali rôzne rozdávali účastníkom domáce dobroty, ktoré sami 
stanovištia, kde sa pripravili, taktiež občerstvenie od obce. P. Erika / Alžbeta / 
malo v jednotlivých Kyselová  s p. Oľgou Sirotovou pripravili vynikajúci  guláš 
d i sc i p l í nach  a  pre všetkých. Deti po absolvovaní súťaže veselo kreslili na 
k a t e g ó r i á c h  asfalt pred kultúrnym domom a fúkali väčšie a menšie 
súťažiť. Všetci mali bubliny z pripravených bublifukov.  Okrem sponzorovania 
plné ruky práce a občerstvenia a nemalého množstva sladkostí nám pani 
každý vedel, čo má starostka zabezpečila aj  medaile a poháre, taktiež 
r o b i ť .  O k r e m  program žongléra, ktorý sa postaral o zábavu pre malých 
p o m ô c o k  a  aj „veľkých“ počas priebehu vyhodnotenia. 
p r i e s t o r o v  n a  Po chutnom obede  sme si ešte pozreli vystúpenie skupiny 
športovanie bolo detí navštevujúcich krúžok rytmickej gymnastiky a tanca 
potrebné pripraviť zo  Športového klubu Harmónia. Po nich nasledovalo 
a j  s t á n o k  n a  očakávané vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie 
vydávanie jedál a cien.  Výsledky vyhlásila hlavná aktérka podujatia, Ing. 
nápojov, taktiež Eva Kmeťová a ceny odovzdávala pani starostka. 
stoly a lavice. Medailami a sladkosťami boli ohodnotení prví traja 
Všetko malo byť najlepší v každej športovej disciplíne a následne v každej 
hotové do 9.00 vekovej kategórii prví traja, ktorí boli v daných športových 
hod., nakoľko sa disciplínach najvýkonnejší. V záverečnom vyhodnotení 
m a l o  z a č a ť  boli udelené najúspešnejším športovcom poháre, ktoré 
š p o r t o v é  sponzorovala obec. Pohár „NAJ KOŠÚŤANKA“ získala p. 
dopoludnie pre Margita Pellerová a pohár „NAJ KOŠÚŤAN“ si odniesol 
d e t i ,  m l á d e ž ,  Ronald Sádovský. V súťaži rodín sa na prvom mieste 
d o s p e l ý c h  a  umiestnila rodina Zoltána Ivančíka. 
seniorov s názvom  Záverom vyslovujeme úprimné  poďakovanie všetkým 
„Deň rodiny“. organizáciám a rozhodcom ktorí sa do organizovania tohto 
Toto podujatie sa úspešného podujatia zapojili a taktiež obci a najmä p. Mgr. 

konalo už druhý raz. Organizačný štáb bol opäť rozšírený Zdenke Mačicovej za všestrannú pomoc a sponzorovanie. 
aj o členov výborov Miestneho spolku Slovenského Ďakujeme niektorým miestnym podnikateľom i občanom 
Červeného kríža, Športového klubu Harmónia a Základnej za sponzorovanie a akúkoľvek pomoc a nie v poslednom 
organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v rade všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k tomu aby sa 
Košútoch. Spolupráca medzi organizáciami sa opäť naplnila téma  DŇA RODINY: 
osvedčila a podujatie malo úspech. Pani Mgr. Zdenka 
Mačicová, starostka našej obce prisľúbila všestrannú ŠPORTOVO –SPOLOČENSKÁ AKCIA, KDE HROU, 
pomoc a tak po niekoľkých dňoch uskutočnenia VZÁJOMNOU SÚŤAŽIVOSŤOU A PODPOROU 
športového predpoludnia, počúvajúc ohlasy v obci sa PREHLBUJEME VÄZBY NA RODINU A VZŤAH K 
všetci veľmi tešíme, že podujatie dopadlo na výbornú. SVOJEJ OBCI !
Účastníci boli rozdelení do kategórií podľa veku a v každej 
kategórii sa súťažilo v štyroch disciplínach. Rozhodcovia Hlavná organizátorka: Ing. Eva Kmeťová
dozerali na výkony súťažiacich, poctivo zapisovali 
namerané hodnoty a nakoniec urobili vyhodnotenie  v Alžbeta Biliková               Mgr. Tünde Aibeková
každej disciplíne. K bežným disciplínam, ako streľba, hod 
kriketovými loptičkami, hod granátom, 
hádzanie do plechoviek, nosenie vajíčka cez 
prekážkovú dráhu a iné  – sa pridala aj súťaž 
rodín, v ktorej rodičia so svojimi deťmi ukázali 
svoju spolupatričnosť a disciplinovane zvládli 
všetky  úlohy. Zaujímavosťou ich súťaže bolo 
aj upevnenie „malého mája“ na plot a 
vyzdobenie, i keď už mesiac máj máme za 
sebou. Funkciu „hlavného rozhodcu“ všetkých 
súťaží vykonávala p. Mgr. Zuzana Slivenská, 
ktorá veľmi svedomite dozerala na plynulosť a 
férovosť súťaže a pomáhala jej pri tom Saška 
Kubalcová. Neodmysliteľnou disciplínou bola 
aj súťaž v ošetrovaní poranení - porezaného 
prstu, zranenej hlavy, členka a kolena. Pri tejto 
súťaži dozoroval p. Jozef Fekula, riaditeľ OS 
SČK, ktorý zabezpečil všetky pomôcky a 
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2016. június 4-én már a reggeli óráktól kultúrházunk községtől kapott üdítőt. Kysela Erika /Erzsébet/  Oľga 
térségében nagy volt a sürgés-forgás.  Nyugdíjasaink és Sirotová segítségével   finom gyulyást főzött  mindenki 
fiatalabb polgáraink egy csoportja készítették a helyet és a számára. 
kellékeket az egyes sportágakhoz és versenyekhez. A gyerekek a versenyzés után vidáman rajzoltak az 
Mindenkinek volt munkája és mindannyian tudták, hol a aszfaltra és fújták a kisebb nagyobb buborékokat az oda 
helyük, mit kell tenniük, hogy 9.00 órára az ételek és a készített kellékek segítségével.  Az üdítő és a nem kis 
frissítő kiadására szolgáló sátor, valamint az asztalok és a mennyiségű édesség  szponzorálásán kívül polgármester 
padok is a  helyükön legyenek. Akkor kellett ugyanis asszonyunk érméket, serlegeket, valamint zsonglőrt is 
elkezdődnie a „CSALÁD NAPJA“ elnevezésű biztosított a rendezvényre, aki a kiértékelés ideje alatt 
rendezvénynek, amely során a kicsik, a diákok, a felnőttek műsorával szórakoztatta a kicsiket és nagyokat is. A finom 
és a „szépkorúak“ egyaránt megmérettethették magukat a ebéd elfogyasztása után mindannyian megtekintettük a 
sportolásban és ügyességben. HARMÓNIA sportklubb mellett működő ritmikus tánc és 
A rendezvény immár a második alkalommal valósult meg gimnasztikai kör tagjainak a fellépését, majd ezt követően 
és a „rendező bizottságot“ ismét kibővítették a Szlovák elkezdődött a várva várt eredményhirdetés. 
Vöröskereszt Kosúti Alapszervezete, a HARMÓNIA Az eredményeket a főszervező, Ing. Eva Kmeťová hirdette 

ki, a díjakat pedig polgármester asszonyunk adta át.  
Édességgel és érmével jutalmazták az első három helyen 
végzett versenyzőket, valamint a három legjobb 
résztvevőt a kor szerinti csoportokban. Végezetül 
kihirdették a „LEG...KOSÚTI“ címet elnyerő versenyzőket. 
A címért járó serleget  a hölgyek csoportjában Peller 
Margitnak, az urak, ill. ifjúk csoportjában pedig Sádovsky 
Ronaldnak adták át. A családok versenyében Ivancsík 
Zoltán családja végzett az első helyen.  
Végezetül őszinte köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
ezen s ikeres dé le lő t t  megrendezésében és 
előkészítésében részt vett. Polgármester asszonyunknak, 
Mgr. Mačica Zdenkának és a községnek köszönjük  a 
szponzorálást és a sokoldalú segítséget,  néhány helyi Sportklub, valamint az Egészségkárosodottak 
vállalkozónak és polgárnak a szponzorálást és bármilyen Szövetsége Kosúti Alapszervezetének a vezetőségi 
segítségért, valamint  nem utolsó sorban mondunk tagjaival is.  Az együttműködés  jónak bizonyult.  
köszönetet  minden kedves lakosunknak, akik Polgármester asszonyunk, Mgr. Mačica Zdenka részéről is 
részvételükkel járultak hozzá, hogy a „Család napja“ sokoldalú segítségnek örvendhettünk s így a rendezvény 
megrendezésének a jelszava megvalósuljon : után néhány nappal és a lakosok véleményei 

meghallgatását követően örülhetünk annak, hogy  családi 
TÁRSADALMI ÉS SPORT RENDEZVÉNY, AMELYEN sportnapunk kitűnőre sikeredett. 

JÁTÉKOK FORMÁJÁBAN, KÖLCSÖNÖS A versenyzőket koruk szerint csoportokba osztották és 
VERSENYEZNI AKARÁSSAL SEGÍTJÜK minden csoport négy sportágban versenyezhetett. Minden 

SZILÁRDÍTANI A CSALÁDOK  KÖTELÉKÉT állomáson a „bírák“ felügyelték az egyének teljesítményét, 
ÉS  KAPCSOLATUNKAT KÖZSÉGÜNKKEL .amit pontosan bejegyeztek és a végén kiértékeltek. A 

hagyományos sportágakon kívül, mint a távolba- és 
Főszervező: Ing. Eva Kmeťovácélbadobás, lövészet, akadályfutás, zsákban futás, stb. 

családi versenyekre is sor került, amelyben több család 
Bilik Erzsébet                                    Mgr. Aibek Tünde megmutatta az összetartozást és a fegyelmet. Május 

hónapja már mögöttünk van, mégis ezen verseny 
érdekessége volt a „kis májusfa“ 
felrögzítése és feldíszítése. A „főellenőr 
tisztségét“ Mgr. Slivensky Zsuzsanna 
töltötte be, aki nagyon becsületesen 
f igye l t  ar ra,  hogy a versenyek 
zökkenőmentesen follyanak le és az 
értékelés igazságos legyen. Segítője 
Kubalec Szaska volt.  Elmaradhatatlan 
versenyszám volt a sérült kezek, fejek, 
térdek és bokák ápolása is, amelyhez a 
hozzávalókat  a Galánta i  Járási  
Vöröskereszt igazgatója, Fekula József 
biztosította be, aki  bemutatót is tartott az 
elsősegély – nyújtásról. Nagyon szépen 
KÖSZÖNJÜK !
Nyugdíjasaink a rendezvény folyamán 
vidáman osztogatták a saját kezűleg 
készített otthoni finomságokat, valamint a 
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Obec Košúty Vás, Vašu rodinu, 
priateľov a známych srdečne 

pozýva na

OBECNÝ DEŇ
ktorý sa uskutoční dňa 23. júla 2016

na futbalovom ihrisku a v areáli kultúrneho domu

Program:

•17.00 hod.  - futbal: Košúty – Baka na futbalovom ihrisku
•18.00 hod.  - Vystúpenie miestnych skupín
•19.30 hod.  - Vystúpenie speváka Ľuba Virága
•21.00 hod.  - Valasko Ferenc – spevák, zabávač
•22.00 hod.  - Koncert skupiny „Mc Hawer és Tekknő“
•23.00 hod.  - DJ Cini – diskotéka až do rána

Vstup je voľný.
Počas podujatia sa bude predávať:

pečená klobása, cigánska pečienka, pečené ryby, sladké dobroty 
babičiek a chutné občerstvenie.

Sprievodné podujatia pre deti:
maľovanie tvárí, nafukovacia šmýkačka, modelovanie balónov

Zaujímavá tombola !!!

   Tešíme sa na Vašu účasť!

Kosút község tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit

2016. július 23-án
a helyi sportpályán a kultúrház térségében megrendezendő

FALUNAPRA
Műsor:

• 17.00 ó -  Kosút – Baka 
• 18.00 ó  - A helyi csoportok fellépése
• 19.30 ó  - Ľuba Virág énekes fellépése
• 21.00 ó  - Valasko Ferenc – énekes, humorista
• 22.00 ó  - „Mc Hawer és Tekknő“ koncert
• 23.00 ó  - DJ Cini – disco reggelig

a futballpályán: futballmérkőzés

A belépés ingyenes.

A rendezvényen különféle italokat, sült kolbászt, 
cigánpecsenyét, sült halat, valamint 

nagymamáink finomságait fogják árusítani.

Háttérprogramok gyermekeknek:
arcfestés, légvárcsúszda, léggömbök formálása

Érdekes tombola!!!

   Mindenkit szeretettel várunk!
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