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Rok ubehol znova nepredstaviteľne rýchlo, máme za venovali práci pre obec, aby sa nám lepšie žilo. Krása 
sebou obdobie zázračných vianočných chvíľ, ktoré sme našej obce spočíva nielen v polohe, okolí a historických 
strávili v kruhu svojich najbližších pamiatkach, ale hlavne v dobrých, skromných a pra-

Predchádzajúci rok bol plný práce, starostí, ale i krásy covitých ľuďoch. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu, 
a radostí. Vážení občania, zažili sme spolu veľa úspechov, za podporovanie podujatí a za to, že ste pomáhali tam, kde 
ale i neistoty a smútku. Žiaľ, život nie je vždy prechádzka bola vaša pomoc najviac potrebná. Pevne verím, že aj 
ružovou záhradou. Za každým úspechom a dobre vyko- v tomto roku budeme môcť s vašou pomocou zvýšiť 
nanou prácou  stojí množstvo námahy a úsilia. K životu životnú úroveň obce, podporovať kultúrne a športové 
patrí aj smútok a žiaľ, preto Vás prosím, aby sme v Novom aktivity. 
roku boli k sebe viac zhovievaví a priateľskí. Do roku 2017 želám všetkým pevné zdravie, 

V minulom roku sme toho veľa dokázali v prospech spokojnosť, lásku a úspech. Mojím želaním je, aby sme sa 
našej obce. V spolupráci s vami, vážení občania,  sme sa vedeli tešiť z každej maličkosti a z každého úprimného 
snažili dosiahnuť ciele, ktoré sme si vytýčili a snažili sme úsmevu. Aby sme boli k sebe viac tolerantní a ohľaduplní, 
sa naplniť rok, ako sme najlepšie vedeli. Pre mnohých to a aby sme si navzájom pomáhali.
bol rok činorodej práce, ktorú ste vykonali v prospech nás                                                   
všetkých. Teraz nastala vhodná chvíľa vysloviť zo srdca             Mgr. Zdenka Mačicová
poďakovanie za všetko úsilie a za každú chvíľu, ktorú ste                                                    starostka obce Košúty

Milí čitatelia 
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Megint eltelt egy év elképzelhetetlenül gyorsan, ismét és nevezetességeiben rejlik, hanem az emberek 
eltelt egy karácsony csodálatos időszaka. Az elmúlt év tele szorgalmában, becsületességében és szerénységében 
volt munkával és gondokkal de szépséggel és örömmel is. is. 
Átéltünk együtt tisztelt polgártársak sikereket de Köszönöm mindenkinek az együttműködést és hogy 
bizonytalanságot és szomorúságot is. Sajnos az élet nem támogatták rendezvényeinket úgy a kultúra mint a sport 
mindig rózsakerti séta. Minden elért siker és jól elvégzett területén is. 
munka mögött sok erőfeszítés és szorgalom van. Az Köszönöm mindazoknak akik segítettek ott ahol a leg-
élethez hozzátartozik a szomorúság és fájdalom is. Ezért nagyobb szükségünk volt rá. Bízok benne hogy ebben 
kérem önöket hogy a 2017-es évben legyünk egymáshoz az évben is az önök aktív segítségével emelni tudjuk az 
figyelmesebbek és barátságosabbak. Hogy több életszínvonalat és minél több rendezvényen vehetünk 
szeretettel és megértéssel legyünk egymás iránt. Az elmúlt részt illetve szervezhetünk lakosainkal és szervezeteink-
évben sok mindent elértünk. Igyekeztünk az önök kel karöltve. 
együttműködésével és segítségével elérni a kitűzött Kivánok mindenkinek jó erőt, egészséget, és sikerek-
célokat és teljesíteni minnél többet a legjobb tudásunk ben gazdag boldog újévet. Kivánom hogy örülni tudjunk 
szerint.  Sokak számára az elmúlt év tele volt aktív minden apróságnak és minden szívből jövő mosolynak. 
munkával amelyet közösségünkért végeztek. Most jött el Kivánom hogy a jövőben segítsük és támogassuk 
az a pillanat amikor szeretném kifejezni szívből jövő egymást és elnézőbbek legyünk egymás iránt.
köszönetemet minden erőfeszítésért, minden percért 
amelyet a közérdekért elvégzett munkával töltöttek hogy Zdenka
szépítsék és hogy jobbá, szebbé tegyék községünket. 
Falunk szépsége nem csak fekvésében, környezetében 

                                           Mgr. Mačica 
                               Kosút község polgármester asszonya

Tisztelt olvasók

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

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

Otváracia doba miestneho cintorína: 
Nyitvatartási idő a helyi temetőben:
Zimné obdobie / Téli időszak (15.11 - 15.04): 07:00 - 18:00 
Letné obdobie / Nyári időszak (16.04 - 14.11):  07:00 - 21:00 
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Oznamy a upozornenia  Közlemények és figyelmeztetések
Spravodajca bude vychádzať dva krát ročne, cena zostáva Híradónk évente kétszer jelenik majd meg, az ára 
nezmenená (1,- Ä/rok). Výtlačok si môžete objednať na változatlan maradt  (1,- Ä/ év). Példányszámait a Községi 
obecnom úrade. hivatalban rendelhetik meg.

Poznámka redakcie A cikk tartalmáért a szerző felelős. A cikkek nincsenek 
Za obsah je zodpovedný autor článku. Články nyelvileg lektorálva.
neprechádzajú jazykovou korektúrou. A nevekhez tartozó titulusokat csak abban az esetben 
Akademické tituly pri menách vieme uviesť len v prípade, tutjuk közzé tenni, ha ezek be vannak jelentve - jegyezve a 
keď sú podchytené v evidencii obyvateľstva, resp. sú lakossági nyilvántartásban, illetve ha a házasságkötési 
uvedené na sobášnych listoch. anyakönyvi kivonat ezt tartalmazza.

Povinnosti občanov k 31. januáru 2017
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 2016:
– kúpil resp. predal nehnuteľnosť,
– kúpil resp. predal pozemok /ornú pôdu, záhradu/,
– bolo mu vydané stavebné povolenie, kolaudačné 
povolenie, ohlásenie drobnej stavby,
– zdedil nehnuteľnosť,
– prípadne nastali iné zmeny.

Vyrúbená daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti 
rozhodnutia resp. podľa rozpisu na doručenom 
rozhodnutí.
V prípade, ak táto povinnosť nebude splnená v danom 
termíne, správca dane bude postupovať podľa zákona č. 
511/1992 Z. z. vyrúbením sankčných úrokov.

Zároveň oznamujeme občanom, že im vzniká povinnosť 
podávať daňové priznanie počas roka v prípade:
- ak si zaobstarali psa a pes dovŕšil 6 mesiacov,
- alebo prišli o psa. 

Az 582/2004 törvény értelmében mindenkinek 
adóbevallást kell beadni a községi hivatalba aki az elmúlt 
évben ingatlanra tett szert.

- vásárolt illetve eladott ingatlant
- vásárolt illetve eladott telket vagy szántóföldet esetleg 
kertet
- akinek építkezési engedély vagy kolaudációs végzés volt 
kiadva
- örökölt ingatlant
- vagy másféle változás történt vagy állt be.

A kirótt adó a határozat utáni hatályba lépése 15 nap után 
esedékes vagy a határozaton feltüntetett időpontig.
Abban az esetben ha valaki ezt a kötelességét a megadott 
időpontig nem teljesíti az 511/1992 törvény értelmében 
sankcionálható. 

Továbá értesítjük a lakosokat hogy évközben kötelesek 
bejelenteni a községi hivatalba a következő változásokat:
- ha kutyára tettek szert és elmúlt 6 hónapos
- ha a kutya már nincs a bírtokukba

Povinnost i občanov 
k 31. januáru 2017

A lakosok kötelességei
2017. január 31.-ig

Separovaný zber v obci Košúty v roku 2017 sa realizuje jedenkrát mesačne 
a to každý TRETÍ štvrtok v mesiaci

2017- ben a különválasztott hulladékot községünkből havonta egyszer fogják elszállítani
mégpedig minden hónap HARMADIK csütörtökén.

Mesiac:

Košúty / Tretí štvrtok :

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX  X. XI. XII.

19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Hónap:

Košúty / HARMADIK csütörtök:

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX  X. XI. XII.

19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Matričný úrad v Košútoch úctivo žiada manželské páry A Kosúti Anyakönyvi Hivatal tisztelettel kéri azokat a há-
(respektíve ich rodinných príslušníkov), ktoré neuzavreli zaspárokat (illetve hozzátartozóikat) akik nem Kosúton 
manželstvo v Košútoch, ale v súčasnosti žijú v našej obci a kötöttek házasságot, de jelenleg községünkben élnek, és 
v roku 2017 a v ďalších rokoch budú oslavovať svoju zlatú 2017-ben, illetve az elkövetkező években ünneplik majd 
svadbu (50 rokov), alebo diamantovú svadbu (60 rokov), arany (50 év), illetve gyémántlakodalmukat (60 év), hogy 
aby to oznámili na matričnom úrade. ezt az adott évben tudassák az anyakönyvi hivatallal. 
Za pomoc a pochopenie ďakujeme. Segítségüket és megértésüket köszönjük. 

Žiadosť matričného úradu Az anyakönyvi hivatal kérése

Košútsky spravodajca - Kosúti híradó 2016-II
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Poďakovanie - Köszönetnyilvánítás

Dňa 01.10.2016 obec Košúty s podporou nadácie SPP organizovala jesennú 
brigádu na vyčistenie zarastenej plochy v Zámostí. Touto cestou chceme 
poďakovať hlavnému aktérovi pánovi Ing. Csabovi Szolgovi PhD. a ostatným 
občanom, ktorí sa zapojili do brigády, menovite: Gabriela Molnárová, Maroš 

Šiška, Marcela Lukačovičová,  Jozef 
Fekula a Ing. Róbert Varga PhD. 

Kosút község és az SPP alapítvány 
őszi brigádot szervezett 2016. 
október 1-én községünkben a 
Hídonkívüli területek megtisztítására. Ezúton szeretnénk kifejezni köszö-
netünket a főszervezőnek Ing. Szolga Csabának PhD. és a többi 
résztvevőnek is, névszerint: Molnár Gabriellának, Šiška Marošnak, 
Lukačovičová Marcelának,  Fekula Jozefnak és Ing. Varga Róbertnak PhD. 

VéradásDarovanie krvi 
Dňa 21.10.2016 darovali krv nasledovní občania: 2016 október 21-én vért adtak a következő 
Dominika Tóthová, Otto Kysela, Ladislav Škodák st., polgáraink: Tóth Dominika, Kysela Otto, id. Škodák 
Juraj Király, Jozef Uhlík ml., Michal Kováč, Adrián László, Király György, ifj. Uhlík Jozsef, Kováč 
Majer, Juraj Benkovics, Tibor Huszár, Mgr. Tünde Mihály, Majer Adrián, Benkovics György, Huszár 
Aibeková. Tibor, Mgr. Aibek Tünde.

Za ich humánny čin im vyslovujeme poďakovanie! Humánus cselekedetüket mi is köszönjük!

Touto cestou sa chceme poïakova• aj 
Bc. Alžbete Kyselovej za krásny strom ek, 

ktorý darovala obci. Ïalej obèanom, 
ktorí pomohli pri ozdobovaní stromèeka, menovite: 

Ján Èervenka, ¼udovít Kisela, Ondrej Ivanèík.  

è

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Bc. Kysela Erzsébetnek fenyõfa adományozásáért a községnek.

 Továbbá szeretnénk megköszönni 
azon polgároknak akik segítettek

 a fenyõfa feldíszítísében, név szerint:

 
Ján Èervenka, ¼udovít Kisela, Ondrej Ivanèík

•
•
•
•

Na zasadnutia obecného zastupiteľstva, o termínoch sa dočítate na úradnej tabuli obecného úradu.

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.

na cvičenie ZUMBY každý štvrtok v čase od 19.30 hod.

•

•
•
•

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 órától.

ZUMBA táncra minden csütörtökön 19.30 -tól a kultúrházba.

Pozývame Vás  -  Meghívjuk Önöket

Gratulujeme p. Gabriele Molnárovej 
za úspešnú reprezentáciu obce Košúty.

Gratulálunk Molnár Gabriellának 
községünk sikeres képviseletéért.

Touto cestou sa chceme poïakova• aj 
Bc. Alžbete Kyselovej za krásny strom ek, 

ktorý darovala obci. Ïalej obèanom, 
ktorí pomohli pri ozdobovaní stromèeka, menovite: 

Ján Èervenka, ¼udovít Kisela, 
Ondrej Ivanèík, Milan Vojtek.  

è

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Bc. Kysela Erzsébetnek fenyõfa adományozásáért a községnek.

 Továbbá szeretnénk megköszönni 
azon polgároknak akik segítettek

 a fenyõfa feldíszítésében, név szerint:

 

Červenka János, Kisela Lajos, 
Ivančík András, Vojtek Milan.
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Blahoželáme  -  Gratulálunk  

Obec Košúty zo srdca blahoželá Ing. Ľudmile 
Eve Kmeťovej k víťazstvu v súťaži Vidiecka 
žena roka - Líderka 2016 v kategórii „žena - 
aktivistka“. 15. ročník súťaže Vidiecka žena roka 
- Líderka 2016 sa usporiadal v rámci svetového 
Dňa vidieckych žien  v Uhrovci dňa 14.10.2016.

Kosút község szívből gratulál Ing. Ľudmila Eva 
Kmeťovának az Év vidéki nője cimű versenyben 
az Aktivista nő kategóriában elért győzelméért. 
A verseny 15. évada a Vidéki nő világnapja 
keretében valósult meg Uhrovec városában 
2016. október 14-én.

Naše novorodeniatka
- Újszülötteink

Manželstvo uzavreli 
         - Házasságot kötöttek

Gratulujeme občanom, ktorí oslávili zlatú svadbu v roku 2016:
   - Gratulálunk azon polgárainknak, akik 2016-ban ünnepelték aranylakodalmukat:

Nagy Sebastián
Miháliková Laura
Májovský Alex
Valková Nina

Daniel Vajda - Alžbeta Vajdová,  Ľudovít Bíro - Margita Bírová,  Ferdinand Kovačik - Anna Kovačiková 

Blahoželáme! - Gratulálunk!

Norbert Ostradecký - Karina Horváthová         24.09.2016

Tibor  Popluhár - Marcela Brestovská               01.10.2016

Dominik Strýček - Barbora Víghová                  15.10.2016

Blahoželáme! - Gratulálunk!

Naši jubilanti - Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink:

40 - roční / 40. életévét betöltötte:  Jana Babicová, Csaba Benedek, Aneta Benkovičová, 
Andrea Blahová, Roman Bóžing, Daniel Róbert, Katarína Holubová, Tibor Horváth, Beáta Horváthová, 
Ing. Gabriela Jančiová, Kristián Krivánek, Adrián Majer, Mária Pappová, Silvia Šebőková

50 - roční / 50. életévét betöltötte:  Renáta Bicsanová, Edita Bilíková, Zora Hajasová, Erika Kiselová, Tibor Kovačik, 
Valéria Kozmérová, František Kubányi, Katarína Kutrucová, Ing. Emília Modrovičová, Eva Némethová, Helena 
Pilová, Soňa Strýčková, Ing. Róbert Vajda, Peter Varga, Jozef Zapala 

60 - roční / 60. életévét betöltötte:  Viliam Aibek, Rozália Aibeková, Alžbeta Biliková, Pavol Botló, Kvetoslav Danko, 
Alojz Fekula, Ladislav Jakubek, Mária Kollerová, Bc. Alžbeta Kyselová, Katarína Molnárová, Magdaléna Molnárová, 
Július Piroska, Magdaléna Popluhárová, Sárkányová Júlia, Július Tóth, Helena Vaneková

65 - roční / 65. életévét betöltötte:  Gabriela Bocskayová, Oto Németh, Marta Plancsíková, Zuzana Rovenská, Eva 
Szakálová,  Júlia Telekešová, Anna Teplická

70 - roční / 70. életévét betöltötte:  Margita Bírová, Imrich Budai, Jozef Huszár, Mária Huszárová, Ladislav Novák, 
František Ollé, Terézia Osztradeczká, Justína Smutná, Milan Vrabček

75 - roční / 75. életévét betöltötte:  Imrich Bittó, Katarína Királyová

80 - roční / 80. életévét betöltötte: Zoltán Psota, Silvester Ravasz, Terézia Schreinerová, Vladimír Šiška

85 - roční / 85. életévét betöltötte:  Mária Benkovičová, Ladislav Végh

Rozlúčili sme sa - Elbúcsúztunk

Szolgová Mária Magdaléna (84)
Augustínová Mária  (84)
Fekulová Anna (89)

Česť ich pamiatke! - Tisztelet emléküknek!

Benkovič Alexander (84)
Jurčák Jozef (57)
Schreiner Juraj (77)

Košútsky spravodajca - Kosúti híradó 2016-II



6

FalunapObecný deň v Košútoch

Dňa 23. júla 2016 sa v našej obci uskutočnil Obecný deň, 2016. július 23 - án került sor a már tradicionális falunapra 
ktorý sa konal v areáli kultúrneho domu a na miestnom községünkben a kultúrház térségében és a helyi 
futbalovom ihrisku, kde odohrali naši hráči priateľský sportpályán ahol játékosaink barátságos labdarúgó 
zápas. Napriek obavám z počasia sa podujatie podarilo mérkőzést játszottak. Annak ellenére, hogy féltünk kicsit 
uskutočniť pod „holým nebom“. O pestrý program sa az időjárástól mégis nekünk kedvezett, mert a gazdag 
postarali: miestne spevácke skupiny, náš hosť - spevák programot a szabadtéri színpadon nézhettük lakosaink 
Ľubo Virág, spevák a zabávač Ferenc Valasko a mali sme nagy örömére. Felléptek a helyi éneklőcsoportok, 
možnosť vypočuť si koncert zahraničnej skupiny Mc sztárvendégeink Ľubo Virág énekes, Valaskó Ferenc 
Hawer és Tekknő. Usporiadatelia sa postarali aj o bohatú énekes, humorista és meghalgathattuk  Mc Hawer és 
tombolu. Boli sme svedkami toho, ako si spokojní občania Tekknő koncertjét. 
s  úsmevom preberali hodnotné ceny. A rendezőség gondoskodott tomboláról is. Az elégedett 
Aj tento rok bolo postarané o chutné občerstvenie, polgárok örömmel vették átt nyereményeiket. 
predávala sa  cigánska pečienka, pečená klobása, Ebben az évben is gondoskodtunk finom frissítőről 
domáce sladké pečivo našich seniorov a nealkoholické a amelyből nem hiányozhatott a lacipecsenye, a sült 
alkoholické nápoje. kolbász, de a helyi háziasszonyok áltál elkészített  
O super zábavu až do skorých ranných hodín sa postaral sütemény sem. 
DJ CINI. A sikeres nap befejeztével DJ CINI által szolgáltatott 

zenére táncolhattunk reggelig. 
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek aki 
pričinili o úspešný priebeh podujatia, poďakovanie patrí munkájával és adományaival segítette rendezvényünk 
tiež sponzorom podujatia a tomboly: sikeres megvalósítását. 

l l     MO Matice Slovenskej                          MO Matica Slovenská  
l l     Július Mihálik                          Július Mihálik mérnök  
l l     Renáta Mészárosová                          Mészáros Renáta  
l l    oop Jednota                          Coop Jednota   C
l l     OFC Košúty                          Kosúti labdarúgók klubja  
l l     Ladislav Kollár                          Kollár László  
l l     Gabriela Molnárová                          Molnár Gabriella  
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Jubilánsok találkozójaStretnutie JUBILANTOV

Dňa 11. novembra 2016 sme si uctili občanov a bývalých Ez év november 11-én megtiszteltük polgártársainkat és 
občanov, ktorí oslávili svoje krásne životné jubileá. Naše volt polgártársainkat akik kerek évfordulójaikat 
pozvanie prijali nasledovní jubilanti: 85 roční jubilanti: Zita ünnepelték. Ők a következők: 85 éves jubilánsok:  
Bocskayová, Vojtech Knapp, Alžbeta Žabková, 80 roční Bocskay Zita, Knapp Béla, Žabka Erzsébet, 80 éves 
jubilanti: Zoltán Psota, Vladimír Šiška, 75 roční jubilanti: jubilánsok: Psota Zoltán, Šiška Vladimír, 75 éves 
Margita Audiová, Eva Benešová, Anna Bubeníková, jubilánsok: Audi Margit, Beneš Éva, Bubeník Anna,  
Eduard Bubeník, Katarína Királyová, Zlatica Pellerová, Bubeník Eduárd, Király Katalin, Peller Aranka, Farkas 
Etela Farkasová, 70 roční jubilanti: František Ollé, Terézia Etela, 70 éves jubilánsok: Ollé Ferenc, Ostradecky 
Osztradeczká, Margita Bírová, Jozef Huszár, Mária Terézia, Bíró Margit, Huszár József, Huszár Mária, Mgr. 
Huszárová, Mgr. Zuzana Slivenská, Ladislav Sárkány, Slivensky Zsuzsanna, Sárkány László, Todorov Péter, 
Peter Todorov, Andrej Bubeník, Alžbeta Borovská. Pre Bubeník Andrej, Borovsky Erzsébet. A jubilánsoknak akik 
pozvaných jubilantov bola pripravená slávnosť, na ktorej elfogadták meghívásunkat megható ünnepséget 
naša pani starostka predniesla príhovor. Po oficiálnej časti szerveztünk amelyben községünk polgármester asszonya 
nasledoval krátky kultúrny program, ktorého cieľom bolo előadta ünnepi beszédét. Kultúrműsorral emeltük az est 
pozvaným jubilantom spríjemniť večer. Každému z színvonalát és hangulatát. 
prítomných oslávencov pani starostka darovala kvietok a Polgármester asszonyunk a pohárköszöntő után 
darček. V závere oficiálnej časti starostka predniesla meghívta vendégeinket vacorára. A finom vacsora után 
prípitok a zároveň prítomných pozvala na večeru. Po jubilánsaink a késő esti órákig szórakoztak, dalolgattak és 
chutnej večeri sa naši hostia zabávali do neskorých elégedetten tértek haza ajándékkal és virággal 
večerných hodín. Veríme, že do svojich príbytkov sa tarsolyukban.
vracali spokojní z príjemne stráveného večera. 
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Zber opotrebovaného šatstva - Használt ruha gyűjtése  

  Aj tento rok ako v predchádzajúcich rokoch sme    Idén is mint az előző években sor került községünkben  
zorganizovali zber opotrebovaného šatstva a bytového a használt és felesleges ruhák és lakástextil  gyüjtésére a 
textilu, v spolupráci s diakoniou Broumov.  Občania svoje Broumovi egyházközséggel karöltve. A holmit 
nepotrebné textílie prinášali do kultúrneho domu v műanyagzsákban vagy más csomagolásban hozták el a 
igelitových vreciach ale aj v iných baleniach. Odovzdaním kultúrházba. A szükségtelen használt holmik 
nepotrebného ošatenia a nadbytočných vecí sme ajándékozásával a rászorulóknak segíthetünk. Azon kívül 
pomáhali ľuďom v núdzi. Darovaním nepotrebných vecí a szükségtelen dolgok likvidálásával otthonunkat, 
neprispievame iba na „dobrú vec“ ale súčasne chránime aj környezetünket is óvjuk.
svoje okolie. Poďakovanie za zbierku vyslovujeme Köszönjük azoknak akik hozzájárultak. Ők a következők : 
nasledovným občanom: Margita Pellerová, Estera Peller Margit, Szabó Eszter, Mačica Kristína, Ravasz 
Szabová, Kristína Mačicová, Karolína Ravaszová, Júlia Karolka, Szabó Júlia, Vojteková Anna, Zrubec Erzsébet, 
Szabová, Anna Vojteková, Alžbeta Zrubecová, Daniel Vajda Dániel, Osztradecky Terézia, Bucskó Ingrid, 
Vajda, Terézia Osztradecká, Ingrid Bucsková, Zita Štefíčková Zita, Tóth Zsuzsanna,  DSS Košúty, 
Štefíčková, Zuzana Tóthová, DSS Košúty, Žaneta Munkácsyová Žaneta, Červenka Margit és Knapp Margit.
Munkácsyová, Margita Červenková a Margita Knappová.

1. Vianočné trhy obce Košúty 

V krásnom období adventu sme v našej obci usporiadali 1. Vianočné trhy. Do 
organizovania podujatia v spolupráci s obecným úradom  zapojili aj miestne 
spoločenské organizácie, školy a škôlka, ktorí aktívne pomáhali v 
prípravách. Svojou kreativitou a šikovnosťou všetkým dokázali, že sú 
schopní vytvoriť a pripraviť produkty, za ktoré kupujúci s radosťou zaplatili, 
aby podporili miestne školy a škôlku a spríjemnili tým sviatky aj sebe. Popri 
tom sa organizácie snažili pripraviť čo najchutnejšie občerstvenie pre 
návštevníkov trhov. Vôňa vareného vína a cigánskej pečienky lákala na 
Vianočné trhy zvedavých návštevníkov. S radosťou ochutnali aj langoše a 
vianočnú kapustnicu. Okrem spomínaných lahodných jedál sa predávali aj 
iné dobroty. Dúfame, že z tohto nášho podujatia budeme môcť vytvoriť 
tradíciu a aj v budúcich rokoch sa môžeme tešiť z vašej hojnej účasti a 
podpory. 
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1. Kosúti karácsonyi vásár  

Hírek az egyházközségből  Správy z farnosti 

Az idei ádventi időszakban megrendeztük az első karácsonyi vásárt. A szervezésbe belekapcsolódtak a községi 
hivatal mellett szervezeteink is akik aktívan segítettek  az előkészületekben. Nem hiányoztak a szervezésből iskoláink és 
a helyi óvoda sem. Ügyességükkel és kreativitásukkal bizonyították , hogy képesek előállítani olyan dolgokat amelyekért 
a vásárlók örömmel adnak pénzt, hogy támogassák iskoláinkat és óvodánkat és szebbé tegyék a karácsonyi ünnepeket 
a saját számukra is. Emellett szervezeteink is bizonyították, hogy sok finomsággal 
tudják várni  a lelkes vásárlókat. A forralt bor illata, és a lacipecsenye is becsalogatta
a kiváncsi lakosokat. Jó izűen fogyasztották a lángost és a karácsonyi káposztalevest 
is. Emellett még más sok finomság is eladásra került. Sőt akadtak olyanok is akik 
becsomagoltatták és hazavitték a finomságokat. Egymás között büszkén 
dicsekedtek az emberek a megvásárolt karácsonyi tárgyakkal .

Reméljük nem utolsó alkalommal került sor ilyen rendezvényre és a további 
években is élvezi majd az önök figyelmét és támogatását a Košúty karácsonyi vásár.

Az idei  évben szeptember 25. – én tartottuk Dňa 25. septembra 2016 v našom kostole prebiehali 
templomunkban az őszi  kántorbőjti napokat. Ez jesenné pôstne dni. Pri tejto príležitosti naši veriaci 
alkalommal a hivek hoztak a kertekben kitermelt prinášali plodiny, ktoré sami doma vypestovali. Plodiny 
terményekből  bemutatásra és megáldásra a templomba. priniesli na výstavu a na požehnanie do kostola. 
Már nem első alkalommal Molnár Gabriella ikont készít P. Gabriela Molnárová, už tradične, z časti vypestovaných 
a termés egy részéből. Az idei egyházi év az irgalmasság plodov vytvorila krásnu ikonu Ježiša. Pretože tento 
éve volt, és mivel ezen a napon mutatták be cirkevný rok sa niesol v znamení milosrdnosti, ikona 
templomunkban az elsőáldozó gyerekeket az ikon Jézust predstavovala Ježiša ako žehná deťom. Počas omše pán 
ábzázolja , ahogy megáldja a gyerekeket. A szentmise farár požehnal plody zeme a vzdal vďaku za únavnú 
keretében az atya megáldotta a terméseket hálátadva a namáhavú prácu 
a fáradságos munkáért a kertben és a munka ľudí v záhradách a na 
gyümölcséért. poliach a za bohatú 

Köszönjük a szép termetes karácsonyfa adományo- úrodu.
zását  Strýček úrnak. Továbbá  minden támogatásért és Ďakujeme za krásny 
segítségért hála és köszönet. Köszönjük a polgármester vianočný stromček, 
asszonynak Mačica Zdenkának és a képviselőtestületnek ktorý nám daroval p. 
a támogatást. Strýček. Zároveň by 

sme sa chceli poďako-
vať všetkým za pomoc 
a podporu. Ďakujeme 
aj starostke našej obce 
p. Mgr. Zdenke Mačic-
vej a obecnému za-
stupiteľstvu za podpo-
ru,  ktorú  nám prejavili 
v uplynulom roku.
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Základná škola Jerguša Ferka v Košútoch 

  Je tu opäť začiatok nového školského roka, čas prvého radosť.  Snažili sa o najkrajšie, najnápaditejšie a 
zvonenia po prázdninách. Aj my sme 5.septembra otvorili najstrašnejšie tekvicové strašidlo. Bodkou za týmto 
bránu našej školy, aby sme vstúpili do nového školského rušným dňom bol Hallowen spojený s lampiónovým 
roku 2016/2017. Po prázdninách sme sa vrátili oddýchnutí, sprievodom. Večer sme naše tekvicové strašidlá 
zrelaxovaní, s novou chuťou a novými peknými rozsvietili, zistili sme že,  naša škola  v noci je trochu 
predsavzatiami. Veríme, že školský rok 2016/2017 nám strašidelná, veľké tmavé chodby, všetko sa ozýva ...  tak 
prinesie veľa pozitívneho a užitočného. Želáme si sme sa radšej 
navzájom pevné zdravie, veľa síl a elánu. Nech z našich držali pokope, 
tvárí iba úsmev žiari, ktorý zaháňa chmáry. Nech plody ale nebolo sa 
našej práce zbierame dennodenne, ale aj po rokoch… čoho báť. Na 
Naša škola bola otvorená aj počas prázdnin. Školský rok s t r á ž i  b o l i  
2016/2017 je rokom čitateľskej gramotnosti a nám sa predsa pani 
vďaka Nadácie Orange a programu „Spojme sa pre dobrú u č i t e ľ k y.  A 
vec“ a podarilo vybudovať a zariadiť novučičkú knižnicu s cestičku odva-
čitárňou, ktorá je denne prístupná deťom. „Daj dieťaťu do hy? Tak tú  
rúk knihu a dáš mu vzdelanie. Čítaj spolu s ním a dáš mu zvládlo naozaj 
celý svet.“ Tento citát vystihuje presne to, čo nám knihy každé dieťa!
dávajú a preto sa denno denne zoznamujeme s mnohými 
hrdinami kníh,   
s p o z n á v a m e  V  r á m c i  
krásy sveta a projektu Zdravá škola, na Deň mlieka naše deti vyrobili 
určite si z nich obrovské mliekostroje. V rámci Dňa zdravia sme navštívili 
odnášame aj  miestnu materskú školu s košíkom plným zeleniny, kde 
m r a v n é  sme si spoločne hravou formou zahrali rozprávočku O 
p o n a u č e n i a .  repke. Deti si zaujímavou formou hry čoraz viac 
O b e c n é m u  uvedomovali dôležitosť každodenného zdravého 
úradu ďakujeme stravovania.  Ďakujeme J.Mihálikovi za darovanie 
za vymaľovanie zeleniny do školskej jedálne pre naše deti!
m ies tnos t i  a    Otázka zvyšovania bezpečnosti v premávke na 
M.Vinczemu, R. pozemných komunikáciách vystupuje neustále viac do 
J a v o r o v i ,  popredia. A práve preto v rámci 3 vyučovacích hodín k nám 
M . M i č í k o v i ,  zavítala a ešte aj zavíta pani policajtka s prednáškou 
B.Ščúrymu, R. Popluhárovi za zmontovanie policových „Doprava v kocke“. Podstatou bolo zvýšenie viditeľnosti 
zostáv, stolov, stoličiek. Vďaka obecnému úradu a detí v cestnej premávke a eliminácia dopravných nehôd. 
rodičovskému združeniu našej školy sa podarilo aj Jedno predpoludnie k nám zavítal pán s kufrom plným 
zrekonštruovať miestnosti bývalého učiteľského bytu a interaktívnych pomôcok. Deti veľmi zaujal, pretože počas 
vymaľovať sociálne zariadenia. Denisovi Oravcovi jeho vystúpenia boli stále v pohybe, pomáhali a zapájali sa 
ďakujeme za sfunkčnenie interaktívnych tabúľ ... a takto ako len vedeli. Úlohy, veru neboli ľahké, práve tu sa 
pripravení sme začali nový školský rok. ukázala šikovnosť a zručnosť našich detí. Za odmenu ich 
  Z príležitosti Otvorenia nového školského roka čakala diskotéka, na ktorej sa vyšantili dosýta. V mesiaci 
2016/2017 sa v septembri uskutočnila v miestnom kostole október sme sa tiež zúčastnili hudobného vystúpenia pod 
slávnostná svätá omša za žiakov, ich rodičov a učiteľov vedením Viktora Gulváša s ktorým sme si zaspievali, 
Základnej školy Jerguša Ferka v Košútoch. Keďže všetci zatancovali a prežili jedno pekné predpoludnie.
sme súčasťou jednej veľkej rodiny, spoločne a za veľkej   Pri príležitosti Svetového Dňa školských knižníc, sme 
účasti sme sa pomodlili za silu a Božiu pomoc v novom pred školou osadili externú knižnicu tzv. „Knižnú búdku“. 
školskom roku. Knižné búdky sú svetovou záležitosťou. Autorom 
  Kým  žezlo vo svojej moci pevne držala pani Jeseň, my myšl ienky vytvárania 
sme naplno prežívali jej festival farieb. Školu sme s deťmi malých knižných búdok je 
premenili na jeden obrovský ovocný sad plný jabĺčok, združenie Li t t le free 
hrušiek a sliviek. Z okna sa na nás usmievali ježkovia a  library. S radosťou sme sa 
ponad hlavy nám začali lietať pestrofarebné šarkany. pridali a veríme, že knižnú 
Vyhlásili sme jesenný zber papiera pod názvom búdku v Košútoch oceníte 
PAPIEROVÝ LES! Les, z ktorého vyrobia čistý papier. Ten aj Vy. Naša knižná búdka 
náš papierový nahradí kus skutočného lesa. Stali sme sa už má veľa vydarených 
záchrancami stromov, vďaka nám je v prírode viacej súrodencov, kade tade vo 
zelene a les zbytočne nestratil ani jeden zdravý pevný svete, zväčša vo väčších 
strom. Za odmenu deti čaká sladká torta v tvare stromu. mestách a našou snahou 
Ďakujeme J. Kántorovi za pomoc a odvoz papiera. je, aby práve naša malá 
  Okrem toho, že si naše deti počas jesenných dní obec pribudla na mapu 
pochutnávali na tekvicových jadierkach, vyrábali z týchto umiestnenia knižných 
plodov aj  tekvicové strašidlá pre potešenie, zábavu a budok.                                            
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Osadením knižnej búdky rozšírime komunitné zdieľanie Nepripravovali sme sa len na vybíjanú, poctivo 
kníh. Princíp je klasický: ľudia, deti sem môžu knižky sme nacvičovali program pre Mikuláša. Za pripravené 
priniesť, ale najmä si nejakú požičať. Platí jedno pravidlo: popoludnie ďakujeme MO MS v Košútoch, za ušitie 
Vezmi si knihu, po prečítaní ju vráť alebo vymeň za inú. kostýmov pre anjelov pánovi Ivančíkovi. Počas 
Výpožičný systém funguje bez poplatkov, len na základe vianočných príprav sme sa snažili zabezpečiť tú najlepšiu 
dôvery. Knižná búdka je k dispozícií pre všetkých, ktorí atmosféru v našej škole. Spoločne prežité chvíle – 
chcú nájsť domov pre staré knihy … zdobenie stromčeka, vianočná výzdoba školy, pečenie 

medovníkov sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme 
Deň pre dušičkami, sme navštívili cintorín, kde sme dať. Za pomoc pri pečení medovníkov ďakujeme Anne 
zapálili sviečočky našim zosnulým a 11. novembra  každé Vojtekovej, E.Petrekovej, J. Horňáčekovej  a Obecnému 

úradu v Košútoch. 

   

dieťa položilo k pamätníku obetiam prvej a druhej svetovej 
vojny červený mak, ktorý je symbolom tohto dňa.
  Plavecký výcvik našich žiakov sme absolvovali v Dňa 16.-17.decembra sme sa zúčastnili 
čase od 8. – 10. novembra 2016. S úsmevom na tvári sme Vianočných trhov v 
denne navštevovali krytú plaváreň v Šali. Pod vedením Košútoch. Už od 
skúsených a obetavých inštruktorov sa deti oboznámili s októbra deti s pani 
bazénom, s vodou, ktorá im najskôr siahala po pás, neskôr učiteľkami s láskou 
po bradu a oči a nakoniec sa deti odvážili i do hĺbky takmer vyrábali vianočné 
troch metrov. Postupne zistili, že sa menia ich pocity a výrobky, ktoré sme 
zážitky pri otužovaní na skutočnosť a že je to super i na následne predávali 
osoh telu. Prípravný plavecký výcvik bol zameraný na n a  v i a n o č n ý c h  
zoznámenie detí s vodným prostredím, ponáranie, trhoch. Vďaka patrí  
dýchanie, splývanie, neskôr práca nôh, paží, súhra rod i čom,  s ta rým 
plávania s dýchaním ... Ani nevieme ako tieto dni ubehli a  rodičom, priateľom 
naše deti museli vymeniť bazén za školské lavice a ško ly,  k to r í  t i ež  
pokračovať v učení. prispeli vlastnoručne vyrobenými vianočnými dekoráciami 
               a taktiež ďakujeme za každú kúpu, ktorou ste deťom 

prispeli k lepším podmienkam na našej škole. 

Nesedeli sme so založenými rukami, v decembri 
sme sa zapojili do charitatívneho programu DARUJTE 
VIANOCE, ktorý sme zrealizovali v spolupráci so 
spoločnosťou Nadácie Orange a uspeli sme!  Očakávanie 
sviatkov je predsa tým najpríhodnejším časom, aby sme si 
dokázali otvoriť srdcia. Dokázali sme, že sme bohatí 
duchom, láskou a porozumením. V projekte sme nežiadali 
dar pre seba, ale pre niekoho, komu by sme chceli pomôcť 
stráviť Vianoce tak, ako sa má. Naša škola prispela k 
medziľudskej pomoci, ohľaduplnosti a k radostnejšiemu 

11.novembra sme sa zúčastnili Turnaja vo prežívaniu vianočných sviatkov! 
vybíjanej, ktorý usporiadala Coop Jednota. Obsadili sme A čo ďalej?
pekné 2.miesto, čomu sa veľmi tešíme! Opäť sme Predložený projekt "Revitalizácia školského 
dokázali, že aj malé školičky, môžu mať veľmi šikovné dvora" v zamestnaneckom grantovom programe Nadácie 
detičky! Našou telocvičňou sa stal školský dvor a miestny ČSOB je podporený. Tešíme sa na novú učebňu v prírode, 
kultúrny dom  Vďaka Nadácie ČSOB na hodinách telesnej lavičky, ohnisko, pocitový chodník, výsadbu zelene ... 
výchovy a v rámci športového krúžku pracujeme s rôznymi Čaká nás kopec práce, ale my sa tešíme a na jar 
pomôckami ako sú fitlopty, overbaly, obruče, stuhy, pom- začíname!!!
pomy ... Venujeme sa aj zdravotnej telesnej výchove, Od januára sa budeme venovať schválenému 
máme rôzne dráhy a kamene, ktoré nám slúžia k prevencii projektu v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 
plochých nôh u detí. Nadácie Orange. Projekt sa zameriava na zodpovedné a

11
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bezpečné používanie komunikačných technológií. Vďaka Využite príležitosť, ktorú Vám ponúka naša legislatíva a 
finančnému daru, deti budú mať opäť lepšie podmienky vo venujte svoje 2% dane z príjmov. 
výchovno-vzdelávacom procese. Názov: 

Aktivity, ktorým sa venujeme, sú rôznorodé, Rodičovské Združenie, Základná škola slov. Košúty
pravidelne vás o nich informujeme, častokrát presahujú Sídlo: Hlavná 27, 925 09 Košúty
rámec vyučovacích hodín. Avšak naše skúsenosti IČO: 42154979
potvrdzujú, že škola môže plniť svoje významné poslanie Právna forma: občianske združenie
a dosahovať dobré výsledky vo všetkých oblastiach len v Vaše 2 % sú pre nás symbolom dôvery v to, čo robíme. 
atmosfére pochopenia a spolupráce či už rodičov, rady Spolu tak môžeme prispieť k pozitívnym zmenám v 
školy, obecného úradu, miestnych organizácií, bývalých prospech našich detí.
žiakov a všetkých ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. Ak Vám je So želaním šťastného vykročenia do roka nového s úctou 
naša činnosť blízka a stotožňujete sa s princípmi, ktoré a vďakou 
naša škola dodržiava, prejavte svoj záujem o podporu.                                 PaedDr.Andrea Mičíková (Vojteková)

Jergus Ferko Alapiskola

Ismét megéltük az új tanév kezdetét, a szünidő tanévet.
utáni első csengetés idejét. A többi iskolához hasonlóan mi A tanévnyitó alkalmából az iskola diákjaiért, a 
is 2016 szeptember 5-én  kinyitottuk kapunkat, hogy szülőkért és a tanítókért ünnepi szentmisét celebrált a 
belépjünk a 2016/2017-es tanévbe. Megpihenten, friss plébános a helyi templomban és mivelhogy egy nagy 
munkakedvvel, új tervekkel tértünk vissza és reméljük, család vagyunk, együtt imádkoztunk Isten kegyeiért és 
hogy az új tanév sok pozitív és hasznos dolgot tartogat a segítségéért az új tanévben.
számunkra. Kölcsönösen kívánunk egymásnak jó 
egészséget, sok erőt és hogy mindig mosolyogva szedjük Az őszanyó uralma alatt élveztük a színek 
munkánk gyümölcsét naponta, de majd évek múltán is.. fesztiválját s a gyerekekkel az iskolát egy hatalmas 
. gyümölcsöskertté varázsoltuk át. Az ablakból a sok szilva, 

Iskolánk a szünidő folyamán is nyitva volt. A alma és más gyümölcs közül  sünik tekingettek ránk, a 
2016/2017-es tanév az olvasni tudás éve s nekünk az fejünk felett pedig színes sárkányok száldogáltak.  
Orange Alapítványnak valamint a „Fogjunk össze egy jó PAPÍRERDŐ címmel papírgyűjtést hirdettünk. Az erdőt, 
ügyért“ programnak köszönhetően sikerült egy vadonatúj amelyből tiszta papírt készítenek és a mi gyűjtésünk is egy 

darab erdőt mentett meg. A fák megmentőivé váltunk és mi 
is hozzájárultunk ahhoz, hogy feleslegesen ne vágjanak ki 
egyet sem belőlük. Kántor Gyulának köszönjük a 
segítséget a papír elszállításánál.

A tökmagok fogyasztásán kívül a gyerekekkel 
töklámpásokat készítettünk és igyekeztünk velük örömet 
szerezni egymásnak a legszebb és legötletesebb 
alkotásokkal. Tevékenységünket a Hallowen napi 
lampionos felvonulással fejeztük be. Este a lámpások 
bevilágították az iskola kiskertjét és mivel az épület a 
sötétben ijesztőnek látszott, bátorságpróbát kellett a 
diákoknak leküzdeni. A tanítónénik őrködtek s mi 
mindannyian csoportban maradtunk. Végül az „utat“ 
mindenki probléma nélkül megtette és az est folyamán 
még jól szórakoztunk. 

könyvtárat és olvasótermet berendeznünk, amely naponta 
Az „Egészséges iskola“ elnevezésű projekt áll a gyermekek rendelkezésére.  „ Adj könyvet a gyermek 

keretén belül a Tej napja alkalmából hatalmas tejrobotokat kezébe s műveltséget adsz neki. Olvass vele közösen és 
készítettünk. Az Egészség napján pedig az óvodában az egész világot adod neki.“ Ez az idézet pontosan kifejezi, 
voltunk, ahol közösen játszottuk el a Répa mesét és így a hogy mit nyújtanak nekünk a könyvek, ezért naponta 
gyerekek játékos formában sajátították el az ismereteket találkozunk a történetek hőseivel, megismerkedünk a 
az egészséges táplálkozásról. Ing. Július Miháliknak világ szépségeivel és bizonyára sok erkölcsi tanulsággal 
köszönjük a sok zöldséget, amelyet az iskolai étkezdének is gazdagabbak leszünk. Ezúton mondunk köszönetet a 
ajándékozott. községnek a helyiség kifestéséért, ugyanakkor Vincze 

Michaelnek, Javor Richardnak, M. Mičíknek, Ščúry 
A közlekedési biztonság téma napjainkban minél Bohusnak, Popluhár Róbertnek  a polcok, székek és 

többször kerül előtérbe. Ezen okból egy napon ellátogatott asztalok összeszereléséért. A községi hivatalnak és a 
közénk egy rendőrnő, aki „Közlekedés kockában“ címmel szülői közösségnek köszönhetően sikerült rekonstruálni a 
előadást tartott a gyerekeknek. Az előadás főként  a  régi tanítói lakást és kifesteni a szociális berendezést. 
láthatóságra és az óvatosságra öszpontosult..Oravec Denisznek köszönjük, hogy újraindította az 

interaktív táblákat... így felkészülve kezdtük el az idei 
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Egy délelőtt zsonglőr látogatott el az iskolánkba, 
aki egy hatalmas bőröndből szedte elő a kellékeit. 
Különféle interaktív eszközökkel szórakoztatta a 
tanulókat, akik ezeket ki is próbálhatták. A nem könnyű 
feladatokat mindannyian megoldották, megtanultak bánni 
az eszközökkel. Utána még diszkón szorakoztak 
tanulóink. Októberben Viktor Gulvás vezetésével zenés 
előadásra került sor a kultúrházban, amelyen iskolánk 
tanulói is részt vettek és be is kapcsolódtak – énekeltek és 
táncoltak. Mindannyian jól éreztük magunkat – szép, 
kellemes délelőtt volt.

 Az Iskolai Könyvtárak Világnapja kapcsán az 
iskola előtt egy külső kiskönyvtárat – ún. „Könyves bódét“ 
állítottunk fel. A kiskönyvtárakat már világszerte 
b e v e z e t t é k  a  L i t t l e  f r e e  l i b r a r y  t á r s u l á s  
kezdeményezésére. Mi is nagy örömmel kapcsolódtunk be 
a hálózatba és reméljük, hogy a kosúti lakosok is ezt 
értékelik majd és igénybe is veszik. A mi kis bódénknak 
sok-sok társa van szerte a világon, főképpen a nagyobb 
városokban s a mi célunk, hogy kis falucskánk is rákerüljön 
az extern könyvtárakat ábrázoló térképre. A bódé 
elhelyezésével a könyvek terjesztése és közös 

ültek be az autóbuszba, amely a vágselyei uszodába 
szállította őket. A tapasztalt és lelkiismeretes 
úszómesterek segítségével ismerkedtek meg a gyerekek 
a medencével és barátkoztak a vízzel, amely először 
derékig ért, aztán nyakig és végül bemerészkedtek a 
három méteres mélységbe is. Fokozatosan ismertek rá az 
úszás szépségeire, fontosságára, élvezték a vizet és 
igyekeztek elsajátítani a technikát, amit az úszómesterek 
türelmesen magyaráztak nekik. Az úszótanfolyam célja, 
hogy a gyerekek tudják, hogyan kell a vízben mozogni, 
lebukni, használni a végtagokat és helyesen lélegezni... 
Észre sem vettük és a medencét újból a iskolapadokra 
kellett cserélnünk és folytatni a tanulást.

November 11-én ismét részt vettünk a COOP 
Jednota által megrendezett „Kiütős játék serlegen“ ahol az 
előkelő 2. helyen végeztünk. Nagyon örülünk annak, hogy 
a járás nagy iskoláival is fel tudtuk venni a versenyt és a mi 
kis iskolánkba nagyon sok ügyes gyermek jár. 
Tornatermünk az iskola udvara, valamint a helyi kultúrház. 
A ČSOB Alapítványnak köszönhetően rengeteg kellékre 
tettünk szert, amelyeket a tornaórákon használunk – 
fitlabdák, karikák, szalagok ...Az egészségi neveléssel is 

használata 
a célunk. Az alapelv nagyon egyszerű, klasszikus : a 
gyerekek s a felnőttek egyaránt hozhatnak ide könyvet és 
vihetnek haza helyette mást, vagy csak kölcsönözhetnek. 
A feltétel természetesen az, hogy a könyvet vissza kell 
hozni vagy hozni valamilyent helyette. Az egész művelet 
ingyenes és a kölcsönös bizalmon alapszik. A 
könyvesbódé itt van mindenki számára, akik szeretnének 
régi könyveiknek új otthont találni...

Halottak napja előtt ellátogattunk a helyi temetőbe 
és gyertyát gyújtottunk halottaink sírján, ugyancsak 
gyertyát gyújtottunk a Hősök szobránál  november 11-én 

foglalkozunk, vannak köveink és különféle kellékeink, 
hogy megelőzzük a gyerekeknél a lúdtalp kialakulását.

Nemcsak a kidobós versenyre készültünk, hanem 
becsületesen tanultuk a Mikulási műsorunkat, amelyet a 

az ünnepi megemlékezésen, valamint minden gyermek 
Matica slovenská helyi szervezete megrendezésében 

elhelyezte a szoborhoz a nap szimbólumát, a pipacsot.
sorra került Mikulás-délutánon mutattunk be nagy sikerrel 

2016 november 8. – tól 10.-ig vettek tanulóink 
a kultúrházban. Ezúton mondunk köszönetet a 

részt az úszótanfolyamon. Minden nap mosolygós arccal 
szervezetnek a rendezvény megvalósításáért, valamint 
Ivancsík Andrásnak az angyalka kosztümök 
megvarásáért. A Karácsonyvárás idején igyekeztünk 
meghitt légkört teremteni az iskolában. A karácsonyfa 
díszítése, az iskola díszítése és a mezeskalács sütése 
voltak a legszebb ajándék, amit egymásnak adhattunk. A 
mézeskalács sütésénél nyújtott ségítségért Anna 
Vojtekovának, Jozefína Horňáčekovának, Emília 
Petrekovának és a községi hivatalnak mondunk 
köszönetet. 
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Jesenné obdobie v maďarskej škole  

Nedávno sme otvorili nový školský rok a už tu máme tancovali, hrali sa a pozreli si rozprávku o tomto sviatku. 
Vianoce. Na našej školičke sme aj v tomto období vyvinuli Dňa 11.novembra 2016 sa v obci konala 
bohatú činnosť. spomienková slávnosť na počesť vojnových veteránov. 

Z príležitosti Svetového dňa zdravia sme prijali Naši žiaci zložili k soche padlých hrdinov symbol  dňa „divý 
pozvanie do materskej školy, kde nás veľmi srdečne mak“ a zapálili kachance. 
privítali. Deťom boli pripravené hádanky a potom sme Dňa 5.decembra 2016 sa v Galante konal 
spoločne aj s pani učiteľkami zahrali rozprávku „O repe“. „Rozprávkový festival“ na ktorom našu školu úspešne 
Spoločnými silami sa nám nakoniec podarilo „repu“ prezentoval žiak Viktor Aibek. Súťažiaci tentokrát zabávali 
vytiahnuť z miesta. Veľmi dobre sme sa zabávali, škôlkarov materskej školy za kostolom. Po prednesení 
ďakujeme za krásny deň ! rozprávok nás prekvapil Mikuláš so svojim sprievodom a 

Dňa 27.októbra 2016 sme zašli do Čierneho rozdával deťom sladkosti. 
Brodu, kde sme mali možnosť pozrieť si predstavenie Dňa 6.decembra sme sa presunuli pred miestnu 
divadelného súboru Kuttyomfitty „O zlatej ovečke“. Pred samoobsluhu COOP Jednoty, kde nás čakal Mikuláš. Deti 
predstavením sme pozreli výstavu krásnych obrazov mu zaspievali pesničky a on im podaroval sladké 
amatérskeho maliara p. Vojtecha Bodriho. MO prekvapenie. Tento deň bol plný prekvapení, nakoľko aj do 
Csemadoku v Čiernom Brode ďakujeme pekne za školy zavítal Mikuláš. Žiaci mu predniesli krásny program o 
pozvanie. štyroch adventných anjelíčkoch a adventných sviečkach. 

V deň pamiatky zosnulých sme v miestnom Ďakujeme MO Csemadoku, že aj tento rok mysleli na naše 
cintoríne vzdali poctu zosnulým učiteľom našej školy. Na deti , ktoré dostali do rúk hodnotné balíčky.
ich hroby sme uložili kvety a zapálili sme sviečky na ich V mene našej školy zo srdca želám milým  
pamiatku. čitateľom v novom roku veľa zdravia, spokojnosti a 

Tohoročné Hallowenské párty dopadlo na úspechov.
výbornú. Deti sa obliekli do dôvtipných kostýmov, Mgr. Ildikó Pálinkásová

Rok 2017 priniesol pre našu školičku obrovský úspech. Už tretí rok sa zapájame do súťaže vyhlásenej 
DOMESTOSOM a 2 krát sme dosiahli veľmi dobré výsledky. Vyhrali sme veľké množstvo výrobkov Domestosu. V 
tomto roku sme však vyhrali HLAVNÚ CENU! 
Množstvo práce a času, ktoré sme obetovali pre túto súťaž nám nakoniec priniesli krásny výsledok:  Skončili sme na 1. 
MIESTE!!! Máme nesmiernu radosť! Zo srdca všetkým ďakujem, ktorí nám pomáhali v tejto súťaži. Vďaka našej výhre 
sa škola vo veľkom zmení. V septembri už našich žiakov budú čakať krásne obnovené toalety a umyvárne. Ďakujeme 
DOMESTOS!

Mgr. Ildikó Pálinkásová 

November 16-án és 17-én részt vettünk a majd új padok növények, kis járdák kerülnek. 
községünkben megrendezett első karácsonyi vásáron, Januártól az Orange Alapítvány által támogatott 
amelyre már októbertől nagy szeretettel készültünk. A pályázatunknak fogjuk szentelni az időnket, amely által 
tanító nénik és a gyermekek, valamint a szülők és jobb szintre hozzuk a komunikációs technikát és ennek 
iskolabarátok által készített karácsonyi díszeket, köszönhetően jobb feltételeket teremtünk a neveléshez.
mézeskalácsot és egyéb tárgyakat árusítottuk a vásáron Tevékenységünk sokoldalú, sokszor a tanítási 
nagy sikerrel. Ezúton köszönjük mindenkinek a munkaidőn kívül kell megvalósítani, azonban 
támogatást, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy tapasztalataink mutatják, hogy az iskolának csak az 
gyermekeink jobb körülmények közt tanuljanak. együttműködéssel, a szülők, régi diákok, iskolabarátok, a 
Egy percig sem ültünk összetett kézzel. Decemberben község és a helyi szervezetek segítségével tudja  
b e k a p c s o l ó d t u n k  a z  „ A J Á N D É K O Z Z A N A K  teljesíteni  a küldetését. Ha önöknek fontos az iskolánk 
KARÁCSONYT“ elnevezésű jótékonysági  pályázatba az jövője, azonosultak az elveinkkel és munkánkkal, ha 
Orange Alapítvány segítségével és sikerrel jártunk. Az módjuk van rá, kérjük támogassák iskolánkat adójuk 2 %-
ünnepváró  időszak a legalkalmasabb arra, hogy nyitott nak az ajándékozásával.
szívvel forduljunk embertársaink felé. Bebizonyítottuk, Názov : Rodičovské Združenie, Základná škola slov. 
hogy lélekben, szeretetben és megértésben  gazdagok Košúty
vagyunk, hiszen nem magunknak kértük az ajándékot, Sídlo : Hlavná 27, 925 09 Košúty
hanem olyanoknak, akiknek segítségre van szükségük, IČO : 42154979
hogy úgy töltsék el az év legszebb ünnepét, ahogyan kell. Právna forma : občianske združenie 
Iskolánk hozzájárult embertársaink segítéséhez és sok Az Önök 2 %-a a bizalom szimnbóluma és így közös erővel 
helyen az ünnepek örömteli beiztosításához.  tudunk gyermekeink jobb feltételeket biztosítani a második 
No, és hogyan tovább ? otthonukban.
A ČSOB Alapítvány által meghirdetett „Az iskola Mindannyiuknak nagyon boldog újévet kívánok. 
udvarának a felújítása“ elnevezésű pályázatot elnyertük Tisztelettel és köszönettel 
és örömmel várjuk a tavaszt, amikor sor kerül a 
természetbeni tanterem kialakítására – az udvarunkra PaedDr. Andrea Mičíková (Vojteková)
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Hatalmas sikerrel indul a 2017-es év iskolánk számára. Harmadik éve kapcsolódtunk be a Domestos által 
meghirdetett versenybe. Két alkalommal szintén nagyon szép eredményt értünk el, rengeteg Domestos terméket 
nyertünk. Idén azonban elnyertük a FŐDÍJAT!!!!!! A sok munka, az idő, amit ráfordítottunk a versenyre végül 
kamatostul megtérült! Az első helyen végeztünk! Hatalmas az örömünk!!! Hálásan köszönöm mindenkinek, aki 
segített az iskolának a verseny folyamán. A nyeremény által megint nagyot fejlődik az iskola, hiszen szeptemberben 
gyönyörűen felújított vécék és mosdók fogadják majd a tanulókat. Köszönjük Domestos!
                                                                                                                                      Mgr. Pálinkás Ildikó

Čo nového v našej MŠ 

A magyar iskola őszi időszaka

Nagyon gyorsan eltelt az idő, hiszen nem is olyan 2016. november 11-én többek között iskolánk is 
régen volt évnyitó, és már itt a karácsony. Ezt az időszakot részt vett az első és a második világháborúban 
azonban nagyon tartalmasan kitöltöttük. elesettekért rendezett megemlékezésen. E nap 
Egészségnap alkalmából ellátogattunk az óvodába eleget szimbólumaként egy-egy mécsest valamint pipacsot 
téve a szíves meghívásnak. Nagyon kedvesen fogadtak helyezett el minden tanuló az emlékműnél.
bennünket. Találós kérdésekkel szórakoztatták 2016. december 5.-én iskolánk tanulója, Aibek 
tanulóinkat, majd mindenkit bevonva, még a tanító néniket Viktor sikeresen szerepelt a Mesemondó fesztiválon 
is, eljátszottuk A répa mesét. A sok gyerek együttes Galántán. Ezúttal a templom mögötti óvodában 
erejének köszönhetően a "répát" végül sikerült szórakoztattuk a pici óvodásokat mesékkel. A mesék 
kimozdítaniuk a helyéről. Minden gyermek, kicsi és nagy befejeztével meglepett bennünket a Mikulás egy angyal és 
egyaránt nagyon jól szórakozott. Köszönjük szépen a egy krampusz kíséretében, és a kis óvodásoknak, 
kedves napot. valamint a versenyzőknek csokival kedveskedett.

Október 27-én ellátogattunk Vízkeletre a December 6-án a reggeli órákban megjelent a 
Kuttyomfitty Társulat nagyszerű előadására. Ezúttal az helyi Jednota üzlet előtt a Mikulás. Dallal köszöntöttük, 
Aranyszőrű bárányt tekinthettük meg. Az előadást amit finom édességgel jutalmazott. 
megelőzően egy kedves amatőr festő, Bodri Béla Ez a nap más szempontból is nagy meglepetés 
tájképekből és portrékból álló kiállítását is alkalmunk nyílt volt a gyerekek számára. Megérkezett a Mikulás, akit már 
megtekinteni. Nagyon szépen köszönjük a meghívást a annyira vártak. Tanulóink szép műsorral köszöntötték az 
Vízkeleti CSEMADOK Alapszervezetének. idén a Mikulást, amely a négy adventi angyalkáról és az 

Halottak napján tisztelettel adóztunk elhunyt adventi gyertyák történetéről szólt. Köszönjük a helyi 
tanítóink sírjánál. Néhány szál virággal és gyertya, CSEMADOK alapszervezetének, hogy gondoltak 
mécses gyújtásával emlékeztünk meg róluk. tanulóinkra, és az idén is tartalmas csomagot kaptak a 
Az idei Halloween-parti nagyon vidámra sikeredett. kezükbe. 
Minden tanuló nagyszerűen szórakozott, sok ötletes Nagyon kellemes, békés, boldog új évet kívánok 
jelmezt láthattunk, a tanulók táncoltak, játszottak majd az egész iskola nevében minden kedves olvasónak! 
megnéztek egy Halloweenről szóló mesét.                                                           Mgr. Pálinkás Ildikó

V prvých týždňoch nového školského roka je hlavne bezpečnejšie.
našou najdôležitejšou úlohou včleniť nové deti do Samozrejme nemôžeme zabudnúť sa poďakovať 
kolektívu bez citovej ujmy, aby cítili, že sú v MŠ v bezpečí. za kladný prístup a lásku  k deťom partii murárov, 
Pocit istoty je veľmi potrebný, keď tu nemajú mamičku. elektrikárov, maliarov, vodoinštalatérov a aj nášmu ujovi 
Samozrejme nezabúdame ani na „staršie“ deti, vítame ich kuričovi a údržbárovi.
s láskou, hovoríme im, ako nám chýbali. Miesto troch umývadiel máme teraz desať 
          Okrem citovej istoty a bezpečnosti dbáme aj na a miesto päť záchodíkov tiež desať. Krásne obkladačky, 
telesnú bezpečnosť a na to aby vyrastali v hygienickom vlnkové zrkadielka, farebné deliace steny učarujú deti, ale 
prostredí. Pomocou zriaďovateľa a ochotných rodičov sa aj dospelých. Veľmi pekne ďakujeme pani starostke, 
nám podarilo obnoviť zastaralú umyvárku s toaletami. všetkým oteckom a dedkom, ktorí ochotne pomohli pri 
Vďaka našej pani starostke a poslancom, sa nám podarilo vytvorení skladových priestorov v pivnici.
na začiatok školského roka vyčarovať pre deti nové 
hygienické priestory, krásne farebné, milé, priestranné ale 

ĎAKUJEME!
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Po rušnom otvorení školského roka nasledovali naše Väčšina detí sa zúčastnila a pomocou medikov 
každoročné podujatia a akcie.1.októbra sme zapálili stomatológie si počas štyroch stretnutí osvojovali správne 

postupy pri dodržiavaní  ústnej hygieny, niečo o stavbe 
zubnej hmoty o stravovaní a stave zubov. Študentky 
okorenili sedenia aj malými pokusmi, ktoré sú vždy 
lákadlom pre deti. Teraz si už každý deň správne umývajú 
zúbky, dokonca učia to aj doma svojim rodičov. Ďakujeme.
V novembri sme dostali milé pozvanie od ZŠ Jerguša 
Ferka, aby sme sa pozreli na novovytvorenú knižnicu. 
Konštatovali sme, že je útulná a je v nej veľa zaujímavých 
knižiek. Pri ich listovaní nám čas  rýchlo ubehol, určite 
prídeme ešte raz. Ďakujeme pani riaditeľke za milé 
privítanie a spoločné strávené chvíle.
Koncom novembra sme sa začali pripravovať na advent. 
Prichystali sme vianočné ozdoby a dekorácie, uvili sme 

táborák. Na naše prekvapenie prišlo veľa rodičov s 
domácimi dobrotami či sladkými či slanými ,ale výbornými. 
Mali sme hotový stolček prestri sa. Pre deti bol 
samozrejme  najväčšou atrakciou ohník a opekanie .Z 
útrob košíkov sa dostala na paličky slaninka a špekáčiky, k 
tomu voňavý čerstvý chlebíka teplý citrónový  čaj. 
Ďakujeme za pekné posedenie a krásne tekvičiaky. 
3.októbra sme boli pozrieť bábkové divadlo “Malí huncúti“. 
V októbri sme slávili aj deň zdravej výživy. Tradične sme ho 
oslavovali návštevou v základnej škole, ale tento rok sme 

adventné  vence s tetou Gabikou, rozprávali sme o období 
očakávania, spievali sme vianočné pesničky, počúvali sme 
koledy, piekli sme medovníčky. Mikuláša sme očakávali s 
túžbou všetci už týždne dopredu. Konečne sme sa ho 
dočkali v réžii Matice slovenskej v kultúrnom dome. Po 

pozvali my školákov do MŠ. Po dramatizácii rozprávky „O 
veľkej repe“ si mohli deti pochutnať na pripravenom ovocí.
Vzhľadom na rôzne príčiny, ako nesprávne stravovanie, 
prílišná zamestnanosť rodičov, chýbajúca informovanosť 
a mnoho ďalších patrí stav chrupu našich detí medzi 
najhoršie v Európskej únii podľa prieskumov. Na základe 
toho sa založilo  na Slovensku občianske spoločenstvo 
zdravých ďasien ,ktoré pred 9.rokmi spustilo osvetový 

vystúpení každé dieťa dostalo svoj vyslúžený balíček od program DENTAL ALARM na riešenie tohto problému.
uja s dlhou bielou bradou .Ďakujeme. Vianočná tržnica sa Na základe záujmu zo strany rodičov sa nám podarilo 
stala neoddeliteľnou súčasťou predvianočného obdobia, zapojiť do projektu. 
na ktorú sa s láskou  pripravujú rodičia aj kolektív MŠ. V mesiaci november prebiehala v MŠ interaktívna 
Tento rok sa  netradične  konali v kultúrnom dome aj s starostlivosť o zuby a ďasná.
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ostatnými subjektmi  obce. V prekrásne dekorovanom prostredí bola radosť 
predávať aj nakupovať. Zisk  z tržnice obohatí  deti o nové hračky a 
pomôcky. Veľmi pekne ďakujeme každému, kto pridal ruku k dielu, či 
výrobkami, či pomocou pri predávaní, sťahovaní tovaru a v neposlednom 
rade všetkým, ktorí svojim nákupom zvýšili náš príjem z tržnice.
Naša vďaka patrí rodine Alexandra Psotu, ktorá nám darovala vianočný 
stromček pre veľkú radosť našich škôlkarov. Je nádherným poslom krásy a 
lásky. Z úprimného srdca ďakujeme každému, kto hoci akým spôsobom 
pomohol našej MŠ.  
Prosíme Vás, ak budete mať možnosť aj v roku 2017 nám podarujte 2% 
svojich daní z príjmov.(Občianske združenie pri Materskej škole v Košútoch, 
IČO42160740, č.účtu:0203404910/0900).
Srdečne Vás pozývame aj na XVIII. rodičovský ples, ktorý sa uskutoční 
21.1.2017 v miestnom kultúrnom dome. Tešíme sa na Vás, lístky si môžete 
zakúpiť u Moniky Saganovej.
Sme na prahu nového roka, želáme Vám pevné zdravie a veľa úspechov.
                                                       Katarína Királyová

                                               Riaditeľka MŠ

Mi újság az óvodában? 

  Az iskolai év első heteiben az óvónő számára a szalonna , kenyér és nem maradhatott el a forró citromos 
legfontosabb az új gyerekek beszoktatása az érzelmi tea sem. Köszönjük. 
biztonság megteremtése, de természetesen a ,,régi,, 
gyerekek is érezzék, hogy mennyire örülünk, hogy újra 
velük lehetünk, együtt lehet a csoport. 
      Az érzelmi biztonság mellett fontos, hogy a gyerekek 
biztonságos, higiénikus környezetben lehessenek. Az 
óvoda fenntartója és a szülők segítségével sikerült 
felújítani a rég elavult óvodai fürdőszobát a gyerekek 
számára. Polgármesterasszonyunk és a képviselőtestület 
pozitív hozzáállásának köszönhetően az év kezdésére 
csodálatos színeket kapott a régi fürdőszoba. Nemcsak 
színes lett, hanem sokkal biztonságosabb modernebb és 
tágasabb. 

Október 3-án bábszínházat tekinthettünk meg  kicsi 
huncutok címmel. Októberben ünnepeljük az egészséges 
étkezés világnapját. Ebben az évben a hagyományoktól 
eltérőn nem mi látogattuk meg a helyi alapiskolásokat, 
hanem ők jöttek el hozzánk. Az udvaron a répa mese 

A 3 mosdó helyett 10 lett az 5 WC helyett pedig szintén 10. 
A csodaszép mesefigurás csempék, válaszfalak és tükrök 
elvarázsolták a gyerekeket, de nyugodtan mondhatjuk , 
hogy minket felnőtteket is. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani polgármesterasszonyunkat és az összes 
apukának, nagypapának, akik segítettek a pincében dramatizálását követően egészséges finomságokat 
kialakított raktárhelység betonozásánál. fogyaszthattak a gyerekek.
HÁLA és KÖSZÖNET. A helytelen táplálkozási szokások, a szülők elfoglaltsága, 
A mozgalmas évkezdés után következtek a már hiányos információk, ezek és még több más is oka annak, 
hagyományos rendezvényeink. Október 1- én tábortüzet miért a mi gyerekeink fogai a legrosszabbak közé 
gyúj to t tunk.  Meglepetésünkre nagyon sokan tartoznak az Európai únióban. Ezért alakult Szlovákiában 
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Sorban hozták az az egészséges ínyek polgári társulás, akik 9 évvel ezelőtt 
otthon elkészített finomságokat. A legnagyobb élmény a elindították a Dental alarm programot az említett probléma 
tűz volt a gyerekek számára, a kosarakból előkerült a megoldására. 
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 A szülők pozitív hozzáállásának köszönhetően ünnepségen a helyi kultúrházban. A fellépés után a 
lehetőségünk nyílt az említett programban való gyerekek megkapták a megérdemelt jutalmat. Köszönjük.
részvételre. Novemberben interaktív fogápolás zajlott az 
óvodában. A gyerekek többsége részt vett a programban. 
A fiatal orvostanhallgatók 4 alkalommal látogattak el 

hozzánk. A gyerekek elsajátították a helyes fogápolás 
technikáját, megtanulták a fogak felépítését, beszélgettek 
az étkezési szokásokról, kísérleteket végeztek. A 
gyerekek mindennapi tevékenységévé vált a fogápolás. A 
szülők részéről is csak pozitív visszajelzést kaptunk. 
Köszönjük. 
November végén egy kedves meghívásnak tettünk eleget. 
Ellátogattunk a Jergus Ferko alapiskola újonnan kialakított 
könyvtárába. Az iskola igazgatónője kedves fogadása 

Minden évben fontos eseménynek tekintjük a karácsonyi 
vásárt, melyre gyerekek, óvónénik, szülők egyaránt 
izgatottan készülnek. Ebben az évben is megrendezésre 
került a vásár, csak a helyszín változott. Az idén a községi 
hivatal rendezésében a helyi kultúrházban kapott helyet. 
Csodás környezetben zajlott a vásár. A vásárból befolyt 

után bemutatta a gyerekeknek az új könyveket, ami az 
apróságokat teljesen lenyűgözte. A látogatásra szánt idő 
gyorsan elszaladt, de ígéretet tettünk, hogy hamarosan 
ismét ellátogatunk hozzájuk. Köszönjük.
November végén megkezdődtek az adventi előkészületek 
az oviban. Előkerültek a karácsonyi dekorációk, adventi 
koszorút kötöttünk(köszönjük Gabi néni), beszélgettünk 
az adventről a várakozás időszakáról, felelevenítettük téli összeget segédeszközökre, játékokra fordítjuk majd. 

Köszönet mindazoknak, akik kreatív ötletekkel, 
fáradtságot nem ismerve kapcsolódtak be, de azoknak is, 
akik az árulásban segítkeztek de nem utolsó sorban 
azoknak is akik tőlünk vásároltak. Köszönjük. Végezetül 
szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik 
bármilyen módon támogattak bennünket. Kérjük Önöket, 
ha módjukban áll jövedelemadójuk 2 % -át az idén is 
szeretettel fogadjuk. (Občianske združenie pri Materskej 
ško le  v  Košú toch ,  IČO 42160740 ,  č .úč tu :  
0203404910/0900). Továbbá szeretettel meghívjuk 
Önöket a XVIII. Szülői bálunkra, mely 2017. január 21- én 
kerül megrendezésre a helyi kultúrházban.Mindenkit 
szeretettel várunk. Jegyek az oviban kaphatók.

ünnepi dalainkat, verseinket, mézeskalácsot sütöttünk. Az       Kedves olvasók! Küszöbön az új év. Kívánunk 
adventi időszak jellegzetes alakja a Mikulás, akit a mindenkinek nagyon jó egészséget és sikerekben gazdag 
gyerekek már heteken keresztül nagyon vártak. új esztendőt.
December 3-án Matica slovenská helyi szervezete                                                     Király Katalin
jóvoltából részt vehettünk a hagyományos Mikulás                                                  Az óvoda igazgatónője
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     Blíži sa koniec roka 2016 a mne v spolupráci s Obecným úradom. Margita Bírová, František Ollé, Štefan 
prichodí, aby som si zaspomínala  Obecný úrad na čele s pani starostkou B e n e š  s k o n č i l o  v  c e l k o v o m  
s spolu s Vami na všetky aktivity, ktoré Mgr. Zdenkou Mačicovou nám vyšiel v umiestnení ZO JDS  v rámci okresu 
sme organizovali v priebehu II. polroka ústrety a tak 10. septembra 2016 na- Galanta na II. mieste. 
2016. pochodovalo so svojimi vlajkonosičmi Ďakujem touto cestou ešte raz 
 Začiatkom mesiaca júna sa 12 súťažných družstiev ZO JDS pani starostke Mgr. Zdenke Mačicovej, 
zúčastn i lo  15 našich č leniek z okresu Galanta v Košútskom že nám umožnila zorganizovať 
týždenného relaxačného pobytu športovom areály. Chcela by som podujatie takéhoto charakteru, 
v Demänovskej doline v hoteli FIMM. touto cestou poďakovať cvičencom ďakujem správcovi športového areálu 
Využili sme zľavnenú ponuku pre Natálii a Mirke Blahovej, Laure Janovi Červenkovi, že nám vytvoril 
seniorov a úžasná scenéria Nízkych Kyselovej,  El iške Ivančíkovej,  podmienky na súťaženie. V nemalej 
Tatier, výborný vzduch, vynikajúce Klaudike Jombíkovej, Eme Klocovej, miere patrí poďakovanie pani Erike 
služby hotela umožni l i  našim Ronymu Sádovskému, Viki Vrzúkovej, Kyselovej a Olinke Sirotovej za 
dievčatám aby  zrelaxovali svoje výborný guláš, rodine Ruženky 
telo i dušu. Vargovej za poskytnutie kotliny, 
     Na prahu letných prázdnin Ing. Júliusovi Mihálikovi za 
v mesiaci júl sme organizovali poskytnutie surovín a všetkým 
spoločenský večer jubilantov. členkám a členom našej ZO JDS 
Stalo sa už našou tradíciou, že SENIOR, ktorí pomáhali.
každý štvrťrok si spoločne Začiatkom mesiaca 
pripomenieme životné jubileá októbra, ktorý  je venovaný nám 
našich členov. Vynikajúce koláče, seniorom ako „Mesiac úcty 
zákusky našich členiek nás opäť k starším“ sme organizovali 
reprezentovali na „Obecnom dni“. spolo-čenský večer jubilantov 
Ďakujem všetkým, ktorí svojimi s pre-zentáciou dopestovaného 
koláčikmi prispeli i tým, ktorí ovocia a zeleniny pod názvom to 
pomohli ich predaj zorganizovať mi dala záhrada“. Šikovné ruky 
a zabezpečiť. pani Gabiky Molnárovej vyčarili 
     Novinkou v našom pláne aktivít s donesených výpestkov mo-
bola akcia „Košútska cyklisktická zaiku krásnych jesenných farieb, 

Va n e s k e  S t o j k o v e j ,  B i a n k e  párty“. Človek roky žije v nejakej čo umocnilo atmosféru tohto večera.
Beránkovej z krúžku rytmickej komunite a ani si neuvedomuje ako sa      Mesiac november môžeme nazvať 
gymnastiky a tanca pri ŠK HARMÓNIA všetko okolo neho mení. Menia sa aj mesiacom spomienok. Už tretím 
Košúty, že pomáhali ako vlajkonosiči. naše Košúty rastú nové domy, ulice. rokom si pripomíname v našej obci 

Stanovených bolo päť súťažných Cieľom našej cyklistickej párty bolo dátum 11. november ako „Spomienku 
disciplín. Súťažili muži a ženy navštíviť všetky naše ulice v dedine, na vojnových veteránov“. Červené 
vo vekových kategóriách od 60 do 72 čo sa nám aj podarilo. Chcela by som maky, ktoré sú symbolom tohto 
rokov a nad 72 rokov. touto cestou poďakovať pani Betke dátumu, vyhotovené deťmi našich 

Rozhodcovský zbor v zložení: Bilíkovej, ktorá nás z titulu kronikárky škôl, zdobili aj tento rok pamätník 
Zuzana Slivenská a Irena Banghyová - obce Košút upozornila na niektoré našich vojnových hrdinov v obci. 
hlavný rozhodca, Edita Királyová, zaujímavosti v našej obci. Mnohým      Pod názvom „Spomienky“ sa niesol 
Andrea Žilková, Bartolomej Slivensky, z nás niektoré miesta pripomenuli i spoločenský večer pekného slova 
Jozef Fekula, Kristína Mačicová, detstvo a poniektorí sme zistili, že na a melódií, ktorý mal byť spojený 
Šimon Huszár, Simona Huszárová, niektorých miestach sme neboli viac s výstavou dopestovaných chry-
Daniel Modrovič, Lenka Vojteková, ako 20 rokov. Naša cesta končila pri zantém. Všetku krásu, ktorú v sebe 
Sylvia Vojteková, Niko Popluhár, Noel kultúrnom dome grilovačkou, ktorú pre t ie to  kvety  majú  však zn ič i l  
Popluhár a Natália Blahová nás pripravil pán Tibor Bubeník s 
vykonal svoje hodnotenie zodpo-manželkou Evičkou, za čo mu patrí aj 
vedne.touto cestou veľká vďaka.

Dovoľujem si touto cestou      V prvej polovici mesiac septembra 
poďakovať týmto mladým ľuďom, bola naša organizácia poverená 
že nám prišli pomôcť, že neľutovali Okresnou radou Jednoty dôchodcov 
venovať svoj voľný čas nám Slovenska organizovaním III. Ročníka 
seniorom. Veľmi si to vážime!!!športových hier ZO JDS okresu 

Počasie nám prialo, slniečko Galanta. Po skúsenostiach spojených 
hrialo ako v najhorúcejšom lete s našou účasťou na II. Ročníku 
a po celkovom vyhodnotení všet-športových hier organizovaných ZO 
kých súťažných disciplín sme sa JDS Galanta sme si uvedomili, že 
tešili, že naše súťažné družstvo musíme zapojiť čo najviac ochotných 
v zložení Margita Pellerová, ľudí a musíme to organizovať aj 
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Aktivity ZO JDS SENIOR Košúty
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   A 2016-os év utolsó napjaiban ként valósítunk meg. A helyi falunapon Szövetség Galántai Járási Bizottsága 
szükségesnek tartom, hogy önökkel finom házi süteményeket, kalácsokat megbízott bennünket a III. Járási 
közösen emlékezzek a második árusítottunk s ezúton mondok Sportjátékok megrendezésével. 
félévben kifejtett aktivitásainkra. köszönetet mindenkinek, aki saját A galántai alapszervezet által 

Június elején 15 tagunk 1 hetes készítményeivel járult hozzá aktivi- megszervezett II. Járási Sportjátékok 
üdülésen vett részt a Demänovská tásunkhoz, vagy segédkezett az elő- után tudasotítottuk, hogy több embert 
dolinai FIMM  szállodában igénybe készületeknél és az árusításnál. kell bevonni a rendezésbe és 
véve a szépkorúaknak kínál t  Tevékenységünk egyik újdon- a községi hivatalallal közösen kell ezt 
kedvezményt. Az Alacsony Tátra sága volt az első alkalommal meg- megtennünk. Polgármester asszo-
szépségei, a jó hegyi levegő és nem rendezett „Kerékpártúra“.  Az ember nyunk nagyon szívesen fogadta 
utolsósorban a szálloda kiváló évekig él egy közösségben és sokszor az ötletünket és minden formában 
szolgál tatásai  lehetővé tet ték észre sem veszi, mi minden változik segítette a rendezvényt. 2016. 
tagjainknak a testi és lelki pihenést. körülötte. Változnak az utcák, új szeptember 10-én 12 csapat sora-

A nyári szünidő kezdetén került házak, lakónegyedek épülnek. Túránk kozott fel a kosúti sportpályán készen 
sort a jubilánsok köszöntésére, amit megvalósításával az volt a célunk, állva a versenyzésre. Mindegyik 
már hagyományosan negyedéven- hogy bejárjuk a község utcáit, ami csapat élén zászlóhordó állt, akiknek 

sikerült is. Ezúton mondok köszönetet köszönet jár : Ők a Harmónia sportklub 
Bilik Erzsébetnek, aki mint a falu ritmikus gimnasztikai és tánckör tagjai 
krónikása sok érdekeséget mondott voltak - Blaho Mirka és Natália, Kysela 
el nekünk Kosútról. Sokunknak Laura, Ivancsík Eliska, Jombík 
a gyermekkorát juttatták eszükbe Klaudia, Vrzúk Viki, Kľoc Emma, 
a helyek, jónéhányan pedig rádöb- Sádovský Roni, Stojka Vanessza 
bentek, hogy néhol bizony már több, és Beránek Bianka.
mint 20 éve nem voltak. Utunk 5 versenyszám volt adott, amelyben 
a kultúrháznál ért véget, ahol finom férfiak és nők versenyeztek 2 cso-
grillezett csirkével vártak bennünket portban – 60-tól 72 éves korig valamint 
Bubeník Tibor és Éva, akiknek 72 éven felüliek. A játékvezetők 
a finom falatokért nagy köszönet jár. csoportja – a 2 főbírával, Szlivenszky 

Szeptember elején a Nyugdíjas Zsuzsannával és Banghy Irénnel  
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v záhradách mráz. Namiesto kvetov Naša organizácia sa 
chryzantém sme mali možnosť vidieť zúčastnila I. vianočných 
kamerové začiatky Tibora Bubeníka. t rhoch v  Košútoch,  na 
Filmy, ktoré natočil nám pripomenuli varenom víne, výborných 
mnohých našich spoluobčanov, l a n g o š o c h  a  l o k š i a c h  
atmosféru v ktorej sme žili a ako to s kačacou masťou si mali 
bolo dávno. možnosť pochutnať naši 
     Posedenie vo vianočnej atmosfére spoluobčania. Tešilo nás, že 
s vianočnou kapustnicou, koledami im chutilo, lebo sa nám všetko 
a spoločenský večer s jubilantami pod minulo.   
názvom “Radostný večer, večer     Tento čas je časom 
očakávaní“ sa uskutočnil v čase bilancovania. Pri tejto príle-
príprav na I. vianočné trhy v Košútoch. žitosti chcem poďakovať 
Vo vyzdobenej sále s vianočnými a za celoročnú spoluprácu pani 
inými dobrotami sme sa stretli aby sme s ta ros tke  Mgr.  Zdenke  
si užili vzájomnú úctu a lásku. Mačicovej, zamestnancom 
Príjemná atmosféra tohto večera bola Obecného úradu v Košútoch, 
umocnená peknými koledami v podaní Miestnemu spolku SČK, 
spevácke j  skup iny  GYÖNGY- Miestnej organizácii SZZP, 
KARÁLIS a pani Zitky Štefíčkovej p e d a g o g i c k é m u  z b o r u  
za čo im touto cestou ďakujem. Dobrú a  ž i a k o m  o b o c h  š k ô l  
náladu dotvorila „Vianočná tombola“ a pedagogickému zboru 
z prinesených darčekov. Ďakujem a deťom z MŠ. 
všetkým, ktorí pomáhali s prípravou      Nastávajúci rok nech nám 
a výzdobou sály, všetkým, ktorí všetkým prinesie pevné 
p r i n i e s l i  v š a k o v a k é  d o b r o t y  zdravie, lásku, úctu a vzájomné    
a každému, kto prispel do „Vianočnej porozumenie medzi ľuďmi,
tomboly“. 

        Ing. Eva Kmeťová

A Nyugdíjas Szövetség  Kosúti SENIOR Alapszervezete
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az élen – a következő felállításban veteránusokról a Hősök szobránál, mondunk nekik. Természetesen 
nagyon jól végezte a dolgát: Király amelyet még jó ideig díszítettek a nap ezúttal sem hiányzott a karácsonyi 
Edit, Žilková Andrea, Szlivenszky szimbólumai – a tanulók által készített tombola, amit egymás részére hoz-
Bertalan, Fekula Jozef, Mačica és elhelyezett pipacsok. tunk. Mindenkinek köszönjük a segít-
Krisztína, Huszár Simon, Huszár „Emlékezések“ címmel valósult séget.
Szimona, Modrovics Daniel, Vojtek meg a már hagyományos rendez- Szervezetünk részt vett a község-
Lenka, Vojtek Szilvia, Popluhár Niko, vényünk, amelyen a kitermesztett ben első alkalommal megrendezett 
Popluhár Noel és Blaho Natália. krizantén virágok vitték volna a fő- karácsonyi vásáron, ahol forralt bort, 
Nagyon szépen köszönjük a fiata- lángost és laskát kínáltunk a részt-
loknak, hogy eljöttek segíteni és nem vevőknek.  
sajnál ták az idejüket velünk Mivel itt van az év végi mérlegelés 
– idősebbekkel tölteni. Ezt mi nagyra ideje, megragadom az alkalmat és 
értékeljük. ezúton mondok köszönetet az egész 

Az időjárás nagyon kedvező volt évi együttműködésért polgármester 
s mi a kiértékelésnél örültünk annak, asszonyunknak Mgr.  Mač ica  
hogy csapatunk – Bíró Margit, Peller Zdenkának, a községi hivatal 
Margit, Ollé Ferenc és Benes István dolgozóinak, a Szlovák Vöröskereszt 
– járási méretben a 12 csapat közül és az Egészségkárosodottak Szö-
a 2. helyen végzett. Még egyszer vetsége helyi alapszervezeteinek 
őszinte köszönetünket fejezzük ki az iskolák és óvoda pedagógusainak 
polgármester asszonyunknak a se- valamint a tanulóknak és az óvodá-
gítségért, ugyancsak köszönjük soknak. 
Cservenka Jánosnak a térség Az elkövetkező év hozzon szerepet, azonban a kertek ezen 
előkészítését. Nem utolsósorban mindannyiunknak jó egészséget, szépségeit tönkretette a fagy. 
mondunk köszönetet  Kyszela szeretetet, tiszteletet és kölcsönös Nélkülük is emlékeztünk, mégpedig 
Erikának és Sirota Olinkának a finom megértést.Bubeník Tibornak köszönhetően, aki 
g u l á s  e l k é s z í t é s é é r t ,  Va r g a  régi film felvételeivel elevenítette fel 
Rozáliának és családjának a katlan Ing. Eva Kmeťovásokunk fiatalkori életét. Jó volt 
kölcsönzéséért, Ing. Július Miháliknak emlékezni a múltra és nosztalgiázva 
nyersanyagok adományozásáért és tölteni az estét. 
szervezetünk tagjainak a segítségért. „Örömteli est, a várakozás estje“ 

Októberben, az „Idősek iránti címmel a karácsonyi vásár elő-
tisztelet hónapjában“ ismét megren- készületei idejében valósítottuk meg 
deztük a jubilánsok köszöntését, amit jubilánsaink köszöntését. Az ünne-
a „Mit adott nekem a kertem“ c. pélyesen feldíszített teremben a 
terménykiállítással kötöttünk egybe. káposztaleves és sok finomság 
A tagok által összegyűjtött termé- mellett találkoztunk, hogy a meghitt 
nyekből Molnár Gabriel la egy hangulatban sok jót ajándékozzunk 
csodaszép kiállítást rögtönzött, amely egymásnak, főként a szeretetet, 
csak emelte a rendezvény szín- bizalmat és a barátságot. A Gyöngy-
vonalát. kaláris éneklőcsoport tagjai és Zita 
November az emlékezések hónapja. Štefíčková karácsonyi dalokkal éke-
Immár a 3. alkalommal emlékeztünk sítették az estet, amiért köszönetet 
meg november 11-én a háborús 
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MO MS v Košútoch 

Miestny odbor Matice slovenskej v Košútoch  v spolu- 16. 11.2016 o 17.00 hodine zúčastnili podujatia „Trenčín- 
práci s pracovníkmi obce zorganizoval  dňa 26.08.2016 Trnava, ruža voňavá“, ktoré sa konalo v mestskom 
o 18.00 hodine  tradičné podujatie „VATRA SNP“, ktoré kultúrnom stredisku v Galante. Podujatie moderoval Jozef 
sa konalo pri príležitosti 72.výročia Slovenského Šimovič. Vystupovali rôzne folklórne súbory z celého 
národného povstania. Slovenska:  SZ Pustakerčanka, Seredskí Zettépáci, DFS 

Podujatie sa zahájilo národnou hymnou, nasledoval Kolárik, Marián Gajdoš, Kesanka Šurany, ZUŠ Modra, 
slávnostný príhovor a báseň. Po Dramatické pásmo Na pole - on Handlová, FS 
úvodnej časti  sme sa všetci, Jánošík Fiľakovo,  Prešovskí heligonkári, Viktória 
ktorým to zdravie dovolilo,  Stachová,  FS Dubina Rožňava. 
odobrali k pamätníku padlých v I. 
a II. svetovej vojne, kde sme si ****
pietnym aktom kladenia venca a Miestny odbor Matice slovenskej v spolu-
symbolickou kyticou upletenej z práci s Materskou školou v Košútoch, Základnou 
hymnickej piesne a básne uctili školou Jerguša Ferka v Košútoch a pracovníkmi 
všetkých tých, ktorí v boji za obecného úradu zorganizoval dňa 3. decembra 
slobodu obetoval i  to naj- 2016 o 15.00 hodine podujatie „Mikulášske 
cennejšie, čo mali, a to vlastné popoludnie“. Túžobne očakávaný Mikuláš aj so 
životy. svojim sprievodom čertov a anjelov opäť zavítali do Košút. 

Tak, ako to býva každoročne zvykom, aj tento rok sme Mikuláš s krásnymi anjelmi svojou prítomnosťou potešili 
nezabudli na nášho rodáka, akademického sochára srdcia tých najmenších. Naopak strašidelní čerti odrážali  
Vojtecha Baďuru a pietnym aktom kladenie venca sme si v očkách tých najmenších strach a rešpekt a určite 
uctili aj jeho pamiatku. Tento rok sme si pripomenuli jeho záväzok, že na budúci rok budú celkom určite poslušnejší 
nedožité 80. narodeniny  (narodil sa 10. novembra 1926). Pani učiteľky z Materskej školy pripravili so svojimi 
Pokračovalo sa kultúrnym programom speváckej skupiny detičkami krásny vianočný program – básne, tance, 
Nádej, ktorá vyšperkovanými slovami  piesní a básní piesne zaujato sledovali tí najbližší a s hrdosťou sledovali 
vhodne zvolenými pre  toto podujatie pod dirigentskou každý jeden pohyb svojich malých hercov. 
taktovkou Zitky Štefíčkovej, zavŕšila oficiálnu kultúrnu časť Na pódiu ich vystrie-
podujatia. Nasledovalo zapálenie symbolickej parti- dali žiaci zo Základ-
zánskej vatry a pokračovalo sa posedením pri občerstvení nej školy, ktorí Miku-
v dobrej nálade až do neskorých nočných hodín. Vďaka láša a aj svojich naj-
šikovným dobrovoľníkom, ktorých priložená ruka k dielu bližších tiež očarili 
pomohla zorganizovať toto tradičné podujatie a hlavne krásnym vianočným 
vďaka počasiu, ktoré sa rozhodlo priaznivo s nami programom – básne, 
spolupracovať, ale predovšetkým vďaka všetkým tým, piesne, tance, scén-
ktorí sa podujatia napokon zúčastnili, môžeme akciu ky, kostýmy, všetko 
celkovo zhodnotiť ako úspešnú. bolo krásne. 
 Všetky deti z ma-

**** terskej školy aj žiaci 
V Dolných Salibách sa v sobotu dňa 22. 10. 2016 zo základnej školy boli za svoju šikovnosť odmenení 

o 13.hodine konalo podujatie „Odhalenie pamätnej balíčkom sladkostí a pani učiteľky za trpezlivosť a nemalé 
tabule“, ktoré sa konalo pri príležitosti 70.výročia úsilie, ktoré museli vynaložiť na prípravu tak pekného 
osídlenia obce Hrušov. Podujatie organizovali Obec Horné programu, tiež obdržali pre školu a škôlku malý darček. 
Saliby, Obec Dolné Saliby, ZO – Slovenského zväzu I napriek technickým problémom, ktoré nás počas 
protifašistických bojovníkov v Hrušove  a PD Hrušov.  podujatia sprevádzali, bolo všetko krásne a splnilo účel – 
Spevácka skupina Nádej svojimi piesňami spestrila potešiť oko diváka, ohriať pri srdiečku, navodiť 
podujatie na Slávnostných službách božích v evan- predvianočnú sviatočnú náladu a vštepiť ľuďom do sŕdc 
jelickom kostole v Dolných Salibách a tiež aj na cintoríne, posolstvo prichádzajúcich Vianoc.... 
kde sa konal akt odhlalenia pamätnej tabule ako znak úcty Po podujatí sme si, ako to už posledné roky býva zvykom, 
svojim predkom. Za hudobný doprovod na harmonike patrí posedeli pri „predvianočnej“ kapustnici a navzájom sme si 
poďakovanie Ing. Ľubomírovi Kmeťovi. zaželali: 

Všetky cesty sveta domov sa zbiehajú,
***** Keď krásne Vianoce Tichú noc spievajú.

Jednota dôchodcov organizovala v kultúrnom dome Aby všetci ľudia v dobrej vôli žili,
v  Pate v nedeľu dňa 23.10.2016 popoludní prehliadku Aby svoje srdcia láskou naplnili,
folklórnych súborov. Na podujatí sa zúčastnila aj Aby zdravia, šťastia plnú náruč mali,
Spevácka skupina Nádej, ktorá predviedla výber ľudových Aby ich priehrštím iným rozdávali.
piesní s harmonikovým doprovodom Ing. Ľubomíra Aby nepoznali starosti, trápenie,
Kmeťa. Aby mali dosť síl dávať odpustenie.

Nech nám všetkým zdravie, chleba nechýba,
**** Nech v svornosti, láske žije každá rodina.

Niektorí členovia MO MS v Košútoch sa v stredu dňa ****
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Szervezetünk a községgel karöltve 2016. augusztus szemléjére, amelyen községünket a Nádej éneklőcsoport 
26-án 18.00 órától rendezte meg a Szlovák Nemzeti képviselte. Műsorukat ismét  Ing. Ľubomír Kmeť kísérte. 
Felkelés 72. évfordulója tiszteletére a már hagyományos A „Trenčín – Trnava, ruža voňavá“ elnevezésű 
„Tábortüzet“. hagyományos  rendezvényre ezúttal Galántán került sor s 

Az előzőekhez hasonlóan  a rendezvény himnusszal, a kosúti maticások is részt vehettek a műsoron. Jozef 
ünnepi beszéddel és szavalattal kezdődött, majd azon Simonič műsorvezető közreműködésével egy nagyon 
résztvevők, akiknek az egészsége megengedte szép előadást tekintettünk meg, amelyben egész 
átvonultak a Hősök szobrához. Itt koszorú elhelyezésével Szlovákiából szerepeltek csoportok : SZ Pustakerčanka, 
és kegyeletünk szimbolikus csokrával – néhány dallal és Zettépáci – Szered,  Kolárik fúvószenekar, Marián Gajdoš, 
verssel – emlékeztünk meg minda- Kesanka – Surán, Zeneiskola – Modra, 
zokról, akik életüket áldozták az első Na pole –on c. irodalmi összeállítás 
 és második világháborúban. H a n d l o v á ,  a  F ü l e k i  J á n o s í k  

Rendezvényünk keretén belül mindig Folklórcsoport, Heligonkári – Prešov, 
megemlékezünk községünk szülöttéről, Stachová Viktória és a Rozsnyói Dubina 
Bagyura Béla akademikus szobrászról. Folklórcsoport. 
Ezúttal sem volt más-képpen – A Matica slovenská helyi alap-
megkoszorúztuk az emlék-tábláját s szervezete 2016. december 3-án 
megemlékeztünk a nem megélt 80. a helyi Jergus Ferko alapiskolával 
életévéről. valamint a helyi óvodával közösen 

Zita Štefíčková vezetésével a Nádej rendezték meg a „Mikulás-délutánt“, 
éneklőcsoport előadta aktuális dalos-verses össze- ugyanis a Mikulás az angyalkák és ördögök kíséretében e 
állítását, majd a hagyományokhoz híven a tábortűz napon érkezett meg Kosútra. A gyermekek várva várták és 
meggyújtására került sor s a résztvevők a finom ételek és szorongva készültek, hogy előadhassák neki műsorukat.  
italok mellett önfeledten szórakoztak a késő éjszakai Először az ovisok léptek a színpadra, akik bizony 
órákig. A rendezvény kitűnőre sikeredett, amihez műsorukkal nagy örömet szereztek a Mikulásnak és 
természetesen a kedvező időjárás is nagyban hozzájárult, a közönségnek, ugyanakkor az anyukák és nagymamák 
azonban a siker elsősorban az ügyes önkénteseknek és arcára a meghatódás könnyeit csalták ki. Utánuk az 
a résztvevőknek köszönhető. iskolások vétték birtokukba a színpadot, akik egy nagyon 

2016. október 22-én Alsószeliben „Körtvélyes ötletes, gyönyörűszép műsorral kápráztatták el 
település“ létrejöttének a 70. évfordulója alkalmából a közönséget. Pompás kosztümökben adták elő 
emléktábla leleplezésésre került sor. A rendezvényt jeleneteiket, dalaikat, táncaikat, amit a jelenlevők viharos 
Felsőszeli, Alsószeli községek, a  Fasisztaellenes tapssal értékeltek.  Valamennyi gyermek csomagot kapott 
Szövetség Körtvélyesi Alapszervezete és a Körtvélyesi a Mikulástól, a rendezők pedig ajándékkal köszönték meg 
Mezőgazdasági Szövetkezet szervezték meg. A Nádej a tanító néniknek a fáradságos munkát. A technikai 
éneklőcsoport meghívást kapott a rendezvényre, akadályok ellenére a műsor teljesítette a küldetését – 
amelynek keretén belül adta elő a csoport a műsorát az megmelengette a szíveket, elővarázsolta az ünnepség, 
alsószeli evangelikus templomban, valamint a temetőben. valamint a Karácsonyvárás időszakának meghitt 
Fellépésüket Ing. Ľubomír Kmeť kísérte harmonikán, hangulatát. 
amiért ezúton mondunk neki köszönetet. A szokásokhoz híven a rendezvényt beszélgetéssel, 

Október 23-án Patán a Nyugdíjas-szövetség káposztaleves felszolgálásával folytattuk és kölcsönösen 
rendezésében került sor a folklórcsoportok sereg- kívántuk egymásnak, hogy :

V dňoch 16. – 17. 12. 2016 sa konali I. Vianočné trhy dzovali v tom, že myšlienka organizácie takéhoto 
v Košútoch. Miestny odbor podujatia a následné  prípravy okolo jeho organizácie, 
Matice slovenskej sa tiež určite stáli za to a  majú svoj opodstatnený význam aj pre 
zúčastnil na trhoch s ponu- roky budúce 
kou predvianočnej kapust-
nice a slaných dobrôt, ktoré *****
napiekli Zitka Śtefíčková 
a Milka Petreková. Rok rýchlo beží, ako šíp.
Krásne vyzdobená sláv- Ako ho najlepšie prežiť, nevie veru nik.
nostná sála kultúrneho Prežime Vianočné sviatky v pokoji a radosti,
domu, vianočné výrobky, Nech v našich srdciach a príbytkoch sa láska rozhostí.
vianočné nápoje a rôzne Prajme si na budúci rok hlavne zdravia plnú náruč,
pokrmy a vianočná hudba, Veselosť, úsmev a šťastie, nech nikdy nezmiznú fuč,
ktorá sa rozliehala okolím, Nech pokoj v duši vládne svetom
celkovo dotvárali krásnu A nech dospelí sa čo najviac podobajú deťom 
atmosféru a celkom určite 
každého prítomného utvr-                                           Jana Strýčková
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Pár mondatban

V krátkosti o  nás 

Pár mondatban tájékoztatnám az olvasókat December 6-án az iskolába látogatott 
a Csemadok Kosúti Alapszervezete és a Ber- a Mikulás és egy kis ajándékcsomagot adott át 
kenye Kulturális Egyesület őszi tevékenységéről. a diákoknak.
Nem titok, hogy e két kulturális szervezet együtt A Berkenye KNE a 2016-os évet 
több sikeres rendezvényt tudhat maga mögött. Galántán, a karácsonyi vásáron zárta  december 

November 12-én  lemezbemutató koncert 18-án. A 2017-es év Kodály Zoltán emlékéve 
volt a Varjos népzenei együttessel. A koncert jól lesz, helyi viszonylatban pedig több évfordulót is 
sikerült. Üröm az örömben, hogy amíg mi jól ünnepelhetünk:40 éves múltra tekint vissza az 
szórakoztunk, az egyik zenész szereplőnek kirabolták éneklőcsoport, 15 éves a Berkenye Néptáncegyüttes, és 
az autóját a kultúrház parkolójában. jubilál a magyar iskola is 2017-ben.

November 19-én író-olvasó találkozó Szomolai Remélem felkeltettem az olvasók érdeklődését, így 
Tiborral. Az ötlet és a megvalósítás is Macsicza Évá szeretettel várjuk az egyes rendezvényekre a kosúti 
munkáját dicséri. Köszönet érte. közönséget is.

December 4-én került megrendezésre az immár Legközelebb a Csemadok tagokkal január 28-án 
hagyományos karácsony előtti műsoros estünk. A hazai 15 órakor találkozunk a helyi kultúrházban az évzáró 
szereplőkön kívül a programban helyet kapott a királyrévi  taggyűlésen.
Arcok Énekegyüttes is, akik kellemes karácsonyi 
hangulatot varázsoltak  nekünk a terembe. Őket Mindenkinek szeretném megköszönni aki támogatja 
a Gyöngykaláris  Éneklőcsoport és a Berkenye Kamara és segíti munkánkat, és a 2017-es évre kívánok erőt, 
Néptáncegyüttes követte.  A nézőtér megtelt és a műsor egészséget és Boldog Új Évet! 
után leülve elmodhatjuk - megérte a fáradságot. Botló Péter

Dovoľte, aby som Vás v krátkosti oboznámil s jesennou Kultúrny spolok Berkenye ukončil rok 2016 predstavením, 
aktivitou miestnej organizácie CSEMADOKU a kultúrneho ktoré sa konalo dňa 18. decembra na Vianočných trhoch 
spolku Berkenye. Tieto dva kultúrne spolky majú za sebou v Galante. 
viacero spoločne organizovaných úspešných podujatí. Rok 2017 bude pamätným rokom Zoltána Kodálya 

12. novembra - sa uskutočnil koncert s predstavením a zároveň bude významným aj pre naše organizácie 
novej platne v spolupráci so skupinou ľudovej hudby a školu. 
VARJOS. Podujatie bolo veľmi úspešné avšak radosť V tomto roku bude oslavovať 40. výročie vzniku miestna 
zatienila nemilá udalosť. Jednému z účinkujúcich na spevácka skupina, ďalej svoje 15. výročie oslávi aj 
parkovisku pri kultúrnom dome vykradli auto. folklórny tanečný súbor Berkenye  a tento rok bude mať 

19. novembra - sme sa zúčastnili na besede so svoje jubileum aj miestna základná škola s VJM. 
spisovateľom Tiborom Szomolaim. Za nápad a úspešnú Dúfam, milí čitatelia, že sa mi podarilo upútať Vašu 
organizáciu patrí naša vďaka pani Éve Macsicza. pozornosť a verím, že sa aj naďalej budete zúčastňovať na 

4. decembra - sa uskutočnilo naše už tradičné našich podujatiach v čo najväčšom počte. Tešíme sa na 
vianočné vystúpenie, v rámci ktorého sa predstavila stretnutie s vami! 
spevácka skupina ARCOK z Kráľovho Brodu, po nich Najbližšie sa s členmi CSEMADOKU stretneme na 
nasledovalo vystúpenie speváckeho súboru GYÖNGY- výročnej členskej schôdzi dňa 28. januára 2017 o 15:00 
KALÁRIS a nakoniec sa predstavil tanečný súbor hod. v miestnom kultúrnom dome. 
Berkenye. Hľadisko bolo plné spokojného obecenstva. 
Po predstavení sme skonštatovali, že naše úsilie stálo za Chcel by som sa poďakovať každému, ktorý nám pomáha 
to. v našej práci a podporuje naše podujatia. Dovoľte mi, aby 

6. decembra - miestnu ZŠ s VJM navštívil Mikuláš, som vám do Nového roku 2017 poprial veľa zdravia, síl 
ktorý našim žiakom odovzdal balíčky. a úspechov.                                                                                        

        Botló Péter

Karácsonyra találkozzanak útjaink, 2016. december 16-án és 17-én valósult meg 
ha majd a Csendes éj dal felhangzik. községünkben az 1. KARÁCSONYI VÁSÁR, amelyen  

Hogy az emberek jó szándékkal éljenek, a Matica slovenská alapszervezete is részt vett – ká-
hogy szíveik szeretettel megteljenek. posztaleves és házi finomságok árusításával. A pogácsát 

Hogy egészségből, szerencséből bőven jusson és sós lepényt Zita Štefíčková éa Milka Petreková 
mindenkinek, készítették.

 s ezt majd osztogatni tudják szeretteiknek. A gyönyörűen feldíszített terem, a sok karácsonyi 
Hogy idegen legyen számukra a gond s az aggódás, készítmény, a hagyományos ételek és italok, a karácsonyi 

s mindig  előtérbe kerüljön a megbocsájtás. zene összhangban egy fantasztikus karácsonyi hangu-
Hogy legyen egészségünk, legyen kenyerünk latot hoztak létre és bizonyára minden résztvevőt meg-

S mindannyian békében és megértésben élhessünk.   győztek arról, hogy nagyszerű ötlet volt s feltétlenül kell, 
hogy legyen folytatása...

Ing. Jana Strýčková
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Relax pre telo a dušu Košúty, DSS pre deti a dospelých 
Šintava a Antonius senior centrum 

V dňoch 14.6.2016 a 02. 08. 2016 Sládkovičovo. Naše zariadenie tu 
sme organizovali pre našich prijí- prezentovalo práce PSS a to výrobky
mateľov sociálnych služieb z DSS pre z košikárskej dielne, tkáčskej dielne 
dospelých Košúty, výlety do Veľkého a  drobné predmety, ktoré vznikli prá-
Medera, ktoré boli veľmi očakávané. cou našich šikovných PSS pod 
Výborné počasie nám umocnilo cestu, vedením a dohľadom inštruktorov.  
počas ktorej sme obdivovali peknú Na výstave prezentovala svoje 
prírodu, cyklo-chodníky a upravené obrazy aj riaditeľka DSS pre dospelých 
dedinky. Na recepcii AQUAPARKU, PhDr. Lívia Katona, PhD. Na úvod 
Veľký Meder nás vždy milo privítal znela gitarová hudba a recitácie poézie 
ochotný personál. Páčili sa nám krásne a prózy. Celé podujatie moderovala 
drevené architektonické prvky. p. Margita Knapová.

Thermal Corvinus je na 80 hektárovom lesoparku, Výstava opäť potvrdila, že aj zdravotne hendikepovaný 
zdobenými kvitnúcimi letničkami, udržiavanou zeleňou a občania vedia vytvoriť kultúrne a umelecké hodnoty, ktoré 
upravenými odpočívadlami. V 9. bazénoch sme mohli obohatia svet nás všetkých.
relaxovať vo vode od 24 – 37 oC, v perličkovom bazéne, 
sedacom talianskom bazéne, a pre plavcov v 50 m plavec- IX. ročník „Košútsky hudobný kľúč“
kom bazéne.

Po chutnom a výdatnom obede v peknom a upravenom Dňa 21.10.2016 sa konal pod záštitou predsedu 
prostredí sme pokračovali v relaxačnom dni. Thermal Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibora 
Corvínus Veľký Meder nám poskytol deň, ktorý bol pre Mikuša, PhD. už IX. ročník Košútského hudobného kľúča, 
prijímateľov soc. služieb v Košútoch pohladením pre telo a ktorý sa netradične konal v Kultúrnom dome obce Čierny 
dušu. Touto cestou chceme poďakovať primátorovi Brod. Na tomto medzinárodnom kultúrnom podujatí, kde 
Veľkého Medera a sponzorom za pekný pohodový deň. sa okrem účinkujúcich zo Slovenska, zúčastnili aj hostia 

z  Č R  Z á m e č e k  S t ř e l i c e ,  p . o . ,  M a ď a r s k a  
Vzdelaním k integrácii Dr. Piróth E. Otthon Táplánypuszta a KEM MERI 

Tatabánya sa prezentovalo celkom 19 zariadení.
Nadácia Volkswagen Slovakia pod týmto názvom  V bohatom kultúrnom programe sa účinkujúci pre-

zverejnil grantový program, cieľom ktorého okrem iného zentovali v kategó-riách spev, tanec a voľná disciplína.
bola aj podpora integrácii postihnutých a ich pripravenosť  V úvode podujatia zástupkyňa TTSK Mgr. Daniela 
pre reálny život a pracovný Nagyová pokrstila 
trh. Almanach, ktorý bol 

Vďaka grantového pro- vydaný pri príle-
gramu, do ktorého sa zapojilo žitosti 63. výročia 
aj Domov sociálnych služieb založenia nášho 
pre dospelých Košúty, sme zariadenia.
získali finančné prostriedky Tak ako každo-
na nákup 4 ks komunikač- ročne, aj teraz sa 
ných pomôcok zn. Go potvrdilo, že ľudia s 
Talk20+ spolu s príslušným špeciálnym PC softwarom postihom  vedia 
Boardmaker v. 6.Mayer, ktoré budú slúžiť štyrom našim tvoriť kvalitnú zába-
prijímateľom sociálnej služby v prekonaní komunikačnej vu a kultúrne obo-
bariéry a napomôžu im v integrácii do spoločnosti. hatenie pre seba aj pre publikum, ktoré ich výkony ocenilo 

Touto cestou chceme poďakovať odbornému tímu hlasným a dlhotrvajúcim potleskom a aplauzom.
Nadácii Volkswagen Slovakia, že náš projekt sa dostal V neposlednom rade je treba poďakovať sponzorom 
medzi úspešných, a mohli sme tak pomôcť našim tohto podujatia, ktorými sú Mestský úrad Sládkovičovo, 
prijímateľom splniť ich túžbu začleniť sa do spoločnosti. Mestský úrad Galanta, Mestský úrad Sereď, Obecný úrad 

Jelka a Obecný úrad Košúty, nakoľko aj s ich pomocou 
Dotyk s kultúrou..... bolo možné vytvoriť toto hodnotné kultúrne podujatie.

Už teraz sa tešíme na desiaty jubilejný X. ročník.
Dňa 10. 10. 1016 sa skupina 

prijímateľov sociálnych služieb http://www.rtvkrea.sk/kosutsky-hudobny-kluc-2016
(ďalej PSS)  DSS Košúty 
zúčastnila na výstave prác Touto cestou by sme chceli v mene všetkých 
zdravotne postihnutých spolu- zamestnancov a klientov nášho zariadenia popriať 
občanov v galantskom regióne, obyvateľom obce Košúty krásne Vianočné sviatky.
ktorá bola zastrešená pod názvom    
„KULTÚRA BEZ BARIÉR". Výsta-                                 PhDr. Lívia Katona PhD.
va sa konala v Inovatechu riaditeľka DSS Košúty
Sládkovičovo a svoje výrobky tu 
prezentovali DSS pre dospelých 
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A Kosúti szociális otthon életéből
Felüdülés testnek és léleknek színvonalához, saját kézműves termékeik bemutatásával. 

Otthonunk a kosárfonó műhelyben, gyertyaöntő műhelyben 
2016 július 14.-én, és 2016 augusztus 2.-án otthonunk és a szőnyegszövő műhelyben megalkotott termékeit 

lakói részére kirándulást szerveztünk a Nagymegyeri mutatta be.
Thrermal Corvinus fürdőbe, melyet lakóink nagyon már A kiállításon bemutatásra kerültek otthonunk 
nagyon vártak. Kiváló időjárás felerősítette utazás igazgatónőjének, PhDr. Katona Lívia, PhD, melyek nagy 
élményét, amelynek során megcsodálhatták a gyönyörű tetszést váltottak ki a 
természet, a kerékpárutakat és a rendezett falvakat. A jelenlevők közt. A 
recepción Nagymegyeri fürdő igen kedves és barátságos kiállítás megnyitója-
személyzete várta lakóinkat. Nagyon tetszettek a gyönyörű, ként gitárzene  hang-
fából készült építészeti elemeket, melyek lenyűgözték zott el, amit költészeti 
lakóinkat. és prózai idézetek 

A Nagymegyeri Thermal Corvinus 80 hektáros gazdagítot tak.  Az 
parkosított területen egész rendezvényt 
helyezkedik el, ahol Knap Margit vezette.
virágokkal szegélye- A kiállítás ismét 
zett sétányok, fákkal megerősítette, hogy a 
beültetett zöldel lő fogyatékkal élő polgárok is létre tudnak hozni olyan 
p ihenők vár ják a kulturális és művészeti értékek, amelyek gazdagítják 
felüdülni vágyókat. A a világot mindannyiunk számára.
pihenést kilenc me-
dence biztosítja, ahol "Kosúti zenei kulcs" IX. évadja
a pihenni vágyók  24-
37°C vízben valamint 2016 október 21.-én Dr. h. c. Ing. Tibor Mikus PhD 

olasz ülőmedencében, és az úszók 50 méteres meden- a Nagyszombati kerület elnökének védnöksége alatt 
cében tehetik élményüket gazdagabbá. rendeztünk meg a "Kosúti zenei kulcs" IX. évadját. Ez az 

Lakóink miután kellemes környezetben elfogyasztották évad a hagyományoktól eltérően a Vízkeleti kultúrházban 
ízletes ebédjüket, tovább folytatták pihentető napjukat. zajlott. Ezen nemzetközileg is elismert kulturális 
Ezúton szeretnénk megköszönni a Nagymegyeri eseményen, a hazai szociális otthonok lakói mellet részt 
polgármesternek, és a szponzoroknak, hogy felejthetetlen, vettek Csehországból a Zámeček Střelice lakói, továbbá 
és élményekben gazdag pihenést, és felüdülést Magyarországról, Táplánypusztáról Dr. Piróth E. Otthon 
biztosítottak lakóink számára. lakói, és Tatabányáról a KEM MERI intézet lakói, összesen 

19 szociálisotthon és intézet lépett fel. 
Oktatásal a beilleszkedéshez Gazdag kulturális program került bemutatásra, melynek 

során az előadók az ének, tánc és szabadon választott 
Volkswagen Slovakia Alapítvány ezen a néven jelentette kategóriákban mutatták be művészi tehetségüket. 

meg támogatási programját, amelynek célja többek között Az esemény elején Mgr. Daniela Nagyová Nagyszombati 
a fogyatékkal élők támogatása és felkészítése a reális kerület képviseletében megkeresztelte az otthonunk  
életre, továbbá felkészíteni és alkamat adni munka- megalakulásának 63. évfordulója alkalmából kiadott 
erőpiacon való érvényesülésre. évkönyvet, amelyet a résztvevők hatalmas tapsviharral 

A támogatási programnak köszönhetően, melybe fogadtak.
otthonunk is bekapcsolódott, anyagi támogatást kaptunk, Mint minden évben, most megerősítést nyert, hogy  
melynek keretén belül sikerült négy GoTalk20+ a fogyatékos emberek tudnak kulturális tehetségben 
kommunikációs eszközt, és egy gazdagodás előadást  létrehozni, amit 
Boardmaker. 6.Mayer speciális PC a közönség hosszan tartó tapssal értékelt.
szoftver vásárolnunk, melyek segítségé- Végül köszönetet kel l  mondanunk 
vel otthonunk négy kommunikációs a Diószegi Városi Hivatalnak, Galántai 
akadályban szenvedő lakosa esélyt kap Városi Hivatalnak, Szeredi Városi Hiva-
a társadalomba való beilleszkedésre. talnak Jókai Községi Hivatalnak, és 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Kosúti Községi Hivatalnak az anyagi 
a Volkswagen Slovakia Alapítvány támogatásért, valamint további támoga-
szakmai értékelő csapatának, hogy tóinknak, akik segítségével létre tudtuk 
kérelmünket sikeresnek ítélték meg, és hozni ezt az értékes kulturális esemény. 
hogy ezzel elősegítik, hogy lakóink  Már most nagy örömmel várjuk a X. jubi-
beilleszkedjenek a társadalomba. leumi évadot.

Kultúra érintése..... http://www.rtvkrea.sk/kosutsky-hudobny-kluc-2016

2016 október 10.-én otthonunk lakosai részt vettek Ezúton szeretnénk otthonunk minden alkalmazottja 
a Diószegi Inovatech épületében megrendezett kiállításon,  és lakosa nevében Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket 
amely a Galántai régióban élő fogyatékos lakosok kívánni a község minden lakója számára
alkotásait mutatta be a "Kultúra határok nélkül" cím alatt.   

Otthonunk mellet a Šintava-i szociális otthon és                                 PhDr. Katona Lívia, PhD.
a Diószegi Antonius otthon lakói is hozzájárultak a kiállítás                        Kosúti szociális otthon igazgatónője 
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Futbal v našej obci v r. 2016
      Milí čitatelia a priaznivci futbalu,

radi by sme Vás oboznámili s činnosťou a výsledkami v klube OFC Košúty v r.2016.

Zo života „A“ mužstva :

Mužstvo dospelých po jarnej časti súťaže 2015/2016 skončilo na 3. mieste, čím sme splnili cieľ  a  aj  ďalšiu sezónu 
budeme hrať v súťaži Majstrovstiev okresu Galanta.

Tak ako každý rok v lete  aj tento rok sme absolvovali letný relax s mužstvom a našimi priaznivcami na jednodňovom 
výlete v Balatonfürede.

Cez deň bolo síce pekné  počasie, ale voda bola studená, takže namiesto kúpania sme boli na prehliadke mesta, 
posedeli na kávičke a niektorí si urobili výlet loďou. Domov sme sa vracali  skôr ako po iné roky,  no i napriek tomu v dobrej 
nálade.

Za odvoz ďakujeme fr. Pekline s.r.o., Pék Árpad z Čierneho Brodu. 
Cez letnú prestupovú sezónu v mužstve trénera Mariana Navrátila nastali len malé zmeny, a na konci jesennej 

sezóny hráči obsadili vynikajúce 2.miesto.
Dúfame , že v jarnej časti súťaže 2016/2017  mužstvo bude naďalej dosahovať dobré výsledky.

 Žiaci :

V lete 2016 naši najmenší futbalisti pokračovali v súťaži  MO Galanta – žiaci pod vedením trénera Jozefa Huszára. 
I napriek tomu, že vyhrali len dva zápasy, nechýbala im snaha a chuť hrať čo najlepšie, za čo im patrí pochvala. 

V jesennej sezóne skončili na 12. mieste. V jarnej časti súťažnej sezóny 2016/2017 im želáme veľa úspechov 
a ďalšie výhry. Naše ďakujem patrí aj rodičom, ktorí nezištne pomáhali pri organizácii futbalových zápasov

Aktuálna tabuľka

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.

10.

11.

12.

2.

FK Slavoj Sládkovičovo

FC Tomášikovo 

FK Šintava

FK Veľká Mača

TJ Čierny Brod

FO Topoľnica

OFK Matúškovo

ŠKF Sereď ”B”

TJ Družstevník Malá Mača

OFK Mostová

TJ Čierna Voda

OFC Košúty 

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

11

8

7

8

6

5

4

4

3

2

1

9

0

2

4

0

5

3

1

0

0

2

3

0

2

3

2

5

2

5

8

9

10

9

9

4

33

26

25

24

23

18

13

12

9

8

6

27

15

8

7

3

2

0

-8

-9

-12

-10

-12

6

51 : 23

44 : 24

49 : 20

28 : 31

29 : 16

22 : 25

19 : 28

19 : 36

24 : 37

11 : 29

12 : 47

 

44 : 36

Klub# Z V R P Body +BodySkóre

27

Aktuálna tabuľka

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.

10.

11.

13.

14.

12.

FK Slavoj Sládkovičovo

FC Jelka

ŠK Váhovce

FK Veľká Mača

FC Tomášikovo 

TJ Družstevník Trstice

ŠK Veľké Úľany

FC Pata

FO Topoľnica

OKF Abrahám - Hoste

FK Šintava

OFK Matúškovo

TJ Družstevník Vozokany

OFC Košúty 

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

12

12

10

8

8

7

7

5

5

4

4

1

0

2

1

0

0

0

0

2

1

3

0

1

0

2

1

1

0

1

3

5

5

4

5

5

8

8

9

10

12

10

37

36

30

24

24

23

22

18

15

13

12

5

1

7

16 

15

12

3

6

2

4

0

-3

-8

-6

-16

-20

-11

136 : 6

102 : 21

66 : 27

82 : 41

45 : 49

39 : 23

45 : 32

25 : 27

21 : 68

41 : 78

15 : 76

13 : 52

9 : 94

 

18 : 63
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   Výbor OFC chce poďakovať za celoročnú podporu hlavne p. starostke Zdenke Mačicovej a aj trénerom, ktorý pôsobia  
pri mužstvách za odvedenú prácu a veľkú trpezlivosť. Fanúšikovia si tiež zaslúžia pochvalu a naše ďakujem, lebo nielen 
doma, ale aj na súperových ihriskách povzbudzovali naše mužstvá.
 Dúfame, že aj v jarnej časti budeme úspešní, a veríme, že domáce zápasy odohráme pred 
plnou tribúnou.

Výbor OFC Košúty Vás srdečne pozýva na jarné priateľské zápasy. 

Prípravné zápasy „A“ mužstvo:

29.01.2017 Horná Potôň - Košúty
05.02.2016 – 19.00 hod. Košúty -  Baka   /hrá sa na umelom  ihrisku v Galante/
12.02.2016 – 19.00 hod. Košúty – Kútniky / hrá sa na umelom ihrisku v Galante/
19.02.2016 – 19.00 hod. Košúty – Lúč na Ostrove  /hrá sa na umelom ihrisku v Galante/
26.02.2016 –  Orechová Potôň  – Košúty
05.03.2017 - Vozokany - Košúty

/ časy začiatkov budú upresnené na plagátoch/

Katarínska zábava

  Tak ako pred- ranných hodinách, s prísľubom, že o rok sa stretneme zas. 
chádzajúce roky A my sme sa tešili , že sa nám  podarilo zorganizovať 
aj tento rok sme kvalitnú a dobrú zábavu.
zorganizoval i   
Katarínsku zá- S úspešným priebehom zábavy nám pomohli: 
bavu. Úvod zá- Javorová Dáša, Oravcová Edita,  Červenková Margita, 
b a v y  z a h á j i l  Csiba Boris,  Ščúry Filip.
Farkaš Zoltán 
s partnerkou,       Všetkým patrí naše veľké ďakujem ! 
ktorý predviedli  
zaujímavú ta-
nečnú choreo-
grafiu latinských 

tancov. Po programe a chutnej večeri  sa  začala zábava  
s hudob-nou produkciou Františka Valaska. Prekvapením 
bolo vystúpenie mladého spevá-ka Imricha Abraháma, 
ktorý zabával hostí  svojim spevom nielen na pódiu ale aj 
na tanečnom parkete. 

Samozrejme, ani tentoraz nechýbala tombola. 
Hlavnou cenou bol 102 cm LED televízor. 

Do tomboly prispeli títo sponzori: Obecný úrad 
Košúty, Mäsopredajňa -  Tibor Mészáros, Mgr. Zdenka 
Mačicová s rodinou, Ing. Július Mihálik s rodinou,              
Ľuboš Mihálik s manželkou, Miroslav Bohunický 
s priateľkou, Molnár Alfréd ml. s manželkou, Ladislav 
Kollár ml. s manželkou, Ľudovít Kisela s rodinou, Ján 
Červenka s rodinou, Pomichal Jozef, Galanta, Bohuš 
Csiba s rodinou, Ladislav Kollár st. s rodinou, Kristína 
Mačicová, Marcela Sirotňáková s rodinou, Katarína 
Macalová s rodinou, Kristína a Tibor Kováčoví, 
p. Beňo František, p. Sárkany Štefan, Norbert Mego, 
Navrátil Marian, Jahodná, AG šport - Gróf A., Dunajská 
Streda, Nechtové štúdio - Tamara Olgyaiová - 
Dunajská Streda, Hruška Tomáš - Malá Mača,    
Cukráreň Katica - Horné Saliby, Nikol Mészáros – 
Limesa, Horváth Alexander, Jahodná,  Tóth Ladislav, 
Jahodná,  Alibi bar Jahodná.   

Hostia sa dobre bavili a odchádzali spokojný domov v 

   A ešte na záver:
Všetkým našim fanúšikom a čitateľom výbor OFC praje 
veľa šťastia, zdravia  a úspechov do  Nového roku 2017.
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Labdarúgás községünkben a 2016-os évben 
Tisztelt olvasók, kedves sportkedvelők, 

ezúton szeretnénk tájekoztatni önöket csapataink idei eredményeivel.

Az „A“ csapat életéből:

Felnőtt csapatunk a tavaszi évadban a harmadik helyen fejezte be a bajnokságot. Úgy mint 
minden évben idén is elvittük játékosainkat és szurkolóinkat is Balatonfüredre kis kikapcsolódásra. 
Igaz hogy nappal jó idő volt, de sajnos fürödni nem lehetet. Ezért város nézéssel, hajókázással és 
más tevékenységgel töltöttük az időt.  A fuvart köszönjük Pekline, s.r.o. név szerint Pék Árpádnak Vízkeletröl. 

Marian Navrátil edző vezetése alatt csapatunk az őszi szezont a szép második helyen fejezte be. 

 Diák csapat:

2016 nyarán a legkisseb játékosaink folytatták a Galántai járási bajnokságot Huszár József edző vezetése alatt. 
Az őszi szezonbam a 12-ik helyen végeztek. A tavaszi szezonra kívánunk nekik sok sikert és sok nyereséget. 

Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek akik önzetlenül segítettek a csapatnak.

A vezetőség szeretne megköszönni az egész évi támogatást főleg polgármester asszonyunknak Mgr. Mačica 
Zdenkának és az edzőknek az elvégzett munkáért és a türelmükért. 

Szintén köszönjük a szurkolóknak is támogatásukat úgy az otthoni pályán mint a vendégszereplések alatt is. 

Aktuális táblázat

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.

10.

11.

12.

2.

FK Slavoj Sládkovičovo

FC Tomášikovo 

FK Šintava

FK Veľká Mača

TJ Čierny Brod

FO Topoľnica

OFK Matúškovo

ŠKF Sereď ”B”

TJ Družstevník Malá Mača

OFK Mostová

TJ Čierna Voda

OFC Košúty 

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

11

8

7

8

6

5

4

4

3

2

1

9

0

2

4

0

5

3

1

0

0

2

3

0

2

3

2

5

2

5

8

9

10

9

9

4

33

26

25

24

23

18

13

12

9

8

6

27

15

8

7

3

2

0

-8

-9

-12

-10

-12

6

51 : 23

44 : 24

49 : 20

28 : 31

29 : 16

22 : 25

19 : 28

19 : 36

24 : 37

11 : 29

12 : 47

 

44 : 36
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Aktuális táblázat:

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.

10.

11.

13.

14.

12.

FK Slavoj Sládkovičovo

FC Jelka

ŠK Váhovce

FK Veľká Mača

FC Tomášikovo 

TJ Družstevník Trstice

ŠK Veľké Úľany

FC Pata

FO Topoľnica

OKF Abrahám - Hoste

FK Šintava

OFK Matúškovo

TJ Družstevník Vozokany

OFC Košúty 

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

12

12

10

8

8

7

7

5

5

4

4

1

0

2

1

0

0

0

0

2

1

3

0

1

0

2

1

1

0

1

3

5

5

4

5

5

8

8

9

10

12

10

37

36

30

24

24

23

22

18

15

13

12

5

1

7

16 

15

12

3

6

2

4

0

-3

-8

-6

-16

-20

-11

136 : 6

102 : 21

66 : 27

82 : 41

45 : 49

39 : 23

45 : 32

25 : 27

21 : 68

41 : 78

15 : 76

13 : 52

9 : 94

 

18 : 63
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   Csapatunk vezetősége szeretettel meghívja önöket a tavaszi szezon barátságos mérkőzéseire.

„A“ csapat:

29.01.2017 Felsőpatony – Kosút
05.02.2016 – 19.00 hod. Kosút –  Baka   /műpályán Galantán/
12.02.2016 – 19.00 hod. Kosút – Hegyéte /műpályán Galantán/
19.02.2016 – 19.00 hod. Kosút – Lúcs  /műpályán Galantán/
26.02.2016 –  Diósförgepatony – Kosút
05.03.2017 - Vezekény – Kosút
   / a többi időpontokat a plakátokon olvashatják/

Katalin bál
A többi évhez hasonlóan az  idén is megrendeztük - Gróf A., Dunaszerdahely, Köröm stúdió - Olgyai 

a Katalin bált. Annyira ismerté és közkedveltél vált, hogy Tamara - Dunaszerdahely, Hruška Tomáš - Kismácséd, 
ismét teltházunk volt. Katica cukrászda - Felsőszeli, Mészáros Nikol - 

A bált Zumba Limesa, Horváth Sándor, Pozsonyeperjes, Tóth 
Zoli és kedvese László, Pozsonyeperjes,  Alibi bar Pozsonyeperjes.   
nyitották meg. 
Persze a jó mu- Vendégek a reggeli órákig szórakoztak és újra azzal 
latsághoz nem az igérettel hogy jövőre ismét találkozunk. A bál sikeres 
hiányozhat a jó megrendezésében még köszönet illeti: Javor Dáša, 
zene, és a tom- Oravec Edit, Červenka Margit, Csiba Boris, Ščúry Filip.
bola sem. 
A zenét Valaskó Mindenkinek köszönjük a segítséget !
Ferencz szolgál-
tatta.
A hangulatott 

fokozta a meg-
lepetés amikor 

megérkezett az Ábrahám Imike, aki műsorával 
szórakoztatta vendégeinket sőt együtt táncolt és énekelt 
velük.

Nagy sikere volt a tombolának is. Az első díj SENCOR 
LED tévékészülék volt amit mindenki szeretett volna 
megnyerni. A tombola nagyon gazdag volt. Az érdekes 
díjakért  köszönetünket fejezzük ki a szponzoroknak 
és futbalrajongóknak: Kosúti községi hivatal, Mészáros 
Tibor, Mgr. Mačica Zdenka és családja,  Ing. Mihálik 
Július és családja, Mihálik Ľuboš és családja, 
Bohunický Miroslav barátnőjével, ifj. Molnár Alfréd 
feleségével, ifj. Kollár László feleségével, Kisela Lajos 
és családja, Červenka János és családja, Pomichal 
Jozef, Galánta,  Csiba 
Bohuš és családja, id. 
Kollár László és család-
ja, Mačica Kristína, 
Sirotňáková Marcela és 
családja,Macala Katalin 
és családja, Kováč 
Kristína és Tibor, Beňo 
František,  Sárkany 
István, Norbert Mego, 
Navrátil Marian, Po-
zsonyeperjes, AG šport 

  Végezetül engedjék meg hogy a vezetőség minden kedves 
olvasónak sikeres és boldog új évet kívánjon.
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Pohyb nám prináša radosť.

A mozgás örömet  okoz

   Športový klub HARMÓNIA Košúty vyvíja svoju činnosť už dva roky. Okrem 
pravidelných relaxačných cvičení žien každú stredu, sú utorky venované mládeži. 
V krúžku rytmickej gymnastiky a tanca  sa venujú cvičenci základom rytmickej 
gymnastiky a pod vedením absolventky tanečného konzervatória Karolínky Ternóczkej 
sa učili základom tanečného prejavu. Svoje gymnastické a tanečné schopnosti 
predviedli cvičenci na akcii „Stavanie mája“ organizovanej MS Matice Slovenskej kde si 
zatancovali polku, na „Obecnom dni“ sa predstavili dvomi tanečnými choreografiami na 
ľudovú nôtu a disco.
     Krúžok cvičenia malých detí s mamičkami, ktorý viedla PaedDr. Andrejka Mičíková 
teraz nepracuje. PaedDr. Mičíková nastúpila do práce a žiaľ nie je momentálne 
náhrada. 
Po úspešnom vystúpení cvičeniek z Košút na XV. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách 
v roku 2015 v hromadnej skladbe „My a My“, zúčastnil sa v roku 2016  výber cvičeniek 
zo Slovenska v ktorom boli opäť Košúťanky, na medzinárodnom gymnastickom 
festivale del Solle v Riccione Taliansko. Úžasná atmosféra podujatia v kruhu mladých 
ľudí z celého sveta zostane nezabudnuteľná. Počasie nám prialo nielen na cvičenie ale 
i na oddych na pláži a vo vlnách Jadranského mora. Dovoľujem si touto cestou 
poďakovať Mgr. Zdenke Mačicovej a ďalším sponzorom za finančnú podporu.
Športový klub HARMÓNIA Košúty pripravuje nácvik novej gymnaestrádnej skladby.

Skladba má názov SPOLU a bude ju cvičiť 240 
cvičeniek z celého Slovenska. Budú medzi nimi 
aj Košúťanky??? Pozývame na nácvik dievčatá 
a ženy, ktoré majú rady pohyb, tanec a svoj voľný 
čas sú ochotné venovať nácviku. S nácvikom začíname v mesiaci január 2017. Prvý 
nácvik sa uskutoční v sobotu 14. januára 2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome.
S dobre nacvičenou skladbou budeme vystupovať v júli  2017 na Športových hrách 
v Gajaroch, na Všesokolskom slete v Prahe v roku 2018 a na Svetovej gymnaestráde 
v Dornbire Rakúsko v roku 2019.

V nastávajúcom novom roku chcem popriať všetkým veľa zdravia, lásky a šťastia 
na každom kroku.

          Ing. Eva Kmeťová

  A Kosúti HARMÓNIA Sportklubb már két éve tevékenykedik községünkben. 
A lányokkal és asszonyokkal folytatott hátgerinccel kapcsolatos szerda esti tornán kívül 
a kedd esték a gyermekeké és fiataloké, akik a ritmikus gimnasztikát gyakorolják. 
A táncok alapjait Ternóczky Karolina, a tánckonzervatórium végzőse tanította nekik. 
A Matica slovenská alapszervezete rendezésében megvalósult Májusfa állításán 
mutatkoztak be egy polka tánccal. Ezután a helyi falunapon adtak elő népi táncokat 
és disco-táncot. 

A baba-mama torna most nem folytatódik, ugyanis a vezetője, PaedDr. Andrea 
Mičíková munkába lépett és sajnos nincs helyettese. 

A 2015-ben Helsinkiben  megrendezett XV. Gimnasztikai Bemutatón való sikeres 
fellépés után  a szlovákiai hölgyek - köztük a kosútiak is - bemutatták a „Mi és mi“ 
koreográfiát 2016-ban is az olaszországi Riccione városában megrendezett Del Sole 
Nemzetközi Gimnasztikai Fesztiválon. A világ minden tájáról odaérkezett résztvevők körében kialakult egy felejthetetlen 
hangulat. Az időjárás nagyon kedvező volt – nemcsak a fellépésen, de a szabad időnkben is, amikor önfeledten adtuk át 
magunkat az Adriai tenger hullámainak.  

Ezúton mondok köszönetet polgármester asszonyunknak, Mgr. Zdenka 
Mačicovának és a többi szponzornak az anyagi támogatásért. 

A Kosúti HARMÓNIA Sportklubb egy újabb gimnasztikai bemutatóra készül. 
A koreográfia az „EGYÜTT (SPOLU)“ címet viseli és Szlovákiát 240 tornázó hölgy 
képviseli majd. Vajon ott lesznek köztük a kosúti hölgyek is ???
A begyakorlásra községünk olyan hölgyeit-asszonyokat és lányokat - hívjuk, akik 
szeretik a mozgást, a táncot és szabad idejüket szívesen feláldozzák a gyakorlásra, 
amelyet 2017 januárjában kezdünk el és az első összejövetelre 2017.január 14-én, 
szombaton 15.00 órától kerül sor a helyi kultúrházban.
A jól betanult összeállítást 2017. júliusában a Gajare-i Sportjátékok keretén belül 
mutatjuk be, majd bemutatónkra 2018-ban Prágában a Sokol Sportünnepségen  kerül 
sor, végezetül az ausztriai Dornbir városban megrendezésre kerülő Világ-
gimnasztikai Találkozón fogjuk képviselni országunkat. 

Az elkövetkező évben mindenkinek sok egészséget, boldogságot, szeretetet és sikert kívánok.
Ing. Eva Kmeťová
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