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číslo 1./JÚN 2017

Časopis občanov obce Košúty

Spevácka skupina
GYÖNGYKALÁRIS robí
Košútom dobrú reklamu

Spevácka skupina Nádej účinkuje
pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Košútoch
od roku 2005 pod vedením pani Zitky Štefíčkovej

GRATULUJEME NAŠEJ SPOLUOBČIANKE
MGR. MÁRII MIHÁLIKOVEJ K OCENENIU ZA CELOŽIVOTNÉ
ZÁSLUHY V OBLASTI VÝCHOVY A VZDELÁVANIA. ĎAKOVNÝ
LIST PREVZALA Z RÚK MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU SR PETRA PLAVČANA.

MAREC - MESIAC KNIHY, NEOBIŠIEL ANI KOŠÚTY
Obecná knižnica je presťahovaná do budovy miestnej
školy a je otvorená mesačne
raz – každý prvý pondelok v
čase od 14.00 do 17.00 hod.
Každý občan – mladý či starší
– sa môže do knižnice zapísať.
Žiaľ, časom ubúda počet našich
čitateľov, pritom máme široký
výber detskej, mládežníckej
literatúry, literatúry pre dospelých a rôznych odborných a
náučných kníh. Dnes však ľudia
radšej sedia pri počítači, listujú na internete alebo upierajú oči
na obrazovku televízora namiesto čítania krásnej knihy.
Práve z tohto dôvodu som sa potešila, keď pani učiteľka Macsicza mi oznámila, že navštívia s deťmi našu knižnicu. Je dôležité

deti čím skôr zoznámiť s knihami, zaviesť ich do sveta knižnice,
aby si knihy obľúbili ešte v útlom
veku.
Veľmi nás teší ich návšteva, počas ktorej si obzreli rôzne knižky,
zapísali sa do knižnice a sľúbili,
že budú pravidelne chodiť. Všetci sme sa zhodli na pravdivosti
známeho príslovia „Kniha je
najlepší priateľ človeka“. Každý
žiak od nás odchádzal s malým
darčekom.
Oznamujeme čitateľom aj tým, ktorí sa chcú stať čitateľmi našej
knižnice, že aj mimo otváracej doby sme Vám k dispozícii. Stačí
zavolať alebo ma vyhľadať osobne.
Erika Kiselová
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„Rok 2016 hodnotím ako úspešný, vďaka projektom
sa nám podarilo v obci realizovať také plány, ktoré by
sme z vlastných zdrojov nedokázali uskutočniť“,
hovorí Mgr. Zdenka Mačicová, starostka obce Košúty.

Keďže máte pred sebou
druhé číslo nášho obecného časopisu, dovolím si
krátko zhodnotiť uplynulý
polrok. Nájsť optimálny
model fungovania obce
medzi v súčasnosti platnými vyše 426 právnymi
normami týkajúcich sa
samosprávnych kompetencií obce, je neľahké.
Na veci, ktoré sa dejú
okolo nás, môžeme mať
rôzne pohľady. Rok 2016
sme uzavreli s kladnými
výsledkami. Podarilo sa
nám odstrániť nelegálnu
skládku odpadov z katastra
obce Košúty pomocou Environmentálneho
fondu. Zrealizovali sme spolu s miestnymi
organizáciami združeniami a školami prvé
vianočné trhy v našej obci, ktoré mali veľmi
kladnú odozvu. Práve preto plánujeme aj v
tomto roku uskutočniť druhý ročník a dúfame, že už tradičných vianočných trhov.
V obci nám konečne funguje kamerový
systém, ktorý nám bol už vo viacerých prípadoch nápomocný pri dolapení vinníkov,
ktorí mali menšie, ba i väčšie prehrešky. Vinníkov sme patrične aj potrestali. V minulom
roku sme zrealizovali rekonštrukciu sociál-

nych miestností pre našich
najmenších, v tomto roku
vďaka výhre ZŠ s VJM v súťaži DOMESTOS, chystáme
zrealizovať rekonštrukciu
sociálnych miestností aj v
našej základnej škole s nemalou finančnou pomocou
od obce. V prípade získania
finančných prostriedkov z
podaného projektu, zámerom obce je aj realizácia
výmeny okien na budove
miestnej základnej školy.
Na budove kultúrneho
domu sa výmena okien
už uskutočnila, nakoľko podaný projekt bol
úspešný a získali sme finančné prostriedky,
ktoré sme aj využili. V tomto roku máme tiež
viac rozpracovaných projektov s rôznymi
zámermi, ktoré by v prípade úspešnosti boli
pre našu obec veľmi výhodné. Plánujeme
napríklad zaviesť do obce optický kábel,
ktorý by bol veľmi výhodný tak pre občanov
obce ako aj pre organizácie alebo podnikateľov z dôvodu kvalitnejšieho a rýchlejšieho
pripojenia na internet. Plánujeme skvalitniť
odvoz a separovanie odpadov v našej obci.
Ide o komunálny odpad, ako separovaný a
biologicky rozložiteľný odpad, ktorého rieše-

nie odvozu je v štádiu rokovania. Umiestnili
sme veľkú uzavretú nádobu pri budove
miestneho obecného úradu na uloženie
opotrebovaného oleja a tukov z domácností
/prosíme Vás ukladať opotrebovaný olej
v uzavretých nádobách/. V obci sa zriadil
dobrovoľný hasičský zbor, na čele ktorého
je náčelník Ing. Róbert Varga, PhD. Zišlo sa
v kolektíve dobrovoľných hasičov na čele s
náčelníkom veľa dobrých ľudí, ochotných
pomôcť svojim spoluobčanom v núdzi.
Podali sme projekt na rekonštrukciu budovy
miestnej požiarnej zbrojnice. V našej obci sa
začala aj rekonštrukcia a rozšírenie predajne
COOP Jednota, ktorá bude dúfam k spokojnosti našich občanov či už sortimentom ako
aj prístupom. Veľmi ma teší, že v obci máme
aktívne kultúrne a spoločenské organizácie
a združenia, ktoré sú nápomocné tak v realizácii jednotlivých akcií ako aj v organizovaní.
Teší ma aj to, že je dobrá spolupráca obce so
školami a škôlkou, ako aj s našimi aktívnymi
dôchodcami a inými organizáciami. Dúfam,
že aj v budúcnosti budeme aktívne spolupracovať s Vami, milí občania, v zveľaďovaní
a v skrášľovaní našej obce, aby naše spoločenstvo prekvitalo a obec sa rozvíjala stále k
lepšiemu a krajšiemu.
Mgr. Zdenka Mačicová,
starostka obce Košúty

Druhý polrok v ZŠ Jerguša Ferka...

Naša škola organizuje každoročne mnoho akcií rôzneho
charakteru, ktoré vnášajú do
vyučovania viac názornosti
podľa zásady: lepšie raz vidieť
ako desať krát počuť. Pomáhajú
nám pri tom rôzne projekty, do
ktorých sa zapájame každoročne. Vďaka Nadácii Orange a
grantovému programu Školy pre

budúcnosť – OVCE.SK si naše
deti užili rôzne Ovečkové dni,
vyplnené interaktívnymi hrami,
čítaním, kreslením, divadlom,
prednáškami či vytváraním
zodpovedných, ale aj nezodpovedných ovečiek. Súčasťou
bola aj prednáška pracovníčok
CPPP z Galanty „Počítačové hry
a ich negatíva“. V rámci projektu

sme deťom približovali svet
internetu a mobilných technológií, varovali pred nástrahami
a rizikami online prostredia.
Osobne nás navštívila P.Blahová
z Nadácie Orange, nakoľko sme
boli jedinou malou školou bez
právnej subjektivity, ktorej grant
udelili.
4. februára 2017 sa konal Rodičovský ples. Pod jeho úspešný priebeh sa podpísali sálu
zaplňujúce osoby, moderátor
Ferdo, skupiny Calma a F-dance,
bohatá tombola, no predovšetkým dobrá zábava, o ktorú
sa postarala hudobná skupina
NOSTALGIA MUSIC. Ďakujeme
všetkým, ktorí prišli a vytvorili
výbornú atmosféru. Poďakovanie patrí celému realizačnému
tímu, predsedníčke ZRPŠ – našej
Dáške, pani učiteľkám, rodičom,
ktorí pracovali na prípravách
plesu a štedrým sponzorom,
ktorí darovali ceny do tomboly.

Za získané finančné prostriedky
deťom pribudli novučičké šatne,
začali sme budovať anglickú
knižnicu a vytvorili základy
EKO-učebne. Za montáž šatní
ďakujeme R.Oravcovi, B.Ščúrymu a M.Mičíkovi. R.Javorovi
ďakujeme za montáž stolov a
stoličiek v ateliéri, ktoré sme
získali vďaka programu Podpora
zdravia v TTSK s názvom „Ateliér
arteterapie“.
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti
rakovine a v roku 2017 sa konal
21. ročník. Ulice miest a obcí
jediný deň v roku 7. apríla 2017
zaplavili žlté narcisy. Aj my sme
sa stali spoluorganizátomi a v
našej obci sme vyzbierali 371,20
eur. Ďakujeme! Jarné sviatky a
jej symboly nechýbali ani na našej škole. 31. marca 2017 o 15.00
sme sa stretli v miestnom kultúrnom dome a predviedli krátky
program. Rituálnou rozlúčkou
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s MORENOU deti privolávali
teplú a životodarnú JAR tak, ako
voľakedy ich pra-staré mamy.
22. apríl je Deň Zeme. Deti
prostredníctvom edukačných
aktivít spoznávali našu Zem
– kreslili, rozprávali o prírode, čítali encyklopédie, videli
divadielko s environmentálnym
zameraním a pomocou neho si
overili svoje schopnosti triediť
odpad. Všetci spoločne sme
aspoň čiastočne odbremenili
naše okolie od odpadového
materiálu, rozšírili sme plochu zelene. Boli to príjemne a
užitočne strávené dni, bohatá
činnosť detí prispela k rozšíreniu
ich vedomostí a najmä ekologického cítenia. Časť výsadby
sme uskutočnili vďaka Zamestnaneckého projektu Nadácie
ČSOB – vďaka Eliškinej maminky - pani M.Ivančíkovej. Vďaka
tomuto projektu momentálne
na školskom dvore prebieha
rekonštrukcia, vybudovali sme
ohnisko, budujeme Eko - učebňu, ďakujeme rodičom – dobrovoľníkom M.Vinczemu, M.Jombíkovi, P.Pokornému, M.Vojtekovi
a M.Mičíkovi za prípravné práce
a taktiež zamestnancom Obecného úradu v Košútoch. Tešíme
sa, že aj Nadácia Volkswagen
podporila náš projekt. Týmto
ďakujeme p. Z.Ivančíkovi, vďaka
ktorému sme projekt predložili. Kúpou boxerského vaku,

basketbalového koša, bránok,
trampolíny, sme obohatili náš
dvor o športové pomôcky. Za
montáž ďakujeme R. Javorovi a
O. Ivančíkovi.
V apríli sme na škole rozbehli
detskú Zumbu, ktorú vedie Z.Farkaš. Detská Zumba
všestranne rozvíja osobnosť.
Kombinuje latinsko-americkú
hudbu a unikátne, exotické,
tanečné a aeróbne pohyby. Deti
svojim vystúpením obohatili aj
program Dňa matiek. Ďakujeme!
12.mája sme si pripomenuli Deň
matiek. Oslava tohto krásneho
sviatku prebehla v miestnom
kultúrnom dome, ďakujeme
OcÚ v Košútoch za tieto priestory. Žiaci svojim vystúpením
poďakovali svojim mamičkám
a starým mamám za všetku
lásku a starostlivosť, ktorú im
počas celého roka venujú. Nové
kostýmy sme zakúpili vďaka
financiám získaných z grantového programu VUC v Trnave
„Podpora kultúrnych aktivít“.
Veľmi radi realizujeme rozličné
aktivity pre deti, napríklad na
škole sme privítali uja Jožka Fekulu zo SČK v Galante,
pracovníčku Polície z Galanty,
pracovníčky z CPPP v Galante,
ktorí našim deťom predniesli
zaujímavé prednášky s praktickými ukážkami. Ďakujeme!
V máji 2017 sme sa zúčastnili
obvodného kola Turnaja vo

vybíjanej „O pohár predsedu
COOP Jednota Galanta“. Tento
turnaj organizovala COOP Jednota Galanta pre všetky základné školy v mestách a obciach,
v ktorých má svoje predajne.
Na turnaj sa prihlásili základné
školy z okresov Galanta, Šaľa,
Senec, Pezinok a boli rozdelení
do regionálnych skupín. Turnaja
sa zúčastnili žiaci 1. stupňa základných škôl a my sme sa prebojovali do Superfinále, ktoré
sa konalo 23.5.2017 v telocvični
ZŠ Milana Rastislava Štefánika
v Galante. V Superfinále sme
si vybojovali krásne 3.miesto a
získali pre školu pohár predsedu
a šek v hodnote 150 eur. Každé
dieťa odchádzalo domov s tričkom, medailou na krku a hlavne
s úžasným pocitom. Na Turnaji
troch obcí v Čiernom Brode

sme opäť obhájili 1. miesto vo
vybíjanej a okrem toho, si naša
škola odniesla ešte šesť medailí
zo športových disciplín.
V máji na škole prebehol Zápis
žiakov do 1.ročníka. Vážení rodičia, touto cestou sa Vám chceme
poďakovať za to, že ste priviedli
svoje deti na zápis do našej školy. Tešíme sa 16-tim zapísaným
prváčikom. Naši pedagógovia a
zamestnanci školy, urobia všetko preto, aby Vaše deti – naši
budúci prváci, chodili do školy s
radosťou a prežívali tie najpríjemnejšie chvíle. Veríme, že
budete spokojní a za prejavenú
dôveru Vám ďakujeme!
PaedDr. Andrea Mičíková,
riaditeľka ZŠ Jerguša Ferka
Košúty

Radostné dni v materskej škole...

Dni, týždne, mesiace plynú veľmi rýchlo, ani
si neuvedomíme a už je tu koniec školského roka. Aj v uplynulom polroku sme v
materskej škole žili čulým životom. Všetko
sme robili pre to, aby si naše deti mohli čas
strávený v škôlke bezstarostne užiť.
Okrem detí sme nezabudli ani na ich
rodičov. 21. januára sme zorganizovali XVIII.
Rodičovský ples, ktorý zožal veľký úspech.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nám
pomohli a podporili nás. Hlavnou atrakciou
obdobia fašiangov bol očakávaný maškarný
ples, ktorý si mohli spolu s deťmi užiť aj
rodičia a starí rodičia. Ďakujeme za skvelú
atmosféru a chutné dobroty – bola to dobrá
party.
Udržiavanie tradícií považujeme za veľmi
dôležité, aj Základná organizácia Matice slo-

venskej sa na to vždy svedomite
pripravuje. Preto sme aj v tomto
roku odprevadili Morenu k brehu rieky Dudváh. Zapálili sme
ju a hodili do vody a tak sme
odohnali zimu a zlo. Ďakujeme
aj za milé darčeky. V dnešnom
svete sa mnohí zaoberajú
zdravou výživou. Dbáme o to aj
v materskej škole. Spolu s pani
kuchárkami každoročne zorganizujeme podujatie s názvom
natierame – chutnáme. 24. apríla ráno tak čakal na rodičov prestretý stôl.
Mali možnosť ochutnať dobroty z kuchyne
škôlky – ďakujeme. 4. mája sme si spolu s
miestnou slovenskou škôlkou
pozreli hudobné predstavenie Škola škriatkov, ktorého
témou bola ochrana životného
prostredia. Deti sa aj v tomto
roku zúčastnili na plaveckom
výcviku. V tomto roku sa však
mohli na ňom zúčastniť len školopovinné deti, nakoľko výcvik
podporilo Ministerstvo školstva
SR. Ako som už spomínala, blíži
sa koniec školského roka a ruka
v ruke s ním aj množstvo hier,
šantenia, zábavy. Na drobcov

čaká toho ešte veľa – cyklotúra, dopravná
olympiáda, návšteva kina, exkurzia na Farme
Humanita a nakoniec rozlúčková slávnosť s
deťmi, ktoré už nastupujú do prvého ročníka
základnej školy. Času je už málo, no urobíme
všetko preto, aby sme z plánovaného
programu nič nevynechali.
Nakoniec, no nie v poslednom rade, chcem
poďakovať zriaďovateľovi, starostke obce
Mgr. Zdenke Mačicovej a všetkým nezištným
podporovateľom, pomocníkom. Aj vďaka
ich pomoci sa podarilo život detí v materskej škole urobiť krajším, šťastnejším. Veľká
vďaka im.
Katalin Király
riaditeľka materskej školy
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O jarnom období v živote maďarskej školy
Po vianočných
prázdninách sa
oddýchnutí žiaci
opäť pustili
do plnenia
školských
povinností.
Na koncoročnom zasadnutí CSEMADOK-u vystúpili deti s krásnym
a dojímavým programom. Pri
príležitosti fašiangov sme sa
17. februára 2017 poriadne zabavili v priestoroch našej školy.
Deti si naplno užili maškarný
ples, kde sme mohli vidieť veľmi
kreatívne masky. Mali sme tu
slimáka, motýľa, macka, námorníčku, piráta a veľa ďalších
milých kostýmov. Na najväčšiu
radosť detí sme mali aj bohatú
tombolu, veď práve jej losovanie vnímajú deti ako vrchol
programu. Decká sa veľmi dobre
zabavili, domov odchádzali plní
zážitkov a s množstvom výhier.
15. marca sme aj my oslávili
maďarský národný sviatok revolúcie a boja za slobodu v rokoch
1848-49. Naši žiaci sa pri tejto
príležitosti opäť predstavili s
krásnym programom, pripraveným na vysokej úrovni. Odzneli
krásne recitácie. Patričný hudobný podmaz dodal básničkám revolučnú atmosféru. Symbolicky sme vytvorili srdcia vo
farbách maďarskej vlajky, čiže
červené, biele, zelené. Vytváralo
to krásny efekt. K programu
nám mnohí aj zagratulovali, na
znak ich uznania.
V marci sme navštívili aj miestnu
knižnicu, keďže sme mali mesiac
knihy. Žiaci sa stali aj členmi
knižnice a následne si každý mal
možnosť vypožičať si literatúru,
ktorá ho zaujala. Teta Erika nám
priblížila výpožičné podmien-

ky. Sme radi, že aj takýmto
spôsobom máme možnosť
dostať sa ku knižkám, získavať
nové znalosti a rozširovať si tak
vedomosti.
V tomto školskom roku sme sa
zapojili do online súťaže, ktorú
vyhlásila spoločnosť Pannon
– Literatúra Kft. (Szalay knihy).
Cieľom tejto výnimočnej súťaže
bolo čítanie s porozumením a
budovanie kolektívnej práce formou hry. Súťaž bola určená pre
prvý a druhý stupeň základných
škôl. Našu školu reprezentovalo
štvorčlenné družstvo – Viktor
Aibek, Adam Csadi, Hunor
Ferenc Macsicza a Sebastián
Szabó. Dosiahli krásne výsledky, z viac ako 5000 súťažných
skupín sa umiestnili na krásnom 88. mieste. K peknému
výsledku im gratulujeme!
Naša škola sa 28. apríla
zúčastnila na rozprávkovom
kvíze a matematickej súťaži v
Mostovej. Na súťaži takéhoto
druhu sme boli po prvýkrát.
Žiaci si to veľmi užili, páčili
sa im aj úlohy, ktoré boli na
rôznej úrovni obtiažnosti a
rôzneho charakteru. Náš tím
si vybral názov Čarodejníci, k
tomu bolo potrebné vytvoriť
aj patričnú vlajku. Naša škola
získala cenu za najkrajšiu vlajku,
k čomu obzvlášť gratulujeme
našim šikovným účastníkom. Na
matematickej súťaži vynikol náš
tretiak, na prvom stupni víťazov
sa ocitol Viktor Aibek. Úlohy
zvládol za fantasticky krátky čas
bravúrne a bezchybne. Viktorovi
patrí obrovská gratulácia ku
krásnemu výsledku!
V tomto roku sme mamičkám
a babičkám zapriali ku Dňu
matiek piesňami, básničkami,
milým a malým programom. Želáme im naďalej dobré zdravie,
veľa lásky, porozumenia, trpezlivosti a vytrvalosti k deťom.

Košúty, ZO CSEMADOK
Košúty, Jednota, Gabriella
Molnár, Ferenc Macsicza s
rodinou, Erika Kubányi, a
vďaka patrí všetkým rodičom, starým rodičom, ktorí
nám pomohli pri organizovaní rôznych podujatí.
Vo viere opätovného
stretnutia v septembri

Dvaja naši žiaci, Hunor Ferenc Macsicza a László Szabó,
25. mája reprezentovali školu
na Športovej súťaži troch obcí,
ktorá sa aj tento rok konala v
Čiernom Brode. Náš žiak, László
Szabó vynikol v hode kriketových loptičiek, obsadil nádherné druhé miesto so svojím
ďalekým hodom. Domov sa tak
vrátil s ligotavou medailou v
krku. Gratulujeme k peknému
výkonu!
V nasledujúcom období nás
čaká toho veru ešte dosť. Finišujeme s učením, pred nami je
ešte koncoročný výlet, rozlúčka
s deviatakmi a ďalšie menšie
akcie. Veľmi pekne ďakujeme za
podporu každému, kto pomohol
v našej činnosti počas školského
roka. Podporili nás: Obecný úrad

Pálenie Moreny a vítanie jari
Miestny odbor Matice slovenskej v Košútoch v spolupráci s obcou, Základnou školou Jerguša Ferka
a Materskou školou zorganizoval v piatok 31. marca 2017 o 15.00 hodine tradičné podujatie
„Vynášanie Moreny a vítanie jari“. Všetci sme sa zišli v kultúrnom dome a netrpezlivo sme čakali
na začiatok vystúpenia našich najmenších, ktorí v krásnych jarných kostýmčekoch pribehli na pódium a svojím vystúpením naplnenom spevmi, tancami a básničkami nám navodili kvitnúcu jarnú
atmosféru. Po škôlkaroch na pódium nastúpili žiaci zo Základnej školy Jerguša Ferka – tí rovnako
v krásnych jarných kostýmoch predviedli program plný piesní a básní, rečňovaniek a tancov. Po
ukončení kultúrneho programu sme sa všetci v sprievode vybrali k rieke Dudváh, pričom nás pozorovalo krásne hrejivé slniečko. Celou cestou sa dedinou niesli tóny jarných piesní znejúce z miestneho rozhlasu a príjemnú atmosféru dotvárali aj spevy vtáčikov, ktoré sa k nám pripojili vítať jar.
Po príchode sprievodu k rieke Dudváh sme figurínu Moreny zapálili a vhodili do rieky, prúd vody
ju niesol v diaľ, a my sme s najväčšou radosťou po tej dlhotrvajúcej mrazivej zime vítali jar . Ako
býva zvykom, na vítanie jari sme vystrojili i malú hostinu a po dobrotách, ktoré si naše babky a
mamy pripravili, sa len tak zaprášilo.... Za úspešné zrealizovanie podujatia patrí poďakovanie pani
starostke, pracovníkom obecného úradu, pani učiteľkám zo školy a škôlky, členom MO MS v Košútoch, pani Erike Kiselovej patrí poďakovanie za vyhotovenie Moreny a rovnako veľké ďakujem patrí
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do realizácie podujatia....
Ing. Jana Strýčková

želám žiakom a našim milým
obyvateľom krásne a na zážitky
bohaté prázdniny.
Mgr. Ildikó Pálinkás,
riaditeľka ZŠ s vyuč. jaz. maď.
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Hasičská zbrojnica bude opäť slúžiť svojmu účelu
Obyvatelia Košút
môžu byť právom
hrdí. V ich obci
sa našlo 17
statočných
a odvážnych
ľudí, ktorí im
budú pomáhať
pri požiaroch,
nehodách a pri
boji s prírodnými
živlami.
V Košútoch
vzniká
Dobrovoľný
hasičský zbor
obce. O faktoch a plánoch sme sa rozprávali
s iniciátorom založenia združenia a členom
Michalom Vinczem.
o Obec má od konca minulého roka
Dobrovoľný hasičský zbor. Zatiaľ sa
pracuje na zabezpečení základných
potrieb k reálnemu fungovaniu. Ako
vznikla myšlienka združenie založiť?
- Obec nad 500 obyvateľov je zo zákona
povinná zriadiť DHZO. Ak tak nespraví,
musí sa obec zazmluvniť s okolitou obcou,
že im to budú zabezpečovať. Pre mňa je
ale toto srdcovka. Pracujem v Komplexnej
centrálnej záchrannej službe v Gabčíkove.
Spolupracujeme roky aj s členmi Rescuers
Slovakia. Nápad prišiel odo mňa, ale už aj
oni o tom uvažovali. Veliteľom je Róbert
Varga a členov je 17. 11-ti sme priamo

z obce, ostatní sú z okolia, ale zväčša sú to
tiež záchranári. Jeden náš člen bol členom
predchádzajúceho hasičského zboru, on je
rodený Košúťan. Vrátil sa k tomu s nami.
o Pôvodná budova hasičskej zbrojnice
už onedlho ožije. V akom stave je teraz
budova a aké práce si vyžaduje? Z akých
zdrojov budete hradiť rekonštrukčné
práce?
- Málo obcí má takúto zbrojnicu ako
my. Hore je typická siréna, teda symbol,
no nie je funkčná. Ale bude! Chceme ju
zrekonštruovať a garáž trochu zväčšiť. Hasiči
tu prestali fungovať pred mnohými rokmi.
Všetko, čo tam bolo hasičské, sa rozdalo
napríklad do múzeí. Vnútro sme začali
prerábať svojpomocne, spravili sme už
novú elektroinštaláciu a zateplili sme steny
a stropy. Obec však požiadala o dotáciu
z ministerstva práve na rekonštrukciu
budovy. Všetko nasvedčuje tomu, že by sme
mohli na to získať 30-tisíc eur.
o Čo ostatné potrebné veci k fungovaniu
– oblečenie, technika?
- Druhý projekt, ktorý tiež riešime cez
ministerstvo, je zameraný na techniku. Mohli
by sme tak budúci rok získať auto a príves.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR (DPO) nám
schválilo 1400 eur - nakúpili sme z toho
zásahové oblečenie a obuv pre domácich
členov, ostatným nakúpime postupne.
o Ako sa k vášmu nápadu a ďalším
plánom vniesť nový život do budovy
zbrojnice postavila obec?

- Od obce máme veľmi veľkú podporu.
Videl som iné obce, ako sa k tomu stavajú
a naozaj naša starostka sa k tomu stavia
veľmi dobre. Dokonca s nami prešla aj
školenia. Je teda aj členkou DHZO. Vedenie
obce je aj iniciatívna, tie projekty podala
vlastne obec. Už minulý rok sa nám schválil
rozpočet, z toho sme už spravili spomínanú
časť vnútorných prác v budove – nakúpili
sme káble, sadrokartóny.
o Ako bude vyzerať tá pomoc DHZO
v skutočnosti? V akej forme budete
k dispozícii napríklad obyvateľom obce?
- My sme v skupine C, to znamená, že nás
môžu povolať, ale nemusia. Dobrovoľné
hasičstvo je o tom, aby zabezpečili ľahší
prístup profesionálnym hasičom k požiaru
či nehode. Napríklad uzavrieme cestu, ale
už aj to nemusia robiť s vlastnými ľuďmi,
profesionál môže hasiť.
Erika Kollerová

Spevácka skupina GYÖNGYKALÁRIS robí Košútom dobrú reklamu
Naša spevácka skupina aj
v roku 2017 vyvíja aktívnu
činnosť. Od začiatku roka
máme za sebou niekoľko
vystúpení – tradičných aj
netradičných. V januári
sme kyticou krásnych
ľudových piesní zabávali
prítomných členov na
výročnej členskej schôdzi
MO Csemadoku. Tak, ako
po minulé roky, aj tento
rok sme pripravili dôstojný
repertoár do kultúrneho
programu spomienkovej
slávnosti na počesť 169.
výročia maďarskej revolúcie. Na
Veľkú Noc sme znovu nacvičili a
predniesli v miestnom kostole
paššie na „Kvetnú nedeľu“ a „Veľký piatok“. Hudbou nás sprevádzal Ing. Csaba Szolga PhD. MO
Csemadoku a MO SMK už dlhšiu
dobu usporadúvajú v máji
spomienkovú slávnosť pri Soche
padlých hrdinov v I. a II. svetovej
vojne a spomínajú na tých, ktorí
obetovali svoje životy v týchto
hrozných udalostiach. Na podujatí v tomto roku sa zúčastnili aj
Vdp. Attila Józsa, miestny farár
a starostka obce, Mgr. Zdenka
Mačicová. Spevácka skupina
prispela aktuálnymi piesňami a

básňami k dôstojnému priebehu
podujatia. Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Jelke
usporiadala v jedno májové
popoludnie stretnutie speváckych skupín, na ktoré dostala
pozvanie aj spevácka skupina
Gyöngykaláris. Svoj program
sme úspešne predniesli a tešíme
sa, že sme sa mohli zúčastniť
tohto milého, na vysokej úrovni
zorganizovaného podujatia. 20.
mája 2017 sa košútska spevácka
skupina vybrala do susedného
Maďarska do mesta Székesfehérvár, nakoľko prijala pozvanie
tamojšej speváckej skupiny
„Nőszirom“, ktorá pracuje pri
Klube dôchodcov národnej

obrany župy Fejér ZO mesta
Székesfehérvár. Vedúcou súboru
je Mária Győrfi. Cieľom návštevy
bola účasť na 10. Prehliadke
vojenských piesní. Priateľstvo
medzi dvoma speváckymi skupinami sa začalo v roku 2015 z
iniciatívy vedúcej našej skupiny,
pani Etelky Modrovičovej. Ona
sa spojila s pánom Károlyom Rábaim, ktorého rodina pochádza
z Matúškova. V roku 2015 sa konala slávnosť pri príležitosti 10.
výročia založenia speváckej skupiny „Nőszirom“, na ktorú našu
spevácku skupinu tiež pozvali.
Priateľstvo pokračovalo a v apríli
roku 2016 sme privítali v našej
obci na podujatí „Večer ľudo-

vých piesní“ tamojšiu
skupinu. Dňa 20. mája
2017 sme v mestečku
Székesfehérvár zožali
našim vystúpením
obrovský úspech. Na
prehliadke vojenských
piesní sa predstavilo 11
sólistov a 11 speváckych súborov - Székesfehérvár, Budapest,
Tata, Szentendre, Pápa,
Csákvár, Ráckeresztúr,
Szombathely, Enying,
Hodos – zo Slovinska a
Gyöngykalár z Košút.
Zúčastnené súbory a sólisti obdržali od organizátorov diplomy
a rôzne pamiatkové predmety.
Veľkolepé podujatie sa skončilo
v popoludňajších hodinách a
v závere programu sme všetci
spoločne zaspievali pieseň
„Honfoglalás“. Tešíme sa, že sme
sa mohli zúčastniť prehliadky,
na ktorú nás odprevadili aj
predseda MO Csemadoku, Peter
Botló so svojou manželkou. Trochu unavení, avšak s krásnymi
kultúrnymi zážitkami, sme sa
vracali domov.
pripravili:
Marta Plančíková,
Etela Modrovičová
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Niekoľko slov o činnosti MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Košútoch

MO SZZP svoju činnosť zameriava najmä na organizovanie
jednodňových zájazdov na rôzne kúpaliská, prípadne zájazdu
spojeného s návštevou divadla.
Pravidelne, dvakrát ročne – pred
Vianocami a pred Veľkou nocou
– chodíme do Maďarska do
mestečka Győr a navštevujeme
tamojšie kúpaliská s vírivkami.
Tohto roku sme jarný zájazd z
dôvodu nízkeho záujmu členov
nezorganizovali, avšak sme
pre našich členov zabezpečili
vstupenky na rôzne divadelné
predstavenia do Sládkovičova a

vďaka finančnej podpore od obce sme mali
možnosť poskytnúť aj
zľavu. Desiati členovia si pozreli jednu
maďarskú komédiu,
piati sa dobre zabávali
na slovenskej komédii
a 34 našich občanov
prežilo nezabudnuteľné popoludnie na
predstavení krásnej
operety „Čardášová
princezná“.
Od roku 2015 spolupracujeme aj s MO
Jednoty dôchodcov
Slovenska SENIOR. V
marci tohto roku sme
už po štvrtýkrát usporiadali
zdravotnú prednášku, ktorá tentokrát dostala názov „Psychosomatické ochorenia“. Lektorkou
– ako vždy – bola Doc. MUDr.
Eliška Kubíková, PhD., prednostka a študijná prodekanka
Anatomického ústavu Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je rodáčkou z
našej obce. My, Košúťania, sme
právom veľmi hrdí, že takáto
významná osobnosť pochádza
práve z obce Košúty. Počas
svojho pôsobenia absolvovala

DEŇ RODINY V Košútoch

Dňa 3. júna 2017 bolo už od rána v športovom areáli rušno. Košútski
seniori, so skupinou mladých občanov usilovne pripravovali osem
stanovíšť, kde sa malo súťažiť v jednotlivých disciplínach a vekových kategóriách. Všetci mali plné ruky práce a každý vedel, čo má
robiť. Okrem pomôcok a priestorov na športovanie bolo potrebné
pripraviť aj stánok na vydávanie jedál a nápojov, taktiež stoly a
lavice. Všetko malo byť hotové do 9.00 hod., nakoľko sa malo začať
športové dopoludnie pre deti, mládež, dospelých a seniorov s
názvom „Deň rodiny“. Bola to športovo-spoločenská akcia, kde hrou,
vzájomnou súťaživosťou a podporou, prehlbujeme väzby na rodinu a vzťah k svojej obci. Toto
podujatie sa konalo už tretí raz. Organizačný
štáb bol rozšírený aj o členov výborov Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, Športového klubu Harmónia a Základnej organizácie
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v
Košútoch. Spolupráca medzi organizáciami sa
opäť osvedčila a podujatie malo úspech, zúčastnilo sa ho 165 občanov. Mgr. Zdenka Mačicová,
starostka našej obce, prisľúbila všestrannú
pomoc a tak po niekoľkých dňoch uskutočnenia
športového predpoludnia, počúvajúc ohlasy v
obci sa všetci veľmi tešíme, že podujatie dopadlo na výbornú. Prihlásení súťažiaci boli rozdelení
do kategórií podľa veku a v každej kategórii
sa súťažilo v štyroch disciplínach. Na výkony
súťažiacich dozerali rozhodcovia, poctivo
zapisovali namerané hodnoty a nakoniec urobili
vyhodnotenie v každej disciplíne. K bežným
disciplínam, ako streľba zo vzduchovky, hod kriketovými loptičkami,
hod granátom, hádzanie do plechoviek, hod kuchynským váľkom
a iné, sa pridala aj súťaž rodín, v ktorej rodičia so svojimi deťmi
ukázali svoju spolupatričnosť a disciplinovane zvládli svoje úlohy.
Neodmysliteľnou disciplínou bola aj súťaž v poskytovaní prvej
pomoci pri zraneniach ako - porezaný prst, zranená hlava, členok a
koleno. Túto súťaž dozoroval p. Jozef Fekula, riaditeľ OS SČK, ktorý

študijné pobyty na mnohých
obce, aby sa s nami porozprávasvetových prestížnych univerla, poradila nám. Podujatie malo
zitách, ako MayoClinic v USA,
však aj chybičku krásy: Oproti
Semmelweisova univerzita v
trom predošlým prednáškam
Budapešti, ďalej vo Švajčiarbola nižšia účasť občanov, avšak
sku, Belgicku, Chorvátsku. Je
pevne veríme, že sa v budúcnosautorkou piatich monografií
ti stretneme vo väčšom počte.
a takmer dvesto vedeckých
Dňa 25. marca 2017 sa konala
prác, z ktorých mnohé vyšli aj v
výročná členská schôdza našej
zahraničí. V roku 2013 sa stala
organizácie, na ktorej sme už
v rámci ankety Slovenka roka
tradične vyžrebovali tombolu a
víťazkou v kategórii zdravotkyticami sme zablahoželali členíctvo a zároveň aj absolútnou
nom, ktorí v predošlom období
Slovenkou roka 2013. Je členkou oslávili svoje okrúhle životné juviacerých odborných spoločnos- bileá. Tak, ako po minulé roky, aj
tí v rámci anatómie i chirurgie
v roku 2017 chceme uskutočniť
doma i v zahraničí. Od roku
zájazdy: do Štúrova – spoluor2011 je zaradená do persoganizovanie s COOP Jednotou
nálnej encyklopédie WHO IS
– dňa 22.júla 2017; do Lipótu /
WHO v Slovenskej republike a v
Maďarsko/ - dňa 5. augusta
tomto roku bola zaradená medzi 2017; do Veľkého Mederu – dňa
významné osobnosti Európy,
26.augusta 2017. Na všetky
ktoré sú zapísané v Oxfordskej
zájazdy sa môžete prihlásiť u
encyklopédii. Prednáška bola
Alžbety Bilikovej, ktorá vám
obsažná, na vysokej úrovni a
povie podrobné informácie,
všetkých nás očarila. Nechýbali
takisto Vás budeme informovať
ani technické pomôcky, ktoré
prostredníctvom miestneho
vo veľkom pomohli pochopiť
rozhlasu. Želám si, aby sa nám
obsah. Uvedomili sme si, že sa
podarilo zblížiť sa a orientovať
musíme usilovať o to, aby sa
našu činnosť tým smerom, kde
nás takáto choroba nezmocnila
nás potrebujú, aby sme mali
a aby sme im predišli. Je nám
pocit, že upevňujeme spolužitie
cťou, že si pani docentka vždy
zdravotne postihnutých.
nájde čas a príde do rodnej
pripravila: Alžbeta Biliková
zabezpečil všetky pomôcky a uskutočnil aj ukážky prvej pomoci. Za
všetko mu patrí veľké ĎAKUJEM. Rozhodcami jednotlivých súťažných disciplín boli mladí Košúťania, svedomite merali, zapisovali a
hodnotili súťažiacich. Funkciu „hlavného rozhodcu“ všetkých súťaží
vykonávala Ing. Eva Kmeťová, ktorá dozerala na plynulosť a férovosť
súťaže. Spestrením súťažného dopoludnia bol nafúknutý hrad, na
ktorom sa vyšantili deti a ďalšie zábavné aktivity. Po chutnom
guláši nasledovalo vyhodnotenie jednotlivých súťažných disciplín.
Pred samotným vyhlásením výsledkov si prítomní pozreli vystúpenie dievčat z krúžku rytmickej gymnastiky a tanca zo Športového
klubu Harmónia.
Výsledky z jednotlivých súťažných disciplín
a vekových kategórií vyhlasovala Bc. Sylvia
Vojteková ako moderátorka podujatia a ceny
odovzdávala starostka obce Zdenka Mačicová.
Čokoládovými medailami boli ohodnotení prví
traja najlepší v každej športovej disciplíne. Následne v každej vekovej kategórii prví traja, ktorí
boli v daných športových disciplínach najvýkonnejší, obdržali medaile kovové. Najúspešnejším
športovcom boli udelené poháre. Pohár „NAJ
KOŠÚŤANKA“ získala p. Marta Ivančíková a pohár
„NAJ KOŠÚŤAN“ si odniesol Robert Varga. V súťaži rodín sa na prvom mieste umiestnila rodina
Martina a Andrey Mičíkových..
Záverom
vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým
organizáciám a rozhodcom, ktorí sa do organizovania tohto úspešného podujatia zapojili a
taktiež obci a najmä Mgr. Zdenke Mačicovej za
všestrannú pomoc a sponzorovanie. Ďakujeme
niektorým miestnym podnikateľom i občanom za sponzorovanie
a akúkoľvek pomoc a samozrejme všetkým, ktorí svojou účasťou
prispeli k tomu, aby sa naplnila téma DŇA RODINY.
ŠPORTOVO –SPOLOČENSKÁ AKCIA, KDE HROU, VZÁJOMNOU
SÚŤAŽIVOSŤOU A PODPOROU, PREHLBUJEME VÄZBY
NA RODINU A VZŤAH K SVOJEJ OBCI !
spracovala: Ing. Eva Kmeťová
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Stavanie
a váľanie
mája
V nedeľu 30. apríla 2017 o
18.00 hodine sa v areáli kultúrneho domu konalo podujatie Stavanie mája. Predtým
však bolo treba pripraviť
strom na máj. Šikovní chlapci
Maroš Šiška, Andrej a Peter
Francisciovci a Tibor Strýček
v nedeľné dopoludnie /ba i
trocha dlhšie/ zorganizovali
brigádu a pripravili ukážkový
strom na máj – vypílili ho, prepravili ku kultúrnemu domu a
očistili kmeň.
O 18.00 hodine, keď už bolo
všetko pripravené, sme sa
zišli pri kultúrnom dome, kde
členovia Dobrovoľného hasičského zboru spolu s ďalšími dobrovoľníkmi
postavili máj , ktorý predtým deťúrence
a žienky ozdobili pestrofarebnými stužkami. Pred tým však deti, no ba i niektorí
dospelí, stužky, ktoré mali plápolať na máji,
ozdobili kresbami alebo svojim písomným
odkazom. Členky speváckej skupiny Nádej
podujatie spestrili ľudovými piesňami. Čas
plynul veľmi rýchlo, kalendár nám zanechával jeden májový deň za druhým, až
nadišiel definitívny koniec mája. V sobotu
3.júna 2017 sme sa o 19.00 hodine zišli pri
kultúrnom dome na podujatí Váľanie mája.

Členovia dobrovoľného hasičského zboru
za asistencie mnohých ďalších dobrovoľníkov zvalili máj. Keďže sme mali tento rok
obrovský a mohutný máj, rovnako, ako ho
nebolo ľahké postaviť, nebolo jednoduché ho ani zvaliť. Bola potrebná strojná
výpomoc. Pod režisérskou taktovkou Ing.
Vargu – šéfa košútskych požiarnikov, ktorí
odvážne zobral velenie do vlastných rúk, sa
všetko podarilo a máj sa zvalil, dievčence
ho odzdobili a opäť sa podujatie spestrilo
piesňami v podaní speváckej skupiny Nádej.
Všetci prítomní sme si pri občerstvení
posedeli, až kým nás chlad nevyhnal do

našich domovov. Poďakovanie patrí rodine
Adamčíkovej za venovanie stromu na máj,
Marošovi Šiškovi, bratom Francisciovcom
a Tiborovi Strýčkovi za prípravu stromu na
máj a aj za pomoc so strojnou technikou pri
týchto podujatiach, pani starostke a členom
dobrovoľného hasičského zboru a ostatným
silným pomocníkom, za pomoc pri stavaní
a váľaní mája, Speváckej skupine Nádej za
kultúrne vystúpenie, šikovnými žienkam
za chutné dobroty, ktoré pripravili na tieto
podujatia a všetkým ostatným za akúkoľvek
pomoc, ale hlavne za účasť....
Ing. Jana Strýčková

Spevácka skupina Nádej
Spevácka skupina Nádej účinkuje pri Miestnom odbore Matice
slovenskej v Košútoch od roku 2005 pod vedením pani Zitky Štefíčkovej. Svojím spevom skrášľuje kultúrne podujatia organizované v
obci. Ľudové piesne v podaní speváckej skupiny Nádej zazneli pri
Stavaní mája aj Váľaní mája. Spevy a piesne v podaní tejto speváckej
skupiny znejú tiež i pri oslavách rôznych životných jubileí – man-

želia Andrej a Magdaléna Strýčkovci oslavovali 60.výročie sobáša a
Mgr. Mária Miháliková oslavovala krásne životné jubileum 60.rokov
a spevácka skupina Nádej svojou troškou prispela k skrášleniu aj
týchto krásnych podujatí.
Ing. Jana Strýčková , MO MS Košúty

Spevácka skupina Nádej (pani Zitka Štefíčková pri mikrofóne)
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BLAHOŽELÁME - GRATULÁLUNK
Gratulujeme našej spoluobčianke Mgr. Márii Mihálikovej
k oceneniu za celoživotné zásluhy v oblasti výchovy
a vzdelávania. Ďakovný list prevzala z rúk ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.
Gratulálunk lakosunknak Mgr. Mária Mihálikovának az
oktatás és nevelés területén kifejtett tevékenységéért. A
köszönőlevelet az oktatásügyi minisztertől, Petra Plavčantól vehette át.
Ďalej blahoželáme všetkým našim úspešným maturantom a absolventom vysokých škôl a želáme im veľa šťastia,
osobných a pracovných úspechov.
Minden sikeres érettségizőnknek és egyetemet végzett tanulónknak gratulálunk és a továbbiakban sok szerencsét,
személyes- és szakmai sikert kívánunk.
Z príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 všetkým našim žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a aby s načerpanými silami vkročili po prázdninách do nového školského roka 2017/2018.
A 2016/2017-es tanév végén az összes tanulónknak kellemes nyári szünetet kivánunk és kivánjuk, hogy a szünidő
után újult erővel lépjenek az új, 2017/2018-as tanévbe.
Gratulujeme tiež Jánovi Kuruczovi, ktorý aj tento rok vybojoval zlato na majstrovstvách SR 2017
v boxe v kategórii MD vo váhe + 80 kg.
Ján Kurucznak is gratulálunk, aki az idei, 2017-es szlovák ökölvívó bajnokságon az első helyet érte el
a serdülő ifjúk +80 kg-os csoportjában.
Samospráva obce Košúty ďakuje p. Alexandrovi Žabkovi za darovanie dreveného stolíka na obecný úrad.
Kosút Önkormányzata köszöni Alexander Žabko úrnak a községi hivatalnak ajándékozott asztalkát.

Výbor a hráči OFC Košúty srdečne blahoželajú nášmu hospodárovi
Červenkovi Jánovi ku krásnym 70-tym narodeninám a prajú mu veľa
šťastia, zdravia a ešte mnoho rokov práce hospodára
v našom futbalovom klube.
A Kosúti Községi Futbal Klub Bizottsága és játékosai szívből gratulálnak gondnokuknak, Červenka Jánnak a szép kerek 70. születésnapjához. Sok boldogságot, egészséget és még sok évnyi gondnoki munkát
kívánunk a klubunkban.

Pozývame Vás - Meghívó

•
•
•
•

na zasadnutia obecného zastupiteľstva, o termínoch sa dočítate na oznamovacej tabuli pri obecnom úrade,
na cvičenie AEROBICU pre detičky každý utorok od 17 hod.,
na relaxačné cvičenie na uvoľnenie chrbtice a pohybového aparátu každú stredu od 19 hod.,
na ZUMBU každý štvrtok od 19,30 hod.

•
•
•
•

a képviselő-testület üléseire, az időpontokat a falu hirdetőtábláján találják,
gyerek-aerobicra, minden kedden 17.00 órától,
relaxációs tornára, hát- és mozgáslazító tornára minden szerdán 19.00 órától,
zumbára minden csütörtökön 19.30 órától.
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Spoločenská kronika Košúty 2017 - Kosúti krónika 2017
Naše novorodeniatka - Újszülötteink
Lea Kamenská
Adam Szalai
Marko Kuruc
Sebastián Demjan
Tomáš Macala
Dávid Száraz
Anna Krommer

Manželstvo uzavreli - Házasságot kötöttek
Ladislav Sárkány - Kitty Brezovszká
Ing. Róbert Popluhár - Mgr. Miriam Szőke

25.02.2017
18.03.2017

Opustili nás - Elbúcsúztunk
Beáta Orthová (55)
Terézia Schreinerová (80)
Irena Kohútová (92)
Ladislav Šimko (63)
Juraj Huba (59)
Július Teplický (93)
František Petrovič (67)
Ferdinand Bučko (67)
Tibor Kovács (54)
Jozef Nagy (68)

Česť ich pamiatke! - Tisztelet emléküknek!

Naši jubilanti:

• 40 - roční / 40 évesek: Martin Dvořáček, Ľuboš Horváth, Michal Karkuš, Ing. Melinda Majerová, Jana
Majláth, PaedDr. Andrea Mičíková, Mgr. Ildikó Nagyová Papadopoulos, PhDr. Martina Polcer, Ildikó
Popluhárová, Eva Prágai, Gabriela Psotová, Roman Szakál, Mária Vo Zezulová
•
• 50 - roční / 50 évesek: Július Horváth, PhDr. Lívia Katona, PhD., Zoltán Kiss, Monika Kovácsová,
Vlastimil Machala, Tibor Sefcsík, Emília Somorovská, Ivan Válent, Peter Vrabček
•
• 60 - roční / 60 évesek: Ing. Peter Francisci, Juraj Halupka, PhDr. Oľga Kasajová, Alžbeta Macalová,
Petru Mercsak, Mgr. Mária Miháliková, Ladislav Parák, Emília Sitárová, Agáta Žabková
•
• 65 - roční / 65 évesek: Adorján Božing, Jarmila Dlugošová, Alžbeta Horváthová, Marta Jombíková,
Juraj Kohút, Mária Kuruczová, Oto Kysela, Oľga Lanczová, Dezider Macala, Alena Nováková, Emília
Petreková, František Ščúry, Mária Škodáková
•
• 70 - roční / 70 évesek: Ladislav Csiba, Ján Červenka, Ignác Dlugoš, Klára Javorová, Milan Korený,
Mária Macsaliová, Alžbeta Popluhárová, Milan Ščúry, Alexander Šimko, Pavel Teplický, František
Vojtek, Pavol Zelník
•
• 75 - roční / 75 évesek: Helena Halasiová, Karol Hitz, Magdaléna Prágaiová, Eva Táncosová
•
• 80 - roční / 80 évesek: Terézia Bocskayová, Helena Hovorková, Magdaléna Strýčková
•
• 85 - roční / 85 évesek: Izabela Gergáczová, Ing. Andrej Strýček

Gratulujeme Ing. Andrejovi Strýčkovi a Magdaléne Strýčkovej, ktorí v tomto roku oslávili
diamantovú svadbu.
Gratulánuk Strýček Andrej mérnöknek és Strýček Magdalénának, akik ebben az évben
ünnepelték gyémántlakodalmukat.
Úradné hodiny obecného úradu / Ügyfélfogadás:
Pondelok/ Hétfő: 08:00 - 12:00 a /és 13:00 - 16:00
Utorok/ Kedd:
08:00 - 12:00
Streda/ Szerda:
08:00 - 12:00 a /és 13:00 - 17:00
Štvrtok/ Csütörtök: 08:00 - 12:00 a /és 13:00 - 16:00
Piatok/ Péntek :
08:00 - 12:00
Kontakt / Elérhetőség:
Telefón /Telefon: 031/ 784 91 30
Mobil / Mobil: 0903 525 676
E-mail / E-mail: ou.kosuty@stonline.sk
Webové sídlo / Weboldal: www.kosuty.sk

Úradné hodiny stavebnej úradovne
/ Ügyfélfogadás az Építésügyi hivatalban:
Pondelok/ Hétfő: 08:00 - 12:00 a /és 13:00 - 16:00
Nová otváracia doba miestnej pošty platná od
01.06.2017 / Új ügyfélfogadás a postahivatalban
2017.06.01. -től
Pondelok/ Hétfő: 08:00 - 12:30 a /és 14:00 - 15:00
Utorok/ Kedd:
08:00 - 12:00
Streda/ Szerda:
08:00 - 12:30 a /és 14:00 - 17:00
Štvrtok/ Csütörtök: 08:00 - 12:30 a /és 14:00 - 15:00
Piatok/ Péntek :
08:00 - 12:30 a /és 14:00 - 15:00

KOSÚTI HÍRADÓ
VII. ÉVFOLYAM 1. szám/JÚNIUS 2017

Kosút lakosainak lapja

A „Gyöngykaláris“
éneklőcsoport
tevékenysége jó hírét
viszi Kosútnak

A Remény énekkar 2005-től
a Matica slovenská Kosúti alapszervezete mellett
működik, Zitka Štefíčková vezetésével

GRATULÁLUNK LAKOSUNKNAK MGR. MÁRIA MIHÁLIKOVÁNAK AZ OKTATÁS ÉS NEVELÉS TERÜLETÉN KIFEJTETT
TEVÉKENYSÉGÉÉRT. A KÖSZÖNŐLEVELET AZ OKTATÁSÜGYI
MINISZTERTŐL, PETRA PLAVČANTÓL VEHETTE ÁT.

MÁRCIUS – A KÖNYV HÓNAPJA NEM KERÜLTE EL KÖZSÉGÜNKET SEM
A községi könyvtár jelenleg az
iskola épületében található
és havonta egyszer – minden
hónap első hétfőjén – délután
14.00 órától 17.00 óráig várja
az olvasni vágyó polgárokat.
Bárki - fiatal, vagy idősebb lakos
a könyvtár olvasójává válhat.
Annak ellenére, hogy bőséges a
kínálatunk úgy szépirodalomból
mint szakirodalomból, felnőtteknek- és gyermekeknek szánt
könyvekből, az emberek inkább az internet világába zárkóznak
vagy a televízió képernyőjére szegezik a tekintetüket ahelyett,
hogy egy szép könyv után nyúljanak.
Éppen ezért nagyon megörültem, amikor Macsicza tanító néni
bejelentette, hogy meglátogatják a tanulókkal könyvtárunkat.
Nagyon fontos minél hamarabb megismertetni a gyermekeket

a könyvek szépségével, bevezetni
őket a könyvtár világába, hogy
legyen lehetőségük megszeretni
azokat. Nagyon örültünk a látogatásnak, amelynek a folyamán
a gyermekek különféle könyveket
tekintettek meg, beíratkoztak
és megígérték, hogy rendszeresen fognak járni a könyvtárba.
Mindannyian egyetértettünk az
ismert mondás gondolatával:
„A könyv az ember legjobb barátja.“ A tanulók kis ajándékkal
tértek vissza a tanterembe. Értesítjük könyvtárunk tagjait és a
beiratkozni vágyókat, hogy a nyitvatartási időn kívül is rendelkezésükre állunk – elég csak telefonálni vagy személyesen megkeresni engem.
Kisela Erika
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„A 2016-os évet sikeresnek tartom, projekteknek köszönhetően
a községben sok olyan tervet sikerült megvalósítanunk, amelyeket
a község költségvetéséből nem tudtunk volna véghezvinni,”
mondja Mgr. Zdenka Mačicová, Kosút polgármestere.
Falunk újságának második
számát tartják a kezükben,
engedjék meg, hogy röviden értékeljem az elmúlt
fél évet. Nem egyszerű
összhangba hozni a falu
működését a jelenleg érvényben lévő 426 jogi normával, amelyek közvetlen a
község és az önkormányzat
hatáskörét érintik. A körülöttünk történő dolgokról
mindenki másként vélekedik. A 2016-os évet pozitív
eredményekkel zártuk. Az
Enviromentális Alap segítségével sikerült eltakarítanunk a falu területéről az
illegális hulladéklerakatot.
Első ízben, közösen a helyi szervezetekkel és
iskolákkal sikerült megrendeznünk az első
karácsonyi vásárt, melynek nagyon jó volt a
visszhangja. Ezért is tervezzük megszervezni idén, második alkalommal is. Reméljük,
hogy már hagyományos karácsonyi vásár
válik belőle.
Falunkban végre működik a térfigyelő kamerarendszer, amely már több alkalommal
segített a bűnösöket elcsípni, akik kisebb

– nagyobb vétséget követtek el, amelyért megfelelő
büntetést kaptak.
A múlt évben felújítottuk
az óvodában a mellékhelyiségeket. Idén, a DOMESTOS versenyen elért eredménynek is köszönhetően
a magyar tanítási nyelvű
alapiskola mellékhelyiségeit fogjuk felújítani, a falu
nem kis anyagi hozzájárulásával. Pályázati pénzből
szeretnénk a nyílászárókat is kicserélni az iskola
épületén. A kultúrházban
az ablakcsere pályázati
forrásnak köszönhetően
már megtörtént. Idén is
sok projektünk van folyamatban, pozitív
elbírálás esetén sokat segítenének községünkön. Tervben van az optikai kábel
lefektetése is, mely előnyös lenne a lakosok,
de a szervezetek vagy a vállalkozók számára
is, hiszen lehetővé tenné a jobb minőségű
internethozzáférést. Javítani szeretnénk a
hulladék elszállításának és osztályozásának
minőségén. A kommunális hulladékra, az
osztályozott és a biológiai-lebomló hulla-

dékra gondolunk, melynek elszállításáról
már folynak a megbeszélések. A községi
hivatalnál egy nagy fedett tárolót helyeztünk el, melybe a konyhában keletkezett,
használt olajat és zsiradékokat helyezhetik
el – lezárt edényben – palackban.
Falunkban önkéntes tűzoltó testület alakult,
melynek élén Ing. Róbert Varga, PhD. áll.
Az önkéntes tűzoltóknál sok jó ember
csoportosult, akik szükség esetén hajlandóak segíteni polgártársaiknak. Projektet
adtunk be a helyi tűzoltószertár felújítására.
Községünkben elkezdődött a COOP Jednota
bolt felújítása és bővítése. Remélem, hogy
a lakosok elégedettek lesznek a kínálattal
és a hozzáállással is. Örömmel tölt el, hogy
falunkban sok olyan sport- és közösségi
egyesület van, melyek segítőkészen állnak
a rendezvények szervezéséhez és megvalósításához. Ugyanúgy jól eső érzés, hogy
jó a falu és az iskolák közti együttműködés,
ahogy az aktív időseinkkel és más szervezetekkel is. Remélem, hogy a jövőben is ilyen
aktívan fogunk együttműködni kedves lakosaink, fejlesztve falunkat, hogy közösségünk
egyre jobban és szebben ragyogjon.
Mgr. Zdenka Mačicová,
Kosút polgármestere

A második félév iskolánkban

Iskolánk sok különféle rendezvényt szervez, melyek az
oktatást szemléletesebbé
teszik: jobb egyszer látni, mint
tízszer hallani alapon. Minden
évben különféle projektekbe is
bekapcsolódunk, melyek mind
segítik az élményalapú oktatást. Az Orange Alapítványnak
(Nadácia Orange) és a Az iskolák
a jövőért - OVCE.SK programnak
köszönhetően diákjaink több
Báránykás napot tölthettek el,

interaktív játékokkal, olvasással,
rajzolással, színházlátogatással,
előadásokkal és felelőtlen valamint felelősségteljes báránykák
készítésével. A program részét
képezte a Galántai Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és
Prevenciós Központ munkatársainak a „Számítógépes játékok
és azok negatívumai“ című
előadás. A projekt keretén belül
igyekeztünk közelebb hozni a
gyerekekhez az internetes vilá-

got és a mobil technológiákat.
Felhívtuk a gyerekek figyelmét
az online világ kockázataira.
Mivel a mi iskolánk volt az
egyetlen olyan kis iskola, mely
jogalanyiság nélkül is elnyerte a
támogatást, P. Blahová az Orange Alapítványtól személyesen
látogatott el hozzánk.
2017. február 2-án tartottuk a
Szülői bált. Sikere köszönhető
a vendégeknek, továbbá a
bemondó Ferdonak, a Calma
és az F-dance táncegyütteseknek, a gazdag tombolának és
mindenekelőtt a jó hangulatnak,
amelyhez kiváló alapot szolgáltatott a Nostalgia music zenekar.
Köszönet mindenkinek, akik eljöttek és jó hangulatot teremtettek. Köszönjük az egész szervező
csapatnak, a szülői szövetség
elnökének – Dáškának, a pedagógusoknak, szülőknek, akik
szintén a bál sikeréért dolgoztak
és a bőkezű támogatóknak, akik
a tombola díjakat ajándékozták. Az összegyűlt összegből
a gyerekeknek új öltözőket
biztosítottunk, elkezdtük az új
angol könyvtár kialakítását és az

EKO-tanterem létrehozását. Az
öltözők felszereléséért köszönet
R. Oravecnak, B. Ščúrynak és
M. Mičíknek. A Nagyszombat
Megyei Önkormányzat egészségügyi pályázatán művészetterápiás műterem kialakítására
kaptunk támogatást. Ide az
asztalok és székek szerelését R.
Javor végezte. Köszönjük.
A Nárcisz nap egy különleges jótékonysági gyűjtés a Rákellenes
Liga szervezésében, 2017-ben
immár 21. alkalommal került
megrendezésre. A falvak és városok utcáit ezen a napon sárga
nárciszok lepték el. Mi is szervezőkké váltunk és községünkben
371,20 eurót gyűjtöttünk össze.
Köszönjük!
A tavasz ünnepei és annak
jelképei az iskolánkban sem
hiányoztak. 2017. március 31-én
15.00 órakor a helyi kultúrházban gyűltünk össze és rövid
programmal léptünk fel. A
szokásos módon búcsúztunk a
kiszebábutól és a gyerekek úgy
hívták a meleget és az életet
adó tavaszt, ahogy déd mamáik
tették azt.
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Április 22. a Föld napja. Diákjaink különféle aktivitásokon belül
ismerkedtek a bolygónkkal –
rajzoltak, a természetről beszélgettek, enciklopédiát olvastak,
színdarabot láttak, melynek
témája a környezetvédelem volt,
s melynek segítségével megtanulták a hulladék osztályozását. Közös munkával legalább
egy kicsit megszabadítottuk a
környezetünket a hulladéktól,
növelve így a zöld terület nagyságát. Kellemesen és hasznosan töltött napok voltak ezek,
a programok gazdagították
a gyerekek ismereteit és
legfőképp ökológiai érzésüket.
Az ültetés egy részét a ČSOB
Alapítvány, alkalmazottainak
meghirdetett pályázatának
köszönhetően valósítottuk meg,
konkrétan Eliška édesanyjának,
Ivančíknénak. A projekt által az
iskolánk udvarán rekonstrukciós munkák folynak, tűzrakásra
alkalmas helyet alakítottunk
ki, Eko – tantermet készítünk.
Köszönet a szülőknek is – M.
Vincze, M. Jombík, P. Pokorný,
M. Vojtek és M. Mičík, akik
segítettek a munkák előkészületeiben, valamint a községi
hivatal dolgozóinak. Örülünk,
hogy a Volkswagen Alapítvány
is támogatta projektünket.
Ezzel szeretnénk köszönetet
mondani Z. Ivančíknak, akinek
hála a projekttel pályázhattunk.
Udvarunkat bokszzsák, kosárlabda kosár, kapuk és trambulinok

vásárlásával gazdagíthattuk. A
felszerelésükért hála R. Javor- és
O. Ivančíknak.
Áprilisban indítottuk a gyerekzumbát, Farkaš Z. vezetésével.
Ez a sport sokoldalúan fejleszti a
gyerekek személyiségét. Magába foglalja a latin-amerikai zenét
és az egyedi, exotikus, táncos
és aerob lépéseket. A gyerekek
fellépésükkel az anyák napi
műsor programját tarkították.
Köszönjük!
Május 12-én az Anyák napját
ünnepeltük. Ezt a szép ünnepet
a helyi kultúrházban tartottuk,
köszönjük a községi hivatalnak a
termet. Diákjaink fellépésükkel
köszönték meg édesanyjuknak
és nagyszüleiknek a szeretetüket és a törődést, melyet egész
évben kapnak tőlük. A Nagyszombat Megyei Önkormányzat
által kiírt kulturális pályázatnak
köszönhetően új kosztümöket
tudtunk vásárolni.
Szívesen rendezünk különféle
programokat a gyerkőcöknek,
iskolánkban üdvözölhettük
például Fekula Józsefet a Szlovák Vöröskereszttől, a galántai
rendőrkapitányság munkatársát,
a Galántai Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós
Központ munkatársát. Mindannyian érdekes előadással és
praktikus bemutatókkal érkeztek diákjainkhoz. Köszönjük!
2017 májusában a körzeti
kidobósjáték versenyen vettünk
részt, ahol „A COOP Jednota

Galanta elnökének kupájáért“
küzdöttünk. Ezt a tornát a galántai COOP Jednota rendezte
és minden olyan község és
város alapiskolás tanulóinak volt
szánva, ahol van az üzletláncnak
boltja. A versenyen végül a Galántai-, Vágysellyei-, Szenci-, és
Bazini járás tanulói vettek részt
és regionális csoportokba voltak
elosztva. A tornán az alsó tagozatos diákok vettek részt és mi
a Szuperdöntőig küzdöttük fel
magunkat, amely 2017. május
23-án került megrendezésre a
galántai M. R. Štefánik Alapiskola tornatermében. A Szuperdöntőn végül a szép 3. helyet
értük el, iskolánk így elnyerte
az elnöki kupát, valamint a 150
euró értékű utalványt. Minden
versenyző trikóval és éremmel
a nyakában és legfőképpen
elképesztően jó érzéssel tért

haza. A három község vízkeleti
tornáján újra megvédtük az első
helyezésünket. Ezen kívül iskolánk további hat érmet tudott
magáénak, melyeket különböző
sportszámokban nyertünk.
Májusban volt az elsősök beiratkozása. Tisztelt szülők, ezúton
szeretnénk megköszönni, hogy
gyermekeiket a mi iskolánkba
íratták. Nagy örömmel tölt el a
beíratott gyerekek száma, mely
16. Pedagógusaink és munkatársaink mindent megtesznek
azért, hogy gyermekeik, a mi
kis elsőseink, örömmel járjanak
iskolába és kellemes időt töltsenek itt. Hisszük, hogy Önök is
elégedettek lesznek és köszönjük a bizalmukat!
PaedDr. Andrea Mičíková,
iskolaigazgató,
JF Alapiskola Kosút

Örömteli napok az óvodában…

Nagyon gyorsan telnek a napok, hetek,
hónapok, észre sem vesszük és már itt az év
vége. Az elmúlt félévben is mozgalmasan
teltek napjaink az óvodában. Mindent megtettünk azért, hogy a gyerekek önfeledten
élvezhessék az óvodában töltött időt.
A gyerekeken kívül a szülőkre is gondoltunk.
Január 21-én került megrendezésre a XVIII.
Szülői bálunk, ami nagyon sikeres volt.
Ezúton köszönjük a segítőknek, támogatóknak. A farsangi időszak fő atrakciója a
várva várt jelmezbál volt, ahol a szülők és
nagyszülők is jelen lehettek. Köszönjük a jó
hangulatot és a sok finomságot- jó buli volt.
Fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását,
amire a Matica slovenská helyi alapszervezete minden évben szorgosan készül. A
kiszebábut az idén is elkísértük a Dudvág
partjára, hogy meggyújtva a vízbe dob-

hassuk, ezáltal kiűzve a telet
a rosszat. Köszönjük a kedves
ajándékokat. Manapság mindenki sokat foglalkozik az egészséges étkezéssel. Az óvodában is
gondot fordítunk rá.
Minden évben a szakácsnénikkel karöltve kenő- kóstolót
rendezünk. Április 24-én reggel
a szülőket megterített asztal várta az oviban. Lehetőségük nyílt
megkóstolni az óvodai étkezde
finomságait- köszönjük. Május
4-én a helyi szlovák alapiskolával karöltve
megtekinthettük A manók iskolája című zenés előadást a környezetvédelemről. A gyerekek
az idén is részt vettek
az úszótanfolyamon. Az
idén csak az iskolaköteles
gyerekek vehettek részt,
mivel az úszótanfolyamot
az idén a fenntartóval
közvetve az iskolaügyi
minisztériun támogatta.
Ahogy már említettem,
közeledik az év vége és
vele együtt még nagyon
sok játék , móka, szórakozás vár az apróságokra kerékpártúra, közlekedési
olimpia, mozilátogatás,

exkurzió a HUMANITA parkba és végezetül az iskolába készülő gyerekek búcsúzó
ünnepsége. Rövid már az idő, de mindent
megteszünk, hogy semmi ne maradjon el a
tervezett programokból.
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék
köszönetet mondani az óvoda fenntartójának, Mgr. Zdenka Mačicová polgármesterasszonynak és minden kedves önzetlen
támogatónknak, segítőnknek mindenért
amivel a gyerekek óvodai életét sikerült
szebbé, boldogabbá tenni.- Hála és köszönet mindenkinek.
Király Katalin
az óvoda igazgatónője
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A magyar iskola tavaszi időszakáról
A karácsonyi szünidő
után
kipihenten
láthattak
hozzá a
tanulók
az iskolai
feladatokhoz.
Nagyon
szép és megható műsorral szerepeltek a CSEMADOK évzáró
gyűlésén.
2017. február 17-én farsang
lévén nagyot szórakoztunk az
iskolában. A gyerekek nagyon
élvezték az álarcosbált, melyen
nagyon ötletes jelmezeket
láthattunk. Volt csiga, lepke,
mackó, matrózlány, kalóz és sok
más aranyos figura. A tombola is
nagyon gazdag volt, a gyerekek
nagy örömére, hiszen mindig
a tombolahúzás a nap fénypontja. A gyerkőcök nagyon jól
szórakoztak, sok-sok nyereménnyel és rengeteg élménnyel
térhettek haza.
Március 15-e alkalmából ismét
nagyon szép, színvonalas műsorral készültek iskolánk tanulói.
Sok szép szavalat hangzott el,
az odaillő zenei aláfestés pedig
emelte a versek forradalmi
hangulatát. Piros, fehér, zöld
színű kendőkkel, szívekkel
szimbolizáltuk a magyar zászló
színeit, mely szintén nagyon
szép hatást keltett. A műsorhoz
többen külön gratuláltak, így
fejezve ki tetszésüket.
Márciusban a könyvhónap
alkalmából ellátogattunk a helyi
könyvtárba, ahová egyúttal be
is iratkoztunk, majd ezt követően mindenkinek alkalma nyílt
kikölcsönözni olyan könyvet,
amely felkeltette az érdeklődését. Erika néni ismertette velünk
a kölcsönzési feltételeket.
Örülünk, hogy ilyen módon is
hozzá juthatunk a könyvekhez,

ismereteket tudunk szerezni és
bővíthetjük tudásunkat.
Az idei tanévben bekapcsolódtunk egy online versenybe,
melyet A Pannon-Literatúra Kft.
(Szalay Könyvek)hirdetett meg.
A különleges verseny célja a
szövegértő olvasás, valamint a
csapatmunka játékos formában
történő fejlesztése az általános
iskolák alsó és felső tagozatában. Iskolánkról 4 tagú csapat
vett részt, Aibek Viktor, Csadi
Ádám, Macsicza Hunor Ferenc
és Szabó Sebastián kapcsolódtak be. Nagyon szép eredményt értek el, ugyanis a több,
mint 5000 csapatból a kiváló
88. helyen végeztek. Gratulálunk a szép teljesítményhez!
Iskolánk április 28-án mesevetélkedőn és matematikai
versenyen vett részt Hidaskürtön. Ilyen típusú versenyen
első alkalommal vettünk részt.
A tanulók nagyon élvezték, tetszettek a feladatok is., amelyek
különböző nehézségűek, és
jellegüket tekintve is eltérőek
voltak. Csapatunk a VARÁZSLÓK nevet választották, ehhez
kellett megfelelő zászlót alkotni.
Iskolánk nyerte el a legszebb
zászló címet, amihez külön gratulálunk az ügyes résztvevőknek. A matematikai versenyen
viszont iskolánk 3. osztályos
tanulója, Aibek Viktor hozta el
a pálmát, a fényes első helyen
végzett. A feladatokat nagyon
ügyesen és fantasztikusan rövid
idő alatt oldotta meg, mégpedig
helyesen. Hatalmas gratuláció
Viktornak a szép eredményhez!
Az idén dallal, versekkel, aranyos
kis műsorral köszöntöttük az
anyukákat, nagymamákat anyák
napja alkalmából. Kívánunk
nekik továbbra is jó egészséget,
sok szeretetet, megértést, és türelmet, kitartást gyermekeikhez.
Május 25-én két tanuló, Macsicza Hunor Ferenc és Szabó

Molnár Gabriella, Macsicza Ferenc és családja,
Kubányi Erika, valamint
minden szülő és nagyszülő,
akiknek külön köszönöm a
szervezési munkákban való
részvételt is.
Tanulóinknak és minden
kedves lakosnak, nagyon
szép és tartalmas szünidőt

László képviselte iskolánkat a
Három község sportversenyén,
melyet Vízkeleten rendeznek
meg évente. Tanulónk, Szabó
László krikettlabda dobásban
remekelt, a gyönyörű 2. helyet
érte el hosszú dobásával, és
csillogó éremmel a nyakában
tért haza. Gratulálunk a szép
teljesítményhez!
Az elkövetkező időszakban még
bizony sűrű lesz a programunk.
Egyrészt tanulásban is finiselünk, másrészt előttünk még az
év végi kirándulás, a ballagás
és egyéb kisebb programok.
Nagyon szépen köszönöm
minden kedves támogatónknak
a segítséget az év folyamán.
Támogatóink voltak: a Kosúti
Községi Hivatal, a Kosúti CSEMADOK Alapszervezete, Jednota,

Kiszebáb égetés és tavasz üdvözlés
A Matica slovenská kosúti alapszervezete, a község, a helyi alapiskola (ZŠ Jerguša Ferka) és az óvoda
együttműködésével 2017. március 31-én 15.00 órakor hagyományosan megszervezte a Kiszebáb
égetést és tavasz üdvözlést. A kultúrházban összegyűltek már türelmetlenül várták a legkisebbek
fellépését. Szép tavaszi jelmezekben jelentek meg a pódiumon. Zenével, tánccal, versikékkel virágzó tavaszi hangulatot teremtettek a teremben. Az óvodások fellépését az alapiskolások programja
követte – hasonlóan szép tavaszi jelmezekben mutatták be énekes, verses és táncos műsorukat. A
kultúrműsor után a Dudvág folyó partjához vettük az irányt, utunkat melengető napsugarak kisérték. Egész úton a helyi hangszóróból tavaszi énekek hangzottak és a kellemes hangulatot a madarak éneke fokozta, melyek velünk együtt üdvözölték a tavaszt. Miután menetünk a Dudvághoz
ért, a kiszebábot meggyújtottuk és bedobtuk a folyóba, melynek folyása magával sodorta azt. Mi
pedig, a hosszú és fagyos tél után, a legnagyobb örömmel üdvözöltük a tavaszt. Ahogy szokás, a
tavasz üdvözlésére kisebb vendégséget is szerveztünk. A finomságoknak, melyeket az anyukák
és nagymamák készítettek, csak a hűlt helyük maradt. A sikeres kivitelezésért hála a polgármester
asszonyunknak, a községi hivatal dolgozóinak, az óvoda és az iskola pedagógusainak, továbbá a
Matica Slovenská kosúti alapszervezetének tagjainak, Erika Kiselovának a kiszebáb elkészítéséért.
Nagy köszönet jár mindenkinek, aki bármilyen formában bekapcsolódott az esemény megrendezésébe.
Ing. Jana Strýčková

kívánok a szeptemberi találkozás reményében.
Mgr. Pálinkás Ildikó
ma agyar tannyelvű iskola
igazgatónője
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A tűzoltószertár újra az eredeti célját fogja szolgálni
Kosút lakosai
jogosan lehetnek
büszkék.
Községükben 17
derekas, bátor
ember arra
vállalkozott, hogy
polgártársaikat
segíti majd tűz-,
karambol esetén
vagy a természeti
erővel szemben.
Kosúton Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
alakult. Tényekről
és tervekről az
ötletgazdával
és az egyesület
tagjával, Vincze Michallal beszélgettünk.
o A faluban a múlt év végén Önkéntes
Tűzoltó Egyesület alakult. Egyelőre
a szükséges dolgok beszerzésén dolgoznak,
melyek alapfeltételnek számítanak, hogy
működőképes legyen a tűzoltóság. Honnan
jött a tűzoltóság alakításának ötlete?
- Minden 500 lakos feletti község köteles
önkéntes tűzoltó egyesületet létrehozni. Ha
ez nem működik, akkor a környező település
egyesületével kell szerződést kötnie. Nekem
ez viszont a szívügyem. Én a Bősi Komplex
Központi Mentőszolgálatnál dolgozom. Évek
óta együttműködünk a Rescuers Slovakia
tagjaival is. Az ötlet tőlem származik, de
a többiek is már gondoltak a megalakításon.
Róbert Varga a főparancsnok és 17-tagú
a csapat. 11-en vagyunk Kosútról, a többiek
környékbeliek, de a legtöbbje szintén

mentős. Az egyik csapattag az előző önkéntes
tűzoltóság tagja volt, született Kosúti. Visszatért
küldetéséhez velünk.
o Az eredeti épület nem sokára újra élettel
telik meg. Milyen állapotban van most
az épület és milyen munkálatokra lesz
szükség? Milyen forrásból fogják majd állni
a felújítást?
- Kevés falunak van ilyen tűzoltószertára, mint
nekünk. Fent tipikus sziréna van, ami a tűzoltók
jelképe. Nem működik, de majd fog! Meg
akarjuk javítani és a garázst megnagyobbítjuk.
Egyesület már évek óta nem működik a faluban.
Minden, ami a tűzoltóké volt, szétadták,
például múzeumokba. Belül már elkezdtük
a munkát, önerőből már megcsináltuk az új
elektromos hálózatot és szigeteltük a falakat és
a plafont. A község támogatást kérvényezett
a minisztériumtól, amiből a rekonstrukciót
állnánk. Minden jel arra utal, hogy 30 ezer eurót
kapunk majd a felújításra.
o Mi a helyzet a felszereléssel, technikával?
Ezt egy másik projekt oldhatná meg, szintén
a minisztériumon keresztül, ami a technikára
összpontosul. Jövőre így tűzoltóautót és
pótkocsit kaphatnánk. Az önkéntes tűzoltókat
támogató alaptól 1400 euró támogatást
kaptunk – ebből felszerelést - ruhát és
cipőt vásároltunk a hazai csapattagoknak,
a többieknek majd fokozatosan fogjuk
bebiztosítani.
o Hogy viszonyult az ötlethez és
a tűzoltószertár felújításának tervéhez a falu
vezetősége?
A falutól nagyon nagy a támogatás. Láttam
más faluk hozzáállását, meg kell mondjam, a mi
polgármesterünk nagyon jól áll a dologhoz.

Sőt, az iskolázásokat is velünk abszolválta.
Szóval ő is tagja az önkéntes tűzoltóságnak.
A falu vezetősége kezdeményező is, hiszen
az említett projekteket a falu pályázta meg.
Az önkormányzat már a múlt év végén
jóváhagyta a tűzoltóság támogatását, amiből
megvalósítottuk az említett munkákat a szertár
épületében – kábeleket és gipszkartont vettünk
belőle.
o Hogy kell elképzelni az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület segítségét? Milyen formában
fognak a lakosok rendelkezése állni?
Mi a C csoport tagjai vagyunk, ami azt jelenti,
hogy az eseményekhez segítségre hívhat
a járási tűzoltóság, de nem muszály. Az
önkéntes tűzoltóság arról szól, hogy a hivatásos
tűzoltóknak könnyítsük a hozzáférhetőségüket
a tűzhöz vagy a karambolhoz. Például lezárjuk
a forgalmat, így ezt már nem kell nekik
csinálniuk, a hivatásos tűzoltó addig olthatja
a tüzet.
Erika Kollerová

A „Gyöngykaláris“ éneklőcsoport tevékenysége jó hírét viszi Kosútnak
Csoportunk az idén is
aktívan tevékenykedik és
mint minden évben, most
is rendszeresen készül a
fellépésekre. Az év elejétől
már több fellépést tudhatunk magunk mögött.
Januárban népdalcsokrokkal szórakoztattuk az
egybegyűlteket a Csemadok évzáró ülésén.
Márciusban, a Magyar
Forradalom és Szabadságharc 169. évfordulója
tiszteletére megrendezett
emlékünnepségen odaillő
aktuális dalokkal járultunk
hozzá a kultúrműsorhoz.
Az éneklőcsoport ebben az évben is betanulta a „Virágvasárnapi és Nagypénteki Passiót“ Ing.
Szolga Csaba PhD. segítségével.
A Csemadok helyi alapszervezete már jónéhány éve májusban
emlékünnepséget rendez a
Hősök szobránál. Az idén május
8-án a szentmise után emlékeztünk meg azokról a hősökről ,
akik az I. és II. világháborúban
vesztették az életüket. Rendezvényünkön részt vett esperes
urunk Józsa Attila és polgármester asszonyunk Mačica
Zdenka. Dalokkal és versekkel
tisztelegtünk a hősök előtt. A

„Gyöngykaláris“ éneklőcsoport
május 13-án egy nagyon kedves,
színvonalas rendezvénynek
lehetett a részese, ugyanis meghívást kapott Jókára a szépkorúak rendezvényére – a nyugdíjas
éneklőcsoportok találkozójára.
A Nemeskosúti Gyöngykaláris
Éneklőcsoport 2017. május 20án egy nagyon kedves és megtisztelő fellépésen vett részt.
Meghívást kapott a Székesfehérvári Nőszirom Énekkartól,
amely a Fejér Megyei Honvéd
Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja mellett működik.
Vezetőjük Győrfi Mária.
A „Nőszirom“ énekkarral 2015
szeptemberében kezdődött a

barátság csoportunk vezetőjének, Modrovics Etelka kezdeményezésének köszönhetően.
Ő felvette a kapcsolatot Rábai
Károllyal, akinek taksonyi kötődései vannak. Így már 2015-ben
vendégszerepeltünk az ottani
énekkar megalakulásának 10.évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen. A barátság tovább
mélyült, hiszen 2016 áprilisában
mi láttuk vendégül a „Nőszirom“
énekkart a „Magyar nóta és
népdalest“ c. műsoron.
2017. május 20-án nagyszabású
rendezvényen vehettünk részt
– a 10. Székesfehérvári Katonanóta – Katonadal bemutatón,
amelyet a XIX. és XX. századi

katonanóták – katonadalok megismertetése, megőrzése és
népszerűsítése céljából
rendeztek meg. A bemutatón 11 szólista és
11 énekkar /éneklőcsoport, kórus / adta elő
szebbnél szebb dalait
– Székesfehérvár, Budapest, Tata, Szentendre,
Pápa, Csákvár, Ráckeresztúr, Szombathely,
Enying, Hodos Szlovéniából és a Gyöngykaláris Nemeskosútról. A
résztvevő csoportokat, szólistákat oklevéllel és emléktárgyakkal jutalmazták. A rendezvény
a délutáni órákban ért véget és
befejezésül közösen elénekeltük
a „Honfoglalás“ c. dalt. Nagyon
örülünk annak, hogy a bemutatón mi is szerepelhettünk és
dalainkkal nagy sikert arattunk.
A Csemadok helyi alapszervezetének az elnöke, Botló Péter és
felesége is elkísértek bennünket
Székesfehérvárra, ahonnan kissé
fáradtan ugyan, de nagyon szép
élményekkel tértünk haza.
Plancsík Márta,
Modrovics Etelka
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Néhány szó az Egészségkárosultak Kosúti Alapszervezetéről

Az Egészségkárosultak Kosúti
Alapszervezetének a tevékenysége főként az egynapos
kirándulások megszervezésére
irányul. Az uticél általában a
fürdővárosok egyike, vagy színházba látogatunk a tagokkal.
Rendszeresen, évente kétszer
– Karácsony és Húsvét előtt –
utazunk el Magyarországra Győr
városába, ahol a vásárolgatás és
városnézés után ellátogatunk
az élményfürdőbe is. Az idei
tavaszi kirándulást az alacsony
érdeklődés miatt kihagytuk,
helyette azonban tagjainknak
biztosítottunk belépőjegyeket
különféle színházi előadásokra
Diószegre. A község anyagi
támogatásának köszönhetően

a tagjainkat kedvezményben részesítettük. Így 10 tagunk
megtekinthetett egy
magyar komédiát,
öten egy szlovák
komédián szórakoztak
és 34 polgárunknak felejthetetlen
kultúrélményben volt
része a „Csárdáskirálynő“ című operett
előadásán. 2015 óta
együttműködünk A
Szlovákiai Nyugdíjasok Szövetségének
Kosúti Alapszervezetével, mely Senior név
alatt ismert. Idén márciusban
immár a negyedik alkalommal
rendeztünk közösen előadást,
amely ezúttal a „Psychoszomatikus megbetegedések“ címet
kapta. Az előadó, ahogy minden
alkalommal a Pozsonyi Comenius Egyetem Orvostudományi
Karának Bonctani Intézetének
az elöljárója és tanulmányi
dékánhelyettese, Doc. MUDr.
Kubík Eliska, PhD. volt. Mi,
Kosútiak nagyon büszkék vagyunk rá, ugyanis ő községünk
szülötte és az orvostudomány
egyik kiemelkedő személyisége. Tevékenysége folyamán
tanulmányi útjai több világhírű
egyetemre vezettek, többek

Családi nap Kosúton
2017. június 3-án a sportpályán már reggeltől nagy volt a nyüzsgés.
A kosúti idősek a fiatalokkal karöltve szorgalmasan készítették elő a
8 állomást, ahol különböző versenyszámokban mérték össze erejüket a versenyzők korosztály szerint. A szervezők ki sem látszottak a
munkából, de mindenki tudta a dolgát. A sporteszközökön kívül el
kellett készíteni az étel és ital kiadására szolgáló sátrat, a padokat és
asztalokat. Reggel kilenc órara kellett mindent
elkészíteni, mivel ekkor vette kezdetét a gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és időseknek
szervezett, Családi napként ismert sport délelőtt.
Az immár harmadszor szervezett közösségi sportrendezvénnyel is szeretnénk szorosabbra fűzni
a családi kötelékeket és a község iránti kötődést.
A rendező stábot a Szlovák Vöröskereszt Helyi
Alapszervezetének tagjai, a Harmónia Sport
Klub tagjai és az Egészségkárosultak Kosúti Helyi
Szervezetének tagjai bővítették. Az egyesületek közreműködése bevált és az esemény
nagy sikert aratott, 165-en vettek rajta részt. A
polgármester asszony Mgr. Zdenka Mačicová is
mindennemű segítséget biztosított. A rendezvénynek jó volt a visszhangja is a községben. A
versenyzők koruk szerint voltak kategóriákba
sorolva és minden korcsoport négy sportágban
versenyzett. Az egyes sportteljesítményt bírók
felügyelték, becsületesen feljegyeztek minden
adatot és végül kiértékelték azokat. A szokványos sportszámok, mint a légpuska lövészet verseny, krikettlabda-dobás, gránátdobás, konzervdobozokra célzó verseny, sodrófa
hajító vetélkedő és egyéb más mellett a családok is versenyezhettek. Gyerekek és szüleik így megmutatták összetartozásukat és
fegyelmezetten győzték le a feladatokat. A rendezvény elengedhetetlen része volt az elsősegélynyújtó verseny – megvágott ujjat, fej-,
boka- és térdsérülést kellett a versenyzőknek ellátniuk. A versenyt

közt tartózkodott a MayoClinic
Egyetemen USA-ban, a Semmelweis Egyetemen Budapesten,
továbbá Svájcban, Belgiumban és Horvátországban is. Öt
monográfia és csaknem 200
tudományos munka szerzője,
amelyek többsége külföldön is
megjelent, ugyanakkor számtalan bonctani, sebészeti és tudományos társaság tagja hazánkban és külföldön egyaránt. Az Év
Szlovák Asszonya ankéton belül
az egészségügyi kategóriájának
a győztese és az ankét abszolút
győztese volt 2013-ban. 2011
óta Szlovákiában a WHO IS WHO
enciklopédiában szerepel és
ugyanabban az évben besorolták az Európa neves személyiségei közé, akik az Oxfordi
Enciklopédiában szerepelnek.
Az előadás nagyon tartalmas és
színvonalas volt, mindannyiunkat lenyűgözött. Nem hiányoztak a technikai szemléltetőeszközök sem, amelyek nagyban
segítették a megértést. Végső
következtetésként mindannyian
tudatosítottuk, hogy oda kell
figyelnünk a megbetegedések
okára és mindent meg kell tennünk az elkerülésük érdekében,
még mielőtt elhatalmasodna és
nagyobb veszélyt jelentene a
számunkra. Nagy megtisztelés
a számunkra, hogy a docensnő

talál időt arra, hogy eljöjjön
szülőfalujába, elbeszélgessen lakosainkkal, tanácsokkan lásson
el bennünket. A rendezvénynek
viszont volt egy szépséghibája: az előző három előadáshoz
viszonyítva most kevesebb
érdeklődő jött el. Bízunk abban,
hogy a következő alkalommal
nagyobb létszámban találkozhatunk. 2017. március 25-én tartottuk évzáró tagsági ülésünket,
amelyen a szokásokhoz híven
tombolát sorsoltunk és virággal
köszöntöttük azokat, akik az
elmúlt időszakban ünnepelték
kerek évfordulójukat.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén megszervezzük a következő kirándulásokat: a COOP
Jednotával közösen Párkányba
– 2017. július 22-én; Lipótra /
Magyarország/ - 2017. augusztus 5-én; Nagymegyerre – 2017.
augusztus 26-án. Az érdeklődők
Bilik Erzsébetnél jelentkezhetnek, ahol kapnak közelebbi
információt, ugyanakkor majd a
helyi híradón keresztül ismertetjük majd önökkel a részleteket.
Nagyon szeretném, ha sikerülne
tevékenységünket úgy irányítani, hogy tudjunk segíteni,
ahol szükség van ránk, hogy
átérezzük az egészsgkárosultak
együttélésének a fontosságát.
Bilik Erzsébet

a Szlovák Vöröskereszt Galántai Körzetének igazgatója, Jozef Fekula
felügyelte, aki a kellő segédeszközöket is bebiztosította a versenyhez, ezen felül elsősegély nyújtási bemutatókat is tartott. Mindezért nagy köszönet jár neki. Az egyes sportágakat helyi fiatalok
felügyelték, lelkiismeretesen mérték, feljegyezték és kiértékelték
az adatokat. A „főbíró” szerepét Ing. Eva Kmeťová vállalta, aki a
verseny folytonosságát és igazságosságát vigyázta. A rendezvényt
szórakoztató attrakciók és ugrálóvár színesítette, ahol a gyerekek
kedvükre mókázhattak. A finom gulyás után a
verseny kiértékelése következett. Előtte azonban
a jelenlévők a Harmónia Sport Klub lánycsapatának ritmikus gimnasztika fellépését tekinthették
meg. Az egyes versenyszámok és kategóriák
eredményeit Sylvia Vojteková ismertette, aki az
egész rendezvényt konferálta. A díjakat a község
polgármestere Zdenka Mačicová adta át. Az
egyes versenyszámok első három helyezettje
csokiból készült érmét kapott. Majd a kategóriák
az első három helyezettje minden korosztályban
fém éremmel térhetett haza. A legsikeresebb versenyzőket kupával díjazták. A „LEGJOBB KOSÚTI“
kupát a nők közül Marta Ivančíková nyerte el és
a férfiak közül pedig Robert Varga. A családok
versenyében pedig a Mičík család tagjai lettek
aranyérmesek. Végezetül őszinte köszönet jár
minden egyesületnek és bírónak, akik bekapcsolódtak a rendezvény megvalósításába. Ugyanúgy
köszönet a falunak is és legfőképp a polgármester
asszonynak Mgr. Zdenka Mačicovának a sokoldalú segítségért és anyagi támogatásért. Hálásak vagyunk a helyi
vállalkozóknak és lakosoknak a pénzbeli támogatásért és a segítség
bármilyen formájáért. Természetesen köszönjük mindenkinek, aki
jelenlétével hozzájárult e nap témájának beteljesüléséhez, a Család
naphoz. Közösségi sportrendezvény, ahol a versenyzéssel, támogatással is szeretnénk szorosabbra fűzni a családi kötelékeket és a
község iránti kötődést.
Ing. Eva Kmeťová
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Májusfa
állítás és
döntés
2017. április 30-án 18.00 órai
kezdettel a helyi kultúrháznál
májusfaállításra került sor. A
fát először el kellett készíteni.
Az ügyes férfijaink - Maroš Šiška, Andrej és Peter Francisciék
és Tibor Strýček vasárnap
délelőtt (sőt, kicsit tovább is
tartott) brigádot rendeztek és
gyönyörű májusfát készítettek
elő. Kivágták, átszállították a
kultúrház elé és megtisztították a fa törzsét.
18.00 órakor, amikor már
minden elő volt készítve,
összegyűltünk a kultúrház
előtt. Az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai és további önkéntesek felállították a fát, melyet előbb a gyerkőcök és asszonyok színes
szalagokkal díszítettek fel. Akadtak gyerekek
és felnőttek, akik a szalagokra rajzokat vagy
üzeneteket kötöztek. A Remény énekkar
tagjai népdalokkal tarkították az eseményt.
Az idő gyorsan telt, az egyik májusi napot
a másik követte, majd elérkezett a hónap
vége.
2017. június 3-án 19.00 órakor újra összejöttünk a helyi kultúrháznál, hogy a májusfát
ledöntsük. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjai és sok más önkéntes jelentkező

segítségével döntöttük le a fát. Mivel idén
hatalmas, terebélyes fánk volt, úgy, ahogy
nem volt egyszerű felállítani, nem volt
könnyű ledönteni sem. Jármű segítségére
volt szükség. A kosúti önkéntes tűzoltók
főparancsnoka, Ing. Róbert Varga bátran
kézbe vette az irányítást és a fa sikeresen
földet ért. A lányok leszedték a ráaggatott
díszszalagokat és az eseményt ismét a Remény énekkar tagjai tették szebbé.
Kellemesen éreztük magunkat, amíg a
hűvös időjárás haza nem kergette a látogatókat. Köszönet az Adamčík családnak,

akik a májusfát ajándékozták. Köszönet jár
Maroš Šiškának, a Francisci testvéreknek
és Tibor Strýčkonak a fa elkészítéséért és a
jármű kölcsönzéséért is. Továbbá köszönjük
a polgármester asszonynak a segítségét, az
önkéntes tűzoltóknak és a többi segítőnek.
Hálásak vagyunk a Remény énekkarnak is a
kultúrműsorért és az ügyes asszonyoknak
a finomságokért, melyeket az ünnepségek
apropójából készítettek. A résztvevőknek
köszönet a jelenlétükért.
Ing. Jana Strýčková

Remény énekkar
A Remény énekkar 2005-től a Matica slovenská Kosúti alapszervezete mellett működik, Zitka Štefíčková vezetésével. Énekükkel a helyi
kulturális eseményeket varázsolják szebbé. Az énekkar népdalokkal
gazdagította a májusfaállításkor és ledöntéskor szervezett ünnepsé-

get. Dalaik különféle évfordulók ünneplésén is hallhatóak – Strýčko
Andrej és Magdaléna 60. házassági évfordulóját és Mgr. Miháliková
Mária kerek, 60. születésnapját tették szebbé fellépésükkel.
Ing. Jana Strýčková , MO MS Košúty

Remény énekkar (a mikrofonnál Zitka Štefíčková)
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