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független közéleti havilap

BEKÖSZÖNTŐ
A közösség szekere nehéz teher, de ha
hívják, biztatják az embert, eléje kell
állnia. Köszönjük mi is a hívást és biztatást az olvasóktól, hogy: folytassuk
a munkát!
A közösség szekerének húzásához és
jó irányba tartásához erő és elszántság
kell, ami csak a belső meggyőződésből
és a többiek akaratából meríthető. Az
élet által többször igazolt valóság: az
összefogásnak hatalmas, hegyeket megmozgató ereje van. Ezt a lapot az összefogás hozta létre és indította útjára, így
bizakodva nézünk a sorsa elé. Célunk:
tovább írni Gúta képes krónikáját. Felmutatni értékeinket, bemutatni hétköznapjainkat, helyet adni mindazoknak a
gondolatoknak, szándékoknak, ami segíti Gúta fejlődését, a nyugodt, alkotó
légkör kialakítását. A Gútai Hírmondó a
város kezdeményezésére létrejövő, a Gútai Hírözön jogutódjaként, politikailag független, közösségi havilap. Segíteni szeretné városunk jelenlegi sorsának alakulását és üzenetet hagyva a jövőnek, hogy
hogyan is éltünk mi itt ebben a kisvárosban a 21. század elején… A lapban szeretnénk Gúta város életéről minél több
információt megjelentetni: tudósítunk a
város kulturális és közéleti eseményeiről, intézményeink életéről, felhívjuk
a figyelmet a különböző programokra,
hasznos információkkal segítünk a bajba
jutottakon és megpróbálunk eligazodni a
bürokrácia útvesztőiben. Figyelemmel kísérjük az önkormányzat tevékenységét,
mindenkit érintő döntéseit. Kalandozunk
a múltban, felelevenítjük a régi hagyományokat, ünnepi és hétköznapi szokásokat – bemutatjuk a köztünk élő különösen érdekes és értékes embereket,
vállalkozásokat. „Azt beszélik a városban…” – régi szlogen, de örök érvényű.
Próbálunk utánajárni a faluban időnként
elterjedő vélt vagy valós szóbeszédeknek, az embereket foglalkoztató kérdéseknek. Minden település életének – így
Gútának is – nagyon fontos szelete a civil szféra. Bemutatjuk a civil szervezeteket, tudósítunk rendezvényeikről, tevékenységükről. Várjuk Olvasóink – személyeskedésektől, sárdobálástól mentes – véleményét, leveleit, jobbító szándékú javaslatait.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Szlovákiai magyar nyelvű közigazgatás
és közigazgatási nyelvhasználat
MAYER János
A kérdés az, hogy létezik-e ilyen. Mármint szlovákiai és magyar nyelvű. Mert
Szlovákiában van állam- és közigazgatás, s ha van jogokkal rendelkező felvidéki magyarság, amely tömbben (is) él,
akkor lennie kell(ene) szlovákiai magyar
nyelvű közigazgatásnak is. A továbbiakban ezt szeretném megvizsgálni.
Mi lehet a szlovákiai magyar nyelvű közigazgatás? Természetesen a szlovákiai
szlovák nyelvű közigazgatás jogalkotó által biztosított magyar nyelvű változata. A
szlovákiai magyar közigazgatási szaknyelv
pedig – ha létezik – az ügyintézés mindenki által ismert és elfogadott változata.
(A hasonló problémákkal szembesülő
Erdélyben az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének kiadásában – dicséretes kezdeményezésként és megvalósításként –
az utóbbi években napfényt látott a Román–magyar, illetve Magyar–román közigazgatási szótár. Nálunk ez még várat
magára!!!)
Az ismertség – s ezáltal az elfogadás –
azonban ennél sokkal összetettebb probléma.
Szlovákiában az 1999. évi 184. sz. törvény nyújt lehetőséget az anyanyelvhasználatra a közigazgatásban. A nemzeti kisebbségek, így a magyarok által is legkevesebb 20 százalékban lakott településeken tehát lehetőség adódik az anyanyelvű
ügyintézésre. Első látásra egészen szimpatikus jog. Viszont hogyan kell ezt a gyakorlatban elképzelni? A közigazgatás
egyik fő jellemzője az írásbeliség. Ez azt
jelenti, hogy a polgárnak az esetek többségében írásban kell kérését, óhaját,
problémáját megfogalmaznia. De még ha
nem is kell írott szöveget benyújtani, honnan ismeri a felvidéki magyar polgár azt a
nyelvezetet, amelyet a közigazgatási ügyintézés kapcsán használnia kellene? Másként fogalmazva: tud-e élni a polgár a törvény adta joggal, lehetőséggel? Könnyebbé teszi-e ez a jog az ügyintézést? A logikus felelet természetesen igenlő lenne,
hiszen mindenki számára kézenfekvőbb
anyanyelven gondolkodni, beszélni, írni. A

probléma mégsem ilyen egyszerű. A felvidéki magyar közigazgatást nyelvi szempontból következetlenség, átláthatatlanság, nehézkesség és sok esetben igénytelenség jellemzi.
A hivatalos iratok, dokumentumok, bizonylatok, végzések, egyéb nyomtatványok megnevezéseit, szakkifejezéseit nagyon sok esetben szlovák eredetű kölcsönszavakkal, vagy („magyarosított”
szlovák eredetű kifejezésekkel) helyettesítjük: „preukáz” igazolvány, „podpora”
segély, „povolenyie” ’engedély, „dodatok”
melléklet, függelék, „inzerát” hirdetés,
„avizó” véleményezés, „poisztyenyie” biztosítás, „bilanció” mérleg, „buletin” közlöny, hírlevél, „zsiadoszty” kérvény, „dotaznyík” kérdőív’, „potvrgyenka”, „dorucsenka” nyugta, „predvolanyie” idézés,
„oznam”, „szpráva” közlemény, „prezenció”,, „prezencsná lisztyina” jelenléti napló, „zmluva” szerződés, „vímer” végzés,
„dividend” osztalék, „príszpevok”, „provízió” járulék, „szpisz” iratcsomó, „potvrgyenka” elismervény, bizonyíték, „faktúra” számla, „formulár” nyomtatvány, iratminta, „uznyeszenyie” határozat, „príplatok”, „prídavok” pótlék, „inventár” leltár,
„szúpisz”, „katalóg” jegyzék, „nariagyenyie”, „vihláska” rendelet, „fond”alap,
„procesz” per, „szúpisz” jegyzék, „index”
leckekönyv, „szúprava”, „szada” készlet,
„szpotrebná dany” jövedéki adó, „DPH”
ÁFA, „poplatok” illeték, „kolok” okmánybélyeg, „szaldó” egyenleg, „kolonka” rubrika stb.
Következetlenség és kölcsönszóhasználat tapasztalható egyes hivatalok, intézmények, szakosztályok, beosztások
megnevezésekor is: „agentúra” ügynökség, „oszada” település, telep, „szpolok”
egyesület, „szídliszko” lakótelep, „úszek”
részleg, szakterület, „organizáció” szervezet, „vírobnya” műhely, termelőüzem,
„prevádzka” üzemhely, „vrátnyica” porta,
kapu, „szmena” műszak, „odbor” szakosztály, ügyosztály, tagozat, szak, „bazár”
bizományi, „námesztok” helyettes, „depó”, „szklad” raktár, „riagyityelsztvo”’igazgatóság’, „poliklinika” rendelőintézet,
„osetrovnya” rendelő, „esztéká” műszaki
(Folytatás a 3. oldalon)
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SIKER az országos versenyen

A gútai Corvin Mátyás Alapiskolát Laky
Zoltán 3.osztályos tanuló és felkészítő tanára Mgr. Kaldrovits Szilvia képviselte. A
rendkívül erős mezőnyben - aranysávos
besoroláson belül - diákunk a 3. helyet
nyerte el (I.kategória - Próza). Ez a nagyszerű eredmény a hosszantartó felkészülés gyümölcse.
Aki elutazott Rimaszombatba, nagy élményekben volt része. A kiváló szavalatokon kívül válogathatott különféle programokból. Minden kategória résztvevőinek
ajándékműsorral is kedveskedtek a szervezők. Egy kis ízelítő a programból:
Holló Együttes Vándormuzsikusok, KorZár együttes, Huzella Péter: Dalok a Dunánál... Ezenkívül nagy sikert aratott Bálint András színművész Radnóti Miklós
verseiből, valamint naplórészletekből, levelekből és újságcikkekből összeállított
előadása.

Idén 2009. április 23-tól 26-ig került megrendezésre a XVIII.Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Verseny Rimaszom-

batban. E három nap alatt nagyon gazdag,
nívós program várta a résztvevőket. Hét kategóriában versenyeztek a döntősök.

A HARMÓNIA Magyarországon
KICSINDI Teréz
A magyarországi Kisbéren és a hozzá közeli
településeken ez év márciusában már XVI.
alkalommal rendezték meg a BAKONYI
AMATŐR NÉPMŰVÉSZETI FESZTITÁLT,
amelyre Gútáról is hívtak résztvevőket.
Korábban a nyugdíjasok klubjához tartozó énekkar Benninghaus Iván karmester vezetésével szokott részt venni ezen a fesztiválon, de a karmester idős kora és betegsége miatt vezető nélkül maradt az énekkar. Végül a karmesteri feladatot Mgr. Žofia Nagyová átvette, az énekkarról való gondoskodást a gútai VMK igazgatósága fölvállalta, egyúttal megfelelő helyet biztosított
az énekkari próbák megvalósítására. Az
énekkar új nevet választott, így HARMÓNIA
HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖR néven vettek részt a fesztiválon, ahol a NÉPDAL népművészeti kategóriában Ág Tibor gyűjtéséből összeállított népdalcsokrot, majd magyar és szlovák szövegű népdalcsokrot adtak elő. A lelkes közönség elismerését
nemcsak hosszantartó tapssal fejezte ki,
hanem azzal is, hogy az előadott énekszámok némelyikét önfeledten együtt énekelte
az énekkar tagjaival. Jóleső érzés volt hal-

lani, hogy a közönség elismerő tapsa mellett az értékeléssel megbízott szakemberek
is kedvező véleményüket fejezték ki. Az értékelés után örömmel vettük át az elismerő
oklevelet és a rendezők ajándékát, egy juhászlegényt ábrázoló szobrocskát, amelyet
az egyik énekszámunkban elhangzó „Ambrus gazda” névre kereszteltünk. Feledhetetlen marad számunkra a szívélyes fogadtatás, és a valamennyi résztvevőről való
gondoskodás, amit ízletes gulyás és üdítő
ital felszolgálásával juttattak kifejezésre.
Már esteledett, amikor elköszöntünk a többi csoport tagjaitól és a vendéglátó szervezőktől, akik az autóbuszig kísértek bennünket. Sokáig fog emlékezetünkben élni a gyönyörű bakonyi táj és Súr község kedves közönsége, valamint a többi kultúrcsoport tagjaival való barátságos találkozás öröme. Hazafelé kellemes hangulat és vidám nótaszó
töltötte meg Fűri Miki autóbuszát, s külön jó
érzés volt megállás nélkül áthaladni az öreg
Duna fölött, és figyelemre sem méltatni az
egykor nyugtalanságot kiváltó vámhivatalt.
Meggyőződésünk, hogy mind hazai, mind
külföldi fellépéseinkkel öregbítjük városunk
hírnevét, s további eredményes működésünkkel gazdagítjuk Gúta kulturális fejlődését. Gúta énekkari kultúrájának jelentős hagyománya van, hiszen az 1975 és 1988 kö-

Kissé fáradtan, de szellemileg feltöltődve és persze büszkén tértünk haza Rimaszombatból.
Gratulálunk Zoltán!
zötti időszakban a LÍRA vegyes kar 55 taggal nemcsak hazai, de jelentős nemzetközi
sikereket is felmutatott, s ezért rangos
nemzetközi versenyeken a Komáromi járást
képviselhette. Az egykori LÍRA énekkar tagjai, közül néhányan még napjainkban is aktívan énekelnek, mint Mgr.Ž.Nagyová, Csontos M., Bányász Zs.,Benninghaus I., Kocziszky M., Kicsindi T. Hasznos dolog lenne,
ha újabb tagok erősítenék a megújuló HARMÓNIA énekkart. Hazai közönség előtt már
bemutatkoztak, a Jednota dôchodcov, valamint a Csemadok évzáróján. További fellépés vár az énekkar tagjaira, a Hallássérültek évzárója, a májusi ünnepek, a szent
Cyril és Metód ünnepség, a városi hivatal
és a kultúrház által szervezett ünnepségeken való részvételek, a BÍBOROS SZÉP RÓZSA (Örökség) országos népdalkörök vetélkedőjén való részvétel sok-sok alkalmat kínál a tevékeny énekkari munkára. Várjuk
tehát újabb énekkari tagok jelentkezését.
Érdemes felfigyelni Kodály Zoltán gondolatára szabadon idézve: Zengjen minden jó
szándékú ember ajkáról a népdal, a zene,
amely összeköti az embereket, a nemzeteket, és erősíti az emberi kapcsolatokat.
Ápolnunk kell tehát a népdalokat, népzenei kincsünket, amelyet elődeink évszázadokon át megőriztek számunkra, és a mi
közreműködésünkkel mentsük át a jövő
nemzedék számára is!

Gútai Hírözön – ingyenes helyi havilap. Felelõs kiadó: Gúta Város Önkormányzata. Fõszerkesztõ: MAYER János. Szerkesztõbizottság:
SZÁNTÓ Zsuzsanna, FINTA Zoltán, Žofia NAGYOVÁ, KÜRTI Endre, Katarína SZABÓOVÁ, FÛRI Ferenc. Tördelõszerkesztõ: SALÁTH
Richárd. Korrektúra: BARCZI László. Nyomja: SILVESTER Kft. Regisztrációs szám: EV 3622/09. A szerkesztõség címe: 946 03 Kolárovo,
MsÚ, Kostolné nám. 1. Tel.: 035/77 71 753, 77 75 820. Fax: 035/77 75 832. E-mail: janos.mayer@post.sk
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Szlovákiai magyar nyelvű...
(Folytatás az 1. oldalról)
vizsga, „expert” szakértő, „finánc” pénzügyi ellenőr, pénzügyőrség, „refundáció”
visszatérítés, „inspektor” felügyelő, „komiszár” biztos, „egzekútor” végrehajtó,
„kontrolór” ellenőr, „szekció” részleg,
osztály, tagozat, szak stb.
Ugyanez jellemzi a hivatali, intézményi
tevékenységekhez kötődő igehasználatot
is: „akceptál” elfogad’, „akkumulál” gyűjt,
felhalmoz, „overenyiet csinál” hitelesít,
„izolál”, „szeparál” elkülönít, „detasál” áthelyez, kihelyez, „diszciplinárkát indít” fegyelmi eljárást indít, „likvidál”, „amortizál”, „anulál” megsemmisít, „expertízát
csinál” szakvéleményez, „námietkivel él”
ellentmond, kifogásol valamit, „priesztupokot követ el” szabálysértést, kihágást
követ el, „bekrachol” csődbe megy, „kreditál” hitelez, „szankcionál” büntet stb.
Az okok több szálra vezethetők vissza.
1. Szlovákiában a hivatalos nyelv a
szlovák. A törvény ugyan megengedi az
anyanyelvhasználatot azon kisebbségek
számára, amelyek tömbben élnek, viszont
az utóbbi évtizedek kizárólag szlovák nyelvű ügyintézése nem tette lehetővé a felvidéki magyar közigazgatási nyelvezet megerősödését. Talán éppen ennek tudható
be, hogy a Felvidéken elterjedt kölcsönszavak közel 50 százalékát a hivatali, közigazgatási nyelvhasználatból eredeztethetjük. A magyar terminusok hiányában
vagy amiatt, hogy ezek kellőképpen nem
tudtak elterjedni, volt szükség az adminisztratív hiánykölcsönzésre.
2. A jogszabály megenged, nem köte-

lez, konkrét megoldást nem ír elő. A többségben élő kisebbségeknek joguk van
ugyan az anyanyelvhasználathoz, viszont
nincs egy olyan sztenderd, amelyhez nyelvi értelemben alkalmazkodni lehetne.
3. Ilyen sztenderdet talán a magyarországi szaknyelvből lehetne kölcsönözni, viszont a magyar és szlovák közigazgatási
és jogi rendszerek közt néhol jelentősek
az eltérések. A szlovák rendszer kicsit
más modellre épül, melyen belül nem
mindennek található meg a párja Magyarországon. Bizonytalanság érezhető a közigazgatási, intézményi fogalmakat megnevező terminusok kapcsán is.
4. A szlovákiai magyar nyelvű írott közigazgatás gyakorlatban nagyon nehézkesen működik. Ennek egyik oka a szakemberhiány, illetve a továbbképzések formális volta, másik az előírás, ellenőrzés és
értékelés hiánya. A helyi és járási hivatalok által kibocsátott határozatok fordítása
nehézkes, következetlen. Megfogalmazódik a kérdés: van-e egyáltalán akarat a
politikum részéről és igény az ügyfelek oldaláról a hivatalos anyanyelvhasználat
iránt, vagy maradunk a könnyebb félnyelvűségnél?
5. Habár a törvény engedélyezi a többségi önkormányzatok ülésein az anyanyelvhasználatot, ezzel – néhány kivételtől eltekintve – a szaknyelv ismerete miatt
vagy nem élnek, vagy az eléggé siralmas
kevertnyelvűség jellemző.
6. Az anyanyelvi oktatás szerepe és felelőssége igen nagy. Itt két problémát kell
megnevezni: egyrészt még mindig kevés
hangsúly fektetődik a tantervekben és az
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iskolai oktatásban a funkcionális szövegalkotásra, másrészt az iskolai tanulás
nem jelent feltétlenül gyakorlati tapasztalatgyűjtést. Amíg ez a nyelvállapot jellemzi a közigazgatást, addig a magyar anyanyelvű diákoknak erőfeszítéseket kell tenniük a hiányok pótlására. Az emberek
nagy többsége az iskolai tanulmányok befejezése után szembesül gyakorlati szempontból is közigazgatási, hivatalos problémákkal, a begyakorlásnak már az „életben” kell megtörténnie.
7. Egy olyan nyelvi intézet létrehozására és működtetésére lenne szükség,
amely nemcsak konzultatív módon, hanem előírás és ellenőrzés szintjén is irányítaná a szlovákiai magyar hivatalos
nyelvhasználatot.
Azzal a furcsa helyzettel állunk szemben, hogy – habár jogilag viszonylag szabályozott a hivatali anyanyelvhasználat –
közigazgatási, hivatali nyelvünket kevertnyelvűség, kölcsönelemek használatának
sokasága jellemzi, s emiatt mind a közigazgatásban dolgozók, mind pedig az ügyfelek számára jelenleg talán még bonyolultabbá válik az ügyintézés. A következő
évek, évtizedek reményeink szerint megoldják ezt a problémát is, addig viszont talán jogos a kérdés: van-e, s ha van, miért
nincs szlovákiai magyar közigazgatási
nyelvhasználat?
A kétnyelvűség nem azonos a kevertnyelvűséggel. Míg az első üdvözölendő, a
másik gyógyításra, kezelésre szoruló!

(Folytatjuk)

jövőben remélhetőleg további iskolákat is mozgósít, hogy a Regis Hungaria vetélkedőbe bekapcsolódva jobban megismertessék és megszerettessék diákjaikkal a magyar történelmet.

VASS Árpád
az iskola történelem szakos tanára
A fenti cím egy évek óta sikeresen működő történelmi vetélkedősorozat elnevezése, amely az érsekújvári Czuczor Gergely
Alapiskola szervezésében kiváló lehetőséget biztosít a magyar iskolák tanulói számára, hogy összemérjék és gyarapítsák ismereteiket az adott tantárgyból.
A vetélkedő szervezőjének és lebonyolítójának, Kaderábek
László történelem szakos tanárnak köszönhetően az idei versenyzők a magyar reformkor időszakával ismerkedhettek meg. A
körzeti fordulók után az országos döntőbe a hat legeredményesebb csapat jutott be, köztük a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola tanulói, Szabó Dóra, Árgyusi Viktor és Gubicza Zsolt,
akik kiváló szereplésükkel az előkelő harmadik helyet érték el,
alig elmaradva az első és második helyezett tornaljai, illetve
nagymegyeri csapattól.
A verseny magas szakmai színvonala és barátságos légköre a

A bronzérmes csapat: Szabó Dóra, Árgyusi Viktor és Gubicza
Zsolt
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A Magyar Asszonyok Ligája pünkösdi tájékoztatója
A Magyar Asszonyok Ligája megalakulásától kezdve minden évben fogadta és
vendégül látta a pünkösdi sortáncjárókat.
E kedves kötelezettségnek idén is eleget
téve e maga nemében egyedülálló szép
hagyomány köré az emlékezésnek olyan
koszorúját fonja, amely szervesen kapcsolódik a gútai emberek történelméhez.
Három generációs találkozóra hívunk gyermekeket, szülőket, nagyszülőket május
29-től május 31-ig a Gútai Tájházba (Hidegoldal 22). A háromnapos rendezvény
hivatott bevezetni az érdeklődőket a vesz-

szőpalánk-készítés és a kemenceépítés
fortélyaiba, ezenkívül kézműves foglakozásokat és kulturális élményt kínál.
Május 31-én délután két órától Szanyi
Mária néprajzkutató kalauzolásával a tájházban megtekinthető a gútai hagyományos mesterségek múzeuma .Bár szerény körülmények között, de annál nagyobb szeretettel készült el az itt megtekinthető kiállítás, amely ízelítőt ad a Gútára jellemző valamikori kézműves mesterségekből. A késő délutáni órákban
mintegy a nap fénypontjaként megérkez-

Csoportos múzeumlátogatás

nek a sortáncjárók. A háromnapos rendezvény a Leonor szállóban teljesedik be
szintén a sortáncjárók pompájával és a
MAL, valamint a Gútai Városi Hivatal
meghívására városunkba érkező kecskeméti férfikórus előadásával.
Szeretettel várunk mindenkit!
A Gútai Magyar Asszonyok Ligája ezúton szeretné kifejezni köszönetét Gúta
Város Önkormányzatának minden támogatásáért!
MAL
Iskolánk, a gútai Nagyboldogasszony
Magyar Tannyelvű 8-éves Egyházi Gimnázium a város további alapiskoláival
egyetemben 2009. március 27-én vadászkiállításon vett részt a komáromi
Duna Menti Múzeumban. A kiállítás
megtekintését a Gútai Vadásztársaság
tette lehetővé számunkra.
A múzeumban elsőként egy „nosztalgia
kiállítást“ csodálhattunk meg, ahol a 20.
század első felében készült technikai vívmányokkal találkozhattunk. Érdekesek, s
egyben mulatságosak voltak számunkra a
mai porszívók, mosogatógépek, mosógépek prototípusai.
A következő tárlat maga a vadászkiállítás volt, melyen különféle trófeákat, kitömött állatokat figyelhettünk meg. Voltak
ragadozó madarak szép számmal, de
akadt őz, róka, sőt borz is.
Az utolsó tárlat 6-8. századi avar sírokból feltárt csontvázak, használati eszközök anyagából készült.
Gazdag élményekkel tértünk haza, a
tárlatok érdekesek és változatosak voltak. Aki teheti, tekintse meg!
Mártha Krisztina
és Kolocsics Zsuzsanna
a gimnázium diákjai

Beköszöntő
(Folytatás az 1. oldalról)
„...bensődben fakad fel a jónak forrása” – ebben a kisvárosban nagyon sok
forrás van, és ez éveken keresztül virágzó kisvárost eredményezett. Senkinek
sincs joga a forrásokat elapasztani,
megtörni az emberek hitét, közösségi elkötelezettségét.
A munka jelentős részét a szerkesztőbizottság vállalta fel, de szeretnénk, ha
minél több lakos írása, gondolata, észrevétele, javaslata jelenne meg ebben, a
remélhetőleg minőségileg is megújuló,
lapban. Hadd buzogjon ez a FORRÁS!
Mayer János
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1848, TE CSILLAG

mindez március 15-re, talán legnagyobb nemzeti ünnepünkre.
Az iskolai megemlékezés
helyszínéül szolgáló feldíszített
tornaterem, az ötödikesek
színvonalas irodalmi műsora,
a harmadikosok néptánc előadása, valamint a korabeli versek és dalok segítettek megidézni ama 161 évvel ezelőtti
Pest forradalmi szellemét,
hangulatát. Az iskola igazgatónője, Csémi Erika megnyitójában hangsúlyozta, hogy március 15-e a modern, magyar

polgári nemzetállam megszületésének fontos pillanata, s a
forradalmat kirobbantó márciusi ifjak bátorsága és önfeláldozása ma is követendő példa a magyar ifjúság számára.
Az ünnepély a Szózattal zárult, majd az iskola vezetősége
a kilencedik évfolyam tanulóival közösen elhelyezte az emlékezés koszorúját a Kápolnaparkban.
VASS Árpád
az iskola történelem
szakos tanára

pok kiemelt szerepet töltenek
be, hiszen a kegyelet erkölcsi
kötelességén túl leghathatósabb eszközei a nemzeti öntudat, szolidaritás és műveltség
kialakításának, elmélyítésének.
Hangsúlyozottabban érvényes

A gútai II. Rákóczi Ferenc
Alapiskolában idén is méltóképpen ünnepelték az 1848/
1849-es forradalom és szabadságharc évfordulóját.
Az iskola belső életében a
nemzeti ünnepek és emlékna-

„KevéS JelbeN, SoK ÉrteleM”
Rovásírás-kiállítás a Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban
GALO LUKÁCS Tímea
Érdekes írástörténeti kiállításra invitálta
az érdeklődőket a Nagyboldogasszony
Egyházi Gimnázium április 20-tól 24-ig.
Iskolánk adott otthont a Forrai Sándor
Emlékkiállításnak, amely megismertette
a látogatókat, elsősorban a tanuló ifjúságot egyedülálló kultúrkincsünkkel, a
székely-magyar rovásírás fennmaradt
emlékeivel és az ezekhez fűződő kutatási eredményekkel. A rovásírást már honfoglaló őseink is használták, de eredete
még korábbra nyúlik vissza. Nevét onnan
kapta, hogy általában fába, botra vagy
ritkán kőbe vésték, illetve rótták.
A budapesti Forrai Sándor Rovásíró Kör
által felújított vándorkiállítás Salgó Gabriella szlovákiai rovásírás-kutató közvetítésével
érkezett a gimnáziumba. A mintegy 20 kiállított tábla betekintést adott a rovásírás történetébe, különböző összehasonlító táblázatok segítségével bemutatta a székely-magyar rovásírás jeleinek valamennyi ókori
írással való írástörténeti összefüggését. Ennek megfelelően rendszerbe foglalva mutatta be rovásos nyelvemlékeinket, amelyek

a közhiedelemmel ellentétben nemcsak Erdély egyes részein maradtak fenn, hanem
az egész Kárpát-medencében, így a Felvidéken is. Ehhez kapcsolódott Németh Kinga és Kamenicky Nikolett, a gimnázium negyedik osztályos diákjainak prezentációval
kísért kiselőadása is, amely a felvidéki vonatkozású rovásos emlékeinket mutatta be
gazdag képanyaggal illusztrálva. Diákjaink
ezen pályamunkájukkal decemberben részt
vettek a Kincskeresők országos néprajzi
konferenciáján is, ahol a szakmai zsűri komoly elismeréssel méltatta alapos kutatómunkájukat. Mint az előadásból kiderült, a
Kárpát-medencében található hitelesnek
tartott rovásemlékek száma 30 körül lehet,
de ezek közül az egyik legjelentősebb rovásfelirat éppen a Felvidékhez, a Léva és
Ipolyság között fekvő Felsőszemerédhez
kapcsolódik. A helyi katolikus templom kő-

portálja őrzi azt a 9 jegyből álló rovásfeliratot, amely a templom építőjének nevét tartalmazza. Az előadást nagy érdeklődéssel
hallgatták a város alapiskoláiból érkezett
diákcsoportok, rovásíró diákjaink lelkesen
válaszoltak kérdéseikre.
A kiállítás rámutatott arra, hogy a székely-magyar rovásírás a magyarság kulturális örökségének szerves része, melynek
tudatos megőrzése kötelességünk. A gimnázium diákjai aktív ápolói a rovásírás hagyományának, minden évben szép eredményekkel érkeznek haza az országos rovásíró-versenyekről, valamint a rovásírással kapcsolatos konferenciákról. A több
ezer éves ősi elemeket tartalmazó írás jelentőségét Antonio Bonfini, Mátyás király
olasz történetírója így jellemezte: „Kevés
jelben, sok értelem” – innen ered a vándorkiállítás címe.
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SAJÓ KÁROLY kárpát-medencei
természet- és környezetvédelmi verseny
PaedDr. BAGITA Judit
az iskola igazgatóhelyettese
2009. március 24-én negyedik alkalommal került megrendezésre a Sajó Károly
kárpát-medencei természet- és környezetvédelmi verseny szlovákiai döntője Gútán, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában.
A verseny szlovákiai kiírója a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége. Fő védnökeink a Természetbúvár magazin és a
Magyar Földrajzi Társaság.
A döntőre tizenhét csapat nevezett be
Szlovákia szinte minden magyarlakta vidékéről – Nagymegyertől Rimaszombatig.
Az igényes felkészülést megkívánó verseny nemcsak a lexikális tudásról, de a
problémafelismerésről, megoldások kutatásáról és a kutatómunka eredményeinek
megfelelő tárgyalásáról is szólt. A verseny
minden kihívást magába foglalt a fiatal
generáció előtt álló feladatokhoz, megfelelő felkészültséget adva ezzel az élethez.
A diákok három, egymástól elkülönülő
részében bizonyították tudásukat, felkészültségüket.
1. Teszt – az írásbeli részben környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok,
összefüggések ismerete és a Természetbúvár magazin által megjelölt cikkek tartalma voltak központban.

Úszótanfolyam
Mgr. SZABÓ Katalin
A II. Rákóczi Ferenc AI tanára
A II. Rákóczi Ferenc Alapiskola II . A és
II. B osztályos tanulói nagy izgalommal
várták a tavaszi szünet utáni hetet. Február 23. és 27. között úszótanfolyamon
vettek részt az érsekújvári uszodában.
Barátságos, szép tiszta környezet fogadta őket. Tanulóinkkal két szakképzett úszóoktató, Kovács Mónika és Viszkolics Alena
foglalkozott, akik türelmükkel és kedvességükkel még a bátortalanabb, a mély víztől
félő gyerekeknél is elérték, hogy legyőzzék
önmagukat és a víztől való félelmüket. Mindenkivel igyekeztek elsajátítattni a mell- és
hátúszás technikájának alapjait, amit az
utolsó napon rendezett versenyen minden
kisdiák meg is mutatott. Persze a játék
sem maradt el. A kemény munka mellett
minden nap a kismedencében különböző
légzési gyakorlatokat sajátítottak el játékos
formában. A kitartásért, sportolásért járó el6

2. Plakát – az idei feldolgozandó téma
az Energiatakarékosság volt. Itt művészi
kifejezésmóddal kellett felhívni a figyelmet a problémára. Minden csapat ötletesen a fiatalokhoz közel álló motívumokkal
jelent meg.
3. Kiselőadás – a szóbeli, melyet számítógépen kivetíthető bemutatókkal illusztráltak. A csapatok a lakóhelyi vagy
környékbeli környezetvédelmi problémák
feltárásával, kutatásával foglalkoztak,
megoldási javaslatokkal álltak elő. Sokan
érkeztek lakóhelyi, ill. környékbeli természetvédelmi érték bemutatásával. Az előadások témája változatos, érdekes volt. A
legtöbb csapat korához mérten választott
témát, melyet kísérlettel, saját fényképekkel, kérdőíves felméréssel tett színesebbé. Az eredményeket munkájuk végén
összegezték.
A verseny helyezettjei:
1. Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely
2. Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer
3. II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta
4.-5. Alistáli Alapiskola, Ipolyszakállosi
Alapiskola

Feszty Árpád Alapiskola, Ógyalla
Munka Utcai Alapiskola, Komárom
Nagyboldogasszony Nyolcéves Egyházi
Gimnázium, Gúta
Katona Mihály Alapiskola, Búcs
Dunamocsi Alapiskola
Kármán József Alapiskola, Losonc
Majtényi Adolf Alapiskola, Udvard
A legjobb csapat meghívást nyert a májusban megrendezésre kerülő nemzetközi
döntőre, melyet hagyományosan Győrben
rendeznek.
A verseny magyarországi főszervezője
Hajbáné Csuta Ildikó nagyon eredményesnek ítélte meg a döntőt. A felvidéki
diákok, tanárok természetszeretete és a
környezet védelme iránti elkötelezettsége
meggyőzte őt, hogy a jövőben több csapat
kapjon meghívást a nemzetközi fordulóra.
Elismerte, hogy a színvonala évről évre
nő. A felkészítő tanárok, diákok egymástól tanulnak, az ötleteket továbbgondolva,
fejlesztve szebbet, jobbat alkotnak.

A versenyen eredményesen szereplő
csapatok:
Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta
Kóczán Mór Alapiskola, Csilizradvány

Versenyszervezőként szeretném megköszönni a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
vezetőségének, tanári karának, Szülői
Szövetségének és a szponzoroknak – gútai szervezeteknek, vállalkozóknak – a
hathatós erkölcsi és anyagi támogatásukat, mellyel lehetővé tették a verseny
színvonalas lebonyolítását.

ismerő oklevelet büszkén vették át az oktatóktól, akiknek ezúton is köszönjük végtelen türelmüket és kedvességüket. Köszönjük az iskolánk Szülői Szövetségének anya-

gi támogatását is, akik fedezték az oktatás
buszköltségét. Reméljük, jövőre is részt vehetünk a tanfolyamon, mert „egy kis mozgás mindenkinek kell”.

Angol nyelvű
színházfesztivál
Mgr. SZÁNTÓ Ivett,
angol szakos tanár
Elutaztunk Nyitrára, hogy az angol nyelvvel ne csak az iskolában és a tévében találkozzunk, hanem élő közegben, a kétnapos nyitrai színházfesztiválon.
A gútai Corvin Mátyás Alapiskola tanulói közül 40 gyermek élvezhette a 10 különböző városból érkezett alapiskolás, illetve középiskolás diákcsoport szórakoztató előadását angol nyelven. Az előadók a szabadidejüket
szentelték annak, hogy a nyelvtanulást a színházi képességeikkel együtt kamatoztassák.
Különböző meséket, életjeleneteket, humoros darabokat adtak élő a Konstantin Filozó-

fus Egyetem egyik előadótermében. Az 5-15
perces műsorokat a nagy igényességre valló
jelmezek és a darabokat kiegészítő zene tette még élvezetesebbé. Mi a második napon
- április 21-én - ültünk be a nézők soraiba és
három részben összesen 11 darab nyelvi fortélyait hallhattuk.Részvételünk nem volt célnélküli, ugyanis úgy tervezzük, hogy jővőre egy
kis művészcsoporttal mi is színpadra állunk.

Közlekedj OKOSAN!
A biztonságos közlekedés hete keretén
belül iskolánk tanulói 2009. április 24-én
a galántai közlekedési játszótéren gyakorolhatták a közlekedési szabályok betartását, előadáson és filmvetítésen vettek részt. Örömmel mesélték élményeiket az ott szerzett ismeretekről ill. tapasztalatokról. Reméljük, a gyakorlatban
is alkalmazzák a megszerzett tudást!

KOLÁROVSKÉ

ZVESTI

Výberové konania – Pályázati felhívások

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej
školy J. A. Komenského, Rábska č. 14, Kolárovo

III. Zoznam požadovaných dokladov:
a) prihláška do výberového konania
b) overená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
c) overená kópia dokladu o absolvovaní 1. kvalifikačnej
skúšky alebo jej náhrady
d) doklad o dĺžke odbornej praxe
e) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického
kontaktu)
f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy
g) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
h) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.

I. Kvalifikačné predpoklady:
a) Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov
b) minimálne päť rokov pedagogickej praxe
c) absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

IV. Hodnotenie kritérií
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a
pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania komisia bude
hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy (bod III.f), na znalosť problematiky uvedenej v bode II.d).

II. Iné kritériá a požiadavky:
a) aktívna znalosť slovenského jazyka
b) organizačné a riadiace schopnosti
c) práca na počítači (word, excel, internet)
d) znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného zriadenia, rozpočtového hospodárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
e) bezúhonnosť

V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom
konaní:
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do
22.05.2009, do 15 hod. v uzatvorenej obálke s označením :
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ J. A. Komenského, na adresu
Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo. Mesto
Kolárovo si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, resp. neobsadiť
pracovné miesto riaditeľa v rámci tohto výberového konania.

Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1,
946 03 Kolárovo
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

Workshop o kompostovaní
Začiatok tohto mesiaca patril záujemcom o spracovanie biologického odpadu.
Naše mesto – člen Klimatickej Aliancie
a ZŠ J.A.Komenského – obhajcovia titulu Zelená škola privítala na pôde mestského úradu vyše 40 záujemcov z celého
Nitrianskeho kraja. Boli to najmä učitelia, ktorí sú aktívne činní v oblasti ochrany prírody a krajiny, ale aj žiaci a ďalší
záujemcovia, či sympatizanti zdravého životného prostredia.

letáčiky k prednesenej téme, materiály
z tvorby žiakov hostiteľskej Zelenej školy,
ako aj neďalekého Strediska environmentálnej výchovy Dropie.
Pri odchode nám prítomní vyjadrovali
svoju spokojnosť a poďakovanie. Škoda
len, že sa tohto podujatia nezúčastnili domáci obyvatelia v hojnejšom počte.
V.K.

Hlavnú úlohu tohto poldňového workshopu zohral vynikajúci odborník a zaujímavo
prednášajúci učiteľ zo ZŠ v Šuranoch, Mgr.
Karol Kliment. Počas celého podujatia nás
zasypával množstvom informácií, praktickými ukážkami a radami: ako a čo kompostovať, kde kompostovať a ako kompost využívať vo svoj prospech. Svoj výklad dopĺňal
vlastnou prezentáciou, ukážkami vlastností
kompostu a aj to, ako sa konkrétnym rastlinám v ňom darí. Ešte aj prestávka sa
niesla v atmosfére bezprostrednej diskusie
s lektorom, v ktorej si prítomní mohli vymeniť skúsenosti s ním.
Účastníci workshopu obdržali balíček
propagačného materiálu mesta, odborné
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ZVESTI

Výberové konania – Pályázati felhívások
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1,
946 03 Kolárovo
zastúpené primátorom mesta,

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej
školy s VJM - Óvoda, Brnenské nám. 16, Kolárovo

III. Zoznam požadovaných dokladov:
a) prihláška do výberového konania
b) overená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z.
c) doklad o dĺžke odbornej praxe
d) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického
kontaktu)
e) písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia
f) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
g) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.

I. Kvalifikačné predpoklady:
a) Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov
b) minimálne päť rokov pedagogickej praxe

IV. Hodnotenie kritérií
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a
pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania komisia bude
hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy, na znalosť problematiky uvedenej v bode II.d).

II. Iné kritériá a požiadavky:
a) aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
b) organizačné a riadiace schopnosti
c) práca na počítači (word, excel, internet)
d) znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného zriadenia, rozpočtového hospodárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe
v školstve a školskej samospráve

V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom
konaní:
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do
22.05.2009, do 15 hod. v uzatvorenej obálke s označením :
Výberové konanie - riaditeľ MŠ s VJM - Óvoda, na adresu Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo. Mesto Kolárovo si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, resp. neobsadiť
pracovné miesto riaditeľa v rámci tohto výberového konania.

Gúta Városa

a MŠ s VJM - Óvoda, Brnenské nám. 16, Kolárovo
igazgatói funkciójának betöltésére

a) három hónapnál nem régebbi feddhetetlenségi bizonylat
(výpis z registra trestov)
b) a legmagasabb végzettségről szóló okmány hitelesített
másolata
c) szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
d) szakmai önéletrajz (cím és telefonszám feltüntetésével)
e) az iskolai intézmény fejleszéstervezetének írásos változata
f) a jelentkező írásos engedélye személyi adatainak felhasználásáról a pályázat folyamán, a 428/2002 –es T.t. számú törvény értelmében

I. Képesítés:
a) szakirányú pedagógiai képesítés a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának 41/1996 –os T.t. számú hirdetménye alapján.
b) legalább öt éves pedagógiai gyakorlat

IV. A pályázat kiértékelése:
A győztes kiválasztásánál a jelentkezőket elsősorban az iskolai intézmények fejleszéstervezetének szakmai színvonala,
valamint a II.d) pontban foglaltak ismerete alapján értékeli a bizottság.

II.További követelmények:
a) a szlovák és magyar nyelv aktív ismerete
b) szervezői és irányítói képességek
c) önálló számítógép-kezelés (Word, Excel, Internet)
d) jártasság az iskolai intézmények finanszírozását, igazgatását érintő törvényekben, az önkormányzatokat és közalkalmazottakat érintő jogszabályokban
e) feddhetetlenség

V. Határidő, helyszín:
A pályázaton való részvételi kérelmet és a csatolandó okmányokat kérjük zárt, „Výberové konanie – riaditeľ MŠ s VJM Óvoda“ felirattal megjelölt borítékban 2009.május 22-ig legkésőbb 15,00 óráig eljuttatni, cím: Mesto Kolárovo, Mestský
úrad, Kostolné nám.1, 94603 Kolárovo. Postai kézbesítés esetén a postai bélyegzőn feltüntetett keltezés a mérvadó. Gúta
Városa fenntartja jogát a fentemlített munkakör be nem töltésére, esetleg a győztes nem kihirdetésére.

v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

a Közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 T.t. számú törvény értelmében és az 596/2003-as T.t. számú törvény értelmében,

PÁLYÁZATOT HIRDET

III. A jelentkezési ívhez kötelezően csatolandó okmányok:
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e) bezúhonnosť

KOLÁROVSKÉ

ZVESTI

Výberové konania – Pályázati felhívások
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1,
946 03 Kolárovo
zastúpené primátorom mesta,
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

III. Zoznam požadovaných dokladov:
a) prihláška do výberového konania
b) overená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z.
c) doklad o dĺžke odbornej praxe
d) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického
kontaktu)
e) písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia
f) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
g) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ s VJM
a VJS - Óvoda , Lesná 8, Kolárovo

I. Kvalifikačné predpoklady:
a) Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov
b) minimálne päť rokov pedagogickej praxe
II. Iné kritériá a požiadavky:
a) aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
b) organizačné a riadiace schopnosti
c) práca na počítači (word, excel, internet)
d) znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného zriadenia, rozpočtového hospodárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
e) bezúhonnosť

Gúta Városa
a Közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 T.t. számú törvény értelmében és az 596/2003-as T.t. számú törvény értelmében,

PÁLYÁZATOT HIRDET
a MŠ s VJM a VJS - Óvoda, Lesná 8, Kolárovo igazgatói
funkciójának betöltésére

I. Képesítés:
a) szakirányú pedagógiai képesítés a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának 41/1996 –os T.t. számú hirdetménye alapján.
b) legalább öt éves pedagógiai gyakorlat

II.További követelmények:
a) a szlovák és magyar nyelv aktív ismerete
b) szervezői és irányítói képességek
c) önálló számítógép-kezelés (Word, Excel, Internet)
d) jártasság az iskolai intézmények finanszírozását, igazgatását érintő törvényekben, az önkormányzatokat és közalkalmazottakat érintő jogszabályokban
e) feddhetetlenség

IV. Hodnotenie kritérií
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a
pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania komisia bude
hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy, na znalosť problematiky uvedenej v bode II.d).

V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom
konaní:
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do
22.05.2009, do 15 hod. v uzatvorenej obálke s označením :
Výberové konanie - riaditeľ MŠ s VJM a VJS - Óvoda, na adresu Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo. Mesto Kolárovo si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, resp. neobsadiť pracovné miesto riaditeľa v rámci tohto výberového konania.

a) három hónapnál nem régebbi feddhetetlenségi bizonylat
(výpis z registra trestov)
b) a legmagasabb végzettségről szóló okmány hitelesített
másolata
c) szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
d) szakmai önéletrajz (cím és telefonszám feltüntetésével)
e) az iskolai intézmény fejleszéstervezetének írásos változata
f) a jelentkező írásos engedélye személyi adatainak felhasználásáról a pályázat folyamán, a 428/2002 –es T.t. számú törvény értelmében

IV. A pályázat kiértékelése:
A győztes kiválasztásánál a jelentkezőket elsősorban az iskolai
intézmény fejlesztéstervezetének szakmai színvonala, valamint a
II.d) pontban foglaltak ismerete alapján értékeli a bizottság.

V. Határidő, helyszín:
A pályázaton való részvételi kérelmet és a csatolandó okmányokat kérjük zárt, „Výberové konanie – riaditeľ MŠ s VJM
a VJS – Óvoda “ felirattal megjelölt borítékban 2009.május 22ig legkésőbb 15,00 óráig eljuttatni, cím: Mesto Kolárovo,
Mestský úrad, Kostolné nám.1, 94603 Kolárovo. Postai kézbesítés esetén a postai bélyegzőn feltüntetett keltezés a mérvadó. Gúta Városa fenntartja jogát a fentemlített munkakör be
nem töltésére, esetleg a győztes nem kihirdetésére.

III. A jelentkezési ívhez kötelezően csatolandó okmányok:
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KOLÁROVSKÉ

ZVESTI

Výberové konania – Pályázati felhívások
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1,
946 03 Kolárovo
zastúpené primátorom mesta,

renia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
e) bezúhonnosť

v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov

III. Zoznam požadovaných dokladov:
a) prihláška do výberového konania
b) overená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z.
c) doklad o dĺžke odbornej praxe
d) overená kópia o ukončení absolutória
e) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického
kontaktu)
f) písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia
g) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
h) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.

VYHLASUJE
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ - MA,
Kostolné nám. 10, Kolárovo

I. Kvalifikačné predpoklady:
a) Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov
b) minimálne päť rokov pedagogickej praxe
c) vyššie odborné vzdelanie – štúdium konzervatória ukončené absolutóriom alebo vysokoškolské vzdelanie pre učiteľov
základných umeleckých škôl

II. Iné kritériá a požiadavky:
a) aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
b) organizačné a riadiace schopnosti
c) práca na počítači (word, excel, internet)
d) znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného zriadenia, rozpočtového hospodá-

Gúta Városa,
a Közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 T.t. számú törvény értelmében és az 596/2003-as T.t. számú törvény értelmében,

PÁLYÁZATOT HIRDET
a ZUŠ – MA, Kostolné nám. 10, Kolárovo igazgatói
funkciójának betöltésére

I. Képesítés:
a) szakirányú pedagógiai képesítés a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának 41/1996 –os T.t. számú hirdetménye alapján.
b) legalább öt éves pedagógiai gyakorlat
c) konzervatórium – abszolutórium megléte

II.További követelmények:
a) a szlovák és magyar nyelv aktív ismerete
b) szervezői és irányítói képességek
c) önálló számítógép-kezelés (Word, Excel, Internet)
d) jártasság az iskolák finanszírozását, igazgatását érintő törvényekben, az önkormányzatokat és közalkalmazottakat érintő
jogszabályokban
e) feddhetetlenség
4

IV. Hodnotenie kritérií
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a
pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania komisia bude
hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy, na znalosť problematiky uvedenej v bode II.d).
V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom
konaní:
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do
22.05.2009, do 15 hod. v uzatvorenej obálke s označením :
„Výberové konanie - riaditeľ ZUŠ – MA“ na adresu Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo. Mesto Kolárovo
si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, resp. neobsadiť pracovné miesto riaditeľa v rámci tohto výberového konania.

III. A jelentkezési ívhez kötelezően csatolandó okmányok:
a) három hónapnál nem régebbi feddhetetlenségi bizonylat
(výpis z registra trestov)
b) konzervatórium – abszolutórium meglétéről szóló hitelesített másolat
c) a legmagasabb végzettségről szóló okmány hitelesített másolata
d) szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
e) szakmai önéletrajz (cím és telefonszám feltüntetésével)
f) az iskola fejleszéstervezetének írásos változata
g) a jelentkező írásos engedélye személyi adatainak felhasználásáról a pályázat folyamán, a 428/2002 –es T.t. számú törvény értelmében
IV. A pályázat kiértékelése:
A győztes kiválasztásánál a jelentkezőket elsősorban az iskola fejleszéstervezetének szakmai színvonala, valamint a II.d)
pontban foglaltak ismerete alapján értékeli a bizottság.

V. Határidő, helyszín:
A pályázaton való részvételi kérelmet és a csatolandó okmányokat kérjük zárt, „Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ – MA“
felirattal megjelölt borítékban 2009.május 22-ig legkésőbb
15,00 óráig eljuttatni, cím: Mesto Kolárovo, Mestský úrad,
Kostolné nám.1, 94603 Kolárovo. Postai kézbesítés esetén a
postai bélyegzőn feltüntetett keltezés a mérvadó. Gúta Városa
fenntartja jogát a fentemlített munkakör be nem töltésére,
esetleg a győztes nem kihirdetésére.

KOLÁROVSKÉ

ZVESTI

Výberové konania – Pályázati felhívások
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1,
946 03 Kolárovo
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy M. Korvina s vyučovacím jazykom maďarským
– Corvin Mátyás Alapiskola, Školská č. 6, Kolárovo

III. Zoznam požadovaných dokladov:
a) prihláška do výberového konania
b) overená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
c) overená kópia dokladu o absolvovaní 1. kvalifikačnej
skúšky alebo jej náhrady
d) doklad o dĺžke odbornej praxe
e) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického
kontaktu)
f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy
g) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
h) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.

I. Kvalifikačné predpoklady:
a) Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov
b) minimálne päť rokov pedagogickej praxe
c) absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

IV. Hodnotenie kritérií
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a
pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania komisia bude
hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy (bod III.f), na znalosť problematiky uvedenej v bode II.d).

II. Iné kritériá a požiadavky:
a) aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
b) organizačné a riadiace schopnosti
c) práca na počítači (word, excel, internet)
d) znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného zriadenia, rozpočtového hospodárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
e) bezúhonnosť

V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom
konaní:
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do
22.05.2009, do 15 hod. v uzatvorenej obálke s označením :
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ M. Korvína, na adresu Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo. Mesto Kolárovo
si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, resp. neobsadiť pracovné miesto riaditeľa v rámci tohto výberového konania.

Gúta Városa
a Közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 T.t. számú törvény értelmében és az 596/2003-as T.t. számú törvény értelmében,

PÁLYÁZATOT HIRDET
a ZŠ M.Korvína s VJM – Corvín Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo igazgatói funkciójának betöltésére

I. Képesítés:
a) szakirányú pedagógiai képesítés a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának 41/1996 –os T.t. számú hirdetménye alapján.
b) legalább öt éves pedagógiai gyakorlat
c) az I. szakvizsga vagy annak megfelelőjének megléte

II.További követelmények:
a) a szlovák és magyar nyelv aktív ismerete
b) szervezői és irányítói képességek
c) önálló számítógép-kezelés (Word, Excel, Internet)
d) jártasság az iskolák finanszírozását, igazgatását érintő törvényekben, az önkormányzatokat és közalkalmazottakat érintő
jogszabályokban
e) feddhetetlenség

a) három hónapnál nem régebbi feddhetetlenségi bizonylat
(výpis z registra trestov)
b) az I. szakvizsga vagy annak megfelelőjének meglétéről szóló hitelesített másolat
c) a legmagasabb végzettségről szóló okmány hitelesített másolata
d) szakmai gyakorlatot igazoló okmányok
e) szakmai önéletrajz (cím és telefonszám feltüntetésével)
f) az iskola fejleszéstervezetének írásos változata
g) a jelentkező írásos engedélye személyi adatainak felhasználásáról a pályázat folyamán, a 428/2002 –es T.t. számú törvény értelmében

IV. A pályázat kiértékelése:
A győztes kiválasztásánál a jelentkezőket elsősorban az iskola fejleszéstervezetének szakmai színvonala, valamint a II.d)
pontban foglaltak ismerete alapján értékeli a bizottság.

V. Határidő, helyszín:
A pályázaton való részvételi kérelmet és a csatolandó okmányokat kérjük zárt, „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ M. Korvína s VJM .“ felirattal megjelölt borítékban 2009.május 22-ig
legkésőbb 15,00 óráig eljuttatni, cím: Mesto Kolárovo, Mestský úrad, Kostolné nám.1, 94603 Kolárovo. Postai kézbesítés
esetén a postai bélyegzőn feltüntetett keltezés a mérvadó. Gúta Városa fenntartja jogát a fentemlített munkakör be nem töltésére, esetleg a győztes nem kihirdetésére.

III. A jelentkezési ívhez kötelezően csatolandó okmányok:
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Seniorský spevokol...
(Pokračovanie na strane 2.)
Dôležitým cieľom organizátorov je popularizovanie hodnôt ľudového folklóru v čo
najširšom meradle.
Keďže tento festival si hneď v prvých rokoch získal priaznivcov a vždy sa tešil veľkej
návštevnosti, tohto roku bol usporiadaný už
jeho XVI. ročník. V dôsledku hospodárskopolitickej i finančnej krízy v krajine mal festival síce menšiu propagáciu, ale napriek

tomu sa umelecká úroveň zachovala a
usporiadatelia boli vzhľadom k podmienkam
s priebehom festivalu spokojní.
Prehliadka folklórnych telies prebiehala
v 3 kategóriách: ľudový tanec, ľudová pieseň, ľudová hudba.
Náš - pôvodne dôchodcovský spevokol,
ktorý 20 rokov viedol pri Klube dôchodcov
v Kolárove Ivan Benninghaus – reprezentoval po prvýkrát naše mesto pod hlavičkou MsKS a maďarskému publiku sa
predstavil už pod novým názvom HARMÓNIA a s novou vedúcou Mgr. Žofiou Nagyovou (od r. 2007). Svoj repertoár sme
predviedli v kategórii ľudová pieseň. Zaradili nás do programu v malebnej obci Súr,
ktorá sa rozprestiera v mierne kopcovitom kraji bakonyského regiónu. Privítali
nás tu veľmi srdečne a keďže sme vystupovali až neskoro popoludní, hneď nás pozvali na obed a pohostili nás skvelým gulášom. K prezliekaniu nám bola, tak ako
aj všetkým ostatným účinkujúcim poskytnutá jedna učebňa miestnej základnej
školy. Odtiaľ sme sa cca o 15. hodine
presunuli do neďalekej budovy kultúrneho domu, aby sme si pozreli repertoár štyroch tamojších súborov. Program sa nám
veľmi páčil, tance, hudba i spevy nás zaujali originalitou a autenticitou. Iba jediný
spevácky zbor sa predstavil umelými úpravami ľudových piesní, čo nepôsobilo folklórnym charakterom.
Spevokol Harmónia predviedol 5 maďarských ľudových piesní a 3 piesne
2

s maďarským aj slovenským textom. Asi
sa naše piesne divákom páčili, pretože
niektoré z nich si zaspievali s nami. Boli
sme milo prekvapení, aká príjemná a
ústretová bola celková atmosféra prehliadky. Tlieskali nám veľmi srdečne a dostalo sa nám pochvaly aj od odborníčky
na folklórne umenie.
Na záver obdržal každý kolektív od
usporiadateľov pamätnú terakotovú sošku
v podobe maďarského „juhásza“ a naše
speváčky mu ihneď dali aj meno : „Am-

bruš gazda“ (postava z jednej piesne nášho repertoáru).
Už sa zvečerilo, keď sme kráčali dolu
malebnou obcou k autobusu a cestou
sme si želali, aby sme aj v budúcnosti
mohli byť za podpory MsKS a MÚ účastníkmi takýchto pekných podujatí. Pánu primátorovi patrí poďakovanie, že nám dôchodcom zabezpečil autobus a umožnil
túto cestu, podobne aj šoférovi Mikimu
Fűrimu, ktorý nám bol svojimi skúsenosťami oporou a vďačne sa prispôsobil daným podmienkam.
Cesta domov bola sviatočná a príjemná, bezstarostne sme si mohli spievať,
pretože „Miki“ bol aj zárukou bezpečnosti a veľkej trpezlivosti. Totiž, ako sám povedal, aj doma je na spev a hudbu zvyk-

nutý. Dennodenne ju má od svojej dcéry
Helenky a vnuka Reného „na tanieri“.
Všetci sme radi aj tomu, že sme sa dožili
chvíle, keď sme na prechode cez hranicu
nemuseli stáť a nepýtal od nás nikto žiadne pasy.
Veríme, že sme posilnili dobré meno
nášho mesta a chceme byť aj naďalej
v kultúre pre Kolárovo užitoční. Radi by
sme zachovali tradíciu existencie spevokolu, ktorú v Kolárove začali naše členky
a členovia ešte prácou v známom a aj za
hranicami úspešnom spevokole LÝRA
(1975–1988), napr. p. Bányászová, Csontosová, Nagyová, Kicsindiová, p.Benninghaus, Kocziszký a ďalší.
Toho roku sme okrem tohto vystúpenia
už spievali na dvoch výročných schôdzach
(Jednota dôchodcov, Csemadok) a pozvaní
sme aj k sluchovo postihnutým. Úroveň
svojho speváckeho prejavu sme sa rozhodli dať zmerať aj na prehliadke pod názvom
„Bíborpiros szép rózsa (Krásna červená ruža)“, ktorú už po siedmy raz organizuje Celoštátne rada CSEMADOKU v Dunajskej
Strede. Potom nás čakajú májové sviatky,
sviatok sv. Cyrila a Metoda a mnohé ďalšie
podľa potrieb MsKS a MsÚ, na ktoré sme
pripravení voliť vhodný repertoár. Boli by
sme tiež veľmi radi, keby sa k nám pridali
nové členky a členovia, aby nás bolo viac,
aby náš spev znel výraznejšie a kultivovanejšie. Všetkých záujemcov netrpezlivo očakávame a s radosťou prijmeme medzi seba. Veď, ako je všeobecne známe, hudba a
spev spája ľudí dobrej vôle a pozitívne rozvíja medziľudské vzťahy.

KOLÁROVSKÉ

Deň ZEME
Dobré ráno slniečko,
dobré ráno Zem,
dobré ráno stromy, kvietky,
dobré ráno zvieratá a včielky,
dobré ráno všetkým Vám,
dobré ráno aj Mne.
Slniečko sa zobudilo a prekvapene sa prizerá do školského dvora MŠ na Ulici Lesnej č.
8 V Kolárove. Čo sa to tu pripravuje? Dnes si pripomenieme
Deň Zeme – hrami a aktivitami

s environmentálnymi prvkami.
Pozeraj sa slniečko aké sú deti
nadšené, ako sa pozitívne naladili na hry v jednotlivých stanovištiach a aké budú šikovné. Za
skvelý výkon pri zdolaní úloh ich
neminie prekvapenie v podobe
ovocia a zeleniny (karfiol, kaleráb, kapusta, jablko).
1. stanovište – hra: Kde žijú.
Deti triedia zvieratá, ryby a vtáky do ekologických systémov.
Cieľ: Utvárať pozitívny vzťah
k zvieratám, elementárne základy empatie. Rozvíjať komunikačné schopnosti..
2. stanovište – hra: Oheň,
voda, blesk. Zaujať rôzny postoj pri jednotlivých poveloch.
Cieľ: Precvičiť pohotovosť,
obratnosť. Mať radosť z pohybu v prírode.
3. stanovište – hra: Hmatový test. Deti ohmatávajú rôzne
prírodniny, určujú ich názvy.
Cieľ: Rozvíjať zmyslové vnímanie, hmatovú citlivosť.
4. stanovište – hra: Popoluškine triedenie odpadu. Deti

triedili odpad do popolníc.
Cieľ: Utvárať pozitívny vzťah
k životnému prostrediu. Za každú splnenú úlohu sme si zaslúžili i peniažtek /čokoládový/. Máme 4 eurá, čo si kúpime? Sladkosti? Nie! Hračky?
Nie! No predsa stromček, ktorý si každá trieda zasadila a
označila. Budeme ho chrániť a
opatrovať.
Slniečko, slniečko ešte sa
prizeraj, ešte neodchádzaj, to
len deti si idú trošku oddýchnuť. Poobede sa zaplnil školský dvor usilovnými rodičmi.

ZVESTI

Ruky sme mali plné práce, deti i dospelí sadili kvietky, kosili, hrabali trávu, čistili chodníky, záhradky. Ozývalo sa i zatĺkanie klincov, to oteckovia
zhotovovali kompostovisko.
Zmysluplne sme využili spoločne trávený čas a prežili sme
krásny deň. Slniečko sa na
nás usmievalo, bolo spokojné,
podnecovalo nás k rozvíjaniu
ušľachtilých záujmov. Ďakujeme každému, kto si s nami pripomenul Deň Zeme.
kol. MŠ Lesná č.8
Kolárovo

Deň Zeme v ZŠ J.A.Komenského
Deň Zeme sa už tradične v našej škole
niesol v znamení zvýšenej aktivity žiakov, pedagógov, ale aj nepedagogických
zamestnancov.
Tento deň, ktorý si každoročne pripomíname 22.apríla, sme poctili množstvom
rušných mravenčích aktivít.
Naši najmenší si na ne pozvali aj škôlkarov. Spolu kreslili obrázky o prírode a
prírodninách, učili sa triediť odpad súťaživými hrami, maľovali na asfalt, skladali

vlastnoručne zhotovené puzzle, triedili obrázky rastlín a živočíchov podľa rôznych
kritérií, v súťaživých hrách využili množstvo prírodného materiálu a dostatočný
priestor venovali aj pohybovým aktivitám
v areáli školy.
Starší si trúfli na náročnejšie zamestnanie. Dopĺňali zeleň v živom plote, čistili jazierko a vysádzali trvalky pri ňom a drvili haluze do kompostoviska. Skupinka žiakov
pokračovala vo výsadbe brečtanov okolo

kontajnerov na triedený odpad v meste. Do
mesta sa vybrali aj s fotoaparátmi, aby odhalili nelegálne skládky smetí, ale aj estetické a nasledovania hodné kvetinové záhony a balkóny. V uliciach mesta oslovovali obyvateľov anketovými otázkami na tému
separácie odpadu a zároveň im rozdávali informačné letáčiky o odpade.
Tí zručnejší sa pustili do tvorby ekoplagátov, náramkov z bavlniek, figúrok z plastových fliaš a zaujímavou sa ukázala aj
tvorba ekoprojektu v jazyku nemeckom.
Krásny bol pohľad na vytvorený znak mesta ale aj logo Zelenej školy, ktorý žiaci lepili z farebných vrchnáčikov z plastových
fliaš. S výsledkami svojich činností sa
pochválili verejnosti mesta tematickou
výstavou v priestoroch Mestského úradu
a neskôr ozdobia aj priestory Mestského
kultúrneho strediska v Kolárove.
Bol to deň plný zážitkov, tvorivosti, kreativity a pocitu spokojnosti z užitočného
charakteru činností.
kol. ZŠ J.A. Komenského
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Milí čitatelia!
Katarína SZABÓOVÁ
Veľa som uvažovala o tom, čím sa Vám
na stránkach tohto mesačníka, ktorý
odteraz vychádza pod novým názvom,
môžem v mene svojom i v mene redakčnej rady prihovoriť.
V poslednom čase sme dostali množstvo oprávnených kritík z hľadiska obsahovej i formálnej stránky nášho periodika. Iste mi dáte za pravdu, že žijeme
v nesmierne komplikovanej dobe, ktorú
ovládol strach, neistota a možno v určitom zmysle aj istá rezignácia. Sama
som dosť často uvažovala o tom, či
mám morálne právo vyjadrovať sa k určitým politickým a spoločenským udalostiam či už všeobecne, alebo konkrétne k dianiu v našom meste. Či to má vôbec zmysel... Nech napíšem akúkoľvek
vzletnú úvahu, viem, že bežný smrteľník,
mňa nevynímajúc, žije svojimi každodennými povinnosťami a starosťami, takpovediac zo dňa na deň a víziou skvelej
budúcnosti sa nemá čas a vlastne ani
chuť zaoberať. Doba, keď sme plánovali
svoj život roky dopredu, je za nami. Optimizmus a nadšenie v ľuďoch vystriedal
pokus o racionálny pohľad na svet, ale
čo je ešte horšie, v mnohých prípadoch
i beznádej...V súvislosti s tým ma napadá myšlienka, že akokoľvek ťažko sa
dnes žije, keďže chýbajú sociálne a morálne istoty, s problémami sa ľudia borili nepretržite, odhliadnuc od doby a spoločenského zriadenia, v ktorom žili. Prežiť svoj život vo viere a najmä so cťou
bolo pre slušného človeka výzvou pred

sto rokmi a nie je tomu inak ani dnes.
Dovoľte mi v krátkosti ilustrovať životný príbeh môjho prastarého otca. Narodil sa v Rakúsko - Uhorsku. Najkrajšie
roky mladosti mu skazila 1. svetová vojna, ktorej bol aktívnym účastníkom a vôbec nie je podstatné, na ktorej strane
barikády musel stáť. Našťastie z vojny
sa vrátil živý. Ani sa nestačil spamätať a
celý svet zachvátila veľká hospodárska
kríza, ktorá neobišla ani naše končiny.
To však už bol občanom Československej republiky. 2.svetová vojna na seba
nenechala dlho čakať. Koľko nešťastia a
utrpenia priniesla ľuďom, vieme všetci.
A hranice nad hlavami našich prarodičov
a starých rodičov sa posúvali opäť... Pradedkovi bolo dopriate prežiť aj túto vojnu, ale najväčšia katastrofa a príkorie
ho čakalo po skončení vojny, keď mu násilne zhabali všetok majetok, jeho ako
protisocialistický živel zatvorili do väzenia a rodinu vyhnali do Čiech. Budovanie
socializmu sa začalo...Až na sklonku
svojho života našiel aký-taký pokoj. Politická situácia sa upokojila, pradedko nemal inú možnosť, ako vstúpiť do družstva a poctivo pracovať až do svojej
smrti. Viera ho nikdy neopustila napriek
tomu, že sa bohužiaľ nedožil morálnej
ani finančnej satisfakcie.
Milí čitatelia, ja Vám želám, aby Vás
napriek všetkým ťažkostiam, s ktorými
sa denne boríte, nikdy neopustil optimizmus, ani viera! Na stránkach nášho
mesačníka vždy s radosťou uvítame Vaše postrehy, návrhy, pripomienky a samozrejme i kritiku. Verím, že tento mesačník nás bude naďalej spájať a nie
rozdeľovať. Všetci sme na jednej lodi...

Seniorský spevokol HARMÓNIA
reprezentoval Kolárovo v MAĎARSKU
Ladislav NÉMETH,
Žofia NAGYOVÁ
Každý rok sa v Maďarsku koná amatérsky festival folklórnych súborov.
Cieľom usporiadateľov je zorganizovať
stretnutia amatérov z regiónov : Bakony
( Kisbér, Bakonyszombathely, Tárkány,
Ete, Bakonysárkány, Súr a ďalšie obce),

Stredné Podunajsko ( Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér), ako aj regiónu
Južného Slovenska (Komárno,Galanta,
Štúrovo a pod.). Podujatie umožňuje
mnohým súborom, ktoré sú viac-menej
od seba izolované predstaviť tu svoj repertoár, získať motiváciu pre ďalší rozvoj
práce porovnaním svojej umeleckej úrovne s rôznorodou úrovňou ostatných zúčastnených.
(Pokračovanie na strane 2.)

I. roèník, 1.-2. èíslo

17. apríl

Deň narcisov
Helena SVOREŇOVÁ
spravodajkyňa SPSK
Narcis je symbolom celonárodnej finančnej
zbierky, ktorú už 13. rok organizuje Liga proti rakovine na:
– podporu výskumu
– psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny
– projekty smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti, poradenstva a iné.
Na tohtoročnom letáčiku zo stredu narcisu
vychádza oznam: „Som len obyčajný kvet... ale
jediný deň v roku mám obrovskú silu!“.
V Kolárove medzi prvých aktivistov projektu
patria deti z MŠ na Ulici Lesnej č. 8. Táto MŠ
bola pred dvanástimi rokmi prvou na Slovensku, ktorá sa pod vedením pani učiteľky
Anny Danihelovej do tohto projektu zapojila.
V minulom roku sa medzi aktivistov pripojila
aj ZŠ J.A.Komenského. Deti v sprievode pani
učiteliek či iných dospelých prechádzali mestom s pokladničkami, narcismi i letákmi, ktoré sú venované téme tohto závažného ochorenia. Oslovili občanov i organizácie. Málokto
odolal, aby aspoň malým príspevkom nepodporil tento vysoko humánny projekt. Ja som
sa takejto skupinke najmenších detí prihovorila. Veľmi radi a správne odpovedali na moje
otázky: čo znamená Deň narcisov a pre koho
sa robí zbierka?
Podľa neoficiálnej informácie, napriek súčasnej hospodárskej kríze, sa v našom meste
vyzbierala vyššia čiastka ako v minulom roku.
Z webovej stránky Ligy proti rakovine sa o.
i. dozvedáme, že: „Oficiálne výsledky zbierky
Deň narcisov za celé Slovensko budú zverejnené 17. mája 2009 na ďakovnom podujatí
Ligy proti rakovine, ...
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli
potvrdiť, že vďaka nim má narcis jediný deň
v roku obrovskú silu a prostredníctvom neho
pomôžeme...“
Toto poďakovanie teda patrí najmä deťom a
ich sprievodcom, ako aj všetkým občanom nášho mesta, ktorí 17.apríla 2009 prispeli do zbierky a na klope svojho kabáta nosili žltý narcis.
Malá skupinka členov Spolku priateľov
slovenskej kultúry vo svojej klubovej miestnosti tradične čakala na malých škôlkarov,
aby aj za neprítomných členov vhodili do pokladničky pár eur. Aj náš skromný príspevok ku
Dňu narcisov iba potvrdzuje staré múdre príslovie: „Z kvapiek more, z halierov milióny“.

