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Spomíname...

M

iesta, ktoré sú cez rok zarastané trávou, v týchto
dňoch menia svoju tvár. Do novembrového lístia
zas padá spomienka. Núti nás hľadať zmysel, hľadať
korene svojho života stojac uprostred rozžiarených hrobov,
akoby čosi dávnoveké sa pohlo v hlbokom vnútri. Je to
bolestivé, avšak krásne. Trpké a plné nádeje. Odišli? Sú medzi
nami? Len v inej forme ? Zanikli ako tráva pod napadnutým
snehom ? Ale ona na jar znova ožije! Tápeme v pochybnostiach hľadajúc slamku, o ktorú by sme sa zachytili. Dúfajúc, že
ona nám pomôže sa dostať do hlbín nevedomosti a neistôt.
Tento vzácny čas má krásnu vôňu. Nie je to iba kvetmi na
hroboch. Závany čohosi, čo nemožno pomenovať, sa vnárajú do duše. Zohrievajú zároveň
ako plameň sviece či žiara kahanca. Je nám tu dobre. Akoby sme sa vrátili domov. Sily vetra
vyzliekajú stromy a farebné lístie padá na plecia. Ozval sa čas, ktorý nás volá - chceme či
nechceme - do svojich príbytkov. A človek človeka, život život hľadá.
Ing. Marta Mészárosová, starostka

POPOLUDNIE S DUCHMI !
MILÍ RODIČIA A DETI!
Srdečne Vás pozývame
do miestneho kultúrneho domu
30. októbra 2010 /sobota/
o 16,00 hod.

PROGRAM:
Vyrezávanie tekvíc
Lepenie lampiónov
Vytvorenie kúzelníckeho klobúka
Čakáme Vás s dobrou hudbou
a s maškrtami

Október - „mesiac úcty k starším’’
Je tu október - október ,,mesiac úcty k starším’’, kedy
si pripomíname zásluhy starších spoluobčanov o náš
dnešok, o náš život, o naše úspechy. Vy si zaslúžite úctu nie
iba dnes, ale počas celého roka.
Starší človek je zdrojom múdrosti, skúsenosti,
je nositeľom národných zvykov, tradícií a národnej
kultúry. Urobili ste veľké a záslužné činy vo svojom
najbližšom okolí - v rodine, ale aj na svojich pracoviskách
a v spoločenskom živote. Za to všetko Vám patrí úprimné
poďakovanie a úcta.
Jeseň v živote človeka znamená odpočinok a zaslúžený
oddych. Táto etapa prináša do srdca mier, do duše harmóniu
a naplnenie. Otvárať naše srdce voči starším ľuďom je vždy
pekné a chvályhodné nie len v mesiaci október.
Milí naši občania! Vy žijete často v spomienkach, myslíte
na časy mladosti. So seberovnými spomínate a s mladšími
radujete z toho, čo ste v živote dokázali.
Prajem Vám z príležitosti Vášho sviatku veľa zdravia, radosti a veľa úprimných ľudí okolo seba!
Mgr. Annamária Mészáros
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Deň obetí holokaustu a rasového násilia
„Ten, kto nepozná svoju minulosť je odsúdený ju zopakovať“

Národná rada Slovenskej republiky na jeseň 2001 schválila zákon,
ktorý určil ďalší pamätný deň SR. Stal sa s ním 9. september – Deň obetí
holokaustu a rasového násilia. Národná rada týmto zákonom vyjadrila
svoju vôľu, že si treba stále pripomínať obete holokaustu, ako aj zápas
proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek
formy útlaku a diskriminácie.
Slovo holokaust pochádza z gréckeho slova „holokaustum“ a znamená
zápalnú obeť, úplné vyhladenie
resp. zlikvidovanie. Tento pojem sa
negatívne zapísal do novodobej svetovej histórie, ako diabolský plán nacistického Nemecka a jeho satelitov
na likvidovanie „menejcenných“ bytostí.
Na základe teórie o tzv. „árijskej rase nadľudí“ vo vyhladzovacích a koncentračných táboroch
sa vykonávalo hromadné mučenie,
priemyselné vyvražďovanie ľudí na
základe rasového, etnického a sociálneho podkladu. Šialená mašinéria
nacistov a ich pomáhačov zastihla
najmä Židov, podľa odhadov takmer
6 miliónov, ale i ďalšie „menejcenné“
rasy: Rómov, ako aj homosexuálov,
telesne či duševne postihnutých ľudí.
Parlamentom určený dátum – 9. september – má symbolické znamenie.
Vláda slovenského štátu totiž tento deň
v roku 1941 vydala tzv. Židovský kódex
(vládne nariadenie č. 198). Vo vládnom nariadení, ktorý sa skladal z 270
paragrafov išlo o súhrnné spracovanie
právnych predpisov o spoločenskej
a hospodárskej degradácii takmer 100
tisícového židovského obyvateľstva.
Vládne
nariadenie
o právnom
postavení Židov dovŕšilo administratívnu prípravu likvidácie židovského
obyvateľstva na Slovensku.
Po vzniku samostatného Slovenského štátu od marca 1939 sa vehementne hľadali varianty na
riešenie tzv. židovskej otázky podľa vzoru nacistického Nemecka,
ktoré postupne zbavovali Židov ich občianskych, náboženských,
základných ľudských práv a hospodárskych práv. Do septembra 1940 vyšlo celkovo 47 vládnych nariadení obmedzujúcich

postavenie Židov, ktoré boli militantnými kruhmi Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany a Hlinkovou gardou
prísne strážené.
Tzv. Židovský kódex bol vypracovaný podľa nacistického vzoru – tzv.
norimberských rasových zákonov a patril medzi najtvrdšie protižidovské
opatrenia v Európe. Vládne nariadenie
vymedzilo pojem „Žid“ podľa rasového
princípu. Bolo zakázané uzatvárať
manželstvo medzi Židmi a Nežidmi,
bolo povinné nosenie označenia, bolo
obmedzené Židom listové tajomstvo, zamestnanie, voľné sťahovanie
a bývanie. Židia boli vylúčení z vysokých škôl, nesmeli vykonávať svoje
bohoslužby v synagógach. Boli vylúčení
z hospodárskeho života, boli obmedzovaní vo voľnosti nakladať s vlastným
majetkom. Bol to základný dokument
podľa ktorého pokračovala rozsiahlejšia
vlna arizácie a došlo k deportáciám
židovských občanov do vyhladzovacích,
koncentračných táborov.
Deportáciu Židov z územia Slovenska odobril slovenský snem v máji
1942. Jediným poslancom, ktorý hlasoval proti prijatiu ústavného zákona
bol János Esterházy. Surové deportácie
boli vykonané v troch etapách od
marca 1942 do októbra 1944 a zasiahli
viac ako 65 tisíc Židov z celého územia
vtedajšieho Slovenska.
Celkový počet obetí holokaustu vo
svetovom meradle sa odhaduje na 9
až 11 miliónov, z toho zhruba 6 miliónov Židov.
Naša mladá demokratická spoločnosť potrebuje si tieto
hrozné udalosti neustále pripomínať, aby sa história nemohla
zopakovať.
PhDr. Ladislav Bukovszky

3

MATÚŠKOVSKÉ NOVINY

V

tomto školskom roku sme privítali medzi našimi žiakmi aj 5 nových
žiačikov, prváčikov. Oni sú tí, ktorí sa
ešte pred nedávnom lúčili so škôlkou, a dnes
už spoznávajú nový svet.
Po dvojmesačných prázdninách nastúpili do
školy aj ostatní žiaci, pripravení na nové úlohy.
Úspech a napredovanie školy nezávisí len od
práce pedagógov, ale i od postojov a prístupe
žiakov a rodičov k škole.

PRIVÍTANIE
Školákom prajem veľa úspechov, pevné zdravie,
vytrvalosť, pedagógom zas to, aby v žiakoch objavili ríšu možností, v rodičoch našli ozajstných
pomocníkov, aby spoločnou silou, dobrou tímovou prácou sa mohli podieľať a prežiť úspechy
i v tomto školskom roku.
Dňa 2. septembra otvorila svoje brány i naša materská škola. Tento rok sme súbežne otvorili 2 triedy
s počtom 45 detí. Výchovno-vzdelávací proces
v jednej triede prebieha v slovenskom, v druhej
v maďarskom jazyku. Obe triedy sú heterogénne,
v ktorých sú deti vo veku od 3 - 6 rokov. Táto forma
má veľa pozitívnych výhod:
V miešaných skupinách staršie deti prirodzeným
spôsobom poskytujú príklad novým a radi sa
podieľajú na starostlivosti o menších. Okrem
pravidiel spoločenského života, tradícií sa z roka
na rok prenášajú i hodnoty, ktoré sú sprostredkované správaním už chodiacich detí.
Môže sa vyskytnúť otázka, či nezdržiava vývin
päť a šesťročných detí to, že sú spolu s menšími
deťmi? Skúsenosti poukazujú na skutočnosť,
že nie, ba môže byť
vyslovene inšpirujúce
pre väčších, že musia ísť príkladom,
že môžu naučiť
malých na určité
veci, že ich môžu
viesť a ochraňovať.
Tým sa zvyšuje ich
prispôsobivosť, empatia, intelektuálne
schopnosti, zmysel pre zodpovednosť, vlastne
ich celá osobnosť. Okrem toho sa zvýši aj ich
autonómia, sebavedomie a sebaúcta. Znovu a
znovu môžu prežiť radosť z toho, že „ja už viem“
a opakovanie nielen že aktivuje funkcie pamäte ,
ale stimuluje i samotné myslenie.
Touto cestou odkazujem všetkým rodičom, aby
s dôverou odovzdali svoje ratolesti do ich prvého
výchovného spoločenstva, mysliac na to, že tým
len obohacujú ich zdravý vývin.
Svojim kolegyniam odkazujem, aby napriek
ťažkostiam nestrácali svoju dobrú náladu,
energiu, vieru vo výchove a ochotu pracovať.
Nech zachovajú a odovzdajú pohladenie, lásku,
teplé slová, úsmev i vedomosti.
Na záver by som chcela všetkých rodičov
poprosiť, aby nezabudli na láskyplnú výchovu
v tomto neraz chaotickom svete, aby sa naše deti
nestratili medzi našimi každodennými problémami. Prajem k tejto náročnej úlohe veľa síl, energie
a vytrvalosti.
Mgr. Anita Horváthová

HARMONOGRAM AKTIVÍT
MATERSKEJ ŠKOLY
V MATÚŠKOVE NA ROK 2010/2011
Október
1. Regionálna výchova - výroba dreveného bicykla,
práca s drevom
2. Úcta k starším - kultúrny program
3. Zber papiera, vrchnákov - spolupráca ZŠ, environmentálna výchova
4. Svetlonos - spolupráca rodičov, výroba a výstava
prác z prírodných materiálov
November
1. Halloween: - stretnutie so žiakmi ZŠ J. Matúšku
v predvečer všetkých svätých
2. Jesenná brigáda - skrášľovanie areálu v rámci
environmentálnej výchovy detí
December
1. Oslavy Mikuláša a Vianoc - spolupráca s rodičmi
2. Výzdoba vianočného stromčeka na námestí
- zhotovenie vianočných ozdôb
3. Ozdobovanie stromčeka na školskom dvore

Január
1. Stretnutie rodičov s riad. zákl. škôl - beseda na
tému: ,,Ako pripraviť dieťa na vstup do školy“
2. Návšteva základných škôl - účasť na vyučovaní
3. Staráme sa o vtáčiky - kŕmítko na dvore, environmentálna výchova
Február
1. Fašiangy - príprava masiek, karneval
2. Stopy v lese na snehu, chôdza po nerovnomernom teréne - stavanie so snehu, environmentálna výchova
3. Zápis detí do MŠ - oboznámenie s MŠ
Marec
1. Návšteva miestnej knižnice - rozprávkové
dopoludnie, počúvanie rozprávok, prezeranie kníh
2. Čo sa skrývalo pod snehom? - jarné upratovanie, environmentálna výchova
Apríl
1. Vychádzka na ,,Námestie Svätej trojice”ochraňuj prírodu
2. Kuk do prírody - pozorovanie vodných
živočíchov a prírody okolo vody, environmentálna výchova
3. Šiby, ryby, rybičky - oživovanie tradícií na
návšteve ZŠ a obecného úradu
4. Deň Zeme - vytvoriť si oázu ticha z rôzneho
prírodného materiálu v spolupráci s rodičmi
Máj
1. Oslavy ,,Dňa matiek“ - kultúrny program so ZŠ
2. Deň plný radostí - návšteva v ZŠ
Jún
1. ,,Deň detí“ - športové dopoludnie, tance,
súťaže pre deti, kreslenie
2. Výlet rodičov a detí - podľa výberu rodičov
3. Rozlúčka predškolákov - kultúrny program
Vypracovala: Lýdia Kubovicsová
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2. septembra 2010 sme slávnostne otvorili nový
školský rok, za prítomnosti p. starostky Ing. Marty
Mészárosovej a p. zástupkyni Alžbety Bartalosovej.
Zvedavé očká našich 20 žiakov netrpezlivo
očakávali čo ich čaká v novom školskom roku.
Ale najzvedavejší boli určite naši siedmi prváci,
pre ktorých sa začal týmto dňom iný život – život
školákov. Z ich očiek žiarila nielen zvedavosť, ale
aj nesmelosť a možno aj malilinký kúsok strachu
a otázka: „zvládnem to?“

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Ale ten strach a nesmelosť určite zmizol po
privítaní pani riaditeľkou Mgr. Darázsovou,
a peknom programe básničiek a pesničiek, ktoré
si na ich privítanie pripravili žiaci našej školy – ich
noví spolužiaci a určite aj kamaráti.
A čo nás čaká v tomto školskom roku? No predsa tak
ako zvyčajne, veľa zaujímavých a pekných akcií, či už
v rámci školy, ale aj v spolupráci s obecným úradom
a úzkou spoluprácou s deťmi a učiteľkami materskej
školy. Počas jesene na nás čaká plavecký výcvik,
ktorý organizujeme každý školský rok. Tradične
na „Slávnosti svetlonosov a rozprávkovej noci
v škole“ si deti vyskúšajú svoju zručnosť a fantáziu
vo vyrezávaní tekvíc. Tie najzaujímavejšie postupujú do súťaže organizovanej Jednotou Galanta.
Následne žiaci ktorí
splnia skúšku odvahy
zostávajú na celú
tajomnú noc v škole,
a rodičia si ich potom
ráno plné nových
zážitkov
vyzdvihnú. Na túto akciu
prizveme aj deti
a rodičov z materskej
školy, aby aj oni videli a zažili atmosféru večernej a nočnej akcie,
a vedeli že aj ich raz čaká takýto zážitok.
Na mesiac október pripravujú naši žiaci práce na
výstavu výtvarných prác v spolupráci s materskou školou, ktorá bude inštalovaná v priestoroch
kultúrneho domu.
Samozrejme, že našou prioritou je vyučovanie,
a tak navštívime planetárium a hvezdáreň
v Hlohovci, aby si žiaci mohli svoje vedomosti
z vyučovania „ naživo“, overiť a utvrdiť.
Veď raz videní – je viac ako stokrát počutí!
A potom už ako každoročne v zime privítame
„Mikuláša“, a pripravíme pre Vás všetkých kultúrny
program, aby sme Vianočné sviatky privítali
v kruhu ľudí našim srdciam blízkym.
No, a čo bude potom? Akcií máme ešte v zálohe veľmi
veľa, tak o nich niekedy na budúce. Určite však už
teraz môžem prezradiť, že už v tejto chvíli sa pripravujeme na každoročný maškarný ples, návštevu divadla, deň matiek, deň detí a žiakmi veľmi očakávanú
školu v prírode, rozlúčku so štvrtákmi, a samozrejme
– koncoročnú rozlúčkovú opekačku.
„Je toho málo, na čo sa môžeme tešiť v tomto
školskom roku?“ Myslím, že určite nie!
Ale na jedno určite nezabúdame ani my pedagógovia, ani naši žiaci, že v prvom rade sa budeme dobre učiť, slušne sa správať, aby sme si toto všetko
zaslúžili.
Zuzana Chrapanová, vychovávateľka ŠKD

MATÚŠKOVSKÉ NOVINY
Keď človek počuje sirénu „sanitky“,
vždy rozmýšľa o tom, kam a prečo
sa ponáhľajú, kto asi sedí v aute
záchrannej služby?! Načo myslíte Vy,
keď idete na zásah? Aké máte prvotné informácie pred výjazdom?
Telefonáty z linky 155 a 112 preberá
Krajské operačné stredisko /KOS/ v
Trnave, ktoré nám následne vydáva
adresy so stručnou informáciou o
stave pacienta ku ktorému ideme.
Vyštartovať zo stanoviska musíme do
1 minúty a na adrese sme najneskôr
do 15 minút.
Aké má personálne zloženie
záchranné vozidlo a akú funkciu zastávate Vy?
Dnes fungujú záchranky s 3 alebo
2-posádkovým zložením. 3-posádku
tvorí lekár a 2 záchranári, dvojposádka
funguje bez lekára a tvoria ju 2 kvalifikovaní záchranári. O tom kam pôjde
ktorá záchranka rozhodne KOS. Ak sa
jedná o vážnejšie stavy s ohrozením
života, posiela sa posádka s lekárom,
samozrejme ak je práve táto sanitka
na výjazde, takýto stav musí zvládnuť
aj RZP. Ja pracujem v pozícii záchranár.
Aké vzdelanie je potrebné, aby sa
človek dostal do tímu záchranárov?
Ako ste na tom Vy?
Na pozíciu záchranára dnes už nestačí
len zdravotná škola s maturitou, tak-

ZÁCHRANÁRKA
Rozhovor so záchranárkou Jankou Erdélyiovou občankou Matúškova

mer všetci popri svojej práci študujeme.
Vodič musí byť rovnako kvalifikovaný ako záchranár, a záchranár /vrátane žien/ musí v prípade potreby
sadnúť za volant a odšoférovať. Táto
práca si vyžaduje minimálne 2-ročné
štúdium na SZŠ v odbore zdravotnícky záchranár, alebo 1. stupeň vysokoškolského vzdelania – 3-ročné
bakalárské štúdium v odbore urgentná zdravotnícka starostlivosť, ktoré
momentálne 3. rok študujem aj ja.

Koľko máte tzv. zbytočných výjazdov ?
Tých zbytočných tzv. neindikovaných
výjazdov je mnoho. Máme chronických volajúcich, ktorí opakovane
volajú aj keď by si možno vedeli
pomôcť sami alebo sa nejakým spôsobom dopraviť do nemocnice.
Kedy ste prežila ako záchranárka
najväčšiu radosť, a kedy najväčší
smútok?
Radosť a dobrý pocit mám vždy keď

vidím že sme pacientovi pomohli a
hlavne keď je aspoň trochu vďačný za
našu pomoc. Niekedy tých nevďačných
a agresívnych je viac.
Azda najväčším smútkom je
jednoznačne ak vyhasne život
mladého človeka, napr. pri dopravnej
nehode – náhle, nečakane, z plného
zdravia v jedinej sekunde a vy sa
pozeráte na matku, ktorá prišla na
miesto nehody a niet ju ako utešiť. To
som konkrétne zažila.
Takéto situácie rezonujú vo mne ešte
určitý čas. Nie je vždy ľahké úplne sa
odosobniť, nemyslieť na to a ísť ďalej.
Práca záchranára potrebuje viac fyzickú alebo psychickú zdatnosť?
Určite aj jedno aj druhé.
Prečo ste sa stali ako matka
a manželka záchranárkou?
Na záchranke sa stretávame vždy s
novými rôznymi situáciami, okrem
tých smutných často aj s komickými
a možno tento „adrenalín“ ma drží
tu kde som. Možno časom, keď už
nebudem vládať fyzicky či psychicky
vykonávať túto prácu, porozmýšľam
o inom mieste. Myslím že to nie je robota na celý život, je to pre mladých
zdatných ľudí, ktorými nebudeme až
do dôchodkového veku.
-panyik-

DREVOREZBÁR
Rozhovor s Csabom Molnárom, drevorozbárom matúškovského betlehemu
Po kom ste zdedili talent, ktorý Vás priviedol
k drevorezbe? Odkedy sa zaoberáte s rezbárstvom?
Z ľudovoumeleckých tradícií v rodine dedo po
maminej strane sa zaoberal košíkárstvom. Žiaľ odišiel
z tohto sveta, keď som bol ešte malý chlapec, a ja
som nemal možnosť od neho naučiť sa a prevziať túto
krásnu ľudovú tradíciu. Pravdepodobne som zdedil po
ňom zručnosť, ale do dnešného dňa sa učím fortieľom
drevorezby. Od skorého detstva bolo pre mňa drevo
dominantné. Rád som ho pílil, vŕtal, vyrábal z neho
píšťalky. Moja predkvalifikácia sa začala v rezbárskom
krúžku , tu som sa naučil prvé a základné ťahy tak dlátom ako aj nožom. Diela vyhotovené v krúžku som si
do dnešného dňa ponechal a som na ne patrične hrdý.
Na základe čoho si vyberáte tému, čo sa z vyhliadnutého materiálu vyhotoví?
Najprv si pozriem tvar dreva, hrúbku a porozmýšľam,
čo do neho vyrezať. Drevo má rôzne chyby, výrastky,
na ktoré treba dávať pozor, aby boli v súlade s vyrezanými časťami. Základnou surovinou môže byť
kmeň stromu, konár, dosky, latky. Do všetkého sa dá
krásne vyrezávať. To, čo sa vyrobí z drevnej suroviny
záleží od toho, či pripravujem pre niekoho darček,
alebo vyrezávam na objednávku. Keď pripravujem darček, vyrezávam hlavne kvety podľa vlastných predstáv, keď robím na objednávku, drevnú
surovinu treba tak otáčať, aby nakoniec z toho vyšlo
dielo podľa predstavy objednávateľa.
Z akého dreva najradšej vyrezávate?

Mojim obľúbeným drevom je lipa, žiaľ je ťažko dostupná. Na vyrezávanie je najkrajšie tvarovateľné.
Neštiepi sa pri vyrezávaní a najväčšou výhodou je, že
sa môže kľudne rezať z hociktorej strany. Obsahuje
trocha vosku, takže dlátom alebo nožom sa s ňou
krásne pracuje. Žiaľ má jednu nevýhodu, že neznáša
vlhkosť, z dôvodu ktorého nemôže ostať vonku
v daždi alebo v snehu. Vyrezával som aj z ovocných
stromov. Momentálne rúbem dosť „tvrdo“, lebo svoje najväčšie sochy teraz vyrezávam z orecha.
Pred dvomi rokmi ste k Vianociam vyhotovili 3
figúry obecného betlehemu. Teraz sa pripravujú
ďalšie tri.
Predvlani, keď ma požiadala pani Marta Mészárosová, starostka obce, aby sme prekvapili obyvateľov
obce k Vianociam z dreva vyrezávanými sochami
Svätej rodiny, ostal som veľmi prekvapený, nakoľko
sochy takýchto rozmerov som ešte nerobil. Teraz,
keď si nato pomyslím, vôbec som neoľutoval, ba
aj sa teším, lebo to bola pre mňa obrovská výzva.
Sľúbil som, že betlehem rozšírim o ďalšie sochy, na
tohtoročné Vianoce chystám prekvapenie.
Aký je to pocit, začať s cirkevnými témami?
Cirkevné témy sú môjmu srdcu blízke, nakoľko som
rímsko-katolíckeho vierovyznania, v detstve som
často miništroval. Sochy a obrazy v kostole vždy upútali moju pozornosť. V tom období, ako malý chlapec
som chcel byť reštaurátorom alebo archeológom,
ale veci sa vyvíjali inak. Moja odpoveď na otázku
sa ťažko opisuje, charakterizoval by som ako, mám
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radosť a pokoj v duši, keď robím na takýchto témach.
Môžem sa rozjímať, rozmýšľať o živote.
Moje prvé dielo s cirkevnou tematikou bola drevená
plastika Panny Márie , ktorú som vyhotovil jednej
staršej pani v rakúskom Gleisdorfe. Viac sa tešila, ako
keby dostala do daru dom. Do dnešného dňa od nej
dostávam k Vianociam listy a pozdravy.
Naposledy si vyhotovil časť ozdobného rámu
obrazu nad vedľajším oltárom v rímskokatolickom
kostole.
Nakoľko kostol bol v týchto dňoch znovu vymaľovaný
a reštaurovaný, bolo dosť nápadné, že chýba časť
rámu obrazu nad vedľajším oltárom. Preto ma
požiadali o „reštaurovanie“. Prijal som to s veľkou
radosťou, nakoľko každá možnosť vyrezávať je pre
mňa veľkou výzvou, je pre mňa potešiteľné, keď pod
mojimi rukami sa premení drevo na krásne dielo,
ktorým rozdávam radosť aj iným.
-panyik-

MATÚŠKOVSKÉ NOVINY

NOVÍ OBYVATELIA
Každý mladý človek túži po tom, aby sa mohol nasťahovať do vlastného. Ako huby po daždi tak rýchlo vyrastajú okolo nás obecné nájomné byty. Vďaka tomu mladí majú možnosť bývať v novom, priestrannom byte. Je výhodnejšie
najímať ako prosiť o hypotéku v banke. Samozrejme len vtedy keď vážne zmýšľame tak, že v tomto byte budeme žiť
a za 30 rokov ho odkúpime do osobného vlastníctva za výhodnú cenu. Keď vypočítame tak je to jedno, veď mesačná
splátka hypotéky je toľko ako nájomné. A byt v oboch prípadoch len po 30 rokov môže byť náš. Buď dlhujem banke,
alebo prenajímateľovi. Čiastka vysokej hypotéky niekedy stačí len na kúpu starého bytu a renovovanie nám potrvá
ešte roky. Hovorí sa, že keď máš veľa peňazí tak si kúp starý dom, alebo staré auto a hneď budeš mať po probléme
kam s nimi... Matúškovské nájomné byty sa slávnostne odovzdávali 14. júla. Odvtedy sú byty obývané. Po dvoch mesiacoch sme sa pozreli ako sa majú noví obyvatelia Matúškova.

E

gyedovci so synom Dávidkom bývali v
podnájme kým si neprišli po kľúče od
nového bytu. Po dvoch mesiacoch sa vyjadrujú takto:

R

odina Klasztových sa prisťahovala z Galanty,
ale mladá pani pochádza z Matúškova. Jej
dievčenské meno je Tímea Órásová. Boli veľmi
šťastní keď sa dozvedeli, že v obci sa začali stavebné
práce. Tímea veľmi túžila po tom, aby sa mohla vrátiť
do Matúškova. Tu sa narodila, má tu rodinu, priateľov.
Aj manžel si obľúbil našu obec. Ale najdôležitejšie pre
nich je ich šesťročná dcérka Sandra.

čakajú naše partnerky. Dúfam, že aj obyvatelia nás
prijmú. Pre nás je to veľmi dôležité, tu sme si našli
domov, lásku a dúfame, že aj pocit spolupatričnosti
s obyvateľmi.

Veľmi nám prirástol k srdcu tento pekný, slnečný
byt. Všetka úcta architektke, ktorá takto vymyslela
interiér bytu, celý deň máme slniečkom zaliaté
miestnosti. Najradšej máme terasu. Rozhodli sme
sa, že ho ozdobíme s rastlinamy všetkého druhu
a nábytok si kúpime len z prírodného materiálu.
Bude to vyzerať ako čarovná záhrada. Jeden
krok z bytu a dostaneme sa do prekrásnej oázy.
Samozrejme bude to aktuálne len na budúci rok,
ale veľmi po tom túžime. Dobre sa tu býva. Náš
malý syn Dávidko tu navštevuje škôlku. Rád tam
chodí, je tam príjemná rodinná atmosféra a o rok
so svojimi malými priateľmi začne školu.
,,,,,,

M

anželia Čeledovci sa veľmi potešili obecným
nájomným bytom. Bývali v Matúškove, ale
nemali vlastné bývanie. Teraz sa nasťahovali
do krásneho dvojizbového bytu.

Tímea Klasztová: S manželom túžime po tom, aby
naša dcéra mala krásne, šťastné detstvo. Nehovorím,
že v meste sa to nedá, to by nebolo pravdivé, aj v
meste máte možnosť veľmi pekne a kvalitne žiť,
ale ja pochádzam z dediny a viem, že aká príjemne
dôverná vie byť dedinská komunita. Tu každý
pozná každého, keď vyjdem na ulicu pozdravím sa
s obyvateľmi ako s priateľmi, zastavíme sa na kus
reči, prajeme si pekný deň. Veľmi sme sa potešili keď
na losovaní bytov odznelo naše meno. Splnil sa náš
sen. Už tu bývame, samozrejme sú ešte menšie nedostatky, ale všetko sa pekne vyvíja. Po dvoch mesiacoch si môžeme povedať, že sme šťastní, bývame
v Matúškove a každý deň sa tešíme na seba v novom
priestrannom byte.

Monika Čeledová: Najviac sa teším, že naši synovia majú
konečne svoju vlastnú izbu. Prežívajú tinedžerské roky a
potrebujú mať okolo seba vlastný priestor. Bývame síce v
dvojizbovom byte, ale interiér je veľmi priestranný a takto
sa v pohode zmestíme.

,,,,,,

S

estry Panyikové Ingrid a Monika sú tiež
Matúškovčanky aj keď rodina býva v Galante. Nie sú iba sestry, ale aj susedky. Obe
začali svoj nový „dospelý” život v novom byte aj
s partnermi, s bratmi Kuruczovými. Je to veľmi
milé a zaujímavé, že sestry si našli bratov. Pred
nasťahovaním všetci bývali s rodičmi, chlapci v
Šali a dievčatá v Galante.
Bratia Kuruczoví: Veľmi sme si obľúbili
Matúškovo, je blízko ku Galante a aj Šaľa je len „za
rohom”. Chceli by sme tu zapustiť korene. Byty
sú veľmi pekné, majú dobre premyslený interiér.
Pre nás je veľmi dôležitý ten pocit, že je miesto
kam sa môžeme večer vrátiť po robote a kde nás
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Štyri výpovede od štyroch rodín. Nám už nič
iné nezostáva len aby sme im popriali ale aj
ostatným obyvateľom obecných bytov veľa
šťastia, zdravia a príjemné spolužitie v novom
bývaní.
-szb-

MATÚŠKOVSKÉ NOVINY

NÁMESTIE

Po niekoľkomesačnej tvrdej práci sa 21. augusta slávnostne odovzdávalo zrenovované námestie obce. Matúškovo medzi
prvými reagovalo keď Ministerstvo poľnohospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci programu na rozvoj vidieka. Obec
vypracovala projekt a požiadala o nenávratnú dotáciu čo aj získala. Projekt obsahoval plán na vytvorenie oddychového
parku, informačného pavilónu, autobusovú zastávku, chodník a chodník pre cyklistov. Do časti oddychového parku bola
naplánovaná aj detské ihrisko a trhovisko. Projekty pripravila Ing. arch. Ildikó Szőcsová. S realizáciou za skoro 600 tisíc
eur sa nielen esteticky zmenila obec, ale vyriešila sa aj doprava, odtok dažďovej vody a zlepšila sa aj technická vybavenosť
chodníkov a prístupovej cesty námestia. Súčasne s prestavbou námestia sa zrekonštruovalo aj obecné osvetlenie.
Na slávnostnom odovzdaní rímskokatolický farár Imre Halász požehnal naše námestie. Na spomienku tejto významnej
udalosti a na vyjadrenie obyvateľov obce od 21. augusta námestie sa do dejín Matúškova zapíše ako Námestie Svätej
trojice. Socha Svätej trojice síce ešte čaká na renovovanie, ale my sme nečakali a opýtali sme ľudí, ako sa im pozdáva
matúškovské nové námestie.
H.A. obyvateľ Čadce:
Mesačne chodím do Matúškova tak som mal
možnosť sledovať rekonštrukciu. Mne sa veľmi
páči, je taká „ľudská”, ináč to neviem nazvať,
cítim, že tento štýl je veľmi blízko k ľuďom. Myslím si, že matúškovské deti sú šťastné a tešia
sa na detské ihrisko a tie lavice... Tu sa dá ozaj

oddychovať. Myslím si, že všeobecne obce
by mali dbať na svoju úroveň a to sa u vás
potvrdilo.
R. M. obyvateľka Matúškova:
Podľa mňa každému sa páči naše námestie, je prekrásne. Neverím tomu, že by

v obci bol taký človek, ktorý by sa netešil,
zo zrekonštruovaného námestia. Jedine čo
by som vytkla, že podľa mňa je veľmi úzka
cesta a veľké vozidlá majú málo miesta na
odbočovanie. Aj minule som pozorovala jeden
traktor a poviem, že mal čo robiť...
K. A. obyvateľka Galanty:
Často navštevujem Matúškovo, tu býva moja
najlepšia kamarátka. Ja si myslím, že je to nádherné. Moja úcta k pani starostke a obecnému
zastupiteľstvu. Takto má vyzerať v 21. storočí
srdce dediny. Gratulujem!
Nie len obyvatelia, ale aj návštevníci
Matúškova vidia a cítia vývoj našej obce. Cieľ
obecného zastupiteľstva a starostky je, aby
vytvorili veľmi príjemné životné prostredie
obyvateľom. Na záver by som vybrala jednu vetu zo slávnostného príhovoru pani
starostky obce: „Matúškovčanom prajem,
aby srdce našej dediny - rekonštruované
námestie nikdy neprestalo byť a aby
nám dal Pán Boh veľa sily a zdravia, aby
sme často posedávali v oddychovom
parku s našimi deťmi a vnúčatmi“.
Aby to tak aj bolo!
-szb-

7
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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Kto sú?
So zástupcami cirkví v našej obci sa stretávame každý týždeň.
Zastupujú veľmi dôležitú úlohu v našom živote, radi sa s nimi
porozprávame, prezradíme im naše tajomstvá, dôverujeme im
a popritom nevieme o nich skoro nič. Kto sú? Odkiaľ prišli do
Matúškova?
Jaroslav Mlynár kňaz Evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania slúži u nás 30 rokov, mladý Imre Halász, rímskokatolický
farár viac ako rok už je „náš”. V nasledujúcom otvorenom rozhovore lepšie môžete spoznať tieto výnimočné osobnosti.

HALÁSZ IMRE
Veľmi mladý ste sa dostali k nám
do Matúškova. Prezradte nám
odkiaľ pochádzate a predstavte
Vašu rodinu.
Narodil som sa v Nových Zámkoch
3-ho novembra 1978. Ako druhé
dieťa som prišiel na svet k mojim
rodičom otcovi Imrichovi a matke
Anne. Mám dvoch bratov, volajú sa
Peter a Zoltán.
Kedy ste sa rozhodli, že budete
katolickým farárom?
Sme hlboko veriaca rodina, už od 6
rokov som miništroval v kostole. Mal
som 18 rokov keď som sa rozhodol,
že sa oddám Bohu. Bolo to veľmi
dôležité rozhodnutie v mojom živote.
Ako 20 ročný som začal študovať teológiu a mal som 25 keď ma vysvetili za
farára v Nových Zámkoch. Pôsobil som už v Dunajskej Strede, Šamoríne, Šali
a potom v Horných Salibách a od januára 2009 aj v Matúškove.
Ste dosť aktívny človek, začali ste s reštaurovaním nášho kostola.
Robí to vo Vás Imre Halász, alebo farár?
Nemôžem oddeliť Imre Halásza od farára, a nemôžem ani to povedať, že
by som bol aktívny človek, ale snažím sa pomôcť tam kde si myslím, že
treba. Obnova kostolov nie je maličkosť, unavújúca, ale je veľmi dôležité
aby dom Pána bolo uctievahodný a pekný.
Ako sa cítite, našli ste tu to čo ste hľadali? Takto ste si predstavovali
na vidieku službu?
Ako kaplan som veľmi túžil pracovať na dedine. A vďaka Pánu po 3 rokov
ma obdarili touto milosťou. Tento vidiek je veľmi ťažké územie, môžem
povedať, že misionárne. Žijeme v obci, kde je viac náboženstiev, a žiaľ je
tu veľmi veľa ľudí, ktorí ešte nenašli cestu k Bohu. A preto na tomto územi
je ťažká práca. Najväčšia radosť farára je keď Ježišovu zvesť môže podať čo
najviac ľudom a oni to vypočujú - nájdu Pána.
Aké máte plány ?
Už som spomínal, že Imre Halász je aj farár, nedá sa to rozdeliť. Oddal som sa
Bohu a patrím mu. Momentálne nemám plány, snažím sa čo najlepšie splniť
poslanie sčím ma poveril náš Pán, aby som splnil všetko podľa želania.

Touto cestou sa chcem poďakovať vám, ktorí ste akýmkoľvek
spôsobom prispeli k obnove nášho Božieho chrámu. Verím, že
obnovený interiér kostola prispeje k radostnejšiemu a hlbšiemu
prežívaniu stretnutí s Pánom Bohom. Patrí vám moja vďaka a nech
Vás za to dobrotivý Pán požehnáva.
Imre Halász

EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
JAROSLAV MLYNÁR
Ako ste sa dostali do Matúškova?
Pochádzate z východu, a zaujímalo by
nás či ste vedeli kam nastúpite? Čo ste
vedeli o Matúšovej zemi?
Do Matúškova som sa dostal tak, že som
po skončení vysokej školy pôsobil ako kaplán u dekana Evanjelickej bohosloveckej
fakulty a bolo potrebné zaplniť uprázdnené miesto farára v Matúškove, kde sa
uvoľnila úmrtím brata farára Ondreja
Spišiaka kňazská stanica. O Matúškove
som už vedel z mojich študentských čias,
lebo ako študent som raz vypomáhal
v cirkevnom zbore počas neprítomnosti
brata farára Ondreja Spišiaka. Stále to
mám v čerstvej pamäti, hoci je to už vyše
35 rokov. Veľa som o tejto oblasti, tzv.
„Matúšovej zemi“ však nevedel, hádam
len niečo o evanjelickom cirkevnom zbore a o tom, že tu žijú dve národnosti, slovenská
a maďarská.
Predstavíte nám Vašu rodinu?
Pochádzam z Popradu Veľkej, z tradičnej evanjelickej rodiny, mám dvoch bratov, ktorí
majú svoje rodiny v Poprade. Moji drahí rodičia už zomreli a dodnes som za nich vďačný
Pánu Bohu, boli to vzácni ľudia. Otec veľmi veselý a žartovný človek, mama vážna
a zbožná žena, desiatky rokov bola ťažko chorá. Mama zanechala na mojom živote asi
najväčšiu pečať. Vždy som si ju nesmierne vážil.
Prečo a kedy ste sa rozhodli, že budete kňazom?
Obdiv ku kňazskému povolaniu som mal od detstva. Vždy som sa motal okolo kostola, miloval som návštevu služieb Božích a náboženské veci ma vždy zaujímali. Ako
trinásťročnému chlapcovi mi povedal náš brat farár, že zo mňa iste bude farár. Tým ma
akoby povzbudil a posilnil v mojom obdive kňazského povolania. Nikomu som nikdy
nič nepovedal, až keď som sa pred maturitou mal kvôli prihláške na vysokú školu
definitívne rozhodnúť, oznámil som svoje rozhodnutie stať sa kňazom najprv doma
a potom v škole. V škole v tom čase nastali kvôli môjmu rozhodnutiu študovať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte problémy. Začali ma profesori odhovárať, presviedčať,
všeličo sľubovali a robili mi ťažkosti. Hovorili, že na našu školu mojím rozhodnutím
študovať za kňaza padne zlé svetlo. Rodičov pozvali na políciu, na oddelenie verejného
poriadku, mňa zase na okres k cirkevnému tajomníkovi v Poprade a zo všetkých strán
bol tlak, aby som sa neprihlásil na bohosloveckú fakultu. Obstál som, nedal som sa
presvedčiť ani prehovoriť, aj keď to nebolo ľahké. Po týchto peripetiách som už nikdy
nemal nijaké ťažkosti. Nikdy som to neoľutoval. Je to krásna služba.
Aké to bolo s vierou pred 30 rokmi v socializme, a aké je to dnes? Skúste porovnať.
Mnoho sa toho podľa mňa ani nezmenilo. Zmenili sa len podmienky. Vtedy bola
náboženská nesloboda, dnes žijeme v náboženskej slobode. Po revolúcii sme si mysleli,
že po čase neslobody sa konečne naplnia kostoly, ale nestalo sa. Kostoly zostali naďalej
poloprázdne. Niektorí jednotlivci sa na nejaký čas zapálili, ale rýchlo zhasli. A nebolo
ich veľa. Vtedy sa mnohí vyhovárali, že sa boja, a dnes sa vyhovárajú zas. Vtedy mali
všetci takmer jednu výhovorku, dnes majú výhovoriek nespočetné množstvo. Ľuďom
totiž chýba viera v Pána Boha. Kto skutočne verí v Pána Boha, ten svoju vieru dokazuje.
S vierou sa nechválime, s vierou sa neskrývame, vieru žijeme a o nej svedčime.
Stále viac sa rozpráva o tom, že cirkev je kríze. Čo si o tom myslíte?
Myslím si, že nie cirkev, ale dnešný človek je v kríze. Cirkev zvestuje vždy to isté Božie slovo,
cirkev prisluhuje vždy tie isté sviatosti, ale človek v kríze ich ťažko prijíma alebo neprijíma
vôbec. A potom vznikajú problémy, osobné i medziľudské. Cirkev ako tajomné telo Ježiša
Krista nemôže byť v kríze. Cirkev to nie je neidentifikovateľná masa ľudí, to je spoločenstvo
veriacich v Krista, kde sa Božie slovo zvestuje a zachováva, kde sa sviatosti prisluhujú.
Cirkev je živý organizmus a nie organizácia. Inak nemožno hovoriť o cirkvi. Založil ju Pán
Ježiš Kristus a kde sa hoci len dvaja alebo traja zídu v Božom mene, tam bude cirkev
a nezasiahne ju nielenže kríza, ale ani brány pekla ju nepremôžu. Takto sa treba na cirkev
pozerať. V kríze môže byť len človek, ktorý je v cirkvi, ale nie cirkev ako taká.
Po čom ešte túžite, aké máte plány?
Roky mojej doterajšej kňazskej služby ubehli veľmi rýchlo. Len v Matúškove pôsobím už vyše tridsať rokov. Vôbec neviem, čo ešte stihnem. Každý deň prináša
nové a nové úlohy a ja by som si želal, aby som všetky tie nové úlohy a povinnosti aj
naďalej zvládal plniť v prospech tých, ktorí majú záujem o duchovné veci, o cirkev,
v prospech veriacich i neveriacich v obci Matúškovo i ďalších obcí, kde pôsobím.
Rád by som niečo urobil pre mladých ľudí, len žiaľ, nemajú záujem, nikto ich k duchovným hodnotám nevedie. Potešil by ma obrat v postoji mladých ľudí k Pánu
Bohu. Túžil by som vidieť šťastných mladých ľudí. Veď samotná mladosť je tak krásna!
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Naše zdravie

voľby obecného zastupiteľstva
v Matúškove 27. novembra 2010

Žalúdočné a dvanástnikové vredy
Je známe, že na jar a jeseň sa viac objavujú vredové ochorenia. Veľa
trápenia spôsobí, ale sú medzi nami aj taký, ktorý vôbec nevedia o
tom, že majú vred. Žiaľ za vredové ochorenia môžeme aj sami, rizikovým faktorom sú nadmerné požívanie alkoholu, kávy, fajčenie, stres,
nepravidelná strava, ale aj infekcia mikroorganizmom Helicobacter
pylori. Vieme, že aj určité medikamenti môžu vyvolať žalúdočné problémy. Príznaky vredov sú bolesť v nadbrušku, pálenie. Pri vážnejšom
ochorení vracanie, zápcha, hnačka, nevysvetliteľné schudnutie,
pretrvajúca bolesť brucha. V takýchto prípadoch treba vyhladať lekára, lebo môže vred poškodiť cievu a pacient začne krvácať. To môže
mať veľmi vážne následky.
spracovala -szb-

Oznamujeme obyvateľom obce, že v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/2010 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí sa voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby starostov
obcí uskutočnia dňa 27. novembra 2010 /sobota/ od 7.00 do 20.00 hod.
Obecné zastupiteľstvo v Matúškove uznesením č. 272/2010 zo dňa 26. augusta
2010 rozhodlo, že obecné zastupiteľstvo bude mať celkom 9 poslancov, zvolených v 1 volebnom obvode, utvorenom pre celú obec.
V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do
orgánov samosprávy obcí v roku 2010 oznamujeme, že počet obyvateľov v
obci Matúškovo je 1986.

HLASOVACÍ LÍSTOK PRE VOĽBY STAROSTU OBCE V MATÚŠKOVE
,,,,,,

POHĽAD DO MINULOSTI

1. Ivan IGRICI, Ing., 25 r., živnostník, Matúškovo 140, MOST- HÍD
2. Marta MÉSZÁROSOVÁ, Ing., 48 r., inžinier ekonómie, Matúškovo 222, SMK-MKP
3. Ivan ZELENÁK, 45 r., živnostník, Matúškovo 800, SMER-SD

HLASOVACÍ LÍSTOK PRE VOĽBY POSLANCOV OZ V MATÚŠKOVE

EVANJELICKÁ ŠKOLA V ROKU 1937

OBYVATEĽIA, KTORÍ NÁS
OPUSTILI:

NARODENÍ:

Irena Kiáczová, rod. Kissová /1920/
Silvester Gányi /1972/
Alexander Varga /1934/
Dušan Kriška /1950/
Helena Kozmová /1951/
Mária Pávelová, rod. Tóthová /1938/
František Mayer /1931/
Margita Pukkaiová, rod. Kontárová/1931/
Fridrich Panyik /1926/

Tomáš Varga
Tiffany Nagyová
Natanael Bartalos
Alex Dilijancz
Marcell Mihalovič

1. Alžbeta BARTALOSOVÁ, 62 r., účtovník, Matúškovo 600, SMK-MKP
2. Alexander BÁNÓCZKÝ, 55 r., živnostník, Matúškovo 354, SMER-SD
3. Róbert BUKOVSKÝ, 34 r., podnikateľ, Matúškovo 255, MOST-HÍD
4. Ladislav BUKOVSZKY, PhDr., 44 r., archivár-historik, Matúškovo 500, MOST-HÍD
5. Nikolas DUBA, Bc., 24 r., študent, Matúškovo 321, MOST-HÍD
6. Zoltán FEHÉR, Ing., 46 r., podnikateľ, Matúškovo 507, MOST-HÍD
7. Peter GYŐRI, 30 r., podnikateľ, Matúškovo 523, SMK-MKP
8. Ivan IGRICI, Ing., 57 r., riaditeľ školy, Matúškovo 140, nezávislý kandidát
9. Katarína IVÁNOVÁ, RnDr., 26 r., nákupca, Matúškovo 220, MOST-HÍD
10. Adrian KISS, 30 r., živnostník, Matúškovo165, MOST-HÍD
11. Peter KOVÁCS, Ing., 25 r., krajinný inžinier, Matúškovo 764, MOST-HÍD
12. Ján LÓCZI, 35 r., policajt /MVSR/, Matúškovo 200, nezávislý kandidát
13. Ján MARGET, 61 r., dôchodca, Matúškovo 353, ZRS
14. Tibor MÉSZÁROS, Mgr., 52 r., živnostník, Matúškovo 222, SMK-MKP
15. Ivan MOLNÁR, Ing., 48 r., ekonóm, Matúškovo 504, nezávislý kandidát
16. Viktor MOROVIČ, 36 r., živnostník, Matúškovo 113, nezávislý kandidát
17. Barbara MUDROCH, 20 r., študentka, Matúškovo 640, MOST-HÍD
18. Milan NOVOTA, 35 r., živnostník, Matúškovo 896, SMER-SD
19. Július OLÁH, Ing., 54 r., živnostník, Matúškovo 805, SMK-MKP
20. Annamária PANYIK, Bc., 31 r., SZČO, Matúškovo 777, nezávislý kandidát
21. Ernest PANYIK, 60 r., invalidný dôchodca, Matúškovo 556, SMK-MKP
22. László PÉK, 59 r., pedagóg, Matúškovo 369, SMK-MKP
23. Ján RUŽIČ, 56 r., pedagóg, Matúškovo 724, SMK-MKP
24. Štefan SZABO, Bc., 24 r., študent,Matúškovo 791, MOST-HÍD
25. Ildikó SZŐCSOVÁ, Ing.arch., 37 r., architekt, Matúškovo 663, SMK-MKP
26. Attila TÓTH, 24 r., inžinier informatiky, Matúškovo 367, SMK-MKP
27. Ivan ZELENÁK, 45 r., živnostník, Matúškovo 800, SMER-SD
28. Agáta ŽALKOVIČOVÁ, 45 r., pracovníčka potrav.priemyslu, Matúškovo 100, ĽS-HZDS
,,,,,,

POZOR !

POĎAKOVANIE !

Oznamujeme občanom, že každý pondelok, stredu a
piatok od 19.00 sa v miestnom kultúrnom dome koná
cvičenie Zumby.

Ďakujeme za knižné dary darované obecnej knižnici:
Marte Mészárosovej, č. d. 497
Márii Fülöpovej, č. d. 174
Márii Molnárovej, č. d. 148

Vydáva: SAMOSPRÁVA OBCE MATÚŠKOVO. Publikovaný náklad: 800 kusov. Bezplatne do každej domácnosti. Časopis pripravili:
Éva Szabó, Ernest Panyik. Preklady: Éva Szabó, Ernest Panyik. Foto: Ernest Panyik, Mgr. Tibor Mészáros a archív redakcie.
Úprava, grafika: Eva Máthé. Realizácia tlače: micropix s.r.o.
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Prečo práve Mexiko?
Juraj Benčík, ktorý bol účastníkom 7 olympiád. Žije s rodinou Banskej Bystrici. Manželku má učiteľku, má 6 detí a 6 vnúčat. Je zamestnaný vo Vojenskom športovom centre Dukla ako profesionálny tréner atletiky. V tomto roku dostal lukratívnu ponuku, pracovať v
Malajzii, žiť v hlavnom meste Kuala Lumpur a vykonávať funkciu reprezentačného trénera malajzijských chodcov. Neprijal ju kvôli
súčasným zverencom, ktorých pripravuje na olympiádu, ktorá bude v Londýne v roku 2012.
Ďakujeme Vám za pohľadnicu, ktorú ste
poslali až z Mexika. Prečo práve Mexiko?
Bližšie nie je vhodné miesto?
Chodíme tam predovšetkým kvôli nadmorskej výške, ktorá je v miestach našej športovej
prípravy 2300-2600 m nad morom, ale aj kvôli
teplu. Tréning vo vysokej nadmorskej výške
je pre vytrvalca v súčasnej dobe tak dôležitý,
že ten, kto ho nezaraďuje do svojej športovej
prípravy sotva má šancu umiestniť sa v prvej
päťstovke svetového rebríčka.
Či nie sú aj iné a bližšie miesta vhodné na
tréningy? Aby mohol pretekár trénovať v
zime v Európe len v trenírkach a tričku a v
nadmorskej výške 2300m nad morom, tak je
iba jedno miesto. Je to na Kanárskych ostrovoch na ostrove Tenerife. Dnes sú tam pobytové náklady také vysoké, že v Mexiku nás to
vyjde aj s letenkou o dve tretiny lacnejšie.
Na svetovom rebríčku sa kde nachádzajú naši chodci?
V tomto roku bolo najväčšie chodecké podujatie vo
svete svetovo pohár v Mexiku. Keďže tam prekvapivo
zvíťazil slovenský reprezentant z Dukly Banská Bystrica
Matej Tóth, tak je tento môj zverenec uznávaný aktuálne
jedničkou v chôdzi na 50 km vo svetovom rebríčku. Ďalší
dvaja reprezentanti Slovenska Miloš Bátovský a Dušan
Majdan doplnili tím, ktorí skončil v súťaží národných
družstiev 7 na svete. Solídny výsledok dosiahol ešte
mladý Majdan na majstrovstvách Európy v Barcelone,
keď v chôdzi na 50km prišiel do cieľa trinásty.
Na Slovensku málo počuť o športových chodcoch.
Prečo je to tak?!

Toto vlnenie trupu a panvy ak je harmonické
vie byť aj estetickým optickým zážitkom
pre diváka zvlášť keď pozoruje dokonale
„vychodené“ ženy. Pri atletickej chôdzi sú
zaťažené najviac dolné končatiny.

Žiaľ, atletická chôdza nie je taký marketingový šport ako
futbal, hokej, či tenis. Atléti nemajú toľko finančných
prostriedkov, aby si mohli objednať publicitu na celé
strany v novinách, či hodiny vysielaní v TV. Majú iba
jedinú možnosť ako doviesť média, aby aj im venovali
pozornosť - byť svojou výkonnosťou a úspešnosťou na
špici atletického svetového diania, čo najdlhšie sa tam
udržať. O to sa v slovenskej chôdzi usilujeme.

Jedna laická otázka. Keď človek vidí chodca, sa mu
zdajú jeho pohyby viac než divné. Prečo? Ktoré partie tela sú najviac zaťažené?
Zvláštnosť pohybu dodáva protichodné vytáčanie osi
ramien oproti osi panvy okolo vertikálnej osi, kedy
panva ide rotačne dosť rýchlo za vykračujúcou nohou
a nesúhlasné rameno sa razantne pohybuje za rukou.

Ste čestným občanom našej obce. Keď
počujete slovo Matúškovo čo sa Vám vynorí
pred očami?
Vybaví sa mi moje detstvo a skorá mladosť
prežitá v Matúškove. A o tom by som mohol napísať celú knihu. Boli by v nej moji
najbližší – pracovití starí rodičia Fábriovci,
strýko Štefan /ktorého volám presídleneckým nárečím Báťa/, teta Anka, ktorí ma vychovávali. Ďalej susedia, priatelia, viacero pozoruhodných občanov dediny, ktorí ma ako
chlapca zaujali – trubač Pakši, poštár Sabo,
riaditeľ školy Nachtman, školník Šablatúra a niektorí
ďalší. V tej dobe mladí športovci z Matúškova, ktorí formovali môj vzťah k športu – Janko Zeleňák, Juraj Lásik,
Michal Šemetka, Juraj Kulík. Rád som ich sledoval ako
malý chlapec na futbalovom ihrisku keď skákali do
výšky, vrhali guľou, hádzali diskom a oštepom, behali
medzi bránami. Oni mi dali to, čo športovec vo svojich
základoch najviac potrebuje – pozitívny vzťah k športu
a prebudili vo mne záujem o šport.
Čo by ste odkázali Matúškovčanom?
Matúškovčanom v prvom rade prajem pevné zdravie.
Čo najviac vzájomného občianskeho porozumenia,
tolerancie, kreativity, dobré spolunažívanie, ktoré
nech sa im darí zúročiť v ďalší zdravý rozvoj obce.
-panyik-

Obecný futbalový klub Matúškovo - Majster okresu 2009/2010 – Účastník okresnej súťaže
Pred zahájením nového ročníka futbalovej súťaže
2010/2011 stála pred vedením Obecného futbalového klubu v Matúškove otázka prihlásiť mužstvo
dospelých do V. ligy, alebo nie. Vyššia súťaž si
vyžaduje náročnejšie podmienky v otázke financií,
materiálno – technického zabezpečenia, hráčskeho
kádra, organizácie a podmienkou súťaže sú dve
mládežnícke družstvá v súťaži.
Vedenie klubu rozhodlo o zotrvaní v okresnej súťaži
(do V. ligy postúpilo mužstvo až z piateho miesta
Vinohrady n/Váhom), s tým že najmä pri oslabení
hráčskeho kádra sa bude snažiť udržať stred tabuľky.
V okresnej súťaži v prebiehajúcom ročníku dôjde
k reorganizácii súťaže, keď z jestvujúcich 16
účastníkov zostane 14, t. z. že vypadnú minimálne
3 družstvá zo súťaže.
V porovnaní s jarnou časťou ročníka odišlo 9 hráčov
(Kosár František ukončenie hosťovania, Bošák Peter
hosťovanie Mostová, Gukker Norbert hosťovanie

Kajal, Kubovič Gabriel hosťovanie Orechová Potôň,
Panyik Tibor hosťovanie Šintava, Mikuš Richard
hosťovanie Galanta, Bežúch Dávid a Duba Denis
ukončenie (prerušenie) kariéry, Molnár Martin dlhodobo zranený). Z hosťovania sa vrátili Panyik Peter a Hrotko Zoltán, novou tvárou mužstva je Nagy
András z Čierneho Brodu. Káder doplnili z dorastu
Panyik Adam, Laššu Matúš a Tóth Zsolt.
Napriek značnej obmene kádra mužstvo je t.č. na
štvrtom mieste predbežnej tabuľky po 6. kole (4
výhry, 1 remíza a 1 prehra).
Vrásky na čele vedenia klubu spôsobili dorastenci.
Aj keď sa podarilo zaregistrovať štyroch nových
hráčov, mužstvo neprežilo 4. kolo súťaže, keď
mužstvo nevycestovalo na majstrovský futbalový zápas do Vinohradov n/Váhom, nakoľko na
zraz prišli štyria dorastenci. Vedenie ihneď odhlásili mužstvo zo súťaže, aby sa nenabaľovali ďalšie
pokuty na úkor klubu. Rozhodnutie vyplynulo z dl-
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hotrvajúceho stavu, keď za posledné 3 roky odišlo
z dorastu 16 hráčov aj napriek papierovému počtu
dorastencov sa ich nepodarilo tak zaujať aby boli
ochotní obetovať svoj voľný čas na reprezentáciu
obce. Je potrebné len dúfať, že rok mimo súťaže im
prečistí hlavu tak, aby boli schopní hrať v okresnej
súťaži.
Nádejou na zlepšenie stavu sú momentálne žiaci, ktorí
sa futbalu venujú naozaj s radosťou. Či na tréning, alebo
na zápas chodí 15 – 18 detí. Aj keď výsledky nie vždy
uspokoja hráčov a divákov, prístup k povinnostiam je
príkladný. Novou tvárou je tréner žiakov Dávid Kubovics.
Dávid prešiel všetkými vekovými kategóriami a bol
príkladom prístupu ako žiak aj ako dorastenec. Odohral
niekoľko zápasov za mužstvo dospelých a ďalšiu kariéru
mu zastavilo zranenie kolena. Veríme, že mladý tréner
stmelí žiakov tak aby bola hra pre nich radosť a nie
nutnosť.
Ing. Ivan Molnár, tajomník OFC

