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Vianočné zvyky našich starých a prastarých mám
Sú tu Vianoce. V predvianočnom zhone
si nejedna stará mama rada zaspomína na
Vianoce zo svojho detstva a na rozprávanie o vianočných zvykoch, keď jej starí
rodičia boli ešte deťmi. Zaspomínajme si
spolu s nimi.
Vianočné prípravy sa začali dávno pred
Štedrým dňom. Dňom plným rôznych obradov bola Lucia. Ľudia verili, že práve
v tento deň sa strigy a iné zlé sily viac usilujú uškodiť ľudom, či už na zdraví alebo
majetku. Už v predvečer tohoto dňa sa
pred nimi chránili tak, že jedli cesnak, nad
schodmi do obydlia i stajní ním urobili kríž.
Ráno na Luciu nesmela cudzia žena prísť
do domu. Vítaní však boli chlapci, ktorí
už včas ráno chodili po domoch vinšovať.
Na Luciu sa z domu nič nedávalo ani nepožičiavalo. Večer sa niektoré ženy prestrojili
za Lucky: zakrútili sa do bielej plachty a
zamúčili si tvár. Chodili po domoch a husacím krídlom vymetali obydlia, pričom
nesmeli hovoriť. Na stôl im pripravili
chlieb, cesnak a vodu. Tieto postavy predstavovali škodlivé bytosti, ktoré však samy
z domu vyháňajú nepriateľské sily, ak ich
pohostia.
V ten deň do pohára s vodou narezali
vetvičky z rozličných ovocných stromov.
Podľa toho, koľko púčikov vyhnali do Vianoc, usudzovali úrodu v budúcom roku.
Početné boli aj praktiky ľúbostnej
mágie. Meno budúceho muža zisťovali
pomocou lístkov. Na desať lístkov sa napísali rozličné mená, na jedenásty „stará
dievka”, na dvanásty „smrť”. Každý deň
jeden lístok bez pozretia zničili. Posledný,
čo ostal, obsahoval veštbu.
Pred Štedrým dňom sa museli požičané veci vrátiť. Nič sa nesmelo požičať, lebo

by sa aj majetok „rozpožičal”. Črepy v tento deň veštili neštastie alebo úmrtie v rodine. Celý deň sa každý usiloval kontrolovať a usmerňovať svoje konanie, pretože
kto ako robil v tento deň, tak konal po celý rok. Statok opatrili ešte pred večerou.
Dali mu lepšie krmoviny než inokedy. Tak
ako na Luciu, aj teraz chránili dobytok
pred strigami cesnakom, cibuľou, petržlenom, ohňom a inými prostriedkami. Rozličnými spôsobmi sa mala zabezpečiť plodnosť, sila a vôbec úžitkovosť všetkých domácich zvierat.
Svetlo v izbe sa nesmelo zapáliť, kým
nebolo všetko pripravené. Do kúta nad stôl
zavesili na hradu jedličku ozdobenú orechmi, jablkami, doma vyrobenými salonkami
a sviečkami. Pod stromčekom boli uložené
jasličky, v ktorých na slame ležal Ježiško.
Pod stôl položili väčší železný predmet,
najčastejšie sekeru: kto ho počas večera
pristúpil nohou, mal byť po celý rok zdravý. K vianočnému stolu si sadli naraz, nikto
nesmel od stola vstať. Večeru začal gazda
modlitbou a želaním šťastných vianočných
sviatkov celej rodine. Katolíci jedávali
pôstne jedlá, ale vianočný stôl bol predsa
„štedro” prestretý. Zvyčajne sa podávali
oblátky s cesnakom a medom, sušené hríby
s kapustou, opekance s makom, pirohy,
bryndzové halušky, vyprážaná ryba, rozličné koláče, orechy, jablká, sušené ovocie,
víno a pálenka. Každé štedrovečerné jedlo
malo svoj symbolický význam. Orechy si
každý s privretými očami vybral z koša.
Hlava rodiny ich očistila a prezrela, či sú
zdravé a podľa stavu napríklad predpovedala: je to veľmi dobrý orech, ty budeš
dlho žiť! Každý dostal aj štiepku jablka,
aby si spomenul naň, keď bude v núdzi.

V minulosti bolo zvykom nosiť jedlá do
kostola, kde ich aj posvätili.
Po večeri chodili po domoch pastieri,
zavinšovali domácim dobrú úrodu, zdravie, ženy pošibali prútom s vpletenou zelenou vetvičkou, ktorý im nakoniec odovzdali. Týmto prútom vyháňali na jar dobytok, keď išiel prvý raz na pašu. Prichádzali aj jasličkári, menšie deti, cigáni a iní
koledníci, ktorých domáci obdarovali potravinami alebo peniazmi. Samozrejme
všetci sa zúčastnili polnočnej omše.
Dvadsiaty piaty december bol prvým
dňom nového obdobia, a nie náhodou ho
cirkev určila za najväčší sviatok v roku ako
deň božieho narodenia.
Na Nový rok sa mal každý vystríhať
hnevu, plaču, zvady, lenivosti, mal si dať
pozor, aby nič nepoškodil, nerozbil. Z domu ani teraz nemali nič požičať a gazdiná
stále mala mať u seba peniaze. V dome
musel byť poriadok, ale smeti sa nesmeli
vyniesť von, pretože by vyniesli aj bohatstvo, prípadne by niekto do roka zomrel.
Zákaz sa vzťahoval aj na pranie a vešanie
šiat, šitie a podobne. Nemala sa jesť hydina
ani zajac, lebo by sa majetok „rozobral,
rozletel alebo odbehol”. Radšej jedli bravčové mäso, ktoré prinášalo štastie a šošovicu, aby bolo v dome dosť penazí. Ako
vinšovníci boli vítaní najmä cigáni, pretože
mali priniesť štastie.
Každý z nás teraz môže porovnať, ktoré z dávnych zvykov ešte dodržujeme, ktoré nie. Spýtajte sa svojich starých rodičov,
ako trávili Vianoce a nechajte sa inšpirovať
ich rozprávaním alebo aj týmto článkom.
Prajem Vám teda príjemné prežitie
vianočných sviatkov a štastlivý nový rok
2005.
Mgr. Zuzana Baloghová

O činnosti Základnej organizácie Strany maďarskej koalície /SMK/
v Horných Semerovciach
V našej obci v roku 1990 bola zaregistrovaná ZO MKDH. Po zlúčení maďarských politických strán a hnutí sa i naša
organizácia stala súčasťou SMK a pod
týmto názvom vykonáva svoju činnosť.
V r. 2000 sa usporiadalo členstvo, bola
založená evidencia členov, vydané preukazy a bola určená výška členských príspevkov. Počet členov v tom období: 15.
V januári 2003 na hodnotiacej schôdzi
ZO SMK bolo zvolené nové predsedníctvo v zložení: Jozef Tóth /predseda/,
Terézia Matyóová /podpredsedníčka/,

Marta Lőrinczová /hospodárka/. Od tejto
doby sa zaktivizovala činnosť ZO, počet
členov sa zvýšil na 24.
Každoročne usporiadame oslavy pri
pomníku padlých hrdinov v našej obci, a
to 15. marca. V roku 2004 sme dvakrát
organizovali návštevu divadelných predstavení v Komárne a navštívili sme aj medzinárodné zámocké hry v maďarskom
meste Visegrád.
Zo 7 poslancov obecného zastupiteľstva štyria sú zo Strany maďarskej koalície, ktorí za pomoci ďalších členov ZO sa

aktívne zapojili do prípravy a priebehu obecných osláv /výstava fotografií a ostatných dokumentov, krojovaná skupina detí
a dospelých v sprievode atď./.
Jozef Tóth, predseda ZO sa v mesiaci
november zúčastnil celoštátnej konferencie
SMK v Galante ako delegát Okresného
predsedníctva SMK v Leviciach.
Na základe dosiahnutých výsledkov je
predpoklad, že sa ZO SMK v Horných Semerovciach i naďalej bude podieľať na plnení úloh v prospech občanov.
L. M.
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Konferencia Medzinárodného
inštitútu kultúry a športu SR
v Dudinciach

Jozef Vengloš

Dňa 12. októbra na pozvanie
primátora Dudiniec som sa zúčastnil konferencie Zdravý život
– cesta k úspechu, ktorú organizoval Medzinárodný inštitút
kultúry a športu SR.
Cieľom konferencie bolo verejne deklarovať spoluprácu
futbalových asociácií krajín V–
4 na úseku eliminácií škodlivých
závislostí a rasizmu s dôrazom
na alkoholizmus. Na konferencii m. i. vystúpili známe osobnosti futbalu: Jozef Vengloš,
Máté Fenyvesi, Ladislav Móder
a Ján Berger.
Okrem hlavných referátov
bolo veľmi poučné sledovať boj
proti závislosti od alkoholu niektorých hráčov v minulosti, boj
proti dopingu, ktorý zo dňa na
deň nadobúda ostrejšiu formu
v športbiznise.

Veľmi poučné bolo vystúpenie dr. Máté Fenyvesiho, ktorý
hovoril o tom, že za čias maďarského zlatého mužstva príznačná bola hravosť a nie deštrukcia. Uviedol, že keby mohol, deštrukciu v hre by prísne
trestal, lebo hráči majú ukázať
krásu tejto hry. V tom čase každý hral na svojom poste a nelietal kade-tade. V súvislosti s tým
spomenul aj jednu anekdotu o
Puskásovi. Na jednom tréningovom zápase hlavný tréner
Károly Soós odkázal hráčom,
aby sa zdržiavali na svojich postoch. Pomocný tréner takto zakričal Puskásovi: „Páni, rozdeľte si ihrisko!” A Puskás na to:
„Trénerko, dovoľte, aby sme dohrali tento zápas, potom môžete
pôdu rozdeliť!”
Na druhý deň na futbalovom
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Futbal v Horných Semerovciach
Futbaloví priaznivci si už konečne 14. augusta mohli zakričať gól aj v Horných Semerovciach, kedy sa uskutočnil futbalový turnaj. Zorganizovali ho
starí páni z Horných Semeroviec, ktorým futbalové umenie
nie je žiadna neznáma. Dokázali to aj v tento deň, keď vo finále
uhrali remízu 2:2, no v jedenástkovom rozstrele im šťastie neprialo a skončili na 2. mieste.
Na prvom mieste sa umiestnili
starí páni z dedinky Nagyoroszi
z Maďarska. O tretie miesto bojovalo mužstvo z Hrkoviec a z Demandíc. Po výsledku 6:4 sa napokon na treťom mieste umiestnili
starí páni z Hrkoviec. Aj napriek
nepriaznivému počasiu núdza
o divákov nebola. Prečo by aj?

Vstupné zadarmo, občerstviť sa
mohli v bufete a na jedálnom
lístku nechýbal baraní ani bravčový guláš. Cez prestávky svoje
tanečné umenie predviedli mažoretky. Po vyhlásení výsledkov
si zatancovali diváci aj futbalisti, do rytmu im hrala hudobná
skupina z Kubáňova. Tento vydarený deň by sa neuskutočnil
bez štedrých sponzorov, ako napríklad KB Trans Šahy alebo
Agrosemeg Horné Semerovce.
Bol to úspešný futbalový deň,
kde všetci priaznivci futbalu si
nostalgiou pripomenuli „hornosemerovský futbal” a v kútiku
duše si priali, aby takýto deň nebol iba raz v roku, ale každú nedeľu v týždni.
-tp-

Pozvánka na šachový turnaj
V poradí už 2. šachový turnaj sa uskutoční 22. januára
2005 /v sobotu/ v budove Obecného úradu v Horných Semerovciach. Prihlásiť sa na turnaj
môžete v budove obecného

úradu alebo u Tomáša Pásztora
v škole. Vstupné je 30 korún.
Zaujímavé ceny a občerstvenie
zabezpečí hornosemerovská samospráva.
-tpK i pr i c h

ihrisku v Dudinciach zohrali aj prednášajúcimi. Tú sú ich pozápasy „starí páni” Českej re- zdravy, ako aj hlavného rozhodpubliky, Maďarska i Slovenska. cu Štefana Czetőa.
Po výborných zápasoch som mal
Zoltán Komjáthy
možnosť rozprávať sa s hráčmi
Periodikum hornosemerovskej samosprávy.
Tlač: KT Komárno.
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Navštívili svetoznáme
mesto Eger
„Ak by som toto mesto obišiel,aj Boh by ma potrestal.”
Týmto výrokom Sándora Petőfiho sa inšpirovali pivniční
gazdovia, keď namiesto oberačkových slávností zorganizovali
výlet do mesta známeho nielen
vinárskou oblasťou a svetoznámym vínom, ale aj zaujímavou
históriou, kultúrnymi pamiatkami a tureckými kúpeľmi.
Náš autobus, naplnený výletníkmi, sa 5. septembra v skorých
ranných hodinách vydal na cestu. Tá bola príjemná, niektorí ešte podriemkavali, iní už trkotali
v družnom rozhovore. Prechádzali sme cez obec Szilvásvárad, a nemohli sme sa nezastaviť. Krásu okolitej prírody sme
vychutnávali počas jazdy horskou železnicou so strmým stúpaním. Kľukatým turistickým
chodníkom sme sa dostali k pravekej jaskyni. Nejedno romantické srdce sa rozbúšilo pri pohľade na nádherný kaskádovitý
vodopád /Fátyol-vízesés/. V múzeu vo voľnej prírode nás najviac zaujali skamenelé kmene
stromov staré až 5 miliónov rokov. Uchvátení sme boli aj ďalšou prírodnou zvláštnosťou, a to
prameňom vyvierajúcim z obrovskej skaly. Po ochutnaní miestnej špeciality /na rošte pečeného
pstruha/ nás autobus priviezol do
mesta tisícich tvári – do Egeru.
Privítalo nás starobylé mesto,
ktoré na každom kroku dýchalo
históriou tureckých čias. Skutočne sa bolo na čo pozerať. Najnavštevovanejším miestom v meste je hrad. Pohľad na mohutné
hradby a vchod láka vstúpiť malých i veľkých. Za hradbami sa
nachádza historické múzeum,
gotický palác, obrazáreň, zrúcanina kostola, hrobka Gézu Gárdonyiho – autora románu Egri
csillagok /Jágerské hviezdy/,
pivnica, mincovňa a kazematy.
Sú to vlastne v dávnych časoch
do skaly vytesané chodby labyrintu, v ktorom nie je ťažké stratiť sa aj dnes. Preto je to jedna
z mála expozícií, kam je vstup
umožnený len so sprievodcom.
V jednej časti kazemát sa nachádza panoptikum. Tu si mohli zvedavci pozrieť voskové figuríny

mnohých historických osobností v životnej veľkosti, ako napr.
Gergelya Bornemisszu, kapitána Dobóa alebo jednookého Jumurdzsáka. Návštevníci hradu sa
mohli voľne pohybovať po celom areáli, a tak príjemne stráviť
voľný čas.
Výhľad spoza hradieb je nádherný. Každý si určite všimne
najsevernejšie postavený minaret v Európe. Kto sa nebál, že sa
mu zatočí hlava, vyšiel po nekonečnom množstve schodov až na
vrchol minaretu. Odmenou mu
bol nevšedný výhľad.
100 schodov mnohých z nás
priviedlo k jedinému klasicistickému a druhému najväčšiemu
kostolu v Maďarsku – k bazilike.
Uponáhľaný svet zostal za mohutnými dverami a prekrásne
fresky nás priviedli do dimenzie
ticha, pokoja a možno aj duševnej očisty.
Na hlavnom námesti sme videli františkánsky kostol, jeden
z najkrajších barokových kostolov v strednej Európe, ktorého
vnútrajšok je jedinečný. Tí, ktorí
tieto historické a kultúrne pamiatky Egeru už poznali, uprednostnili návštevu tureckých kúpeľov s liečivou termálnou vodou.
Podvečer na nás už čakali vínne pivnice v časti Szépasszonyvölgy, kde sa hlavne chlapi cítili
ako v raji. Veď uznajte – pivnica
vedľa pivnice, všetky plné skvelých vín, každému podľa chuti,
chutné jedlo, dobrí priatelia a výborná nálada pri ľudových piesňach. Naši pivniční gazdovia obdivovali vinice, ktoré sa tiahli
v pravidelných radoch kam len
oko dovidelo. Ani domov sa nám
nechcelo, no napokon veselí a potúžení pohárom dobrého vínka
sme predsa nastúpili do autobusu.
O meste Eger sme už počuli
veľa, no teraz sme mali možnosť
vidieť ho na vlastné oči, vnímať
jeho atmosféru a cítiť jeho vôňu
a chuť. Hlavným organizátorom
tohto skvelého výletu /Gejzovi
Uhrinovi a Júliusovi Mácsadimu/ ďakujeme za príjemne prežitý deň plný nádherných dojmov
a veselých zážitkov.
Mgr. Zuzana Baloghová
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Z dejín Horných Semeroviec – II.
Ob yva t eľ st vo
Naša obec pred rokom
1526 mohla patriť medzi ľudňatejšie v okolí. V čase tureckých nájazdov boli Semerovce stredne veľkou dedinou,
čo vychádza najavo z tureckých súpisov daní zo 17. storočia. Obec vtedy patrila
k Hontianskej náhije /okres/
Novozámockej líva /sandžaku/ a platila ročne 7140 akče
dane. Zodpovedalo to približne 110 forintom, ktoré vymáhali z 22 domácností od 33
platiacich osobnú daň, ktorú
museli platiť len dospelí muži.
Okrem 50 akče vymáhaných
od domácností Semerovčania
odvádzali ešte ročne 150 kíl
obilia, 70 kíl dvojnásobného
desiatku, 150 pinta desiatok
muštu, okrem toho desiatok
zo slamenáku, daň z dreva a
uhlia, hájny poplatok a daň
z pasenia ošípaných, z obrábania zeme a daň za mlyn.
Po oslobodení spod jarma
Turkov počet obyvateľov Horných Semeroviec rapídne poklesol. Potvrdzuje to aj urbárska tabela dediny z roku
1770, ktorá obsahuje mená
celkom 10 nevoľníkov s celým pozemkom a 8 domových želiarov. Oproti ostatným dedinám je to veľmi málo. Desať „stálych nevoľníkov” patrilo trom panským
majetkom. Dane platiace nevoľníkmi Polónie Helenbach
boli Ferenc Gergely, György
Puczkajler a Péter Nagy.
Manželke Györgya Helenbacha platili dane György Gruzman, Jakab Szabó, Pál Szabó
a István Szabó. Nevoľníkmi
manželky Károlya Helenbacha boli János Bajmóczi,
János Kriví a Márton Gulyás.
Všetci mali celý domový pozemok, ktorý meral približne
1 jutro. K pozemku patrilo 18
jutár oráčiny a 6 jutár lúk. Na
panskej pôde museli odpracovať 52 „poťahových” dní
alebo 104 „ručných” dní „na
panskom”. Okrem toho museli odovzdávať pár siah „dre-

va na oheň”, dva kapúny,
dvanásť vajec a dve kurčatá.
Domový želiar nevlastnil
portu, zem, neodvádzal dane,
odrobil len 18 dní „na panskom”. Domovými želiarmi
manželky Györgya Helenbacha boli Pál Molnár, György
Néma, Mátyás Kunstár, János
Vinczúr a István Csataj. K manželke Károlya Helenbacha
patrili János Jagyuda a János
Polyák. Bertalan Molnár bol
želiarom Gedayho statku.
V strede 19. storočia spísali 337 obyvateľov katolíckeho a 72 evanjelického vierovyznania. O chotári zaznamenali, že je bohatý, „má
v hojnosti obilia, vína, ovocia
a stromov”.
Podľa sčítania ľudu v roku
1850 z 359 obyvateľov je 333
katolíkov, 19 evanjelikov, 2
kalvíni a 5 židov. K národnostným menšinám sa hlásilo
obyvateľstvo nasledovne: 24
k nemeckej, 71 k slovenskej
a 259 k maďarskej národnosti. Nemci boli členmi panských rodín, Slováci boli dovezení sluhovia. Spomenuté
mená nevoľníkov a želiarov
poukazujú na skutočnosť, že
dedina kedysi bola typickou
maďarskou usadlosťou.
Pri sčítaní ľudu v roku
1890 bolo v dedine už 612 obyvateľov: 507 maďarskej,
11 nemeckej, 91 slovenskej a
3 obyvatelia inej národnosti.
Okrem 555 katolíkov tu žilo
17 kalvínov, 23 evanjelikov a
7 izraelitov. V obci bolo 62
obývaných domov.
Počet obyvateľov Semeroviec do roku 1900 vzrástol
na 696. Do roku 1930 klesol
na 638, z nich bolo 506 maďarskej a 132 slovenskej národnosti. V roku 1980 sa počet zvýšil na 732, no k maďarskej národnosti sa z nich
hlásilo len 473. Úradná štatistika z roku 1991 vykazuje
685 občanov, medzi nimi 449
osôb maďarskej národnosti.
Mgr. Zuzana Baloghová
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Mali sme štátnu školskú inšpekciu
Pracovníci Školského inšpekčného centra v Nitre /Mgr.
Viera Kiššová a Mgr. István
Százvai/ zisťovali v dňoch 3.5. novembra stav a úroveň kvality výchovy, vzdelávania a riadenia v našej základnej škole.
Vedomostná úroveň žiakov
sa kontrolovala testom z predmetov slovenský jazyk, matematika a maďarský jazyk.
Priebeh vzdelávacieho procesu bol sledovaný na 7 vyučovacích hodinách z hľadiska činnosti pedagógov a žiakov, kvality vzdelávania a učenia. Konštatovali mnohé pozitíva, nemohli si však nevšimnúť väčší
počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov s
poruchami učenia v triedach
s vyuč. jaz. slov. a dvojjazyčné
prostredie s vyuč. jaz. maď.
Testy zo spomínaných predmetov dopadli dobre. Vždy to
boli výsledky lepšie v porovnaní
s očakávanou úspešnosťou stanovenou vzdelávacím štandardom. Škola má vypracovaný
vnútorný poriadok pre žiakov,
čo vytvára predpoklady pre
dobré vzťahy medzi vyučujúcimi a žiakmi. Škola vytvára
priestor a podmienky na individuálny rozvoj osobnosti žiakov.
Pre individuálny rast a rozvoj

osobnosti sú vytvorené dobré
podmienky najmä v oblasti práce s počítačmi. Inšpekcia pozitívne hodnotila i zvýšenú starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a prebiehajúci proces
individuálnej integrácie.
Úroveň školy z hľadiska rozvoja osobnosti žiakov je dobrá.
V porovnaní s celoslovenským
priemerom a priemerom v Nitrianskom kraji je rovnaká.
Zriaďovateľ školy /Obecný
úrad Horné Semerovce/, riaditeľka a ostatní zamestnanci školy vytvárajú dobré podmienky
pre prácu. Riadenie je na dobrej
úrovni. Škola má vypracovanú
koncepciu rozvoja, riadi sa celoročným plánom. Reaguje na
inovačné trendy.
Inšpekcia v zápisnici uvádza:
celková úroveň školy je dobrá
v porovnaní s celoslovenskými
výsledkami a výsledkami Nitrianskeho kraja rovnaká.
Dôsledne budeme rozoberať
a rozpracujeme odporúčania,
ktoré nám v snahe zlepšovať
prácu školy kontrolný orgán vypracoval. Sú to odporúčania
zrealizovateľné v kratšej dobe.
Mgr. Blažena Repiská
riaditeľka školy

Projekt Strom života
Deti od 6 do 10 rokov majú
veľmi blízko k prírode. Do prírodovedných súťaží a iných aktivít sa spontánne zapájajú. Projekt Strom života je aj našim
žiakom ušitý na mieru. Pod vedením vychovávateľky Terézie
Lukácsovej pracuje v rámci
projektu už terí rok krúžok Sýkorky. A čo to za činnosť robíme?
Začínali sme meraním kvality dažďovej vody. Je potešujúce, že na naše územie pršal
dážď s kvalitnou vodou. Testy
ukázali, že merané pH je vyhovujúce.
Pomocou lišajníkov spozná-

vame stav ovzdušia. Meraním
zisťujeme, že ovzdušie v našej
obci je čisté. V obci nájdeme
veľké množstvo rôznych lišajníkov. Menej potešiteľnou je
skutočnosť s monitorovaním
odpadu v obci. Streli sme sa
s niekoľkými čiernymi skládkami v okolí obce.
Milí občania, nebolo by lepšie pre nás všetkých, keby sme
sa viac starali o svoje životné
prostredie? Aby žiaci, pre ktorých sme my dospelí príkladom,
mohli konštatovať, že naše blízke okolie je čisté.
Terézia Lukácsová
vychovávateľka
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Jesenné radovánky
Jesenná príroda a jej plody
ponúkajú žiakom a ich pedagógom nedozierne možnosti využitia. Krásne, teplé jesenné počasie nám pri vychádzkach poskytlo nádherné pohľady. Kochali sme sa pohľadom z viničného kopca na obec. Ďalekohľadom sme hľadali budovy,
cesty, domy v dedine. Šikovným
bežcom sa šarkany vzniesli do
výšky, radosť mali z nich i deti
naokolo. Lietajúce draky urobili
radosť všetkým, patria do jesennej prírody ako šantivé deti.
Z prírody sme si priniesli prírodniny – šípky sfarbené dočervena, listy, oriešky, semienka...

Výrobky z nich zaktualizujú
jeseň i v priestoroch školy. Najviac nám ho však spestrujú strašidlá a iné postavičky z tekvíc.
Fantázia nám pri ich výrobe nechýbala. Tak vznikol pán v klobúku, usmiata pani v klobúku,
usmiata pani s očami z orechov,
chlapec s vlasmi zo slnečnice –
a to všetko je na chodbe umocnené kresbami na skle s jesennou tematikou, ktoré namaľovala pani učiteľka Hudecová.
Keď jeseň vystrieda zima,
naše jesenné radovánky sa zmenia na zimné. O tých potom nabudúce.
Mgr. Blažena Repiská

Internet pre verejnosť
V máji 2004 – ako každá škola na Slovensku – aj Základná
škola v Horných Semerovciach
získala 6 počítačov z projektu
Deutsche Telekom AG. Projekt
prebehol pod záštitou MŠ SR.
Cieľom projektu je priblížiť počítače a prácu s nimi žiakom ZŠ
a širokej verejnosti.
Od augusta 2004 riaditeľstvo
ZŠ sprístupnilo počítače širokej
verejnosti, ponúkajúc službu in-

ternetu, ktorú využíva hlavne školopovinná mládež. Počítače sú
neodmysliteľnou súčasťou aj
krúžkovej činnosti, v ktorej naša škola ponúka internetový a počítačový krúžok pod vedením
učiteľa ZŠ Tomáša Pásztora.
Krúžok navštevujú žiaci základných škôl a osemročného gymnázia v počte 43. V súčasnosti
škola ponúka počítačový kurz
aj pre širokú verejnosť.
-tp-

Počítačový kurz
Zabezpečujeme
základné poznatky
v oblasti Wordu, Excelu,
PowerPointu a internetu.
Prihlásiť sa môžete v škole u Tomáša Pásztora alebo
na tel. čísle: 0905-515695.

1000 Sk
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Z činnosti obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Horných Semerovciach v druhom polroku malo riadne
zasadnutie v mesiacoch august, október a
december. Na týchto zasadnutiach riešilo
využitie priestorov bývalej materskej školy, žiadosť o finančný príspevok pre Farský
úrad v Dolných Semerovciach /kúrenie/,
úpravu nájomného za požičiavanie riadu,
možné zvýšenie úveru na opravu kotlov
v kultúrnom dome, novelizovali všeobecne
záväzné nariadenia obce o daniach z nehnuteľnosti, bytov, za psy, o poplatkoch
za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie automaty, ďalej riešili aj otázku finančného vyrovnania za čističku
odpadových vôd Tupá – Horné Semerovce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie rozvojového plánu za prvý
polrok 2004, správy riaditeliek základnej
a materskej školy o príprave na školský
rok 2004/2005, plnenie rozpočtu za obdobie január–september 2004, harmonogram
realizácie obecných osláv, správu auditora
o účtovnej uzávierke za rok 2003. Správu
o spore katastra medzi Dolnými a Hornými
Semerovcami zastupiteľstvo zobralo na
vedomie ako informatívnu.
Poslanci schválili úpravu rozpočtu vo
výške 588 000 korún v časti príjmovej i
výdavkovej, ďalej zloženie komisie /Vladimír Hudec, Jozef Tóth a Radoslav Balogh/ na ochranu verejného záujmu pri výkone obecných funkcií.
Helena Fajčíková

Všetkým občanom
a sponzorom obce
prajeme
radostné prežitie
vianočných sviatkov
a šťastlivý
nový rok 2005
Vladimír Hudec
/v mene zastupiteľstva/
a
Zoltán Komjáthy
starosta obce
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Z pracovných stretnutí starostu obce
13. sept. – rokovanie na Geodézii v Leviciach ohľadom riešení sporných otázok
katastra obcí Dolné a Horné Semerovce.
4. okt. – pracovné stretnutie s riaditeľkou Dexia banky v Leviciach za účelom
pôžičky na výmenu nefunkčných kotlov
ústredného kúrenia v kultúrnom dome.
5 okt. – rokovanie s predstaviteľmi
spol. s r. o. EKOJET Bratislava ohľadom
rýchlostnej cesty R-3 Šahy–Zvolen.
11. okt. – aktívna účasť na konferencii
Medzinárodného inštitútu kultúry a športu
SR v Dudinciach.

14. okt. – účasť na konferencii Združenia miest a obcí Slovenska vo Zvolene o
fiškálnej decentralizácii.
15. okt. – účasť na stretnutí s Pavlom Ruskom, ministrom hospodárstva v Tupej.
28.–29. okt. – pracovná návšteva obcí
Turá a Zebegény v Maďarskej republike.
Hlavný dôvod návštevy: spôsob separovaného zberu komunálneho odpadu.
9. nov. – stretnutie na Obecnom úrade
v Tupej za účelom dofinancovania čističky
odpadových vôd Tupá – Horné Semerovce.

O obecnej knižnici
Obecná knižnica v Horných Semerovciach sa v priebehu tohto roka sťahovala
už dvakrát: najprv do budovy obecného
úradu a teraz do budovy základnej školy.
Sídlo má na poschodí vo veľmi pekných,
svetlých a priestranných priestoroch. Knižničný fond sa doplňuje každý rok o knihy
v slovenskom i maďarskom jazyku. Okrem
vypožičiavania kníh sa budú tu organizovať v spolupráci so základnou školou aj
hodiny literárnej výchovy a iné zaujímavé
podujatia pre deti, mládež i dospelých.

Knižnica je otvorená každú stredu od
12.30 do 16.30 hod. Veríme, že presťahovanie knižnice prispeje k zlepšeniu kultúrneho vyžitia v obci a nájdu si v nej miesto všetci milovníci písaného slova.
V prípade záujmu starších občanov o
čítanie ponúkame donášku kníh do domu.
S požiadovkou sa stačí obrátiť na knihovníčku obecnej knižnice.
Tešíme sa na spoluprácu.
Oľga Vykukalová
knihovníčka obecnej knižnice

Kronika druhého polroka 2004
Uzavreli manželstvo

Opustili nás

31. júla –
Edita Kunštárová a Miroslav Švec

Ladislav Kardoš – 16. augusta

Narodili sa

Július Kaškötő – 31. augusta

Viktória Gruzmanová – 29. augusta
Sebastián Dombai – 12. septembra

Etela Kováčová – 24. septembra

Jubilanti
90-roční
Rozália Menyhertová – 2. septembra
Katarína Klimentová – 18. októbra
80-roční
Helena Slušníková – 12. augusta
70-roční
Helena Hučíková – 4. augusta
Mária Uhrínová – 4. septembra
Helena Fajčíková – 25. septembra
Viliam Schneider – 23. novembra
Mária Halgašová – 26. novembra

Anna Vykukalová – 22. decembra
60-roční
Alexander Ivanič – 29. júla
Rozália Slušníková – 28. októbra
50-roční
Miloslav Krotil – 13. júla
Ján Bôžik – 27. júla
Ladislav Fajčík – 26. septembra
Mária Gruzmanová – 11. októbra
Juraj Matuška – 28. novembra
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Úspešné boli naše obecné oslavy
/Dokončenie z 1. strany/

na ktorej spoluúčinkoval aj spevácky zbor
Svätá koruna z Balogu nad Ipľom. Po
kladení vencov k pomníku padlých v svetových vojnách si účastníci uctili aj pamiatku rodiny Ivánkovcov pri ich hrobke.
K odhaleniu pamätnej tabule
sa prítomní odobrali opäť k budove základnej školy, vlastne
bývalého sídla rodiny Ivánkovcov. Život Imre Ivánku prítomným priblížila Marta Lőrinczová, kronikárka obce. Vojenské
zásluhy, najmä jeho účasť na ľudovom povstaní r. 1848/49 hodnotil dr. Gyula Kovács, pracovník Vojenskohistorického
múzea Ministerstva obrany
MR. Pamätnú tabuľu odhalil
László Szigeti so starostom obce Zoltánom Komjáthym. Slávnostnú časť programu ukončil spevácky zbor Sacra Corona
z Balogu nad Ipľom.

Po recepcii a obedňajšieho oddychu boli
ukážky sokoliarov a remeselníckych
prác z oblasti ľudového umenia. Od 15.
hodiny v kultúrnom dome hostia i Horno-

semerovčania mohli vidieť bohatý program, v ktorom vystúpili napríklad folklórne
tanečné súbory z Rumunska, citarová
skupina zo Sazdíc a ľudový tanečný sú-

Sl áv n o st n á s vä tá o mš a
V pôvodnom návrhu osláv dňa obce
ešte svätá omša nebola. Po pripomienkach
niktorých poslancov sa program doplnil o
tento bod a – myslím si – bolo to dobré
rozhodnutie obecného zastupiteľstva.
V deň obecných osláv sa slávnostná

svätá omša konala o 10.30 hod. Pozvaní
hostia i další občania spoločne v sprievode
prišli do kostola, kde pre hostí boli rezervované miesta v prvých laviciach. Na laviciach pre mládež zaujali miesta členovia
krojovanej skupiny. Členovia speváckeho
zboru Svätá koruna z Balogu nad Ipľom
sa umiestnili na chóre.
V slávnostne vyzdobenom kostole
prítomných privítal miestny farár, svätú

omšu celebroval hosťujúci novokňaz z Maďarska otec József, spolu s ním účinkoval
i duchovný otec z Demandíc. Do priebehu
svätej omše sa zapojili i deti, mládež a dospelí, ktorí čítali Sväté Písmo, prosby a
odovzdali milodary otcovi Jozefovi.
Prítomných hostí
i veriacich veľmi zaujala kázeň a celý
obrad mladého novokňaza, ktorý už
ako diakon účinkoval v našom kostole.
Teraz pôsobí ako
duchovný v obci
Pásztó v Maď. rep.
Prajeme mu veľa
zdravia, božieho požehnania a úspechov v službách božích. V reči slovenskej sa k prítomným prihovoril farár z Demandíc.
Po omši sa k sprievodu pridali aj duchovní otcovia a zúčastnili sa na odhalení
pamätnej tabule Imre Ivánku i slávnostnej
recepcie v budove obecného úradu.
Tí, ktorí sme v tento deň boli prítomní
na svätej omši, odchádzali sme z kostola
duchovne upokojení.
L. M.

bor z Krupiny.
V poobedňajších hodinách hostia boli
pozvaní na obhliadku pivnice nového viničného domu spol. s r. o. Agrosemeg. Bohaté pohostenie pre nich pripravili konatelia spoločnosti.
Záverečným programom
Dňa obce bola veselica v športovom areáli. Do tanca hrala
skupina Akustic zo Štúrova.
Počas veselice vystúpili ľudoví
zabávači Tria Dili zo Štúrova.
Mládež, ale aj občania staršieho
veku sa takto zabávali až do
skorých ranných hodín.
Po niekoľkomesačnej príprave Deň obce Horné Semerovce 2004 bol úspešný a môžeme očakávať aj ďalšie takéto
dni. Záverom vyslovujem poďakovanie všetkým našim občanom, ktorí
sa zúčastnili prípravných prác, alebo prispeli k jeho úspešnému uskutočneniu.
L. M.

Občianske združenia
Všesvätých
k najkrajším a najmilším
sviatkom roka praje
milostiplné, šťastné
vianočné sviatky
a požehnaný, pokojný
nový rok 2005
všetkým dobromyseľným ľuďom.
Zároveň vyslovuje poďakovanie
každému, kto v roku 2004 finančne,
prácou alebo iným spôsobom pomáhal našej cirkevnej obci.

Spomíname
„Pri obzretí sa do minulosti niečo nás
zabolí,
niekoho hľadáme, kto už nie je medzi
nami.”

So zármutkom v srdci
spomíname
na obecného kronikára
Jozefa Čavojeca
z príležitosti prvého výročia
jeho úmrtia.
Nech odpočíva v pokoji!

Hornosemerovsky´

spravodaj
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Úspešné boli naše
obecné oslavy
Poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce sa už od začiatku roka
sústavne zaoberali organizovaním Dňa obce. Prvou úlohou bolo vytýčenie termínu
konania osláv, aby každý z organizátorov
vedel, čo má robiť. Najvhodnejším sa zdal
termín 10.–11. sept., t. j. obdobie medzi
letnými a jesennými
prácami, resp. keď
žiaci a študenti začali už školský rok,
ale ešte nie sú veľmi
„zavalení” školskými úlohami. Aj počasie býva v tomto
období ešte pekné a
slnečné. Teraz, keď
hodnotíme toto naše podujatie, môžeme s uspokojením
konštatovať, že
nám počasie prialo
nad očakávanie!
K zabezpečeniu plynulého priebehu
všetkých podujatí bolo treba zmobilizovať
čo najviac ľudí. Preto sme sa rozhodli, že
členmi organizačného výboru osláv budú
všetci poslanci obecného zastupiteľstva a
do pomocných prác zapojíme všetkých občanov. Na základe schváleného plánu obecných osláv plán hlavných úloh bol rozpísaný tak, aby mohol byť kontrolovaný
už v priebehu príprav. Nosným podujatím
malo byť odhalenie pamätnej tabule nášho
slávneho rodáka Imre Ivánku na priečelí
bývalého kaštieľa, kde sa narodil. Aby sme
si ujasnili niektoré úseky jeho života, najmä
roky, ktoré prežil v meste Gödöllő, vycestovali sme ta. V mestskom múzeu sme našli jeho portrét /olejomaľbu/ a na neďalekom pútnickom mieste Máriabesnyő aj ro-

dinnú hrobku, kde je pochovaný. Po viacerých stretnutiach a pracovných poradách
konečne nadišiel deň D.
10. septembra sa konali od 15. hodiny
rôzne športové súťaže detí a mládeže.
V popoludňajších hodinách sme otvorili
aj výstavu fotografií o rozvoji obce, resp.

o živote ľudí v minulosti a dnes.
V sobotu, 11. septembra bolo vlastne
vyvrcholením našich osláv. Bolo prekrásne
slnečné počasie. Ráno prostredníctvom
miestneho rozhlasu už od 8. hodiny zazneli pekné akordy ľudových a iných piesní.
Príjemné melódie navodili dobrú atmosféru na celý deň. Od deviatej hodiny začali
prichádzať hostia, ktorých pred budovou
obecného úradu vítal zástupca starostu obce Vladimír Hudec s manželkou. Naše
pozvanie prijali a zúčastnili sa obecných
osláv nasledovní hostia: László Miklós,
minister ochrany životného prostredia SR;
László Szigeti, štátny tajomník Ministerstva školstva SR a člen republikovej rady
Strany maďarskej koalície /SMK/; Tamás
Ocsovai, zástupca štátneho tajomníka Mi-
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nisterstva školstva, detí a mládeže Maď.
republiky, dr. Gyula Kedves, riaditeľ Vojenskohistorického múzea Ministerstva
obrany MR, ako aj členovia obecnej samosprávy Pusztavacs z MR; Ing. Ján Lőwy, primátor mesta Šahy, Juraj Bélik,
poslanec Vyššieho územného celku v Nitre, zástupca primátora mesta Šahy; starostovia okolitých obcí, miestni poslanci, podnikatelia, zástupcovia firiem, ktoré sponzorovali naše oslavy. Pozvanie prijali aj
vzdialenejšie členky rodiny Imre Ivánku.
Po privítaní hostí starostom obce v obradnej sieni sa prítomní zoradili do sprievodu, ktorý sa pohol smerom k budove základnej školy. Tu sa uskutočnilo slávnostné
otvorenie obecných osláv. Sprievod spestrili aj krojované skupiny žiakov, mládeže
a dospelých, ktorí si uschovali na takéto
slávnostné chvíle svoje kroje.
Na vyzdobenom pódiu pri budove ZŠ
odzneli básne v reči slovenskej i maďarskej
/recitovali študentky gymnázií v Šahách/.
K prítomným sa prihovoril starosta obce
Zoltán Komjáthy. Po vztýčení slovenskej, maďarskej a obecnej vlajky moderátorky podujatia /Erika Kissová a Andrea
Baloghová/ oboznámili obecenstvo s celodenným programom. Potom sa celý
sprievod pohol do kostola na svätú omšu,
/Dokončenie na 3. strane/

