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Zo života našej školy
Predveľkonočná sviatočná atmosféra zavládla nielen doma za pecou
s vôňami dobrôt a sladkostí od výmyslu sveta, ale aj na našej škole. To,
že naši žiaci sú talentovaní, o tom
nás už neraz presvedčili. Sú to nielen
dobrí športovci, futbalisti či speváci,

ale mnohí z nich sú aj veľmi zruční a
talentovaní vo výtvarných, či rôznych
technických prácach. Presvedčili
o tom nielen svojich učiteľov, ale i
rodičov.

Pozor, prekvapenie!

(pokračovanie na 3. strane)
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Reklama
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Zo života našej školy
(pokračovanie z 1. strany)

25. marca 2009 sa uskutočnili na našej škole „tvorivé
dielne“ kde
žiaci mohli
ukázať a predviesť svoje
majstrovstvo a nadanie.
V každej triede žiaci pracovali pod vedením svojich
učiteľov. Vyrábali rôzne
úžitkové predmety, navrhovali plagáty či iné umelecké
výrobky. Každá trieda sa
prezentovala niečím novým, každý sa snažil upútať
svojimi výrobkami.
Všetky tieto práce boli následneprezentované8.apríla
na „Dni otvorených dverí“
Tento deň poriada naša
škola už tretí rok s veľkým
úspechom. Prezentuje tu
svoju činnosť nielen rodi-

čom, ale aj mnohým pozvaným hosťom. Aj toho
roku môžeme povedať, že
bola veľmi vysoká účasť
rodičov a ostatných rodinných príslušníkov našich
žiakov. Títo mohli prísť
pozrieť svoje ratolesti
priamo na vyučovanie,
mohli vidieť ako sa deti
učia a ako pracujú na vyučovaní. Mohli sa porozprávať s pani učiteľkami
alebo učiteľmi. Zároveň si
mohli obhliadnuť nádhernú výzdobu školy, o ktorú
sa pričinili sami žiaci práve
v tvorivých dielňach. Rodičia z tohto podujatia boli
veľmi rozčarovaní a spokojní. Mnohí z nich boli
veľmi hrdí na svoje šikovné deti.

Úryvok z knihy

Radi boli aj učitelia, že záujem rodičov o prácu ich
detí v škole je veľký. Veď
dôležitým úspechom každej dobrej práce je dobrá
spolupráca.

Preto pevne veríme, že v
tejto aktivite budeme ďalej
pokračovať a že i ďalšie „Dni
otvorených dverí“ budú také
úspešné, aké boli i tento rok.
Mgr. Edita Soósová

SÚČASNÍKOM O MINULOSTI

Vnútorné presídlenie a výmena obyvateľstva
Dekrétom prezidenta Beneša č.
33/1945 hneď po vojne zbavili
všetkých príslušníkov maďarskej
a nemeckej národnosti československého štátneho občianstva.
Zároveň sa začalo systematickejšie osídľovanie Slovákov v etnicky
maďarských oblastiach. Ďalším
opatrením bolo, že zavreli maďarské školy a pedagógov prepustili
zo štátnej služby. Štátne orgány sa
usilovali zmeniť národnostné zloženie južného Slovenska aj tým, že
časť maďarského obyvateľstva deportovali do Čiech.
Hlavné úsilie vtedajšej vlády sa
však sústredilo na uskutočnenie
výmeny obyvateľstva, ktoré bolo
dohodnuté s Maďarskom. Jeho
cieľom bolo s konečnou platnosťou znížiť počet obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku.

Nakoľko v Maďarsku sa nenašiel
potrebný počet Slovákov, ktorí by
sa chceli presídliť na Slovensko,
výmena obyvateľstva sa uskutočnila len čiastočne. V rokoch
1946-1948 bolo zo Slovenska do
Maďarska presídlených 89 660
občanov maďarskej národnosti.
Na Slovensko sa presídlilo z Maďarska 73 273 občanov slovenskej
národnosti.
Tieto udalosti patria medzi najtemnejšie stránky našich dejín.
Výmena obyvateľstva sa uskutočnila násilne. Obyvateľstvo
maďarskej národnosti nútili, aby
kvôli pochybnej kolektívnej vine
opustili svoju vlasť. Vo väčšine
prípadov išlo o jednoduchých
roľníkov, ktorí nemali nič spoločné s politickými udalosťami predošlých rokov. Celé rodiny, ktoré

už dlhé storočia žili v rodnej obci
sa stali presídlencami.
Zoznam presídlencov
Z obce Nagymagyar boli presídlení
s rodinou:
- Hantos Ádám
- Santora József
- Tamás János
- Czeglédy Ferenc
- Ambró Nándorné
Do Čiech na nútené práce boli
deportované nasledovné osoby a
ich rodiny:
-Zsigmond János, Both Imre, Kiss
Lajos, Horony Vendel, Zsigo Antal,
Csík Vilmos, Lengyel Lajos, Hegyi
Gyula, Csémi Alajos.
Z Maďarska do obce Veľký Magyar
presídlili tri rodiny a zo severu Slovenska 16 rodín.
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Blížiaci sa koniec školského roka a naši výtvarníci...
Posledné mesiace pred koncom školského roka sa niesli v
znamení mnohých súťaží a výstav. Navštívili sme BIBIANU –
Dom umenia v Bratislave. Deti
si s veľkým záujmom prezreli
tri výstavy. Najviac ich zaujala tá, ktorá bola zameraná na
vlaky a železnice.
Zapojili sme sa do niekoľkých súťaží, kde sme získali ocenenia. V
prvej - Farebný svet Rómov bola
ocenená Jessika Radičová. Odovzdávanie cien prebehlo v príjemnej atmosfére a súčasťou bol
aj kultúrny program v Kultúrnom
dome vo Veľkom Mederi.
Druhá súťaž - Rozprávkové vretienko - priniesla radosť dvom
našim žiakom Tünde Szabóovej
a Dominikovi Ághovi. Z tretej
- Polícia očami detí si odniesol
cenu Norbert Kuki. Okrem víťaza
boli vystavené aj práce Marianny

Nagyovej a Adriana Zagattiho.
Slávnostné odovzdávanie cien
a zároveň vernisáž výstavy sa
uskutočnila v Žitnoostrovskom
múzeu v Dunajskej Strede. Prítomní policajti deťom s ochotou
ukázali všetko, čo využívajú pri
svojej práci.
Na súťaž s názvom Prečo som
na svete rád bola zaslaná práca
našej žiačky Viktórie Zsigmundovej. Výsledky budú zverejnené koncom júla.
V týždni od 8. do 19. júna sme
pripravili v Kultúrnom dome v
Zlatých Klasoch výstavu výtvarných prác našich detí. Mohli si
ju pozrieť žiaci iných škôl a taktiež rodičia.
Veríme, že budúci školský rok
bude na zážitky a nápady ešte
bohatší.
Renata Lišková
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Rušný koniec školského roka...
Ku koncu školského roka sa život na ZUŠ akosi zrýchli. Vystúpenia, výstavy, skúšky nasledujú tesne
po sebe.
6. mája 2009 boli naši keyboardisti Jozef Köles a Krisztián Csivre
v Dunajskej Strede. Zúčastnili sa
súťaže Divertimento musicale, ktorú
vyhlásilo Žitnoostrovské osvetové
stredisko. Žiaci pod vedením PaedDr.
Imricha Bartalosa mali pripravený
zaujímavý program a vďačné obecenstvo ich odmenilo potleskom.
Odborná porota pochválila produkciu keyboardového dua a upozornili
na skutočnosť, že pre tento nástroj máme k dispozícii veľmi málo
pôvodných skladieb. Obecenstvo
súťažnej prehliadky tvorili žiaci základných škôl Dunajskej Stredy. Podľa
úvodných slov riaditeľky strediska
je ich cieľom popularizovať základné umelecké školy a vzbudiť lásku
k hudbe. Naši žiaci boli odmenení
diplomom a peknou keramickou
plaketou.
Pevnou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce našej školy sa stali
výchovné koncerty. Prvý sa konal
koncom mája v Tomášove. V peknom, vynovenom kultúrnom dome
boli našim publikom škôlkari a žiaci
základných škôl. Výchovné koncerty

viedli učiteľky Emília Taláková a Gabriela Lunczerová v slovenskom resp.
maďarskom jazyku. Naši žiaci: Krištóf
Ürge, Martina Repáňová, Ľudko Daniš, Jožko Rigó, Enikő Hurtonyová,
Alíz Haramiaová, Dianka Somogyiová, Karol Šipoš, Jozef Makó, Marika
Lipková si zahrali pre svojich rovesníkov, pričom sa deti oboznamovali
s jednotlivými hudobnými nástrojmi. Sálu kultúrneho domu zdobili
diela našich malých umelcov z výtvarného odboru. Deťom sa koncert
veľmi páčil.
Každoročne sa v máji konajú na
našej škole absolventské skúšky. I
stupeň ukončilo v tomto školskom
roku šesť žiakov: Bianka Stipulová
(zobcová flauta), Anita Duduczová,
Mátyás Füsi, Klaudia Szegediová,
Gabriela Bitterová (klavír), Matej
Kovár (akordeón). Jozef Köles (keyboard) absolvoval už II. stupeň. Sme
na nich veľmi hrdí, lebo tieto výsledky dosiahli vytrvalou a svedomitou
prácou. Úspešne sa vydaril aj náš
absolventský koncert, absolventi
odchádzali domov krásnymi kyticami od gratulantov.
Začiatkom júna sme zopakovali výchovné koncerty aj v Zlatých
Klasoch pre tunajších škôlkarov a
školáčikov. Deti sledovali hudobné

skladby s veľkým záujmom a reagovali na hudbu prednesenú na klavíri,
zobcovej flaute, akordeóne, husliach, keyboarde či gitare. Malých
muzikantov odmenili potleskom.
11. júna sa konal záverečný
koncert školy. Sálu zdobili práce žiakov výtvarného odboru. Výstava
trvala dva týždne, mohli ju navštíviť aj žiaci okolitých základných
škôl. Vystavené práce sa vyznačovali veľkou pestrosťou a rozmanitosťou techník.
Chceli by sme si získať čím viac
detí pre krásu umenia, preto sme
od 15. júna chodili na prieskum talentov do základných škôl. Zápis do
ZUŠ sa konal 24. júna 2009, ale prihlásiť sa možno aj po tomto termíne.
V mene riaditeľstva chceme vyjadriť vďaku každému, kto nejakou
formou podporil našu školu a tak
prispel k tomu, aby naša práca bola
účinnejšia a efektívnejšia počas celého školského roka.
Po tomto pestrom a aktívnom
školskom roku očakávame zaslúžený
odpočinok. Rozdaním vysvedčenia
každý dostane zaslúžené ohodnotenie a môžu sa začať PRÁZDNINY!
Každému žiakovi, pedagógovi,
kolegovi prajeme prázdniny krásne,
slnečné a bohaté na zážitky!
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Kultúra - verejný život

Súťaž vo varení
4.júla 2009 v našej obci
sa uskutočnil už 3. ročník
„Súťaže vo varení guláša.“
Tento rok predseda poroty
Otto Gubela sprísnil pravidlá. Do guláša sa mohlo
dostať len hovadzie maso,
cibuľa, soľ, červená paprika a iné korenia, ale ani
paprika či paradajky neboli
vylúčené. Na žiadosť obecenstva sa do horúcich kotlov mohli dostať aj zemiaky. Bolo sa treba vyvarovať
diviny, hríbov, inej zeleniny
a tajných receptov, lebo len
tak sa mohla porota objektívne rozhodnúť. Dôraz sa
kládol hlavne na množstvo
a pomer použitých ingrediencií.
Presne o 14.30 hodine
družstvá dostali pokyn na

zapálenie ohňa. Začala sa
trma-vrma okolo kotlov
a kotlíkov. S červenými lícami členovia družstiev
prikladali na oheň, krájali
maso a poplakali si na krájaní cibule. Nad ihriskom
sa šíril veľký dymový oblak
a niesla sa príjemná vôňa,
ktorá prilákala aj obyvateľov obce.13 družstiev
sa pričinilo o to, aby nikto z prítomných nezostal
hladní. Samozrejme najviac družstiev bolo z našej
obce, presne 8 a týmto im
vyslovujeme vďaku. Okrem našich družstiev sa
súťaže zúčastnilo družstvo
zo Šamorína, z Čakan, Rusoviec a družstvo plynárov. Pokiaľ sa varil guláš, o
dobrú zábavu sa staral hu-
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guláša
dobník Ondrej Mayer a dve
moderátorky Tímea Dudás
a Erika Vonyiková, ktoré
pravidelne informovali prítomných o aktuálnom dianí. O 20..00 hodine prišiel
rad na vyhlásenie víťazov.
Hlavné ceny do súťaže poskytli firmy Cosmo Trading
s.r.o., Farkas stavebniny a
Obecný úrad Zlaté Klasy.
Starosta obce Ing. Ladislav
Matiaško a členovia poroty
odovzdali ceny. 1. miesto
získalo družstvo Termék
s.r.o. zo Šamorína a cenu
divákov získalo družstvo
Juraja Leczkyho. Na druhom mieste sa umiestnilo
družstvo Pizzeria Beatrix zo
Zlatých Klasov a na treťom
mieste sa umiestnilo
družstvo Juraja Leczkyho.

Aj touto cestou všetkým
gratulujeme.
Zábava pokračovala do
neskorej noci a všade sa
niesla dobrá nálada. Dúfame, že sa zachová tradícia
a z roka na rok sa zúčastní
a zabaví na takýchto akciách viac obyvateľov našej
obce. Zároveň veľká vďaka
patrí všetkým sponzorom
súťaže: : Farkas stavebniny
Zlaté Klasy, Ruman Jozef
– autocentrum Zlaté Klasy,
Obecný úrad Zlaté Klasy,
Mayer Zoltán – drevovýroba Blatná na Ostrove,
EMP Bratislava, Vlček textil,
Grosstex, Kalmár Karol – Biely dom Zlaté Klasy, Termék
s.r.o. – Šamorín/Mliečno,
Pekáreň Rajček – Kvetoslavov, EK Plus Bratislava.

Pozor, prekvapenie!
M

alí výtvarníci z našej školy sa zúčastnili umelecko-vzdelávacieho projektu,
ktorý zorganizovala VÚB banka pre žiakov
základných škôl v spolupráci so Slovenskou
národnou galériou. Zaujímavý výlet za umením naplnila zážitkami deň detí z našej
školy.
Výlet do hlavného
mesta, návšteva SNG,
účasť na dvoch projektoch Deti navždy deťmi a
Pozor, prekvapenie! naplnili naše očakávania z
tejto akcie. Tridsať detí výtvarného odboru Základnej umeleckej školy zo Zlatých Klasov prežilo
spoznávaním kultúrneho pokladu SNG, ale aj
prechádzkou uličkami centra Bratislavy pekný
deň plný nevšedných zážitkov. V SNG ich sprevádzali ozajstní odborníci, ktorí pútavým spôsobom predstavili jednotlivé obdobia a významných majstrov-maliarov výtvarného umenia.
Po výlete síce unavení ale plní zážitkov sa vracali domov. Spolu s pani učiteľkou Renatou
Liškovou sa rozhodli svoje zážitky zvečniť a
hotové obrazy vystaviť na koncoročnej výstave školy.
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Voľný čas

Autodefence-Wing Tchun
- Inteligetná a efektívna sebaobrana
Základy systému siahaju spred
400 rokov do Číny. Hlavným
ištruktorom Autodefence Wing
Tchun Training Teamu na Slovensku je Sifu Bc. Lali Horváth
zo Zlatých Klasov, ktorý túto
metódu vyučuje 12 rokov.

Čo je Autodefence Wing Tchun?
Autodefence-Wing Tchun je moderný systém sebaobrany založený na
kombinácii ľudskej anatómie a logike, je vhodný pre každého bez
ohľadu na fyzickú kondíciu.Efektívne výcvikové programy poskytujú bezpečné cvičenie a rýchlu
aplikovateľnosť.
Je to jedine Kung-Fu,
ktoré vytvorila žena,
presnejšie shaolinská mníška Ng Mui.
V podstate systém
poskytujúci účinnú
obranu pre slabších,
menších a samozrejme aj pre ženy. Nakoniec systém sa
pomenoval
podľa
prvej žiačky Jim Wing
Chun ( preklad Krásna jar ) „Samozrejme
moji majstri sa tiež
učili v Čine, neskôr
tradičný systém zmodernizovali o nové
prvky, ako je voľný
boj, práca s lapamy
a osobné programy
pre cvičencov.
Majster Milan Prosenica, ktorý minulý
rok zahynul, bol profesionálnym boxeristom, jediným mužom,
ktorý zaviedol zásady

Wing Tchun do profesionálneho
“full contact” súťaženia.Bol európským šampionom v super-ťažkej
váhe a vyhral otvorené majstrovstvo voľného boja v Hong-Kongu
knokautom pred pár rokmi.Milan
mal celkovo okolo 300 ringových
zápasov.
V našom voľnom boji sú iné pravidlá, toto je už modernejšia forma, v podstate euroský smer.
Učením ako bojovať sa učíme ako
nebojovať. Nie preto aby sme ho
neadekvátne použivali.
Prečo sa potom cvičenci učia?
Autodefence spája modernú výuku s plne integrovaným plánom
pre rozvoj osobnosti.

Čiže cvičením sa snažíme seba
spoznať, pochopiť, kde sú naše
hranice, kontrolovať náš strach
prostredníctvom voľného boja na
tréningu. Wing Tchun princípy sa
dajú aplikovať do bežného života,
aj ako životný stýl...
Počas 12 rokov vyučovania som
mal množstvo žiakov, niektorí po
absolvovaní skúšok aj začali vyučovat. Prečo vyučujem? Vyučovanie
ma veľmi zaujíma a napĺňa. Chcel
by som ukázať určity smer pre sebazdokonalenie, a samozrejme
týmto zvyšovať pocit bezpečia a
sebavedomia pre zaujemcov.
Voľné zápasy sú v Anglicku a na
Malte. Prečo? Naša organizácia
existuje viac ako 20 rokov, a má tam
väčšiu základňu. Samozrejme aj zo Slovenska sa zúčastňujú
cvičenci na týchto zápasoch a seminároch
pod vedením hlavného majstra Nick
Smarta. Maximálne
15-20
cvičencov
vyučujeme osobným
a individuálny prístupum, je to ťažšia
forma výuky ale o to
viac účinejšia. Wing
Tchun sa da osvojiť za
3 roky ale až potom
začína byť pokročilým
stupňom...
Centrálna škola sa
nachádza v Bratislave, ktorá je dobre vybavená bojov.
pomôckami. Daľšie
verejné školy sú v
Trnave a v Nitre. Od
roku 2006 vyučujem
formou kurzou-seminárov v Trenčíne a na
Morave.
L. Horváth
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Záver sezóny v znamení úspechov
Ročník 2008/2009 sa do futbalovej kroniky našej dediny zapíše veľkými písmenami. V tomto ročníku takmer všetky družstvá nášho futbalového
oddielu bojovali vo svojich súťažiach o popredné priečky. V dnešnom čísle si spravíme prehľad výsledkov jednotlivých tímov.

A mužstvo
Napriek veľmi ťažkému finišu si toto mužstvo v poslednom kole vybojovalo titul okresného šampióna a získalo oprávnenie v ročníku 2009/2010 štartovať v 5. lige.

Dorast
Toto družstvo síce víťazstvo nezískalo, ale veľmi dlho
bojovalo o majstrovký titul. Napokon sa naši dorastenci
umiestnili na veľmi peknom 2. mieste okresnej súťaže.

Ženské družstvo
Pochvalu si zaslúži aj náš ženský tím. V konkurencii šiestich družstiev získali celkové prvenstvo a posadili sa na
trón okresnej tabuľky.

Majstrovské A mužstvo

Mladší žiaci

Starší žiaci

Veľkú radosť nám spravili aj naši mladí zástupcovia,
ktorí za sebou nechali 34 tímov a mohli sa tak tešiť z
celkového víťazstva v súťaži.

V konkurencii 24 tímov sa družstvo našich starších žiakov umiestnilo na celkovej 18. priečke.

FK ZLATÉ KLASY
V dnešnom čísle budeme pokračovať v predstavovaní tímov, ktoré úspešne reprezentujú našu obec. Na rade je ženské družstvo FK Zlaté Klasy.
Ženské družstvo
Trénerkou a zakladateľkou tohto družstva je Marcela Szikela. Naše dievčatá sú
účastníčkami I. triedy okresnej súťaže. Za tohtoročné výkony si zaslúžia veľký
obdiv, pretože v aktuálnom ročníku 2008/2009 sa stali majsterkami okresu.

Tabuľka žien I. triedy okresnej súťaže:
1. FK Zlaté Klasy 20
2. Dolný Štál
20
3. Rohovce
20
4. Tôň
20
5. Malé Dvorníky 20
6. Vydrany
20

15
14
12
7
3
1

1
3
3
3
3
1

4
3
5
9
14
17

73:21
84:33
66:42
36:47
18:59
12:87

46
45
39
27
12
4

Členky družstva: Zsigmondová Alexandra, Sáhová Monika,
Kuczmanová Anita, Gregušová Michaela, Keszőczeová Monika,
Szikela Marcela, Hurtonyová Emese, Sáhová Anita, Havlíková
Monika, Horváthová Viktória, Polláková Gabriela, Cséfalvayová
Zuzana, Danišová Brigita

Aktuality A mužstva

Aktuality dorastu

V budúcom čísle:

V čase uzávierky tohto čísla sa nachádza A mužstvo jedno kolo pred koncom
súťaže na vynikajúcom prvom mieste
s jednobodovým náskokom. Napriek
nevyrovnaným výkonom v závere
ročníka má toto družstvo po dlhých
rokoch šancu získať majstrovský titul.
To, či sa ročník skončil veľkými oslavami
alebo neúspechom, si rozoberieme v
ďalšom čísle nášho obecného časopisu.

Napriek tomu, že aj dorastencov
čaká posledné kolo súťaže, už teraz
je zrejmé že družstvo pod vedením
Árpáda Vlahyho a Jozefa Hrašku obsadí v ročníku 2008/2009 druhé alebo tretie miesto. Aj členovia tohto
tímu dlho bojovali o majstrovký titul
a pekne reprezentovali náš futbalový
oddiel.

-

ponúkneme vyhodnotenie
ročníka očami trénera A mužstva
si predstavíme dorastenecké
družstvo
Najčerstvejšie informácie o dianí v našom
futbalovom klube nájdete na oficiálnej
klubovej stránke

www.fkzlateklasy.sk
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Kalendár udalostí - správy
SPRÁVY OBECNEJ POLÍCIE

Príslušníci O.P. za druhý štvrťrok riešili tieto prípady:
- Rôzne priestupky v počte 68 z toho 45 pre priestupkov
riešených v blokovom konaní spolu v sume 660eur a
ostatné pohovorom.
- V 12 prípadoch bola hliadka O.P. telefonicky požiadaná
o súčinnosť RZP (112).
- Na OO PZ Šamorín hliadka O.P. predviedla 1 osobu.
- V 2 prípadoch hliadka zadržala štyroch páchateľov
trestného činu krádeže, ktoré odovzdala na ďalšie konanie OO PZ Šamorín (v jednom prípade vlámanie do
garáže, v druhom prípade kradnutie nafty zo zaparkovaného autobusu).
- Dňa 24.5.09 o 13:30 hliadka O.P. pri obchádzke zbadala
ako z objektu ZDŠ slovenská (pre 1. až 4. ročník) stúpa
hustý dym. Po prekontrolovaní objektu hliadka zistila,
že horí časť školy. Na miesto hliadka privolala miestnych hasičov, ktorí požiar spolu s hasičmi okolitých obcí
uhasili.
V rôznych prípadoch pomohli hliadke O.P. obyvatelia
obce a touto cestou im Obecná polícia chce poďakovať.
Telefónne číslo Obecnej polície: 0902 229 734.
OcU

Obecná knižnica
Községi könyvtár

Obecný úrad Zlaté Klasy
Stránkové hodiny
Ügyfélfogadás
Pondelok:
Hétfő:

7.30 hod. - 15.30 hod.

Streda:
Szerda:

7.30 hod. - 16.30 hod.

Piatok:
Péntek:

7.30 hod. - 14.30 hod.

Obedňajšia prestávka - Ebédszünet:
12.00 hod - 12.30 hod.

OZNÁMENIE
Boxklub Zlaté Klasy
usporiada v Zlatých Klasoch

Otváracie hodiny
Pondelok:
Hétfő:
Streda:
Szerda:
Štvrtok:
Csütörtök:
Piatok:
Péntek:

Nyitvatartási idő

dňa 3. - 4. októbra
v telocvični slovenskej základnej školy

7.30 - 13.30
9.30 - 11.30

12.15 - 17.00

CELOSLOVENSKÚ LIGU
s medzinárodnou súčasťou.
Vedenie srdečne pozíva obyvateľov obce.

7.30 - 13.30

OZNAMUJEME OBYVATEĽOM
obce Zlaté Klasy, že v termínoch:

9.30 - 11.30

12.15 - 17.00

Knižnica sa nachádza v areáli ZŠ VJM
v budove ŠKD na 1. poschodí.
A könyvtár a magyar tannyelvű alapiskola
területén, az iskolai klub épületének
1. emeletén található.

9. január 2009
13. február 2009
13.marec 2009
17. apríl 2009
15. máj 2009
12. jún 2009

10. júl 2009
14. august 2009
11. september 2009
9. október 2009
13. november 2009
11. december 2009

sa uskutoční
PRESKÚŠANIE POPLACHOVÝCH SIRÉN
dvojminútovým stálym tónom
vždy o 12.00 hodine.

