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Október 2012           Ročník 9. 
 
Hrozno vo viniciach zreje, Úvod slávny sprievod tvorí, Žiarivý oh ňostroj nad nami svieti, 
zubaté slnko sa na nás smeje. aj pán primátor sa prihovorí. tešia sa z neho dospelí aj deti.  
Začína sa veľký bál -  Výstava zeleniny a ovocia Všetci sa veľmi usilovali, 
Medzibodrožský festival! oči návštevníkov potešia.  aby sme staré tradície zachovali.  
 
Vymaľuj!  
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Naše mesto 
Interview 
 
Redaktor:     Dobrý deň, môžem vám položiť niekoľko otázok, ktoré sa týkajú života v našom  

          meste? 
Respondent: Áno, nech sa páči. 
Redaktor:     Pochádzate z Kráľovského Chlmca? 
Respondent: Áno, a aj celá naša rodina. 
Redaktor:     Ak by som bola turistkou, ktoré miesta v Chlmci by ste mi odporučili navštíviť? 
Respondent: Určite by ste sa mali pozrieť na zrúcaninu hradu Csonkavár. Odtiaľ je krásny  

          výhľad na mesto a široké okolie. Môžete sa tam aj občerstviť vo vínnej pivnici  
          Perényi, kde majú aj výhliadkovú terasu. 

Redaktor:     Poznáte aj ďalšie zaujímavé miesta? 
Respondent: Pri  ceste z hradu je kaštieľ Zuzany Lóranthffyovej, v ktorom je teraz umelecká  

          škola, rímsko-katolícky kostol a Námestie Milénia. Na námestí je socha S. Petőfiho    
         a ďalších osobností, ktoré sa podieľali na histórii a kultúre nášho mesta. 

Redaktor:    Aký je váš názor na súčasný rozvoj mesta? 
Respondent: Páči sa mi obnova Nemocničnej ulice a kruhový objazd na začiatku mesta. Som  

spokojná aj s množstvom kaviarní a možnosťou ubytovania sa v pizzerii Itália. 
Páči sa mi aj relaxačné centrum.  

Redaktor:    Ako ste spokojná so spolunažívaním občanov? 
Respondent: Celkovo som spokojná, aj keď aj v našom meste sa rozmohla kriminalita, ktorú sa  

          snaží mestská polícia udržať pod kontrolou. Spôsobujú ju väčšinou neprispôsobiví    
          občania, nezamestnaní a túlajúce sa deti. 

Redaktor:    Čo vám v našom meste chýba? 
Respondent: Kúpalisko, ktoré bolo ešte začiatkom 80. rokov v prevádzke. 
Redaktor:     Ako si predstavujete budúcnosť nášho mesta? 
Respondent: Predpokladám ďalší rozvoj mesta, viacero obchodných sietí, parkovisko  

          a športové centrum.  
Redaktor:     Ďakujem za rozhovor a dovidenia. 
Respondent: Prosím, dovidenia.  
      Rozhovor uskutočnila Tícia Mihóková, 7. B 
 
 

 
Vinohradnícke tradície 
 
 Na vinobranie sa každý veľmi tešil. Začínalo sa tak, že pred vinobraním si vinohradník 
pripravil sudy, vedrá, putne, debničky a kade tak, že ich vyčistil horúcou vodou. Na vinobranie 
pozval svoju rodinu i známych. Ráno sa všetci naraňajkovali a išli do vinice oberať hrozno. Pri 
oberaní si ženy spievali a rozprávali sa o všeličom. Keď mali plné vedrá, zavolali chlapov 
s putňami a tí odniesli nazbierané hrozno do kadí. Keď boli naplnené, odviezli ich domov na 
dvor.  Doma sa naobedovali a pokračovali v práci. Hrozno najprv pomleli, a potom ho na lise 
vylisovali. Mušt nalievali do drevených sudov, ale najprv odmerali cukornatosť. Sudy boli 
uložené v pivnici. Keď víno vyzrelo, tak ho preliali do druhého suda a už sa mohlo piť. 
 
          E. Kovácsová, 6. A                                                                                  
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Čo sa stalo v našej škole... 
 
Hasičská technika dnes a v minulosti  
 
 Samuel Szimko, žiak 8. C triedy, obsadil v celoslovenskej výtvarnej súťaži „Hasičská 
technika dnes a v minulosti“ 1. miesto v kategórii žiakov od 13 do 15 rokov. 
O svojom úspechu rozpráva takto: 
- Keď si ma zavolala pani učiteľka I. Tóthová, nevedel som si predstaviť, čo sa stalo. 
Bol som veľmi milo prekvapený, keď mi gratulovala a podala list, v ktorom sa písalo, že som 
vyhral 1. miesto vo výtvarnej súťaži. Trošku ma to prekvapilo, lebo súťaž bola už v apríli a ja 
som na to už celkom zabudol. V liste bolo vyjadrené poďakovanie a uznanie žiakom, ktorí sa do 
danej výtvarnej súťaže zapojili. Súťaž vyhlásil generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR a prezident hasičského a záchranného zboru SR. 
 Z listu som sa dozvedel aj to, že sme s pani učiteľkou pozvaní do Bratislavy na 
odovzdávanie cien. Cestovali sme vlakom v nedeľu večer. Dňa 24. septembra 2012 o 9:00 hod. 
bolo slávnostné odovzdávanie cien a diplomov v Dome dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  
v Bratislave. Prezident HaZZ, plk. A. Nejedlý, nám oznámil mená tohtoročných výhercov. 
Z môjho umiestnenia som mal obrovskú radosť, lebo účastníkov bolo až 1 900! Všetci účastníci 
boli šťastní a dojatí. 
 Po udelení cien sme mali občerstvenie, a potom sme sa vybrali na obhliadku mesta. Pre 
mňa to bol veľký zážitok, lebo v Bratislave som ešte nikdy nebol. Videli sme hrad, parlament, 
budovu ministerstva vnútra... 
 Neskôr nás odviezli do najmodernejšej základne hasičov na Slovensku, kde nám 
predviedli najmodernejšiu záchranársku a požiarnu techniku. S pani učiteľkou sme nastúpili 
do koša požiarneho automobilu, ktorý potom zdvihli do výšky 30 metrov. 
 Bol to deň plný zážitkov, ktorý ma bude inšpirovať k tomu, aby som sa kresleniu 
venoval aj naďalej. 
      Foto a text: Samuel Szimko 
 

                        
 
 Dňa 26. 9. 2012 sme sa zúčastnili s mojou spolužiačkou Martinou Chlebecovou 
dejepisného kvízu. Boli tam žiaci zo všetkých tried. My sme zastupovali 5. A. Najprv sme mali 
test. Bolo v ňom 16 otázok o našom meste. Keď sme ho napísali, tak sa nás pani učiteľka T. 
Dajková pýtala ešte na mnoho vecí, ktoré sa týkali Krá ľovského Chlmca. Kým odpovedali 
druhí, dobre sme počúvali a dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti, napr. že náš erb má 700 
rokov. Pani učiteľka nám porozprávala aj zaujímavé príhody z histórie mesta. Umiestnenie 
žiakov jednotlivých tried je nasledovné: 

1. 6.A   5.  5. A, 6. B 
2. 9. A   6.  6. C 
3. 5. C, 8. B  7.  5. B, 7. B 
4. 8. A, 8.C, 9. B    8.  7. A, 7. C 

Súťaž sa mi veľmi páčila a na budúci rok by som chcel tiež súťažiť. 
 

Martin Kasinec, 5. A 
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Vinobranecké oslavy v našej škole  
 

 V dňoch od 28. 9. do 30. 9. 2012 sa v Kráľovskom Chlmci konali vinobranecké oslavy. 
V našej škole nebolo vyučovanie, no napriek tomu sme mali deň plný aktivít. Skoro všetci 
chlapci si  s radosťou zahrali futbal, dievčatá zas hrali celý deň vybíjanú. Hral sa aj volejbal, 
ktorý sa pokúšala zahrať asi polovica školy, od piatakov po deviatakov, dokonca bol aj zápas – 
žiaci proti učiteľom. Veľký úspech mali aj turnaje v stolnom tenise, kde loptičky len tak lietali 
zo strany na stranu. Hralo sa stále, ani jedno stanovište nebolo nikdy prázdne. Okrem 
športových zápasov sa konali aj súťaže v kreativite a zručnosti. Zaujalo stanovište, kde sa 
súťažilo v natieraní rožkov a prišívaní gombíkov. Výtvarníci kreslili výkresy s tematikou 
histórie a súčasnosti nášho mesta. Ich práce sú vystavené v areáli školy. Žiaci si mohli zastrieľať 
zo vzduchovky na terče. Našťastie, z ihrísk sa ozýval iba buchot futbalovej lopty a padanie ping-
pingových loptičiek, lebo každý dával do hry všetky svoje sily. Páčilo sa nám aj to, že hneď ráno 
vyložili na dvor reproduktory a celý deň nám hrala dobrá hudba. 
 Aktivity sa preniesli aj na námestie pred mestským úradom, kde boli kreatívne dielne. 
Náš spolužiak , Patrik Rafael z 8. C, dokonca vyhral 1. miesto v dlabaní hlavy z tekvice 
a dostal 10 - eurovú poukážku do hračkárstva Fischer. Mnohí žiaci sa do školy vrátili s balónmi 
v tvare zvieratiek. Prišla aj regionálna televízia a urobila rozhovor s niektorými žiakmi našej 
školy. Deň sme prežili bez úrazov a všetci sme sa dobre zabavili. 
          Annamária Vitkovi čová, 8. A
         

    
 
 Dňa 25. 9. 2012 sme v kultúrnom dome mohli sledovať muzikál Fontána pre Zuzanu. 
Najprv si ho pozreli menší žiaci, a potom sme išli my z ročníkov 5. – 9. Hneď ako sme si 
pohodlne posadali, muzikál začal. Bol o Zuzanke, ktorá sa zaľúbila do Olivera, ale jej mama jej 
nedovolila byť s ním. Zuzana a jej sestra Maja sa skoro vždy hádali. Tá sa na Zuzanu hnevala, 
lebo ju žiaden chlapec nechcel. Hral tam aj sused, ktorý sa na mladých ľudí stále zlostil, že 
robia neporiadok. Najlepšou kamarátkou Zuzky bola Bela. Aj ona mala kamaráta, ale ten bol 
namyslený. Príbeh sa nakoniec dobre skončil, lebo Oliver opravil z lásky k Zuzane fontánu, pri 
ktorej sa Zuzkina mama zaľúbila do ich otca. Preto ju nazvali  - fontána lásky. Počas 
predstavenia zaspievali herci veľa moderných pesničiek, ktoré sa nám páčili.  
 Mne sa predstavenie veľmi páčilo a ďakujeme mladým hercom z Prešova, že nám 
zahrali také krásne predstavenie.   

Fatime Kurti, 7. B 
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Mosty bez bariér – festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých  

detí 
 

4.ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí – 
Mosty bez bariér  sa v tomto školskom roku konal 19. septembra 2012 v areáli SOŠ  
v Pribeníku. Patronát nad akciou prevzal predseda KSK - JUDr. Z. Trebuľa. 
 Študenti mnohých stredných škôl z nášho kraja tam prezentovali výrobky, ktoré 
vytvorili po čas štúdia na svojich školách. Mohli sme si pozrieť barmanskú show, prácu 
kaderníčok a kozmetičiek, aranžovanie kvetov a výrobu sviečok. Páčili sa mi aj výrobky 
z dreva: drevené stoličky, obrazy vyryté do dreva, ale  aj drevený domček. Zaujala ma najmä 
prehliadka  jesennej a zimnej módy na rok 2012 skupiny AmiWa dizajn, v ktorej predvádzala 
modely aj naša spolužiačka V. Kenészová. Študenti strednej pedagogickej školy nám predviedli 
rôzne tance a zahrali krátke scénky. Chlapcom sa páčilo karate show a ukážky z policajnej 
kynológie a hipológie. Sprievodným podujatím bolo aj vystúpenie Tomáša Buranovského so 
skupinou. 
 So svojimi spolužiakmi sme navštívili aj „ živú knižnicu“. Mohli sme si v nej preveriť 
svoje vedomosti z anglického jazyka, lebo tam bol študent z Anglicka, ktorý je na Slovensku na 
výmennom pobyte. Boli sme zvedaví, ako sa u nás cíti a položili sme mu veľa otázok. 
 Som presvedčená, že každý, kto sa festivalu zúčastnil, sa cítil dobre a bude na tento deň 
dlho spomínať. 

  Viktória Pogányová, 9. B 
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 Vlastná tvorba 
 
Vinobranecké oslavy 
 
Máme jeden známy festival v našom meste: vinobranecké oslavy. 
Volajú ho tak: Kultúrny festival medzibodrožský. 
Slávnostným sprievodom sa začína – je dosť veľkolepý... 
Po sprievode sa občanom sám primátor prihovorí. 
 
Malých záhradkárov výstava zeleniny, vína, ovocia 
každému príjemné zážitky a chuť do obeda prináša. 
Kultúrny program pre každého, aby sme sa dobre zabávali 
a pre deti tvorivá dielňa, aby sa ani ony nenudili... 
 
Humoristi a speváci všetkých svojím umením zaujali, 
Išlo im o to, aby staré tradície zachovali. 
        Daniel Dévald, 9. A 
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KRÍŽOVKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Krížovku zostrojili Angelika Rešková a Szabolcs Varga, 7. B 

 
KVÍZ  
 V kvíze na tento mesiac si môžete preveriť svoje vedomosti o našom meste. Dúfam, 
že sa vám bude dariť! A nezabudnite riešenie kvízu a krížovky odovzdať pani učiteľke 
Hricikovej! Výhercu po zlosovaní odmeníme! 
 

1. Aký názov má námestie v Chlmci?  2. Csonkavár dal postaviť: 
a) Václavské     a) Peter Veľký 
b) Milénium     b) František Rákóczi 
c) Námestie hviezdy    c) gróf Perényi 

 
2. Aký druh kameňa sa ťaží vo Svätušiach? 4. Čo je zobrazené na erbe Chlmca? 

a) andezit     a) vinohrad 
b) mramor     b) strapec hrozna 
c) vápenec     c) Csonkavár 
 

5. Aké zvieratá nežijú na Erősi?   6. Kde v blízkosti Chlmca sa nachádza  
     rašelinisko?  

a) líšky     a) v Pribeníku 
b) soby     b) v Dobrej 
c) ježe     c) v Boli 
 

1. Kto chodí do školy? 
2. Nástroj na šitie 
3. Malá loď 
4. Má meniny 12. 9. 
5. Orgán sluchu 
6. Hviezdička z ľadu 
7. Spoločná cesta do Košíc 
8. Kotúľa sa to 
9. Rastú po daždi 
10. Ťahá voz 
11. Dáva nám ho krava 
12. Stráži dom 
13. Poľnohospodársky stroj 
14. Podlhovasté pečivo 
15. 10. mesiac v roku 
16. Ročné obdobie, v ktorom 

kvitnú stromy 
 



- 8 – 
Maľovanka 
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