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Nézőpont

Lesz - nem lesz TESCO?

Rangelov Babicz Margit a havilap negyedik, áprilisi számában megszólított
a TESCO bevásárlóközpont felépítése
kapcsán, egyben aláírási kampányt szervezett az üzletegység elhelyezése ellen,
mely a park és a speciális iskola közötti területen épülne meg, nem messze a templomtól. Az igaz, hogy a TESCO üzletlánc
szeretne községünkben egy üzletegységet
felépíteni, azonban üzletpolitikája vidéki viszonylatban homlokegyenest eltér
a várositól.
A TESCO üzletlánc elöljárói egyértelműen kinyilvánították szándékukat, miszerint
a nagyobb községekben csak a beépített,
elsősorban forgalmas, azon belül is a főút
melletti terület érdekli őket, melyet idősebb polgáraink is elérhetnek, közlekedési
eszköz igénybevétele nélkül is. Ezeknek

a feltételeknek a fent említett terület megfelel, hasonló területet nem találtunk.
A kérdés tehát így hangzik: Lesz-e
TESCO a volt kézilabdapálya területén
a park és a speciális iskola között vagy
Naszvadon egyáltalán nem lesz?
Mindenkinek joga van saját nézetét elmondani, mellette kiállni. Más dolog viszont a saját (vagy a háttérben valaki más)
célja érdekében félrevezetni, megtévesztő
állításokkal győzködni polgártársainkat,
például úgy, hogy megszűnik a park, a játszótér, az üzletegység üzemeltetése zavarná
a templomi szertartásokat, ezért a falu szélére kellene építeni. Az aláírásgyűjtők olyan
módszereket is alkalmaztak, hogy egy családtag a többi családtag nevében írta alá az
ívet azok tudta nélkül, sőt, néhány imelyi
lakos aláírása is jónak bizonyult. A lakosok

Hľadisko

TESCO – bude-nebude?

Pani Margit Rangelov Babicz vo štvrtom
čísle mesačníka ma oslovila vo veci výstavby obchodnej jednotky TESCO a zároveň,
rozbehla podpisovú akciu proti umiestneniu tohto obchodu medzi park a osobitnú
školu, neďaleko kostola.
Je pravdou, že obchodná sieť TESCO
prejavila záujem v obci postaviť obchod.
Obchodná politika spomínaného obchodného reťazca na dedinách je diametrálne
iná, ako vo väčších mestách.
Predstavitelia reťazca sa jednoznačne vyjadrili v tom smere, že na väčších
dedinách majú záujem stavať výslovne
priamo v zastavanej časti obce, predovšetkým na frekventovaných uliciach,
najmä na hlavnej ceste tak, aby obchod
bol prístupný aj staršej generácii občanov bez použitia osobného automobilu.
Týmto kritériám vyhovuje vyššie spome-

nutý pozemok, iný takýto pozemok sme
nenašli.
Otázka teda znie: Bude TESCO na pozemku bývalého asfaltového ihriska medzi
budovou osobitnej školy a parkom, alebo
nebude vôbec v Nesvadoch?
Každý má právo vyjadriť svoj názor, aj si
za ním stáť. Iná vec je, za účelom dosiahnutia svojho cieľa (alebo niekoho iného v pozadí) zavádzať občanov klamlivými tvrdeniami v tom smere, že výstavbou TESCA
sa zruší park vrátane detského ihriska, že
TESCO môže byť postavené aj na okraji obce, že to bude rušiť cirkevné obrady
a pod. Autori petície sa znížili aj k takým
praktikám, že jedným členom rodiny si nechali podpísať všetkých členov rodiny bez
ich vedomia, dobré boli dokonca aj podpisy imeľských občanov. Na ovplyvňovanie
občanov neváhali využiť aj služby zamest-

befolyásolása érdekében kihasználták az
állami posta alkalmazottját is, aki gyűjtötte
az aláírásokat az emberek hiszékenységével
visszaélve. A demokráciát én személy szerint nem így képzelem el.
Hogy világos legyen a TESCO ügyben.
Ismétlem: A TESCO felépítése Naszvadon
csak abban az esetben lehetséges, ha megfelelő területet találunk a község beépített,
legfrekventáltabb területén. A TESCO felépítése esetén - a már említett területen
a volt aszfaltos kézilabdapályán - a park
és a játszótér is sértetlen marad. A TESCO
felépítése a község külterületén vagy a szélén a beruházónak elfogadhatatlan.
Kérem a lakosságot, mikor e témakörről
mondanak véleményt, vegyék figyelembe
a fent leírt tényeket.
Haris József
polgármester

nankyne štátnej pošty, ktorá na základe
tendenčných informácií zbierala podpisy.
Ja osobne si demokraciu na tento spôsob
nepredstavujem.
Aby bolo vo veci TESCA jasno, ešte raz
opakujem: Výstavba TESCA v Nesvadoch
sa uskutoční len v prípade, ak sa nájde pozemok v zastavanej časti obce, najlepšie na
frekventovanom mieste pri hlavnej ceste.
V prípade výstavby na uvažovanom pozemku - bývalé asfaltové ihrisko medzi budovou
osobitnej školy a parkom - nedôjde k narušeniu parku a ani detského ihriska v parku.
Alternatíva výstavby TESCA na okraji obce
je z hľadiska investora neprijateľná.
Poprosil by som občanov, pokiaľ sa budú
k tejto problematike vyjadrovať, aby brali
v zreteľ vyššie uvedené fakty.
Jozef Haris
starosta obce

„Zárul földi pályám, immár sírba térek...”
2013. május 14-én a reggeli órákban, életének 74. évében szülőfalujában,
Tardoskedden, elhunyt Borbély Péter,
nyugalmazott lelkipásztor.
Borbély Péter 1939-ben született
Tardoskedden. A teológiai tanulmányai
befejezését követően 1963-ban szentelték
pappá, még abban az évben a Losonc melletti Vilkére került. 1964-ben a katonai
szolgálat letöltése után mint káplán hirdette az igét Losoncon, Rozsnyón, Léván.
1970-től Barton, Csúzon, Besenyőn, majd
1991-ig Ipolyságon lelkipásztor.
1992-ben került Naszvadra, ahol még
abban az évben hazahívja az 1947-ben
kitelepítetteket. A községünkben eltöltött közel két évtizedes tevékenysége alatt
az itt élők megszerették, megkedvelték.
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A megbecsülés jeleként a képviselő-testület 2004-ben Naszvad Község Önkormányzatának legmagasabb kitüntetését
- LABORE ET CONCORDIA - MUNKÁ-

VAL ÉS ÖSSZEFOGÁSSAL - adományozta Borbély Péternek.
Egyre súlyosbodó betegsége pihenésre késztette a mindig jókedvű, tettre kész
lelkipásztort. Életének utolsó éveit szülőfalujában, Tardoskedden töltötte. Az utolsó búcsúra is ott került sor a Szent István
plébániatemplomban 2013. május 17-én.
Borbély Péter lelkiatya iránti mély tisztelet
és szeretet jeleként, községünkből többen
is részt vettek a temetési gyászszertartáson, ahol községünk lakói nevében dr.
Haris József polgármester mondott búcsúbeszédet.
Emlékét, míg élünk, megőrizzük. Nyugodjon békében!
NN
Fotó: Holop Ferenc archívuma
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Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület
29. üléséről

Z 29. zasadnutia
zastupiteľstva

Április 25-én ült össze ismét a képviselő-testület, hogy a községünket érintő időszerű ügyekről határozzon. Tíz képviselő jelent meg az
ülésen, ketten munkahelyi elfoglaltságuk miatt hiányoztak. A program elfogadása során Miškovič György kérésére egy új pontot iktattak
a napirendbe: az építésügyi és vállalkozási bizottság közös javaslatát,
amely a községi vagyongazdálkodásról szóló 7/2007 sz. rendelet mellékletének megváltoztatására irányult.
Az ülés legfontosabb napirendi pontja a tavalyi költségvetés lezárása
volt. Ez az anyag több részből állt: a zárszámadást, az auditori jelentést
és a főellenőri beszámolót egy összefoglaló kimutatás egészítette ki.
Az utóbbiból kiderül, hogy a 2012. évi községi költségvetés összege
4,372 millió euró volt. A folyó bevételek összege 2,199 millió, a tőkejellegű bevételeké 1,739 millió, a pénzügyi bevételeké pedig 434 ezer euró
volt. A kiadási oldal szerkezete így alakult: folyó kiadások 2,035 millió,
tőkejellegű kiadások 2,195 millió, pénzügyi kiadások 142 ezer euró.
A folyó és tőkejellegű kiadások összege 292 ezer euróval meghaladta
a megfelelő bevételekét, a hiányt a költségvetési tételek harmadik nagy
csoportja, a pénzügyi műveletek bevételeinek felhasználásával egyenlítette ki a község. Ezeknek a fedezetét banki hitel, a tartalékalap és
2011-ből áthozott pénzeszközök alkotják. A hitelállomány a múlt évben 1,661 millióról 1,945 millió euróra nőtt. A képviselők egyhangúan
és kommentár nélkül elfogadták a beterjesztett anyagot.
A harmadik napirendi pont is összefoglaló dokumentum: a tavalyi
leltározás eredményeit tartalmazó jelentés volt. A 2012. év folyamán
Naszvad község vagyonának értéke 16,939 millióról 18,678 millió euróra nőtt, a gyarapodás tehát 1,739 millió euró.
A kinnlevőségek negyedéves kimutatása következett. Az első negyedév követeléseinek 85 százaléka érkezett be határidőn belül, ez az
arány jónak mondható.
Az egyéb pontok közül elsőként Dobosi Rozália beadványa került
a képviselők elé. A testület nyolc igen szavazat és két tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Festival DR évi 10 euró/nm díjért hat évre
bérbe veheti az egykori magyar iskola egyik épületét. Az elfogadott
határozat ugyanakkor kimondja, hogy a bérlő sikertelen pályázata
esetén a szerződés semmissé válik.
Utána szintén bérleti szerződésről született döntés: az YMCA
naszvadi szervezete a már eddig is használt tetőtér másik helyiségét
is bérelni szeretné az Üzletsor utca 28. szám alatt, az erre vonatkozó
kérelmet mind a tíz képviselő támogatta. A szerződés időtartama itt is
hat év, a díj, akárcsak eddig, jelképes egy euró lesz évente.
A következő pontban három lakásbérleti szerződést hagyott jóvá
a testület az Üzletsor utca 18A. számú bérlakásban. A három bérlő
Turgay Türk, Végvári Karin és Ág Zlatica lesz.
Az utolsó napirendi pont a már említett rendelet-módosítás volt.
Ennek lényege a teraszok bérleti díjának csökkentése: az eddig érvényes 15 euró/nm/év díj májustól legfeljebb 10, legalább 3,50 euró lesz,
a nyitva tartástól és a terasz típusától függően. A tartozást felhalmozó
bérlőkkel csak akkor módosít szerződést a község, ha a hátralék felét
május 1-ig befizetik. A tartozás másik felét július 31-ig kell kiegyenlíteni. A javaslatot 9 képviselő támogatta, egy képviselő tartózkodott
a szavazásnál. A kilencedik pont megszavazása után nem sokkal, hét
óra előtt a polgármester bezárta az ülést.
Takács Zoltán

Obecné zastupiteľstvo opäť zasadlo 25. apríla, aby rokovalo o aktuálnych otázkach týkajúcich sa našej obce. Na zasadnutí sa zúčastnilo
desať poslancov, dvaja chýbali pre pracovné povinnosti. Pri schvaľovaní programu rokovania na žiadosť Juraja Miškoviča bol zaradený nový
bod: spoločný návrh stavebnej komisie a komisie pre podnikateľské
aktivity o zmene prílohy všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2007
o hospodárení a nakladaní s majetkom obce.
Najdôležitejším bodom rokovania bolo schválenie záverečného
účtu za minulý rok. Tento materiál pozostával z viacerých častí: samotný záverečný účet, správu audítora a správu hlavnej kontrolórky
dopĺňala výročná správa obce. Z nej vyplýva, že obec v roku 2012
hospodárila s rozpočtom 4,372 mil. eur. Bežné príjmy boli vo výške
2,199 mil. eur, kapitálové vo výške 1,739 mil. eur a príjmové finančné
operácie predstavovali sumu 434-tisíc eur. Skladba výdavkov bola nasledujúca: bežné výdavky 2,035 mil. eur, kapitálové výdavky 2,195 mil.
eur a výdavkové finančné operácie 142-tisíc eur. Súčet bežných a kapitálových výdavkov presiahol o 292-tisíc eur súčet príslušných príjmov, deficit bol vyrovnaný pomocou príjmov tretej veľkej rozpočtovej
skupiny - finančných operácií. Zdrojom týchto príjmov bol bankový
úver, rezervný fond a prostriedky prenesené z roku 2011. Stav úverov
sa v uplynulom roku zvýšil z 1,661 na 1,945 mil. eur. Poslanci schválili
predložený materiál jednohlasne a bez komentára.
Aj tretí bod rokovania mal súhrnný charakter: bola to správa
ústrednej inventarizačnej komisie o výsledkoch inventarizácie za minulý rok. V roku 2012 sa hodnota majetku obce Nesvady zvýšila zo
16,939 milióna na 18,678 milióna eur, prírastok je teda 1,739 mil. eur.
Nasledoval štvrťročný prehľad o stave pohľadávok. Z pohľadávok
splatných v prvom štvrťroku sa uhradilo 85 percent, tento pomer
možno považovať za dobrý.
V rôznom bode sa ako prvá dostala pred poslancov žiadosť Rozálie Dobosiovej o prenájom nebytových priestorov v bývalej maďarskej
škole. Zastupiteľstvo ôsmimi hlasmi rozhodlo, že Festival DR si môže
prenajať predmetnú miestnosť na 6 rokov za ročné nájomné 10 eur
za štvorcový meter. Prijaté uznesenie pritom hovorí, že v prípade neúspešného uchádzania sa o nenávratný príspevok zmluva stráca platnosť a účinnosť.
Aj v ďalšom priebehu sa rozhodovalo o nájomnom vzťahu: miestne združenie YMCA by si chcelo prenajať aj druhú miestnosť dosiaľ
užívaného podkrovia na Obchodnej ulici č. 28. Žiadosť podporilo
všetkých desať poslancov, obdobie prenájmu je šesť rokov, nájomné tak, ako doteraz - bude symbolické jedno euro.
V nasledujúcom bode sa schvaľovali zmluvy o nájme bytov v dome
na Obchodnej ulici č. 18A. Nájomcami budú Turgay Türk, Karin
Végváriová a Zlatica Ágová.
Posledným bodom programu bola už spomenutá zmena nariadenia. Podstatou tejto zmeny je zníženie sadzieb nájomného za terasy:
doteraz platných 15 eur za štvorcový meter a rok bude od mája najviac
10, najmenej 3,50 eura v závislosti od otváracích hodín a typu terasy.
S nájomcami, ktorí dlhujú, uzavrie obec novú zmluvu len vtedy, ak do
1. mája uhradia polovicu nedoplatkov. Druhú polovicu dlhov treba
uhradiť do 31. júla. Návrh podporilo 9 poslancov, jeden poslanec sa
zdržal hlasovania. Krátko po schválení deviateho bodu, pred siedmou
hodinou starosta uzavrel rokovanie.
Zoltán Takács
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Pre dušu
V biblickej knihe Príslovia 12;1 čítame
zaujímavé slovo: „Kto nenávidí karhanie, je
hlúpy.” A bolo by dobré porozmýšľať o tomto
výroku, nakoľko sme v tomto období oslávili
najprv Deň matiek, 1. júna oslávime Medzinárodný deň detí a 16. júna Deň otcov. Matka, dieťa, otec - rodina. Rodina, ako základná
jednotka ľudskej spoločnosti.
Ako sme na tom v našich rodinách? A ako
sme na tom s výchovou našich detí? Niečo
k tomu nám totiž chce povedať aj múdry Šalamún v danom výroku. Hovorí, že je veľmi
dôležité mať dobrý vzťah k napomínaniu,
lebo ono vedie k väčšiemu poznaniu, k väčšej rozumnosti, k zmene, k náprave a určite
aj k budovaniu vzťahov v rodine. Karhanie,
keď vychádza z lásky, je vždy pozitívne a užitočné.
Lenže, sme toho svedkami, že napomínanie a dohováranie v našich rodinách vyšli
z módy. Naše deti majú toľko slobody a toľko
možností, ako nikdy predtým. Majú všetko
a môžu všetko. Nič sa im nezakazuje, nič ne-
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Kresťanská rodina
prikazuje, môžu si robiť všetko, čo len chcú.
A to vedie k tomu, že ich nevieme zvládnuť.
Deti nám bijú v školách učiteľov, a keď je
málo, pridajú sa aj rodičia. Chýba úcta k autoritám, medzi mladými vládne drzosť a arogancia. Toto je ovocie voľnej a tolerantnej
výchovy.
Starý otec hovorí: Moji rodičia sa mi nikdy
nijako extra nevenovali. Nepísali so mnou
úlohy, ani sa so mnou neučili. Nemali čas,
stále robili na poli, ale ja som musel robiť
s nimi. Mal som povinnosti a zodpovednosť.
Dnes sa v mnohých rodinách deťom venujeme viac ako v minulosti. A predsa je to
ovocie horšie. Deti obskakujeme, príliš im
dávame najavo, že sú dôležité, a oni majú potom pocit, že sa celý svet točí iba okolo nich.
Že všetko môžu robiť a každý sa im musí prispôsobiť.
Malé deti pozerajú do noci televízor, cez
internet majú prístup ku všetkému možnému, po nociach sa túlajú po uliciach len preto, že v dnešnej dobe netreba hovoriť NIE.

Neexistuje karhanie, napomínanie, zakazovanie. A tak sa mladým ľuďom strácajú hranice, v ktorých sa môžu a majú pohybovať,
stráca sa im prehľad v tom, čo je dobré a čo je
zlé, čo si môžu dovoliť a čo nie.
Keď vidím dnes rodičov, ktorým malé 5 či
6-ročné dieťa rozkazuje, alebo nadáva a oni
nevedia, čo robiť, len sa mu doprosujú a obskakujú, ako keby ono vo všetkom rozhodovalo, tak sa pýtam: čo bude robiť, keď bude
mať 16? Čo pre neho tí rodičia budú znamenať, keď si ich v malom veku neváži a nie sú
pre neho autoritou?
Karhanie je preto veľmi dôležitým prvkom
pri výchove. Myslime na to pri našich deťoch.
Myslime na to, ak chceme, aby z našich detí
niečo bolo. Nebojme sa byť prísny a veľa od
nich vyžadovať. Deti musia mať svoje povinnosti a svoju prácu. Musia sa naučiť zodpovednosti. Ak si na to dáme pozor, raz určite
príde čas, keď nám za to naše deti budú vďačné.
Mgr. Mária Popičová
zborová farárka

Priateľstvo nepozná hranice
V dňoch 10.-12. mája 2013 navštívili náš Evanjelický cirkevný zbor
v Nesvadoch Slováci zo Srbska. Naše priateľstvo sa začalo už vlani, keď
sme zorganizovali zborový zájazd do malej slovenskej osady Biele Blato. Pobudli sme tam tri dni, pričom sme navštívili Slovenský evanjelický
a.v. cirkevný zbor, Miestny odbor Matice slovenskej a mnohé iné miesta,
ktoré nám priblížili ich dejiny a život na Dolnej zemi. Dozvedeli sme sa,
že sa v roku 1883 na územie dnešného Bieleho Blata prisťahovalo 180 slovenských rodín.
Hneď po príchode si Slováci vytvorili Evanjelický cirkevný zbor a vybudovali slovenskú školu. V roku 1932 založili Miestny odbor Matice
slovenskej. Pestovali folklórnu a divadelnú činnosť. Dnes v Bielom Blate
žije malá slovenská enkláva, niečo nad 500 duší, čo činí viac ako tretinu
celkového počtu obyvateľov. Zoskupení v Matici slovenskej spolu so Slovenskou evanjelickou a.v. cirkvou a školou sa snažia zachovať slovenskosť
a pritom si ctiť aj spoluobčanov inej reči a kultúry. Najviac nás oslovila ich
otvorenosť a pohostinnosť, ktorými si ihneď získali naše srdcia. Preto sme
sa rozhodli, že ich pozveme na návštevu do Nesvád.
Ako prvé nás prekvapil ich počet, keď sa z autobusu vyrojilo 48 nadšených cirkevníkov a matičiarov. Ubytovali sme ich v rodinách, kde sa
počas troch dní vytvorili skutočné priateľstvá. Na obecnom úrade nás privítal pán starosta JUDr. Jozef Haris, ktorý našim hosťom priblížil dejiny
a súčasnosť obce Nesvady. Na prechádzke obcou nás sprevádzal aj riaditeľ
miestneho kultúrneho strediska František Holop, ktorý nám predstavil
činnosť kultúrneho strediska a Dom ľudových tradícií.
Nesvadskú verejnosť potešili naši hostia celovečerným kultúrno-umeleckým programom dňa 11. mája, ktorý po organizačnej stránke zabezpečil Miestny odbor Matice slovenskej v Nesvadoch. Naši hostia nás týmto
vystúpením presvedčili, že sa slovenskosť, folklór a tradície dajú pestovať
aj v cudzom prostredí. Ich tance, spevy a recitácie boli toho dôkazom.
V nedeľu sme na službách Božích spoločne oslávili Deň matiek, kde
vystúpil aj hosťujúci spevokol ELPIS.
Sme nesmierne vďační Pánu Bohu, že toto stretnutie korunoval svojim
požehnaním. A s našimi hosťami - teraz už priateľmi - sme si sľúbili, že
vo vzájomných návštevách budeme pokračovať a že sa stretneme znovu,
najbližšie v Bielom Blate.
Mgr. Mária Popičová
zborová farárka
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Hostia z Bieleho Blata po privítaní v Nesvadoch

Vystúpenie hosťujúceho spevokolu ELPIS

Z vystúpenia hostí v Dome kultúry

Novum Naswod

Naszvadiak...
Németh Gyula:

Nesvadský spoločenský mesačník
Mottó:
„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fiát megbecsülésével
megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”
(Makovecz Imre)

Baji Mester

Vannak sokszor nagyon furcsa játékai a véletlennek! Hányszor hallottuk már életünk során kimondva, vagy olvastuk leírva
ezt a mondatot. S akkor döbbenünk rá mindig igazára, amikor
olyannal találkozunk, mint az alábbi történet.
Baji Mihály bútorfonó Mester életének története. Ha nincs
a múlt század eleji, megrögzült vallási szokásrend, Baji Mester
föltehetően sohasem kerül Naszvadra, s ma elképzelni is nehéz
lenne leszármazottait nem magunk közt tudni ebben a közösségben. A fiatal, békéscsabai Baji Mihály és kedvese, Novotny Mária
boldogságának semmi nem állt útjában annak idején, csupán
annyi, hogy egyikük katolikus, másikuk református vallású volt.
Ez viszont untig elég volt ahhoz, hogy szökniük kelljen hazulról, hogy együtt képzelhessék el további közös életüket. A Pesten
tanult bútorfonó Mester és kedvese Léván kötött ki, házasodtak
össze, s Baji Mester egy ideig ott is tanított egy ilyen típusú szakiskolában. S valahol itt, ebben az időben kerül Naszvad is a látókörbe. Hogy pontosan mikor, nem tudom, valamikor az elmúlt
század tízes éveiben talán, vagy a húszas éveinek elején.
Naszvad, mint a folyóparti települések bármelyike, fűzben, fűzfavesszőben mindig is gazdag volt, a kosárfonás és egyéb használati tárgyak vesszőből való készítése több évszázados mesterség
volt a településen. A XIX. század utolsó éveiben szabályozták
a Nyitra folyónak ezt a szakaszát (a folyó eredeti, szabályozatlan
medre itt addig pár száz méterrel nyugatabbra volt a jelenleginél, s a régi folyómeder egy-egy szakasza még ma is megtalálható
például a Csúzréti, Nagylaposi vagy Morotvai dűlőben).
A folyó szabályozása után megépült az úgynevezett kosártelepi
gátőrház, amely még ma is megtalálható az eredeti helyén, majd
fokozatosan a községből is néhány család megtelepedett a gátőrház környékén. Fűzfa, s ebből adódóan fűzfavessző, amint az
már előbb is leíródott, a folyó szabályozása előtt is, meg utána is
rengeteg volt a Nyitra mentén. Erre, illetve a naszvadi kosárfonók ügyességére alapozva, amint azt az itt látható régi képeslap
is tanúsítja, a Vág-balparti ármentesítő társulat a gátőrház szomszédságában felépíttetett, s a kép tanúsága szerint 1900-ban már
működtetett is egy bútor- és kosárfonó műhely az ahhoz tartozó
hatalmas, jórészt az ártérben lévő gyümölcsös és zöldséges kert-

tel (a kertre, meg a gátőrház környékén elhelyezett rőzsekévékből
rakott asztagokra, amit
a nagy árvizek idején az
úgynevezett nyúlgátak
építéséhez használtak)
gyerekkorából még e
sorok írója is emlékszik.
Nos, a társulat, mint
írtam az előbb, valamikor a tízes években,
vagy valamikor a húszas évek elején a lévai
szakiskolában
tanító
Baji Mestert átcsábította a kosártelepi vesszőfonó műhely irányítására. Az ő irányítása mellett indult be teljesen a vesszőből
készült bútorok fonása a Kosártelepen, és ezek a bútorok aztán
nemcsak itthon, hanem a szélesebb nagyvilágban is öregbítették
Baji Mester és a naszvadi vesszőfonók hírnevét.
A Kosártelepen megtelepedett Baji Mesternek és feleségének, Novotny Máriának hét gyermeke született. Legidősebb,
Mihály fia Magyarországra került, akárcsak harmadiknak született gyermeke, Irén (Haris Gyuláné) is. Mária lánya a Györe,
Laci fia a Baji, Bözsi a Kutrucz, Ilona a másik Haris, Jolán pedig a Luzsica, illetve Jakubík dinasztiák első Baji leszármazottai.
Édesanyjuk, Novotny Mária, sajnos, aránylag fiatalon hunyt el,
és a kis vesszőfonó műhely is, amely ma már csak e régi képeslapon vagy egy-egy, valahol tán kallódó régi fényképen látható,
a második világháború idején leégett és megszűnt. Baji Mester
beköltözött a faluba, másodszor is nősült, és idős korában itt is
halt meg. Ma is emlékszem idős alakjára, ahogy jó időben ott
üldögélt a Holt-Nyitra-parti házának udvarán, várva vasárnaponként, hogy hétvégi újságkihordóként bezörgessek kapuján
a Vasárnapi Új Szóval.
A teljesség kedvéért tegyük hozzá a fentebb leírtakhoz, hogy
éppen e hagyományokra építve, a múlt század második felében
ismét működött néhány évtizeden át egy kosárfonó műhely
Naszvadon, de már nem kint a Kosártelepen, hanem benn a faluban, a mai Hársfa utcában. Főleg üvegdemizsonokat fontak be
ebben a műhelyben, az első időszakban még fűzfavesszővel, később azonban már a vesszőt helyettesítő műanyagszállal.
Furcsa játékai vannak néha a véletlennek. Ugye, hányszor hallottuk már életünk során kimondva, vagy olvastuk leírva mindezt. S hányan döbbenünk rá igazára, hasonló történetek kapcsán,
mint Baji Mihály bútorfonó Mester életének története. A történet, amely ma már kicsit talán mindnyájunk története is, hisz elválaszthatatlan ma már a naszvadi közösség múltjától, jelenétől.
Mint annyi sok ismert vagy nagyon sok esetben, éppen ismeretlen történetünk.
Baji Mester... Nem véletlenül írom mindvégig így, nagybetűvel.
A Mester úr volt mindvégig a kosártelepi társulati műhelyben, és
a naszvadiak egy bizonyos generációja számára A Mester úr is
maradt, élete végéig.
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15 ó
16 ó
16 ó

16:50 ó
17:40 ó
18:40 ó
20 ó

2013. május 31., péntek
9ó
14 ó
16 ó

18 ó
20:30 ó

24 ó

Gyermeknap - a helyi alapiskola szervezésében
Csavar Színház előadásában az „EMBEER” című darab
Kiállításmegnyitók
16 ó
Katolikus templom - Tóth Szvetlána zománcművek
16:30 ó Szabadidő Központ - Kalmár Pál festményei
17 ó
Kelt Garden vendéglő - Sidó Balázs bőrdíszműves tárgyai
17:30 ó Evangélikus templom - Hollóssy Katalin zománcművek
18 ó
Éder vendéglő - Végh Éva művei
18:30 ó Helyi Művelődési Központ - A Tűzvirág - Nemzetközi Zománcművészeti
Seregszemle kiállítása a nagyteremben, a hajósi Nemzetközi Alkotótábor
gyűjtőkiállítása a balkonon és a kamaraszínházban
További kiállítások: Csemadok Galéria és a Tájház udvara, állandó nyitva
tartással az elmúlt évek gyűjteményéből.
Carson együttes - szórakoztató zene - kőszínpad
Ünnepi megnyitó - nagyszínpad - dr. Haris József, Naszvad község polgármestere,
műsorvezető: Bíró Tamás
Hot Jazz Band (HU) zenekar élőkoncertje - világslágerek Hot Jazz Band módra
Ifj. Szőllőssy Sándor és cigányzenekara, énekel Szabó László nótaénekes
Napijegy ára: 5.- €
Záróra

21 ó

20 ó

1. jún 2013, sobota
9h

14 h

31. máj 2013, piatok
9h
14 h
16 h

18 h
20:30 h

24 h

Deň detí - v organizovaní miestnej ZŠ
„ČLOVEEK”, divadelné predstavenie divadla Csavar
Vernisáže výstav
16 h
Rímskokatolícky kostol - Svetlana Tóth tvorba zo smaltu
16:30 h Centrum voľného času - Pál Kalmár maľby
17 h
pohostinstvo Kelt Garden - Balázs Sidó tvorba z kože
17:30 h Evanjelický kostol - Katalin Hollóssy tvorba zo smaltu
18 h
hostinec Éder - tvorba Évy Végh
18:30 h Miestne kultúrne stredisko - Výstava Medzinárodnej prehliadky umeleckého
smaltu - Tűzvirág vo veľkej sále, na balkóne a komornej sále výstava kolekcie
z tvorivého tábora v Hajósi
Ďalšie výstavy: galéria Csemadoku a dvor Domu ľudových tradícií, výstavy zo
zbierky tvorby z predošlých rokov - otvorené trvalo
skupina Carson - živá hudba - kamenné pódium
Slávnostné otvorenie - veľké pódium - Dr. Jozef Haris, starosta obce Nesvady,
moderátor: Tamás Bíró
Hot Jazz Band (HU) live koncert - svetové šlágre na spôsob Hot Jazz Band
Alexander Szőllőssy ml. a jeho cigánska kapela, spieva László Szabó
Záverečná hodina
Cena denného lístku: 5.- €

15 h
16 h
16 h

16:50 h
17:40 h
18:40 h
20 h

2013. június 1., szombat
9ó

14 ó
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Kézművesek vására - Borok és Pálinkák Udvara
NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA
Kiállítások nyitva tartása 20 óráig
Népművészeti kavalkád – Csemadok Alapszervezet Naszvad - nagyszínpad
Búzavirág éneklőcsoport
Bánházi Dóra
Viza citerazenekar
Szabó Julcsi
Sústya citerazenekar
Kis Richárd
KisViza citerazenekar
Zachar Bianka
Pettyem néptánccsoport
Slávik Bibiána
Kispettyem néptánccsoport
Ágh Erika

Szőllőssy Sándor és cigányzenekara - kősz
Gubík Magdi
Ünnepi akadémia - Nemzetközi Zománcmű
Közreműködik a komáromi Gaudium vegye
Szék község Románia - nagyszínpad
Piros-Fekete Hagyományőrző Néptáncegy
Nagyigmánd nagyközség Magyarország Zúgó Néptáncegyüttes - nagyszínpad
Szőllőssy Sándor és cigányzenekara - kősz
Rigó Mónika
Forgószél táncegyüttes: Táncról-táncra,
kísér a Tarsoly zenekar - nagyszínpad
Szőllőssy Sándor és cigányzenekara - kősz
Prímástalálkozó - Fonogram-díjas előadás
résztvevők: Pál István Szalonna, hegedű
Lakatos Róbert, brácsa, hegedű
Balogh Kálmán, cimbalom
Both Miklós, gitár
Dresch Mihály, fúvós hangszerek
Vizeli Balázs, hegedű
Herczku Ágnes, ének
Korpás Éva, ének
Doór Róbert, nagybőgő
Mester László, brácsa
Retro Disco - DJ Čeku, sztárvendég Jozef Sl
környékünkön. Utcabál a sörsátorban hajnal
Külső helyszín:
BLUES KOCSMA a Kelt Garden Vendéglő k
Tengs Lengs (HU)

21 h

20 h

Trh remeselníkov - Vínny a pálenkový dvor
MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ TVORIVÁ ŠK
Výstavy otvorené do 20. hodiny
Folklórny program – ZO Csemadok Nesvad
spevokol Búzavirág
citarová skupina Viza
citarová skupina Sústya
citarová skupina KisViza
folklórny súbor Pettyem
folklórny súbor Kispettyem
Alexander Szőllőssy a jeho cigánska kape
Magdi Gubík
Slávnostná akadémia - vyhodnotenie Medz
odovzdanie ocenení. Účinkuje spevácky zbo
Obec Szék Rumunsko - veľké pódium
Folklórny súbor Piros-Fekete
Obec Nagyigmánd Maďarsko - veľké pódiu
Folklórny súbor Zúgó - veľké pódium
Alexander Szőllőssy a jeho cigánska kape
Mónika Rigó
folklórny súbor Forgószél: Z tanca na tanec
Alexander Szőllőssy a jeho cigánska kape
Stretnutie primášov - predstavenie ocenen
István Pál Szalonna, husle
Róbert Lakatos, viola, husle
Kálmán Balogh, cimbal
Miklós Both, gitara
Mihály Dresch, dychové nástroje
Balázs Vizeli, husle
Ágnes Herczku, spev
Éva Korpás, spev
Róbert Doór, kontrabas
László Mester, viola
Retro Disco - DJ Čeku, hosť: najznámejší DJ
Veselica do svitania v pivnom stane.
Externé dejisko:
BLUESOVÁ KRČMA v záhrade hostinca Kelt
Tengs Lengs (HU)
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kőszínpad

2013. június 2., vasárnap

ncművészeti Seregszemle kiértékelése, díjak átadása.
vegyes kar - HMK nagyterem

9ó

13 ó
13:30 ó

ncegyüttes
zág - nagyszínpad
kőszínpad
cra,
kőszínpad
őadás,

20 ó
21 ó

Kézművesek vására - Borok és Pálinkák Udvara
NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA
Kiállítások nyitva tartása 20 óráig
Carson együttes - szórakoztató zene - kőszínpad
Fúvószenekarok találkozója, avagy fúvószene rendhagyó módon - sörsátor,
nagyszínpad, közreműködnek:
13:30 ó MARANATA, Naszvad (SK)
14:20 ó BÁCSBOKODI FÚVÓSZENEKAR, Bácsbokod (HU)
15 ó Carson - kőszínpad
15:30 ó DANIEL SPEER BRASS, Pécs (HU)
16:10 ó Jam Duo - kőszínpad
16:50 ó DECHOVÝ ORCHESTR BYSTŘIC, Czantorie (CZ)
17:30 ó Erich Boboš & Marek Wolf - kőszínpad
18:10 ó SELČIANKA, Banská Bystrica (SK)
18:50 ó Carson - kőszínpad
19:20 ó TANEČNÝ ORCHESTER TOX Jaroslava Trnky, Městec Králové (CZ)
Nótár Mary - kőszínpad
Pangea - The Beatles Revival Band, a Beatles korszak felelevenítése felső fokon
Napijegy ára: 5.- €

2. jún 2013, nedeľa
9h
zef Sloboda, a 80-as évek legismertebb DJ sztárja
ajnalig.

13 h
13:30 h

glő kertjében
Napijegy ára: 5.- €

dvor
VÁ ŠKOLA

Trh remeselníkov - Vínny a pálenkový dvor
MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ TVORIVÁ ŠKOLA
Výstavy otvorené do 20. hodiny
skupina Carson - živá hudba - kamenné pódium
Stretnutie dychových kapiel, alebo dychová hudba neobvyklým spôsobom pivný stan, veľké pódium, účinkujú:
13:30 h MARANATA, Nesvady (SK)
14:20 h Dychová hudba BÁCSBOKOD, Bácsbokod (HU)
15 h Carson - kamenné pódium
15:30 h DANIEL SPEER BRASS, Pécs (HU)
16:10 h Jam Duo - kamenné pódium
16:50 h DECHOVÝ ORCHESTR BYSTŘIC, Czantorie (CZ)
17:30 h Erich Boboš & Marek Wolf - kamenné pódium
18:10 h SELČIANKA, Banská Bystrica (SK)
18:50 h Carson - kamenné pódium
19:20 h TANEČNÝ ORCHESTER TOX Jaroslava Trnky, Městec Králové (CZ)
Mary Nótár - kamenné pódium
Pangea - The Beatles Revival Band, cestovanie do doby Beatlesu na vysokej úrovni
Cena denného lístku: 5.- €

esvady - veľké pódium
Dóra Bánházi
Julcsi Szabó
Richárd Szabó
Bianka Zachar
Bibiána Slávik
Erika Ágh
kapela - kamenné pódium

2013. június 3., hétfő

Medzinárodnej prehliadky umeleckého smaltu,
y zbor Gaudium z Komárna - veľká sála MSK

3. jún 2013, pondelok

20 h
21 h

9ó

9h

NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA
Kiállítások nyitva tartása 20 óráig
MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ TVORIVÁ ŠKOLA
Výstavy otvorené do 20. hodiny

pódium

2013. június 4., kedd

kapela - kamenné javisko

9ó

tanec, sprevádza kapela Tarsoly - veľké javisko
kapela
enené cenou Fonogram, účinkujúci:

18 ó
20 ó
21:30 ó

NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA
Kiállítások nyitva tartása 20 óráig
Carson együttes - szórakoztató zene - kőszínpad
Friends zenekar, már visszatérő vendég
X-Faktor 2012 - Oláh Gergő
Napijegy ára: 5.- €

4. jún 2013, utorok
9h
18 h
20 h
21:30 h

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ TVORIVÁ ŠKOLA
Výstavy otvorené do 20. hodiny
skupina Carson - živá hudba - kamenné pódium
skupina Friends, už pravidelný hosť
X-Faktor 2012 - Gergő Oláh
Cena denného lístku: 5.- €

ší DJ 80-tich rokov v našom regióne Jozef Sloboda.

Kelt Garden
Cena denného lístku: 5.- €

2013. június 5., szerda
9ó
18 ó
20 ó
21:30 ó

NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA
Kiállítások nyitva tartása 20 óráig
Carson együttes - szórakoztató zene - kőszínpad
Last Blues Band, Ekecs
Pál Dénes, a The Voice Magyarország hangja győztese 2012-ben
Napijegy ára: 5.- €
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5. jún 2013, streda
9h

18 h
20 h
21:30 h

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ
TVORIVÁ ŠKOLA
Výstavy otvorené do 20. hodiny
skupina Carson - živá hudba kamenné pódium
Last Blues Band, Okoč
Dénes Pál, výherca súťaže The Voice
Maďarsko v roku 2012
Cena denného lístku: 5.- €

2013. június 6., csütörtök
9ó
18 ó
20 ó
21:30 ó

NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA
Kiállítások nyitva tartása 20 óráig
Carson együttes - szórakoztató zene - kőszínpad
Expired Passport
Desperado
Napijegy ára: 5.- €

6. jún 2013, štvrtok
9h

18 h
20 h
21:30 h

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ
TVORIVÁ ŠKOLA
Výstavy otvorené do 20. hodiny
skupina Carson - živá hudba kamenné pódium
Expired Passport
Desperado
Cena denného lístku: 5.- €

2013. június 7., péntek
9ó
18 ó
20 ó
21 ó
22 ó
23:30 ó
20 ó

NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA
Kiállítások nyitva tartása 20 óráig
Carson együttes - szórakoztató zene - kőszínpad
Maiden Tribute Band - Iron Maiden Revival Band
QUEENLESS - QUEEN Revival Band
Discoshow Mickeyvel, sztárvendég:
BÁRÁNY ATTILA
Külső helyszín:
BLUES KOCSMA a Kelt Garden Vendéglő kertjében
Sonia & The Soulbreakers (Peru-HU) (HU)
Napijegy ára: 8.- €

Novum Naswod
14 ó
15 ó
16 ó
16:30 ó
21 ó
22 ó

LL Junior - kőszínpad
SZMAZE könnyűzenei fesztivál a nagyszínpadon
Tücsök Nikolett - kőszínpad
SZMAZE könnyűzenei fesztivál a nagyszínpadon
Pataky Művek
EDDA Művek
Napijegy ára: 10.- €

8. jún 2013, sobota
9h

13 h
13 h
14 h
15 h

16 h
16:30 h

21 h
22 h

Trh remeselníkov - Vínny a pálenkový dvor
MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ TVORIVÁ ŠKOLA
Výstavy otvorené do 20. hodiny
Pouličná hudba - živá hudba na kamennom pódiu hviezdy televízie Muzsika
SZMAZE - festival popovej hudby na veľkom pódiu
LL Junior - kamenné pódium
SZMAZE - festival
popovej hudby
na veľkom pódiu
Nikolett Tücsök veľké pódium
SZMAZE - festival
popovej hudby na
veľkom pódiu
Pataky Művek
EDDA Művek
Cena denného lístku: 10.- €

2013. június 9., vasárnap
9ó
13 ó
13:30 ó
14:50 ó
15:30 ó
16:30 ó
17:30 ó
19 ó
20 ó

Kézművesek Vására - Borok és Pálinkák Udvara
Kiállítások nyitva tartása 20 óráig
Térzene - szórakoztató zene a kőszínpadon
Komáromi Dixieland Band (SK) - nagyszínpad
Régi Csibészek - kőszínpad
Memory Team (SK) - nagyszínpad
Mészáros Tamás - kőszínpad
Fivérek (HU) - nagyszínpad
Kaczor Feri - kőszínpad
GERENDÁS PÉTER és zenekara, vendég: RADICS GIGI

7. jún 2013, piatok
9h
18 h
20 h
21 h
22 h
23:30 h
20 h

MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ TVORIVÁ ŠKOLA
Výstavy otvorené do 20. hodiny
skupina Carson - živá hudba - kamenné pódium
Maiden Tribute Band - Iron Maiden Revival Band
QUEENLESS - QUEEN Revival Band
Discoshow s Mickeym, hosť:
ATTILA BÁRÁNY
Externé dejisko:
BLUESOVÁ KRČMA v záhrade hostinca Kelt Garden
Sonia & The Soulbreakers (Peru-HU) (HU)
Cena denného lístku: 5.- €

2013. június 8., szombat
9ó

13 ó
13 ó

Kézművesek vására - Borok és Pálinkák Udvara
NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA
Kiállítások nyitva tartása 20 óráig
Térzene - szórakoztató zene a kőszínpadon - a Muzsika
TV sztárjai
SZMAZE könnyűzenei fesztivál a nagyszínpadon

FIGYELEM!

Jegyek elővételben megvásárolhatóak
az Egészségügyi Központ előtti újságárusnál.
A 10 napos jegy ára elővételben 18.- €
Az elővételben megvásárolt jegyek idén is sorsolásra kerülnek 2013. június 9-én, 20,30 órakor az esti főműsor előtt.
A szerencsés nyertes a 10 nap felhőtlen szórakozás után
Magyarország legközkedveltebb üdülőközpontjában,
Hajdúszoboszlón pihenhet!
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Napijegy ára: 5.- €

9. jún 2013, nedeľa
9h
13 h
13:30 h
14:50 h
15:30 h
16:30 h
17:30 h
19 h
20 h

Trh remeselníkov - Vínny a pálenkový dvor
Výstavy otvorené do 20. hodiny
Pouličná hudba - živá hudba na kamennom pódiu
Komárňanský Dixieland Band (SK) - veľké pódium
Régi Csibészek - kamenné pódium
Memory Team (SK) - veľké pódium
Tamás Mészáros - kamenné pódium
Fivérek (HU) - veľké pódium
Feri Kaczor - kamenné pódium
PÉTER GERENDÁS a jeho kapela, hosť: GIGI RADICS
Cena denného lístku: 5.- €

POZOR!

Lístky v predpredaji si môžete zakúpiť
v novinovom stánku pred Zdravocentrum!
Cena 10-dňového lístku v predpredaji je 18.- €.
Lístky zakúpené v predpredaji sa aj tento rok budú žrebovať 9. júna 2013 o 20,30 hod. pred hlavným večerným programom.
Šťastný výherca po 10-dňovej bezstarostnej zábave
si môže oddýchnuť v najobľúbenejšom rekreačnom stredisku
Hajdúszoboszló v Maďarsku!

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský mesačník

IV. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar
Népmesemondó Verseny
Regionális elődöntő, Komárom, Csemadok székház, 2013. május 07.
Nem az első alkalom, hogy szervezetünk
mesemondó versenyen is jelen van, talán
a változás csak annyi, hogy míg 2012-ben Kis
Richárd képviselt bennünket, úgy idén már
bővült a mesemondóink sora.
Slávik Bibiána, Zachar Bianka és felnőtt kategóriában Ágh Erika, mindhárman Imelyről,
képviselték a naszvadi Csemadokot. A fiatal
mesemondóinkat Ágh Erika készítette fel,

közös munkájuknak eredménye pedig, hogy
mindhárman ezüst sávos besorolást értek el,
és továbbjutottak a megmérettetés következő
szakaszába.
Ágh Erika arany sávos besorolást kapott,
neki ez már negyedik alkalommal sikerült
pályafutása során, és természetesen ő is továbbjutott.
A meséket, amelyekkel részt vettek a versenyen, élőben is hallhatjuk majd tőlük
2013. június 1-én
a Tűzvirág - Nemzetközi Képzőművészeti és Zenei Fesztivál keretén belül
megrendezésre kerülő Népművészeti
kavalkád műsorrészben. Természetesen
a többi hagyományőrző csoportunkkal
együtt.
-DR-

Szükségünk van a szókimondásra
Érdekes előadásnak lehettünk szem- és
fültanúi 2013. május 10-én a Helyi Művelődési Központ kamaraszínház termében.
A Csemadok helyi szervezetének meghívására érkezett községünkbe dr. Papp
Lajos szívsebész professzor, aki fiatal korában, 1966-ban még a mecseki ércbányában
földalatti csillésként dolgozott, majd megjárva az élet számára tartogatott dimbesdombos útját, 1989-ben kiérdemelte a soksok, magukban is értékes címek mellett az
orvostudományok doktora címet is. Az eltelt idő alatt ezrek szívét operálta meg, ezrek egészségét próbálta meg helyreállítani.
Életútjáról, az elmúlt több mint 60 év alatt
szerzett élettapasztalatairól szerezhettünk
tudomást a tartalmas és érdekes előadása során, amelynek kitérői szorosan összefüggtek napi életünkkel, a ránk ható környezettel, gyógyszerekkel, élelmiszerekkel, de lelki és szellemi életünkkel egyaránt.
Sokunkat meggyőzött arról, hogy életünk egy küldetés és ajándékként kell, hogy azt elfogadjuk és bizonyára mindenki egyetértett azon
megjegyzésével, hogy egyik legnagyobb ellensége szervezetünknek,
azon belül a szívünknek a gyűlölet, amelyet egyre több ember szít
felebarátja ellen. Szinte könyörögve kért bennünket, hogy békéljünk
meg egymással, tanuljuk meg elfogadni egymást olyannak, amilyenek
vagyunk, tanuljunk meg szeretni, mosolyogni, tanuljuk meg tisztelni
a másikat, ne keressük a rosszat, hanem vegyük észre a jót, ezáltal életünk, küldetésünk a földön örömteli lehet.

Előadása egy részében arról is szót ejtett, hogy milyen szerencsések vagyunk, kik
anyanyelvünkként a tudás nyelvét, a magyart
használhatjuk nap, mint nap és szólt arról is,
hogy ezen áldással tudnunk kell élni, vigyázni kell reá, ápolnunk kell azt.
Bizonyára
mindannyian
különböző érzésekkel hallgattuk végig a sok-sok
kutató munka és élettapasztalat szülte
gondolatokat és biztosan mást és mást tartottunk fontosnak megjegyezni az elmon-

dottakból, és ebből kifolyólag nem biztos, hogy minden jelenlévő
egyetért azzal, hogy szükségünk van ilyen emberekre, szükségünk
van a szókimondásra.
-DRFotó: Holop Ferenc
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Deň matiek Deň Zeme
Druhá májová nedeľa je sviatkom Dňa
matiek. Spoločne s rodičmi našich detí ich
spoločne oslavujeme aj v materskej škole na Sládkovičovej ulici 2 v Nesvadoch.
Triedne oslavy Dňa matiek sa tento školský
rok uskutočnili v dňoch 9. a 10. mája 2013
striedavo vo všetkých oddeleniach MŠ.

Matka je nositeľkou života. Byť matkou
je najkrajším, zároveň najzodpovednejším
poslaním. Mať matku je darom od života,
ktorý si treba ctiť a vážiť celý život. Ako
vštepovať lásku k matke je úlohou aj nás
- pani učiteliek. Ako sa mamičkám poďakovať za ich lásku, starostlivosť a obetavosť

v podmienkach
predprimárneho vzdelávania
„Najstaršia a najväčšia láska
je láska k životu”
(Plútarchos)
Ak si ctíme život, musíme si vážiť a milovať
aj miesto, kde sa rodí, prežíva a existuje už
celé stáročia.
ZEM - naša planéta, naša živiteľka...
DEŇ ZEME - šľachetná myšlienka upozorniť ľudstvo na jej devastáciu a ničenie. Jej história sa píše od roku 1970 a do povedomia ľudí
sa dostala sériou environmentálnych protestov a výukových programov s cieľom podporiť
environmentálne hnutie v celom USA.
22. apríl je výročím vzniku moderného
environmentálneho hnutia. Iniciatíva Dňa
Zeme sa postupne rozšírila aj do zahraničia
a dorazila aj k nám. A tak dnes oslavuje Deň
Zeme viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách
bez ohľadu na pôvod, vieru a národnosť.
Oslavujeme ho aj my - deti v MŠ. Veď
ochrana životného prostredia, recyklácia odpadov, čisté energie sú témy, ktoré sa deťom
už vo veku 3-6 rokov dajú primerane vysvetliť
a priblížiť. S recykláciou odpadu sa zaoberáme priebežne. V triedach máme umiestnené
koše zvlášť na odpad a papier. Odpadový
materiál ako papier, kartón, textil, PET-fľaše a rôzne iné materiály za pomoci rodičov
zhromažďujeme a v rámci pracovných a estetických aktivít využívame na výrobu hračiek,
zaujímavých predmetov a dekorácií. Staráme
sa o kvety v triedach a na jar zriaďujeme živý
kútik, v ktorom praktizujeme klíčenie a výsev semien, žeruchy, pažítky, hrachu a fazule.

Deťom je problematika rastu a života rastlín
blízka, pretože vyrastajú v prostredí, ktoré je
ich pestovaním pre ne známe. Ďalej pozorujeme záhradné i lúčne kvety, prácu včely, prácu ľudí v okolitých záhradách.
Život chrobákov a život pri rybníku je obzvlášť lákavou a zaujímavou témou na pozorovanie a analýzu. Blízke štrkovisko je zdrojom množstva podnetov a možností, a tak
sme sa z iniciatívy pani učiteľky Mgr. Veroniky Nagyovej, rozhodli vybrať sa na určené
miesto a preskúmať jeho okolie. Hlavným cieľom bolo vzbudiť zvedavosť detí o poznanie
nového, vzbudiť lásku detí k prírode, poukázať na význam prírody pre človeka a potrebu
chrániť ju. Druhotným cieľom bolo precvičiť
chôdzu v nerovnom teréne, nadýchať sa čerstvého vzduchu, otužovať sa slnkom, vzduchom a vetrom a mať radosť z pohybu.
Počasie nám prialo a tak sme našu ZEM okolie štrkoviska, prírodu mohli obdivovať
v plnej kráse.
Aj keď sme sa z našej „malej expedície”
vracali unavení, zážitky z pozorovania prírody, samotného štrkoviska, rýb, živočíchov,
chrobákov, koní a práce bagra stáli určite za
to. A vytýčené ciele sa nám podarilo splniť.
Bc. Dana Molnárová

Sobotné popoludnie
so sv. Cyrilom a Metodom
je preto neľahkou úlohou. Rozhodli sme
sa potešiť ich kytičkou piesní, básní, hier
a tanca. Rozžiarené očká detí a ich snaha
podať ten najlepší výkon bola odmenou za
každodenné mamino objatie, pritúlenie,
povzbudenie a pohladenie.
Náš kultúrny program dokumentujeme
fotografiami z vystúpenia a kresbami najmenších 3-4-ročných detí.
Bc. Dana Molnárová
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Pred 1150 rokmi prišli na naše územie
Konštantín a Metod šíriť kresťanstvo, kultúru a vzdelanie. Pri príležitosti Roku svätých
Cyrila a Metoda na Slovensku - 2013, sa na
ZŠ slovenskej pripravili aktivity v súvislosti
s touto historicky významnou udalosťou.
Poslednú aprílovú sobotu sa žiaci zišli
v aule, kde im deviataci odprezentovali
význam misie solúnskych bratov. Po nej si
pozreli krátky film, ktorý bol zameraný na
život Konštantína a Metoda. Po teoretickej
časti boli pripravené praktické aktivity. Každý žiak si mohol vybrať takú, ktorá ho najviac
zaujala.
Konštantín zostavil pre slovanský ľud písmo - hlaholiku, a tak si žiaci mohli vyskúšať
napísať týmto písmom svoje meno alebo rôzne odkazy. Veľmi ich to zaujalo a pobavilo.
Pre tých, ktorí namiesto pera zoberú do ruky
štetec, boli pripravené maliarske pomôcky
a výkresy. Žiaci sa s veľkým záujmom pustili
do maľovania portrétov Cyrila a Metoda.
V knižnici sa čítal krátky príbeh o živo-

te týchto dvoch bratov, ktorý žiaci museli
pozorne počúvať, pretože ich úlohou bolo
správne zoradiť výstrižky z tohto príbehu.
Príjemné popoludnie sa ukončilo návštevou divadelného predstavenia Hlaholikablues v podaní Divadla mladých pri MO MS
v Nových Zámkov.
Aj napriek tomu, že bola sobota, žiaci sa
zišli a dozvedeli sa nové poznatky o významných misionároch a vierozvestcoch.
Mgr. Zuzana Račeková
(Foto: autor)

Novum Naswod
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Tavaszváró
2013. április 21-én a helyi kultúrházba hívta meg a magyar alapiskola vezetősége a szülőket, iskolabarátokat, hogy a tanulókkal együtt
köszöntsék a tavaszt, a már hagyományos tavaszváró műsorral.
A tartalmas és változatos műsorról az alapiskola összes évfolyama gondoskodott, láthattunk néptáncot, népmesét, tanulságos
történetet, modern táncot és tánccal egybekötött sportbemutatót
is. A műsor végén a tanári kar is színpadra állt, és őszinte elismerésem minden tanárnak, aki betanulta a Gangman Stylet.
Mindig azt vallottam, hogy egy ilyen műsoron részt venni kell és
nem utólag olvasni róla az újságban, ám azoknak, akik nem tudtak
eljönni, hoztam vigasztalásképpen pár fotót, állóképet, ami a hangulatot csak sejteti, de nézegetni jó őket.
V.I.

Kiskőrösi Országos Rétes Fesztivál
2013. május 12-én 14. alkalommal rendezték meg a kiskőrösi
Országos Rétes Fesztivál rétesnyújtás, illetve rétessütő versenyét.
Községünk immár hetedik alkalommal képviseltette magát ezen a
rangos fesztiválon. Ebben az évben három hölgy - Virág Terézia,
Pataky Erzsébet és Asztalos Magdaléna - vett részt ezen a megmérettetésen nem kis sikerrel.
A „különleges rétes” kategóriában a kiemelt 1. helyezést érték el.
Kiskőrösön külön érdekességnek számít a nyers, reszelt káposztával töltött sós rétes (idehaza káposztás bélesként emlegetjük), de
nagy sikere volt a barackos-túrós rétesnek, a rumos aszalt szilvával
töltött diós rétesnek, és az erdei gyümölcsös-kókuszos rétesnek is.
Külön dicséretet érdemel Virág Terike, akiről elmondhatjuk, hogy
igazi mestere a rétes készítésének.
Pataky Erzsébet

játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž

Verseny kiértékelés Vyhodnotenie súťaže
A 2013-as Tűzvirág rendezvényre 10 napos rendezvényre két-két
ingyenes belépőt nyert:
Bazsó Alena, Rózsa utca 9., Naszvad
Maráz József, Új utca 78., Naszvad.
A nyerteseknek gratulálunk, telefonon felvesszük velük a kapcsolatot. Köszönjük, hogy játszottak velünk, ígérjük, nem ez volt az
utolsó játék lapunkkal.
A helyes válaszok
1. forduló : 1. IV. Béla, 2. 1927, 3. 44. alkalommal, 4. táska, lábtörlő,
játékbaba
2. forduló: 1. A vizáról, 2. 55, 3. Duna Menti Tavasz, 4. 1950
3. forduló: 1. Az ógyallai járásé, 2. 29, 3. 3, 4. Franciaország, Olaszország, Svájc
- szerk. -

Na 10-dňovú akciu Tűzvirág dve-dve voľné vstupenky vyhrávajú:
Alena Bazsóová, Ružová 9, Nesvady
Jozef Maráz, Nová 78, Nevady.
Výhercom gratulujeme, kontaktujeme ich telefonicky. Ďakujeme,
že ste sa zapojili do súťaže a sľubujeme, nebola to posledná hra
s našim mesačníkom.
Správne odpovede:
1. kolo: 1. Vojtech IV., 2. 1927, 3. 44. ročník, 4. taška, rohož, bábika
2. kolo: 1. vyza, 2. 55, 3. Duna Menti Tavasz, 4. 1950
3. kolo: 1. Okres Hurbanovo, 2. 29, 3. 3, 4. Francúzsko, Taliansko,
Švajčiarsko
- red. -

11

Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO - HELYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI

Jún-Június 2013

Gyűrűsiová Dorka

PROGRAMOVÁ PONUKA - MŰSORAJÁNLÓ
1 - 10.00
3 - 20.00
9 - 24.00
11 - 20.00
14 - 18.00
21 - 18.30
22 - 21.00
27 - 17.00
28 - 18.30
29 - 19.00

Tűzvirág - kultúrne podujatie
NTV - premiéra slovenského programu
Tűzvirág - záver podujatia
NTV - premiéra maď. a repríza slov. programu
Otvorenie krajského kola fotovýstavy AMFO 2013
NTV - repríza slovenského programu
HANT KLUB
NTV - priamy prenos zo zasadnutia OZ
NTV - repríza maď. a slov. programu
Banket ZŠ maďarská

Letné zájazdy v mesiaci júl:
13.7.2013 Budapest: ZOO, Széchényi k. - odch. 7.30 od MKS
20.7.2013 Bojnice: ZOO, hrad - odchod 7.30 od MKS
27.7.2013 Ópusztaszer - odchod 06.00 od MKS



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Tibor Čonka – Anna Nyáriová,
Zsolt Dibúz – Jitka Vrábelová


ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK –
OPUSTILI NÁS
Nagy Július (78), Venka Dimitrova
Stoycheva (86), Ďurika Kamil (34),
Mikulecz Štefan (80), Vicena Viliam (56)

MEGHÍVÓ
8. BORFESZTIVÁL
A SZŐLŐHEGYEN

2013. június 22-23. - Bátorkeszi

8. VÍNNE SLÁVNOSTI VO
VINOHRADOCH
Széchényi f. 2013.7.13. Bojnice 20.júla 2013

Ópusztaszer 2013.7.27.

1-én - 10.00 Tűzvirág - kultúrális rendezvénysorozat
3-án - 20.00 NTV - szlovák nyelvű műsora
9-én Tűzvirág - kultúrális rendezvénysorozat zárónapja
11-én - 20.00 NTV - magyar és szlovák nyelvű műsora
14-én - 18.00 AMFO - Kerületi fotóverseny kiállítás. megnyitója
21-én - 18.30 NTV - szlovák nyelvű műsorának ismétlése
22-én - 21.00 HANT - KLUB
27-én - 17.00 NTV - közvetítés az önkormányzat üléséről
28-án - 18.30 NTV - magyar és szlovák nyelvű műsora
29-én - 19.00 Bankett - Alapiskola (magyar)

Nyári kirándulások a júliusi hónapban:
2013. 7. 13. Budapest: ZOO, Széchényi f. - ind. 7.30 a HMK elől
2013. 7. 20. Bojnice: ZOO, vár - indulás 7.30 a HMK elől
2013. 7. 27. Ópusztaszer - indulás 06.00 a HMK elől

info: tel.: +421 035 76 92 289, facebook: mks.hmk

22.-23. jún 2013 - Bátorové Kosihy
www.szegab.sk

Mosolyra fakasztó
Hol a motor?
Megy a szőke csaj az M7-esen
kis Polskival. Egyszer csak kifogy
a benzin. Szőke cica leáll a leállósávba. Nem érti, hogy mi van, csak
néz bután a csomagtartóba. Megáll
mellette egy másik szőke, szintén
Polskival.
- Szia, mi a baj? Segíthetek?
- Húúúú képzeld, kiesett a motor!
Mire a másik sugárzó arccal kinyitja a motorháztetőt.
- Tök jó, nekem pont van egy a csomagtartóban!
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