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Sajnos, az ötödik év sem hozta meg 

a várt eredményt, amely bizonyította volna 

a  Tűzvirág fesztivál létjogosultságát, meg-

erősíthette volna jövőjét!

A  terveknek megfelelően időben elké-

szült a  fesztivál technikai háttere, felállí-

tottuk a közel 2 000 m2-es sátrat, ha esetleg 

rossz idő lenne, elkészült a  Borok és Pá-

linkák udvara, a gyerekjátszótér, a kézmű-

vesek vásárhelye, a  parkoló, beszereztük 

a különböző engedélyeket, megszerveztük 

a színvonalas kiállításokat, egyszóval min-

dent, ami a fesztivál zavartalan működésé-

hez kellett.

Május 17-én Nagymegyeren a  Városi 

Művelődési Központban megnyitottuk 

a  naszvadi Csemadok Galéria mozgóki-

állítását, amely válogatás az elmúlt évek 

alatt összegyűlt tűzzománc alkotásokból. 

Május 23-án Komáromban a  Csema-

dok székházában Morelli Edit zománca-

iból összeállított tárlatot nyitottunk meg 

a nagyközönségnek, majd május 27-én az 

ógyallai Művészeti Alapiskola kiállítóter-

mében több tucat érdeklődő társaságában 

nyitottuk meg Fehér Kornélia alkotásaiból 

álló további külső kiállításunkat. Ahogyan 

múltak a  napok, úgy lassan a  tájház ud-

varát is berendeztük a  Csemadok Galéria 

kültéri szobraival. Az evangélikus temp-

lomból idén kiszorult az oda tervezett ki-

állítás, melynek az oka egyszerűen érthe-

tetlen. Kétéves közös munka fejeződött be 

ezzel a  döntéssel, és technikai okok miatt 

az Éder vendéglőbe tervezett kiállítás sem 

jöhetett létre, úgyhogy az idő rövidsége 

miatt a két kiállítás anyaga a tervezettekkel 

együtt a helyi művelődési központba került 

át. Nagyon sokan megnézték a  versenyre 

benevezett alkotások mellett a hajósi alko-

tótábor gyűjteményéből összeállított tárla-

tot, akárcsak az előcsarnokban elhelyezett 

tűzzománc kiállítást.

A  szabadidőközpontban, a  Kelt Garden 

Vendéglőben és a  katolikus templomban 

2013. május 31-én délután a  tervek sze-

rint nyitottuk a kiállításokat. Az esti műsor 

a  nagysátorban felállított nagyszínpadon 

ünnepélyes megnyitóval kezdődött. Köz-

ségünk polgármestere, dr. Haris József kö-

szöntötte az 5. Tűzvirág fesztivált és termé-

szetesen a  jelenlévőket. Aki jegyet váltott, 

élvezettel hallgathatta a  világszínvonalon 

zenélő Hot Jazz Band muzsikáját, s bár az 

időjárás nem kedvezett a  rendezvénynek, 

jól sikerült az első nap.

Sajnos, a következő napokra már nem il-

lik a „jól sikerült” jelző, hiszen nagyon gyér 

volt a látogatottság, rettenetesen rossz volt 

az időjárás, esett az eső, és szinte állandóan 

hideg volt. A fesztiválhangulat csak csütör-

tök estefelé érződött, amikor a Desperado 

együttes birtokolta a  nagyszínpadot. Ez 

a hangulat, ahogyan közeledett a hétvége, 

egyre magasabb rezgésmódba fokozódott, 

a pénteki diszkó és a szombati Edda-kon-

cert már megfelelt az elvárásoknak. Soha 

ennyi ember még koncerten nem volt 

Naszvadon, mint 2013. június 8-án, szom-

baton, mikor az Edda Művek varázsolt 

fergeteges hangulatot a  fesztiválra érkező 

vendégek lelkébe. Majd jött a  végszó, va-

sárnap este - Gerendás Péter és zenekara 

Radics Gigivel. Biró Tomi műsorvezető se-

gítségével kisorsoltuk az elővételben meg-

vásárolt jegyeket megvásárlók közül azt, 

aki szerencsés nyertesként idén egyhetes 

üdülésen vehet részt a  Csemadok támo-

gatásával Magyarország leghíresebb üdü-

lőközpontjában, Hajdúszoboszlón. Annak 

ellenére, hogy Gerendás Péter koncertje 

nem nyújtott olyan élményt, mint 5 évvel 

ezelőtt, színvonalas befejezése volt a  ren-

dezvénynek.

Ismét gazdagabbak lettünk mi, nasz-

vadiak, akik jelenlétünkkel támogattuk 

a  rendezvényt. Ismételten több százan fe-

jezték ki elismerésüket a munkáért, amit ér-

tük, nekik végeztünk el. Közel 100 művész 

idén is úgy búcsúzott tőlünk, hogy jövőre 

ismét szeretnének 10 napot nálunk tölteni, 

de a válasz most először nem lehetett olyan 

egyértelmű, mint az előző öt évben. Nem 

lehetett egyértelmű, mert hiányzik annak 

a pár száz naszvadinak a támogatása, akik 

rosszat látva a rendezvény mögött, inkább 

ignorálják azt. Már az is segítség lenne, ha 

az említettek nem ártanának sem szóban, 

sem gondolatban, sem tettekben.

Az is segíthetne ezen a  joggal 

megafesztiválnak nevezett rendezvényen, 

ha a  Csemadokot nem ignorálnák, nem 

tennék lehetetlenné a  fennmaradásunkat 

úgy az itthoni, mind a külföldi, vagy ma-

gyarországi alapok, melyeknek a  miénk-

hez hasonló szervezetek támogatása volna 

a  feladata. Szlovákia legnagyobb tagságú 

alapszervezete a miénk, amely mindamel-

lett, hogy közel 1 100 taggal büszkélkedhet, 

aktivitásában is az országos élmezőnybe 

tartozik. Ezzel maga mögé utasítja a  na-

gyobb városokban működő alapszervezete-

ket, ám a 2013-as évre Szlovákia Kulturális 

Minisztériumától rekordmennyiségűnek 

mondható támogatást kapott (rekord, mi-

vel 2012-ben semmilyen összeggel nem 

támogattak), összesen 800 euró értékben. 

De Brüsszelből sem érkezhet támogatás, 

hiába a  jó projekt, mert a  szlovák ajánlás, 

ez esetben éppen a megnevezés miatt nem 

lehet pozitív. Ugyanez elmondható a Nem-

zetközi Visegrádi Alapról is, ahol szin-

tén ugyanaz a  probléma. Jól tudjuk, hogy 

a  CSEMADOK magyar szervezet Szlová-

kiában. Komoly akadályokkal kell állandó 

szélmalomharcot vívni, és míg a tőlünk tá-

voli helyszíneken történő döntések esetleg 

bosszantják a  pályázatírókat, addig a  ha-

zai, helyi ellentéteket gerjesztők közössé-

get bomlasztanak pusztán önös érdekeik 

érvényesítése miatt. Az anyagi háttér egy 

rendezvény nagyon fontos része, nélkülöz-

hetetlen. Ám mégis sokkal nagyobb terhet 

ró a társadalmi munkát szó nélkül végzők-

re az érdektelenség, az egyre jobban feltörő 

irigység, amely már szinte érezhetően gyű-

löletté fajult községünkben. A  gyűlöletet 

gerjesztők számára legyen az alábbi üzenet 

elgondolkodtató!

„Az önkéntes munka mások által ki nem 

kényszerített, el nem rendelt, nem kötelező, 

kifejezetten személyes akaratból született, 

közvetlen anyagi haszonnal nem járó (tevé-

kenység), melyet egyénileg vagy csoportosan, 

rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön 

vagy külföldön a  közös jó érdekében vé-

geznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az 

önkéntes nem elsősorban saját családjának 

segít, munkálkodása hozzáadott értékként 

jelenik meg a fogadó szervezet életében. Az 

önkéntesség segít környezetünk és közös-

ségünk jobbá tételében.” (meghatározás 

a Wikipédiából, a szabad enciklopédiából)

Mindezek ellenére gazdagabbak lettünk. 

Újabb barátokra leltünk Székelyföldről, ahol 

várják, hogy minél előbb meglátogassuk 

őket és bemutassuk népművészeink műso-

rát. Barátságot ápoltunk, amikor ez évben 

a  hajósiakat hívtuk látogatóba, és értékek 

sokaságát teremtettük meg, melyek látha-

tók, megfoghatók, de sok esetben csak érez-

hetőek, anyagiakban ki nem fejezhetőek. 

Hullámzó hangulatú írásom végén 

szeretném megköszönni minden egyes 

naszvadinak és nem naszvadinak, hogy se-

gítették a rendezvény létrejöttét és működ-

tetését. Szerencsére több százra tehető azon 

emberek száma, akik ezt jó szívvel tették.

Köszönet ezért a Csemadok vezetősége, 

a Tűzvirág fesztivál igazgatósága és jóma-

gam nevében.

 Dobosi Róbert

a Csemadok naszvadi 

Alapszervezetének elnöke

Kérdéses a Tűzvirág sorsa
Nézőpont

Naszvadi közéleti lap
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Zasadnutie sa uskutočnilo v predposledný májový deň a malo na 

programe celkovo trinásť bodov. Prednosta Ján Luca pri kontrole 

plnenia úloh uplynulého obdobia spomenul, že úder blesku počas 

búrky 3. mája spôsobil veľkú škodu vo výpočtovej technike na obec-

nom úrade.

Počas prerokovávania plnenia rozpočtu v prvom štvrťroku staros-

ta hovoril o tom, že príjmy zo štátneho rozpočtu v mesiacoch apríl 

a máj boli nižšie ako v minulom roku, ale vyrovnanosť rozpočtu obce 

nie je ohrozená.

V nasledujúcom bode predsedkyňa komisie kultúry a školstva Gi-

zella Holka referovala o predbežnom scenári Nesvadských dní. Tie sa 

uskutočnia 13.-15. septembra a ich program bude spresnený neskôr.

Prvým rôznym bodom v programe zasadnutia bola žiadosť Jozefa 

Lebóa. Pre jeho stolársku prevádzku na trhovisku poslanci stanovi-

li ročné nájomné vo výške 11 eur za štvorcový meter, vychádzajúz 

nájomného pre spoločnosť AROLL a  spol. s  rovnakým okruhom 

činnosti, a zmluvu predĺžili tiež podľa obdobia nájmu uvedenej spo-

ločnosti do 28. februára 2015.

Poslanci potom rozhodli vo veci troch rovnakých žiadostí. Zsolt 

Hlavička, Zora Krkanová a Péter Sallai tiež požiadali o predĺženie 

svojich zmlúv o nájme nebytových priestorov. Obec všetkým trom 

prenajíma terasy, pre všetkých troch bolo schválené ročné nájomné 

10 eur/m2 a predĺženie zmlúv na päť rokov. Na žiadosť Pétera Sal-

laiho poslanci zároveň rozhodli o prenechaní nájmu pre spoločnosť 

METATRON GROUP, s.r.o..

Nasledovalo pridelenie obecného nájomného bytu: zmluva o náj-

me uvoľneného bytu na Športovej ulici č. 4 sa uzatvorí s Evou Né-

methovou, ktorá bola vybraná z piatich uchádzačov.

Potom prišiel na rad list miestnej organizácie Csemadoku 

o  (v  ostatných rokoch obvyklom) bezplatnom užívaní priestorov 

kultúrneho domu a  jeho okolia počas festivalu Tűzvirág. Žiadosť 

bola schválená hlasmi ôsmich poslancov, štyria sa hlasovania zdržali.

V ďalšom priebehu zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo tre-

tie rozpočtové opatrenie v tomto roku, ktoré rieši presun fi nančných 

prostriedkov do transferov pre školy z dôvodu prechodu školskej je-

dálne pod správu základnej školy. Opatrenie nemá vplyv na celkovú 

výšku obecného rozpočtu.

Nasledovalo prerokovanie nového všeobecne záväzného nariade-

nia č. 2/2013 o  zákaze požívania alkoholických nápojov na území 

obce Nesvady. Podľa návrhu predloženého obecným úradom je po-

žívanie alkoholu zakázané na určitých verejne prístupných miestach 

v  obci. Na základe pripomienok, ktoré odzneli v  diskusii, starosta 

doplnil text nariadenia tak, že zákaz sa nevzťahuje na verejné podu-

jatia a podujatia schválené obcou.

V  závere zasadnutia odzneli viaceré interpelácie. Juraj Miškovič 

žiadal odstránenie výmoľov a  vyhĺbenie jarkov v  uliciach, Alžbeta 

Patakyová urgovala vyprázdnenie kontajnerov na cintoríne, Katarí-

na Harisová upozornila na prítomnosť podvodníkov v obci a Zoltán 

Haris v tejto súvislosti zopakoval svoj skorší návrh na monitorovanie 

prístupových ciest vedúcich do obce. Starosta prisľúbil, že po preštu-

dovaní právnych aspektov takéhoto opatrenia obec zváži možnosť 

inštalácie kamerového systému. Ladislav Sárai hovoril o  ilegálnych 

skládkach odpadu okolo termálneho vrtu a prosil o odvedenie daž-

ďovej vody pred bránou základnej školy. Zasadnutie sa skončilo krát-

ko pred pol ôsmou hodinou. Zoltán Takács

Az ülésre május utolsó előtti napján került sor, napirendjén ösz-

szesen tizenhárom pont szerepelt. Az elmúlt időszak eseményeiről 

szólva Ján Luca elmondta, hogy május 3-án villámcsapás okozott 

súlyos kárt a községi hivatal számítástechnikai eszközeiben.

A negyedéves költségvetési beszámoló során a polgármester ar-

ról beszélt, hogy április és május hónapokban a központi keretből 

érkező összegek a tavalyiaknál kisebbek voltak, ez azonban egyelő-

re nem veszélyezteti a községi költségvetés kiegyensúlyozottságát.

A következő pontban a Naszvadi Napok előzetes forgatókönyvét 

ismertette Holka Gizella kulturális és iskolaügyi bizottsági elnök. 

A rendezvényt szeptember 13. és 15. között rendezi meg a község, 

a pontos műsortervre később még visszatér a testület.

Az egyéb napirendi pontok között Lebó József kérelme volt az 

első. A  piactéren asztalosműhelyt üzemeltető vállalkozó részére 

11 euró/nm bérleti díjat állapítottak meg a képviselők, a hasonló 

profi lú AROLL a spol. Kft . bérletti díjából kiindulva, a szerződést 

pedig (szintén az említett cég szerződésének határidejét fi gyelem-

be véve) 2015. február 28-ig hosszabbították meg.

Ezt követően három azonos tárgyú beadványról határoztak 

a képviselők. Hlavička Zsolt, Krkanová Zora és Sallai Péter szin-

tén ingatlanbérleti szerződéseik meghosszabbítását kérték. Mind-

három vállalkozó teraszt bérel a  községtől, mindhárom esetben 

évi tíz euróban szabta meg a testület a bérleti díjat és ugyancsak 

azonos, öt éves hosszabbítást hagyott jóvá. Sallai Péter kérésére 

egyúttal a  szerződésnek a  METATRON GROUP Kft .-re történő 

átruházásáról is döntött.

Lakásbérleti szerződés ügye volt napirenden ezután: a Sport utca 

4. sz. alatti bérházban megüresedett egy lakás, amelyet öt jelent-

kezőből Németh Évának ítéltek oda a képviselők. Majd a Csema-

dok helyi szervezetének levele következett, melyben a kultúrház és 

környéke - a korábbi években megszokott - bérmentes használatát 

kérték a Tűzvirág fesztivál idejére. Nyolc igen szavazat és négy tar-

tózkodás mellett a képviselők jóváhagyták a kérelmet.

Ezt követően a testület jóváhagyta az idei harmadik költségveté-

si kiegészítést, ami az iskolai étkezdét az iskola hatáskörébe utaló 

döntés pénzügyi vonzatát tartalmazza és nem befolyásolja a közsé-

gi költségvetés összegét.

Az alkoholfogyasztást tiltó új községi rendelet tárgyalása követ-

kezett. A hivatal által beterjesztett javaslat szerint tilos lesz a sze-

szes italok fogyasztása községünk bizonyos, tételesen felsorolt ré-

szein. A vita során elhangzottakat fi gyelembe véve a polgármester 

kiegészítette a szöveget, így a tiltás nem vonatkozik a közösségi és 

a község által engedélyezett rendezvényekre.

Az ülés végén több interpelláció is elhangzott. Miškovič György 

a kátyúk betömését és az utcai árkok mélyítését kérte, Pataky Er-

zsébet a  temetői konténerek kiürítését sürgette. Haris Katalin 

a  faluban megjelent szélhámosokra hívta fel a  fi gyelmet, ezzel 

kapcsolatban pedig Haris Zoltán megismételte korábbi javaslatát 

a községbe vezető utak kamerákkal történő fi gyeléséről. A polgár-

mester ígérete szerint az intézkedés jogszerűségének megvizsgálá-

sa után a község fontolóra veszi a rendszer telepítését. Ladislav Sá-

rai a termálforrás körül felgyülemlő szemétről beszélt és az iskola 

kapuja előtt megálló esővíz elvezetését kérte. Az ülés röviddel fél 

nyolc előtt ért véget.

 Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
30. üléséről

Z 30. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Milí priatelia, jednou z vecí, ktorú ako 

ľudia na tejto planéte zem hľadáme vo 

svojom živote veľmi často, je radosť. Kaž-

dý chce byť radostný. Každý jeden z nás 

túži zažívať radosť. Chceme vidieť zmysel 

vo veciach, chceme, aby nám náš život 

a  udalosti, ktoré zažívame, spôsobova-

li radosť. Nie vždy to tak je. Mnohokrát 

nám život prinesie všetko iné, len nie ra-

dosť. Prinesie smútok, rozhorčenie, hnev 

a pocit nepochopenia.

Z  čoho vlastne vychádza ra-

dosť? V  defi nícii radosti nachá-

dzame, že radosť je psychický 

stav, v  ktorom človek prežíva 

naplnenie svojho údelu. Vtedy, 

keď človek dochádza k  zmyslu 

a  významu toho, prečo je tu na 

tejto zemi a keď nám veci začnú 

do seba zapadať a my nachádza-

me niečo, čo nás začne napĺňať 

a  prečo sme tu. Vtedy sme ra-

dostní a šťastní.

Pravda je, že sa snažíme hľa-

dať radosť v  mnohých veciach, 

aj v takých, ktoré nám radosť ne-

majú ako priniesť. Až príliš čas-

to sa deje to, že hoci má človek 

všetky možné veci, po ktorých 

kedy túžil, tak mu to radosť neprináša. 

Aj keby sme mali doma dve autá značky 

Ferrari, v prístave zaparkovanú jachtu, aj 

keby sme vlastnili luxusnú vilu na pobre-

ží Floridy, mali štyri zdravé deti, hodin-

ky z  vodotryskom a  víťaza posledných 

dostihových pretekov v  našej stajni, tak 

nám to aj tak nemusí garantovať radosť. 

Možno by sme mali radosť, ale nie tú 

úplnú, ktorá vychádza z nájdenia zmyslu 

svojho života a z pochopenia svojho úde-

lu na tejto zemi. 

Jeden muž v  Biblii, volal sa Šalamún, 

bol mužom známym pre svoje hľadanie 

zmyslu života a pre svoje hľadanie rados-

ti. Potreboval na to 12 kapitol v  Biblii, 

celý svoj život a  strašne veľa sklamaní 

a škaredých pádov vo svojom živote, aby 

si uvedomil, čo v  skutočnosti môže dať 

človeku radosť. Najprv si myslel, že ra-

dosť a zmysel môže dať človeku múdrosť 

a poznanie. V Biblii v knihe kazateľ číta-

me: „Zaumienil som si poznávať múdrosť 

a  poznať pochabosť a  bláznovstvo. Spo-

znal som, že aj to je len honba za vetrom. 

Lebo kde je mnoho múdrosti, tam je mno-

ho mrzutosti a kto rozmnožuje poznanie, 

rozmnožuje bolesť.”

Tento muž vedel veľa. Bol to syn krá-

ľa Dávida, bol veľmi vzdelaný. Sám Boh 

mu dal múdrosť ako dar a  dal mu vraj 

takú múdrosť, akú nikto pred ním nemal 

ani nebude mať nikto po ňom. V  reči 

dnešného sveta by tento Šalamún vycho-

dil pár vysokých škôl, spravil doktorát, 

potom spravil docentúru, stal sa profe-

sorom a  dekanom univerzity, pôsobil 

vo viacerých vedeckých celosvetových 

komisiách. Neskôr by bol čestným profe-

sorom na najsolventnejších univerzitách 

sveta, publikoval množstvo kníh, pri-

spieval do časopisov a nakoniec by boli 

po ňom pomenované viaceré univerzity. 

Na sklonku svojho života by dostal návrh 

na Nobelovu cenu, ktorú by s prehľadom 

získal. Takto nejak by to vyzeralo, keby 

žil dnes.

Viete, na čo však tento muž prišiel? 

Zistil, že hľadanie múdrosti je honba za 

vetrom. Akokoľvek bol múdry, nebol ra-

dostný a šťastný, lebo poznal, koľko mr-

zutosti a trápenia je okolo neho. Čím viac 

vedel, tým viac bola bolesť v  jeho srdci, 

lebo poznával, aké to tu všetko je skazené 

a nešťastné. Takže tento muž skúsil opak.

Ďalej sa v  Biblii píše: „Rozmýšľal som 

vo svojom srdci, že budem povoľovať svoj-

mu telu pri víne spravujúc pri tom svo-

je srdce múdrosťou a  že sa budem držať 

bláznovstva dovtedy, dokiaľ neuvidím, čo 

je dobré synom človeka, čo by mali robiť 

pod nebom, v tom malom počte dní svojho 

života.”

Tento muž teda začal piť víno a  jesť 

jedlo, začal si užívať života, podujal sa 

na veľké veci - vystaval si domy, záhra-

dy, vinice, sady, kúpil otrokov a otroky-

ne, obrovské stáda dobytka, nahromadil 

striebra a zlata, spevákov a speváčky a na-

koniec aj mnoho žien. Prevýšil každého, 

kto bol pred ním aj po ňom. Čokoľvek si 

jeho oči zažiadali, neodmietol im. Ale po 

tom všetkom dodáva: „Vtedy som obrátil 

pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky 

vykonali a na námahu, ktorú som vynalo-

žil na ich vykonanie a hľa - to všetko bola 

márnosť a honba za vetrom; z ničoho niet 

úžitku pod slnkom.”

Takže ani toto mu ne-

vyšlo a  neprinieslo mu 

to radosť a  naplnenie. 

A takto Šalamún pokra-

čoval ďalej a ďalej, skúšal 

všetko, hľadal a  nič mu 

nevychádzalo. Až na-

koniec končí svoje hľa-

danie radosti a  zmyslu 

tým, že konštatuje jednu 

dôležitú vec.

Dobré je žiť svoj život 

na tejto zemi, užívať si 

veci, ktoré tu máme, ale 

len s vedomím vďačnosti 

Bohu a s vedomím, že to 

všetko, čo máme, je Boží 

dar. To jediné dá človeku 

skutočnú radosť. Na to je však dôležité 

spoznať zmysel a  význam toho, prečo 

sme na tejto zemi. A tým zmyslom a vý-

znamom je Boží syn, Ježiš Kristus. Ťažko 

môžeme byť Bohu vďační a uvedomovať 

si, že všetko máme od Neho, ak v Neho 

neveríme. Len Ježiš Kristus dáva životu 

zmysel a naplnenie a tú skutočnú radosť. 

Človek môže mať všetko, ale stále môže 

vedieť, že mu niečo chýba, kým nemá 

Boha. Jeho radosť nebude úplná.

Preto najbližšie, keď budeme premýšľať 

nad tým, prečo nie sme radostní a šťastní, 

skúsme zamerať svoju pozornosť na náš 

postoj k  Bohu. Hľadajme Boha a  s  ním 

dokonalú radosť a naplnenie svojho živo-

ta. Poznanie, múdrosť, majetok, rozkoš... 

to všetko nás neprivedie k skutočnej ra-

dosti. Vďačnosť Bohu, nájdenie zmyslu 

svojho života a nájdenie svojho údelu na 

tejto zemi v Ježišovi Kristovi... to je to, čo 

človeku dodá skutočnú radosť a naplne-

nie života. Prajem to každému jednému 

z nás.

 Martin Tobák, kazateľ

Pre dušu

To všetko, čo máme, je Boží dar
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Először is gratulálok a  császártöltési 

naszvadiak nevében az újsághoz, amely 

mind küllemében, mind tartalmában di-

cséretet érdemel.

Köszönjük, hogy Császártöltésre is rend-

szeresen eljut az újság. Mindig nagy izga-

lommal várják a  következő számot, amit 

úgy vesznek a kezükbe, mintha valami nye-

reményt vettek volna át. Dicséretre méltó 

ötlet volt az, hogy a  volt naszvadiakhoz 

rendszeresen eljuttatják ezt az újságot.

Ezzel az újsággal szinte fogják a  volt 

naszvadiak kezét és nem engedik el. Erről 

Presser Gábor egyik slágere jut eszembe, 

hogy „ezt egy életen át kell játszani”.

Nekem az első utam Naszvadra valami-

kor a  80-as években volt, amikor anyóso-

mat, Walterné Maráz Gizi nénit elvittem 

vendégségbe Babicz Miklós bácsiékhoz. 

Miklós bácsi felesége, Lujza néni nekem 

akkor órákon át mesélt mindenféle régi 

naszvadi és családi történeteket. Én ezeket 

szinte szájtátva, ha úgy tetszik, fültátva fi -

gyeltem és hallgattam, mert olyan jó volt 

hallgatni azt a  szép ízes felvidéki beszéd-

stílust.

Azt hiszem, én már akkor megkedvel-

tem Naszvadot. Azóta akárhányszor volt 

Naszvadon találkozó, engem sosem kel-

lett rábeszéli, hogy vigyem el anyósomat, 

Gizi nénit. Mindig örömmel mentem 

Naszvadra és remélem, hogy ez így is lesz 

még sokáig.

Eleinte egy kicsit csodálkoztam is raj-

ta, hogy én is ugyanolyan vendéglátás-

ban és szeretetben részesülök, mint a  volt 

naszvadiak. Ezt aztán megszoktam, hiszen 

a  jót és a  szépet könnyű megszokni. Úgy-

hogy ezúton is szeretnék köszönetet mon-

dani a szívélyes vendéglátásért. Aztán ebből 

a sok szép találkozóból könnyű volt megál-

lapítani, hogy anyósomnak vidám ifj úsága 

volt Naszvadon, kivéve a háborús éveket.

De visszatérve az újsághoz, azt kívánjuk, 

hogy továbbra is legyen sikeres és a  szer-

kesztőség minden dolgozójának sok siker-

élménye legyen az újságírásban.

Szeretettel üdvözöljük a vendégszerető és 

szorgalmas naszvadiakat.

A legközelebbi viszontlátásra.

Üdvözlettel: Angeli Sándor

Császártöltés, 2013.

* Tűzvész Naszvadon. Iszonyú tűzvész 

pusztította el folyó hó 20-án szombaton 

délután ½ 1 és 4 óra közt Naszvad köz-

ség középső részét, 186 lakóházat és te-

mérdek melléképületet. Áldozatul estek: 

a  tűzfészektől nem messze levő plébánia-

lak, mely részben be is égett, és ahonnan 

csak nehezen lehetett az anyakönyveket és 

a  legfontosabb okmányokat megmenteni, 

továbbá a  melléképületek, melyek porrá 

égtek az összes takarmányfélékkel és ke-

rítésekkel együtt; úgyszintén a  fi úiskola 

és kántortanitói lak, mely egészen beégett; 

a  cserépzsindelyes zárda és a  leányiskola 

körül az udvaron és a kertben minden tö-

vig leégett. A templomot - noha tágas téren 

van, minden oldalról fenyegették a lángok, 

mindenki biztosra vette leégését, miért is 

a plébános az Oltáriszentséget a község vé-

gén levő Neogrády-kastélyba vitte. Szeren-

csére a templom tetőzete magas, meredek, 

a rá özönnel hullott égő szilánkok leestek 

róla és nincs esőcsatornája, mert ha ez 

van, gyorsan telerakodott volna a biztosan 

gyújtó anyaggal. Leégett továbbá a jegyzői 

lak minden melléképülete és a  postaépü-

let. Menteni a  vihar által ide-oda hajtott 

lángok miatt nem lehetett, a nép is nagy-

részt a  földeken dolgozott. A szomszédos 

községek fecskendői már csak a  beégést 

iparkodtak megakadályozni. Megégett egy 

86 éves öreg ember, igen sokan szenvedtek 

súlyos égési sebeket; és igen sok állat el-

pusztult. Összes kár félmillió korona.

Alig lett éjjelre csend, felzavarta azt éjfél 

után 2 órakor ismét az a rémes kongatás; 

kigyulladt a  templom tornya az oda fel-

hajszolt sok égő zsarátnoktól, lánggal égett 

a  plébánia felőli faredős ablak, a  haran-

gok alatt a deszkák és gerendák egy része, 

s a lobogó tűz már-már a tetőzet alá hatol, 

ha a felözönlő nép el nem oltja. A kipusz-

tultak segítségére siettek vasárnap délután 

Palkovich Viktor gútai esperes, aki a gútai 

hitelszövetkezet, a kath. kör és a maga ado-

mányát 305 koronát és Seyler Károly bajcsi 

esperes, aki 50 koronát adott át a  plébá-

nián a községi jegyző kezébe. Hétfőn jött 

gróf Zichy Miklós, a  kerület képviselője, 

aki a plébánián 100 koronát adott át a köz-

ségi jegyzőnek és megszemlélte a károkat. 

Aznap jött még Takács Marczell perbetei 

káplán, aki 30 koronát adott át a  szeren-

csétlenek számára. A nyomor leírhatatlan. 

Sok családnál nincs betevő falat. »Könyö-

rüljetek rajtam, könyörüljetek rajtam« 

sirja sok porba sújtott. Hálás köszönet az 

eddigi adakozóknak, a  jó Isten indítson 

szánalomra sok nemes szivet!!

 Gaal István, 

naszvadi alesperes-plebános

(Esztergom, 1908. június 28.)

Tisztelt szerkesztőség, 
tisztelt naszvadiak!

„Tüzek. A komárommegyei Naszvad községben óriási tűzvész pusz-

titott. 500 ház, ugyszólván az egész falu leégett. A  kár majdnem 

1,000.000 korona. - Csolnok községben is nagy tűz dühöngött hét-

főn délután. A szérűkön vagy husz gazdának a takarmánya és szal-

ma-kazla leégett. A tűz könnyelmű véletlenségből származott: egy 

munkás pipára gyujtott és eldobta az égő gyufát.”

(Esztergom és Vidéke, 1908. június 28.)

ANNO.. .
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V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premáv-

ky ako chodci, cyklisti, cestujúci v  prostriedkoch hromadnej alebo 

osobnej dopravy. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých 

účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku.

Základné vedomosti, zručnosti a návyky, ako sa majú správať v cest-

nej premávke, získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Na ZŠ 

v Nesvadoch je do učebných plánov zaradený predmet - dopravná vý-

chova, úlohou ktorej je postupne deti pripraviť na samostatný pohyb 

v cestnej premávke ako chodcov, cyklistov a budúcich vodičov.

V rámci tohto predmetu sa každoročne naši žiaci piateho ročníka 

zapájajú do súťaže „Na bicykli bezpečne”. 16. mája sa uskutočnil na 

dopravnom ihrisku v areáli našej školy už 5. ročník tejto súťaže. 

O  prvenstvo bojovalo 9 družstiev, ktoré súťažili v  nasledovných 

disciplínach: jazda na dopravnom ihrisku, jazda zručnosti na prekáž-

kovej dráhe, test z dopravných predpisov, test pozornosti - skladanie 

mozaiky z dopravných značiek - a hľadanie uvoľnených súčiastok na 

bicykli.

Dozor pri testovaní a  jazde na dopravnom ihrisku zabezpečili už 

tradične pracovníci obecnej polície, tento rok aj so sprevádzajúcimi 

pedagógmi zúčastnených škôl. Policajti po skončení súťaže vyhodno-

tili najčastejšie chyby, ktorých sa súťažiaci dopustili a vysvetlili, ako sa 

ich v budúcnosti vyvarovať.

Veľmi nás teší, že prvé miesto obsadili naši žiaci: Niki Kóšová, Rebe-

ka Kováčová, Adam Mrúz a Jožko Haris. Postúpili do krajského kola, 

kde obsadili 4. miesto. Gratulujeme k úspechu!

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu súťaže.

Nielen žiaci piateho ročníka sa učia, ako sa správať na ceste, ale aj 

ich menší spolužiaci z ŠKD Slniečko. Celý týždeň strávili na doprav-

nom ihrisku, kde formou rôznych hier sa krok za krokom blížili k si-

tuáciám, ktoré zažívajú na ulici a na ceste, kde chodia skoro každý deň.

Poučné a veselé rozprávky o dopravných značkách ich upozornili 

na autá s výstražnou signalizáciu. Súťažili v literárnej súťaži na tému: 

„Môj zážitok z cestnej premávky”.

Deti sa riadne zapotili, ale dôležité je, aby sa naučili disciplinované-

mu správaniu na cestách ako účastníci cestnej premávky.

 Mgr. Zuzana Račeková

Dopravná výchova - „Na bicykli bezpečne”

V každodennom ži ote sa žiaci stá ajú účastníkmi cestnej premá

Žiaci Základnú školu v Nesvadoch reprezentujú nielen v tanci, v re-

citácií, vo vedomostných olympiádach, ale i v speve. Dôkazom toho je 

i naša žiačka 4. ročníka Daniela Dedáková, ktorá po úspešnom škol-

skom kole postúpila do obvodného kola.

Obvodné kolo súťaže Slávik Slovenska bolo dôkazom, že krásna slo-

venská ľudová pieseň určite vydrží veľmi dlho.

Daniela i tu ukázala, že má zlato v hrdle, pretože sa umiestnila na 1. 

mieste a postúpila tak do krajského kola, kde sa, žiaľ, už neumiestnila. 

Spievala s hudobným doprovodom pánom Popičom.

Daniele blahoželáme a želáme jej, aby mala pre ľudovú pieseň stále 

miesto vo svojom srdci.

Mgr. Zuzana Račeková

V Palárikove sa tradične aj tento rok 17. mája konala regionálna pre-

hliadka amatérskych tanečných súborov 2013. Deti z tanečnej skupiny 

Čalamáda si pripravili dve tanečné choreografi e, s  ktorými úspešne 

reprezentovali našu školu. Ďakujeme organizátorom, obetavým tetám 

z DK v obci Palárikovo za milé prijatie a vynikajúcu atmosféru, ktorú 

sa zakaždým snažia pripraviť pre všetkých, z rôznych detských taneč-

ných skupín.

Mgr. Zuzana Račeková

Slávik Slovenska
Čalamáda v Palárikove
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Mozgalmas volt a májusi hónap szervezetünk életében. Azon a nem 

kis feladaton túl, hogy a Tűzvirág fesztivál előkészületeivel fog-

lalkoztunk, csoportjaink rendszeresen 

megtartották a  heti 

próbákat, és eleget 

tettek több meghívás-

nak is, vitték falunk 

jó hírét, gyakorolták 

és bemutatták legújabb 

műsoraikat, melegséget 

vittek nagyon sok em-

ber szívébe.

Május 9-én Kis Viza 

citerazenekarunk és Pety-

tyem néptáncegyüttesünk 

Magyarországon, Ács köz-

ségben ifj úsági találkozón 

lépett fel, ahol ugyan kevés 

volt az érdeklődő a  ren-

dezvény iránt, csoportjaink mindent megtettek azért, 

hogy kellemes emlékeket hagyjanak maguk után, el-

mondásuk szerint ez teljes mértékben sikerült is.

Május 12-én Búzavirág éneklőcsoportunk és 

a  Sústya citerazenekarunk képviselte szervezetünket 

és községünket testvértelepülésünkön, Kiskőrösön 

az Országos Rétesfesztiválon. 

Ez már a  második 

alkalom volt, hogy 

eleget tettünk a  meg-

hívásnak, és ahogy 

2012-ben, úgy az idén 

is nagy tapssal jutal-

mazta műsorainkat 

a közönség, főleg amikor 

a  népművészeti műsor-

rész utolsó, befejező mű-

sorszámaként léptek szín-

padra énekeseink. Zsuzsa 

néni, a  kiskőrösi szlovák közösség 

mozgatórugója csapatával mindent 

megtett azért, hogy vendégeik jól 

érezzék magukat Kiskőrösön, ez-

úton is köszönet érte.

A  következő hétvégén úgy 

szombaton, mind vasárnap útra 

keltek csoportjaink. Szomba-

ton, 2013. május 25-én Perbetén 

vendégszerepelt a  Kis Viza és a  Búzavirág. 

Perbetén is visszajáró vendégként fogadnak bennünket, már több éves 

kapcsolat van szervezeteink között, ismerősök sokaságával találko-

zunk minden alkalommal.

Vasárnap a  verseny napja volt. Kétévente kerül megrendezésre 

a „Bíborpiros szép rózsa” népzenei vetélkedő a Csemadok Művelődési 

Intézetének égisze alatt. A járási fordulót 2013. május 26-án rendezték 

Lakszakállason, ahol a  Búzavirág női, férfi  és vegyes éneklőcsopor-

tunk, a Kis Viza citerazenekarunk, Bánházi Dóra, Szabó Julcsi és Ágh 

Erika népdalénekeseink nyújtottak magas színvonalú teljesítményt. 

Eredmény? Dóra kivételével mindenki továbbjutott a kerületi fordu-

lóra, amelyről majd szintén beszámolunk.

2013. május 25., Csém

Valamikor régen még Csém puszta volt a neve a kis településnek, 

ahol az iszonyatos történések, a  „KI-

TELEPÍTÉSEK” után pár évvel több 

naszvadi család is otthonra talált, hogy 

közelebb legyen szeretteihez, akiktől 

az arrogáns hatalom elszakította őket. 

Sok egykori naszvadi nyugszik a csémi 

temetőben, és sokan emlékeznek még 

napjainkban is a  naszvadi családokra 

abban a községben, ahol Szabó Julcsi képviselte szerveze-

tünket és községünket csengő hangjával. A pici falu kicsi 

rendezvényén kellemes 

élményt nyújtott Julcsi 

a  közönségnek, akik 

percekig tapsolták.

A  májusi számunk-

ban beszámoltunk az 

Ipolyi Arnold Magyar 

Mesemondó Verseny-

ről, amelyen szerve-

zetünk által indított 

mesemondók, Slávik 

Bibiána, Zachar Bianka, 

Kis Richárd ezüstsávos besorolást értek el, 

Ágh Erika pedig aranysávosként jutott to-

vább az országos döntőbe, melyet 2013. 

június 3-án Rozsnyón tartottak. Az or-

szágos döntőben öt kategóriába sorolva 

közel 100 versenyző versenyzett. Ágh 

Erika itt is aranysávos minősítést ért el. 

Ez a szint a martosi Endrédi Orsolyá-

nak sikerült még.

A  versenyzők vasár-

nap délután utaztak 

a  helyszínre, majd hét-

főn zajlottak a versenyek 

Rozsnyó város régi vá-

rosházának termeiben. 

Az ellátás, a  díszletek, 

a  vendégszeretet, mellyel 

fogadták őket, nagyon szép 

és kellemes volt. A verseny 

utáni táncházban a  nép-

zenét ugyanaz a  népzenét 

játszó család szolgáltatta, 

akik minden szünetben szó-

rakoztatták a verseny résztvevőit és a közönséget. Ezen túl népi ételek 

kóstolója is érdekes kísérőrendezvénye volt a mesemondó versenynek. 

Az ételeket maguk a versenyzők készítették és vitték a helyszínre, ahol 

ezekből készítettek vegyes asztalt. A  rendezvény sztárvendége egy 

többszörösen kitüntetett kupuszinai fi atalember volt Szerbiából, aki 

mesét is mondott, de zsűrizett is. A gyermekeknek volt táncház, és volt 

mesemondó színház Salgótarjánból, melynek tagjai fergeteges hangu-

latban tartották a kicsinyeket azzal, hogy bevonták őket a mesébe, tán-

coltak velük, és sokat énekeltek.

Ágh Erika élményekkel telve érkezett haza és mesélte el személyesen 

érzéseit. -DR-

Hol jártak népművészeti csoportjaink 
az elmúlt időszakban?
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26. jún - „Mini-hádzaná” 

Nesvady, Imeľ, Zlatná, Kolárovo 

ved.: Ing. Juraj Miškovič

jún 2013 - „Hádzanárske tréningy”

ved.: Ing. Juraj Miškovič

5.-11. júla 2013 - 

„Letná rekreácia na Balatone” Siófok

ved.: Mgr. Karol Alföldi a prac. CVČ

15.-19. júla 2013 - 

„Aktívny detský tábor” - návšteva 

kúpaliska v Nových Zámkoch, 

cykloturistika, opekanie slaniny, 

spoločenské hry, brožovanie, 

výlet na Balaton, súťaže...

ved.: Andrea Kürtiová, 

Alžbeta Töltésyová, Attila Molnár

22.-24. júla 2013 - 

„Aktívny detský tábor” Nesvady

ved.: Andrea Kürtiová, 

Alžbeta Töltésyová, Attila Molnár

26.-27.júla 2013 - 

„Tábor mladých rybárov” Imeľ

ved.: Mgr. Sárai, Andrea Kürtiová, 

Alžbeta Töltésyová

29. júla-3. augusta 2013 - 

„Sústredenie mladých futbalistov” 

Patince

ved.: Attila Molnár

22.-31. júla 2013 - 

„Hádzaná tréningy” Nesvady

ved.: Ing. Juraj Miškovič

2.-14.augusta 2013 - 

„Hádzaná tréningy” Nesvady

ved.: Ing. Juraj Miškovič

15.-18. augusta 2013 - 

„Hádzanársky turnaj Kolárovo CUP” 

Kolárovo

ved.: Ing. Juraj Miškovič

19.-31. augusta 2013 - 

„Hádzanárske tréningy” Nesvady

ved.: Ing. Juraj Miškovič

august 2013 - 

„Majstrovské futbalové zápasy” Nesvady

ved.: Attila Molnár

5.-31. augusta 2013 - 

„Futbalové tréningy” Nesvady

ved.: Attila Molnár

19.-27. augusta 2013 - 

„Sústredenie hádzaná” Trogir

ved.: Ing. Juraj Miškovič

Mgr. Karol Alföldi,

riaditeľ CVČ

Plán letnej 
činnosti CVČ 
Nesvady 2013 Posledný mesiac škol-

ského roka. Pre študentov 

a  žiakov čas na posledný 

nádych nad poslednou 

úlohou a  odpoveďou, pre 

deti v  materských školách 

pred poslednými poduja-

tiami a  „hurá na prázdni-

ny”.

A  pre učiteľa? Nie je to 

iba čas konečného znám-

kovania a hodnotenia detí, 

ale predovšetkým bilanco-

vanie vlastnej práce a práce 

celej školy.

V  materských školách, 

teda ani v  „Nezábudke”, 

sa síce nepíšu jednotky na 

vysvedčenia, ale končí sa 

ďalší krásny, hodnotnými 

a  úspešnými podujatiami 

plný školský rok. Takmer 

sto detí z  obce sa zúčast-

nilo našich tradičných 

podujatí - tek-

vicová paráda 

s gulášovou par-

ty a  lampiónový 

sprievod obcou 

s  rodičmi, Mi-

kuláš a  Vianoce, 

fašiangy, karne-

val, Deň matiek 

a  otcov, majáles 

s  rodičmi ako aj 

Deň detí. Tie-

to už tradičné 

podujatia sme 

obohatili o nové. 

Radi by sme 

spomenuli cvičenia v  športovej hale Eugena 

Vlahyho, upratovali sme okolie materskej 

školy a  okolie miestneho rybníka v  rámci 

Dňa Zeme, v  duchu olympijských hier sme 

usporiadali Športovú olympiádu hviezdičiek, 

predviedol sa nám hasičský zbor v  Nesva-

doch a záchranná služba, pani farárka Popič 

priblížila deťom veľkonočné tradície krásnou 

rozprávkou, boli sme s  deťmi v  kine v  No-

vých Zámkoch, ujo z Očovej nám zahral na 

pastierskych hudobných nástrojoch, herci 

Divadla Jókaiho v Komárne nám zhudobnili 

básničky a pozreli sme si aj niekoľko bábko-

vých divadiel, v  priebehu roka sme deťom 

ponúkli kurz anglického jazyka a kurz spolo-

čenského tanca.

Zorganizovať podujatia tak, aby dieťa upú-

tali a uspokojili, aby sa z nich dieťa učilo, aby 

si odnieslo skúsenosti snáď aj na celý život, je 

náročná a  zodpovedná práca predovšetkým 

učiteľky. A  odmena 

učiteľky materskej 

školy? Snáď tá naj-

väčšia - keď sa plač 

a  obavy, s  ktorým 

dieťa v  septembri 

prichádza zmení 

na úsmev a  dôveru. 

Keď dieťa spontán-

ne objíme učiteľku 

a  povie - mám ťa 

rád, pani učiteľka. 

Keď pri rozlúčke 

s  predškolákmi má 

slzy v  očiach uči-

teľka, slzy a  úsmev 

je na tvári detí. Keď sa školák s očakávaním 

vracia na podujatia do materskej školy a po-

vie si - bol som tu šťastný.

Materská škola Nezábudka by rada vyu-

žila miestne periodikum a  poďakovala sa 

všetkým, ktorí nám pomáhali. Poďakovanie 

patrí predovšetkým Centru voľného času 

v  Nesvadoch, ktoré nám pomáha nielen pri 

organizovaní podujatí, ale sa ich aj ochotne 

a aktívne zúčastňuje, obom základným ško-

lám za spoluprácu, rodičovskému združeniu 

ako aj zriaďovateľovi za podporu, všetkým 

našim sponzorom a v neposlednej miere ro-

dičom za dôveru, ktorú nám prejavili tým, že 

nám zverili to najcennejšie, čo v živote môžu 

mať - svoje dieťa.

Mgr. Veronika Nagyová

Foto: autor

Blíži sa koniec 
školského roka...
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Újra tollat ragadtam, azzal a  céllal, hogy megpróbáljam 

megválaszolni, hogy vajon miért van szükség az utak mellett 

árokra?

Az idei csapadékos, hideg tavasz után községünkben elkezdtük 

az útszegélyek tisztítását a  felhalmo-

zódott lerakódásoktól, az árkok tisz-

títását, vagy az esetleges újraásását.

Még a munkák kezdetén a munka-

társaim fi gyelmeztettek: készüljek fel, 

mert adódnak majd konfl iktushely-

zetek. Hát igen...

Az öregek elbeszéléseiből tudom, 

hogy valamikor az egész falu be volt 

árkolva az utak mentén, csak az idő 

(emberek) feltöltötték. Azért, hogy 

ne előttük álljon víz, ne oda folyjon 

hanem inkább a  szomszéd elé, sőt, 

még a  tetőről lezúduló esővizet is 

csatornán keresztül kivezették a  ke-

rítésen túlra, az utcára, hogy ne az 

ő  udvaruk legyen vizes. Talán ezért 

vannak községünkben olyan helyek, 

ahol egy kiadós eső után, vagy egy 

hosszú téli olvadás után járhatatla-

nok a felgyülemlett víz miatt az utak. 

Például: az első buszmegálló Komá-

rom felől, Jánošík utca és Petőfi  utca 

kereszteződése, a  Jánošík utca köze-

pe, Sládkovič utca, Kalinčiak utca, 

Opletal utca vége, Komenský utca, 

Malom utca és a Tulipán utca keresz-

teződése és még sorolhatnám, mert 

ez a jegyzék nem teljes.

A  buszra, iskolába, óvodába gya-

logosan, biciklivel igyekvők gyakran 

térdig vizesen jutnak el céljukhoz, 

mert át kell gázolni a  felgyülemlett 

vízen, mely az úttesten áll. Az aszfalt 

nem szívja el és az út menti sáv füve-

sítve magasabb, mint az út és éppen 

ezért nem nyeli el.

Az árkokról szerettem volna írni, 

melyek szükségesek, hogy a lezúduló 

csapadékot elvezessék, és nem Vala-

hol, Valaki előtt az úttesten hömpö-

lyögve összegyűljön és tavat alkosson. 

Ilyenkor aztán szidjuk a rendszert..., 

a  községet..., a  szomszédot..., szóval 

bárkit, aki eszünkbe jut... Csak saját 

magunkat nem. Pedig mi is hibásak 

vagyunk, hogy a  valamikori árkok 

betemetődtek.

Ha pedig valaki a  portánk, ker-

tünk, házunk előtt akar árkot ásni, 

leszedni az útpadkát, akkor tiltako-

zunk, mert...

Kérnék mindenkit, hogy legyen tü-

relemmel, segítse munkánkat és kö-

zösen keressük a  megoldást a  „vizes 

problémánkra”.

K.Z.

Az árkokról...
Rozhodol som sa napísať, aby som sa pokúsil odpovedať na otáz-

ku, prečo sú potrebné jarky, rigole vedľa cesty?

Po tohtoročnej daždivej a chladnej jari sme sa pustili do čistenia 

obrubníkov ciest a  jarkov od nahromadených nečistôt, a na via-

cerých miestach sme začali znovu 

vykopávať jarky.

Ešte sme boli len na začiatku 

prác, keď ma moji spolupracovní-

ci upozornili: mám sa pripraviť na 

konfl iktné situácie. Nuž, áno...

Z rozprávania starých ľudí viem, 

že kedysi v  obci jarky boli, len ča-

som (a pričinením ľudí) boli zane-

sené. Kvôli tomu, aby voda nestála 

pred naším domom, aby netiekla 

pred náš dom, ale pred susedov, do-

konca aj dažďovú vodu zo strechy 

vyviedli niektorí cez plot na ulicu, 

len aby mali vlastný dvor suchý. 

Možno práve preto sa stáva, že v na-

šej obci sú miesta, kde po výdatnom 

daždi alebo počas dlhého topenia 

snehu sú cesty kvôli nahromadenej 

vode neprejazdné. Napríklad: prvá 

zastávka autobusu zo smeru Ko-

márno, križovatka ulíc Jánošíkova 

a  Petőfi ho, stred Jánošíkovej ulice, 

Sládkovičova ulica, Kalinčiakova 

ulica, koniec Opletalovej ulici, Ko-

menského ulica, križovatka ulíc 

Mlynská a Tulipánova, a mohol by 

som vymenovávať do nekonečna, 

lebo zoznam je neúplný.

Tí, ktorí chodia na autobus, do 

školy a  do materskej školy pešo 

alebo na bicykli sú často mokrí až 

po kolená, lebo musia prejsť cez 

nahromadenú vodu, ktorá stojí na 

ceste. Asfalt vodu nevie absorbovať 

a trávnatá časť vedľa cesty je vyššia 

od cesty a preto tiež nedokáže vodu 

vsiaknuť.

Chcel som písať o  jarkoch, ktoré 

sú potrebné na to, aby sa dažďová 

voda odviedla, a nie aby sa Niekde, 

pred Niekým hromadila a vytvárala 

menšie jazerá. Potom nadávame na 

všetko.., na obec..., na susedov..., na 

všetkých do radu, kto nás len na-

padne... Len na seba nie, napriek 

tomu, že aj my sme vinní, lebo sme 

jarky zasypali.

A  keď chce niekto pred naším 

domom, záhradou vykopať jarok 

alebo chce odstrániť okraj cesty, tak 

protestujem, lebo...

Prosím preto každého, aby bol tr-

pezlivý, pomáhal našej práce a aby 

sme spolu hľadali riešenie na od-

stránenie „nesvadskej potopy”.

 Z.K.

O jarkoch...
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Projekt SUPERTRIEDA skvalitňuje 

vzťahy v detskom kolektíve, motivuje 

deti k  vzájomnej tolerancii, empatii, 

spolupráci a  schopnosti si pomáhať. 

Ďalej zvyšuje kredit umeleckej vý-

chovy na školách, skvalitňuje výuč-

bu predmetov - výtvarná, hudobná, 

telesná, etická výchova a  slovenský 

jazyk. Podporuje a  rozvíja kreativitu 

a  osobnostný vývoj detí, ich schop-

nosti a  prezentačné zručnosti. To je 

cieľom tohto projektu, ale najdôleži-

tejšie je to, aby sa deti pri nácviku ba-

vili a cítili sa spolu dobre.

Témou pre prihlásené základné 

školy bola „Moje mesto, moja obec”.

Naši malí druháci to na oblastnom 

kole v  Nitre rozbalili a  za svoju sna-

hu boli ocenení za spontánnosť a ra-

dostný prejav. Postúpili na celoštátne 

fi nále do Bratislavy, kde 20. júna 2013 

opätovne bojovali o  priazeň poroty. 

Myslíme si však, že či už deti na ta-

kýchto podujatiach postúpia, alebo 

nie, dôležité je, aby sa naučili preko-

návať prekážky, aby spoločnou sna-

hou ukázali všetkým, že za každým 

úspechom je práca a snaha niečo do-

kázať. 

PRÁCOU A  SVORNOSŤOU je 

mottom nielen vystúpenia detí, ale 

aj našej prekrásnej obce NESVADY. Tu 

žijeme, tu sa cítime dobre a tu sme so 

svojimi blízkymi a priateľmi.

Mgr. Zuzana Račeková

SUPER-SUPER-
TRIEDATRIEDA

n
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2013. május 25-én a naszvadi birkózóklub képviselte Szlovákiát 

a X. Nejdeki kupán Karlovy Varyban. A magas színvonalú verse-

nyen 86 versenyző indult cseh, szlovák és német színekben. 

A  naszvadi 6-tagú csapatot a  madari Szluka István erősítette. 

Birkózóink kiválóan teljesítettek, amit a hazahozott érmek is bi-

zonyítanak:

Serdülők:

53 kg-os súlycsoportban Borka Kevin - aranyérem

90 kg-os súlycsoportban Érsek Róbert - aranyérem

Diákok:

54 kg-os súlycsoportban Gál Bence - ezüstérem

56 kg-os súlycsoportban Szluka István - aranyérem

44 kg-os súlycsoportban Turančík Anett sajnos a  nagyon erős 

mezőnyben a háromszoros német bajnokot nem tudta legyőzni.

Az óvodások kategóriájában Turančík Arnold jeleskedett, bronz-

érmet hozott haza.

Külön dicséret minden versenyzőnek, mert egy korosztállyal 

magasabb kategóriában indultak, ráadásul Érsek Róbert elnyerte 

a legtechnikásabb versenyző különdíját.

Gratulálunk!

 -GL-

Birkózás

Borka Kevin

Szluka István

Turančík Anett

Turančík Arnold

Érsek Róbert

Gál Bence
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Hazugság?
A prédikátor a mise végén így 

szól a gyülekezethez:

-  Jövő héten a hazugságról lesz 

szó. Addig olvassátok el Márk 

könyvének 17. fejezetét!

Következő héten így szól a hí-

vekhez:

-  Emelje fel a kezét, aki elolvasta a 17. fejeze-

tet.

Majd, látva a felemelkedő kezeket, folytatja:

-  Akkor a mai témánknál is vagyunk, ugyanis 

Márk könyve csak 16 fejezetből áll.



Kalap
Egy hajókiránduláson egy idős asszony 

áll a korlátnál, és erősen szorítja a fejé-

re a kalapját, hogy ne fújja le a szél. Egy 

szintén idősebb korú úriember illedelmesen 

megszólítja:

-  Elnézést, hölgyem, de talán nem vette 

észre, hogy ebben az erős szélben felrepült 

a szoknyája!

-  Igen, tudom - feleli a néni -, csakhogy 

muszáj mindkét kezemmel a kalapomat 

fognom.

-  De hölgyem, mindene kilátszik!

-  Igen, de amit ott lent lát, az már mind 75 

éves, a kalapomat meg csak tegnap vettem!
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Mosolyra fakasztó

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Cserge Roland, Horváth Patrik, 

Ivičič Richard



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Štefan Ondrejó –  Lenka Ždilová, 

 Peter Pasztorek –  Silvia Ciroková



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Nagy Ľudovít (92), Vizsgyák Ladislav (90), 

Benyíková Alžbeta (76), Kriško Pavol (84), 

Csontosová Júlia (86), Paluška Jozef (62), 

Juhász Ľudovít (69), Vizsgyák Jozef (68), 

Forisek Štefan (66)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

2013. május 17-én találkoztak a  magyar 

iskola szülői és barátai a  már hagyomá-

nyos Majálison, mely idén is jó hangulatú-

ra sikerült és meghozta célját - szorosabb 

közösségé kovácsolta a magyar szülőket.

Fotó: AI


