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Weöres Sándor: 

KÁNIKULA
 Szikrázó
 az égbolt
aranyfüst a lég,
 eltörpül
 láng-ûrben
a tarka vidék.

 Olvadtan
 a tarló
hullámzik, remeg,
 domb fölött
 utaznak
izzó gyöngyszemek.
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 kékségen
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 magányban
egy pacsirta száll.
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Weöres Sándor 
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Vidámsággal telt meg a  Csemadok 

klubhelyisége 2013. június 28-án, amikor 

a „Ballag már a vén diák” éneklése köze-

pette megérkeztek az alapiskola végzős 

diákjai, hogy baráti környezetben ve-

hessék át a  Csemadok-tagságot igazoló 

könyvecskét.

Érkezéskor a Csemadok naszvadi szer-

vezetének elnöke, Dobosi Róbert üdvö-

zölte a  ballagókat és osztályfőnöküket, 

Pinke Ivettet, az iskola igazgatóhelyet-

tesét. Mielőtt az elnök beszámolt volna 

a  szervezetről, az abban rejlő lehetősé-

gekről, az elfáradt diákok helyet foglal-

tak. A lányok a számukra még szokatlan 

magas sarkú cipőket rögtön lerúgták 

lábaikról. Ez a  cselekedet az arcukon 

a  megkönnyebbülés jeleit tette erősen 

láthatóvá, erre már csak hab volt a tortán 

a  behűtött üdítő, amelyet a  Csemadok 

ifj úsági csoportjának vezetői készítettek 

számukra.

„Hogy milyen lesz a jövőtök, csak raj-

tatok múlik” - mondta a Csemadok elnö-

ke és arra is felhívta a fi atalok fi gyelmét, 

hogy a  saját és a  környezetükben élők 

tapasztalataiból kitűnik, hogy igenis az 

anyanyelven végzett alapiskola nagyon 

jó ugródeszka a nagybetűs életbe. Arra is 

felhívta fi gyelmüket, hogy ezt ne feledjék 

el akkor sem, amikor majd saját gyerme-

keiknek választanak iskolát és esetleges 

rossz döntésükkel ne tegyék ki gyerme-

keiket stresszhatások sokaságának és te-

gyenek meg mindent azért, hogy unoká-

ik ballagásán is a „Ballag már a vén diák” 

szóljon. Mindezeken túl arra is ösztönöz-

ni próbálta őket, hogy járják be a nagy-

világot lehetőségeik szerint, de térjenek 

haza Naszvadra, ahol nagy szükség van 

rájuk, ha ezt sokszor nem is érzik majd.

Ezek után mindenki megkapta az aján-

dékot és a  Csemadok-tagságot igazoló 

könyvecskét, majd a  szokásokhoz hí-

ven az év legeredményesebb tanulója, ez 

alkalommal Kovács Patrícia, átvehette 

a  100 eurós vásárlási utalványt, amely 

a  szervezet ajándéka. Közben megérke-

zett az Éva néni által szeretettel megtöl-

tött fagylaltos pohár, majd miután ezt is 

elfogyasztották, útra keltek vissza az is-

kolába.

2013. június 28-án 14 taggal bővült 

a Csemadok naszvadi szervezetének lét-

száma. Köszöntjük őket! Bódis Viktó-

ria, Csontos Karin, Érsek Róbert, Haris 

Krisztina, Holec Brigitta, Horváth Ing-

rid, Kollárovič Nikoletta, Kovács Patrí-

cia, Pap Dominika, Petrík Márk, Polgár 

Alexandra, Simonics Bianka, Soóky Le-

vente, Zajíc Bálint Áron.

 -dr-

Csemadok-tagok avatása

Naszvadi közéleti lap

Már hatodik alkalommal kerül megrendezésre, 

Szent István államalapító királyunk tiszteletére 

a „Szent István-nap”, amely a Csemadok helyi szervezete, 

a Naszvadiak Polgári Egyesülete

és az alapiskola együttműködésének gyümölcse. 

Az ünnepi műsor,  Az ünnepi műsor,  

melyben hazai előadók lépnek színpadra melyben hazai előadók lépnek színpadra 

19 órakor kezdődik a kultúrház 19 órakor kezdődik a kultúrház 

mögötti udvarban felállított mögötti udvarban felállított 

szabadtéri színpadon.szabadtéri színpadon.

Miután besötétedik, Miután besötétedik, 

az Érsekújvári Rockszínpad az Érsekújvári Rockszínpad 

előadása következik. előadása következik. 

Ez alkalommal a nagyközönség Ez alkalommal a nagyközönség 

a Grease című musicalt láthatja, a Grease című musicalt láthatja, 

amelyben több naszvadi fi atal is bemutatkozik.amelyben több naszvadi fi atal is bemutatkozik.

2013. augusztus 17.
Szent István-napSzent István-nap
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Obecné zastupiteľstvo zasadalo opäť 27. júna. Podobne ako pred 

mesiacom, aj teraz malo na programe rokovania pomerne málo, 

iba trinásť bodov. Na úvod prednosta úradu - okrem plnenia iných 

úloh - referoval o práve prebiehajúcich prácach (umiestnenie lavíc 

na cintoríne, vyhĺbenie jarkov vedľa ciest) a opatreniach plánova-

ných v blízkej budúcnosti (odstraňovanie výmoľov, inštalácia ka-

merového systému pri hlavných cestách).

Potom poslanci schválili plán svojej práce na druhý polrok; vy-

plýva z neho, že do konca roka sa uskutoční päť riadnych a jedno 

slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V treťom bode sa hovorilo o konečnej podobe tohoročných Ne-

svadských dní. Po menších úpravách, odsúhlasení mien vyzname-

naných osôb a určení predbežného rozpočtu podujatia (9 000 eur) 

poslanci schválili predložený materiál.

Nasledovali ostatné body, medzi nimi ako prvý návrh obecné-

ho úradu na zámenu pozemkov. Podľa návrhu by obec vymenila 

približne tri hektáre pôdy, ktorú vlastní v  hospodárskom dvore 

akciovej spoločnosti Agrorent, za rovnakú výmeru vo vlastníctve 

Jána Šimuneka a jeho manželky na štyroch miestach v katastrál-

nom území Nesvád. Aj ďalší bod obsahoval zámenu pozemkov, 

zmluvnými stranami v tomto prípade majú byť obec a spoločnosť 

Agrorent, pričom obec získa do vlastníctva bývalý bitúnok za par-

celu s výmerou približne 2 000 štvorcových metrov. Poslanci dali 

predbežný súhlas so zámenami, s  tou podmienkou, že v  prvom 

prípade budú znášať náklady na vymeranie novej parcely obidve 

strany rovnakým dielom.

Nasledoval list Józsefa Lebóa, ktorým žiadal zníženie nájomné-

ho schváleného pre jeho stolársku dielňu na predchádzajúcom za-

sadnutí. Počas diskusie odzneli kladné i záporné stanoviská, nako-

niec prevážili zamietavé hlasy argumentujúce, že práve májovým 

uznesením sa dosiahlo vyrovnanie výšky nájomného medzi dvomi 

fi rmami s rovnakou činnosťou.

Potom sa predlžovali zmluvy o nájme obecných bytov - pre An-

tala Hanzelika a Renátu Hinorovú v dome na Športovej ulici č. 4, 

pre Alicu Zacharovú na Obchodnej ulici č. 11, zhodne na dva roky.

V ďalšom priebehu sa rokovalo o dlho pripravovanej úprave bu-

dovy: o výmene okien a dverí v Dome služieb na Športovej ulici 

za nové a  moderné. Od rekonštrukcie s  približným rozpočtom 

13  000eur si obec sľubuje predovšetkým zníženie vykurovacích 

nákladov.

V  desiatom bode programu poslanci rozhodli o  zaobstaraní 

asanačného vozidla pre Verejnoprospešné služby. Cena vozidla, 

ktoré sa bude kupovať na lízing, sa pohybuje v  rozpätí 40  000-

50 000 eur.

Zasadnutie pokračovalo riadnym ročným prerokovaním platu 

starostu. Na návrh poslancov Strany maďarskej komunity sa po-

hyblivá časť platu zvýšila na 40 percent základného platu z dote-

rajších 33 percent. Návrh podporili všetci poslanci.

Po krátkej ústnej informácii o stave projektu termálneho kúpa-

liska, ktorú podal starosta, poslanci na záver odsúhlasili 350 eur 

na cestovné náklady mužstva starých pánov ŠK Nesvady, ktoré 

odohrá futbalový zápas vo Felsőszentiváne. Zasadnutie sa skončilo 

pred 20. hodinou.

 Zoltán Takács

Június 27-én ülésezett ismét a naszvadi képviselő-testület. Csak-

úgy mint legutóbb, most is aránylag kevés, csupán tizenhárom 

napirendi pontról kellett határoznia. A  rendes napirendi pontok 

között először a  korábbi interpellációkra adott válaszában a  hi-

vatalvezető - egyebek mellett - a  folyamatban levő ügyek állását 

(padok elhelyezése a  temetőben, az utak menti árkok mélyítése) 

és a közeli jövőre tervezett intézkedéseket (kátyútlanítás, kamerák 

telepítése a főutak mellé) ismertette.

Utána a második félévi munkatervet hagyták jóvá a képviselők, 

amely szerint az év végéig öt rendes és egy ünnepi képviselő-testü-

leti ülésre kerül sor.

A  harmadik pontban az idei Naszvadi Napok végleges válto-

zatáról volt szó. Néhány kisebb módosítás, a kitüntetésre javasolt 

személyek körének lezárása és a  rendezvényre szánt keretösszeg, 

9 000 euró meghatározása után a képviselők egyhangúan elfogad-

ták a beterjesztett anyagot.

Az egyéb pontok következtek, ezen belül elsőként a községi hiva-

tal ingatlancserére vonatkozó javaslata. Eszerint a község elcserélne 

a tulajdonában levő mintegy három hektárnyi földterületet, mely az 

Agrorent Rt. gazdasági udvarában fekszik, ugyanakkora területért 

a  Ján Šimunek és felesége vagyonát képező és Naszvad határának 

négy részén található parcellákból. Ugyanez a  lényege a  további 

pontnak is, itt a két szerződő fél a község és az Agrorent lenne, és 

a  község a  volt vágóhíd épületét kapná cserébe az átengedett, kb. 

2 000 négyzetméteres parcelláért. A képviselők előzetesen jóváhagy-

ták a cseréket, az első esetben azzal a kitétellel, hogy az új parcellák 

kijelölésével járó kiadásokat a felek egyenlő arányban térítsék.

A következő pont Lebó József levele volt, ebben az előző hónap-

ban jóváhagyott bérleti díj mérséklését kérte vállalkozása számára. 

Támogató és elutasító felszólalások is elhangzottak a vita során, vé-

gül az utóbbiak kerekedtek felül azzal érvelve, hogy éppen a májusi 

határozat tartalmazza a díjak kiegyenlítését az azonos tevékenysé-

get folytató két cég között.

Ezután lakásbérleti szerződéseket hosszabbított a  testület - 

Hanzelik Antal és Hinora Renáta részére a Sport utca 4. szám alatti 

bérházban, Zachar Alica részére pedig az Üzletsor utca 11. sz. alatt, 

egyaránt 2-2 éves időszakra.

Régen tervezett épület-átalakítás javaslata került ezt követő-

en megtárgyalásra: a  szolgáltatások háza Sport utcai épületének 

földszintjén levő nyílászárók lecserélése új, korszerű ablakokra és 

ajtókra. A több mint 13 000 euróba kerülő cserétől elsősorban a fű-

tési költségek csökkenését reméli a községi hivatal.

A  kisüzem kérésére szippantós kocsi beszerzéséről döntöttek 

a képviselők a tizedik napirendi pontban. A lízingre vásárolt hasz-

nált jármű ára 40-50 ezer euróra tehető.

A polgármesteri fi zetés rendes évi újratárgyalásával folytatódott 

az ülés. A Magyar Közösség Pártja képviselőcsoportjának javasla-

ta az opcionálisan odaítélhető részt az alapfi zetés 40 százalékára 

módosította az eddigi 33 százalék helyett. Az indítványt minden 

képviselő támogatta.

Rövid tájékoztatás után, melyet a  polgármester előadásában 

hallgattak meg a  termálfürdő építésének előkészületeiről, a  kép-

viselők végül, utolsó határozatként, 350 euróval járultak hozzá 

a Sport Klub öregfi úinak felsőszentiváni labdarúgó-mérkőzéséhez. 

Az ülés 20 óra előtt ért véget. Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
31. üléséről

Z 31. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Jézus örömhíréből - az evangéliumból - 

azt gondolom, hogy nagyon sokaknak is-

merősek Jézus Krisztus szavai - „Kérjétek 

az aratás Urát, küldjön munkásokat az ara-

táshoz!” (Mt 9,38)

Római katolikus egyházközségünk meg-

szívlelve Jézus e szavait, buzgó imáiban 

kérte az aratás Urát. S  lám, 2013. július 

7-én a  többéves buzgó imának meglett az 

eredménye, és hosszú évek után falunk 

szülöttjét, JELENCSICS ERICH GÁBORT, 

a révkomáromi Szent András templomban 

szerpappá - diakónussá szentelték. A szen-

telést a nagyszombati apostoli kormányzó, 

mons. Orosch János püspök úr végezte, aki 

nagy örömét fejezte ki, hogy két magyar 

ajkú fi atalembert - levitát - szentelhetett 

szerpappá és küldheti őket egyházme-

gyénk magyar ajkú híveihez.

Nagy feladat vár rájuk, hiszen nagyon 

kevés a  magyarul beszélő pap az egyház-

megyénkben, de most két buzgó igehirde-

tőt kapott egyházmegyénk, akik csengő, 

szép anyanyelvünkön hirdetik majd Jézus 

örömhírét, szolgálják ki a  szentségeket, és 

iskolás gyermekeinket anyanyelvükön, ma-

gyarul vezetik majd hitünk igazságainak 

megismerésére.

Az utolsó hetekben gyakran kérdezték 

tőlem - atya, mi vezette őt a  papi hivatás-

ra? A Központi Papnevelő Intézet Magyar 

Egyházirodalmi Iskolájának lapjában - 

CENTRALISTA - Erich a  következőket 

mondta hivatásával kapcsolatban: „Hiva-

tástörténetem nem volt egyenes, egysze-

rű, mécsesekkel kirakott, mint másoknál. 

Az egyetemen tértem meg, és 2000-ben, 

felnőttként keresztelkedtem meg. A  ke-

resztény hitélet itt kezdődött el számomra 

igazán, ahogy Pál apostol is a damaszkuszi 

út után másképp látta a világot. Sok keresés 

és küzdés, de siker is jellemezte a megtérés 

utáni életszakaszomat. A  háttérben pedig 

mindig tapasztaltam Isten gondviselését. 

2003-tól a  Győri Hittudományi Főiskola 

hallgatója lettem, és itt már a papi hivatás 

csíráit fedezhettem fel magamban. Szülő-

falumban redemptorista misszionáriusok 

működtek és nagyon megérintett a  kariz-

májuk, ami a népmisszió, és később jelent-

keztem is hozzájuk.

2006-ban a Legszentebb Megváltó Kong-

regáció redemptorista szerzetesrend tagja 

lettem. Teológiai tanulmányaimat a Nagy-

szombati Egyetem Hittudományi Karán 

folytattam Pozsonyban. Az első fogadal-

mamat 2009-ben tettem le. Szerzetesi jel-

mondatom a  119. zsoltár 30. verse volt  - 

„...az igazság útját választottam, nem fe-

ledkezem meg törvényeidről”. Ez jellemez-

te a  misszionárius szerzetesi életemet is. 

Megtapasztaltam elhivatottságom szép és 

nehéz oldalát, nemcsak külföldön, hanem 

nálunk, Szlovákiában is.

Elhivatottságomban mégis mindig fon-

tos szerepet játszottak a  magyar ajkú hí-

vek. Úgy érzem, közöttük is sok a missziós 

tennivaló és a lelkipásztori munka, ezért is 

kértem felvételemet a  nagyszombati egy-

házmegyébe. Jelenleg a Sapientia Szerzete-

si Hittudományi Főiskola végzős hallgatója 

vagyok, és a  nagyszombati egyházmegye 

szentelésre váró kispapja.” (Centralista 

XLI/ 1, 67-68. old.)

Az elmúlt hetekben nagyon gyakran kér-

dezték tőlem az emberek – atya, mi az, hogy 

diakónus?

A  Katolikus Egyház Katekizmusában 

a következőket olvassuk a diakónussal kap-

csolatban: „A hierarchia alsó fokán állnak 

a diakónusok. Ők „nem papságra, hanem 

szolgálatra” kapják a  kézfeltételt. Amikor 

diakónust szentelnek, csak a  püspök te-

gye rá a  kezét, mivel őt nem a  papságra 

szentelik, hanem a  püspök szolgálatára 

(diakónia).” (KEK 1569)

A  diakónus feladataival kapcsolatban 

a  katekizmusban a  következőket olvassuk 

- „...A diakónusok feladata többek között, 

hogy a püspöknek és a papoknak szolgál-

janak az isteni misztériumok, különösen az 

Eucharisztia ünneplése során, azt szétosz-

szák, jelen legyenek a házasságkötésnél és 

azt megáldják, hirdessék az evangéliumot 

és prédikáljanak, vezessék a temetéseket és 

a szeretet különféle szolgálatainak szentel-

jék magukat.” (KEK 1570)

Tehát „a diakónusok fölszentelt szolgák, 

akiknek feladata az Egyház szolgálata; nem 

részesülnek a  hivatali papságban, hanem 

a  szentelés során más fontos feladatokat 

kapnak az igehirdetés, az istentisztelet, 

a lelkipásztori irányítás, a szeretetszolgálat 

terén és ezeket a  feladatokat a  püspökük 

lelkipásztori tekintélye, irányítása mellett 

kell ellátni.” (KEK 1596)

Remélem, hogy egyházközségünk dia-

kónusa ezeket a  feladatokat lelkiismerete-

sen és becsületesen fogja majd teljesíteni 

ott, ahova egyházmegyénk János püspöke 

- apostoli kormányzója küldi és mély szán-

tást végezve, jó talajba veti el Isten Igéjének 

magját, hogy az aratáskor bő termést mu-

tasson be az Úrnak.

Mi, naszvadiak, pedig azt kívánjuk neki 

- soha ne feledkezzen meg arról, honnét in-

dult el, és buzgó imáinkban kérjük, meny-

nyei édesanyánk, Mária hathatós közben-

járására minél hamarabb részt vehessünk 

pappá szentelésén, hogy mint Krisztus 

papja a legszentebb áldozat bemutatásával 

engesztelje a  Mindenható Istent bűneink 

sokaságáért, hogy mindnyájan egykor kö-

zösen magasztaljuk az Urat a boldog örök-

kévalóságban.

 Mgr. Heriban László

Hitélet

p

tástörténetem nem olt eg enes eg sze

„Tegyetek meg mindent, amit mond nektek” 
(Jn 2,5)
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Más lesz kicsit ez az írás, mint az előzőek. Olyan naszvadiakról 

írtam eddig, akik itt születtek, itt éltek vagy legalábbis éle-

tüknek egy jelentős szakaszát itt töltötték, ebben a  közös-

ségben. A  naszvadiak közösségében. A  mi közösségünkben, 

Naszvadon...

Akikről most lesz szó, névvel, névtelenül (hisz mindnyá-

juk felsorolására nem lenne már elegendő ezen írás terjedel-

me), mások, mint az eddigiek. Az ő személyiségük és alkotó 

munkásságuk kicsit másként kötődik ehhez a  közösséghez. 

A nevüket adták (és adnák) egy olyan rendezvényéhez ennek 

a  közösségnek, amely - mondassék ki minden szerénytelen-

ség nélkül - párját ritkítja nemcsak a szűkebb, hanem a szé-

lesebben értelmezett régióban is. Nevüket, személyiségüket 

adták (és adnák a jövőben is), hogy ez a rendezvény elvigye, 

öregbítse ennek a közösségnek a nevét, most már szinte egész 

Európában.

Igen, a  Tűzvirág Naszvadi Nemzetközi Zománcművésze-

ti Seregszemle és a  Naszvadi Képzőművészeti Szabadiskola 

képzőművészeiről, résztvevőiről beszélek. Tudom, erre most 

jó néhányan felkapják majd a fejüket. Tudom, és azért is írom 

le mindezt. Mert éppen a  fejüket most képmutatóan felka-

pók „jóvoltából” ez a rendezvény az eltelt öt évfolyama során, 

mondvacsinált okokból, soha nem találkozott annyi rosszin-

dulattal, ellenszenvvel és gáncsoskodással, mint ebben az esz-

tendőben. Miért? Nem tudom! Talán azért éppen (és ezt most 

bármennyire is röstellem, kénytelen vagyok leírni), mert ép-

pen naszvadiak vagyunk...?

Néhány nevet fogok felsorolni, kiragadva őket e rendezvény-

hez most már szorosan kötődő sokadalomból; a  kecskeméti, 

néhai Báron Lászlóét, az úgyszintén kecskeméti Turi Endré-

ét, Kalmár Pálét, Gyergyádesz Lászlóét, a  bardejovi Mikuláš 

Lovackýét, a lengyel Bogdan Samborskiét, a klagenfurti Egidius 

Golobét, a budapesti Morelli Editét, Tóth Szvetlánáét, a Kutná 

Hora-i Jaroslav Rezlerét és Andrej Németh Endréét, a pécsi H. 

Barakonyi Kláráét, a gönyűi Fehér Margitét, a komáromi Kopócs 

Tiborét, a pusztaszeri Tóth Pálét, a prágai Radka Urbanováét, 

a  barcelonai Feliu Ferrer Isabellét és Nuria Lopez Ribaltáét. 

Olyan nevek ezek, melyek hallatán a  képzőművészetet isme-

rő közvélemény a  jó értelemben kapja fel a  fejét. És csak úgy 

mellékesen, mindnyájan díjazottjai, mesterei, vagy éppenséggel 

életműdíjasai 

a  Tűzvirág Se-

regszemlének, 

vagy Szabad-

iskolának! De 

mondom, le-

hetne hosszan 

sorolni a  név-

sort, hisz évente 

mintegy hatvan 

alkotó nevezi be munkáit a Seregszemlére, és évente általában 

mintegy hetven résztvevője van a Seregszemlével párhuzamos, 

tíznapos Naszvadi Szabadiskolának, Európa tizenöt országából.

Az előbb felsoroltak (és fel nem soroltak) döntő többsége 

rendszeres visszajárója a rendezvénynek (és nem mellékesen, 

adományaikból szinte felbecsülhetetlen értékű képzőművésze-

ti gyűjtemény jön létre a szervező Csemadok alapszervezet tu-

lajdonában). Visszajárnak, mert megszerették a  rendezvényt, 

megszerették a rendezvénynek környezetet biztosító naszvadi 

közösséget, és higgye el a kedves olvasó, az itt eltöltött tíz nap 

során, mindnyájan egy kicsit „naszvadinak” (is) érzik magu-

kat. Annak ellenére is, hogy az idén már, az ezen írásra most fe-

jüket felkapók „jóvoltából” köreikben is elkezdődött bizonyos 

rosszindulatú, alaptalan, téves információk terjesztése. Hogy 

kinek (kiknek), és miért jó mindez, nem tudom. Azt viszont, 

most már több, mint két emberöltőt megélve, tudom, hogy az 

emberi irigység és butaság néha határtalan tud lenni.

Más ez az írás, mint az előzőek... Akikről most szó van, név-

vel vagy névtelenül, másként (lehetnének) naszvadiak, mint 

az eddigi írásaimból megismertek. Az ő személyiségük és al-

kotó munkásságuk kicsit másként kötődik ehhez a közösség-

hez. A nevüket és személyiségüket adták (és adnák továbbra 

is), önkéntes követeiként közösségünknek, egy olyan rendez-

vényhez, amely párját ritkítja nemcsak szűkebb régiónkban, 

hanem azon túl is. Nevüket, személyiségüket adták (és adnák 

a jövőben is), hogy ez a rendezvény továbbra is vigye, öregbítse 

ennek a közösségnek a hírét, nevét a nagyvilágban. És szívesen 

vállalják (vállalnák) „naszvadiságukat” is, ha közösségünk fel 

tud nőni ahhoz, hogy befogadja őket. A  kérdés feltétetett az 

írás címében...

Kalmár Pál

Befogadjuk őket...?

Naszvadiak...
Mottó:

„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fi át megbecsülésével 

megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”        (Makovecz Imre)

Németh Gyula:

 Andrej Németh Endre Bogdan Samborski Morelli Edit Tóth Szvetlána Turi Endre
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Csém – Réthei Prikkel Marián Emléknap

51. Járási Dal- és Táncünnepély

* Kántorválasztás akadályokkal. 

Naszvad komárommegyei község arról nevezetes, hogy ott 

a kántortanító javadalmazása 95 hold első rendű szántóföld és rét-

ből áll egyéb audentiákon kivül. A zsiros állomás nem rég megüre-

sedett, de az iskolaszék választottját a nép egyszerűen nem eresz-

tette föl a kórusra, saját külön jelöltje lévén a nép összeségének egy 

kitünő bizonyitványokkal rendelkező, a nép nyelvén értő békés-

megyei tanitó személyében. Az egyházi hatóság az iskolaszék vá-

lasztását formahiba miatt megsemmisítette, s rendkívüli eljárással 

kinevezte naszvadi kántornak Sümegh bajcsi tanitót, a kit a nép 

szintén nem eresztett fel a  kórusra. Most már karhatalommal 

akarnak a naszvadiaknak kántort adni, a kik egész vérig ragasz-

kodnak a nép jelöltjéhez, a kit azonban az iskolaszék nem is jelölt.

 (Esztergom és Vidéke, 1895. július 14.)

Valamikor régen még Csém Puszta volt a neve a kis település-

nek, ahol az iszonyatos történések, a „KITELEPÍTÉSEK” után pár 

évvel több naszvadi család is otthont talált, hogy közelebb legyen 

szeretteihez, akiktől az arrogáns hatalom elszakította őket. Sok 

volt naszvadi nyugszik a csémi temetőben és sokan emlékeznek 

még napjainkban is a  naszvadi családokra, abban a  községben, 

ahol Szabó Julcsi képviselte szervezetünket és községünket csengő 

hangjával. A pici falu kicsi rendezvényén Julcsi kellemes élményt 

nyújtott a közönségnek, akik percekig tapsolták a nagyszerű han-

gú és megjelenésű pici naszvadit. -dr-

Július második szombatján népdalénekeseink ismét buszba ül-

tek, hogy fellépésükkel szórakoztassák a nagyérdeműt. Ezúttal az 

úti cél Kolozsnéma volt, ahová a rendezők 27 község 300 hagyo-

mányőrzőjét várták.

Szalay Rozália, Kolozsnéma 

polgármestere és Petheő Atti-

la, a Csemadok Komáromi Te-

rületi Választmánya elnökének 

bevezetője után a hagyomány-

őrző csoportok és szólisták 

vették birtokukba a színpadot. 

A szervezők választása a sztár-

vendéget illetően a Desperado 

együttesre esett. A  szépszámú 

közönségnek a  tapsból ítélve 

tetszett a műsoruk, de ugyan-

ezt elmondhatjuk a Búzavirág 

éneklőcsoport kapcsán is, akik 

nevükhöz és hírükhöz méltó 

színvonalas műsort adtak elő.

Összességében véve eme fesztiválról elmondhatjuk, hogy szép 

is volt, jó is volt, de azért maradt bennünk némi hiányérzet. Hiá-

nyoznak a fi atalok. Lelki szemeim előtt megelevenednek gyermek-

korom emlékei, amikor annak idején a 70-es évek elején magam 

is felléptem Kolozsnémán, a Méry tanító bácsi vezette mandolino-

sok egyikeként. Ám bennem mégsem a saját szereplésem hagyott 

nyomot. Számomra, ami csodálatos volt akkor, az a sok fi atal tán-

cos volt. Mondhatom, tátott 

szájjal néztem őket, ma is lá-

tom a  Hajós néptánccsoport 

szólistáit, micsoda fergeteges 

műsort adtak elő! Természe-

tesen élőzenével. Úgy emlék-

szem, kétszer is visszatapsol-

tuk őket.

De visszatérve a  valóság-

ba, örüljünk, hogy olyan, 

amilyen, de még mindig 

van egy járási dal- és tánc-

ünnepélyünk Kolozsnémán. 

Hogy vannak emberek, akik 

még mindig, 51 év után is 

viszik a  stafétát. Köszönet 

és hála érte, mert mi is el-

mondhatjuk, mint Bacsó Péter fi lmjében Kállai Ferenc, alias 

Pelikán József a magyar narancsról: Kicsit sárga, kicsit savanyú, 

de a MIENK!

 -GM-

ANNO.. .

y g
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Felvidékiek találkozója – Felsőszentiván

Hegyi Nap a Bablevesen – Nagyigmánd

Testvértelepülésünk, Felsőszentiván meghívására immár soka-

dik alkalommal vettünk részt a június végén megrendezett Felvi-

dékiek találkozóján.

A meghívásnak ezúttal a Pettyem néptánccsoport, Viza citera-

zenekar és Szabó Julcsi szólóénekesünk tett eleget. A  fellépők és 

a családokat meglátogató naszvadiak reggel 7 órakor indultak neki 

a közel négyórás útnak. A faluház udvarán, rettentő hőségben fo-

gadták küldöttségünket a felsőszentiváni barátok. Egy rövid falu-

ismertető után a nap égető sugarai elől a faluház udvarán felállított 

sátor alatt húztuk meg magunkat. A délutáni fellépésre főleg a falu 

idősebb generációjának képviselői látogattak ki. Táncoslányaink 

három tánccal is felléptek, Julcsi énekhangjával kápráztatta el a kö-

zönséget, a legtapasztaltabb Viza citerazenekar a tőle megszokott 

magabiztonsággal adta elő produkcióját. A  fi nom vacsora után 

még elbeszélgettünk a felsőszentiváni barátokkal, majd este kilenc-

kor nekivágtunk a hazaútnak. Jó volt ott lenni!

Köszönet a felsőszentiváni vendégszeretetért.

 Simonics Tibor

Fotó: Holop

Ragyogó nyári napra ébredtünk június 22-én, aminek testvér-

községünk, Nagyigmánd nagyközség képviselete bizonyára na-

gyon örült, de nemkülönben mi is, mármint a  Búzavirág ének-

lőcsoport tagjai, mivel ismét meghívást kaptunk az idén már 23. 

alkalommal megrendezett Hegyi Napra a Bablevesen.

Hogy miért éppen Bableves a neve az Öreg-hegyi dimbes-dom-

bos területnek? A történet a következő. Annak idején Napóleon 

katonái a hegyoldalban táboroztak, és amikor az ellenfél hirtelen 

rájuk támadt, hanyatt-homlok menekültek, és feldöntötték a he-

lyiektől zsákmányolt bablevest. Hát ezért lett a hegy neve Bableves.

Miután megérkeztünk a  helyszínre és a  szervezők elláttak 

minket a  szükséges infor-

mációkkal, énekeseink már 

kezdhették is a  felkészülést 

a  szereplésre, mert Hajdúné 

Farkas Erika polgármester nyi-

tóbeszéde és a  nagyigmándi 

Zúgó néptáncegyüttes fer-

geteges táncbemutatója után 

azonnal ők következtek. Fel-

lépésük, mint mindig, most is 

elnyerte a  közönség tetszését, 

amely nagy tapssal jutalmazta 

a produkciót. A nézők tapssal, 

a  szervezők a hely szelleméhez illően fi nom bablevessel kedves-

kedtek valamennyi szereplőnek. Az ebéd elfogyasztása után ci-

gányzene kíséretében jólesett megkóstolni a hegyközségi terme-

lők borait, és hozzá egy kis sajtot csipegetni a helyi sajtkészítők 

kínálatából.

Mindeközben a rendezvénysátorban tovább folytatódtak a mű-

sorok, volt gyermekkoncert a Zsebsün zenekar előadásában, fellé-

pett Janicsák Veca, majd Korda György és Balázs Klári.

Estefelé a szervezőknek mindent, főleg a meg-

hívást megköszönve elindultunk hazafelé.

A nagy hőség mindenkit kifárasztott, de azért 

még annyi ereje maradt a csapatnak, hogy a busz-

ban a széles repertoárjukból néhányat előhúzza-

nak és így zengő nótaszóval érkeztünk haza szü-

lőfalunkba. G.M. (A szerző felvételei)

lyszínre és a  szervezők elláttak 

ll fi b bl l k d

E t f lé ők k i d t fől
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Budíček: 5 hod.

Zraz: 5:55 hod. pred budovou školy

Odchod: 6 hod.

Cieľ: DK Ružinov - Bratislava, celoštátne fi nále

Charakteristika dňa: „tropická horúčava”

Druháci v tento deň vzorne reprezentovali našu školu, obec i Nitriansky 

kraj vo fi nále medzinárodného projektu Supertrieda 2012/2013, ktoré sa 

uskutočnilo 20. júna 2013 v DK Ružinov - Ružinovská 28, v Bratislave.

Súťažili v 1. kategórii: 1.-3. ročník ZŠ s nasledovnými školami: ZŠ T.J. 

Moussona, Michalovce, ZŠ L. Kossutha Kráľovský Chlmec, ZŠ Staničná 

13 Košice, ZŠ Bukovčana, Bratislava, ZŠ s MŠ Vitanová, ZŠ Juh Vranov 

nad Topľou, ZŠ Odborárska ul., Bratislava.

Odborná porota, ktorá rozhodovala počas fi nálového dňa bola zložená 

z: Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. - PU Prešov, Prof. Belo Felix, 

PhD. - UMB Banská Bystrica, PhDr. Miroslava Blažeková, PhD. - UKF 

Nitra, Mgr. Katarína Burgrová, PhD. - PU Prešov. Všetci porotcovia boli 

výkonmi nadšení, rozhodovanie bolo naozaj veľmi obtiažne.

Naši druháci získali cenu poroty za autorský scenár „Svadobná nálada”. 

K úspechu prispeli aj ich starší spolužiaci hudobným doprovodom: V. Ko-

lodzeiová (citara, klavír) a D. Kovačic (saxofón). Na javisku ich podporila 

aj V. Dobosiová v nesvadskom kroji hrou na citare.

Od OZ SUPERTRIEDA dostali naši žiaci ceny - knihy, tričká, sadu spo-

ločenských hier. 

Porotcovia i organizátori Vám z celého srdca ďakujú a povzbudzujú Vás, 

aby ste v  týchto skvelých výkonoch pokračovali i  naďalej a  veria, že sa 

prihlásime aj do ďalšieho ročníka Supertriedy 2013/2014. 

 PaedDr. Silvia Hlavačková

Školský rok 2012/2013 bol pre žiakov 9. ročníka náročný. Pripravovali 

sa poctivo na Monitor 2013, ktorý zvládli výborne. V máji hravo zvládli 

aj prijímacie pohovory na stredné školy, a  tak mali zrazu viac voľného 

času. S vynikajúcim nápadom medzi žiakov prišla predsedníčka rodičov-

ského združenia Bc. Mária Zuberová. Priniesla žiakom letáčik z COOP 

Jednota Nové Zámky, ktorý žiakov informoval o možnosti zapojiť sa do 

súťaže v lepení pokladničných bločkov. Žiaci mohli vyhrať sumu 360 eur, 

ktorú venovala COOP Jednota Nové Zámky na školský výlet a zrealizovať 

sa mohol prostredníctvom cestovnej kancelárie Bombovo. Žiaci usilovne 

zbierali, triedili a  lepili pokladničné bločky od rodičov, starých rodičov, 

susedov, známych... aj neznámych. Veľmi im pomáhali aj zamestnanci 

z predajne COOP Jednota v Nesvadoch.

Had, ktorý žiaci vytvorili, meral 631,40 metrov. Deviataci však dlho 

netušili, či patria medzi víťazov. Pomaly strácali nádej. Prišiel však deň 

rozlúčky a po slávnostnej časti nasledovalo prekvapenie, ktoré im ozná-

mila námestníčka marketingu COOP Jednota Nové Zámky Ing. Ľubica 

Kucserová. Sumu 360 eur na školský výlet vyhrali! Zároveň im anjelik 

priniesol poukážku aj od rodičov na školský výlet a na druhý deň ráno sa 

odchádzalo! Žiaci mali obrovskú radosť.

Na trojdňovom výlete v chatovej osade Lomy sa žiaci cítili vynikajúco. 

Bývalo sa v drevených chatkách, na relax sa využíval skvelý bazén a krásna 

príroda lákala aj na turistiku. Obrovské ďakujeme za tento krásny výlet 

patrí rodičom, všetkým zamestnancom COOP Jednota v Nesvadoch za 

obrovskú podporu a pomoc, pani Bc. Márii Zuberovej, ktorá žiakov veľmi 

motivovala a pani riaditeľke PaedDr. Silvii Hlavačkovej, ktorá prižmúrila 

oči, keď sa bločky lepili aj počas vyučovania.

Deviataci takto spolu mohli ešte naposledy stráviť krásne tri dni... veď 

už od septembra sa rozbehnú rôznymi smermi na svoje vytúžené stredné 

školy. Mgr. Tímea Takácsová-Rajkóová

triedna učiteľka

Nečakaný školský výlet

Dňa 5. júla 2013 sa v  priestoroch domu ľudových tradícií konalo 

podu jatie Miestnej organizácie Matice slovenskej (MO MS) pri príleži-

tosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a taktiež 

sa neopomenulo ani na 150. výročie založenia Matice slovenskej.

V úvode podujatia za prítomnosti významných hostí, ktorých privítal 

predseda MO MS Ľubomír Benča, došlo k odhaleniu pamätnej tabule na 

budove pri matičných priestoroch.

Následne sa pokračovalo už v  spomínanom areáli domu ľudových 

tradícií, kde bol prichystaný sľubný program za zvuku dychovej hudby 

„Maranata”, ktorá vítala všetkých hostí a sympatizantov. V úvode sa nám 

predstavila šermiarsko-divadelná kumpánia Via historica. Pomocou nej 

sme si zacestovali v čase vďaka vtipnému prevedeniu slovenskými de-

jinami od prvopočiatkov, Samovu ríšu, Veľkú Moravu, až po nedávno 

minulé historické obdobia našej krajiny.

V  následných bodoch programu sa pokračovalo na folklórnu nôtu. 

Predstavili sa nám folklórne súbory Zámčan, Mlynček z  Kolárova, 

folklórny súbor zo Semerova a samozrejme, náš spevokol pri MO MS 

pod vedením Nebojsu Popića. Aj keď nám počasie mierne narušilo 

program, po krátkej prestávke sa už veselo pokračovalo. Za ľúbezných, 

dušu pohládzajúcich zvukov ľudovej muziky, si všetci mohli pochutnať 

na skvelom guláši a množstve iných dobrôt. Na svoje si prišli aj najmenší 

návštevníci, pre ktorých boli okrem raritného, dobového kolotoča pri-

chystané aj iné atrakcie.

Po ofi ciálnej časti programu sa v dobrej nálade pokračovalo až do ne-

skorých hodín.  Janka Pnačeková

Oslavy výročia príchodu Oslavy výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metodasv. Cyrila a Metoda

Náročný deň - 20. jún 2013
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A Hurban utcai Napsugár óvoda mint min-

den évben, idén is megrendezte a  már ha-

gyományosnak számító gulyáspartit. A  ren-

dezvényre június 14-én került sor az óvoda 

igazgatósága és az óvoda mellett működő 

szülői szövetség jóvoltából az óvoda udvarán.

Mivel az ez évi parti egy kissé 

későbbi időpontra sikeredett, így 

nevezhetjük évzáró partinak is, 

ahol a  ballagó gyerekek még utol-

jára együtt lehettek és játszhattak 

a kisebbekkel. Persze, igazából nem 

utoljára, hisz büszkén és örömmel 

mondhatom, hogy nagyon sok a visz-

szatérő szülő, akiknek gyermekei már 

régen iskolába járnak, s mégis elláto-

gatnak ezekre a  gulyáspartikra, ahol 

az óvónénik láthatják mennyit változ-

tak ezek a  gyerekek. Idén meghívtuk 

azokat a szülőket is, akiknek gyermekei 

majd csak szeptemberben fogják elkez-

deni az óvodalátogatást.

Az előkészületek már a  kora délelőtti 

órákban elkezdődtek. Néhány szülő azon se-

rénykedett, hogy szebbé tegye az ovi udvarát 

(esti hangulatmegvilágítással), és hogy dél-

utánra minden a  helyén legyen, míg a  töb-

biek a főzés előkészületénél segédkeztek. Fő-

szakácsnak ismét Szabó Pétert kértük fel, aki 

örömmel jött, igazi bográcsgulyást 

készített, és idén már magával hozta 

fi át, aki (talán!) az utódja is lesz.

Míg a  szülők az udvaron serény-

kedtek, addig a  mi kis ovisaink az 

óvónénikkel együtt bent szorgos-

kodtak, készülődtek a bulira, (ahogy 

ezt a gyerekek hívják), hisz délutánra 

csodás rajzokkal díszítették a 3 mé-

teres palánkot az udvaron. A délutá-

ni alvás az ovi mindkét osztályában 

kissé rövidre sikeredett, hiszen már 

lázban égtek a  délutáni buli végett, 

olyannyira, hogy még az alvás sem 

ment nekik. Az óvónénik egy kis 

meglepetéssel is szolgáltak gyerkőce-

inknek és nekünk, szülőknek is, mivel a parti 

kezdetére egy kis arcfesték segítségével kis 

állatkákká varázsolták gyermekeinket, és bi-

zony nem volt könnyű megismerni, hogy ki-

nek a kislánya vagy a kisfi a a kiscica vagy épp 

a denevérember és a pillangó. (S még mondja 

valaki, hogy nincsenek varázslók?!) Minden 

kis állatka bele is élte magát a  szerepébe, és 

ahogy buli közben észrevettük, néhány gyer-

mek még az apukáját is „kipingálta”.

Délután 4 órakor vette kezdetét a  buli, 

amikor is a megjelent vendégeket, szülőket az 

óvoda igazgatónője Iveta Mikleová köszön-

tötte.

Mint tudjuk, a mai rohanó világban, ami-

kor nincs időnk senkire és semmire, egy ilyen 

esemény jó alkalom egy kellemes péntek dél-

utáni kikapcsolódásra, kötetlen beszélgetésre 

fi nom étel, ital és persze igazi élőzene mellett. 

(Ahol a  szülők nemcsak futtában tudnak 

néhány szót váltani egymással, mint amikor 

reggelente vagy délután találkoznak egymás-

sal gyermekük átvételekor.)

A  jókedvről és a  ze-

néről a  Régi csibészek zenekar 

gondoskodott. Rendesen húzták is 

a  talpalávalót. A  szervezők többféle 

étellel készültek: bográcsgulyás, sült 

kolbász, és persze nem maradhatott ki 

a  házi túrós és mákos rétes sem. Idén 

először kértünk fel néhány szülőt, hogy 

sütnének-e egy kis süteményt, és bizony kel-

lemes meglepetésünkre csak azt vettük észre, 

hogy a kedves anyukák csak jönnek és jönnek 

tálcákkal a  kezükben, és a  végére több száz 

darab süteményt kaptunk. A süteményeknél 

nem hagyhatom dicséret nélkül, hogy bizony 

voltak cukrászi minőségűek is. Mosollyal töl-

tött el (mivel én is a pultnál árultam), amikor 

néhány anyuka arról kérdezősködött, hogy 

ezt vagy azt a  süteményt ki készítette, mert 

bizony a receptjét szeretné megkapni.

Lám, gondolná valaki kedves háziasz-

szonyok, hogy egy kis óvodai gulyáspartin új 

sütirecepteket lehet kapni és cserélni?

A  hangulat igazán kellemesen családias 

volt, voltak, akik az egyik asztaltól a másik-

hoz ültek, tehát mindenki próbált mindenki-

vel egy kicsit beszélgetni. Talán a tánc hiánya 

hagyott egy kis űrt bennem, de látva, hogy az 

emberek sokáig maradtak, rájöttem, 

hogy ez a  délután és este most nem 

a táncról szólt és így is teljesnek bizo-

nyult.

És hogy még a meglepetéseknél ma-

radjak, az egyik támogatónk jóvoltá-

ból a késő esti órákban az óvoda első 

udvarán tűzijátékkal tudtunk kedves-

kedni az ott maradt vendégeknek és 

gyermekeknek (akik még sokáig em-

legették), ami nagy sikert aratott.

Mindent egybevéve kijelenthetem, egy iga-

zán kellemes bulit zártunk.

És legvégül, de nem utolsó sorban szeret-

ném megköszönni a  szülői szövetség nevé-

ben és egyben a magam (mint szülő) nevében 

is minden segítőnknek, támogatónknak, szü-

lőnek azt a sok segítséget, akarást és összetar-

tást, amit ezen a  napon tanúsítottak ennek 

a kis óvodának.

Az igaz, hogy még csak néhány hét telt el 

a  buli óta, de mi, szervezők, már egy kicsit 

továbblépve, az őszi tökparádéra is kezdünk 

gondolni, és reméljük, az összefogás, amit 

most tapasztaltunk, akkor is jelen lesz.

Mindenkit szeretettel várunk, jöjjenek el! 

Mindenkinek kellemes nyári vakációzást kí-

vánunk. Pém Bódis Aurélia,

a Hurban u. Óvoda 

Szülői Szövetségének elnöke

Kis óvoda - nagy buli...



10

Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Človek potrebuje k životu obe ruky. Proces, v ktorom organizmus pre-

chádza k prednostnému používaniu jednej ruky sa nazýva lateralizácia. 

Každí z nás sa rodí do väčšinového pravorukého prostredia. V priebehu 

vývinu sa stávame buď pravorukými, alebo ľavorukými. Uvedomujeme si, 

že lateralita nie je vec rúk. Je to záležitosť mozgu. Deti sa rodia s určitou 

organizáciou mozgu a  tak snaha zmeniť ich preferencie (vyhranenosť) 

spôsobuje v ich živote zmätok.

Psychológovia varujú, že často dochádza k neúmyselnému precvičova-

niu detí z dôvodu nevedomosti alebo slabej znalosti problematiky ľavác-

tva zo strany rodičov a starých rodičov. Neprimeraný zásah pre oslabený 

nervový systém dieťaťa môže znamenať neurotizáciu, ktorá sa prejaví na 

niektorom zo slabých miest fyzickej, najmä 

však psychickej výbavy dieťaťa a môže byť 

príčinou vzdoru, motorického nepokoja, 

nesústredenosti, nerozhodnosti, onesko-

reného vývinu reči, porúch reči (naprí-

klad zajakávania), pocitov menejcennosti, 

neodôvodnenej plačlivosti, pomočovania, 

obhrýzania nechtov, cmúľania palca, dráž-

divosti, agresívneho správania, únavy, ne-

ochoty zapájať sa do výtvarných, pracov-

ných činností v materskej škole vrcholiacej 

až odporu k MŠ. I preto považujeme túto 

problematiku za stále aktuálnu a  hodnú 

záujmu.

Lateralita sa u niektorých detí vyhraňuje 

pomerne dlho a často pretrváva striedanie 

rúk pri činnostiach. V období predškolské-

ho veku (pred nástupom do školy) by však o pracovnej dominancii ruky 

a oka malo byť rozhodnuté. Poznanie dominancie ruky pomáha rodičom, 

pedagógom ujasniť si, ktorú ruku bude dieťa pri písaní v škole používať. 

Odhalenie, vyhranenie a určenie laterálnej preferencie je ale výsostne in-

dividuálne. Treba k nemu pristupovať s rešpektom a vyžaduje si dôkladné 

poznanie problematiky.

Zodpovednosť za výchovu ľavorukého dieťaťa je odborníkmi v prvom 

rade delegovaná na rodičov detí. Človek by ani neveril, ako rodič dokáže 

už v  útlom veku odsledovať a  ovplyvniť prirodzený rozvoj budúcej vy-

hranenosti svojho dieťaťa. Najsilnejším ukazovateľom smeru, ktorým sa 

bude dieťa v priebehu vývinu uberať je výskyt ľaváctva v rodine. Najväčšia, 

50%-ná, pravdepodobnosť, že dieťa bude ľavoruké je, keď sú obaja rodičia 

ľaváci.

Dovoľujeme si upriamiť pozornosť rodičov aj na známu skutočnosť, že 

dieťa prakticky okamžite po narodení používa svoju ruku. Načahuje sa za 

tvárou matky, za prsníkom, neskôr za predmetmi, dočahuje ich, priťahuje 

k  sebe predmety, hračky, odstrkuje ich od seba, zhadzuje na podlahu... 

Pamätáte si, ktorý palec si vaše dieťa - dojča vkladalo do úst? Viete, že 

mávanie pravou/ľavou rukou na pozdrav, ukazovanie na obrázky v kni-

he, manipulácia s hračkami tou-ktorou rukou radia odborníci za prvotné 

prejavy laterality?

Ďalšími spoľahlivými indikátormi pri odhaľovaní prirodzenej preferen-

cie laterality sú: ktorou rukou si dieťa pridržiava fľašu s mliekom? Ktorú 

ruku používa pri preskúmaní svojho vlastného rastúceho tela a vzrušujú-

ceho sveta okolo seba? Do ktorej ruky si berie lyžičku? Ceruzku?

Ak sa Vaše dieťa mimovoľne načahovalo za predmetom, hračkou, lyžič-

kou, ceruzkou ľavou rukou a vy ste mu uvedené veci prekladali „do krajšej 

ručičky” (pravej), pravdepodobne ste sa dopustili pokusu o neúmyselné 

precvičovanie dieťaťa z ľaváka na praváka. Silný jedinci, ktorí majú latera-

litu vyhranenú, nepustia „postrkovaniu” rodičov na tú alebo onú dráhu. 

Horšie sú na tom citlivejšie deti, ktoré nátlaku rodičov a okolia neodolajú 

a stávajú sú z nich precvičení ľaváci. Skôr či neskôr sa u nich objavia vyššie 

uvedené prejavy a zmeny v správaní.

Pre pravorukých rodičov predstavuje výchova ľavorukého jednotlivca 

neskutočnú výzvu. Aby ju zvládli, mali by mať dostatočnú výbavu poznat-

kov o problematike laterality všeobecne, u detí predškolského veku zvlášť. 

Je dôležité, aby si uvedomili, že deti sa učia napodobňovaním svojho oko-

lia. Väčšina detí napodobňuje pravákov, čo si u ľaváka vyžaduje transfor-

máciu alebo adaptáciu činnosti a kognitívny krok navyše. Preto je dôležitý 

citlivý, trpezlivý prístup a záujem o ne zo strany rodičov.

Pre tých, ktorí sa na výchove ľavorukého dieťaťa podieľajú, by sme rady 

odporučili oboznámiť sa s prevratnými myšlienkami Iva Vodičku (2008) 

- ľaváka, psychológa, učiteľa, ktoré poukazujú na niektoré nesprávne, už 

prekonané názory na výchovu ľavákov podľa učenia profesora Sováka 

(priekopníka problematiky ľaváctva u nás) a stoja za povšimnutie. Týkajú 

sa hlavne metodiky písania ľavou rukou, v ktorej Vodička ľavákom neza-

kazuje „drápanie”. Jeho výskumy ďalej poukazujú na neopodstatnené roz-

delenie okruhu pracovných činností medzi učiteľkami MŠ a na 1. stupni 

ZŠ, na nesprávne používanie grafomotorických cvičení v predtlačených 

pracovných zošitoch, na nácvik nesprávnych návykov kreslenia a maľova-

nia ľavorukých detí v predškolskom veku. Mimochodom viete, ako mô-

žete v domácom prostredí zistiť lateralitu 

svojho dieťaťa? (prečítate si niektorých 

budúcich číslach časopisu).

Podľa výskumov Európskej únie z roku 

2005 z 10 ľudí je každý druhý človek ľavá-

kom. Ak je ľavákom dieťa predškolského 

veku, svoje ľaváctvo si ani neuvedomuje. 

Počulo o  ňom a  berie ho len ako infor-

máciu. Pokiaľ túto informáciu nepoci-

ťuje ako výsmech, odsúdenie a  inakosť, 

vedomie o  tom, že sa od ostatných líši 

sa u neho dostaví až v období zahájenia 

školskej dochádzky. Máte doma predško-

láka - ľaváka? Prečítajte si dole uvedené 

informácie. Dúfame, že vo vás, milí rodi-

ča, na jednej strane utvrdí už dávno po-

znané a na druhej strane umožní prístup 

k novým - nepoznaným informáciám. 

Máte doma predškoláka - ľaváka?
- najdôležitejšie je prijať dieťa ako ľavoruké (ľaváctvo nie je handicap!)

- citlivo dieťaťu vysvetliť existenciu ľavákov (čo znamená byť ľavákom)

- vysvetliť a názorne dieťaťu ukázať ako vykonávať bežné denné činnosti

- dieťa do ničoho nenútiť

- viesť ho prirodzene a podporovať jeho prirodzenú lateralitu

- poznať negatívne dôsledky precvičovania ľaváctva

- poznať možnosti zisťovania dominancie ruky v domácom prostredí

- nezatajiť sklon k ľaváctvu u svojho dieťaťa

-  venovať pozornosť príprave prostredia, usporiadaniu pracoviska, za-

bezpečeniu vhodných pomôcok (správny druh kresliaceho a písacie-

ho materiálu)

-  zoznámiť sa so základnými metodickými postupmi pri kreslení a pí-

saní ľavou rukou

-  naučiť deti správne držať ceruzku už v období, keď začína prejavovať 

chuť ku kresleniu

-  klásť inštrukcie typu: „Vezmi si ceruzku do tej ruky, ktorou sa ti lepšie 

kreslí, aby si vedel nakresliť pekný obrázok pre mamičku!” (neupozor-

ňovať na ľaváctvo)

-  prípravné cvičenia na písanie precvičovať na veľkých formátoch pa-

piera, fóliách, tabuli

-  dbať o dodržiavanie zásad pri písaní - správne sedenie, sklon papiera, 

uchopenie písadla, uvoľnenie ruky, vhodná výška nábytku

- poznať a v praxi hravou formou uplatňovať uvoľňovacie cvičenia

-  hrať sa spoločne s deťmi, vyskúšať si určité činnosti vykonávať oboma 

rukami a zažiť pritom „srandu” (spoločná hra dáva priestor na získa-

nie cenných informácií o dieťati a jeho sklone k lateralite)

-  spolupracovať s  učiteľkami v  materskej škole a  psychológmi Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPP a P)

-  podporné informácie o tom, ako dieťa učiť viazať mašličku na topán-

kach, zapínať gombík a iné zaujímavosti k téme nájdete na: 

www.levactvi.cz

www.rodina.cz/clanek 1705 htm

www.jak-spravne- psat.cz/ (video na uvoľňovacie cviky)

Zdroj: Healey, J., H. 2002, Leváci a  jejich výchova, Praha: Portál 2002, 

112.s. ISBN 80-7178-70-19

Vodička, I.2008. Nechte leváky drápat, Praha: Portál 2008,102.s ISBN 978-

80-7367-479-3 Mgr. Dana Molnárová,

MŠ-Óvoda, Sládkovičova 2

Ľavoruké dieťa v materskej škole
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CVČ Nesvady - ŠK Nesvady

Dňa 29. júna 2013 sme druhýkrát 

usporiadali turnaj pre našich prípravkárov 

narodených v  roku 2002, pod názvom 

II. Polgár József Memorial Cup. Na turnaji 

sa zúčastnilo 6 mužstiev, a  to: ŠK Šurany, 

FKM Nové Zámky, Družstevník Dvory 

nad Žitavou, DAC Dunajská Streda, 

ŠK Nesvady „A” a ŠK Nesvady „B”.

Turnaj sme začali o 9 hodine s tradičným 

nástupom mužstiev, zároveň aj otváracím 

ceremoniálom. Hralo sa systémom každý 

s každým 1×20 min.

Pri prvom zápase vykonala úvodný 

výkop manželka Józsefa Polgára. Bolo 

vidieť počas turnaja, že 

deti sa snažia dosiahnuť 

čo najlepšie výkony, 

keďže boli pre nich 

prichystané nádherné 

ceny, tak ako skupinové, 

ako aj pre jednotlivcov.

Záver turnaja bol 

veľmi dramatický 

z  hľadiska umiestnenia 

na prvom mieste. 

Víťazom turnaja sa stalo 

mužstvo FKM Nové Zámky.

Umiestnenia na turnaji:

1. FKM Nové Zámky

2. ŠK Šurany

3. DAC Dunajská Streda

4. ŠK Nesvady „A”

5. ŠK Nesvady „B”

6. Družstevník Dvory nad Žitavou

Vyhodnotenie jednotlivcov:

Najlepší hráč: 

Boris Druga (FKM Nové Zámky)

Najlepší brankár: 

Zsombor Olláh (DAC Dunajská Streda)

Najlepší strelec: 

Dárius Gogola (ŠK Nesvady „A”)

Najtechnickejší hráč: 

Krisztián Lukacsovics 

(ŠK Nesvady „A”)

 Attila Molnár,

pracovník CVČ

Futbalisti sa môžu tešiť, v mesiaci jún 2013 sa začalo s rea-

lizáciou projektu Rekonštrukcia sprchovacích miestností na 

futbalovom ihrisku. Projekt sa realizuje za fi nančnej podpo-

ry Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis 

vo výške 2 558,50 eur a obce Nesvady vo výške 288 eur. 

Stavebné práce vykonávajú dobrovoľníci.

Samotný projekt pozostáva z výmeny jestvujúcich obkla-

dov a dlažby v sprchovacích miestnostiach, montáže sprcho-

vých batérii a montáže osvetlenia.

 Ing. Katarína Kissová

II. Polgár József Memorial Cup

Futbal, to je hra

Bližšie k vám

Vedenie a hráči U11 „A“ a „B“ mužstva 

ŠK Nesvady ďakujú sponzorom 

a rodičom za podporu a pomoc 

pri usporiadaní futbalového turnaja 

II. Memorial Cup J. Polgára. 

Az SK Naszvad vezetősége és az 

U11 „A“ és „B“ csapat játékosai köszönik 

a támogatók és a szülők segítségét 

a Polgár J. emlékére megrendezett 

II. Memorial Cup megszervezésében.
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Hirdetés – Inzercia
Eladó 3-szobás lakás (94 m2) a  Komenský utcában + garázs és 2 kamra. Érdeklődni lehet 
a 0908/847 961-es telefonszámon.
Predám 3-izbový byt (94 m2) na Komenského ulici + garáž a 2 komory. Informovať sa môžete 
na tel. čísle 0908/847 961.


Eladó 8-10-áras építkezési telek. Cím: Ižácka Valéria, Naszvad, Bajcsi u. 31.. Tel.: 0907/426 134.
Predám 8-10-árový stavebný pozemok. Adresa: Valéria Ižácka, Nesvady, Bajčská 31. Tel.: 
0907/426 134.


Eladó 6,6-áras telek a Jánošík utcában. Érdeklődni lehet a 0908/764 945-ös telefonszámon.
Predám 6,6-árový pozemok na Jánošíkovej ul. Informovať sa môžete na tel. čísle 0908/764 945.



Eladó családi ház. Mácha utca 6. Érdeklődni lehet a 0908/788 617-es telefonszámon.
Predám rodinný dom. Máchová 6. Bližšie informácie na tel. čísle 0908/788 617.


„Nagyon fontos a megfelelő 
egyensúlyt megteremteni - 

mind a külsőt, mind a belsőt. 
De mind a külső, mind a belső 
a kemény munka után igényli 
a pihenést és a szabadságot.” 

 Csernus Imre
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Balogh Christopher Michael, 

Lakatosová Sandra, Maglodi Alex



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Pastorek Gergely –  Erika Farkašová, 

 Baričič Peter –  Andrea Barkociová, 

 Garamszegi Tomáš –  Gabriela Puskásová, 

 Polgár Kristián –  Aurelia Fábryová



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Čontoš Viliam (88), Dobrovodská Eva (55), 

Gogola Michal (66), Mikulec Štefan (55), 

Oslanec Jozef (59)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Fogadalom
A bárban odamegy egy magá-
nyos nőhöz egy férfi :
- Hölgyem, meghívhatom egy 
italra?
- Hogyne, de előre fi gyelmezte-
tem, hogy megfogadtam, addig 
megőrzöm a szüzességem, amíg meg nem 
találom álmaim férfi ját! - mondja a nő.
- Ó, ez biztos nagyon nehéz dolog lehet!
- Dehogy, elég könnyen viselem, csak szegény 
férjem bírja nehezen...



Összeesküvés-elmélet
Két öreg nyugdíjas beszélgetnek egy padon 
üldögélve egy parkban.
- Mondd, mióta nem volt dolgod nővel?
- Hát, amióta nyugdíjba mentem!
- Nekem se volt pont azóta.
- Ezek valamit raktak a nyugdíjunkba!

Mosolyra fakasztó


