Novum Naswod
Naszvadi közéleti lap / 2014. március, IV. évfolyam 3. szám

Nesvadský spoločenský mesačník / Marec 2014, IV. ročník, 3. číslo

TAVASZI
JARNÉ
NAGYTAKARÍTÁS UPRATOVANIE
2014
2014
A növényi hulladék összegyűjtése és darálása az alábbi időbeosztás szerint zajlik majd a felsorolt utcákban:
Április 7-8.: Új, Komáromi, Rózsa, Hársfa, Homokok, Hviezdoslav,
Sládkovič, Diófasor, Puskin, Petőfi, Jánošík, Mácha, Jókai, Bajcsi,
Agacsos, Építők, Gesztenyesor
Április 9.: Béke, Napos, Jázmin, Opletal, Szőlősor, Török, Tulipán,
Vásárút, Koppok, Szűk utca, Malom, Komenský, Sport, Üzletsor,
Bartók, Meszeskitoló, Gödrök, Tátrai, Park, Szabadság tér
Április 10-11.: Újvári út, Gútai, Szövetkezeti, Rét, Papföld, Kenderföld, Tarány, Hurban, Palárik, Kertek, Kalinčiak, Hideg, Pettyem, Bogyóvár, Felső, Hodža, Virágos, Hollý, Pataksor, Rét utca, Nyitra sor,
Vizesutca, Sárad, Pékség, Május 1. tér, Hosszú, Kis, Rövid, Tó utca.
A lomtalanítást április 11. és 12-re tervezzük községünkben.
Ezen a pénteken és szombaton 8,00 órától 18,00 óráig a kommunális hulladékon kívül minden hulladék leadható a gyűjtőudvarban a Hideg utca 1. alatt (kisüzem) bútor, elektronika,
ablakok, üveg, műanyag. Azért a gyűjtőudvarban, mert innen
biztosan nem fog illetéktelen helyre kerülni.
A mellékelt képek sokat elárulnak arról, hogy mit is értünk illetéktelen hely alatt.
Mivel a kisüzem lehetőségei korlátozottak, ezért kérünk mindenkit, hogy április 7-ig rakják ki az elszállítandó zöld hulladékot, mert a gépek és a dolgozók nem mennek vissza a már
megtisztított területekre.
A cég nevében köszönöm megértésüket.
Kelemen Zoltán

Oznamujeme, že zber a drvenie zeleného odpadu Verejnoprospešné služby obce Nesvady bude vykonávať podľa nasledovného harmonogramu ulíc:
7.-8. apríla: Nová, Komárňanská, Ružová, Piesková, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Orechový rad, Puškinova, Petőfiho, Jánošíkova,
Máchova, Jókaiho, Bajčská, Agátová, Budovateľská, Gaštanový rad
9. apríla: Mierová, Slnečná, Jazmínová, Opletalova, Vinohradnícka, Turecká, Tulipánová, Jarmočná, Na kopci, Úzka, Mlynská, Komenského, Športová, Obchodná, Bélu Bartóka, Vápenná, Jarková,
Tatranská, Parková Nám. slobody
10.-11. apríla: Novozámocká, Gútská, Družstevná, Polná, Farské
pole, Konopné pole, Taránska, Hurbanova, Palárikova, Záhradná,
Kalinčiakova, Studená, Pettemská, Hradná, Horná, Hodžova, Kvetná, Potočná, Nitrianska, Vodná, Pekárenská, Nám. 1. mája, Dlhá,
Malá, Krátka, Jazerná
V dňoch 11.-12. apríla (piatok a sobotu) od 8,00 hod. do 18,00
hod. bude prebiehať zber veľkoobjemového odpadu v zbernom dvore na adrese: Studená ulica č. 1 (v areáli Verejnoprospešných služieb obce Nesvady), kde môžete odovzdať
všetok odpad, okrem komunálneho odpadu. Zbiera a separuje sa sklo, plasty, okná, dvere, nábytok, elektronika, domáce
spotrebiče.
Priložené obrázky hovoria o tom, kde končia veci, ktoré sú odovzdané na nesprávnej adrese, nesprávnym ľuďom.
Možnosti verejnoprospešných služieb obce sú obmedzené,
a preto žiadame občanov, aby zelený odpad vyložili do 7. apríla, nakoľko sa zber nebude opakovať.
V mene spoločnosti VPS ďakujem.
Zoltán Kelemen
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A testület
39. üléséről

Z 39. zasadnutia
zastupiteľstva

A képviselő-testület újabb összejövetelén, február 27-én, tizenegy képviselő jelent meg, Dobosi Róbert nem vett részt az ülésen.
Az előző havi feladatok teljesítésének ellenőrzése után a 2013. év
végleges gazdasági adatait tekintette át a testület. Elmondható,
hogy a múlt évben több pénzből gazdálkodott a község, mint 2012ben, ráadásul a kiadások összege jelentősen alacsonyabb volt a bevételekénél.
Egyebek mellett ez a megállapítás is szerepelt a napirend következő pontjában, a polgármester rendes évi jelentésében a község
gazdasági-társadalmi helyzetéről. Ez a terjedelmes anyag, amely
a község honlapján is elérhető, falunk életének minden jelentős területére kiterjedően veszi számba az elmúlt évet.
A kinnlevőségek aktuális kimutatása következett, mely szerint az
első negyedévben esedékes helyi adók, bérleti díjak, illetékek majdnem 98 százalékát befizették a lakosok és cégek. A hiányzó több
mint 13 ezer euró főleg ingatlanadóból, szemétdíjból és lakbérből
tevődik össze.
Az utolsó rendes napirendi pont Ferencz Katalin főellenőr éves
beszámolója volt.
Az egyéb pontok között elsőként a Lábsky házaspár részére hagyta jóvá a testület az általuk bérelt Kelt Garden söröző és a hozzá
tartozó telek eladását. A tizenegy képviselő egyhangúlag a szakvéleményben szereplő 41.000 eurós értéket szabta meg vételárként.
Déži Viktor és felesége szintén községi telket vásárolna, a családi
házuk melletti 75 négyzetméteres területet. A képviselők az ilyenkor megszokott feltételek mellett előzetes hozzájárulásukat adták
a telekrész eladásához.
Ezután két ingatlanbérleti szerződés tárgyalása következett. Először a nyitrai ZAMAK kft. levelével foglalkoztak a képviselők. A cég,
amely optikát létesítene az egykori orvosi rendelőben, kedvezményes bérleti díjért folyamodott arra hivatkozva, hogy tulajdonképpen egészségügyi szolgáltatást nyújt. A vitában többen felszólaltak
és három határozati javaslat is elhangzott. Végül a Magyar Közösség
Pártja által javasolt 22 euró/nm bérleti díjat szavazta meg a testület
többsége, hat képviselő, elfogadva azt az érvelést, hogy az adott vállalkozás ugyanolyan mértékben üzleti alapúnak is tekinthető.
A másik kérelem Pavla Zifčákovától érkezett, aki ugyanott, a másik, szintén megüresedett orvosi rendelőben tervezi pénzügyi tanácsadó iroda nyitását. A képviselők szintén négyzetméterenkénti
22 euróban határozták meg az éves bérleti díjat.
Majd két meglévő szerződést hosszabbított, ill. módosított némileg a község: Michal Barkócival az Újvári út 9 sz. alatti cukrászda
bérleti jogát és a Lesy SR állami erdőgazdálkodási vállalattal a községi erdők használatáról kötött megállapodást.
Az utolsó napirendi pont Naszvad község 2014 és 2023 közötti
lakásépítési programjának megvitatása volt. Az MKP képviselőcsoportja fenntartásának adott hangot az öreg temető helyére tervezett
újabb két bérház építésével kapcsolatban, a polgármester azonban
kijelentette, hogy a programban foglaltak nem kötelező érvényűek.
Az interpellációk során Dibusz János (gyenge jelerősség a kábeltévé-hálózatban), Takács Zoltán (a községi krónika írásának folytatása), Miškovič György (jövedelemkiegészítési lehetőségek a rászorulóknak) és Ladislav Sárai (szétszórt hulladék egyes szeméttárolók
körül) szólalt fel, végül 19 óra 15 perckor a polgármester bezárta az
Takács Zoltán
ülést.

Na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.
februára, sa zišlo jedenásť poslancov, Róbert Dobosi sa zasadnutia
nezúčastnil. Po kontrole úloh z minulého stretnutia si poslanci prezreli konečné hospodárske údaje roka 2013. Možno vyhlásiť, že obec
vlani hospodárila s vyšším rozpočtom ako v roku 2012, navyše výdavky boli značne nižšie ako príjmy.
Okrem iného aj toto sa konštatuje v správe starostu o hospodárskom a sociálnom vývoji obce v roku 2013, ktorá bola predmetom ďalšieho bodu rokovania. Tento obsiahly materiál, dostupný
aj na webovej stránke obce, sa zaoberá minuloročným dianím vo
všetkých dôležitých oblastiach života Nesvád.
Nasledoval výkaz o stave vymáhania pohľadávok, z ktorého vyplýva, že obyvatelia a firmy zaplatili takmer 98 percent miestnych
daní, nájomného a poplatkov splatných v prvom štvrťroku. Chýbajúcich 13.000 eur sa skladá najmä z daní z nehnuteľností, nájmu za
obecné byty a poplatkov za odvoz odpadu.
Posledným riadnym bodom bola správa hlavnej kontrolórky Kataríny Ferenczovej o svojej činnosti v roku 2013.
V rôznych bodoch zastupiteľstvo najskôr schválilo predaj pivárne Kelt Garden s priľahlým pozemkom manželom Lábskym, ktorí
majú túto nehnuteľnosť v prenájme. Všetkých jedenásť poslancov
hlasovalo za kúpnu cenu vo výške 41.000 eur, čo zodpovedá hodnote
v odbornom posudku.
Viktor Déži s manželkou tiež majú v úmysle kúpiť obecnú pôdu,
75 štvorcových metrov z pozemku, ktorý sa nachádza v susedstve
ich rodinného domu. Poslanci dali predbežný súhlas na predaj príslušnej časti parcely za obvyklých podmienok.
Potom nasledovalo prerokovanie dvoch zmlúv o nájme nehnuteľnosti. Poslanci sa najskôr zaoberali žiadosťou nitrianskej spoločnosti
ZAMAK. Firma, ktorá plánuje otvorenie optiky v bývalej ordinácii
na Obchodnej ulici č. 7, požiadala o zvýhodnené nájomné z dôvodu,
že bude poskytovať zdravotnícke služby. V diskusii vystúpili viacerí
poslanci a odzneli tri návrhy. Väčšina zastupiteľstva, šesť poslancov,
nakoniec hlasovala za návrh Strany maďarskej komunity stanoviť
ročné nájomné vo výške 22 eur/m2, stotožňujúc sa s názorom, že
očnú optiku možno rovnako pokladať za komerčnú prevádzku.
Druhá žiadosť prišla od Pavly Zifčákovej, ktorá zamýšľa otvoriť
v tej istej budove, v druhej ordinácii, kanceláriu zameranú na finančné poradenstvo. Aj jej odhlasovali poslanci nájomné 22 eur za
štvorcový meter.
V ďalšom priebehu boli predĺžené, resp. upravené dve zmluvy:
zmluva o nájme cukrárne na Novozámockej ceste č. 9 s Michalom
Barkócim a zmluva o nájme obecných lesných pozemkov uzavretá
so štátnym podnikom Lesy SR.
Posledným bodom programu bolo prerokovanie programu rozvoja bývania obce na roky 2014 až 2023. Poslanecká skupina SMK
vyslovila výhrady v súvislosti s plánovanou výstavbou ďalších dvoch
nájomných domov na mieste starého cintorína, starosta však vyhlásil, že zámery obsiahnuté v programe nie sú záväzné.
Na záver odzneli interpelácie Jánosa Dibusza (slabý signál v sieti
káblovej televízie), Zoltána Takácsa (pokračovanie písania obecnej
kroniky), Juraja Miškoviča (možnosti zárobku pre sociálne odkázaných) a Ladislava Sáraiho (neporiadok okolo niektorých smetných
nádob.) Starosta ukončil rokovanie zastupiteľstva o 19.15 hodine.
Zoltán Takács
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Kezdődik a jegyárusítás Tanítónapra
a Tűzvirágra
A Tűzvirág - Művészetek hetére 2014-ben május 30-tól június 8-ig kerül sor.
A zenei fesztiválon már biztosan fellép május 31-én a Boney-M
Boney-M,,
június 6-án élő koncertet adnak a Neoton Família sztárjai,
június 7-én DJ Niki Belucci és Patrik „RYTMUS” Vrbovsky szórakoztatja
a fesztiválozókat, majd június 8-án este Caramel élő koncert lesz.
Jegyek 2014. április 1-jétől elővételben vásárolhatók a www.tuzvirag.sk
honlapon, Naszvadon az egészségügyi központ előtti újságárusnál.
A Boney-M koncertre a jegyek elővételben szintén április 1-jétől
megvásárolhatók a Ticketportal jegyiroda fiókjaiban és Naszvadon
az egészségügyi központ előtti újságárusnál.

Harcolni, nem-feledéssel
„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”
Márai Sándor
Pont 25 éve jártam először Naszvadon, kicsit
rácsodálkozva, kíváncsian és boldogan. Azóta
sokszor voltam itt, hivatalosan, családi látogatáson, falunapon, megemlékezéseken, vagy
csak úgy. Sok embert ismerek itt, barátaim is
lettek, talán értem is, hogy milyen itt magyarnak lenni. Mindig is csodáltam, hogy itt milyen
óvó szeretettel ápolják mindazt, ami nekünk,
anyaországi magyaroknak teljesen magától értetődő: a nyelvet, a hagyományokat, a kultúrát,
a történelmi múltat. Tehát azt, amitől magyar
a magyar. Történelem szakos tanárként tudtam
a Benes-dekrétumokról, a kitelepítésről, de más
tudni valamit, és más megélni, vagy olyanokkal
találkozni, beszélni, akiket megfosztottak hazájuktól, akiket megfosztottak az identitásuktól,
szeretteiktől, s olyanokkal, akik ugyan itt maradhattak, de egy barátom megfogalmazása szerint mindenhol idegenek, itthon is, és otthon is.
A diákjaimnak sokszor mesélek arról, hogy
mi történt a II. világháború után, személyes
érintettségem talán érthetőbbé is teszi az érthetetlent. Ezért vettem örömmel, hogy a Rákóczi
Szövetség lehetőséget adott idén is a március
15-i megemlékezések határon túli megtartására.
Régi hagyomány ez már, hogy magyar iskolások
a Kárpát-medence különböző részein együtt ünnepelnek. Az idén az iskolánk vezetősége beadta
a pályázatot, s reménykedve várta az elbírálást.
A sikerhez azonban elengedhetetlen volt egy határon túli település fogadókészsége. Úgy éreztem,
hogy a korábbi baráti szálak, az együttes élmények, és persze Dr. Haris József polgármester úr
nagyvonalú vendégszeretete megfelelő alapot ad
a kapcsolatfelvételre. Nagy örömünkre ez valóban így is lett és a naszvadi magyar tannyelvű iskola igazgatója, Becse Norbert segített is, küldött
fogadó nyilatkozatot, és várt bennünket.

Nos, elkezdődött a készülődés. A mi iskolánk
egy gazdasági szakközépiskola, kb. 700 tanulóval. Nem erősségünk a zene vagy a tánc, de
vannak tehetséges gyerekeink, és olyanok is,
akik szabad idejükben szívesen táncolnak, énekelnek vagy szavalnak. Kolléganőm, aki szintén
történelem szakos tanár, összeállította a műsort, a gyerekek próbáltak, és szerveztük a többi résztvevőt is, hiszen számosan érdeklődtek
a Felvidék iránt. Sok lelkes tanítványunk van,
aki szereti a történelmet és szereti a hazáját.
Bár az idő elég zord volt, heves szél fogadott
bennünket, de mindezt elfeledtette az esti műsor. Számunkra hihetetlen élmény volt, hogy
zsúfolásig megtelt a terem, hogy az itteni kisiskolások csillogó szemmel idézték fel március
idusát. Éreztük azt, hogy ez most más. Ez nem
egy kötelező ünnep, hanem egy felemelő, szívből jövő, igazi ÜNNEP, igen, csupa nagybetűvel.
Nem az volt a lényeg, hogy minden tánclépés
egyszerre menjen, hanem az, hogy érezzék a mi
gyerekeink, hogy itt magyarnak lenni teljesen
más: nehéz, de mégis gyönyörű. Ami nekünk
természetes, mint a víz vagy a levegő, azért itt
meg kell harcolni, szóval, tettel, a nem feledéssel.
Én már régóta tudom, hogy Naszvadon a dal
mindenre gyógyír, feledteti a bajt, a bánatot,
a szomorúságot, a kitaszítottságot. A kollégáim
és diákjaim viszont még nem tapasztalták meg,
hogy az „énekeljük együtt a himnuszt” felszólításra, valóban mindenki énekelni kezd, a dal
száll spontán, vigasztalóan és tisztán. Gyönyörű
élmény volt.
Köszönjük mindezt a naszvadi polgároknak.
De különösen Becse Norbert igazgató úrnak,
aki volt olyan kedves, hogy belement a „vakrepülésbe”, és látatlanban elhitte nekünk, hogy
vállalható műsort viszünk, Holop Ferencnek,
a művelődési ház igazgatójának, aki minden
technikai problémát képes volt megoldani, és
derűjével a zűrös helyzeteket is feloldotta, és
nem mellesleg gyönyörű képeket készített az
eseményről, valamint Dobosi Róbertnek, a Csemadok elnökének.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk egy csodának.
Feketéné Nagy Ibolya,
a bajai Türr István Gazdasági
Szakközépiskola vezetősége,
tantestülete és diákjai nevében

„Az ember a végső, legtökéletesebb és legkitűnőbb alkotó...” ezekkel a szavakkal kezdi Jan Amos
Komenský a Nagy tanköltemény című művét.
Az ember, aki oly sok változáson megy keresztül, állandóan formálódik, alakul. A változások
különbözőek lehetnek: testiek és lelkiek, szemmel
láthatóak vagy észrevétlenek, de akárhogy is tekintünk rájuk, ezek az élet fogaskerekei, mozgatórugói. Az átalakulás - amely folyamatos és nélkülözhetetlen - meghatározza mindennapjainkat,
de épp úgy jövőnket is. Az emberi lét egy adott
időszakában ezt a változást a tanító, a nevelő, a pedagógus irányítja, és hagyja ott névjegyét a kezei
közt felcseperedő emberpalánták sorsán. Meghatározó időszak ez, mivel tiszta, nyitott és fogékony
a gyermeki lélek, amely az óvodáskortól számítva
megismeri második otthonát.
A pedagógus is szintén alakul, formálódik.
A gyermeki sorsok megpecsételik tanítóik, oktatóik lelkivilágát, akikben minden egyes tanuló,
egy külön fejezet hivatása kiteljesedésében. A hivatástudat néha elhalványul, de az átélt sikerek
reménye és élménye, újra megvilágosítja a hétköznapok szürkeségébe révedt elméjüket. Talán ezek
a sajátságok biztosítják kitartásukat és elhatározottságukat, e pályába vetett hitüket.
A diák, aki a jövő kulcsa - amely jelenné, majd
múlttá válik -, a kezünkben van. Mi határozzuk
meg, hogy jó zárba, megfelelő kapuba kerüljön, és
az általa nyitott ajtók jó irányba vezessék gyerekeinket, tanulóinkat. A tudás szorgos kovácsolásával
a pedagógus az, aki a kulcsba jeleket vés és megmutatja a helyes kapuk irányát. Temérdek munkát
igénylő feladat ez, melynek ágai - sokszor vadhajtásként - kárba vesznek, vagy csak hosszú évek
elmúlásával borulnak virágba. A kovácsmester,
aki a kulcsot megformázza, hiába végez tökéletes
munkát, a kulcsok, a jelek hatására, önálló életet
élnek. Zárba törhetnek, belerozsdásodhatnak
a kapukban felejtve, vagy tolvajkulcsként szolgálhatnak minden zárhoz, kapuhoz. De mégis
megéri tiszta szívvel alkotni, mert ezt a munkát
mesterművek övezik, melyek bearanyozzák mindennapjainkat és számunkra is járhatóvá teszik
a néha járhatatlannak tűnő ösvényeket, utakat.
Nehéz dolog manapság tanítónak lenni, de
sosem volt egyszerű e pályán maradni. Elmondhatjuk, hogy ehhez a munkához mindenki ért.
A család ereje a legmeghatározóbb a nevelés terén.
Mi, pedagógusok csak erre a pillérre építhetünk.
A lehetőség mindenki számára adott, csupán odafigyelésre és példamutatásra van szükség. A szülővel együttműködve, vele összhangban a tanító
is sikeresebb. A befektetett munka előbb-utóbb
megtérül és a társadalom minden területén megnyilvánul.
Próbáljunk meg a jövőbe látni, kiérdemelni az
emberek megbecsülését, hogy Tanítónap alkalmából emelt fővel fogadjuk az elismerő szavakat,
jókívánságokat. Emelkedjünk felül hivatásunk
kicsinyes dolgain, és büszkén vállaljuk küldetésünk céljait, hogy majd egykoron a növendékeink
tisztelettudóan és megbecsüléssel nyilatkozzanak
a velünk eltöltött évekről. Pályánkon kísérjen
tovább mindannyiunkat a következő gondolat,
amely sosem évül el: „Tanítani szóval lehet, nevelni
példamutatással!” (J.A. Komenský)
PaedDr. Becse Norbert
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Naszvadiak...
Németh Gyula:

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

Naszvadról az Óperencián túlra
(Főhajtás Dibuz Jenő emlékének)

Dibuz Jenő

Ha élne, nyolcvankettedik évében járna. De az a könyörtelen feltételes mód, az
a ha, sajnos ott van a mondat elején... Közelebbi ismeretségünk kezdete, bár egyik
sógorom révén szegről-végről távoli rokonok is lennénk, a 2001-es esztendőre datálódik, amikor is egy majdani Naszvadiak
lexikonának kérdőívével megkerestem
őt. Jó ideig, többé-kevésbé rendszeresnek
mondható, hosszú levélváltások, esetenkénti telefonbeszélgetések révén tartottuk
is sokáig a kapcsolatot. 2002-ben volt hetvenéves, és tán nem tűnik majd szerénytelennek, ha itt most idézem e jubileumára,
hozzá írott versemnek, én úgy érzem, az ő
életútját nagyon is jellemző néhány sorát;
„Hetven esztendő / hetvenhét mesével / és
legalább ezerhetvenhét / megélt / igaz valósággal / innen is meg túl is / az Óperencián.” 2005-ben, kevés naszvadi látogatása
közül az utolsón, személyesen is találkoztunk. Ebédlőnk faláról vitte el ajándékként
akkor két keretezett, kibarnított szakorai
fotográfiámat amerikai, seattle-i otthonának falára. Szinte nem volt levele ezek után,
melyben ne említette volna, mennyire hálás ezekért a képekért, melyek nap mint

Születési anyakönyvi kivonat
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nap nagyon mély, gyerekkori élményeket
ébresztenek benne. Azt hiszem, 2008-ból
van az utolsó hozzám küldött levele.
Dibuz Jenő 1932. szeptember 24-én született Naszvadon. Gyerekkorának egy részét
töltötte csak szülőfalujában. Édesapja, idősebb Dibuz Jenő, erdészként ugyanis több
helyen megfordult ez időtájt. Naszvadon
kezdte az elemi iskolai tanulmányait, és
Nagybörzsönyben fejezte be. A polgári is
két helyhez, a kezdése Ipolysághoz, a befejezése Érsekújvárhoz kötődik. Eredetileg
a szabómesterséget tanulta ki, s mivel családja is egyike volt a Naszvadról kitelepített
családoknak, így 1953-ban, igaz, hogy már
túlkorosan, Nagykőrösön szerzett szakérettségit. Ugyanabban az esztendőben

Columbia Egyetemen, több soproni évfolyamtársával együtt, megszerezte erdőmérnöki oklevelét. Az egyetem végeztével
a Brit-Kolumbiai provinciális tartományi
kormány erdőfelmérési és térképezési osztályán helyezkedett el erdőbecslő mérnökként.
1962-ben nősült, soproni-vancouveri
évfolyamtársát, Bruckner Juditot vette feleségül. Fiaik, Balázs 1964-ben, Péter két
évre rá született (mindkét fiú egyetemet
végzett, Balázs tanárként, Péter pedig, bizonyos szobrászati próbálkozások után,
műbútor-asztalosként dolgozik). 1964-ben
a Washington Egyetem Erdészeti Tagozatán kandidátusi címet szerzett fatechnológiából és fakémiából.

Balról: két nagyanyja, Bódisné Nemes Erzsébet, Dibuzné Ratimorszky Júlia
és édesanyja Dibuzné Bódis Mária

sikeresen felvételizett a soproni Erdőmérnöki Főiskolán.
Aztán, mint annyiak életében ebből a generációból, következett ötvenhat, és akkor
már a negyedik évfolyam hallgatójaként,
évfolyamtársaival együtt, 1956. november
4-én ő is elhagyta az országot. Kanadában,
Vancouverben kötött ki szinte az egész
évfolyam, bár ennek az intermezzónak
folytán némileg elhúzódott számára (számukra) a főiskolai tanulmányok befejezése. 1959-ben itt Vancouverben, a British

Személyi igazolványa 1954-ben

Ezután költözött át a család az Egyesült
Államokba, a Washington állambeli, az ország nyugati partján található, kétmilliós
Seattle városába, és most már elmondható,
ez a város maradt meg végső otthonaként.
A Reichold Chemicals Incorporated vállalatnál talált munkát. Azt írta egy alkalommal, egyetemi tanulmányai alatt utálta
a kémiát, részben mégis ebben a tárgyban
szerezte kandidátusi címét is, és a sors is
ebbe az iparágba sodorta.
Tegyük hozzá, ebben az iparágban és ennél a vállalatnál futotta be nem mindennapi
karrierjét is. A vállalat laboratóriumában
különböző ipari alkalmazásra használható
kémiai anyagok (pl. fenol, melamin, urea,
epoxy, poliészter, stb.) kutatásán, fejlesztésén, azoknak a faiparban (pl. forgács, furnér, farost lemezek gyártásában, felületi
kezelésében) való felhasználásán dolgozott
munkatársaival. Elég hamar kinevezték
a laboratórium egyik részlege vezetőjévé,
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majd nem sokkal utána az egész
laboratórium vezetője lett.
Két jelentős szabadalma is
van ezen időszakból (Mátrix
a nyomdalemez előkészítéséhez, illetve Hőre keményedő
fenol-formalin műgyantalap
formázás és annak előkészítése), szakdolgozatai jelentek
meg komoly szaklapokban,
szakmai előadásokat tartott
neves szakfórumokon, később
neves szakmai társaságok választották soraikba. 1978-tól
a cég műszaki igazgatója volt,
Fiaival és feleségével
irányítása előbb a vállalat faipari részlegére, később a vállalat minden részlegére kiterjedt.
1988-tól 1995-ben történt
nyugdíjba vonulásáig műszaki igazgatói hatásköre kiterjed
a vállalat minden üzemére, a világ számos országában. Nyugdíjba vonulása után, a cége
kérésére,
magánvállalkozóként, műszaki konzultánsként
folytatta munkáját az iparágon
belül a nagyvilágban. Munkája közben rengeteget utazott.
Az észak-amerikai földrészen
kívül sokszor átutazta ebben
az időszakban Dél-Amerikát,
Egyik angliai útján
Délkelet-Ázsiát,
Ausztráliát
és Európát. Egyik levelében
írta, hogy több mint kilencven
országában járt ezen földrészeknek, és abban az évben is,
amikor levelét írta (pedig ez
már jócskán nyugdíjas időszakában volt), az év áprilisától júliusig több mint nyolcvanezer
kilométert repült (bár azt is
elmondta, abban az időben ez
a rengeteg repülőút azért már
egészségileg megviselte).
Amikortól lehetett, és főleg
amíg szülei és Jani bátyja éltek, évente rendszeresen járt
Igazgatói irodájában 1995-ben
családjával együtt haza látogatóba, előbb a Balaton melletti
1997-ben járt a kitelepítés óta először, aztán
Kőröshegyre és Balatonföldvárra, majd még néhány alkalommal. Mikor személyekésőbb Kaposvárra. (A naszvadi rokonok sen találkoztunk, akkor utoljára. Hozzám
igazolhatják, többször voltak ezek a „ha- írott leveleiben, s esetenként telefonbeszélzalátogatások” kitűnő alkalmak a szélesebb getéseink közben is, jó néhányszor „elenrokonság összejöveteleire is.) Naszvadon gedte magát” emlékeinek.

Innét tudom, az Óperencián
túlról is mit jelentett számára,
főleg életének bő utolsó évtizedében Naszvad, a szülőfalu,
gyerekkori emlékei, a szülői
ház a mai Rózsa utca és Bartók
utca sarkán, majdnem a szomszédban, de már az Új utcán
Ratimorszky
dédszüleinek
háza, meg gyakori ingázása az
Új utcán végig a Kis utcában,
Bódis nagyszüleihez, meg vele
szinte egy korosztályú Bódis
nagybátyjaihoz, nagynénjéhez.
Azt hiszem, 2008-as keltezésű az utolsó hozzám írott levele. Máig úgy emlékszem, rajtam
lett volna a levélírás sora. A levélváltásaink közötti két-három
hónapos intervallumok levelezésünk egész ideje alatt természetesek voltak. Akkor részemről ennél hosszabbra sikeredett
ez az intervallum. Különleges
oka ennek nem nagyon lehetett, és ha lett volna is, ma már
nem emlékszem rá.
Csak tudom, hogy később
már hiába próbáltam őt elérni.
Megpróbáltam néhányszor levélben, karácsonyi üdvözletek
útján, internetes postán keresztül, ám válasz nélkül maradtak
a próbálkozások. Tudtam, hogy
az időtájt már többet betegeskedett, átesett több, aránylag
komolyabb műtéten is. Elmaradó visszajelzését ennek próbáltam meg mindvégig betudni.
Többet, azt hiszem, itt élő rokonai sem tudtak róla.
Aztán a közelmúltban valahol egy halálával kapcsolatos
megjegyzés hangzott el. Hittem
is, meg nem is. Az interneten
próbáltam meg utánajárni
a hírnek. Sajnos, igaznak bizonyult. Ott van fehéren feketén,
hogy Dibuz Jenő, szűk egy héttel
hetvenkilencedik születésnapja után, 2011. szeptember 30-án befejezte
földi pályáját. Az Egyesült Államok nyugati
partján fekvő Seattle városában. Szülőfalujától, Naszvadtól, sok ezer kilométerre, jóval túl még az Óperencián is.

ANNO...

honnét hozni vagy a marhákat továbbhajtani nem lehet, a községbeli takarmány pedig víz alatt áll. A különben vagyonos nép
koldusbotra jutott, a szegényebbnek pedig
betevő falatja nincs.
(A Nemzeti Hírlap 1876. március
10-i tudósítása. Részlet Dr. Nagy László
Az 1876. évi árvizek című könyvéből)

* 1876
Folytonosan árad a Nyitra vize. Naszvad
(Komárom megye) azon községek közé
tartozik, melyek az árvíz által leginkább
sújtattak. Már a múlt hónap vége felé a legnagyobb nyugtalanságban tartotta a köz-

ségbelieket, míg március 1-én teljes rohammal tört be, az árvíz elborította az egész
községet. A járási szolgabíró meglátogatta
az ártért és konstatálta, hogy a szemle idején már 200 ház dőlt romba. Az egész határ
víz alatt van, termésre számítani nem lehet.
A közlekedés megszűnt, a szarvasmarhák
minden takarmány nélkül vannak, más-
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Pre dušu
Niekoľko týždňov dozadu ste možno
všetci zachytili v televízii správu o tom, že
sa leteckej spoločnosti Malaysia Airlines
stratilo z radarov lietadlo Boeing 777, ktoré
letelo na trase Kuala Lumpur - Peking a na
palube malo 239 pasažierov. Bola to dosť
veľká správa a ako išiel deň za dňom, obavy
o tom, kde sa toto lietadlo nachádza, čo sa
s ním stalo a ako skončilo, sa množili a rástol aj strach a množstvo otázok, ktoré si ľudia
kládli. Nikto nevedel dať odpoveď a rodinní
príslušníci pasažierov začali prepadať zúfalstvu. Do dnešného dňa, teda do doby kedy
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oviec bez ochrany a v noci sa vydáva na tmavú a nebezpečnú cestu, aby našiel tú jednu
ovcu. A keď ju nájde, vezme ju do náručia
a odnesie do bezpečia domov.
Druhý príbeh hovorí o žene, ktorá má 10
grošov a jeden z nich stratí. Znovu, nepovie
si, že mám ešte 9 a tak zostanem sedieť a nič
nerobiť. Vezme sviecu a začne upratovať celý
dom, vymetá každý kúsok dlážky, pozametá
aj za skriňami, aj za pecou až nenájde tú jednu mincu.
Posledný príbeh je môj najobľúbenejší.
Hovorí o synovi, ktorý vezme od svojho otca
polovicu jeho majetku, na ktorú by mal po
smrti svojho otca nárok a odíde od svojho
otca do ďalekej zeme, kde začne utrácať pe-

a hľadá človeka vo všetkých kútoch, aby mu
ukázal svoju lásku. Boh tak miluje človeka,
že ho vyzerá na tej ceste životom a čaká, kedy
sa zjaví a vráti k nemu domov.
Všetci sme akosi mimo toho, kde by nás
Boh chcel mať. Človek bol stvorený na to,
aby mal blízky vzťah s Bohom. Mnoho ľudí
si to však neuvedomuje a chodí po tejto zemi
nešťastných, sklamaných alebo bez poznania
toho, čo je zmyslom života a prečo sú tu na
tejto zemi. Božia láska, ale toto všetko mení.
Boh poslal svojho jednorodeného syna, aby
sme mohli spoznať, čo je to skutočná láska.
Aby sme mohli zažiť, čo to znamená byť skutočne milovaní. Boh vo svojom synovi prišiel
na túto zem a rozhodol sa nás ísť hľadať, ča-

Nepotrebujeme sa vrátiť k Bohu?
píšem tento príspevok sa o lietadle nevie
takmer nič a plocha, na ktorej sa lietadlo hľadá zaberá priestor niekoľkých tisícok kilometrov štvorcových. Čo ma zaujalo na tomto
celom príbehu je ale množstvo záchranných
prostriedkov, ktoré sa podieľajú na hľadaní
tohto lietadla. Do tohto času lietadlo hľadá
vyše 50 ďalších lietadiel, 35 lodí, do pátrania
je zapojených 26 krajín sveta, a niekoľko sto
tisíc nadšencov na internete, ktorí skúmajú
satelitné snímky kúsok po kúsku a hľadajú stratené lietadlo alebo aspoň jeho trosky
v oceáne. Je to vskutku fascinujúce uvedomenie si toho, aká obrovská snaha je vydaná
na to, aby sa lietadlo našlo.
Myslím, že každý z nás vníma dôležitosť
239 životov a celého lietadla a dokážeme
pochopiť, prečo takáto snaha. Sami nemáme
radi, keď sa nám niečo stratí. Spomínate si
na tie momenty, kedy ste niečo nevedeli nájsť
a chýbalo vám to. Prehľadali ste celý dom
hore nohami, prešli ste všetky miestnosti,
v ktorých ste v ten deň boli a stále nič. Jednoducho tá vec zmizla. Nikto nemá rád, keď
niečo stratí a každý urobí všetko pre to, aby
danú vec, na ktorej mu záleží našiel. Nikto
nepovie, že mu to je jedno, ak mu na tej veci
záleží. Žiaden rodinný príslušník si nepovie,
že je mu jedno či sa to lietadlo nájde, veď má
ešte ďalších bratov, sestry, ujov, tety a jeden
hore dole nerobí žiaden rozdiel. Tak isto letecká spoločnosť nepovie, že majú ešte veľa
lietadiel a preto je vlastne jedno či sa toto
nájde alebo nie a nezaujíma ich ako skončilo.
Všetci urobia všetko pre to, aby našli to, čo sa
stratilo a na čom im záleží.
Jedna z mojich najobľúbenejších častí
z Biblie je napísaná v Lukášovom evanjeliu
v 15 kapitole.
Môžeme tam nájsť tri príbehy o troch veciach, ktoré sa stratili. Prvý hovorí o stratenej
ovci, ktorá sa stratila pastierovi počas toho,
ako bol so všetkými ostatnými ovcami na
lúke. Pastier namiesto toho, aby mávol rukou
a povedal, že má ešte 99 oviec a strata jednej
mu neublíži, robí niečo iní. Necháva po návrate domov z nášho pohľadu nelogicky 99
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niaze. Samozrejme, tie sa rýchlo minú a syn
sa rozhodne vrátiť sa domov s tým, že si
uvedomuje sklamanie, ktoré spôsobil otcovi.
Chce sa u neho zamestnať ako sluha, pracovať za jedlo a premýšľa, ako to čo najlepšie
otcovi povedať, aby ho ten nevyhnal. Ako sa
syn priblíži domovu, uvidí ho zďaleka jeho
otec. Okamžite sa rozbehne k svojmu synovi, objíme ho a ani mu nenechá priestor, aby
niečo povedal a začal sa ospravedlňovať. Prikáže sluhom, aby mu priniesli šaty, najlepšie
rúcho, na ruku mu dali prsteň, ktorý bol
znakom synovstva a rozkáže pripraviť veľkú
hostinu na oslavu synovho návratu. Tento
otec mal ešte jedného syna, ale nepovedal si:
mám ešte jedného syna a tak mi ten čo odišiel nebude chýbať. Naopak, ako môžeme
čítať v tomto príbehu, otec každý deň stál na
ceste a vyzeral, či sa jeho syn nevráti.
Sú to všetko úžasné príbehy a všetky nám
poukazujú na jednu vec. Na veľkosť Božej lásky k nám. Boh tak veľmi miluje človeka, že
je ochotný zanechať všetko a ísť hľadať jedného strateného človeka, ktorý sa nachádza na
tom najhoršom dne a v bahne ľudského života. Boh tak miluje človeka, že nechá všetko

kať na nás, riskovať kvôli tomu, aby nás našiel
a zachránil. Ten pastier hľadajúci ovečku, tá
žena hľadajúca mincu a ten otec vyčkávajúci
svojho syna... to všetko sú obrazy opisujúce
nám samotného Boha.
Pri pohľade na stratené veci však musíme spoznať, že tieto príbehy hovoria o nás.
My sme tou stratenou ovečkou, my sme tou
stratenou mincou, my sme tým strateným
synom, ktorý sa potrebuje vrátiť späť domov
k svojmu otcovi, aby mohol zažiť skutočnú
otcovskú lásku. Boh nám na to všetkým stále dáva možnosť, otvára svoju náruč a chce
nás prijať. Preto aj cez tieto prvé jarné dni
sa zastavme a popremýšľajme nad tým, či
sa nepotrebujeme vrátiť vo svojich životoch
k Bohu. Či sa nepotrebujeme prestať brániť
a dovoliť Bohu, aby nás mohol nájsť práve
tam, kde sa vo svojich životoch nachádzame. Každému z nás prajem, aby sme mohli
vo svojom živote nájsť Božiu lásku a spoznať
tak toho, ktorého poznať, znamená mať večný život.
Martin Tobak,
kazateľ
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Éjjeli fürdő...

J e l e s m a g ya r
napjaink

Az elmúlt napokban, mint sokan mások, jómagam is az artézi kútra mentem vízért. Különösebb
dolog nincs is ebben, nagyon jó a víz, állítólag nem
olyan gyorsan vízkövesedik tőle a gyorsforraló,
sem a kávéfőző. Azt is hallottam, hogy a tyúkok is
jobban tojnak, ha a naszvadi artézi kút vizét isszák.
Bizonyára így is van, általában hiszek az embereknek. Ami mindezt hihetővé is teszi, az az, hogy
a környező falukból és városokból is járnak ide
vízért. Kíváncsi lennék, hogy naponta mennyi liter
vizet visznek haza az emberek.
Valójában nem is erről akartam írni, de ez is
eszembe jutott. Az igazi apropója ennek az írásnak teljesen más. Ahogy azt már említettem, vízért voltam, közben várakozni kellett. Ismervén
a naszvadiakat, azonnal észrevettem, hogy egy
idegen úriember áll a kútnál és vizet csapol. A köszönés fogadása után így szólt hozzám. „Lopom
a vizüket.“ „Van belőle elég.“ - válaszolok. Szóba
elegyedtünk és kiderült, hogy valóban nem atyánkfia. Továbbá az is kiderült, hogy Komáromból jár
ki vízért. Számomra már ez is egy kuriózum, hogy
valaki 50 kilométert tesz meg ezért a vízért, közben
sajnálkozva mondta, hogy milyen kár, hogy csak
úgy elfolyik.
A java azonban még csak ez után következett.
Tudta, hogy furatunk is van a gútai út felé, s mikor elmondta, hogy hetente egyszer a hét egyik
éjszakáján eljön Naszvadra utánfutóval, kádat hoz
magával és az éj sötétjében megfürdik, akár esik,
akár nem, komolyan mondom, azt hittem, hogy
egy kicsit flúgos. De nem - a beszélgetés során ezt
észrevettem volna. Valami hihetetlen dolog ez,
igaz, arról tudok, hogy a faluban néhányan visznek
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haza vizet és fürödnek benne de, hogy egész Komáromból...?
Persze, faggathattam volna Őt hogy miért jó
neki ez a víz, érez-e valami különlegességet benne,
de megvallom, annyira elcsodálkoztam a hallottakon, hogy közben az üvegek is megteltek, majd
kezet fogva elbúcsúztunk egymástól. Én meg csak
néztem-néztem, hogy kivel is hozott össze a sors.
A parkból kifelé ballagva még visszafordult, majd
ennyit mondott: „Örüljünk ezeknek a vizeknek,
mert nagy kincs van a tulajdonunkban.“ Majd nevetve még hozzátette: „A naszvadiak akkor fognak
benne fürödni, amikor fizetni kell majd érte.“
Sokáig gondolkoztam azon, hogy megírjam-e
ezt a cikket, hisz így utólag belegondolva hihetetlennek tűnik ez az egész, ha nem velem történik ez
az eset, el sem hiszem.
Holop Ferenc
(A szerző felvétele)

1817. március 2-án Nagyszalontán
aloontáán született
szzüleeteettt Arany
Aran
ny
János, költő, műfordító, szerkesztő.
Március 15. – Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, a Magyar Sajtó Napja. Ez a nap
jelképpé vált: a kivívott szabadság megőrzésének és
az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének
tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom. 1848ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első
szabad termékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti
dalt. 1990 óta ez a napot a magyar sajtó napjaként
is ünnepeljük.
1832. március 19-én született Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin, a keleti nyelvek világszerte elismert kutatója.
1887. március 21-én Érsekújvárott született Kassák
Lajos, költő, író, festőművész, lapszerkesztő.
1684. március 24-én Ocsován született Bél Mátyás,
a 18. század magyar tudományos életének polihisztora, hazánk földrajztudományának megteremtője
1881. március 25-én született Bartók Béla, zeneszerző, zongoraművész, zenetudós. Életműve a XX.
századi magyar és egyetemes zenetörténet fontos
része. A magyar népdal ősi rétegeinek felfedezése
döntően meghatározza további fejlődését, egész zeneszerzői irányát és kialakítja egyéni stílusát.
1676. március 27-én Borsiban született II. Rákóczi
Ferenc, író, államférfi, hadvezér.
1885. március 29-én Szabadkán született Kosztolányi Dezső, író, költő, műfordító, újságíró.

Új vezetője van a nyugdíjasklubnak
Január elején tisztújító évzáró gyűlés volt a helyi nyugdíjasklubban, ahol három vezetőjelöltből választotta meg a tagság
az új vezetőt, Dudák Ferencet. Ennek apropóján beszélgettünk
múltról, jelenről és a jövő terveiről.
Hány tagja van a klubnak? Mennyien vesznek részt aktívan egy évzárón?
– Jelenleg 260 fölötti tagságunk van, ebből a még januárban megrendezett
évzáróra 96-an jöttek el. Ők választották meg az új vezetőséget is.
Mikor és ki látogathatja a klubot?
– Pénteki nap kivételével minden nap nyitva van a klub. Minden nap másmás programmal várjuk a községünk lakóit. Ahhoz, hogy valaki betérjen
hozzánk, nem kell tagnak, nyugdíjasnak lennie, lehet fiatal is, hiszen évek
múlva a nyugdíjas évek mindenkire várnak, akkor már természetes lesz számára, hogy közénk jár. Az ajtó mindenki előtt nyitva áll, senkit se küldünk el.
Milyen programokkal várják a betérőket?
– Hétfőn délután van az énekkar próbája, mert a nyugdíjasklub mellett is működik egy énekkar. Nem titok, hogy vannak, akik a Csemadok énekkarának is
tagjai, ami jó előjel arra, hogy a klub és a Csemadok között újra jó lesz az együttműködés és a kapcsolat. Vannak új tagok az énekkarban, de a cél az, hogy minél
többen csatlakozzanak hozzánk. Kedden kettőtől este hatig kézműves foglalkozások vannak. Szerdán délután férfiak járnak kártyázni, egyelőre nyolcan máriásoznak, bízom benne, hogy egyre többen lesznek. A csütörtök a hölgyeké. Ekkor
a kézimunkázó hölgyek jönnek - kötnek, varrnak, horgolnak, drótból alkotnak
különböző csodákat. Meg is lepődtem, mert február 6-ra hirdettük meg az első
találkozót a hölgyeknek, amire csak páran jöttek el. De rá egy hétre már duplájára nőtt az érdeklődők száma, így reménykedem benne, hogy sokan fognak
csütörtökönként betérni ide, hiszen a kézimunkázás mellett jókat beszélgethetnek
is az asszonyok. Ingyenes szabás-varrás tanfolyamot indítottunk, így ha valaki tud
ugyan varrni, de még soha nem tanult meg szabni, azt itt megtanulhatja. A jövőben kiállítást is tervezünk azokból a munkákból, amik itt készültek. Szombat este
a Maranata fúvószenekar próbái folynak, vasárnap pedig újra a kártyások jönnek.

Kirándulásokat is terveznek?
– Április közepétől szeptember közepéig havonta egyszer elmegyünk
a győri élményfürdőbe, habár már
márciustól komoly érdeklődés van
iránta. A nyári szünetben hetente
szoktak a nagyszülők, szülők és a gyerekek az élményfürdőbe járni, és ezt
a jó hagyományt nem szeretnénk idén
se megszakítani. Nyárra két klubkirándulást
tervezünk, de egyelőre a pontos
ulást is tervezünk
helyet még korai volna megmondani, az viszont biztos, hogy belföldi kirándulások lesznek, mivel figyelembe kell vennünk a nyugdíjasok anyagi helyzetét is.
Hogyan szeretne együttműködni a községben működő többi szervezettel?
– A jövőben nagyon szeretném, ha a községben minden szervezettel együtt
tudnánk működni. Ez főleg abból állna, hogy egymás rendezvényeire kis
műsorokkal készülnénk, és hozzánk is jönnének egy-egy rendezvényünkre
az iskolákból, a Csemadokból rövid kultúrműsorokat adni pl. az évzáróra,
a nőnapi és anyák napi ünnepségre. Ezzel elkerülnénk, hogy csak és kizárólag
a saját műsorunkat magunknak adjuk elő.
Az idősek iráni tiszteletre a fiatalokat nevelni kell. Áthidalható a generációk közti különbség?
– Fokozatosan építjük be a terveinkbe ezt a tevékenységet, amivel nem
titkolt vágyunk a generációk közötti különbségek enyhítése. Szeretném, ha
a fiatalok elfogadnák az időseket. A kézműves foglalkozásokra nagyon szívesen látjuk az unokákat is, mert ez egy jó alkalom arra, hogy olyat tanuljanak
meg a gyerekek a nagyszülőktől, amire máskor nincs idő. Divatbemutatót is
szeretnénk csinálni azokból a ruhákból, amit a szabás-varrás órák hatására
varrtak meg a nagymamák az unokáiknak. Természetesen minden unoka
a neki készült ruhát viselné.
Köszönöm a beszélgetést.
Varga Ildikó
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Aký bol rok 2013 z pohľadu samosprávy?
Začiatkom roka všade sa robia ročné zúčtovania a správy o hospodárení
z predošlého roka. Samozrejme, aj obec, konkrétne starosta obce JUDr. Jozef
Haris podáva správu zastupiteľstvu a aj obyvateľom obce o hospodárení
obce za predošlí rok. Pri tejto príležitosti sme mu položili otázky.
Ako hodnotíte hospodárenie obce za
rok 2013?
– V roku 2013 obec hospodárila s rozpočtom vo výške 2.610.600,89 eur. Výdavky činili 2.401.476,78 eur. Zabezpečili
sme bezproblémový chod obce a naďalej
sme zveľaďovali majetok obce - v rámci
investičných akcií, rekonštrukcií a opráv
sme preinvestovali hodnotu 151.499, eur.
Na prípravu projektových dokumentácií
boli použité finančné prostriedky vo výške
26.350 eur. Zostatok peňažných prostriedkov na účtoch obce k 31. decembru 2013
predstavuje prebytok hospodárenia za rok
2013 a zostatok rezervného fondu a ostatných peňažných fondov z predchádzajúceho obdobia. Rok 2013 bol z hľadiska
dosiahnutých hospodárskych výsledkov aj
napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze
dobrý. Podarilo sa zabezpečiť ďalší rozvoj
obce, najmä v rámci investičnej výstavby.
Udržali sme zdravé hospodárenie obce.
Ako sa vyvíjala demografia obce? Koľko
bolo sobášov, pohrebov v obci?
– V roku 2013 mali Nesvady 5.032 občanov a trvalý pobyt v obci malo 58 cudzincov. V štruktúre obyvateľstva podľa
pohlavia aj v uplynulom roku prevládali
ženy v počte 2.589, muži 2.501. Priemerný vek obyvateľstva je 40 rokov. Počet osôb
nad 18 rokov tvorí 82,5% z obyvateľov našej obce. V dôchodkovom veku je 22,5 %
obyvateľstva. Počet domácností je 1.571.
Nulový pobyt má 67 občanov. Celkom sa
uzatvorilo 26 sobášov, z toho 12 na obecnom úrade. Narodilo sa 43 detí. Pohrebov
bolo celkom 60.
Školstvo a financovanie školstva je vždy
problematickou otázkou pre obce. Ako sa
financovali výdavka v školstve?
– Prevádzka a riadne fungovanie škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nesvady bolo finančne
zabezpečené zo štátnych dotácií z Ministerstva školstva SR, z podielových daní,
ktoré sú príjmom obce a z príspevkov na
hmotné zabezpečenie školských zariadení od zákonných zástupcov detí a žiakov.
Na prevádzku základných škôl a školských
klubov poskytnutých 771.018 eur, na prevádzku MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity
bolo použitých 231.963 eur. Každoročný
pokles počtu detí v školách a školských
zariadeniach ovplyvňuje výšku dotácií pre
obec, čo je však čiastočne kompenzované
vyšším normatívom a koeficientom na
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výpočet normatívu. Z podielových daní
poskytnutých obci v roku 2013 bolo na
originálne kompetencie v školstve použité
332.219 eur.
Podporujete športový život v obci?
– Obec významne podporovala aj
športový život v obci. Okrem finančných
prostriedkov formou priamej finančnej
dotácie v celkovej sume 30.670 eur, v nemalej miere podporovala obec šport aj
formou poskytovania bezplatných služieb
pre športové organizácie v rámci príspevkovej organizácie ŠaTS Nesvady. Takto pre
základné školy bolo poskytnuté bezplatné
užívanie športovej haly v hodnote 2.817
€, pre ŠŠK CVČ - hádzaná - v hodnote
21.912,50 eur a na prevádzku futbalového
areálu pre ŠK Nesvady - futbal - v hodnote 16.379,36 eur. Takto spolu na šport
sme prispeli celkovou hodnotou vo výške
71.778 eur.
Ako sa vyvíjal kultúrny život v Nesvadoch?
– Hlavnú činnosť na tomto úseku vyvíjalo miestne kultúrne stredisko. Do kultúrneho života obce svojou mierou prispeli
miestne školy a školské zariadenia, miestna organizácia Csemadoku a klub dôchodcov, ako aj jednotlivé cirkvi a ďalšie spoločenské organizácie. Okrem príspevku na
činnosť miestneho kultúrneho strediska
obec podporovala aj činnosť škôl a školských zariadení a občianskych združení na
úseku kultúry poskytovaním bezplatného užívania zariadení kultúrneho domu,
za rok 2013 to činilo hodnotu 7.500 eur.
Okrem toho boli poskytnuté finančné dotácie občianskym združeniam v hodnote
16.786 eur, z toho pre ZO Csemadok 9.000
eur, MZ YMCA 1.185 eur, MO Matice
slovenskej 3.220 eur, Občianske združenie Nesvadčanov 3.061 €, Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Nesvady 320 eur.
Ako vplývajú podnikateľské aktivity na
rozvoj obce? Aká je nezamestnanosť v Nesvadoch?
– Podľa Obchodného registra SR na území obce má registrované sídlo firmy celkom 111 právnických osôb, čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast o 16 subjektov.
Živnostenský register SR uvádza údaj 163
živnostníkov vedených v tomto registri,
čo je pokles v porovnaní s rokom 2012 o 8
subjektov. Celkovú podnikateľskú aktivitu
v obci v porovnaní s priemernými ukazo-

vateľmi rozvoja podnikania v SR možno
hodnotiť pozitívne, nakoľko v obci pôsobí
široké spektrum podnikateľských subjektov, ktoré aj v dnešnej dobe vytvárajú podmienky pre napĺňanie potrieb obyvateľov
jednak ponukou služieb ako aj možnosťou
zamestnania.
Údaj o dlhodobo evidovaných uchádzačoch zverejnenom ÚPSVaR Komárno
k 31. decembru 2013 v porovnaní s rokom 2012 zaznamenal nárast evidovaných
uchádzačov. Miera nezamestnanosti bola
17,69%. Z pohľadu pôsobenia výrobných
podnikov v našej obci v minulom roku nebolo registrované hromadné prepúšťanie,
resp. zastavenie výroby alebo poskytovania vybraných služieb. Firmy pôsobiace na
území našej obce pracujú v normálnom
režime a je predpoklad postupného nárastu výroby a tým aj náboru ďalších pracovníkov.
Mohli by ste povedať pár slov o niektorých projektových zámeroch, o niektorých
plánoch obce na rok 2014?
– Obec plánuje v roku 2014 začať výstavbu kúpeľného a rekreačného centra.
V súčasnosti vybavujeme územné rozhodnutie, stavebné povolenie predpokladáme,
že bude vydané do konca tohto polroka,
rozbiehame prípravu verejného obstarávania, keď všetko dobre dopadne, vrátane
doriešenia financovania, výstavba by sa
mohla začať v treťom štvrťroku tohto roku.
Našim cieľom je aj prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej infraštruktúry v oblastiach ako sú technická, sociálna, zdravotná a kultúrna infraštruktúra.
Zároveň je súčasťou tejto priority aj riešenie a zlepšovanie situácie v oblasti bývania. V súčasnosti obec disponuje 83
nájomnými bytmi. V rámci individuálnej
bytovej výstavby bolo v roku 2013 skolaudovaných 25 stavieb a bolo vydaných 8 stavebných povolení.
V našej obci sa buduje kamerový systém. Predmetom projektu bolo vybudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou
signálu, s príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečujú kontinuálne monitorovanie a záznam
z exponovaných lokalít obce. Vybudovaný monitorovací systém s prestavanými
nákladmi vo výške 4 tis. eur pozostáva zo
siete 4 kamier, pričom dve sú umiestnené v obecnom parku a dve v centre obce.
Predmetný kamerový systém plánujeme
postupne rozširovať.
Ďakujem za rozhovor a prajem obci,
aby sa plánované aktivity podarilo dosiahnuť.
Ildikó Varga
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Milyen volt a 2013-as év az
önkormányzat szemszögéből?
Év elején mindenütt éves beszámolók és gazdasági beszámolók készülnek
az elmúlt évről. Természetesen a község, konkrétan dr. Haris József polgármester is beszámolót készít a képviselő-testületnek és a lakosoknak a község gazdálkodásáról. Ennek kapcsán kerestük fel kérdéseinkkel.
Hogyan értékeli a község gazdálkodását
a 2013. évben?
– 2013-ban községünk 2.610.600,89 eurós költségvetésből gazdálkodott. A kiadásaink elérték a 2.401.476,78 eurót. Biztosítottuk a község zökkenőmentes működését
és tovább gyarapítottuk a község tulajdonát
- beruházásokra, felújításokra és javításokra 151.499 eurót költöttük el. Projektdokumentációkba a község 26.350 eurót fektetett be. 2013. december 31-éhez a község
számláin többlet volt. Az elért gazdasági
eredmények az elmúlt évben a még mindig
tartó válság ellenére jónak mondhatók. Sikerült továbbfejlesztenünk falunkat, főleg
a beruházások terén. Megtartottuk a település egészséges gazdálkodását.
Hogyan fejlődött a település demográfiája? Mennyi házasságkötés és temetés volt
a faluban?
– 2013-ban Naszvadnak 5.032 lakosa volt
és 58 külföldinek volt a faluban állandó lakhelye. A lakosság nemi összetételét illetően
az elmúlt évben is több nő - 2.589 - élt a faluban, mint férfi - 2.501. A település lakóinak átlagéletkora 40 év volt. Felnőtt, 18 év
fölötti a község 82,5%-a. Nyugdíjaskorban
a lakosok 22,5%-a van. Községünkben öszszesen 1.571 háztartást tartunk számon. 67
lakosnak nincs bejelentett lakhelye. 2013ban 26 pár kötött házasságot, ebből 12 pár
a községi hivatalban. Községünkben tavaly
43 gyermek született. Temetésből összesen
60 volt.
Az oktatásügy finanszírozása mindig
problémás kérdés a községekben. Hogyan
finanszírozták az oktatásügy kiadásait?
– Azoknak az iskoláknak és oktatási intézményeknek a megfelelő működését,
melyeknek fenntartója Naszvad község,
anyagilag az oktatásügyi minisztérium által
nyújtott állami támogatásokból, a részesedési adóból, mely a község bevételét képezi, és a gyermekek, valamint tanulók törvényes képviselőinek anyagi járulékaiból
biztosítottuk. Az alapiskolák és az iskolai
klubok fenntartására 771.018 eurót fordítottunk, az óvodákra és iskolai étkezdékre,
melyek nem rendelkeznek jogalanyisággal,
231.963 eurót fordítottunk. A gyerekek
évente csökkenő száma az iskolákban és
az oktatási intézményekben befolyásolja
az állami támogatást, amit azonban részben a magasabb fejpénzzel és koefficiens-

sel kompenzálnak. A részesedési adóból
a községünkben 2013-ban az oktatásügyre
332.219 eurót költöttünk el.
Támogatja a község a helyi sportéletet?
– A község jelentősen támogatja a sportéletet. A közvetlen pénzügyi támogatáson
kívül, ami összesen 30.670 euró volt, nem
kis mértékben segítettük a sportszervezeteket a sportcsarnok ingyenes használatával. Így az alapiskolák a sportcsarnokot
2.817 eurós értékben használták ingyenesen, a szabadidőközpont kézilabdázásra
21.912,50 euró értékben használta ingyen
a csarnokot, és a focisták 16.379,36 euró
értékben használták a futballpályát ingyen.
Ezáltal a sportot összesen 71.778 euróval
támogattuk.
Hogyan alakul Naszvad kulturális élete?
– A helyi művelődési központ végzi ezen
a területen a fő tevékenységet. A kulturális
élethez hozzájárultak az alapiskolák és az
oktatási intézmények, a Csemadok Alapszervezet Naszvad, a nyugdíjasklub, de az
egyes egyházak és más társadalmi szervezetek is. A helyi művelődési központon
kívül a község támogatta az oktatási intézményeket, a társadalmi szervezeteket,
amelyek ingyen használhatták a kultúrházat, ami egy év alatt 7.500 eurót jelent. Ezen
kívül anyagilag támogattuk a polgári társulásokat 16.786 euróval, ebből a Csemadok
9.000 eurós támogatást kapott, az YMCA
1.185 eurót, a Matica slovenská helyi szervezete 3.220 eurót, a Naszvadiak Polgári
Egyesülete 3.061 eurót, az evangélikus egyház 320 eurót kapott.
Miképpen határozzák meg a vállalkozások a község fejlődését? Milyen mértékű
Naszvadon a munkanélküliség?
– A szlovákiai cégnyilvántartás szerint
községünk területén 111 jogi személy, cég
központja van bejelentve, ami 2012-höz
képest 16 vállalkozással több. A cégjegyzék 163 egyéni vállalkozót tartott nyilván
az év végéhez, ami viszont 8 vállalkozóval
kevesebbet jelent. Az országos helyzethez
viszonyítva községünkben a vállalkozói tevékenység fejlődése pozitívnak értékelhető,
mivel Naszvadon széles spektrumú vállalkozások vannak, melyek a mai időkben is
a lakosokat szolgálják úgy a szolgáltatások,
mind a munkáltatás terén.
A komáromi munkaügyi hivatalban
a tartósan nyilvántartottak száma tavaly

a 2012-es évhez képest nőtt. A munkanélküliség elérte a 17,69 százalékot. A településünkön működő vállalatoknál az elmúlt
évben nem történt tömeges elbocsájtás,
a vállalatok normális üzemmódban dolgoznak és előreláthatólag növekedni fog
a termelés, ami idővel új munkahelyek teremtéssel jár majd.
Pár szóban ismertetne néhány projekttervet, beavatna a község néhány tervébe
2014-ben?
– A község 2014-ben szeretné elkezdeni a fürdő és a rekreációs központ építését.
Jelenleg a területrendezési döntésre várunk,
előreláthatóan az építési engedélyt az első
félév végéig megkapjuk, már előkészületben
van a közbeszerzés. Ha minden jól megy,
beleértve a pénzügyi háttér biztosítását is, az
építkezés harmadik negyedévben megkezdhetjük.
Cél a közművesítés javítása és befejezése
a műszaki, szociális, egészségügyi infrastruktúra területén. Ennek a prioritásnak
a része a lakáshelyzet javítása községünkben. Jelenleg a községnek 83 bérlakása van.
Tavaly 25 egyéni lakást adtunk át és 8 építkezési engedélyt adtunk ki.
Községünkben kamerarendszer telepítünk. A projekt tárgya volt a jelátviteles
rendszerű IP kamerák hálózatának kiépítése, a hozzátartozó hardver- és szoftverfelszereltséggel, melyek a folyamatos
megfigyelést és az egyes utcákból felvételeket biztosítanak. A kialakított térfigyelő
rendszer 4 ezer eurós befektetés, ami négy
kamera hálózati kiépítését jelenti, amiből
kettőt a község parkjában helyeztünk el
és kettőt pedig a község központjában. Az
említett kamerarendszert folyamatosan
szeretnénk bővíteni.
Köszönöm a beszélgetést és kívánom,
hogy a községnek sikerüljön megvalósítani a terveit.
Varga Ildikó

9

Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

Maškarný ples
Čože by to boli za fašiangy bez maškarného
plesu. Posledný deň pred jarnými prázdninami sa žiaci zo ZŠ slovenskej stretli v Miestnom kultúrnom dome v Nesvadoch, aby sa
predviedli v rôznych maskách a spoločne sa
zabavili.
Veru, bolo čo obdivovať. Fantázii sa medze
nekladú a v sále sme mohli stretnúť krásne
princezné, zvieratká, rozprávkové bytosti,
rôzne povolania, kvetinky, rastlinky, ale aj
rôzne veci či predmety.
V sprievode hudby sa začala promenáda

masiek, aby porota zložená z pani učiteliek
mohla vybrať dvadsať najkrajších, ktoré dostali cenu. Okrem jednotlivcov boli ocenené
i skupinové masky.
Tanečná skupina Čalamáda spestrila
program dvomi tancami a deviatak Ladislav
Bobek všetkým ukázal, ako sa plieska bičom.
Rodičovské združenie pri ZŠ venovalo každej
maske darček, reflexnú vestu, ktorú im odovzdali muži zákona, páni policajti.
Nechýbala ani obľúbená tombola, na ktorú
sa deti veľmi tešili, pretože na nich čakali pek-

Zo života MŠ
Deň vlny
Netradičný názov, nevšedná aktivita a prekrásny zážitok pre deti aj dospelých. Tieto
a iné prívlastky môžeme prisúdiť nápadu,
ktorý pochádza z dielne pani učiteľky Gabriely Nagyovej. Naša materská škola a deti v nej
majú to šťastie, že je umiestnená v lokalite,
kde máme nespočetné množstvo príležitostí
na priame pozorovanie rôznych situácií, prírody, zvierat a práce ľudí. Dôkazom toho, že
my, učiteľky, sme voči nášmu okoliu vnímavé
a že našou snahou je deťom nám zvereným
poskytnúť čo najviac stimulov, vedomostí
a možností na pozorovanie, experimentovanie a hru a budovať tak ich vedomostný aj
zážitkový potenciál je aj aktivita - Deň vlny.
Jej cieľom bolo zužitkovať poznatky detí
z priameho pozorovania oviec a ich mláďat
zo školského dvora, poznať a zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat, pochopiť
význam práce na základe rozmanitých činností a pracovať s prírodným materiálom,
prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri
vytváraní produktov z prírodnín a v neposlednom rade aj udržiavať ľudové tradície.
Všetko sa to udialo ako v rozprávke. Najprv si deti spoločne pripomenuli tú ľudovú, O šípkovej Ruženke. Zahrali sa ju a aby
pochopili význam slova vreteno, fyzicky
ho vyhľadávali spomedzi iných predmetov
a ohmatávali, skúšali doteraz nevidené, nepoznané. A ako sa z ovčej vlny vyrába priadza deťom predviedla samotná pani učiteľka
Gabika. Prekvapením pre deti bola ovečka
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(síce kartónová), ale odetá do ozajstnej vlny.
A čo s vlnou? Deti poznajú, z ktorého zvieratka vlna pochádza, ale ako sa z nej vyrába
šál, pulóver, nebodaj hračka? Skúsili. Zahrali
sa, experimentovali. Z kúpenej farebnej vlny
plstením, teda namáčaním priadze do vody,
jej mydlením, hladkaním, stláčaním, formovaním medzi dlaňami zhotovovali loptičku.
Krásnu, farebnú, guľatú.
Ďakujeme pani učiteľke Gabike, že nám
dospelým i deťom sprostredkovala tak zaujímavú skúsenosť. Ďakujeme za jej zanietenie a iný - nový pohľad na vzdelávanie našich detí. Ich zvedavé a spokojné pohľady,
vyhlásenia, že toto bol najfantastickejší deň
aký v materskej škole zažili a že by túto prácu dokázali robiť aj sto rokov svedčia o tom,
že hľadanie nových, netradičných prístupov
vo vzdelávaní má svoje opodstatnenie a že
aj to staré, oprášené, dávno zabudnuté môže
v dnešných moderných časoch deti zaujať.
A to je predsa hlavný zámer regionálnej výchovy aj našej mravenčej každodennej práce.

né ceny. Deti si z tohto príjemného predpoludnia odniesli dobrú náladu, radosť a pekný
zážitok.
Mgr. Zuzana Mituchovičová
Foto: Mgr. Blanka Szabóová
lúčiť 23 predškolákov z triedy s výchovným jazykom slovenským a 9 predškolákov z triedy
s výchovným jazykom maďarským. Na miesto
týchto detí nastúpia tie novoprijaté.
V deň zápisu si rodičia mohli vyzdvihnúť tlačivá potrebné na vyplnenie - Prihlášku do MŠ
a spolu s deťmi vzhliadnuť zábavné hudobnodramatické predstavenie umeleckej agentúry
V. Čekovského pod názvom: „V rozprávkovom
bufete”. Rodičia s deťmi mali ďalej možnosť nahliadnuť do tried MŠ, zahrať sa na školskom
dvore a deti si mohli vybrať darček, ktorý pre
ne pripravili pani učiteľky všetkých tried.
Informácie o ne/prijatí obdržia rodičia písomne do 30 dní odo dňa prijatia prihlášky.
V septembri sa tešíme na všetky nové detičky.

Zápis do MŠ
Dieťa, ktoré dovŕši tretí rok života je zrelé
na socializáciu, t. j. začlenenie do spoločnosti,
kolektívu. Materská škola je inštitúciou, ktorá
túto možnosť deťom svojimi každodennými
aktivitami, činnosťami ponúka aj poskytuje.
Je službou pre rodičov a miestom, kde sa dieťa učí prvým priateľstvám, je vedené k dodržiavaniu základných spoločenských pravidiel
a kde v plnej miere uplatňuje hru na uspokojenie svojich potrieb a záujmov a je podporovaná a rozvíjaná jeho prirodzená zvedavosť
a záujem o okolitý svet.
V posledných rokoch je záujem o prijatie detí do MŠ vysoký. V minulom školskom
roku dokonca prevýšil kapacitné možnosti našej MŠ. V ôsmich prípadoch tak vedenie MŠ
nemohlo uspokojiť záujem rodičov o prijatie
detí. V školskom roku 2013/2014 sa zápis do
materských škôl v obci uskutočnil 11. marca
2014. Na zápis do Materskej školy - Óvoda na
Sládkovičovej ulici 2 sa dostavilo 28 detí z blízkeho okolia. S materskou školou by sa v tomto
školskom roku malo podľa predpokladov roz-

Výstava bábik
i
Chodbu na poschodí budovy MŠ-Óvoda na
Sládkovičovej ulici 2 už dlhé roky využívame
na usporiadanie rôznych výstav (vystavovali
sme už výtvarné práce detí, zeleninu, tekvice,
macíkov, hračky – dopravné prostriedky...).
Tento rok padla voľba na hračky- bábiky. Deťom (dievčatám aj chlapcom), ktoré nám svoje
obľúbené hračky s láskou požičali veľmi pekne
ďakujeme za ústretovosť. Pani učiteľka Gabika Kovácsová pri príprave výstavky využila
všetky, ktoré nám naše deti na chvíľu prepožičali a vykúzlila z nich zaujímavé rozprávkové
a ozajstné „bábikovské” kráľovstvo.
Mgr. Dana Molnárová,
MŠ-Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady
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Dobrý učiteľ...
Už A.J. Komenský požadoval, aby bol dobrý
učiteľ múdry, rozvážny, mravný, živý vzor cnosti.
Dobrý učiteľ neovláda iba pedagogické umenie,
zároveň musí byť rozhľadený, všestranne vzdelaný, neustále sám seba zdokonaľujúci a predovšetkým, musí mať rád deti a svoje povolanie.
Pozícia učiteľa je kľúčová, nie však nadradená
voči žiakovi z hľadiska poznania. Je podmienená
prirodzene, najmä tým, že učiteľ je dospelý a teda

Nesvadský spoločenský mesačník
má väčšie a kvalitatívne odlišnejšie skúsenosti.
Učiteľ je zároveň didaktickým profesionálom
a dokáže erudovane posúdiť, ako bude pomáhať
žiakovi kontaktovať sa s realitou. Učiteľ je profesionálom a zároveň človekom, je kamarátom a dôverníkom, je prívetivý, primerane náročný a neustále sa učiaci. Napriek tomu žije aj vlastnými
súkromnými radosťami a starosťami. Základom
jeho práce je akceptácia v zmysle prijatia dieťaťa
(a jeho rodiča) s porozumením a bez podmienok
a empatia, ktorá znamená porozumieť dieťaťu
(jeho rodičovi). Dieťa je spoľahlivým indikáto-

Kilencedikesek tesztelése
A minősített oktatás mérésének nemzeti intézménye (NÚCEM) egy olyan szervezet, melyet az oktatásügyi minisztérium hozott létre
2008-ban az új iskolai törvénnyel egyidejűleg.
Országos viszonylatban alapvető feladata közé
tartozik a tanulók nemzetközi megmérettetéseinek, a középiskolák érettségi vizsgáinak ill. az
alapiskolában tanuló kilencedikesek tesztelésének lebonyolítása, megszervezése.
A „Kilencedikesek tesztelése” (Monitor) az
egész országban ugyanazon a napon, szigorú időrendi beosztás alapján zajlik. A magyar
tannyelvű iskolákban három tantárgy - magyar
nyelv és irodalom, matematika, szlovák nyelv és
szlovák irodalom - tudásszintfelméréséből áll.
A tesztelés célja, hogy az alapiskolából (befejezéséhez közeledve) való távozáskor a tanuló
reális képet kapjon megszerzett tudásáról, fel-

készültségéről a továbbtanulás szempontjából,
legyen összehasonlítási alapja más tanulókkal,
iskolákkal szemben.
A tesztelésre való intenzívebb felkészülés már
a tanév elején elkezdődött. Tanulóink a tantárgyakat oktató pedagógusok vezetésével, heti
rendszerességgel, szakkörök formájában átismételték az összes átvett felsőtagozatos tananyagot. A megmérettetés utolsó napjáig próbateszteléseket, szövegértelmezéseket végeztek,
logikai feladatok sokaságát oldották meg. A hagyományokhoz híven tanulóink az írásbeli előtt
kétnapos összpontosításon, rendhagyó órarend
alapján, összegezték a tudnivalókat, majd elérkezett 2014. március 12-ike. Feszülten, izgalommal, félelemmel telve foglalták el helyüket végzőseink. Az iskola igazgatósága által megbízott
pedagógusok - „koordinátorok”, pedig végez-

rom učiteľovej práce, hneď vycíti, či sa učiteľ celý
rozdáva, alebo len ťažko pracuje, učí bez duše to,
čomu možno ani sám neverí. Učiteľ je človek,
ktorý pochopil, akú moc má v rukách a túto moc
využíva v prospech detí. Učiteľ je človek, ktorý
odoláva tlaku subjektom, ktoré ešte nepochopili.
Buďme pyšní na to, že sme mohli byť učiteľmi,
zdokonaľujme sa, buďme tu pre deti a verme, že
raz pochopia všetci. Želám veľa úspechov, veľa
spokojných detských tvárí, pevné nervy, úsmev
na perách a srdce na správnom mieste.
Verona Kissová
ték feladataikat, teendőiket a percre pontosan
meghatározott terv alapján úgy, hogy a külső
megfigyelők (más iskolából érkezett pedagógusok) mindent rendben találjanak. Izgult tanuló,
pedagógus egyaránt, hiszen közös célunk volt
a minél jobb eredmény elérése.
A hivatalos kiértékelést április végén kapjuk
meg, de már aznap mindenki érezte hogyan
sikerült teljesítenie. Másnap közösen megoldották a feladatokat. Ki örült, ki bosszankodott.
Szorgalom, szerencse, stressz, izgalom? Nagy
kavalkád volt e napon. Véleményem szerint az
a helyénvaló, ha egy tanuló az addig elért képességeihez és tudásához mérten teljesít, ehhez
közeli eredménye születik.
Reméljük, nem ér bennünket csalódás! Mi
mindent megtettünk és tesszük ezt majd a jövőre nézve is, mivel a következő tanévben már az
ötödikesek is tesztelnek.
Mgr. Pinke Ivett

Öregfiúk teremfocitornája
Egy napos szombati napon, március 8-án
a Vlahy Jenő Sportcsarnokban került megrendezésre az Öregfiúk teremfocitornája. A három
naszvadi focicsapat mellett (Öregfiúk, School
Boys, Fekete Team) Csicsó község Öregfiúk csapata vett részt. A tornán nemcsak a focisták, de
Tóth Lajos játékvezető is az „öregfiúk kategóriát” képviselte. A 40 perces játékidőnek köszön-

hetően gólzáporos mérkőzéseken mérték össze
erejüket a csapatok. Az első három helyezett
között körbeverés volt, így a dobogós helyeket
a jobb gólarány döntötte el. Végül a dobogó legfelső fokára a Fekete Team állhatott fel, második
a School Boys, harmadik a naszvadi Öregfiúk,
negyedik pedig a csicsói Öregfiúk csapata lett.
Simonics Tibor

Jégtörő Mátyás kupa Naszvadon
2014. február 22-én Naszvadon harmadik
alkalommal rendeztek rangos nemzetközi birkózótornát, melyen a résztvevők már hagyományosan kötöttfogásban küzdöttek a győzelemért. A Jégtörő Mátyás kupa névre keresztelt
rendezvényen a helybeli sportcsarnokban Csehország, Horvátország, Magyarország, Ukrajna
és Szlovákia tizenhat egyesületének százharminckét versenyzője három szőnyegen csatázott a győzelemért. Első alkalommal fordult elő,
hogy a hazaiak alakulata, a dorogiakat és a komáromiakat megelőzve, gyűjtötte be a győztes
csapatnak járó serleget. A megmérettetésen
egyébként a naszvadiak és a komáromiak versenyzői mellett egy-egy bősi, gútai, marcelházai
és madari versenyző is a győztesek közé került.
A csapatverseny eredményei: 1. Naszvad, 2.
Dorog, 3. Spartacus Komárom.
Egyéni eredmények: junior 84 kg: Sipka Norbert 3. hely Naszvad; kadet 54 kg: Borka Kevin 1.
hely Naszvad; kadet 63 kg: Rohály József 1. hely

Bős; kadet 76 kg: Petrok Markus 1. hely Spartak
Komárom; diák A 35 kg: Keszi Bálint 2. hely
Naszvad; Kürthy Krisztián 3. hely Gúta; diák
A 38 kg: Kürthy Márió 1. hely Gúta; Agh Attila
3. hely Bős; diák B 37 kg: Kürti Mátyás 2. hely
Naszvad; Mezei József 3. hely Bős; diák B 40 kg:
Domin Barnabás 2. hely Marcelháza; diák B 48
kg: Hegedűs Viktor 2. hely Marcelháza; diák B
57 kg: Kovács Nicolas 1. hely Madar; utánpótlás
A 18 kg: Haris Ádám 1. hely Naszvad; utánpótlás
A 22 kg: Sztakovics Máté 1. hely Naszvad; utánpótlás A 25 kg: Csoma Sándor 2. hely Spartak
Komárom; Fodor Bálint 3. hely Bős; utánpótlás
A 28 kg: Horváth Noel 3. hely Nagymegyer;
utánpótlás A 31 kg: Nagy András 2. hely Spartak
Komárom; Forgács Sámuel 3. hely Spartak Komárom; utánpótlás B 22 kg: Igrényi Viktória 1.
hely Marcelháza, Forgács Patrik 3. hely Spartak
Komárom; utánpótlás B 24 kg: Csongor Gergő
2. hely Spartak Komárom; utánpótlás B 28 kg:
Bódis Mátyás 2. hely Naszvad, Keszan Sza-

bolcs 3. hely Spartak Komárom; lányok 18 kg:
Haris Katalin 1. hely Naszvad; lányok 45 kg:
Turančíková Anett 3. hely Naszvad.
A naszvadi birkózóklub köszöni a baráti szlovákiai kluboknak, hogy elfogadták a meghívásunkat.
-gcsiri-
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MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO
HELYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI

Apríl-Április 2014
PROGRAMOVÁ PONUKA - MŰSORAJÁNLÓ
3 - 18.00
4 - 18.00
5 - 09.00
5 - 12.00
7 - 18.00
7 - 20.00
10 - 14.00
11 - 14.00
13 - 15.30
14 - 20.00
16 - 10.00
24 - 17.00
25 - 18.30
26 - 09.00
28 - 14.00
29 - 14.00
30 - 17.00

Výročná schôdza - MO Matica slovenská
Angela Potháczka - Karikatúry - vernisáž
Náboženské stretnutie - Evanjelická cirkev
Návšteva Štátnej opery v B. Bystrici
Beseda so spisovateľom - Angyal Béla - Klub dôch.
NTV - premiéra slov. programu
Veľkonočné zvyky - Knižnica
Veľkonočné zvyky - Knižnica
Tavaszköszöntő - Estráda ZŠ maď.
NTV - premiéra maď. a repríza slov. programu
Veľkonočná tvorivá dielňa
NTV - priamy prenos zo zasadnutia OZ
NTV - repríza slovenského programu
Svetový deň tanca - Csemadok
Slávnostné vyhod. Moja rozprávka ZŠ maď.
Slávnostné vyhod. Moja rozprávka ZŠ slov.
Stavanie mája - DĽT - Ľudová veselica

3-án - 18.00
4-én - 18.00
5-én - 09.00
5-én - 12.00
7-én - 18.00
7-én - 20.00
10-én - 14.00
11-én - 14.00
13-án - 15.30
14-én - 20.00
16-án - 10.00
24-én - 17.00
25-én - 18.30
26-án - 09.00
28-án - 14.00
29-én - 14.00
30-án - 17.00

Évzáró - MO Matica Vlovenská
Potháczky Angéla karikatúra-kiállításának megnyitója
Vallási találkozó - Evangplikus egyház
Színházlátogatás - Besztercebányai opera
Könyvbemutató - Angyal Béla - nyugdíjasklub
NTV - szlovák nyelvű műsora
Húsvéti népszokások - Könyvtár
Húsvéti népszokások - Könyvtár
Tavaszköszöntő - Alapiskola
NTV - magyar és szlovák nyelvű műsora
Húsvéti alkotóház
NTV - közvetítés az önkormányzat üléséről
NTV - szlovák nyelvű műsorának ismétlése
A Tánc Világnapja - Csemadok
Meseíróverseny ünnepélyes kiértékelése-magyDU
Meseíróverseny ünnepélyes kiértékelése-szloviN
Májusfaállítás a Wájház udvarán - Népmulatság

info: tel.: +421 035 76 92 289, facebook: mks.hmk
email:mks.nesvady@post.sk

NASZVADI DUDÁSNÓTÁK A DUNA TVN!
A Fölszállott a páva középdöntőjében
2014. április 5-én (szombat) a Duna TV-n 18,30 órakor
Kurdi Gábor, tatai kecskedudás
Naszvadi dudásnótákkal küzd a döntőbe jutásért.

Lakatosová Anastázia, Zajíc Ábel Dániel,
Jakubáčová Nathalie, Asztalosová Sofia


ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK –
OPUSTILI NÁS
Paluska Margit, szül. Lebó (82), Ostatný
Ľudovít (63), Antalik Štefan (58), Štefankovics Vojtech (77)

Výzva! - Felhívás!
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch hľadá osobu
na obsadenie postu

obecného kronikára.
Očakávajú prihlásenie takej osoby,
ktorá by sledovala a zaznamenávala dianie v našej obci.
Bližšie informácie na obecnom úrade.
Naszvad Község Önkormányzata
felhívást tesz közzé, melyben

községi krónikást
keres. Olyan naszvadi személy jelentkezését várják aki
követve napjaink történéseit feljegyezné azokat.
További információk a községi hivatalban.

Oznámenie
Rodičovské združenie
a Materská škola - Óvoda, Hurbanova 4
v Nesvadoch sa rozhodlo, že
zabezpečí výmenu stoličiek a stolov
pre deti materskej školy.
Touto cestou vás prosíme
o podporu tejto akcie!
Uvítame, ak zapojíte aj vašich priateľov
a známych, aby sa naše deti mohli tešiť
z moderného prostredia materskej školy,
ktorým im spestríme ich detský svet.
Bližšie informácie radi poskytnú členovia
výboru RZ a pracovníci MŠ.


Értesítés
A naszvadi Hurban utcai Óvoda és az
óvoda mellett működő Szülői Szövetség
elhatározta, hogy idén
kicserélik az óvoda székeit és asztalait.
Ezúton kérjük önöket,
hogy támogassák ezt a tervünket!
Megköszönnénk, ha barátaikat
és ismerőseiket is tájékoztatnák erről
az akcióról, és ezzel is elősegítenék, hogy
egy kicsit színesebbé tegyük
a gyerekek mindennapjait az óvodában.
Bővebb tájékoztatást szívesen adnak
a Szülői Szövetség tagjai
és az óvoda alkalmazottai.
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