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Meghívó
2014. április 30-án, 

17 órakor 
kerül megrendezésre a 

VIII. Májusfaállítás 
a naszvadi tájház udvarán.

Mindenkit szeretettel vár
  Dudák Ferenc,  dr. Haris József,
a nyugdíjasklub  polgármester
      vezetõje

Pozvánka
30. apríla 2014 o 17 hodine 

sa na dvore 
Dome ¾udových tradícií 

uskutoèní 
Stavanie mája.

Srdeène vás oèakáva
František Dudák,  Dr. Jozef Haris,
   vedúci klubu starosta obce
    dôchodcov
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Na zasadnutí zvolanom na 27. marec sa zúčastnilo opäť jede-

násť poslancov, tentoraz chýbal János Dibusz pre pracovné po-

vinnosti.

Najdôležitejším bodom programu bol prehľad investičnej čin-

nosti v obci. Počas rokovania o správe opisujúcej dvadsaťpäť pro-

jektov vystúpili viacerí poslanci. V diskusii odznelo, že zoznam 

neobsahuje vybudovanie parkoviska pred budovou školy ani 

úpravu školského dvora a v ňom predovšetkým športového ih-

riska. Ako vo svojej odpovedi uviedol starosta, dôvodom je fakt, 

že materiál sa zaoberá iba investíciami, ktoré už prebiehajú.

Ďalšie diskusné príspevky sa týkali presťahovania bývalého 

športového ihriska na Novozámockej ceste, vyhlásenia starého 

cintorína za kultúrnu pamiatku a rozšírenia kamerového systému.

Nasledovali správy o  hospodárení rozpočtových organizácií 

obce a školských zariadení: dvoch škôl a školských klubov, centra 

voľného času a v rámci jedného materiálu správa o hospodárení 

materských škôl a školských jedální. Ich celkový rozpočet v po-

rovnaní s minuloročným vykazuje približne štvorpercentný ná-

rast. Keďže aj pri tomto bode padla zmienka o stave školského 

ihriska, starosta prisľúbil, že v spolupráci s riaditeľmi situáciu čím 

skôr vyriešia.

Medzi ďalšími bodmi poslanci najskôr prerokovali žiadosť 

Viktora Déžiho a  jeho manželky o  zníženie kúpnej ceny po-

zemku, ktorý kupujú od obce. V zmysle zákona však neexistuje 

možnosť predať obecný majetok za nižšiu cenu, ako je uvedená 

v odbornom posudku, preto zastupiteľstvo odmietlo túto žiadosť 

a schválilo cenu pozemku vo výške 14 eur za štvorcový meter. 

Aj pre ďalších žiadateľov, Tibora Simonicsa a Gabriela Ryšavého, 

ktorí ešte vlani prejavili záujem o kúpu časti obecnej parcely su-

sediacej s ich pozemkami, bola schválená cena vo výške 14 eur.

V ďalšom priebehu sa rozhodovalo o pridelení obecného ná-

jomného bytu jednému zo šiestich uchádzačov - uvoľnený byt 

v dome na Obchodnej ulici č. 11B vezme do užívania Gabriel 

Flaisz.

Potom starosta obce Jozef Haris predniesol zaujímavú a  pre 

mnohých nečakanú správu. Oznámil, že niektoré opatrenia pri-

pravovanej reformy verejnej správy môžu mať nepriaznivý dosah 

na našu obec, preto by bolo žiaduce, keby samospráva v blízkej 

budúcnosti požiadala o  udelenie štatútu mesta pre Nesvady. 

Päť stanovených podmienok naša obec spĺňa prakticky už teraz 

a v prípade kladného posúdenia žiadosti sa ukazuje reálna šanca, 

že Nesvady budú môcť rozhodovať o vlastných záležitostiach aj 

naďalej samostatne. Obecné zastupiteľstvo jednoznačne podpo-

rilo tento zámer, zároveň poverilo starostu vypracovaním a pred-

ložením potrebných dokumentov.

Po poslednom, deviatom bode programu, schválení prvého 

tohtoročného rozpočtového opatrenia, odznelo ešte niekoľ-

ko interpelácií, ktorých predmetom bolo stavanie mája, písa-

nie obecnej kroniky, určité nedostatky na uliciach a  verejných 

priestranstvách, zlá tepelná izolácia niektorých obecných bytov 

a nepremyslené vedenie vzdušných telefónnych káblov. Zasad-

nutie sa skončilo o trištvrte na osem. Zoltán Takács

A  március 27-re összehívott ülésen ismét tizenegy képviselő 

vett részt, ezúttal munkahelyi elfoglaltsága miatt Dibusz János 

hiányzott.

A  napirend legfontosabb pontja a  község területén folyó be-

ruházások helyzetének áttekintése volt. A  huszonöt projektet 

ismertető anyag tárgyalása számos felszólalást eredményezett. 

A vitában elhangzott, hogy a lista nem tartalmazza az iskolaépü-

let elé tervezett parkolót és az iskolaudvar, azon belül elsősorban 

a sportpálya helyreállítását. Válaszában a polgármester elmond-

ta, ennek az az oka, hogy a jelentés csak a már folyamatban levő 

beruházásokkal foglalkozik.

A további hozzászólások az Újvári úti régi sportpálya áthelye-

zésére, az öreg temető műemlékké nyilvánítására és a térfi gyelő 

rendszer bővítésére vonatkoztak.

Ezt követően az oktatási-nevelési intézmények és szervezeti 

egységeik gazdasági beszámolói voltak napirenden: a két iskoláé 

és napközi otthoné, a szabadidőközponté, valamint egy anyagon 

belül az óvodáké és iskolai és óvodai étkezdéké. Összesített költ-

ségvetésük a múlt évivel összehasonlítva mintegy négyszázalékos 

növekedést mutat. Mivel itt is szóba került az iskola udvarának 

ügye, a polgármester megígérte, hogy az igazgatók bevonásával 

mielőbb rendezik a helyzetet.

Az egyéb pontok között a képviselők elsőként Déži Viktor és 

felesége telekvásárlási ügyét tárgyalták, akik levelükben a felbe-

csült vételár csökkentését kérték. A törvény értelmében azonban 

nincs lehetőség a szakvéleményben feltüntetettnél olcsóbban ér-

tékesíteni a községi vagyont, ezért a testület elutasította a kérel-

met és jóváhagyta a négyzetméterenkénti 14 eurós árat. Szintén 

14 eurós vételárat hagyott jóvá Simonics Tibor és Ryšavý Gabriel 

részére, ők még tavaly kérvényezték a portáik szomszédságában 

levő, községi tulajdonú telekrészek megvásárlását.

Ezután lakásbérleti szerződésről született döntés, amelynek ér-

telmében hat jelentkező közül Flaisz Gábor költözhet az Üzletsor 

utca 11B. sz. bérház egyik megüresedett lakásába.

Érdekes és sokak számára váratlan bejelentéssel állt elő ezután 

Haris József polgármester. Elmondta, hogy mivel a közigazgatás 

tervezett átalakításának egyes intézkedései hátrányosan érinthe-

tik falunkat, ésszerűnek tartaná, ha az önkormányzat a közeljö-

vőben kezdeményezné Naszvad község városi rangra emelését. 

Az öt megszabott feltétel közül gyakorlatilag már ma mindegyik 

adott ehhez, és a kérelem pozitív elbírálása esetén jó esély mu-

tatkozik arra, hogy Naszvad továbbra is önállóan döntsön saját 

ügyeiről. A  képviselő-testület egyértelmű támogatásáról bizto-

sította a polgármestert, egyúttal megbízta a szükséges beadvány 

elkészítésével és előterjesztésével.

A napirend utolsó, kilencedik pontja, egy költségvetési kiiga-

zítás megszavazása után néhány interpelláció hangzott még el, 

melyek a májusfa-állításra, a községi krónika írására, az utcák és 

közterületek némely hiányosságaira, bizonyos községi bérlaká-

sok rossz hőszigetelésére és az átgondolatlanul vezetett telefon-

kábelekre hívták fel a fi gyelmet. Az ülés háromnegyed nyolckor 

ért véget. Takács Zoltán

A testület 
40. üléséről

Z 40. zasadnutia 
zastupiteľstva

Mindenkit érint – Týka sa to každého
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Hatodik alkalommal rendezzük meg az 

idén a  május 30. és június 8. közötti idő-

szakban a Naszvadi Nemzetközi Zománc-

művészeti Seregszemlét, és vele párhu-

zamosan ötödik alkalommal a  Naszvadi 

Képzőművészeti Szabadiskola nagy nyári 

szimpóziumát. Úgy érzem, hogy ez egy 

a  szinte a  semmiből született rendezvény 

esetében nem semmi. Ezúttal immáron 

ötödik alkalommal rendezzük meg ver-

senyszerűen a Seregszemlét, aminek éven-

ként más-más tematikát hirdettünk meg. 

Az idén az „Áhítat” tematika fogja össze 

a versenybe benevezett alkotásokat.

Kezdettől fogva jelentős az érdeklődés 

a  rendezvény iránt, évente ötven-hatvan 

között mozog általában a  versenybe be-

nevezettek száma, és nagyjából így van ez 

ebben az esztendőben is. Ezúttal hét ország 

- Szlovákia, Magyarország, Csehország, 

Ausztria, Oroszország, Németország és 

Hollandia - mintegy ötven zománcművé-

sze nevezte be alkotásait a  seregszemlére. 

Biztató a  rendezvény további jövőjét ille-

tően az is, hogy vannak érdeklődő vissza-

jelzéseink további országokból, akár a világ 

további kontinenseiről is.

Ez egyértelműen jelzi, hogy a Tűzvirág az 

elképzeléseknek megfelelően, fokozatosan 

helyet talál magának a nemzetközi képző-

művészeti köztudatban. Az sem érdekte-

len, hogy a szervezők ez alkalommal is túl-

lépnek a szűken vett helyi határokon, hisz 

akárcsak az elmúlt esztendőkben, ezúttal is 

a  zománcművészetet, illetve magát a kép-

zőművészetet népszerűsítendően, több 

kiállításra kerül majd sor a  rendezvény 

idejére a kicsit tágasabb régióban - Komá-

romban, Nagymegyeren, Ógyallán, és a se-

regszemle nagy zománckiállítása mellett 

helyben, Naszvadon is. A  seregszemlére 

beérkezett munkákat ezúttal is egy szakmai 

zsűri értékeli majd, és ezúttal is egy fődí-

jat, egy első díjat, egy második díjat és egy 

harmadik díjat és esetleges külön elismeré-

seket ítél majd oda az arra érdemeseknek.

A  zománcművészeti seregszemle mel-

lett a  rendezvénysorozat második pillére 

az idén már éppen ötödízben megrende-

zésre kerülő nemzetközi képzőművészeti 

szimpózium, amely a rendezvény második 

évfolyamtól kezdődően Naszvadi Képző-

művészeti Szabadiskolaként működik. Az 

idén mintegy hetven - magyar, szlovák, 

cseh, orosz, holland és szerbiai-vajdasági 

- képzőművész tölt majd el több-kevesebb 

napot alkotó munkával a  tíz nap során 

Naszvadon.

Sok neves, a  maga szakmájában elis-

mert, annak elitjéhez sorolható képzőmű-

vész dolgozik majd itt az idén is, együtt 

a  ma még tán kevésbé ismert alkotókkal. 

A  szabadiskola persze már nem csupán 

a  zománcművészethez kötődik, hanem 

a  zománcosok mellett festők, szobrászok, 

fafaragók, textilesek és üvegművészek is 

visszatérő résztvevői a rendezvénynek.

Az intézmény megalapításakor bizonyos 

címek odaítélésére is sor került. Az ala-

pító Csemadok Alapszervezete Naszvad 

és a  szabadiskola igazgatósága ekkor 

a  Naszvadi Képzőművészeti Szabadiskola 

Alapító Szakmai Főtanácsadója címet ado-

mányozta Gyergyádesz Lászlónak, a Kecs-

keméti Nemzetközi Zománcművészeti 

Alkotóműhely - ma már nyugalmazott 

- igazgatójának. A  Naszvadi Képzőművé-

szeti Szabadiskola Alapító Mestere címet 

a komáromi Kopócs Tibornak, a bardejovi 

Mikuláš Lovackýnak, a  jaslói Bogdan 

Samborskinak, a  Kutná Hora-i  Andrej 

Németh Endrének és Jaroslav Rezlernek, 

a pusztaszeri Tóth Pálnak és a kecskeméti 

Kalmár Pálnak. Őket követően, az elkövet-

kezőkben további négy alkotó kapta meg 

a  Naszvadi Képzőművészeti Szabadiskola 

Mestere címet: a  prágai Radka Urbanová, 

a  pécsi H. Barakonyi Klára, a  budapesti 

Morelli Edit és Tóth Szvetlána. Harmadik 

évfolyamával a  rendezvény eljutott odáig, 

hogy a  mesteri címeken túl az arra érde-

mesek a  Naszvadi Képzőművészeti Sza-

badiskola bronzfokozatú minősítésében 

részesülhettek.

Az idén pedig, a nevezések alapján (öt-

éves részvételt követően), négyen esé-

lyesek az ezüstfokozatú minősítés meg-

szerzésére. A  szabadiskola létrehozásával 

egyértelműen az volt a szándékunk, hogy 

a  képzőművészetben, és minket illetően 

a magyar képzőművészeti múltban is nagy 

hagyományokkal rendelkező, ám mára 

már kicsit elfeledett formában egy mű-

vészi-szellemi közösséget hozzunk létre 

a rendezvény körül. Idővel majd törvény-

szerű lesz e közösség tagjainak kölcsönös 

egymásra hatása, az alkotó műhelynek 

otthont és alkotó feltételeket teremtő te-

lepülés, a régió tárgyi-szellemi értékeinek 

hatása az alkotó közösség egy-egy tagjára, 

és hosszú távon pedig mindezek viszont 

hatása a település, a régió szellemiségének 

alakulására.

Még egy további, nagyon lényeges dolog 

a szabadiskolát illetően, hogy az itt készült 

alkotások egy része, az alkotók adománya-

ként, a szervező, vagyis a Csemadok Alap-

szervezete Naszvad tulajdonába kerül. En-

nek köszönhetően a  szervezet birtokában 

már most kialakulóban van egy komoly, 

értékes képzőművészeti gyűjtemény, gya-

rapítva a települést, a település közösségé-

nek szellemi értékeit, és megalapozva akár 

egy majdani állandó galéria létjogosultsá-

gát is.

A  rendezvény harmadik pillérét a  Mű-

vészetek Hete rendezvénysorozat képezi, 

melynek programját szintén megtalálják 

ebben a számban.

 Németh Gyula,

 a seregszemle és szabadiskola 

 igazgatója

Turi Endre átveszi a 2013-as Seregszemle 
fődíját

Madonna, az orosz Ludmila Baytsaeva fődíjas 
alkotása (2012)

Szabadiskola 2011
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A  „Tavaszköszöntő” című esztrádműsor 

évek óta a  magyar tannyelvű alapiskola 

legszínesebb, legvidámabb és egyben leg-

nagyobb létszámot megmozgató kultúr-

műsora.

1992-ben, mikor az alma materembe 

visszakerültem, mint kezdő pedagógus, 

egy vidám hagyománnyal találtam magam 

szemben. Ez volt az esztrádműsor. A taná-

ri kar (előttem is, és azóta is) minden év-

ben egy meglepetés műsorszámmal zárta 

e rendezvényt. Újoncként eszembe sem 

jutott, hogy én ebből kimaradjak. Munka 

után jöttek a próbák, az ötletek és a  lázas 

készülődések. Varrtunk, kellékeket kölcsö-

nöztünk, zenét kerestünk, frizurát készí-

tettünk, ruhákat próbálgattunk. Szavak-

ban nem lehet azt a  hangulatot, jókedvet, 

rengeteg nevetést kifejezni, melyet akkor 

átéltünk. Kinevettük egymás botladozása-

it, bohókás öltözetünket, hajviseletünket, 

és persze a  nem éppen ránk szabott ka-

raktereket, szereposztásokat. Különböző 

jeleneteket mutattunk be, táncstílusokat, 

nemzetek kultúráját próbáltuk utánozni. 

Voltunk latin táncosok, tiroli legények, tör-

pék, matrjoskák, tűzrőlpattant menyecs-

kék, háremhölgyek, néptáncosok, spanyol 

táncosok, volt nemek közti szerepcsere, és 

még sorolhatnám az évek során bemutatott 

újabb és újabb ötletes műsorszámokat.

A  kulisszák mögött bátrak voltunk, de 

amikor ki kellett állni a  nagyközönség 

elé, mindenkinek inába szállt a  bátorsága 

a  jókedvével együtt. Leizzadva, kipirulva 

és hatalmas adag izgalommal álltunk ki 

a színpadra. De mégis ezek a vidám percek, 

órák, melyeket együtt töltöttünk kovácsol-

tak össze minket. A  fi atalok megtanulták 

tisztelni idősebb kollégáikat, az idősebbek 

pedig egyenrangúként kezelték a fi atalokat. 

És ez így volt a rendjén.

Huszonkét év távlatából elmondhatom, 

hogy a  tanári karban ugyan voltak válto-

zások, de a  stafétát továbbadjuk tapaszta-

latainkkal együtt a hagyományápolás érde-

kében úgy, mint ahogy mi kaptuk egykor 

kollégáinktól.

Soha nem bántam meg, hogy ennek ré-

szese lehettem!

 Mgr. Pinke Ivett

Tavaszköszöntő, 
egy kicsit más szemszögből

* Sente, 26. Április 1704. 

Alázatossan szolgálok Nagyságodnak.

Ezen órában veszem Nagyságod méltósá-

gos levelét Üllyürül, az accludált (=hoz-

zácsatolt, a szerk. ford.) Dunántúl való hí-

rekkel; tegnap is veszem Nagyságod másik 

levelét, az kiben okait Rácz-Kevi felé való 

indulatjának méltóztatik megírnya Nagy-

ságod; adja az irgalmas Isten, már túl ér-

hesse írásom Nagyságodot az Dunán!

Tegnap érkeztem ide, az hadakot az 

Csalóköztül fogva eddig szállítottam, min-

den falut meghántam néppel (mert mező-

ben mustrálnom magamot nem akartam) 

bocsátottam túl is két ezerbeli hadat, kivel 

már holmi hullongó conjungálta magát 

(=egyesült); azok ott portázván, kívántam 

volna bizonyossat írnom az ellenségrül 

Nagyságodnak, azért tartóztattam az pos-

tát: de valamennyi felül írnak felőle, annyi 

hírem van; ki azt hozza: Újvárhoz szállott, 

az akasztófához; ki: Naszvadnál sánczban 

szállott, az tekerületben, s onnan portáz ki, 

kit bizonyossabbnak tartok; ki, hogy Ko-

máromnál visszament az gyalogja; ki, hogy 

200 németet vitt bé Újvárban, s az lovassa is 

megtért; ki, hogy az Vág-Dunán hidat ve-

tett Komáromnál, és az Duna mellett van 

az gyalogja, s becsap Csalóközre. Az való, 

hogy az magyarja kicsapdoz, sőt német 

is volt 3 compagnia Suránnál. Naszvadot, 

Keszit, Tardoskedjit felégette, de csak az 

újvári labancz, — de az igenis, igaz, hogy 

még innen van egészszen.

(Részlet gróf Bercsényi Miklós 

főhadvezérnek Rákóczi Ferenc 

fejedelemhez írt leveléből)

ANNO.. .

Bringatábor a Velencei-tónál
Időpont: 2014. augusztus 8-11.

Részvételi díj: 

17.000 Ft + 21 €  (18 éves korig)

18.290 Ft + 21 €  (18 év felett)

Bővebb tájékoztatás 

a szabadidőközpontban.


Balatoni tábor
Helyszín: Siófok

Időpont: 2014. június 28-július 4.

Részvételi díj: 

41.300 Ft + 23 €  (18 éves korig)

43.900 Ft + 23 €  (18 év felett)

Addig jelentkezz, amíg van hely!

Cyklistický tábor 
pri jazere Velence

Termín: 8.-11. august 2014

Cena: 17.000 Ft + 21 €  (do 18 rokov) 

18.290 Ft + 21 €  (nad 18 rokov)

Bližšie informácie v CVČ.


Letná rekreácia pri Balatone

Miesto: Siófok

Termín: 28. jún-4. júl 2014 

Cena: 41.300 + 23 €  (do 18 rokov)

43.900 Ft + 23 €  (nad 18 rokov)

Hláste sa do konca apríla 2014, 

kým je voľné miesto!

A szabadidő-
központ 
nyári 

táborkínálata

Ponuky 
táborov CVČ 

na leto
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Szűk két hónappal e sorok megjelenése 

előtt múlt éppen hatvanöt esztendeje an-

nak, hogy a második világháború befeje-

zését követően, a negyvenes évek másik 

felében három hosszú esztendőre jogaitól 

megfosztott, meghurcolt, s  mindezeken 

túl még kényszerű némaságra is ítéltetett 

felvidéki magyarság újra, félelem nélkül, 

anyanyelvén szólalhatott meg különböző, 

újonnan alakuló kulturális intézményei-

ben és rendezvényein, majd nemsokára 

iskoláiban is. 1949. március 3-án meg-

alakulhatott Pozsonyban (akkori nevén) 

a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kul-

turális Szövetsége, máig használt rövidí-

tett nevén a  Csemadok. Természetes az, 

hogy ma, negyedszázaddal a  rendszer-

váltás után, sokak, sokféleképpen érté-

kelik megalakulásának körülményeit, 

indítékait. Egy dolog azonban elvitatha-

tatlan; a szövetség megalakulása abban az 

időben szinte megváltás volt a kényszerű 

hallgatásra ítéltség után, és hat és fél év-

tizedes munkálkodása pedig, pótolha-

tatlan volna hazai magyar kisebbségünk 

társadalmi, kulturális életében.

Számomra, aki néhány nap különbség-

gel egyidős vagyok a  Csemadokkal, és 

akinek megadatott, hogy közel két évti-

zeden át annak munkatársa is lehettem, 

számomra külön öröm, hogy a  (cseh)

szlovákiai magyarok hatvanöt esztendő-

vel ezelőtt megalakult kulturális szövetsé-

gének helyi szervezetei közül a naszvadi 

az elsők között, országos viszonylatban 

tizedikként alakult meg 1949. május 15-

én.

Elégedettségre okot adó tényként 

könyvelhetjük el azt is, hogy a  naszvadi 

alapszervezet azóta is, állandó, folyama-

tos ténykedésének jóvoltából, mindig ott 

volt és ma is ott van e nemes küldetésű 

ténykedés élenjárói között. Az ország 

legnagyobb helyi, illetve alapszervezetei 

közé tartozott kezdettől fogva, és ma, 

ezer egynéhány tagjával, azt hiszem, 

a legnagyobb alapszervezet.

Természetesen nem a semmiből indult 

a  Csemadok naszvadi szervezetének te-

vékenysége sem. Köztudott, hogy gazdag 

öntevékeny kulturális élet folyt a község-

ben az első Csehszlovák Köztársaság ide-

jén is, és minden bizonnyal erre is épült 

a  deportálást, kitelepítést és kényszer-

hallgatást követően a  szervezet gazdag 

kulturális tevékenysége. A  múlt század 

ötvenes-hatvanas éveiben a  színjátszás, 

majd a  hetvenes évektől kezdődően az 

ének-zenei és népművészeti mozgalom 

képezte a szervezet tevékenységének ge-

rincét, ma pedig elmondható, hogy a ma-

gas szinten művelt ének-zenei mozgalom 

mellett megtalálható az alapszervezet 

tevékenységében a  közművelődés szinte 

minden válfaja.

Egy-egy szervezet életének irányításá-

ban mindig is fontos szerepe van a vezető 

egyéniségeknek, a  szervezet vezetőinek, 

azok mindenkori elnökeinek. Kimondot-

tan érvényesnek kell lennie az állításnak 

egy ilyen létszámú, ilyen méretű tevé-

kenységet kifejtő szervezet esetében, mint 

a  Csemadok Alapszervezete Naszvad. 

Szóljanak ezért most kimondottan ró-

luk az írás elkövetkező sorai. A tisztséget 

ma betöltővel együtt tizenketten vannak 

(voltak).

A szervezet alapító elnöke Polgár József 

volt, aki az első két esztendőben, majd 

pedig még egyszer, 1953-ban töltötte be 

az elnöki tisztséget. Czuczor Gyula 1951-

ben, Bencsik András (róla sajnos nincs 

fénykép a  szervezet birtokában) 1952-

ben, Csontos István három éven át, 1954-

től 1956-ig, Lakatos Pál pedig 1957-ben 

volt a  szervezet elnöke. Őket Kelemen 

Sándor követte, aki 1958-1968 között ti-

zenegy éven át töltötte be az elnöki posz-

tot. Az 1969-1984 közötti időszakban 

(esetenként egymást váltva) Dobosi Jó-

zsef, Haris Gáspár és ifj . Lalák Sándor kö-

vetkeztek, összességében Dobosi József 

kilenc, Haris Gáspár négy, Lalák Sándor 

pedig három éven át állt a szervezet élén. 

Őket 1985-től 1991-ig Dibusz János hét-

éves elnöki ténykedése, majd 1992-2008 

között, tizenhét éven át, a szervezet tör-

ténetében a leghosszabb időszakban, Du-

dák Ferenc követte. A szervezet jelenlegi 

elnöke, Dobosi Róbert 2009-től vezeti 

a Csemadokot.

A  felsorolt nevek mindegyikéhez köt-

hetők bizonyos érdemek, kiemelhető 

ténykedések. Mindez azonban nem lehet 

célja egy ilyen terjedelmű megemlékezés-

nek. Legyen ez a néhány sor csupán tisz-

teletteljes főhajtás kisebbségünk felemel-

kedésében kifejtett igyekezetük előtt. 

A  Csemadok Alapszervezete Naszvad 

idén októberben szándékozik ünnepi 

keretek között megemlékezni az évfordu-

lóról. Erre az alkalomra a hat és fél évti-

zednyi tevékenység történetét feldolgozó 

könyv készül, mely talán a  volt elnökök 

munkájáról is részletesebben beszámol 

majd.

Polgár József

Bencsik András 

Lakatos Pál

Dobosi József

Lalák Sándor

Dudák Ferenc

Czuczor Gyula

Csontos István

Kelemen Sándor

Haris Gáspár

Dibusz János 

Dobosi Róbert 

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: Csemadok-elnökök

Bencsik 

András 
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„Riekol im: Tak je napísané, že Kristus mu-

sel trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych, a že 

sa musí kázať v Jeho mene pokánie na od-

pustenie hriechov všetkým národom.”

(Lk24;46-47)

Už ste niekedy zažili pocit intenzívnej sa-

moty? Manželka, manžel má iné povinnosti, 

deti sú u  kamarátov, priatelia momentálne 

nemajú čas... No existuje aj samota, keď síce 

máme okolo seba ľudí, a  predsa cítime, že 

sme sami. Samota má určite aj svoje „plusy”, 

ale nesmie trvať príliš dlho. V  čase samoty 

sa totiž v  ľudskom vnútri objavujú rôzne 

emócie: smútok, melanchólia, sebaľútosť, či 

horkosť.

Biblia nám hovorí, že Pán Ježiš obchádzal 

všetky mestá a  dediny a  kázal evanjelium 

o  kráľovstve Božom. Mohli by sme sa pý-

tať: Je naozaj možné fyzicky navštíviť všetky 

domácnosti? Bral to rad radom, bez ohľadu 

na to kto tam býval - bohatí či chudobní, 

ateisti alebo veriaci? Určite nie. Biblia nám 

však chce povedať, že Ježiš je dôsledný. On 

chce, aby sa evanjelium dostalo všade, do 

každého zapadákova, dokonca aj na miesta, 

ktoré z pohľadu tohto sveta nie sú ničím za-

ujímavé. Ježiš chce vstúpiť aj do kruhu tvojej 

rodiny a  domácnosti. V  tejto chvíli sa chce 

postaviť do jej stredu, ako to čítame v príbe-

hoch po vzkriesení (keď sa postavil do stredu 

učeníkov a hovoril: Pokoj vám!) Chce vstúpiť 

do rodiny, ktorá má svoje starosti, bolesti, či 

zlyhania. Rodiny, v ktorej nie sú vždy ideálne 

vzťahy. Rodiny, v ktorej si ľudia ublížia a na-

vzájom sa zrania.

Ježiš však vo svojom pôsobení nezostáva 

len v teoretickej rovine. Biblia svedčí, že Jeho 

slovo má moc! On teda môže aj uzdravovať 

všetky nemoci, zranenia, všetky choroby 

duše i tela. Tvoje i moje. Jeho praktické pre-

javy sú vždy zjavením a  prejavom úžasnej 

Božej moci! On teda prichádza s  ponukou 

konkrétnej pomoci.

No Ježiš vidí aj zástupy tých, ktorí oňho 

nemajú záujem. Vidí tých, ktorí si naňho 

spomenú len na Vianoce - lebo aké by to boli 

Vianoce bez Ježiška a jasličiek? Vidí aj tých, 

ktorí si od Neho udržujú bezpečný odstup - 

lebo kríž je príliš drastický a nepríjemný a Je-

žišov pohľad z  neho niečo vyžaduje, k  nie-

čomu volá a zaväzuje. Ježišovi je však ľúto aj 

celej tej anonymnej masy ľudí. Lebo sú Mu 

drahí všetci. A nechce stratiť ani jedného.

A nechce stratiť ani teba. Áno, teba! Lebo 

Ježiš ťa vidí. Aj práve teraz. Vidí ťa ako jed-

notlivca, ako živú bytosť, ktorá má svoje 

silné i slabé stránky. Si sklesnutý vo svojom 

manželstve? Si ubitý z toho, že tvoje deti sa 

nevyvíjajú tak ako by si chcel? Máš problémy 

v  práci, dlhy v  banke, podlomené zdravie? 

Pán Ježiš ti dáva na vedomie, že On kvôli 

tebe urobí všetko, aby ťa zachránil. Vie, že ti 

hrozí nebezpečenstvo, že trpíš samotou, ale 

ide a podstupuje riziko kvôli tebe!

Biblia hovorí, že každý človek je Ježišo-

vým príchodom na svet postavený do situ-

ácie rozhodovania. Odpovedať na Jeho vo-

lanie áno alebo nie. Ježiš ťa vlastne pozýva 

do veľkého projektu, byť s Ním, mať s Ním 

vzťah. To preto prichádza za tebou až do-

mov. Jeho pozvanie je veľmi osobné. Prijmeš 

Ho? Povieš Mu áno?

Mgr. Mária Popičová,

zborová farárka

Je symbolom vďaky a  uznania nielen pre 

učiteľa v  pravom význame slova, ale aj pre 

všetkých tých pedagogických a nepedagogic-

kých zamestnancov školstva, ktorí sú neod-

deliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho 

procesu.

Vďaka a uznanie patrí samozrejme aj tým, 

ktorí už nie sú aktívne činní, ale svoje si 

v školstve už „odžili” a teraz si vychutnávajú 

život po svojom.

A práve s nimi sme oslávili Deň učiteľov. 

Deň, keď si nejeden z nás spomenie na svoj-

ho učiteľa, na svoju mladosť.

Svojou návštevou nás poctil aj starosta na-

šej obce JUDr. Jozef Haris. Pred slávnostným 

obedom nám deti z  úprimného srdca po-

priali, aby sa ťažké chvíle z nášho povolania 

vytratili a aby tých šťastných bolo čo najviac. 

Uvili nám kytičku vďaky z  poézie, hudby, 

spevu a  tanca pod vedením Mgr. Nebojša 

Popića, Mgr. Andrey Bazsóovej a  pani vy-

chovávateľky Ingrid Procházkovej.

Započúvali sme sa do detskej klavírnej 

skladby v podaní žiačky 2. ročníka Lilianky 

Litauskej. Úsmev zažiaril na našej tvári ako 

slniečko zasvietilo v pesničke „A do našej zá-

hradečky” od šiestaka Dávida Kesziho. Tre-

tiaci nám predviedli časť vystúpenia, ktoré sa 

ešte každý deň tká a mení vzory. Pripomenu-

li nám, že aj v dnešnom svete je potreba dob-

rého srdca, ktoré rado pomôže. Naše srdce 

ešte potešila druháčka Ada Barkócziová spe-

vom a  žiak siedmej triedy Miroslav Keszeg 

hrou na akordeón. Pesničku Vretienko mi 

padá, zaspievala žiačka 7. ročníka Ľubica Lo-

šonciová.

Predsedníčka Rodičovského združenia 

Reginka Polerecká nám odovzdala za rodi-

čov našich žiakov ružičku ako poďakovanie 

za každodennú usilovnú a systematickú prá-

cu, ktorou sa podieľame na zvyšovaní kvality 

vzdelávania. PaedDr. Silvia Hlavačková,

riaditeľka ZŠ

Pre dušu

Si súčasťou veľkého projektu

28. marec - Už pol storočia sa nazýva 
„Deň učiteľov”
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Az elmúlt hetekben úgy alakult, hogy távo-

labb kerültem szűkebb pátriámtól, köszönve 

mindezt egy meghívásnak. Vittek is, hoztak is, 

így egy száguldó autóban gondtalan utasként 

módom volt fi gyelemmel kísérni a  mellettünk 

elsuhanó tájat, melyet egy idő után ismerősnek 

véltem felfedezni. Jól emlékeztem, szinte napra 

pontosan tíz évvel ezelőtt jártunk e vidéken, ak-

kor a csehországi Kolín városába, majd tovább 

Prágába tartva egy dokumentumfi lm forgatása 

kapcsán. Nézve az ismerős tájat tíz év távlatából 

úgy tűnt, mintha semmi sem változott volna, 

csak mi lettünk egy „X”-szel idősebbek.

Jelenlegi utazásunk célállomása Kutná Hora 

volt, ahol egy tárlatnyitóra igyekeztünk, még-

pedig falubelink, Németh Gyula publicista fo-

tókiállítására, természetesen magával 

a kiállítóval együtt. Az alkotónak nem 

ez az első kiállítása, hisz fotóival már 

találkozhattunk Esztergomban a Nap-

sugár Galériában, Baján a  Kultúrpa-

lotában, Rémen, Felsőszentivánon, 

és természetesen Naszvadon, de fotói 

megjelentek különböző kulturális fo-

lyóiratokban is. Ennek ellenére azon-

ban adódhat a kérdés, hogy - a Prágá-

hoz közeli - Kutná Hora hogyan jön 

a  képbe. A  válasz a  Tűzvirág feszti-

vál körül keresendő. Annak idején 

a  nemzetközi fesztiválra Jaroslav Rezler is be-

nevezett, mint a Közép-csehországi Képzőmű-

vészek Szövetségének akkori és  jelenlegi elnö-

ke. A barátság a két alkotó között tehát az első 

fesztiválokra datálható. A  jelenlegi csehországi 

kiállítás létrejöttében is jelentős szerepet vállalt 

fel Jaroslav Rezler szobrászművész, restaurátor, 

ugyanis személyének köszönhetően jött létre e 

kiállítás.

A patinás középkori kápolnában április 3-án 

megrendezett kiállítást Németh Gyula szakrális 

tematikájú alkotásaiból „Fejfáinkról a  nevein-

ket is elfújja a szél” címmel P. Mgr. Pavel Tobek, 

a  Kutná Hora-i  plébánia adminisztrátora, to-

vábbá Jaroslav Rezler, a művészszövetség elnö-

ke és dr. Haris József, községünk polgármestere 

nyitotta meg. A  kiállítás fővédnökségét mons. 

Jozef Kajnek, a Hradec Králové-i egyházmegye 

segédpüspöke vállalta. A  megnyitón továbbá 

jelen volt a prágai magyar nagykövetség ideig-

lenes ügyvivője, Buczkó István első konzul is.

A kiállítást nézve akaratlanul is megfogalma-

zódik bennünk a  gondolat, miszerint Németh 

Gyula alkotásai, fotográfi ái szinte üzenetszerű-

en informálnak bennünket - végtelen nyuga-

lommal - egy olyan világról, amiben élünk, me-

lyet a  köznapokban sajnos gyakorta észre sem 

veszünk, s ez nem más, mint az elmúló idő.

A  megnyitót követően Németh Endre szob-

rászművész társaságában töltöttünk el egy röp-

ke órát, aki a Kutná Hora-i katedrális közvetlen 

szomszédságában él és dolgozik, a  történelmi 

belváros kellős közepén. A jó hangulatú találko-

zó után, még mielőtt elbúcsúztunk volna End-

re barátunktól, sebtében egy kiállításra invitált 

bennünket a városka főterén található - közép-

kori víztartályból kialakított - kiállítóhelyiségbe, 

ahol Jozef Birkus kőszobrait is láthat-

tuk. Közben az idő már késő estére 

járt, még egy kicsit gyönyörködtünk 

a  kivilágított ódon városkában, majd 

hazafelé vettük az utunkat.

Holop Ferenc

Déži Gyula alkotói tevékenységét fi gyel-

ve egyfajta folytonosságot fedezhetünk fel, 

melynek bizonyítékául szolgál az a  tény is, 

hogy alkotásai, fafaragásai kiállítóteremből-

-kiállítóterembe vándorolnak. Komárom, 

Dunaszerdahely, legutóbb Párkány, hogy csak 

néhányat említsek azokból a  kiállításokból, 

melyeket neves galériák soroltak be éves ter-

vükbe. Lehet-e annál kellemesebb érzés egy 

olyan ember számára, aki alkot, aki éveken át 

a  fafaragással tölti el idejének jelentős részét, 

hogy a keze alól kikerülő alkotásokat, a tárlat-

látogató elé tárja, azaz közkinccsé tegye?

Déži Gyulát a  természet iránti szenvedélye 

és szeretete vitte erre az alkotói útra, mely élet-

formává alakult az évek során. Ma már elis-

mert művelője e művészetnek.

Sorrendben hetedik önálló kiállításának 

a  Barta Gyula nevét viselő párkányi galéria 

adott otthont, melynek megnyitóját április 

9-re tervezték a  rendezők. Gogola Márk gi-

tárjátékát és Bencsik Csilla szavalatát követő-

en a városi művelődési központ igazgatónője 

köszöntötte az alkotót és a  megjelenteket. 

A délutánra meghirdetett tárlatnyitóra többen 

is kíváncsiak voltak. A  megnyitót követően 

élénk érdeklődés övezte az alkotó személyét. 

A kiállítást május 7-ig tekinthetik meg az ér-

deklődők. Az alkotónak ezúton is gratulálunk.

 Holop Ferenc

(A szerző felvétele)



Kiállításról, kiállításra...

KápolnaA középkori víztároló

Jaroslav Rezler
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AAAAA kkökökökökö ézézézézé kkpkpkpkpkorororiiiii ívívívíví tztztztztáárárárár llololololóóóóó

Április
1883. április 4-én Szegeden született Juhász Gyula, 

költő.

1784. április 4-én Kőrösön született Kőrösi Csoma 

Sándor, a magyarság ázsiai gyökereinek kutatója, az 

első tibeti nyelvtan és szótár szerzője

1912. április 5-én Budapesten született Örkény Ist-

ván, író.

1814. április 6-án született Ybl Miklós, az Operaház 

és a  Bazilika tervezője, a  neoreneszánsz építészeti 

stílus meghonosítója

1905. április 11-én Budapesten született József At-

tila, költő. 1964 óta ez a nap A költészet napja Ma-

gyarországon

1900. április 11-én Kassán született Márai Sándor, 

író, költő, újságíró

1828. április 19-én született Zsolnay Vilmos, a vi-

lághírű, nevével fémjelzett kerámia kifejlesztője és 

gyártója

Április 23. - A könyv napja - A szerzői jogok napja

Április utolsó vasárnapja - A testvérvárosok világ-

napja

Április 29. - A táncművészet világnapja

Április 30. - A méhek napja Magyarországon, amit 

1994-től a Magyar Méhészek Egyesületének kezde-

ményezésére ünnepeljük, mivel hazánkban sajná-

latos módon alacsony a mézfogyasztás, a program 

nem titkolt célja a  méz és a  méhészeti termékek 

megismertetése és megkedveltetése.

szzüületteett JJuhháászz GGyyulaa,

Jeles magyar Jeles magyar 
napjainknapjaink

Kiállítás Kutná HoránKiállítás Kutná Horán
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Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Vaše dieťa, milí rodičia, ktoré má začať v bu-

dúcom školskom roku dochádzku do školy, sa 

v dňoch 5.-6. februára zúčastnilo zápisu do zá-

kladnej školy. Na tento, pre deti slávnostný akt sa 

vaše ratolesti nesmierne tešili. Zápis do základnej 

školy bol v  ich živote významným medzníkom. 

Bezstarostné dieťa sa švihnutím čarovného prúti-

ka v priebehu školského roka premení na zodpo-

vedného žiaka a hračky zamení za školskú tašku, 

knihy a pero.

Pred zápisom do ZŠ si určite každý z vás po-

ložil otázku: „Je moje dieťa zrelé do školy?”. Ak už 

doma školáka máte, viete aké požiadavky sa na 

dieťa pred nástupom do školy kladú. Viete, že ne-

stačí byť fyzicky zdatný. Dieťa by malo byť zrelé 

hlavne po citovej (emocionálnej) a  rozumovej 

(kognitívnej) stránke.

Práca učiteľky materskej školy spočíva aj 

v  dôslednej príprave detí na zápis a  vstup do 

ZŠ. Erudovaná učiteľka by mala vedieť rodičom 

poskytnúť odborné a  kvalifi kované informácie 

o  pripravenosti dieťaťa na školu. Stáva sa však, 

že i napriek snahe a spolupráci rodičov a učiteľov 

nie sú výkony detí pri zápise aj vo všeobecnosti, 

pri práci v MŠ na takej úrovni, aby dieťa po ná-

stupe do 1. triedy bez problémov zvládlo nároky 

školy. V takomto prípade dostáva slovo psycho-

lóg alebo špeciálny pedagóg a na rad prichádza 

psychologické alebo špeciálno-pedagogické vy-

šetrenie v odborných centrách. Výsledky vyšet-

renia potom nútia rodičov rozhodovať o tom, či 

dieťa zapísať, resp. nezapísať do školy. Čo všetko 

by malo dieťa vedieť pri zápise do školy vám vaši 

triedny učitelia a  pani učiteľky elementaristky 

určite porozprávali na spoločnom sedení v rámci 

rodičovského združenia. Rady by sme vám však 

prostredníctvom tohto článku pripomenuli ďalší 

z aspektov, ktorý je pre úspešné zaškolenie detí 

rovnako dôležitý ako ten kognitívny, emocionál-

ny a fyzický.

Dotkli by sme sa detí/žiakov, ktorých rodičia 

nazývajú „živým striebrom”, lebo sa javia ako ne-

pokojné (nenechajú v pokoji ruky ani nohy, vrtia 

sa, padajú zo stoličky, nevydržia sedieť na jednom 

mieste), neúnavné, nezastaviteľné v  bezcieľnom 

pohybe, nestále vo výbere činností, vykazujúce 

málo trpezlivosti (nedarí sa im dokončiť začatú 

činnosť), neschopné plniť príkazy. Upozornila 

by som na deti, ktoré často niečo vyhŕknu, mno-

hokrát neprimerane situácii, ktoré sa nevedia 

dočkať až na nich príde rad, často skáču do reči 

ostatných alebo ich rušia, často nadmerne roz-

právajú, hovoria nahlas so sebou, nedokážu ticho 

obsedieť. Sú výbušné (najskôr reagujú až potom 

rozmýšľajú), sú extrémne impulzívne s nevypo-

čítateľným správaním (náladové, hašterivé), ne-

schopné ovládať sa a akceptovať sociálne pravidlá 

hry, ale veľmi túžia po pozornosti učiteľa - deti 

hyperaktívne. Hyperaktívnym označujú odbor-

níci aj deti deštruktívne, tvrdohlavé, vzdorovi-

té, nesústredené. Deti, ktoré nemajú zmysel pre 

poctivú hru, nedokážu zaujať vodcovskú rolu, 

neuznávajú svoju chybu, zvaľujú ju na druhého 

a sú preto v skupine detí neobľúbené. Ďalej sú to 

deti neustále sa sťažujúce, so zníženým sebavedo-

mím, so zníženou schopnosťou vcítenia sa, také, 

ktoré sa ľahko a často rozplačú. Sú rovnako bystré 

ako iné. Majú však ťažkosti, ktoré iné deti nemajú 

a sú výzvou tak pre rodičov ako aj pre učiteľov.

Vyššie uvedené ťažkosti sa prejavujú už v ma-

terskej škole a v súčasnosti sú v odborných kru-

hoch zastrešované termínom ADHD (problémy 

so sústredením, s  impulzivitou, hyperaktivita) 

a  ADD (pomalí, výrazne pomalí, javia sa ako 

lajdáci alebo leňosi, nie je prítomná hyperakti-

vita, ale sú u nich problémy s pozornosťou, sú-

stredením a  impulzivitou). Podľa výskumov sa 

častejšie vyskytujú u chlapcov ako u dievčat. Je 

dôležité vedieť, že ide o  narušenie, ktoré nie je 

spôsobené dôsledkami nesprávnej výchovy, ale 

má pravdepodobne biologickú podstatu, takže 

dieťa ani rodič za ňu nemôžu! Ne/liečenie však 

môže mať v ďalšom živote vážne následky. Ak sa 

šesť z  vymenovaných príznakov (symptómov) 

u  vášho dieťaťa prejavuje najmenej šesť mesia-

cov, je potrebné požiadať o  pomoc odborníka, 

pretože hyperaktívne dieťa z tejto poruchy „ne-

vyrastie”. Jednotlivé prejavy v  jeho správaní sa 

síce budú v priebehu dospievania meniť, ale od 

prístupu nás dospelých závisí to, čo tieto deti 

dosiahnu, nakoľko budú v živote úspešné a ako 

budú samy seba vnímať. Pripomíname ale, že nie 

všetky príznaky sa objavujú rovnako intenzívne 

u každého dieťaťa. Je veľmi dôležité vedieť aj to, 

že niektoré z  uvedených prejavov správania sú 

v určitej vývinovej fáze v istej forme aj prípustné, 

normálne, alebo sú odrazom nadmernej živosti 

a temperamentu dieťaťa. Podstatou poruchy je, že 

postihuje tú oblasť mozgu, ktorá riadi spracova-

nie impulzov (vzruch a útlm - prejavy správania 

dieťa nedokáže ovládnuť ani ovplyvniť) a  ktorá 

sa zúčastňuje aj na triedení zmyslových vnemov 

a na schopnosti koncentrácie. A práve schopnosť 

koncentrácie je v škole nesmierne dôležitá. 

Ako teda riešiť problematiku detí s  ADHD/

ADD? Najdôležitejšia v procese nápravy je včas-

ná diagnostika tohto narušenia. Nebráňte sa, 

milí rodičia, psychologickému, neurologické-

mu, ani špeciálno-pedagogickému vyšetreniu. 

Čím skôr sa porucha odhalí, tým je náprava, 

redukcia problému ľahšia, prístupnejšia, únos-

nejšia. Jednou z  možných prístupov ako po-

môcť deťom s  ADHD/ADD je prevencia. Náš 

skromný a osobný názor na ňu je ten, že už by 

sa mala/mohla uplatňovať na pôde materskej 

školy. V  rámci štúdia špeciálnej pedagogiky na 

vysokej škole sme sa stretli s  metodikou rozví-

jania a korekcie pozornosti pre deti vo veku 5-7 

rokov. Ruské autorky v nej krásne rozkrokovali 

prácu s  nepozornými a  hyperaktívnymi deťmi 

a vychádzajú z predpokladu, že korekcia porúch 

pozornosti v  predškolskom veku je základnou 

podmienkou školskej úspešnosti a  duševného 

zdravia. Existuje predpoklad, že ak by sa táto 

(a  aj iné metodiky zamerané na problematické 

oblasti vývinu detí a stimulačné programy) rea-

lizovali už v predškolskom zariadení, predišlo by 

sa, alebo aspoň by sa zmiernili pocity frustrácie 

detí postihnutých touto poruchou a menej by sa 

u detí objavovala nechuť učiť sa a chodiť do školy. 

Sekundárnym príznakom ADHD a ADD bývajú 

skôr či neskôr aj poruchy učenia, ktoré sú v sú-

časnosti prítomné u vysokého počtu detí/žiakov 

na základnej škole.

V  odbornej praxi sa o  prevencii veľa píše aj 

hovorí. Žiaľ, každodenná realita potvrdzuje, 

že prevencia ostáva prevenciou len v  teoretic-

kej rovine („na papieri”). Špeciálny pedagóg je 

v  predškolskom zariadení nateraz akýmsi ne-

predstaviteľným luxusom. Zamestnávateľ ho 

môže, ale nemusí prijať, pretože špeciálna pe-

dagogika je iná ako požadované vzdelanie pre 

učiteľku MŠ. O jeho služby by možno podaktorí 

rodičia, učiteľky aj javili záujem, veď každým ro-

kom sa zvyšujú počty detí s narušenou komuni-

kačnou schopnosťou, deti s odloženou školskou 

dochádzkou, s  poruchami správania a  inými 

problémami. Ak by sa prevencii venovala dosta-

točná pozornosť, diagnostiku školskej zrelosti, 

logopedickú intervenciu, prácu s individuálnymi 

vzdelávacími programami pre deti s  odloženou 

školskou dochádzkou, prácu s metodikou fone-

matického uvedomovania a  rozvoja pozornosti, 

stimulačné programy na prevenciu porúch uče-

nia, správania a iné aktivity by špeciálny pedagóg 

mal/mohol vykonávať už v MŠ. Súčasná legislatí-

va je však neúprosná. 

Druhou stranou mince je aj holá skutočnosť, 

že špeciálneho pedagóga v MŠ niet z čoho zapla-

tiť. Ani keď je ním kmeňová učiteľka materskej 

školy.

Kresťanské združenie YMCA a  jeho projekt 

Komunitné centrum ponúklo v tejto problema-

tike zaujímavé riešenie. Oslovilo špeciálneho 

pedagóga a  v  spolupráci so ZŠ a  so súhlasom 

rodičov podporila realizáciu metodiky rozvíjania 

a  korekcie pozornosti u  žiakov prvého ročníka 

ZŠ. Bilancovať a hodnotiť prácu, ktorá sa vyko-

náva piaty mesiac je ešte priskoro. Pozitívom je 

už ale snaha hľadať možnosti ako riešiť proble-

matiku porúch pozornosti a hyperaktivity u detí/

žiakov hoci aj touto formou. Možno časom, 

vďaka podobnému projektu budeme môcť špe-

ciálno-pedagogické problémy riešiť už aj na pôde 

materskej školy. Autorom projektu Komunitné 

centrum ďakujeme za možnosť realizovať meto-

diku rozvíjania a korekcie pozornosti detí v ZŠ. 

Vedeniu ZŠ a rodičom žiakov sme vďačné za dô-

veru, ktorú našej snahe overiť metodiku na vzor-

ke žiakov I. ročníka prejavili a poskytli priestory 

na jej realizáciu.

Mgr. Dana Molnárová,

učiteľka MŠ, špeciálny pedagóg

Použitá literatúra: 1. Achutina, Pyľajeva, Metodika rozvíjania a korekcie 

pozornosti detí vo veku 5-7 rokov; 2. RAABE- vzdelávanie detí s poruchami 

pozornosti, hyperaktivity a s poruchami učenia; 3. Materiály ŠPPPaP Banská 

Bystrica

Porucha pozornosti a hyperaktivita 
očami učiteľky materskej školy
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Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

Po úspechu vlaňajšej hry dávame tentoraz do pozornosti fanúšikom kví-

zov desať otázok. Odpovede napíšte na súťažný kupón, pripíšte vaše meno, 

adresu, telefónne číslo a kupón odovzdajte do 19. mája Ľudmile Szabó-

ovej v stánku na Obchodnej ulici. Hry sa môže každý súťažiaci zúčastniť 

iba raz. Losovania sa zúčastnia všetci, ktorí odpovedali správne na všetky 

otázky, dvaja výhercovia získajú po dve vstupenky na koncert skupiny 

BONEY M. Ich mená spolu so správnymi odpoveďami zverejníme v májo-

vom čísle Novum Naswod. Želáme dobrú zábavu! -Redakčná rada-

Tavalyi játékunk sikere után ezúttal tíz kérdést ajánlunk játékos kedvű 

olvasóink fi gyelmébe. A válaszokat a játékszelvényre kérjük ráírni, a névvel, 

címmel, telefonszámmal ellátott szelvényt május 19-ig az Üzletsoron ad-

hatják le Szabó Ludmilla újságárusnál. Az egyfordulós játékban mindenki 

egyszer vehet részt. Aki minden kérdésre helyesen válaszol, sorsoláson vesz 

részt, a nyeremény két páros belépő a BONEY M együttes koncertjére. 

A nyertesek nevét és a helyes megfejtéseket a Novum Naswod májusi szá-

mában közöljük. Jó szórakozást kívánunk! -A szerkesztőbizottság-

Kérdések / Otázky
1. Zárda és óvoda is működött ebben az épületben, ma magántulajdonban van. Melyik család 

birtokában volt a kastély a háború előtt? / 1. Jeho priestory slúžili ako kláštor i materská škola, 

v súčasnosti je v súkromnom vlastníctve. Ktorému rodu patril kaštieľ pred vojnou?

2. Az utóbbi években a Rimaszombatban megrendezésre kerülő vers- és prózamondó verse-

nyen remekelnek szavalóink. Melyik költőnk nevét viseli ez a verseny? / 2. V posledných rokoch 

dosahujú naši súťažiaci výborné výsledky na súťaži v prednese poézie a prózy v Rimavskej Sobote. 

Po ktorom básnikovi je táto súťaž pomenovaná?

3. Melyek Naszvad testvértelepülései? / 3. Ktoré obce alebo mestá sú družobnými obcami Nesvád?

4. A római katolikus templom kapufelirata megegyezik az egyházi népénektár 253. számú éne-

kének kezdősorával. Hogyan hangzik ez a mondat, azaz mi a felirat szövege? / 4. Ako znie nápis 

nad vchodom rímskokatolíckeho kostola?

5. Naszvad község önkormányzatának képviselő-testülete 2002-ig 26 tagú volt. Hány képviselő-

je van jelenleg a testületnek? / 5. Do roku 2002 malo obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch 26 členov. 

Koľko poslancov tvorí obecné zastupiteľstvo v súčasnosti?

6. Melyik évben adták át rendeltetésének az jelenlegi községházát? / 6. Kedy bola odovzdaná do 

užívania terajšia budova obecného úradu?

7. A  baptista templom homlokzatán az építés éve látható. Mikor épült a  templom? / 7. Na 

priečelí baptistického kostola môžeme vidieť rok výstavby. Kedy bol kostol postavený?

8. Mi volt a Hosszú utca régi neve? / 8. Ako sa volala pôvodne Dlhá ulica?

9. Milyen mély a naszvadi artézi kút? / 9. Aká je hĺbka nesvadskej ar tézskej studne?

10. Naszvadi... nóták a címe a Fölszállott a páva televíziós népművészeti vetélkedő döntőjébe 

került egyik produkciónak, amely Kelemen László egykori naszvadi muzsikusnak állít emléket. 

Milyen hangszer szerepel a  címben? / 10. Naszvadi... nóták - takto sa volá produkcia, ktorá 

sa dostala do fi nále televíznej folklórnej súťaže Fölszállott a páva a  je venovaná niekdajšiemu 

nesvadskému hudobníkovi Lászlóovi Kelemenovi. Aký hudobný nástroj fi guruje v názve?

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

Hrajte s nami!Hrajte s nami!Játsszanak velünk!Játsszanak velünk!

Kupon/kupón - NN 2014/4Kupon/kupón - NN 2014/4
Válaszok - odpovede:Válaszok - odpovede:

1. .......................................................................................................

2. .......................................................................................................

3. .......................................................................................................

4. .......................................................................................................

5. .......................................................................................................

6. .......................................................................................................

7. .......................................................................................................

8. .......................................................................................................

9. .......................................................................................................

10. .....................................................................................................

Név - Meno: ......................................................................................

Cím - Adresa: ....................................................................................

Telefonszám - Telefónne číslo: ........................................................

11. apríl aj tento rok opäť patril „žltým narcisom”, zbierke Lige pro-

ti rakovine, ktorá sa uskutočnila na celom území Slovenska, teda aj 

v našej obci. Rodičovské združenie pri ZŠ slovenskej s dobrovoľníkmi 

a žiakmi ZŠ sa opäť aktívne zapojili do organizovania LPR, v poradí 

už desiatykrát. Dobrovoľníkov a žiakov, ktorí boli označení identifi -

kátormi ste mohli stretnúť pri obchodnom dome COOP Jednota i na 

verejných priestranstvách našej obce. Tak ako po minulé roky aj tento 

deň bol plný pozitívnych emócií, zážit-

kov a  udalostí. Žltý narcis - kvietok jari 

a nádeje, nás všetkých spojil v myšlienke 

vyjadrenia solidarity a  pomoci ľuďom 

postihnutých rakovinou. Prispieť mohol 

každý dobrovoľným fi nančným príspev-

kom. Dobrovoľníci vyzbierali v  našej 

obci príspevky v celkovej výške 1.150 eur, 

ktoré boli zaslané na účet LPR. Z fi nanč-

ných príspevkov sa investuje do výskumu 

a do starostlivosti o pacientov postihnu-

tých rakovinou ako aj na prevenciu. LPR 

pomáha všade tam, kde štát nato zrejme 

nemá.

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, 

ktorí sa do tohtoročnej zbierky zapojili 

a tým urobili kus dobra v prospech onko-

logických pacientov.

Bc. Mária Zuberová

Deti navštevujúce triedu materskej školy s výchovným jazykom maďar-

ským (VJM) by sa, podľa ISCED 0 - štátneho vzdelávacieho programu, 

mali do ukončenia dochádzky MŠ naučiť komunikovať jednoduchými 

vetnými konštrukciami v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, taktiež 

vedieť používať spisovnú podobu slovenského jazyka alebo cudzieho ja-

zyka. Kmeňové triedne učiteľky sa preto priebežne a každodenne venu-

jú oboznamovaniu detí so slovenským jazykom. Prostredníctvom témy 

týždňa umožňujú deťom spoznávať nové pojmy, osvojovať si jednoduché 

slovné spojenia, zbavovať sa strachu a zábran z komunikácie v slovenskom 

jazyku. Hrou, počúvaním krátkych rozprávok, básní, riešením hádaniek, 

rytmizovaním riekaniek, spevom slovenských detských i ľudových piesní 

približujú deťom krásu slovenského jazyka.

S myšlienkou ako spestriť edukačnú aktivitu v maďarskej triede v sloven-

skom jazyku prišla učiteľka Dana Molnárová. V rámci jedného dňa, jednej 

edukačnej aktivity sa podujala hravo, zábavne, pútavo a v slovenskom jazyku 

oboznámila deti v triede s výchovným jazykom maďarským so svetom domá-

cich zvierat. Na pomoc si zobrala detskú pieseň Kolovrátok a prostredníctvom 

nej učila deti bezprostredne zvieratá poznať, pomenovať a napodobniť zvuky, 

ktoré vydávajú. Metóda hry a možnosť vyjadriť svoje poznatky a pocity spe-

vom, pohybom a kresbou zbavili i tie najhanblivejšie a najmenšie deti zábran 

z komunikácie v slovenskom jazyku. Deti sa presvedčili o tom, že slovenský 

jazyk je rovnako hravý, ľubozvučný a veselý ako ten ich materinský. V pod-

mienkach našej materskej školy bola aktivita uvedeného charakteru novin-

kou a nezvyčajnou nielen pre deti, ale aj pre samotnú učiteľku a jej kolegyne 

z triedy s VJM. Stretla sa však s priaznivým ohlasom všetkých zúčastnených.

MŠ - Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady

Deň narcisovDeň narcisov Deň ako každý iný 
a predsa iný
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4. diel
 Dlžník, zaplať!
Každý z nás pozná niekoho, kto zápasí s fi nanč-

nými problémami. Dnes vás prevedieme proce-

som, ktorý sa začína vtedy, keď za niečo nezapla-

tíme včas.

Už je to tak
Podpísaním hocijakej zmluvy sa zaväzujeme 

na dodržanie jej podmienok. Ak sa nám to ne-

podarí, musíme rátať s dôsledkami. Za určitých 

okolností môže druhá strana zmluvu aj vypove-

dať. Úverové zmluvy sú z tohto hľadiska unikát-

ne. Kým splátky splácame včas, nie je v záujme 

banky vypovedať zmluvu a vyhlásiť mimoriad-

nu splatnosť celého úveru ani vtedy, keď sú spl-

nené podmienky vypovedania zmluvy.

Ako to funguje
Keď sa oneskoríme s nejakou platbou, v prie-

behu 1-3 mesiacov nás požiadajú o  zaplatenie 

nedoplatkov spolu so sankčnými poplatkami 

aj úrokmi. Ak to neurobíme, za 3-6 mesiacov 

zvyčajne dôjde k vypovedaniu zmluvy. V tomto 

prípade od nás žiadajú zaplatenie celého dlhu 

naraz.

Čoraz viac bánk a  poskytovateľov služieb 

spolupracuje s  rôznymi spoločnosťami, ktoré 

vymáhajú náš dlh alebo náš dlh odkúpi fi rma 

špecializovaná na pohľadávky. Nečudujme sa, 

ak od nás chce peniaze celkom neznáma spo-

ločnosť.

Ak nevieme zaplatiť celý dlh naraz, zvyčajne 

nám ponúknu možnosť splácania. Keď náš dlh 

pochádza z úveru, to ale znamená kratšiu splat-

nosť a vyššie splátky (3 až 10-násobok pôvod-

ných splátok). Ak nedodržíme splátkový kalen-

dár, opäť žiadajú od nás splatenie dlhu v celosti.

Pravdepodobne ani teraz nevieme zaplatiť 

celú sumu naraz, čím vstupujeme do ďalšej fázy 

vymáhania. Behom jedného roka bude tie pe-

niaze chcieť exekútor, spolu s trovmi exekúcie, 

ktoré vtedy predstavujú „len” 20-50%-né navý-

šenie našich záväzkov. V  tomto bode procesu 

máme naozaj poslednú šancu na postupné splá-

canie dlhu - ak vyhovejú našej žiadosti o  túto 

možnosť. Ani v tomto prípade sa však nesmie-

me oneskoriť ani jednou splátkou, inak budú od 

nás opäť žiadať celý dlh naraz.

Ak nezaplatíme, začne sa vykonanie exekú-

cie. Blokujú sa naše účty, môžu sa uskutočniť 

zrážky z našich príjmov, môže sa zriadiť zálož-

né právo na našu nehnuteľnosť, dokonca môže 

dôjsť aj k dražbe nášho hnuteľného a nehnuteľ-

ného majetku. Trovy exekúcie musíme hradiť 

zase my.

Tento proces sa môže naťahovať celé roky, 

navyše môže byť dôvodom pre ďalších veriteľov 

na vypovedanie našich ostatných zmlúv. Ak sa 

raz dostaneme do tohto začarovaného kruhu, 

našich možností je čoraz menej a  riešenia sú 

stále drahšie.

Väčšina dlžníkov po istom čase príde na to, že 

bez pomoci túto situáciu nezvládne. Táto skúš-

ka života môže spôsobiť veľké zmeny v psychi-

ke dotyčného, čo je náročné aj pre jeho rodinu 

a priateľov.

Ponaučenia
Najlepšie je predísť takýmto problémom. 

Akonáhle zistíme, že v  budúcnosti môžeme 

mať ťažkosti s platením alebo splácaním niečo-

ho, ihneď začnime pracovať na riešení situácie. 

Oplatí sa vyhľadať fi nančného špecialistu, ktorý 

nám pomôže zmapovať všetky naše možnosti. 

Aj jedno chybné rozhodnutie nám môže spôso-

biť nemalé fi nančné aj morálne škody.

 Henrietta a Zoltán Dobosi

Ide o peniaze

4. rész
Adós, fizess!
Mindnyájan ismerünk valakit, aki pénzügyi 

gondokkal küzd. Ma végigvezetjük Önöket a fo-

lyamaton, amely akkor kezdődik, amikor elma-

radunk valami fi zetnivalóval.

Ez van
Bármilyen szerződés aláírásával kötelezzük 

magunkat a  feltételek betartására. Ha ez nem 

sikerül, akkor számolnunk kell a  következmé-

nyekkel. Bizonyos körülmények között a másik 

fél akár fel is mondhatja a  szerződést. A hitel-

szerződések ebből a szempontból különlegesek. 

Amíg időben fi zetjük a  törlesztőrészleteket, 

a banknak nem érdeke felmondani a szerződést 

és visszakérni a pénzt akkor sem, ha egyébként 

a felmondás több feltétele is teljesült.

Hogy is megy ez
Ha késünk a fi zetnivalóval, 1-3 hónapon belül 

kérik az elmaradást a büntetési díjakkal és ka-

matokkal együtt. Ha ezeket nem fi zetjük ki, 3-6 

hónap múlva teljesülnek a szerződés felmondá-

sának feltételei. Ebben az esetben a másik fél az 

egész tartozást kéri vissza egy összegben. Egyre 

több bank és szolgáltató működik együtt behaj-

tó cégekkel, vagy tartozásunkat egy hitelfelvá-

sárló veszi meg. Ne csodálkozzunk, ha ismeret-

len cég követel majd tőlünk valamit.

Ha nem tudjuk kifi zetni az egész tartozást 

egyszerre, kapunk még egy lehetőséget részlet-

fi zetésre. Ha tartozásunk kölcsönből szárma-

zik, akkor ez rövidített futamidőt és magasabb 

törlesztőrészleteket jelent (3-10-szeresét az 

eredetinek). Ha akár egy részlettel is késünk, 

a  fennmaradó összeget ismét egészben kérik 

majd vissza.

Valószínűleg ekkor sem tudjuk kifi zetni az 

egész összeget, így a  behajtás következő fázisa 

következik. Egy éven belül végrehajtó kéri majd 

a  pénzt, a  végrehajtás költségeivel együtt. Ez 

ekkor még "„csak” 20-50% extra kiadást jelent. 

Ebben a  pontban még felmerülhet a  legutolsó 

törlesztési lehetőség - ha ezirányú kérelmün-

ket jóváhagyják. Itt sem késhetünk egy rész-

lettel sem, különben megint az egész tartozást 

egyszerre kell kifi zetnünk. Ha ez nem megy, 

akkor elindul a végrehajtás. Számláinkat zárol-

ják, bevételeinkből levonhatnak, ingatlanunkat 

jelzáloggal terhelhetik, de akár el is árverezhetik 

(ingóságainkkal együtt). A végrehajtás költsége 

is minket terhel majd.

Ez a  többlépcsős folyamat évekig is eltart-

hat, ráadásul a többi hitelezőnk is felmondhatja 

a  szerződéseinket emiatt. Ha egyszer bekerü-

lünk ebbe az ördögi csapdába, lehetőségeink 

köre beszűkül és egyre drágábbak a  megoldá-

sok. Az adósok többsége egy pontban rádöb-

ben, hogy egyedül nem képes ezt a  helyzetet 

megoldani. Ez a  tapasztalat óriási pszichikai 

változásokat idézhet elő az emberben, ami ko-

moly próbatétel a családnak s barátoknak egy-

aránt.

Tanulságok
Az eff éle problémákat legjobb megelőzni. 

Ahogy kiderül, hogy gond lehet fi zetnivaló-

inkkal a  jövőben, rögtön kezdjünk el dolgozni 

a  megoldáson. Érdemes pénzügyi szakember 

segítségét kérni az összes lehetőségünk feltérké-

pezéséhez. Egy hibás döntés komoly anyagi és 

erkölcsi károkat okozhat nekünk.

 Dobosi Henrietta és Zoltán

2014. március 28-án háromnapos Fekete Gyémánt Kupa Ka-

det Nemzetközi Kötöttfogású Rangsorverseny kezdődött a  doro-

gi Városi Sportcsarnokban. A  harmadik versenynapon birkózott 

rangsort Érsek Róbert. A Naszvadi  Birkózóklub növendéke tavaly 

szeptemberben igazolt át a dorogi Nehézatlétikai Klubhoz. A ne-

hézsúlyban tus győzelem született, méghozzá a  hazai közönség 

előtt ügyeskedő Robi szerezte, amivel a súlycsoport győztese lett. 

A 16 éves fi ú tizenegy válogatott versenyzőt utasított maga mögé, 

ezzel bekerült a magyar nemzeti válogatott csapatába. Áprilisban 

Azerbajdzsánban ötnapos versenyen vesz részt, májusban pedig 

Bulgáriában Európa-bajnokságon indul nehézsúlyban. Sok sikert 

kívánunk! -csiri-

Pénzről van szó 

Fekete Gyémánt KupaFekete Gyémánt Kupa
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Helyi Művelődési Központ (nagyterem)

19 óra

Tűzvirág - Ünnepi Akadémia, 

a műsorban fellép 

Dinnyés József 

előadóművész

Helyi Művelődési Központ 

(udvar - nagyszínpad)

18 óra

Pertu Parti 

A műsorban fellépnek:        Jolly&Suzy, Csocsesz, Sógorok, 

Postás Józsi, Bunyós Pityu, 

Dankó Szilvia, Szega&Frédo, 

Éder Gabee, Lugosi Katalin

Kapunyitás: 18 óra

Belépődíj: elővételben 8 €, 

helyszínen 12 €

Blues Kocsma a Kelt Garden vendéglőben

20 óra

Dinnyés József koncert

Belépődíj: 3 € (csak a helyszínen!)

✤✤✤✤✤

Helyi Művelődési Központ 

(udvar - nagyszínpad)

21 óra

BONEY M 

feat. Liz Mitchell

Bíró Tamás - retro disco hajnalig

Kapunyitás: 18 óra

Belépődíj: elővételben 15 €, 

helyszínen 20 €; 

VIP-belépő: 45 € - elkülönített területen, VIP-büfé kiszolgálással 

(korlátozott számban, csak elővételben!)

✤✤✤✤✤

Helyi Művelődési Központ 

(udvar - nagyszínpad)

Népművészeti Kavalkád

Kapunyitás: 14 óra

Belépés díjtalan!

✤✤✤✤✤

Helyi Művelődési Központ 

(udvar - nagyszínpad)

21 óra

NEOTON 

FAMÍLIA 

(élő koncert)

Carson zenekar 

- retro buli hajnalig

Kapunyitás: 18 óra

Belépődíj: elővételben 8 €, 

helyszínen 12 €

Blues Kocsma a Kelt Garden vendéglőben

20:30 óra

Blues Jam nemzetközi fellépőkkel

Belépődíj: 3 € (csak a helyszínen!)

✤✤✤✤✤

Üzletsor utca

Időpont: 9 órától egész nap

Tűzvirág - Kézművesek Nemzetközi Vására, 

Borok és pálinkák udvara (utcazenészekkel)

Helyi Művelődési Központ 

(udvar - nagyszínpad)

20 óra                22 óra

Deejay Mickey Rytmus

24 óra

Niki Belucci

Kapunyitás: 18 óra

Belépődíj: elővételben 8 €, helyszínen: 12 €; 

VIP-belépő: 45 € - elkülönített területen, 

VIP-büfé kiszolgálással (korlátozott számban, csak elővételben!)

Blues Kocsma a Kelt Garden vendéglőben

20 óra

Török Ádám & Big Man Band

(koncert)

Belépődíj: 3 € 

(csak a helyszínen!)

✤✤✤✤✤

Üzletsor utca

Időpont: 9 órától egész nap

Tűzvirág - Kézművesek Nemzetközi Vására, 

Borok és pálinkák udvara (utcazenészekkel)

Helyi Művelődési Központ 

(udvar - nagyszínpad)

19:30 óra

História zenekar 

(koncert)

21 óra

CARAMEL 

(élő nagykoncert)

Kapunyitás: 18 óra

Belépődíj: elővételben 8 €, helyszínen 12 €

Napi belépőjegyek elővételben 

a rendezvény minden napjára már kaphatók Naszvadon, 

az egészségügyi központ előtti újságárusnál!

2014. május 

30. 
péntek

2014. május 

31. 
szombat

2014. június 

1. 
vasárnap

2014. június 

6. 
péntek

TŰZVIRÁG - MŰVÉSZETEK HETE - PROGRAM

2014. június 

7. 
szombat

2014. június 

8. 
vasárnap

A műsorváltozás joga fenntartva!
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Szelesová Mia



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Norbert Mikle –  Zuzana Szendiová 



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Pásztó Vilmos (79)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Húsvét szigetek
–  Mi a Húsvét-szigetek 

fővárosa?

– ???

– Nyúl York.


Szenilis
– Mi az előnye annak, ha szenilis vagy?

– ???

–  Elrejtheted magadnak a húsvéti 

tojásokat.


Május elseje
Mórickáék május elsejéről tanulnak 

az iskolában. A  tanárnéni megkérdezi 

a  gyerekeket, hogy tudják-e, minek az 

ünnepe volt a  rendszerváltás előtt má-

jus 1.

–  A munkásosztályé - mondja Pistike.

–  A  szocializmus győzelméé - mondja 

Jancsika. Móricka is jelentkezik:

–  Május elseje a kikelet és a hazaszere-

tet ünnepe volt.

–  Nagyon jó, Móricka! - mondja a  ta-

nárnéni - és meg is tudod magyarázni 

miért?

–  Persze, mindenkinek ki kellett men-

nie a térre ünnepelni, pedig mindenki 

haza szeretett volna menni!

Mosolyra fakasztó


