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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Keďže voľby do orgánov samospráv boli vypísané na skorší ter-

mín – 15. november –, ako sa očakávalo, zasadnutie zvolané na 23. 

október bolo posledné v  tomto volebnom období. Po obvyklom 

začiatku bolo druhým bodom rokovania vyhodnotenie výsledkov 

školských a predškolských zariadení. V školskom roku 2013/14 mali 

základné školy 344 žiakov, z toho 202 žiakov navštevovalo sloven-

skú, 142 maďarskú školu. Do materských škôl zapísali vlani 137 detí: 

94 do materskej školy Nezábudka na Sládkovičovej ulici a 43 do MŠ 

Slniečko na Hurbanovej ulici. Do slovenských tried chodilo 93, do 

maďarských 44 škôlkarov. Záujmové krúžky centra voľného času 

mali 269 zapísaných záujemcov, priemerná návštevnosť zamestnaní 

bola 80-percentná.

Nasledovalo vyhodnotenie Nesvadských dní. Výdavky spojené 

s podujatím predstavovali 12.561 eur a z prenájmu predajných miest 

obec získala približne 800 eur.

Nakoniec sa poslanci oboznámili so správou o vymáhaní pohľa-

dávok obce k 30. septembru, z ktorej vyplýva, že nedoplatky tento-

raz okrem zvyčajných dlhov z poplatkov za odvoz smetí pozostávajú 

z nezaplatených daní z nehnuteľností.

Medzi rôznymi bodmi programu sa poslanci najskôr zaoberali 

predajom budovy na Novozámockej ceste č. 1. O  tomto prípade, 

ktorý bol na septembrovom zasadnutí odročený, rokovali poslanci 

aj na pracovnom stretnutí medzi dvomi zasadnutiami a  práve na 

základe tu vzniknutej jednohlasnej dohody predložil starosta návrh, 

aby predajnou cenou ostala hodnota 53.400 eur uvádzaná v znalec-

kom posudku Ladislava Ferencza. Návrh však podporilo iba sedem 

poslancov, piati sa zdržali hlasovania, a keďže v takýchto prípadoch 

sa vyžaduje trojpätinová väčšina – osem hlasov, predaj nehnuteľnos-

ti sa neuskutoční.

Takto v ďalšom bode zastupiteľstvo vyhovelo (v septembri taktiež 

odročenej) žiadosti spoločnosti Recro a schválilo jej prenájom miest-

nosti v spomínanej budove na obdobie päť rokov a za 10 eur/m2.

V  ďalšom priebehu poslanci schválili štyri zmluvy o  prenájme 

bytu. Kým Imrich Németh sa nasťahuje do obecného bytu ako nový 

nájomca, s  Ivetou Zsemlyeovou, Máriou Štibranovou (predtým 

Batisovou) a  Jarmilou Györeovou obec predĺži existujúce zmluvy. 

Rovnako požiadala o predĺženie svojej zmluvy o prenájme nebyto-

vých priestorov aj Lívia Kesziová, prenajímateľka reštaurácie Šport, 

poslanci jej žiadosti jednohlasne vyhoveli.

Potom zastupiteľstvo rozhodlo o vyčlenení fi nančných prostried-

kov na zabezpečenie spoluúčasti na projekte na dotriedenie odpadu, 

aby sa z pridelených dotácií mohli zakúpiť potrebné zariadenia – lis 

a triediaci pás. Výška spoluúčasti obce je približne 6.600 eur.

V  závere zasadnutia sa poslanci jednohlasne uzniesli na pokra-

čovaní výstavby kanalizácie v obci formou projektu, ktorý zahŕňa 

800-metrový úsek ulíc Piesková, Bélu Bartóka a  Ružová. Povinná 

spoluúčasť obce je v tomto prípade 7.700 eur.

Ostávali už len dve rozpočtové opatrenia a  schválenie žiadosti 

miestnej organizácie Csemadoku o prenájom miestnosti v  suteré-

ne zdravotného strediska. Toto bolo zároveň posledným uznesením 

volebného obdobia.

Šieste slobodne zvolené obecné zastupiteľstvo v  Nesvadoch po-

čas svojho štvorročného mandátu na 46 zasadnutiach schválilo 595 

uznesení a prijalo alebo zmenilo 24 všeobecne záväzných nariadení. 

Na rozlúčkovej večeri usporiadanej po zasadnutí sa starosta obce 

Jozef Haris poďakoval poslancom za ich prácu v prospech obce.

 Zoltán Takács

Mivel az önkormányzati választásokra a  vártnál korábban, no-

vember 15-én került sor, az október 23-ára összehívott ülés az 

utolsó volt ebben a ciklusban. A szokásos kezdés után az iskolák, 

óvodák és a szabadidőközpont tanévértékelője volt a második na-

pirendi pont. A 2013/14-es tanévben 344 tanuló látogatta a két tan-

intézményt, ebből 142 a magyar, 202 a  szlovák iskola diákja volt. 

Az óvodákba összesen 137 gyermeket írattak be tavaly, 94-et a Ne-

felejcs (a Sládkovič utcában), 43-at a Napsugár óvodába (Hurban 

utca). A  magyar osztályokba negyvennégy, a  szlovák osztályokba 

kilencvenhárom óvodás járt. A szabadidőközpont szakköreire 269 

érdeklődő jelentkezett be, a foglalkozások látogatottsága 80 száza-

lékos volt.

A Naszvadi Napok értékelése és elszámolása került a képviselők 

elé ezután. A rendezvény szervezésével kapcsolatos kiadások ösz-

szege 12.561 euró volt, az árusok közel 800 euró helypénzt fi zettek 

a község pénztárába.

Végül a  kinnlevőségek rendes negyedéves áttekintése követke-

zett, melyből kiderült, hogy a hátralék jelentős részét a már meg-

szokott szemétdíj-tartozások mellett ezúttal az ingatlanadó teszi ki. 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a kimutatást.

Az egyéb ügyek között elsőként az Újvári út 1. szám alatti épület 

eladásáról határoztak a képviselők, akik a szeptemberben elnapolt 

ügyről a két ülés között még egy munkaértekezlet keretében is ta-

nácskoztak. Az itt született egyhangú megállapodás értelmében 

terjesztette elő a polgármester azt a javaslatot, hogy a község még-

iscsak a Ferencz László értékbecslésében feltüntetett 53.400 eurós 

értéket szabja meg vételárként, ám a javaslatot ezúttal csak hét kép-

viselő támogatta, öten pedig tartózkodtak a szavazástól. A szüksé-

ges háromötödös szavazattöbbség (ez nyolc szavazatot jelent) híján 

tehát az ingatlaneladás meghiúsult.

Így a következő napirendi pontban a Recro Kft . (szeptemberben 

szintén elhalasztott) kérvényében foglaltaknak eleget téve a testület 

ingatlanbérleti szerződést hagyott jóvá a cég részére a szóban forgó 

épületben, 10 euró/nm bérleti díjért, ötéves időtartamra.

Négy lakásbérleti szerződésről határoztak a továbbiakban a kép-

viselők. Németh Imre új lakóként költözik önkormányzati lakás-

ba, Zsemlye Ivettel, Štibran (korábban Batis) Máriával és Györe 

Jarmilával pedig szerződést hosszabbít a község. Mind a négy lakás 

az Üzletsoron található. Szintén ingatlanbérleti szerződése meg-

hosszabbítását kérte Keszi Lívia, a Sport vendéglő bérlője. A képvi-

selők egyhangú igennel támogatták a kérelmet.

Majd a  szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges berendezések – 

prés és osztályozó – pályázati beszerzéséről és a szükséges önrész, 

kb. 6.600 euró elkülönítéséről döntött a testület.

Az ülés végén a csatornahálózat továbbépítésének megpályázásá-

ról született egyhangú határozat. A Homokok, a Bartók Béla utca és 

a Rózsa utca összesen nyolcszáz méteres szakaszáról van szó, a kö-

telező önrész 7.700 euró.

Még két költségvetési kiegészítés és a Csemadok egy alagsori he-

lyiség bérletére vonatkozó kérelmének jóváhagyása volt hátra. Az 

utóbbi egyben a választási időszak utolsó határozata volt.

Naszvad hatodik szabadon választott képviselő-testülete tényke-

dése négy éve alatt negyvenhat ülésen 595 határozatot hozott és 24 

rendeletet alkotott vagy módosított. Haris József polgármester az 

ülés után rendezett búcsúvacsorán köszönetet mondott a képvise-

lőknek a falu érdekében végzett munkájukért.

 Takács Zoltán

A testület 
46. üléséről

Zo 46. zasadnutia 
zastupiteľstva
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A  „Hagyományos régiók, Régiók hagyomá-

nya” X. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-

medencei Döntője 2014. november 8-án, Bu-

dapesten, a  csepeli Munkásotthonban került 

megrendezésre.

A  Vass Lajos Népzenei Szövetség 1995-ben 

alakult azzal a  céllal, hogy összefogja, segítse 

a  Kárpát-medencében élő és működő népdal-

köröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, 

nyugdíjas éneklőcsoportokat, a népzenét, nép-

hagyományainkat éltető közösségeket, embere-

ket. Segítse a csoportok közötti kapcsolat kiépí-

tését, megtartását, a tapasztalatok átadását.

A  naszvadi Búzavirág Vegyes Éneklőcsoport 

tagjait immáron másodszor érte az a  megtisz-

teltetés, hogy a  Bíborpiros szép rózsa országos 

népzenei vetélkedőn elért aranysávos minősítés-

nek köszönhetően ismét bejutottak a budapesti 

döntőbe. Megérkezvén Budapestre következett 

a  szokásos ceremónia – felöltözés, fejkendő-

kötés, beéneklés és készen állott a  csapat, hogy 

megmutassa „országnak, világnak”, mit is tudnak 

ők, a mi naszvadi menyecskéink és férfi aink. Az 

első műsorblokk utolsó előtti fellépőiként léptek 

a  „világot jelentő deszkákra”, hogy összemérjék 

tudásukat a  több mint ötven résztvevővel. Már 

önmagában a  csoport bevonulása a  színpadra 

felért egy külön élménnyel, látszott rajtuk az ösz-

szeszokottság, beérett a sok munka gyümölcse.

Továbbá minden elfogultság nélkül állít-

hatom, hogy a  naszvadi népviselet, a  magyar 

népviseletek egyik legszebbikének mondható. 

Szinte korhűen, nagy átéléssel, élő zenekar kísé-

retében első világháborús katonadalokat adtak 

elő. Műsoruk végeztével elégedett mosollyal az 

arcukon hajoltak meg, az őket vastapssal jutal-

mazó közönség előtt. Énekkarvezetőjük, Bedecs 

Ilona is boldogan mosolygott „tanítványaira”, 

talán valahol a  lelke mélyén már akkor érezte, 

hogy értelme volt a sok énekpróbának, a soka-

dik ismétlésnek, a fárasztó, néha éjszakába nyú-

ló gyakorlásnak. A zsűri döntése alapján ugyan-

is a  naszvadi Búzavirág Vegyes Éneklőcsoport 

a  2014-es évben ismét a  Vass Lajos Nagydíjjal 

a tarsolyában térhetett haza.

Mindnyájuknak ezúttal is gratulálunk, 

valamennyiüknek köszönjük, hogy ilyen si-

keresen képviselték községünket, öregbítették 

alapszervezetünk jó hírét. Kívánjuk, legyen so-

káig erejük és kedvük éltetni apáink és anyáink, 

nagyszüleink igazi hangját, hogy átadhassák 

unokáinknak, dédunokáinknak mindazt a  ze-

nei tudást, a sok dalt, amit eddigi életük során 

elsajátítottak.

„Dalnok jő, dalnok megy, de örök az ének.” 

Ezt hirdeti, vallja Kodály Zoltán Sirató ének c. 

kórusműve és Bodrog Pál, a szöveg költője. Ál-

dottak és boldogok mindazok, akik énekelnek 

és énekre tanítanak, mert boldog dalolók ez-

rei, sőt: milliói áldják emléküket. Úgyis, akkor 

is, amikor egyáltalán dalra fakadnak. Így válik 

örök folyamattá az énekszó. Így lesznek örökké 

sugárzó csillagokká a dalnokok. -GM-

Vass Lajos Nagydíjas a BúzavirágVass Lajos Nagydíjas a Búzavirág

Kedves fi atalok, bizonyára szembesültetek meg-

annyi rendezvénnyel, amelyeket a helyi Csemadok 

alapszervezet vezetősége keltett életre. A  2014-

es évben történtek rövid felsorolása segít abban, 

hogy visszaemlékezzetek az egyes eseményekre és 

elgondolkodjatok, melyik áll hozzátok közelebb, 

melyik szervezésében vennétek részt szívesen.

Az év első nagyszabású rendezvénye a  köz-

ismert Vince-bál, amit a  pár évvel ezelőtt életre 

keltett Csemadok Ifj úsági Bál követett, majd már-

ciusban az 1848-as szabadságharc és forradalom 

emlékünnepség következett. Áprilisban a  tánc 

világnapjának tisztelegtünk, a  májusi és júniusi 

hónapban került megrendezésre a Tűzvirág fesz-

tivál. Augusztusban az Érsekújvári Rockszínpad 

előadását láthattátok a Szent István-napi ünnep-

ségek keretében. Szeptemberben a  magyar dal 

napja, amely ugyan technikai okok miatt ez alka-

lommal elmaradt, de hagyományteremtő célja to-

vábbra is megmaradt. November végén a szerve-

zet fennállásának 65. évfordulóját ünnepeltük, és 

december közepén vár ránk az évzáró közgyűlés.

A  hazai helyszíneken szervezett rendezvé-

nyeken túl csoportjaink több tucat alkalommal 

léptek fel különböző falvakban, városokban. 

Ellátogattak Lengyelországba, Magyarországra, 

Romániában hosszabb körutat tettek, de termé-

szetesen a legtöbb alkalommal idehaza tettek ele-

get a meghívásoknak.

Tudni kell azt is, hogy minden pénteken 

a  Csemadok-klubban énekpróba zajlik, amikor 

a  Búzavirág éneklőcsoport és a  Sústya citeraze-

nekar gyakorol. A szombat délelőtt a táncosoké, 

a  vasárnap délután pedig a  citerásoké. A  többi 

napokon rendszeresen vagy éppen igény szerint 

különböző gyűléseknek ad otthont a klubhelyiség 

valamelyik részlege.

Az elmondottakból kiderül, hogy van még bő-

ven szabad kapacitás az egyes klubhelyiségekben, 

amelyeket éppen a fi atal generációnak rendeztünk 

be, nem kis odafi gyeléssel. Ha érdekel, gyertek el, 

nézzétek meg a játéktermet, ahol rendelkezésetekre 

áll a biliárd, a csocsó, a léghoki, a darts, de énekel-

hettek a karaoke berendezés segítségével, vagy ép-

pen zenét hallgathattok a zenegép bekapcsolásával. 

Lehetőség van mozizásra, amelyet egy nagyméretű 

mozivászon és kivetítő berendezés segítségével 

biztosítottunk számotokra, de közben használható 

a  számítógéppark is, gyors internetcsatlakozással. 

Ha megszomjaztok, rendelkezésre áll egy üdítőau-

tomata, valamint forró italokkal töltött kávéauto-

mata is.

És ha még ez sem elég, akkor csak a  fantázi-

átok szab határt annak, amit összehozhattok 

a  Csemadok klubjában. A  helyiségek nem do-

hányzóak, tiszták, rendezettek, ugyanúgy, mint 

a  szociális helyiségek, melyek teljes mértékben 

megfelelnek korunk követelményeinek.

A hétvégi esték hangosak voltak a középiskolás, 

főiskolás korú generáció hangjától, napjainkban, 

sajnos, a már említett próbákon túl nem igazán van 

kihasználva az adott lehetőség. Lehet, hogy nem 

tudtok róla? Lehet, hogy nem érdekel benneteket 

ez a  lehetőség? Lehet, hogy nincs az ismerőseitek 

között olyan egyéniség, akinek ötleteit alapul véve 

különböző esti, nappali összejöveteleket tartanátok?

Változtassatok ezen! Gyertek és szerveződjetek 

spontán, önakaratból. Használjátok ki a Csemadok 

által nyújtott lehetőségek sokaságát! Bővítsétek ötle-

tekkel a meglévő kínálatot, hogy mindannyitok szá-

mára érdekes lehessen. Hozzatok létre Csemadok 

Ifj úsági Csoportot, ahol magatok közül válasszátok 

majd ki a vezetőséget, ahol a ti ötleteitek alapján lesz 

kihasználva az adott lehetőség, ahol ti gazdálkodtok 

majd teljesen szabadon, de felelősségteljesen.

Látogassatok el a Csemadokba, álljatok elő ötle-

tekkel, ne féljetek kipróbálni önön magatokat, ne 

féljetek belevágni az ismeretlenbe!

Ha érdekel az ajánlatunk írj az 

info@csemadok naszvad.sk email címre, vagy hívd 

a 0905/723 602-es telefonszámot, ahol megbeszél-

jük a személyes találkozót. Dobosi Róbert,

a Csemadok naszvadi alapszervezetének elnöke

A lehetőség adott! A lehetőség adott! 
Éljetek vele!Éljetek vele!

Felhívás!Felhívás! MEGHÍVÓ 
a Csemadok évzárójára

A Csemadok naszvadi alapszervezetének 

vezetősége 

minden Csemadok -tagot szeretettel vár 

2014. december 13-án 17 órakor 

a Helyi Művelődési Központba 

évzáró közgyűlésére. 

A közgyűlésen visszatekintünk az elmúlt 

évre, bemutatjuk 2015-ös terveinket, 

valamint megválasztjuk a Csemadok 

naszvadi alapszervezete vezetőségét és 

elnökét. A meglévő vezetőség tenni akaró 

vezetőségi tagok jelentkezését várja.
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Németh Gyula: Hatvanöt esztendő 
(Fejezetek a Csemadok naszvadi szervezetének történetéből) 
című könyve megvásárolható 
az egészségügyi központ előtti újságárusnál.

A  legerőteljesebb kapcsolatot tán a  Po-

zsony-Érsekujvár-Párkány és Érsekujvár-

Komárom-végek tartották Budapesttel. 

Ezen a  vonalon futott a  Vág-, Nyitra- és 

Garam-völgy, valamint a Csallóköz forgal-

ma Budapestre s ezenkívül fontos tranzitó 

vonal volt ez Középeurópa és a Balkán kö-

zött. Sőt Nyugateurópába is erre vitt az ut, 

Párizsba ezen az uton bujdokolt Ady End-

re. Érsekujvár hirtelen fejlődik e forgalom 

hatása alatt, majd erőteljesen felfejlődnek 

mellé a kisebb helyek, mint mellékbolygók 

a kisebb központ körül, amelyek általa kap-

ják az ösztönzéseket. Farkasd, Tardoskedd, 

Nagysurány már 1910-ben elérik az ötez-

res lélekszámot, nemsokára utánuk Udvard 

és Naszvad is felfejlődik és pontos körben 

körülfogják Délszlovenszkó e vidéki cent-

rumát. Sehol másutt Szlovenszkó területén 

nem sorakozott fel a vidék ilyen erőteljesen 

a  városiasodás befogadására készen, mint 

Érsekújvár körül.

(Jócsik Lajos: A szlovenszkói 

és ruszinszkói városok alakulása 

az utolsó ötven évben.Korunk, 1938/11)

„Az idei esztendő márciusának első napjaiban múlt hatvanöt esz-

tendeje annak, hogy a második világháború befejezését követően, 

a  negyvenes évek másik felében három hosszú esztendőre joga-

itól megfosztott, meghurcolt, s  mindezeken túl még kényszerű 

némaságra is ítéltetett Felvidéki magyarság újra, félelem nélkül, 

anyanyelvén szólalhatott meg különböző, újonnan alakuló kultu-

rális intézményeiben és rendezvényein, majd nemsokára iskolái-

ban is. 1949. március 5-én megalakulhatott Pozsonyban (akkori 

nevén) a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Egyesülete, 

mindmáig használt rövidített nevén, a Csemadok. Természetes az, 

hogy ma, negyedszázaddal a rendszerváltás után, sokak, sokféle-

képpen értékelik megalakulásának körülményeit, indítékait. Egy 

dolog azonban, véleményem szerint, elvitathatatlan. A  szövetség 

megalakulása abban az időben szinte megváltás volt a kényszerű 

hallgatásra ítéltetettség után, s máig érő, hat és fél évtizedes mun-

kálkodása pedig, pótolhatatlan lenne hazai magyar kisebbségünk 

társadalmi, kulturális életében.

Németh Gyula: Hatvanöt esztendő”

Nagy érdeklődés, egyeztetések sora, meghívók kiküldése, mű-

sorszervezés, disznóvágás, technikai előkészület és rengeteg apró, 

de fontos mozzanat előzte meg a 2014. november 22-én megren-

dezett emlékünnepséget, amelyet a  Csemadok megalakulásának 

65. évfordulója alkalmából szervezett a szervezet vezetősége.

A testvér- és baráti települések küldöttségei, már a kora délutáni 

órákban érkeztek a helyi művelődési központba, ahol a vezetőség 

tagjai fogadták őket nagy szeretettel. Szinte mindenki a kezdésre 

emlékezett, ez esetben nem a szervezet életének kezdeteire, hanem 

a mindenkori vezetőségnek köszönhetően az egyes településekkel 

való kapcsolatteremtés első találkozásaira, amikor is megalapo-

zódtak a napjainkban is fennálló, települések közti gyümölcsöző 

kapcsolatok. A 18 órára hirdetett kezdés pici csúszással kezdődött. 

Simonics Tímea szavalt, majd a műsorvezető, Pémné Bódis Auré-

lia vette át a szót és köszöntötte a jelenlévő-

ket. Dobosi Róbert elnök ünnepi beszéde 

után Bárdos Gyula, a  Szlovákiai Magyar 

Társadalmi és Közművelődési Szövetség 

(Csemadok) országos elnöke szólt a  kö-

zönséghez. Az országos elnök után dr. Haris József, községünk 

polgármestere elemezte röviden a Csemadok és az önkormányzat 

közti szoros együttműködést. A testvér- és baráti települések nevé-

ben Fekete András fejezte ki köszönetét a meghívásért. A beszédek, 

felszólalások után kerültek átadásra az oklevelek, köszönőlevelek.

A Csemadok naszvadi alapszervezetével való tartalmas, sikeres 

együttműködésében vállalt szerepéért tiszteletbeli Csemadok- 

taggá avatta és köszönőlevelet adományozott Vörös Szilárdnak, 

Felsőszentiván polgármesterének; Hajdúné Farkas Erikának, 

ANNO.. .

65 ÉVES A CSEMADOK65 ÉVES A CSEMADOK

MEGJELENT NÉMETH GYULA KÖNYVE!MEGJELENT NÉMETH GYULA KÖNYVE!
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Nagyigmánd község polgármesterének; Domonyi Lászlónak, Kis-

kőrös város polgármesterének; Nyitrai Istvánnak, Bőszénfa pol-

gármesterének; Hengerics Józsefnek, Szulok község polgármester-

ének; Vető Zoltánnak, Rém község leköszönő polgármesterének; 

Berta Jánosnak, Csávoly község volt polgármesterének, valamint 

Bognár Józsefnek, Szentlászló község leköszönő polgármester-

ének.

A  Csemadok naszvadi alapszervezete a  Bács-Kiskun megyei 

testvér- és baráti települések, valamint a Rákóczi Szövetség közöt-

ti tartalmas és sikeres együttműködéséért tett igyekezetéért tisz-

teletbeli Csemadok-taggá avatta és köszönőlevelet adományozott 

dr. Fekete Imrének és Fekete Andrásnak.

A  Csemadok naszvadi alapszervezete tiszteletbeli Csemadok-

taggá nyilvánította és köszönőlevelet adományozott dr.  Malom-

soki Istvánnak és dr.  Malomsokiné Varga Nórának, a Pettyem nép-

tánccsoport szakmai 

vezetőinek a Csemadok 

naszvadi alapszerveze-

tében végzett munká-

jukért, akárcsak Bedecs 

Ilonának, a  Búzavi-

rág éneklőcsoport és 

a  Sústya citerazenekar 

szakmai vezetőjének.

A  Csemadok nasz-

vadi alapszervezete In 

Memoriam tiszteletbeli 

Csemadok-taggá nyil-

vánította dr. Babicz Fe-

rencet és Lebó Sándort, a  Csemadok naszvadi alapszervezete és 

a Bács-Kiskun megyei testvér- és baráti települések közötti tartal-

mas, sikeres együttműködésében vállalt szerepükért. In Memoriam 

tiszteletbeli Csemadok-taggá nyilvánította Maráz Lászlót, a  szer-

vezet jó hírének öregbítése terén szerzett érdemei elismeréseként.

In Memoriam tiszteletbeli örökös vezetőségi taggá nyilvánította 

Lakatos Pált, a szervezetben végzett kimagasló tevékenységéért és 

elnökként végzett munkájáért. 

Tiszteletbeli örökös vezetőségi taggá nyilvánította és oklevelet 

adományozott Dobosi Józsefnek, a szervezetben végzett kimagasló 

tevékenységéért, elnökként végzett alázatos munkájáért.

Tiszteletbeli örökös vezetőségi taggá nyilvánította és oklevelet 

adományozott Dobosi Alojziának, a szervezetben végzett kimagas-

ló tevékenységéért, hosszú időn át végzett pénztárosi munkájáért.

Tiszteletbeli örökös vezetőségi taggá nyilvánította és oklevelet 

adományozott Moravcsík Gézának, a szervezetben végzett kima-

gasló tevékenységéért, hosszú időn át végzett titkári munkájáért.

Az oklevelek, elismerések átadása 

után Petheő Attila, a  Csemadok Terü-

leti Választmányának elnöke bemutatta 

a  „Hatvanöt esztendő” című könyvet, 

melyben az író, Németh Gyula, hűen 

ábrázolja az elmúlt 65 év viszontagságait 

és amely bizonyára sok alkalommal lesz 

a  jövőben segédeszköz a  helyi történe-

lem után kutakodók körében.

A könyvbemutató után népművésze-

ti gálaműsor vette kezdetét, melyben ez 

alkalommal szinte csak hazai szereplők-

kel találkozhatott a nagyérdemű. Szabó 

Julcsi csengő énekhangjával kezdődött 

a műsor, meglepetésként ez alkalomból együtt énekelt Julcsival ta-

nítója, dr. Malomsokiné Varga Nóra. A továbbiakban a Mini Pety-

tyem, a Kis Pettyem és a Pettyem tánccsoportok műsora volt lát-

ható, de fellépett a Búzavirág éneklőcsoport is, továbbá a Sústya és 

a Viza citerazenekarok. A táncokat és a Búzavirág éneklőcsoportot 

az ógyallai Bellő vonós együttes kísérte.

A  fergeteges, látványokban gazdag minőségi népművészeti gá-

laműsort követően minden kedves résztvevő megvacsorázhatott, 

majd a  História zenekar akusztikus koncertjét hallgathatta meg, 

és hogy túl korán ne menjen haza senki, a Régi csibészek zenekar 

egészen hajnalig húzta a spontán kialakult táncos szórakozó estén 

a talpalávalót.

Igazi születésnapi hangulat uralkodott egész este községünk leg-

régebbi és legaktívabb, már eddig is értékek sokaságát megterem-

tő szervezetének, a naszvadi Csemadoknak 65 éves évfordulóján, 

mindannyiunk nagy örömére.

Dobosi Róbert

Fotó: ifj . Haris Zoltán
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Slovo ADVENT poznáme. Vieme, že znamená PRÍCHOD. Ale 

ak poznáme jeho význam, vieme ho aj „zvýznamniť” – teda prežiť? 

Lebo hádam neprejde rok – či presnejšie, každoročné adventné 

obdobie – počas ktorého by sme nezdôrazňovali, že sa treba viac 

pripraviť na duchovnú, ako hmotnú stránku Vianoc. Zdá sa však, 

že je to zbytočné. Pretože sa stále nanovo nechávame ovplyvniť 

zasneženými štrngajúcimi reklamami, všelijakými akciami a sile 

zvyku. A tak znovu je dôležitejšie: nakúpiť darčeky, vyčistiť všetky 

domáce kúty a urobiť tony jedla k štedrej večeri – po ktorej bude 

nasledovať už iba rozbalenie darčekov, k  tomu pár sentimentál-

nych fi lmov a Vianoce sú za nami.

Ten tlak je naozaj silný a my znovu prežívame Advent ako ob-

dobie, kedy si musíme zaobstarať všetko potrebné, aby sme „as-

poň raz v roku” mali hojnosť na stole; aby sme svojich blízkych 

zahrnuli primeranou pozornosťou a aby sme vyčarili atmosféru 

útulného domova... No je to sám Ježiš, ktorý nás upozorňuje, aby 

sme to nerobili: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi ob-

žerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň 

neprekvapil.” (Lk21;34-36)

Túto myšlienku, len trochu poetickejšie, vystihla istá spevácka 

skupina, v piesni s  takýmto textom: „Kam to všetci ponáhľame, 

kam to všetci ideme? Ideme, kde svieti hviezda, tam kde svieti 

hviezda nad hypermarketom.” A potom ešte dodávajú: „A všetky 

tie deti Božie si prezerajú zbožie...”

Lenže Vianoce nie sú o jedle ale o Spasiteľovi, ktorý sa narodil 

na túto zem. Otázka len znie: Čo robiť, aby sa narodil aj v nás? 

Adventné rady znejú takto: 

prichádzať na bohoslužby, 

schádzať sa k  modlitbám, 

svätiť nedeľu, čítať Bibliu, 

rozprávať sa v  rodine, ko-

nať skutky lásky, podporiť 

núdznych, navštíviť cho-

rých a  ...pripraviť doma 

jasličky – najprv betlehem 

v srdciach, až potom fi gúr-

ky, znázorňujúce narode-

nie Pána Ježiša. – Sú tieto 

rady len adventné? Určite 

nie – ale Advent nám ich 

zvlášť naliehavo kladie na 

srdce.

V Biblii sa píše, že všetko 

má svoj čas a svoju chvíľu. 

No a  z  tohto pohľadu má 

svoj čas na Vianoce sa 

PRIPRAVIŤ a  až potom 

Vianoce osláviť. Svoj čas má ČAKANIE a svoj čas má dočkanie 

sa. Preto má určite zmysel odlíšiť čas prípravy, Adventu – a čas 

samotnej oslavy, Vianoc. Počkať na Vianoce, nenechať sa omámiť 

vianočnými reklamami, fi lmami, piesňami a náladami, keď teraz 

by mali mať priestor predovšetkým adventné stíšenia a adventné 

piesne. Vianoce nastanú až 25. decembra. A dovtedy by sme mali 

spievať: „Hľa, už stojí predo dvermi, klope Ježiš, náš Pán verný, 

zaháňa strach, starosť našu, nesie radosť, večnú spásu.” Alebo: „Ó 

príď, ó príď Emanuel, tak túžobne lká Izrael a očakáva nádej dňa, 

keď vôkol ťaží hriechu tma. Už blízko, blízko spásy deň, keď prí-

de tvoj Emanuel.” Alebo: „Sláva Bohu! Boží Syn premôže hriech, 

zhojí rany. Prichádza už k nám z výšin, 

otvárajme srdca brány. Vyrovnajme Mu 

cesty, nech vojde Kráľ nebeský.”

Týmto chcem naznačiť, že my ľu-

dia potrebujeme aj Advent, nielen 

Vianoce. Potrebujeme tento čas, aby 

sme svoje zmysly upriamili na 

jedinú vec: na príchod 

Spasiteľa do 

nášho sveta 

i  života. Aby sme 

si uvedomili, aké je 

dôležité byť pripravení na 

Jeho príchod. Veď si len spomeňme, 

aké to je, keď k nám zavítajú nečakaní hostia, a to práve vtedy, keď 

je náš dom v neporiadku a nemáme čo ponúknuť. Je to nepríjem-

né. No ešte horšie by bolo, keby k nám prišiel Pán Ježiš Kristus, 

a  našiel nás niekde v  nákupnom stredisku, na zabíjačke... alebo 

pri iných, takých „našich” prípravách na Jeho príchod. Čo by sme 

Mu povedali? „Počkaj chvíľku, teraz nemám čas? Lebo musím na-

kupovať a napiecť a navariť a upratať – skrátka musím ešte toľko 

toho stihnúť a pripraviť na sviatky?” Tak by sa ale mohlo stať, že 

Vianoce prežijeme bez Neho. Smutný by od nás odišiel, pretože 

na Neho už nemáme čas. Proste sme Ho vymkli z našich plánov, 

rodín, domovov, životov. Ale narodeninová oslava bez oslávenca 

predsa nemá zmysel! A napriek tomu, milióny ľudí každoročne 

prežívajú takéto „ne-

zmyselné Vianoce”.

Drahí priatelia, ak 

chcete, aby vaše tohto-

ročné Vianoce boli lep-

šie, ako tie minulé, práve 

Advent je vašou šancou. 

Je príležitosťou uvedo-

miť si, čo je dôležitejšie. 

Lebo keby ste nakoniec 

aj nestihli urobiť všetko, 

čo ste chceli, pretože ste 

sa počas celého adven-

tu venovali stíšeniam, 

rozhovorom v  rodi-

ne, návštevám chorých 

a duchovnej príprave na 

stretnutie s  Pánom Ježi-

šom; a aj keby ste mali se-

dieť pri skromnom stole, 

lebo ste sa namiesto pre-

jedania podelili s núdznymi; a keby ste nedostali žiaden darček, 

lebo ten svoj ste darovali žobrákovi na ulici – ale Pán Ježiš by bol 

tam medzi vami, ako ten najočakávanejší a najvítanejší hosť, boli 

by to tie najkrajšie Vianoce, aké ste kedy prežili!

K tomu je však potrebný Advent – tá náročná a tvrdá cesta se-

baspytovania, pokánia a zapierania, cesta lásky, súcitu a milosr-

denstva, ktorá si vyžaduje mnoho vytrvalosti a modlitieb. Nie je 

to však cesta bez konca. Lebo adventná radosť vrcholí v narodení 

Pána Ježiša Krista a v novom narodení sa nás samých.

 Mgr. Mária Popičová,

zborová farárka

Pre dušu ADVENT ADVENT 
(alebo: Vieme čakať?)(alebo: Vieme čakať?)
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Aranysávos minősítést kapott Aranysávos minősítést kapott 
a naszvadi kolbásza naszvadi kolbász

Jubileumi, immár X. alkalommal került megrendezésre Ér-

sekújvárott a  Klobfest elnevezésű kolbászkészítő verseny. 

Naszvad község csapata immár második alkalommal nevezett 

ötfős csapatot. A rendezvényen rekordszámú, 70 csapat képvi-

seltette magát. 

A naszvadi csapat az Érsekújvári Mikrorégió csapatai között 

kapott helyet. Mivel sok mindent vittünk magunkkal (sátor, dí-

szítőelemek, a kolbászkészítés és -sütés eszközei...) ezért nagy 

fejtörést okozott, míg a nekünk elkülönített kis helyen sikerült 

kulturáltan elrakodni. A tavalyihoz hasonlóan a  fő díszítőele-

münk egy naszvadi almárium volt, amit disznótoros húskészít-

ményekkel, felfűzött zöldségekkel, befőttekkel, régi edényekkel 

dekoráltunk. Persze nem maradhatott el a  naszvadi zászló és 

a  címer sem. Az almárium mögé egy rögtönzött, füstölt hús-

termékekkel teli svédasztalt helyeztünk el, melyről a vendégek 

kóstolgathattak. A kinti sátorban zajlott az igazi értelme ottlé-

tünknek: itt készítettük, majd sütöttük meg a fi nom kolbászt, 

mellyel a  naszvadi vendégeket kínáltuk meg. Szalmabálákból 

ülőalkalmattosságot eszkabáltunk, ahol a vendégek helyet fog-

lalhattak, beszélgethettek, kóstolgathattak. A  „káposztaher-

nyós” díszítéssel is megpróbáltuk egy kicsit kiemelni a naszvadi 

kolbászt a többi közül: egy káposztafejbe lyukat vájtunk, majd 

ebben helyeztük el a 30 cm mintakolbászunkat. A „hernyó” sze-

me két szegfűszeg volt, fejére pedig gyurmából készített kalap 

került. 

A fesztivál zsűrije négy szempontot vett fi gyelembe a ponto-

zásnál: az adott hely díszítése, a  kolbászkészítés egyes fázisai, 

a kolbász kinézete és a megsütött minta íze. A naszvadi kolbász 

és a csapat munkája aranysávos besorolást kapott!

 Simonics Tibor

Az „aranycsapat” a trófeával: Kis Katalin, Simonics 
Tibor, Asztalos József, Ďurika Tibor és Keszi István...
...és az „aranykolbász”

A bizalmat felelosséggel A bizalmat felelosséggel 
viszonozzuk!viszonozzuk!

´́́́

Köszönjük mindenkinek, 
aki szavazatával 

támogatott bennünket.
Ďakujeme každému, 

kto nás svojim hlasom podporil.
Kelemen András                                              Keszi Marianna

Köszönjük Köszönjük 
szavazataikat!szavazataikat!
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V dnešnej dobe je pre pedagógov a vychová-

vateľov stále väčšou výzvou ako upútať a zamest-

nať deti a žiakov tak, aby ich aktivity a činnosti 

zaujali a  zároveň ich aj rozvíjali, vedomostne 

posúvali. O  spestrenie mimoškolských aktivít 

detí na ZŠ s výchovným jazykom slovenským sa 

po náročnom dni presedenom v školskej lavici 

spoločne snažia pani vychovávateľky s triedny-

mi pani učiteľkami v troch oddeleniach ŠKD.

Tento školský rok pracujú ŠKD v  novom 

(môžeme podotknúť, že v mierne sťaženom) re-

žime. O triedy, ktoré v minulosti patrili výsost-

ne ŠKD sa v súčasnosti, z kapacitných dôvodov, 

musia deliť so žiakmi prvých ročníkov. Na chuti 

pracovať a  vymýšľať zábavné aktivity pre deti, 

s deťmi to však pani vychovávateľkám neubra-

lo. Ich kreativitu a elán potvrdzujú nasledujúce 

aktivity, ktoré vám, milý čitatelia, v  krátkosti 

predstavujeme.

ŠKD pod vedením vychovávateliek pripra-

vili veselú aktivitu o  zúbkoch, o  starostlivosti 

o náš chrup a  zdravej výžive pod názvom Ve-

selé zúbky. Pomocou rád pani doktorky a  za 

spevu veselých piesní 

z  fi lmovej ukážky sa 

deti naučili rozlišovať 

detský aj dospelácky 

chrup, správnu tech-

niku a  dĺžku umýva-

nia zubov. Zoznámili 

sa so Zubožrútom, 

ktorého si aj nakres-

lili a dohodli sa, že sa 

pred ním budú chrá-

niť. Vyskúšali si aj 

vzájomné umývanie 

zubov (vo dvojiciach). 

Najzábavnejšie však 

bolo sériové umývanie 

zubov. V  dlhočižnom 

rade, nevidiac na ústa 

suseda si navzájom viac mazali ústa a  líce ako 

čistili zuby . Hravé učenie a radostná nálada 

boli, podľa nás, zárukou toho, že deti určite ne-

zabudnú na každodenné čistenie zúbkov.

V  nadväznosti na tematiku starostlivosti 

o svoj chrup zorganizovala pani vychovávateľka 

A. Bacigálová ovocný týždeň. Deti počas neho 

ochutnávali ovocie dovezené z  domu, doká-

zali ho pomenovať, riešili hádanky, hlavolamy 

a rozprávali sa na tému ovocie.

Deti zo ŠKD pod vedením I. Procházkovej to 

naladili na zeleninovú tému. Spolupráci s pani 

učiteľkou nultého ročníka a  rodičov zorgani-

zovali aktivitu Pestrá strava. Využijúc predsta-

vivosť a  fantáziu detí navrhli tvorbu „veselých 

sendvičov”. Vďaka rodičom bola ponuka zele-

niny a ovocia pestrá, a tak deti mohli popustiť 

uzdu fantázie a nielen tvoriť, ale aj ochutnávať. 

A tvorili a ochutnávali. Posúďte, ako ľahko, za-

ujímavo a lákavo primäť deti ku konzumácii ze-

leniny, ovocia a vzájomnej spolupráci a pomoci 

pri tvorení, práci.

Mottom našej práce bola výstižná formulka 

z dielne pani vychovávateľky: „Spolužiak a spo-

lužiačka skvelá, naučí nás veru veľa. Zdravo sa 

s nimi najeme, keď chlebíčky natrieme, zeleninu 

nakrájame a  takto sa zabávame. Výtvory nám 

každý chváli, nielen v hlave nám to páli. Šikov-

né sme detičky, robíme si srandičky, veď sú to 

len chlebíčky.”

O spolupráci rodičov a vychovávateľov bol aj 

Deň veselých strašidielok a výstava tekvicových 

lampášov na chodbe školy. Takto vyzerala jeseň 

a jej venované septembrové aktivity na ZŠ s VJS.

Mgr. Dana Molnárová,

ZŠ s VJS

Krúžok šikovných 

rúk pri Matici slo-

venskej oslávil svoje 

druhé narodeniny. 

Oslavovali sme s vy-

nikajúcou tortou 

a ako vždy s dobrou 

náladou, zapriali 

sme si veľa zdravia, 

pokoja a  chuti do 

práce. Všetci sa te-

šíme na nové tech-

niky ktoré sa bude-

me učiť. Vytvoríme 

mnoho nových vecí, 

na ktoré sa môže-

te prísť pozrieť  17. 

februára 2015 na 

našej už druhej vý-

stave prác. Veríme, 

že ešte spolu preži-

jeme veľa kreatívnych chvíľ.                    Betka Barkociová Pivarčiová

Veselo a hravo v školskom klube detíVeselo a hravo v školskom klube detí

Druhé výročie 
založenia krúžku

POZVÁNKA
Miestny odbor Matice slovenskej v Nesvadoch Vás srdečne pozýva 

na slávnostné zapaľovanie sviečok na adventnom venci, ktoré sa uskutoční 

každú adventnú nedeľu od 30. novembra do 21.decembra 2014 

začiatkom o 17:30 hod. 
na námestí pred obecným úradom.
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Výsledky volieb 
do orgánov samosprávy obce

A helyhatósági választások eredményei

Výlet
V jeden krásny slnečný piatok sme sa vybra-

li na kratší výlet autobusom. Cieľ našej cesty 

bol RC Ranch v  Marcelovej. Na ranči si deti 

mohli pozrieť i pohladkať poníky, oslíka, oveč-

ky, kozičky, psíka a  všadeprítomné mačiatka. 

Na ploche 25 ha areálu je krásne,čisto a  ticho. 

Obklopuje ho aj „Konopný kanál”, ktorý sme 

si s  deťmi boli pozrieť. Deti sa mohli previesť 

na „ozajstných” koňoch vedených cvičiteľkou 

a  opatrovateľkami. Pozreli si ukážku cvičené-

ho koníka pod vedením trénerky Márie Goór, 

a zahrali sa aj na malom detskom ihrisku. Plný 

dojmov, s červenými líčkami a šťastným úsme-

vom na perách sme sa vrátili na obed do škôlky.

✤✤✤

Deň zdravej výživy
Do MŠ zavítal chorý medvedík. Ochorel pre-

to, že si nevedel vybrať správne zdravé potravi-

ny a kŕmil sa len tým, čo mal rád a na ovocie 

a  zeleninu zabudol. Deti mu sľúbili, že ho na-

učia, ktoré potraviny treba jesť často, lebo sú 

zdraviu prospešné. A  označili aj tie potraviny, 

ktoré môžeme konzumovať len občas. Pre deti 

boli pripravené zaujímavé aktivity. „Slnečni-

ce” odtlačili svoje malé dlane na ježkov chrbát 

a zhotovili mu pichliače. Margarétky vystriho-

vali predkreslené jabĺčka a hrušky. Nezábudky 

„uvarili” zeleninovú polievku so strukovinami. 

Predškoláci – Púpavienky sa zahrali s písmen-

kami a vykladali názvy ovocia a zeleniny podľa 

predlohy. Deti si hravou formou osvojili, ktoré 

potraviny sú pre zdravie potrebné a ktoré menej. 

Hotové práce sa stali súčasťou krásnej jesennej 

výstavky, ktorú zhotovili pani učiteľky Ivetka B. 

a Brigitka B. na poschodí našej materskej školy.

✤✤✤

Lampiónový sprievod - „Halloween”
Posledný októbrový týždeň sa nesie vždy 

v duchu blížiacich sa Sviatkov všetkých svätých 

a Pamiatky zosnulých. V tieto jesenné dni si aj 

my v  materskej škole spomenieme na svojich 

najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. Rozprá-

vame sa s deťmi o tom, čoho sa boja a zhotoví-

me si rôzne strašidielka a duchov. V predvečer 

jesenných prázdnin v školách sme si dali rande 

pred škôlkou a spoločne odplašili zlých duchov 

a  dobrým posvietili na cestu lampášikmi. Po-

tom sme sa za doprovodu obecnej polície vydali 

na námestie za obecným úradom. Duchov sme 

plašili zvukom z rapkáčika a píšťalkami. Na ná-

mestí sme pustili k hviezdičkám krásne balóny 

šťastia a zaželali si tajné priania. Pevne veríme, 

že sa naše priania splnia.

Iveta Pastoreková,

učiteľka

Počet volebných obvodov / Választókerületek száma 1

Počet volebných okrskov / Választókörzetek száma 4

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov / 

A választók jegyzékébe beírt választók száma 4 192

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky / 

A választóknak kiadott borítékok száma 1 997

Počet odovzdaných obálok / 

Leadott borítékok száma 1 997

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 

voľby do obecného zastupiteľstva / 

Leadott érvényes szavazatok száma a községi képviselő-

jelöltekre 1 967

Počet zvolených poslancov / 

A megválasztott képviselők száma 12

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 

voľby starostu obce / 

Leadott érvényes szavazatok száma a község polgár-

mesterjelöltjeire 1 972

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obec-

ného zastupiteľstva 

v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Jelöltek, akik a községi képviselő-testület 

megválasztott képviselői lettek, 

a leadott szavazatok sorrendjében:

Por.  Meno a priezvisko Politická strana Počet

číslo kandidáta alebo platných

  nezávislý kandidát hlasov

Sor- A jelölt neve Politikai párt Érvényes

sz.  vagy  szavazatok

  független jelöltk száma

1 Juraj Miškovič, Ing. SMK - MKP 917

2 Ladislav Sárai, Mgr. MOST-HÍD 674

3 Marianna Kesziová, Ing. Nezávislý kandidát 610

4 Zoltán Molnár Nezávislý kandidát 610

5 Alžbeta Patakyová MOST-HÍD 545

6 Mária Tóthová, Mgr. SMK - MKP 542

7 Ottó Becse MOST-HÍD 534

8 Róbert Dobosi SMK - MKP 531

9 Zoltán Takács, Ing. SMK - MKP 504

10 Zoltán Haris SMK - MKP 489

11 Martin Lešš, Mgr. Nezávislý kandidát 479

12 Andráš Kelemen, Mgr. Nezávislý kandidát 474

Počet platných hlasov odovzdaných 

pre jednotlivých kandidátov 

na funkciu starostu obce 

podľa poradia na hlasovacom lístku:

Leadott érvényes szavazatok 

az egyes polgármesterjelöltekre 

a szavazólapon feltüntetett sorrend szerint:

Číslo kand. na hl. lístku

A jelölt száma a szavazólapon

                   Meno kandidáta / A jelölt neve

Počet platných hlasov 

Érvényes szavazatok száma

1 JUDr. Jozef Haris  1 231

2 Zoltán Molnár  406

3 Zoltán Takács  335

Za starostu obce bol 1231 hlasmi zvolený 

JUDr. Jozef Haris.

A község polgármesterének 1231 szavazattal 

dr. Haris József 

lett megválasztva.

Znovuzvolenému starostovi obce Nesvady JUDr. Jozefovi 

Harisovi a zvolenému obecnému zastupiteľstvu gratulu-

jeme a prajem im k práci veľa úspechu.

Dr. Haris Józsefnek, Naszvad község újraválasztott pol-

gármesterének és a  megválasztott képviselő-testület-

nek gratulálunk és munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Október v Materskej škole na Sládkovičovej uliciOktóber v Materskej škole na Sládkovičovej ulici

Illyés Gyula: 

Egy mondat 

a zsarnokságról
(részlet)

s mert minden célban ott van,

ott van a holnapodban,

gondolatodban,

minden mozdulatodban;

mint víz a medret,

követed és teremted;

kémlelődsz ki e körből,

ő néz rád a tükörből,

ő les, hiába futnál,

fogoly vagy, s egyben foglár;

dohányod zamatába,

ruháid anyagába

beivódik, evődik

velődig;

töprengenél, de eszmét

tőle fogan csak elméd,

néznél, de csak azt látod,

amit ő eléd varázsolt,

s már körben lángol

erdőtűz gyufaszálból,

mert mikor ledobtad;

el nem tapodtad;

így rád is ő vigyáz már

gyárban, mezőn, a háznál;

(25 évvel ezelőtt kezdődött el a kommu-

nizmus lebontása Csehszlovákiában)
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Deň úsmevu
„Ak chceme žiť tu na zemi, musíme žiť podľa módy - a srdce už sa neno-

sí,” napísal Cocteau. 29. septembra 2014 sme sa v školskom klube, v triede 

Slniečka, rozhodli toto motto poprieť. Pani vychovávateľka I. Procházková 

pre nás vymyslela výstižnejšie heslo. A  hneď sme sa s  ním aj stotožnili 

a adoptovali sme si ho. Znelo: „My sme malé Slniečka, máme dobré sr-

diečka.” Prostredníctvom príbehu Daniela Heviera: Srdiečko moje sme sa 

dozvedeli nové a zaujímavé informácie o fungovaní nášho životne dôleži-

tého orgánu – srdca. Dozvedeli sme sa, že je to vlastne pumpa, ktorá bez 

prestania pracuje a že sa o ňu treba neustále starať. Kedy si oddýchne? Ako 

sa oň starať? Čo by sa nášmu srdcu najviac páčilo? Živou debatou, disku-

siou sme sa spoločne dopracovali k správnej odpovedi na všetky otázky. 

Teraz už vieme, že naše srdce odpočíva, keď je spokojné. A spokojné je, 

keď sa veľa hýbeme, športujeme a zdravo sa stravujeme. Zdravé stravo-

vanie sme si v ŠKD už vyskúšali a hýbať sa hýbeme rady. A tak už nám 

ostáva len naučiť sa nebáť sa otvoriť svoje srdce svetu. Vedieť jeho teplo 

a dobro bez strachu ponúknuť najbližším, kamarátom, priateľom, spolu-

žiakom, slabším, starším a komukoľvek, kto poprosí o láskavosť a pomoc. 

Foto o našom Dni srdca vás určite presvedčí, že tvrdenia o tom, že dnes už 

sa srdce nenosí sa v našich radoch nestretávajú s pochopením.

Na Deň srdca nadväzoval Deň úsmevu. Ľudia s dobrým a zdravým srd-

com majú oslnivý a krásny úsmev. A tak sme sa 8. októbra 2014 usmievali, 

tvorili, smiali sa a veselili. Našim spoločníkom bol náš Adamko. Poučil 

nás o tom, že v každom počasí je potrebné tráviť voľný čas na čerstvom 

vzduchu a pohybovať sa. Adamkove hádanky, hlavolamy nás poučili. Po-

tvrdili sme mu aj dôležitosť spánku a správneho obliekania podľa ročného 

obdobia. A  keďže sa blíži jeseň – obdobie upršaného počasia, rozhodli 

sme sa predstaviť Adamkovi najnovšou kolekciou jesenného oblečenia do 

dažďa. Pomocnými návrhármi boli naši rodičia, obecenstvom poniekto-

rí z nich, naši starí rodičia a predvádzacím mólom pódium v aule školy. 

Modelky a modeli (žiaci nultého až 4. ročníka) sa nedali zahanbiť. Pre deti 

nultého a prvého ročníka to bolo prvé, premiérové predstavenie a vystú-

penie pred publikom. Najlepší spôsob, ako sa zbaviť ostychu, strachu a ako 

podvihnúť slabé sebavedomie. Všetky deti zvládli svoju rolu na jednotku. 

Očarili nás nielen odvážnymi kreáciami a veselými kombináciami obleče-

nia, ale hlavne oslnivými úsmevmi. Riadili sa heslom dňa: „Šťastie vedie 

k úsmevu, ale aj úsmev vedie ku šťastiu.”

Čo keby sme sa ním riadili aj my, dospelí, každý deň a po celý rok. Sme-

lo a s úsmevom do toho, milí priatelia!

*****

Aj prasiatka môžu byť Dalmatínci
Neveríte? Tak si prečítajte naše krátku informáciu o exkurzii najmen-

ších školákov v poľnohospodárskom družstve Agrorent, a.s. v Nesvadoch. 

Na 16. októbrový deň pre nás návštevu spoločnosti dohodla mamička pr-

váka, Olivera. Hospodárske zvieratá, ich chov, starostlivosť o  ne sú pre 

dnešné, už aj tie naše vidiecke deti, skôr neznámym pojmom ako realitou. 

Mladé rodiny sa už chovom prasiat, sliepok a iných domácich zvierat ne-

zaoberajú. Učivo o hospodárskych zvieratách však z učebných osnov ne-

vymizlo. Ponúknuť ho deťom cez internet, DVD nahrávku a prostredníc-

tvom iných masovo-komunikačných prostriedkov nie je problém. Vidieť 

a zažiť kravu, býka, teliatka, prasiatka, morky a sliepky na vlastné oči je 

však ešte aj pre tie najmodernejšie sa nazývajúce deti zážitkom.

Ďakujeme mamičke Anke Cs. za spoluprácu, pánovi Galovi za to, že 

nám umožnil obhliadku hospodárskeho dvora, za jeho výstižný a zaují-

mavý výklad, trpezlivosť pri zodpovedaní na zvedavé otázky detí a zamest-

nancom za ukážku práce s prasiatkami. Ďakujeme aj za sladkú odmenu.

Najzaujímavejším zážitkom pre všetky deti boli jednoznačne ryšavé 

čierno bodkované prasiatka. A tu už je na mieste otázka z titulky (otázka 

detí). Aj prasiatka môžu byť Dalmatínci? Môžu! My sme ich na vlastné oči 

videli, zažili a pohladkali. Bol to pre nás nesmierne milý zážitok. O prí-

jemne strávenom dni svedčia veselé fotky detí z exkurzie.

*****

Imatrikulácie
Mesiac október sa niesol v znamení mnohých zaujímavých aktivít pre 

žiakov ZŠ s VJS v Nesvadoch. 23. októbra 2014 naši deviataci pod vede-

ním triedneho učiteľ pána učiteľa Sáraiho usporiadali imatrikulácie pre 

nových – najmenších školákov. Veď práve ony budú ich nástupcami, keď 

až na konci školského roka opustia brány školy. Aby sa mohli stať právo-

platnými žiakmi školy, rozhodli sa pasovať ich za PRVÁKOV. Slávnostný 

akt sa uskutočnil v telocvični ZŠ za prítomnosti rodičov a žiakov školy. Te-

locvičňa sa na chvíľu premenila na šmolkovské údolie so šmolko domček-

mi, šmolko disciplínami, šmolko sladkosťami, Šmolinkou, Mudroškom 

a najobávanejším nepriateľom Šmolkov - Gargamelom.

Dvadsaťšesť žiakov prvých ročníkov bez problémov zvládlo vytýčené 

úlohy a športové disciplíny. Prváci, vitajte v školskom cechu!

*****

Spevácka súťaž v Komárne
Dom Matice slovenskej v Komárne v mesiaci október usporiadal súťaž 

v speve ľudových piesní. Dievčatá – Natália Martinská, žiačka 4. ročníka 

sa v speváckej súťaži v II. kategórii umiestnila na 2. mieste. Ľubka Lošon-

ciová, siedmačka, získala 2. miesto vo IV. kategórii. Obe dievčatá obdržali 

aj pamätný list. Druháčka, Tatiana Barteková ocenenie nezískala, ale jej 

čistý, zvonivý hlas oslovil každého poslucháča a  tiež si doniesla domov 

pamätný list. Prípravu žiačok na súťaž  mal na starosti pán učiteľ Mgr. 

Nebojša Popič. Všetci zúčastnení si od pani riaditeľky ZŠ s VJS, PaedDr. 

Silvii Hlavačkovej, vyslúžili ústnu pochvalu za vzornú reprezentáciu našej 

školy v okresnom meradle.

*****

Šmolko deň alebo zážitkové učenie v nultom ročníku
„Dovoľte dieťaťu poznávať svet „hmatom”, vytesať svoje korene, experi-

mentovať a „vŕtať”, vypytovať sa, porovnávať a hľadať v knihách, materi-

áloch, ponárať svoju zvedavosť do rozmanitých oblastí vedy, dovoľte mu 

vydať sa na bádateľské cesty, niekedy ťažké, ktoré mu však umožňujú nájsť 

taký pokrm, ktorý bude pre neho výživný.” (Freinet) Defi nícia krásne vy-

stihuje podstatu dnes tak preferovaného zážitkového učenia. My sme si 

vyskúšali ako možno zameniť nevýznamné učenie zamerané len na hro-

madenie faktov za zmysluplné učenie, v ktorom dominuje detské preží-

vanie a  skúsenosť. Nebolo ťažké naaranžovať prostredie triedy do sveta 

najobľúbenejšej rozprávky o Šmolkoch. Ešte ľahšie bolo vyvolať situácie 

a aktivizujúce činnosti, ktoré deti doslova vtiahli do seba aj citovo, rozu-

movo aj pohybovo.

Na hodine matematiky deti šmolkovali kruhy, čarovali čísla s Gargame-

lom, šmolkočarbili a uhádli každú pascu, ktorá im bola nastavená. Potom 

sa v bodkovej hre šmolkopárili rátali, a rátali, a rátali. Za odmenu získali 

„Šmolka múdrosti.”

Po šmolkoprestávke si navzájom dokázali „Bratstvo Šmolkov”, plnili 

„Šmolka mlčanlivosti”, vytvárali šmolkobubliny, kuchtili šmolkopísmená, 

šmolkomachlili a skúšali šmolkorovnováhu. Šmolkopiknikom Šmolkodeň 

fi nišoval. Šmolkodiplomy boli najväčšou odmenou za vykonanú prácu. 

Podnety pre deti boli pripravené zvonka (učiteľkou a vychovávateľkou). 

Deti mali možnosť v priebehu všetkých aktivít prenikať do problému, sa-

mostatne hľadať riešenia, pomenovávať, čo sa dozvedeli, vyhľadávať súvis-

losti medzi novými a dávnejšie získanými poznatkami a hravo nadobúdať 

nové zručnosti. Slobodne uplatňovali svoje „ja” v skúmaní, experimento-

vaní okolitého prostredia a pociťovali uspokojenie z vykonanej činnosti. 

Veríme, že zážitky zo Šmolkodňa dokážu spracovať do skúsenostného cel-

ku a integrovať do ďalšieho učenia.

Za kostýmy ďakujeme mamičke, Evke Rozsnyó. Krásne dopĺňali atmo-

sféru hravého učenia.

*****

Október - mesiac úcty k starším
Keď sa vraví o pavúčikoch a Červenej čiapočke, napadne vás, že je prá-

ve mesiac úcty k starším? Deti v školskom klube Slniečko s pani vycho-

vávateľkou I. Procházkovou si v jeden októbrový deň vypočuli a zahrali 

rozprávku o dievčatku, ktoré si musel obľúbiť každý, ale najradšej ju mala 

stará mama. Určite ju ľúbila rovnako ako nás naši starí rodičia. A tak sme 

pre nich namaľovali obrázok a darovali im ho. Ten najkrajší sme poslali do 

redakcie časopisu Adamko.

Pri rozhovoroch o starých rodičoch sa deti s úctou vyjadrovali o múd-

rosti, starostlivosti, láskavosti, trpezlivosti svojich starých rodičov. Žiaľ, 

v  dnešnom uponáhľanom svete nie v  každej rodine je úcta a  rešpekt 

k starším ľudom samozrejmosťou. Prečítali sme si preto príbeh o pavúčej 

kráľovskej rodine. Vypočuli sme si, ako by bolo od nás pekné, keby sme 

svojich blízkych nielen navštevovali, ale im v prípade núdze a potreby pri 

zametaní pavučiniek aj pomohli.

Veselý zvyšok jesene vám prajú deti z ŠKD Slniečko.

Mgr. Dana Molnárová a Ingrid Procházková 

ZŠ s VJS

Svetový deň srdcaSvetový deň srdca
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očná optika
ZAMAK NesvadyZAMAK Nesvady

ZAMAK OPTIKA
NaszvadNaszvad

Otvorené 
v pondelok 
až piatok 
od 9:00 

do 17:00 hod.
Vyšetrenie zrakovej ostrosti – pondelok, utorok, streda

Zhotovenie dioptrických okuliarov, aj multifokálnych, 

pre deti i dospelých

Predaj kontaktných šošoviek, roztokov a príslušenstva

Drobné opravy a servis dioptrických okuliarov

Predaj slnečných okuliarov

Využite nákup Využite nákup 
vianočných darčekových kupónovvianočných darčekových kupónov

Nájdete nás v budove zdravotného strediska 

na Obchodnej ul. 7, Nesvady.

Nyitva 
hétfőtől 
péntekig 

9-től 
17 óráig

Látásélesség-vizsgálat – hétfő, kedd, szerda

Dioptriás és multifokális szemüvegek készítése 

gyerekeknek és felnőtteknek

Kontaktlencse árusítás, oldatok és kiegészítők

Kisebb javítások és dioptriás szemüvegek javítása

Napszemüveg árusítás

Karácsonyra vásároljon Karácsonyra vásároljon 
ajándékutalványt!ajándékutalványt!

Megtalálnak bennünket az egészségügyi központban, 

Üzletsor u. 7., Naszvad

AAAAAAAAAAAAAAA

Firma 

BCF Europe s.r.o. BCF Europe s.r.o. 
hľadá nových pracovníkov 

do výroby 
na rôzne pracovné pozície.

Očakávame všetkých, 

ktorí majú chuť pracovať.

Neváhajte a prineste 

svoj životopis čo najskôr 

do sídla spoločnosti:

BCF Europe s.r.o.

Novozámocká cesta 83

94651  Nesvady

A BCF Europe Kft.A BCF Europe Kft.  
új munkaerőket keres új munkaerőket keres 

a gyártásba a gyártásba 
különböző munkakörökbe.különböző munkakörökbe.

Mindenkit várunk, 

aki dolgozni szeretne.

Ne habozzon 

és hozza el 

életrajzát 

minél előbb 

cégünk 

székhelyére:

BCF Europe s.r.o.

Újvári út 83.

946 51  

Naszvad
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Hirdetés – Inzercia

Eladó 6-áras építkezési telek a Homokok 
utcában. Tel.: 0904/509 591, 0915/403 720.


Predám 6-árový stavebný pozemok na Pies-
kovej ulici. Tel.: 0904/509 591, 0915/403 720.


Eladók hízósertések, 180-200 kg. Tel.: 
0908/567 830, Babicz Nándor


Predám ošípané, 180-200 kg. Tel.: 0908/567 
830, Nándor Babicz 

Kiadja: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošík u. 19., 946 51 Naszvad. Felelős kiadó: Kelemen Zoltán, Főszerkesz-
tő: Varga Ildikó, Szerkesztők: Dobosi Róbert, Kelemen Zoltán, Lestár Péter, Simonics Tibor, Takács Zoltán, Grafi ka, tördelés: r0by. / ISSN 1338-7977. 
Engedélyszám: EV4445/11 - engedélyezte az SzK Kulturális Minisztériuma. IČO: 42205573 Elérhetőség: info@novumnaswod.sk 
A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.

Vydáva: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51 Nesvady. Za vydanie zodpovedá: Zoltán Kelemen, 
Šéfredaktor: Ildikó Varga, Redaktori: Róbert Dobosi, Zoltán Kelemen, Péter Lestár, Tibor Simonics, Zoltán Takács, Grafi ka, zalamovanie: r0by. 
ISSN 1338-7977. Vyd. Ministerstvo kultúry SR pod ev. č: EV4445/11. IČO: 42205573 Kontakt: info@novumnaswod.sk 
Názory publikované v mesačníku nemusia byť totožné s názormi redakcie.

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Haris Lorina,  Molnár Alex, 

Kučera Patrik,  Dibuszová Vivien, 

Ferenczi Kevin,  Nagyová Natália, 

Sashalmi Kliment Adam,  Tóthová Emma



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Ďurika Timotej  –  Poništová Mariana

 Novák Juraj   –  Harisová Renáta

 Baláž Tamás   –  Földes Cyntia



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Kiš Pavol (66),  Csontos Gizella (75), 

Brégyik Júlia (93),  Kováčová Barbora (75), 

Lukács Jenő ( 92),  Papp Vincent (74)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

KÖSZÖNTŐKÖSZÖNTŐ
Hatvanöt éve már, hogy egybekeltetek,
Örömben, bánatban együtt küzdöttetek.
Ha baj ért bennünket, óvtatok, védtetek,
Ezért most így mondunk köszönetet:
A Jóisten még sokáig éltessen Benneteket.

November 12-én ünnepelték 
65. házassági évfordulójukat 

BÓDIS GYULA és IRÉN 
Vaslakodalmuk alkalmából kívánunk 

nekik sok erőt és egészséget 
az egész család nevében.


