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A szép korúak közül Kovács Hermin nénit szeretném külön is 

megemlíteni, aki 90 évesen is eljött az ünnepségre. Nem csodálko-

zom, hisz Hermin néni mindig is aktív tagja volt közösségünknek. 

Fiatalabbak bizonyára nem ismerik, de az idősebbek jól emlékez-

nek rá. A rendszerváltást megelőző években közel húsz társadalmi 

szervezet is működött községünkben. Ezek közül a Nőszövetség-

nek volt hosszú éveken át az elnöke. Napjainkban naszvadi lakos-

ként Ógyallán él az idősek otthonában, de ha teheti akkor szívesen 

jön „haza Naszvadra”. Cikkünk a 7. oldalon

Zápis do 1. ročníka v minulom školskom roku sa pre nás skončil 

úplným fi askom: náš bystrý syn pri zápise úplne odmietol spolu-

pracovať s učiteľkami, hoci sme sa o spoluprácu pokúsili dvakrát 

(raz v  prvý deň zápisu, druhýkrát o  deň neskôr). Viktor nebol 

ochotný povedať ani vlastné meno a aj keď sme si boli istí, že by 

hravo zvládol všetky zadania, on sa rozhodol mlčať.

Nasledovali hodiny konzultácie s detskou psychologičkou a špe-

ciálnou pedagogičkou v Nových Zámkoch. Výsledok žiadny.

Čítajte na str. 10

Nultý ročník očami rodičaÜnnepség a nyugdíjasklubban
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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Nové obecné zastupiteľstvo sa druhýkrát stretlo v pondelok 15. 

decembra 2014, aby uznesenie o  obecnom rozpočte schválené 

na zasadnutí a  neskôr zverejnené nadobudlo účinnosť ešte pred 

koncom roka. Výška rozpočtu na rok 2015 je 4,760 mil. eur, čo je 

o zhruba 51-tis. eur viac ako vlani, predovšetkým v dôsledku zvý-

šenia príjmov z plánovaného predaja pozemkov a štátnych dotácií.

Z obecných organizácií sa zvýšili príspevky pre Verejnoprospeš-

né služby (150-tis. eur) a Miestne kultúrne stredisko (75-tis. eur), 

príspevok pre Športové a turistické služby ostal nezmenený (55-tis. 

eur), rovnako ako fi nančná podpora pre športové kluby (30 250 eur) 

a iné spoločenské organizácie (21 580 eur).

Rozpočet obecného úradu tvoriaci najväčšiu kapitolu na výdav-

kovej strane sa zvýši o 13-tis. eur v porovnaní s minulým rokom. 

Poslanci schválili obecný rozpočet na rok 2015 jednohlasne.

Po vyhodnotení hospodárenia s odpadmi za prvých desať me-

siacov roka 2014 zastupiteľstvo schválilo svoj plán práce; vyplýva 

z neho, že aj naďalej bude zasadať jedenásťkrát za rok. 

Ďalším bodom bolo zvolenie predsedov siedmich odborných 

komisií obecného zastupiteľstva. Budú ich viesť títo poslanci: Zol-

tán Takács – fi nančná a rozpočtová, Alžbeta Patakyová – komisia 

školstva a kultúry, Ladislav Sárai – poľnohospodárska a podnika-

teľská, Zoltán Molnár – komisia športu a mládeže, Juraj Miškovič 

– stavebná a územného plánu, Mária Tóthová – sociálna a zdra-

votná, Martin Lešš – komisia na kontrolu nezlučiteľnosti funkcií.

V ďalšom priebehu zastupiteľstvo prijalo uznesenie o troch ná-

jomných obecných bytoch. Do uvoľneného bytu na Športovej ulici 

č. 4 sa nasťahuje Veronika Szűcsová, do dvoch väčších bytov na 

Obchodnej ulici Lukáš Ďurika a Jarmila Györeová.

Nasledovalo udelenie obecných prospechových štipendií. Keď-

že tento rok sa neprihlásil žiadny absolvent slovenskej školy, bola 

odmenená iba jedna študentka: z dvoch maďarských uchádzačiek 

dosiahla lepší študijný priemer Rita Pásztóová, poslucháčka piate-

ho ročníka Univerzity Lóránda Eötvösa v Budapešti.

V  zasadnutí sa pokračovalo vyhlásením najlepších športovcov 

roka 2014. Návrh športovej komisie prijali všetci poslanci, a  tak 

na treťom mieste skončil futbalista Tibor Molnár, opora a kapitán 

nášho mužstva, druhé miesto obsadila iba trinásťročná Aneta Tu-

rančíková, majsterka Slovenska v zápasení, a športovkyňou roka sa 

stala hádzanárka Réka Bíziková. Réka Bíziková hrá v klube Duslo 

Šaľa, je zároveň krídelnou hráčkou našej reprezentácie a zúčastnila 

sa aj európskeho šampionátu v decembri minulého roka.

Z ďalších bodov rokovania stojí za zmienku prijatie zásad odme-

ňovania poslancov a zástupcu starostu obce. Kým Juraj Miškovič 

navrhol pokračovať v doterajšej praxi, Marianna Kesziová a An-

drás Kelemen predložili návrh na zníženie odmien. Za prvý návrh 

hlasovalo desať poslancov, dvaja boli proti. (Spomínaní dvaja ne-

závislí poslanci neskôr vyhlásili, že svoju odmenu síce prevezmú, 

avšak v  plnej výške ju venujú na uskutočnenie verejnoprospeš-

ných cieľov.) Odmeny teda ostávajú rovnaké (za jedno zasadnu-

tie, v percentách zo základného platu starostu): poslanec – 10,125; 

predseda komisie – 11,7; zástupca starostu – max. 19,125; externý 

člen komisie – 1,125.

V závere zasadnutia sa do všeobecnej rozpravy prihlásili Alžbeta 

Patakyová, Juraj Miškovič, Zoltán Molnár, Ladislav Sárai, Zoltán 

Takács, Róbert Dobosi a Zoltán Haris. Zoltán Takács

2014. december 15-én, hétfőn ült össze másodszor az új képvi-

selő-testület, hogy az ülésen elfogadott, majd közzétett ezévi költ-

ségvetés még az év vége előtt hatályos legyen. A 2015. évi községi 

költségvetés összege 4,760 millió euró, mintegy 51 ezer euróval 

több a tavalyinál, elsősorban a tervezett telekeladásokból és pályá-

zati forrásokból befolyó magasabb bevételek következtében.

A községi szervezetek közül a közszolgáltató üzemnek és a mű-

velődési központnak nyújtott támogatás nőtt (150 ezer és 75 ezer), 

a  sportlétesítményeknek juttatott összeg változatlan maradt (55 

ezer euró), akárcsak a sportegyesületeknek (30 250 euró) és civil 

szervezeteknek előirányzott (21 580 euró) támogatás.

A büdzsé kiadási oldalának legnagyobb fejezetét alkotó polgár-

mesteri hivatal költségvetése 13 000 euróval lesz magasabb a múlt 

évinél. A képviselők egyhangú szavazással elfogadták a 2015. évi 

költségvetést.

Az első tíz hónap hulladékgazdálkodásának értékelése után sa-

ját munkatervét hagyta jóvá a testület; eszerint, akárcsak koráb-

ban, ezután is évi tizenegy alkalommal fog ülésezni.

A  következő pont az önkormányzati szakbizottságok elnökei-

nek megválasztása volt. A hét bizottság élére a következő képvise-

lők kerültek: Takács Zoltán - pénzügyi és költségvetési, Pataky Er-

zsébet - iskolaügyi és kulturális, Sárai Ladislav - mezőgazdasági és 

vállalkozásfejlesztési, Molnár Zoltán - sport és ifj úsági, Miškovič 

György - építésügyi és területfejlesztési, Tóth Mária - szociális és 

egészségügyi, Lešš Martin - összeférhetetlenségi bizottság.

Három önkormányzati lakás sorsáról döntött ezt követően 

a  plénum. A  Sport utca 4. sz. alatti megüresedett lakásba Szűcs 

Veronika, az Üzletsor utcai két nagyobb lakásba Ďurika Lukáš és 

Györe Jarmila költözik be. A községi tanulmányi ösztöndíj oda-

ítélése következett. Mivel egyetlen szlovák iskolában végzett diák 

sem jelentkezett az idén, csak egy díj talált gazdára: a két magyar 

pályázó közül Pásztó Rita, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

ötödéves hallgatója tudott jobb tanulmányi átlagot felmutatni.

Az év sportolóinak kihirdetésével folytatódott az ülés. A sport-

bizottság javaslatát a  képviselők ellenszavazat nélkül elfogadták, 

így a harmadik helyen Molnár Tibor labdarúgó, csapatunk erős-

sége és kapitánya végzett, a második helyen a mindössze 13 éves 

Turančík Anett birkózó, országos bajnok, a  2014. év naszvadi 

sportolója címet pedig Bízik Réka kézilabdázó mondhatja ma-

gáénak. Bízik Réka a vágsellyei Duslo játékosa, egyben a szlovák 

válogatott szélsője, és részt vett a decemberben megrendezett Eu-

rópa-bajnokságon is.

A további pontok közül a képviselők és az alpolgármester díja-

zásának jóváhagyása érdemel említést. Míg Miškovič György az 

eddigi gyakorlat folytatását javasolta, addig KelemenAndrás és 

Keszi Marianna közös beadványa a  tiszteletdíjak csökkentésére 

irányult. Az első javaslatot tíz képviselő támogatta, ketten ellenez-

ték. (A két független képviselő később jelezte: tiszteletdíjukat fel-

veszik ugyan, ám azt közérdekű célokra fordítják.) A díjazás tehát 

változatlan marad (egy ülésre vetítve, a polgármesteri alapfi zetés 

százalékában kifejezve): képviselők - 10,125; bizottsági elnökök - 

11,7; alpolgármester - legfeljebb 19,125; külső bizottsági tagok - 

1,125. Az interpellációk során Pataky Erzsébet, Miškovič György, 

Molnár Zoltán, Sárai Ladislav, Takács Zoltán, Dobosi Róbert és 

Haris Zoltán szólalt fel. Takács Zoltán

A testület 
2. üléséről

Z 2. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Nálunk, pedagógusoknál kétszer ér véget az év. Ennek logikus 

következménye az is, hogy kétszer kezdődik, boldog új évet kí-

vánunk egymásnak augusztus végén és január elején. Kétszer is 

készítünk számadást munkánkról. Októberben a  fenntartónak 

számolunk be az előző iskolai évben elért eredményekről, intéz-

ményünk munkájáról, a kalendáriumi év kezdetén meg saját ma-

gunk tekintünk vissza és gondoljuk végig, hogy mi minden történt 

velünk az elmúlt esztendőben.

Évről évre elmondjuk, hogy élményekben és talán lélekben is 

egy kicsit gazdagabbak lettünk, mint annak előtte. Ez a gazdagság 

nem ér semmit, ha nem oszthatjuk meg másokkal... Emlékezetünk 

idővel megkopik, emlékeink elhalványodnak, feledésbe merülnek, 

ezért úgy gondoltam, hogy az el-

múlt évben átélt élményeinket, 

eseményeinket dióhéjban meg-

osztom a tisztelt olvasókkal.

A  januári hónap a  karácsonyi 

szünettel folytatódott, azaz kez-

dődött. Az iskolai versenyek ek-

kor már lezárultak, elkezdődtek 

a járási, kerületi, országos szintű 

fordulókra való előkészületek. 

Folytatódott az ősz folyamán 

beindult óvodások iskolacsalogatója, melynek sikeres 

kicsúcsosodása a februári beiratkozásnál mutatkozott 

meg. Ebben a hónapban ünnepeltük a magyar kultúra 

napját, melyet egybekötöttük a  helyi vers- és próza-

mondó versennyel. A hónap végén bizonyítványosztás 

nem volt, de a  szülők írásbeli kivonatot kaptak gyer-

mekük félévi tanulmányi eredményéről.

Február elején zajlott a  beiratkozás, mely intézmé-

nyünk és létünk fontos eseménye. Az iskolacsalogató 

rendezvénysorozat által szorosan együttműködtünk az 

óvodákkal, így a  szeptemberi beilleszkedések is zök-

kenőmentesek voltak. Farsangi jelmezbálunk a szülők 

kreativitásának köszönhetően jól sikerült.

A  márciusi hónap a  kilencedikesek országos tudásszint felmé-

réséről szólt. Rengeteg felkészülés, összpontosítás, rendhagyó óra-

rend előzte meg a középiskolába készülő tanulóink megméretteté-

sét. Nemzeti ünnepünk megemlékezéséről sem feledkeztünk meg, 

mint ahogy a könyvhónapról, az értő olvasás fontosságáról sem.

A tavasz nem múlhatott el „Tavaszköszöntő” nélkül. Így volt ez 

áprilisban is, melyre lázasan készült az iskola apraja-nagyja. A hó-

nap vége igencsak eseménydúsra sikeredett. A  Föld napja alkal-

mából a komáromi születésű Bujna Zoltán kerékpáros, világutazó 

érkezett iskolánkba és tartott élménybeszámolót a Teheránig tartó 

kalandos kerékpáros útjáról. A tánc világnapját is ebben a hónap-

ban ünnepeltük, ezen kívül volt még tavaszi papírgyűjtés, meseíró-

verseny és húsvétváró kézműves foglalkozás is.

Májusban a szülői munkaközösséggel karöltve majálist rendez-

tünk, melyre Budapestről érkezett a zenekar, és biztosította a kitű-

nő hangulatot. Alsós tanulóink Korpácson (Krpáčovo) voltak ter-

mészetiskolában, majd a  hónap végén rendhagyó gyermeknapot 

tartottunk. Mindenkinek – tanulóknak, pedagógusoknak – egy 

éjszakára az iskola lett a  szálláshelye. Szavakkal elmondani nem 

lehet, milyen fergeteges diszkó volt az iskola dísztermében, ahol 

a kicsik a nagyokkal együtt, villogó égősor fényében, ropták a tán-

cot. A hosszúra nyúlt ékszakai beszélgetések után másnap az érsek-

újvári moziban zártuk a gyermeknapot.

„Június volt s  ujjongtunk, nincs tovább, / Most gyertek sza-

bad mellű örömök / S pusztuljatok bilincses iskolák.” – írja Ady 

Endre egyik versében. A tanév végéhez közeledve megrendeztük 

a suliolimpiát, kiértékeltük versenyeinket, tanulmányi eredménye-

inket és természetesen lezártuk az évet, melyet az ünnepélyes tan-

évzáró és a bizonyítványosztás tett véglegessé.

Következett a megérdemelt két hónapos nyári szünidő. Hozzá-

teszem, a tanulók részére! Mi, pedagógusok július elején lezártuk 

a pedagógiai dokumentációkat, rendszereztük dolgainkat, és per-

sze továbbképeztük magunkat a nyári egyetemek nyújtotta képzé-

seken. Ezek után következett a mi pihenésünk, szabadságunk. 

Augusztus utolsó hete és szeptember eleje az új tanévre való fel-

készülés jegyében telt. Olyan ez, mint a víz körforgása. Meg-meg-

újul, ismétlődik. Az új tanévet iskolánk újraindításának 65. évfor-

dulójára emlékezve indítottuk. Ebben a hónapban már 

hagyományosan, a  falunapok keretében, kilencedik 

alkalommal rendeztük meg a „Volt diákok találkozó-

ját”, melyre évről-évre szívesebben járnak az itt tanított 

diákok, nyugdíjas pedagógusok. Jóleső érzés, mikor 

a jelenlegi tantestület tagjai körbeveszik volt tanítóin-

kat és „tegeződve, kollegiálisan” beszélgetnek minden 

tekintélyt és tiszteletet megadva.

Októberben az aradi vértanúkra emlékeztünk, bein-

dítottuk a  szakköri foglalkozásokat és megrendeztük 

az idősek hónapja alkalmából a  „Segítő kezek hetét”, 

melyen idős embereknek 

ajánlottuk fel segítségünket. 

Beindultak a  versenyekre 

való felkészülések, készí-

tettünk őszi termésekből 

kiállítást, megkezdte mun-

káját a  diákparlament is. 

Lehetőséget adtunk a  kör-

nyező középiskoláknak 

a pályaválasztási héten belül 

iskolabemutatókat tartani 

végzőseinknek.

A Rákóczi Szövetség ösztöndíjátadása az első osztályos tanulók 

szüleinek novemberben történt. Megkezdte munkáját az iskolacsa-

logató, elkezdődtek az anyaggyűjtések az évkönyvre, iskolaújságra 

és az iskolai naptárra. Az iskolai klubosok már a Mikulás-ünne-

pélyre készültek.

A gyerekek számára december jórészt a karácsonyról, az ünnep-

ről és az ünnepvárásról szól. Nem volt ez másként a mi alapisko-

lánkban sem. Az ünnepekre való készülődést kb. tizennegyedik éve 

az adventi koszorúk kiállításával egybekötött versennyel kezdtük, 

melyre most közel ötvenféle koszorút készítettek tanulóink. Még 

„ehetőt” is. Az értékes díjakat a helyi kiskertészek szövetsége bizto-

sította számunkra. Volt még karácsonyi virágkötészet, fellépés a he-

lyi Agrorent nyugdíjas-találkozóján, karácsonyi cimbalomkoncert, 

betlehemes játék az iskolában, templomban. (2013-ban iskolánk di-

ákjai több mint 70 „cipődobozos” ajándékcsomagot készítettek rá-

szoruló gyermekek részére.) Sajnos, ez évben minden igyekezetünk 

és segítő szándékunk ellenére nem indult régiónkban Nyilas Misi 

segélyakció, de egymás megajándékozásából így sem volt hiány.

S  így bezárult egy 365 napot magába foglaló év. Sikerek, él-

mények, tapasztalatok kavalkádja. Vannak visszatérő, ismétlődő 

rendezvények, de mégsem egyformák. Változnak a szereplők, vál-

tozunk mi is, változik a  körülöttünk lévő világ is. És ez így van 

rendjén. Hát, hajrá új év!

Az alapiskola és minden alkalmazottja nevében egészségben, si-

kerekben és egymás megértésében gazdag új esztendőt kívánok!

 Mgr. Pinke Ivett

Eseményekkel teli év az alapiskolában
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A  téglából, deszkából épült hosszú, cseréptetős gépszín és kovács-

műhely, gyerekkoromból visszaemlékezve is jellegzetes építmény volt 

a Betekints-köz és a Felső utca sarkán, egészen a közelmúltig, míg né-

hány évvel ezelőtt a  porta jelenlegi tulajdonosa le nem bontotta azt. 

Számtalanszor ment el mellette 

az ember az egykori, templom 

előtti főtérről moziba menet. 

S a maga korában, a porta má-

sik oldalán, a gépszínnel párhu-

zamosan futó hosszú, tornácos, 

a falusi parasztházak ablakainál 

nagyobb, elől kétablakos lakóház 

sem volt kimondottan az akkori, 

naszvadi lakóházakra jellemző 

építmény. Iparosháznak épült 

ugyanis annak idején, a községi 

gépészkovácsként a  szomszé-

dos Ímelyről Naszvadra került 

Cservenka Zsigmond és család-

ja otthonaként. Az én gyerek-

koromban már persze a  legfi a-

talabb Cservenka-fi vér, Pál, és 

annak családja, majd később, 

özvegye lakta, egészen a közelmúltig.

A  Cservenka-família azonban, nem is kimondottan ímelyi família 

volt. A család ősei Ohaj, Húl környékéről kerültek annak idején pász-

torként Ímelyre. Az 1883-ban született Cservenka Zsigmond középső 

fi a, László elmondása alapján, négyévesen teljesen árva lett, innentől 

kezdve egyik rokona nevelte. Felcseperedve későbbi apósánál, a  szin-

tén ímelyi Csengel kovácsmesternél tanulta ki a gépészkovács szakmát. 

A mesterlevél megszerzése után költözött feleségével, a nála egy évvel 

fi atalabb Csengel Alojziával Naszvadra. Három fi uk született, József 

1907-ben, László 1910-ben, Pál pedig 1917-ben. Cservenka Zsigmond 

aránylag fi atalon, ötvenéves korában halt meg 1933-ban. Felesége jó né-

hány évvel túlélte őt. A  tipikusnak vagy hagyományosnak mondható 

községi kovácskodáson túl, a  család a  két háború közötti időszakban 

egyebek mellett cséplőgépet is üzemeltetett. Érdekes dokumentuma 

ennek egy 1938-ból, már jóval a  családfő halálát követő időszakból 

származó fotográfi a, melyen egy, a  komá-

romi Ipowitz műhelyben ezidőben önjáróvá 

átalakított gőzgép látható. Ez, illetve az ilyen 

típusú gépek hajtották szíjáttétellel nyaran-

ta a  gazdaudvarról gazdaudvarra vándorló 

cséplőgépeket.

A három Cservenka-fi ú közül a középső, 

László volt az, aki továbbvitte édesapja mes-

terségét. Nagyon ügyes kezű mesterember 

volt. Még úgy is, hogy régebben, valamilyen 

baleset folytán egyik kezének szinte vala-

mennyi ujját elvesztette. Bogyóvárban élt 

párjával, Lujzi nénivel, pár háznyira mind-

össze a  mi portánktól. Így azóta, amióta 

majdhogynem szomszédok lettünk, jó né-

hányszor személyesen is megtapasztalhat-

tam mesterségbeli tudását. Bár ő már nem 

gépészkovácsként, hanem géplakatosként 

titulálta a maga mesterségét, ám bámulato-

san ügyes mestere volt bárminemű fémmegmunkálásnak, bárminemű 

gépészeti feladat megoldásának. Kilencvenévesen még autóval ment 

párjával a vasárnapi misére, és talán kevesek tudják azt, hogy a helyi 

temetőben található, akár kovácsolt, akár hegesztett fémkereszt (így 

szüleinek két fémkeresztje is) az ő keze nyomát viseli. S  amit magá-

ról a famíliáról tudok, és ami alapján egyáltalán nekibátorodhattam e 

visszaemlékezés papírra vetésének, azt is döntő többségében neki és 

feleségének, Lujzi nénének köszönhetem. Egyetlen lányuk, Edit, Mar-

tinban él családjával. Én személyesen arra ugyan nem emlékezhetek, 

mivel később költöztem csak az utcába, a nálam régebbi utcabeliektől 

tudom, Ottó unokájuk annak idején sok nyarat töltött a  bogyóvári 

portán. A három testvér közül Laci bácsi élt a legtovább, valamikor az 

ezredforduló utáni évek valamelyikében ment el. Néhány évvel utána 

követte őt élete párja is.

A fi vérek közül a legidősebb, József, egyidős volt apámmal. Egy osz-

tályba is jártak annak idején a helyi elemi iskolában. Cservenka Józsi, 

mert apám csak mindig így emlegette őt, egyedüliként tanult tovább 

korosztályából. A  Komáromi Bencés Gimnáziumban érettségizett, 

majd teológiát végzett Nagyszombatban, és 1933-ban pappá szen-

telték. Néhány éve, a véletlen folytán került hozzám egy imakönyvbe 

való kis szentkép, amely a  frissen szentelt Cservenka József naszvadi, 

első szentmiséjének alkalmából lett nyomtatva. Furcsa fi ntora a  sors-

nak, édesapja, Cservenka Zsigmond, fi ának első miséjét már nem él-

Amikor még együtt volt a család

Az Ipowitz-műhelyben önjáróvá átalakított gőzgép

Cservenka László a második sor jobboldalán, egy régi osztályképen

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:

A Cservenka család

C

B

A

* Gaál István távozása. Gaál István nyug. naszvadi plebános eddig 

betegsége miatt még a régi plebániáján tartózkodott, most azon-

ban Sopronba költözködik véglegesen, ahol az apácák gondozása 

és ápolása alatt lesz.                              (Esztergom, 1917. január 21.)

ANNO.. .
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hette meg. Ha pontos a  két adat, fi ának „elsőmiséje” előtt tíz nappal 

távozott az élők sorából... Ismereteim szerint mintegy tíz éven át káp-

lánkodott Komjáton, Diószegen, Pozsonypüspökin és egy Závod nevű 

településen, majd kilépett a papi rendből, és tanár lett. Verebélyen és 

Čadcán tanított, majd Kassára került. Teológiai végzettségét az első két 

egyetemi évnek ismerték el, a további egyetemi éveket magánúton vé-

gezte el. Kassán egyik szervezője a magyar felső ipari iskolának (a mai 

„iparinak”), rövid ideig annak igazgatói tisztét is betölti. Mivel azonban 

(Cservenka László elmondása szerint) az ő hatására sok tanuló átmegy 

abban az időben a szlovák iskolából az általa irányított magyarba, le-

váltják őt posztjáról. Ám tanárként nyugdíjazásáig az iskolában dol-

gozik (és van ma is Naszvadon néhány volt „iparista”, akik valamilyen 

módon igénybe vették naszvadi kötődését és segítőkészségét). Felesége, 

Gvora Margit szintén tanárnő volt, családjuk nem volt. Tudomásom 

szerint a kassai városi temetőben nyugszanak.

Hármuk közül a  legfi atalabb, Pál kereskedő lett. Ha jól tájolom be 

a korabeli fényképet meg az emlékeimet, a képen látható vegyeskeres-

kedése az Új utcában, az Imely felé vezető főút jobb oldalán, a mai bap-

tista templommal szembeni házak valamelyikében volt. Ő lakott végig, 

családjával a Betekints-köz sarkán a Cservenka-portán, ám, ha emlé-

kezetem nem csal, a három fi vér közül ő, a legfi atalabb ment el a leg-

korábban. Özvegye, Kláris Szerénke, még jó ideig lakta ezután a házat, 

mígnem előrehaladott korára való tekintettel, a Nyírfa utcában élő Gabi 

lányához költözött, és ott él ma is. Ebben a  családban, ha jól tudom, 

négy lánygyermek született, kettő közülük ma is itt él a faluban.

Most, hogy mindezt leírtam, még inkább elgondolkodtatnak a  leír-

takhoz kötődő gondolatok és következtetések; nagyjából egy évszázad 

telt el aközben, hogy Cservenka Zsigmond letelepedett Naszvadon, 

és hogy a család utolsó férfi sarja, Cservenka László eltávozott az élők 

sorából. Mivel úgy az ő, mint Pál öccse ágán is csak lány-utódok szü-

lettek, a Cservenka név itt, nálunk, nem öröklődik tovább. Laci bácsi 

volt az utolsó viselője ennek a névnek a  faluban. És ha nem tévedek, 

sem a Cservenka, sem a Csengel név nem fordul elő napjainkban már 

Imelyen sem. Pedig történelmi távlatokban mindössze egy röpke évszá-

zadról van szó. S lám, mégis, egy röpke évszázadnyi idő is elég ahhoz, 

hogy egy-egy név feltűnjön, gyökeret eresszen, majd lassan el is tűnjön 

egy közösség tudatában, tudatából. Temetőinkben talán még egy ideig 

megmaradnak. Ott is addig, míg az enyésző fejfákról is el nem hordja 

őket lassan a szél...

Cservenka József újmisés emléklapja...                                   ...és annak hátoldala

Cservenka Pál vegyeskereskedése

Balról: József, Pál, Cservenkáné Csengel Alojzia és László

Az átalakítást igazoló dokumentum

Kovácsolt fémkereszt 
a naszvadi temetőben
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Milí priatelia, udalosti, ktoré sa dejú 

v tomto svete posledné týždne či mesiace nás 

nútia premýšľať nad niečím, čo nás doteraz 

možno nikdy nenapadlo. Terorizmus, vojny 

a násilie, denno denné pohľady na krutosť, 

s ktorou sa potýkajú tisíce ľudí na tejto zemi, 

sociálna situácia vo svete, to všetko v  nás 

vyvoláva otázky. Otázky bezpečnosti, istoty, 

zázemia, vlastného života, ľudskej existencie, 

nášho pohodlia a  podobné. Život a  svet sa 

veľmi rýchlo menia a  človek musí premýš-

ľať nad vecami, ktoré doteraz nepotreboval 

nikdy riešiť. Je to neistý svet so všetkým, čo 

sa v ňom odohráva. Len pár týždňov dozadu 

to bol Paríž, moderné mesto, ktoré ostalo na 

niekoľko dní paralyzované strachom 

z teroristických útokov. Štrnásť rokov 

dozadu to bol zasa New York, mesto 

ktorého dve najväčšie symboly, veže 

svetového obchodného centra, boli 

pohltené v  prachu a  dyme po nára-

ze dvoch lietadiel. Aj v dnešnej dobe 

viac než polovica obyvateľov planéty – 

vyše 3 miliardy – žije v chudobe a na 

deň musí vyžiť z menej než 3 eurami. 

Jedna miliarda detí trpí na chudobu 

v rozvojových krajinách zeme. Niečo, 

čo sme doteraz nevnímali, ale vďaka 

moderným technológiám to máme 

možnosť vidieť denno denne. Tieto 

udalosti sú niečím, s  čím sa človek 

dnešnej doby v našej zemepisnej šír-

ke, ktorý už nezažil vojnu a žil si skôr 

v pohodlí ako v strachu, nemusel dlho 

vyrovnávať. Svet sa mení a mení sa aj 

človek a jeho reakcie na tieto udalosti.

Ale nemusíme ísť pre zmeny vo 

svete tak ďaleko. Vďaka Bohu, zatiaľ 

v  našej krajine nezažívame teroriz-

mus ani vojenské operácie na našom 

území. Nepatríme medzi rozvojové 

krajiny. Avšak aj na Slovensku preží-

vame zmeny. Niektoré sú zmenami 

k  väčšiemu pohodliu a  komfortu, iné zasa 

privádzajú človeka do neistoty a do strachu 

o budúcnosť. Ľudia, ktorí roky pracovali zra-

zu prichádzajú o  prácu a  stáva sa pre nich 

takmer nemožným si nájsť novú. Veci, kto-

ré roky fungovali zrazu ustupujú niečomu 

novému, modernému a  my sa vieme ťažko 

prispôsobiť a  ťažko si zvyknúť. Zvyknem 

často počúvať, že dnešný svet je iný, dnešná 

mládež je iná, dnešný človek je iný ako člo-

vek, ktorého sme poznali kedysi. Každý dnes 

má svoju pravdu, a  tú mu treba tolerovať, 

neexistuje už len jedna pravda. Veci už nie 

sú rozdelené na dobré a zlé, ale dobrým sa 

stáva všetko, čo človeku vyhovuje a  čo sa 

mu páči a zlým všetko, čo mu bráni v akejsi 

slobode a k tomu, aby si robil čo chce. Tra-

dičné hodnoty stratili svoj obsah a prijímajú 

sa skôr ako prekážka k  rýchlejšiemu rastu 

človeka k jeho slobode. Napriek tomu (alebo 

práve kvôli tomu), že je človek omnoho viac 

informovanejší, slobodnejší a  nezávislejší, 

rastie rapídne počet depresií, stresu, úzkosti, 

duševných chorôb a ľudí zažívajúcich denno 

denne strach. Preto tu vznikajú otázky, s kto-

rými sa človek často v dnešnej dobe konfron-

tuje. Aký má život zmysel? Čo je naplnením 

a zmyslom života? Prečo sme vôbec na tejto 

zemi? Ako žiť tento život v radosti a v pokoji 

a nie v strachu a depresiách?

Keď som nad tým celým premýšľal, napa-

dla ma len jedna vec. Ako ľudia toho vieme 

pramálo na to, aby sme si mysleli, že vieme 

plnohodnotne a správne naložiť s naším ži-

votom. Vieme príliš málo na to, aby sme ve-

deli pomenovať a rozoznať dobro od zla. Sme 

obmedzené tvory, každý z nás robí len to, čo 

momentálne považuje za správne a často sa 

mýlime a robíme chyby. Vo väčšine prípadov 

si vieme len škodiť, škodiť druhým okolo 

nás, spôsobovať konfl ikty, hádky, vyvolávať 

nenávisť a izoláciu. Stačí sa pozrieť na histó-

riu ľudstva, na všetko to, čo človek vyvolal 

a  spôsobil kvôli vlastnému egu, vlastnému 

chceniu, kvôli túžbe po moci, kvôli fanatic-

kým presvedčeniam.

Mnohým ľuďom chýba zmysel života, nie-

čo, čo by dodávalo ich existencií význam, 

hlbší obsah, pochopenie a  naplnenie. Veľa 

vecí dramaticky negatívne vplýva na život 

človeka a  dokresľuje to jeho osobnosť. So-

ciálne postavenie, chudoba, frustrácia zo 

sveta, v  ktorom žijeme, nezamestnanosť, 

nedostupnosť vzdelania atď... Aj to je často 

dôvodom toho, prečo sa človek otočí proti 

životu a volí si rôzne radikálne riešenia, kto-

ré nakoniec skonzumujú jeho život a žiaľ, aj 

životy iných. Zdá sa, že človek nemá riešenie 

a  nie je ho schopný dosiahnuť. Všetky rie-

šenia, s  ktorými človek prišiel zatiaľ padli 

a zlyhali.

Napriek tomu všetkému, ako toto celé znie 

zle, máme obrovskú nádej, pretože existuje 

riešenie. Verím však tomu, že to riešenie ne-

máme v  sebe. Je mimo nás. Zmysel života, 

dôvody našej existencie, naplnenie života 

tak, aby ho človek prežil zmysluplne 

a  bez strachu z  toho, čo zasa tento 

svet vyvedie... to všetko mne osobne 

ponúkol Ježišu Kristus v  osobnom 

vzťahu s  Ním. Boh dáva riešenie 

a pohľad na situáciu ľudstva. Človek, 

ktorý podľahol hriechu a dobrovoľ-

ne sa rozhodol žiť život bez Boha 

v odlúčení od Neho má nádej, ktorú 

mu ponúka ten istý Boh, ktorému sa 

človek otočil chrbtom. Boh poslal 

svojho jediného syna, Ježiša Krista, 

aby ten zažil na vlastnej koži krutosť 

ľudstva, opovrhnutie a  odmietnutie 

ľudí. Človek Ježiša Krista popravil 

a  myslel si, že robí dobre, že robí 

správne. V skutočnosti Ježiš zomie-

ral dobrovoľne... ak by chcel, nič ho 

na kríži neudrží. Avšak rozhodol sa 

zomrieť s menom každého jedného 

z  nás vo svojom srdci, aby sme my 

raz na ceste svojím životom mohli 

spoznať túto jeho lásku a prijať jeho 

obeť.

Verím, že riešenie rôznych prob-

lémov v  našom svete ponúka Boh. 

Boh, ktorý mení srdcia, charakter 

a život človeka. Boh, ktorý vie, aké je 

to žiť na tejto zemi a trpieť pod útlakom člo-

veka. Boh, ktorý zažil zabitie zo strany sfana-

tizovaných ľudí hľadajúcich len svoje vlastné 

dobro a  moc. Potrebujeme sa ako ľudstvo 

vrátiť k Bohu, k hodnotám, ktoré nám Boh 

ponúka, k životu, ktorý nám Boh dáva. Ne-

hovorím, že sa potom nebudú diať veci, aké 

sa udiali vo Francúzsku, nehovorím že chu-

doba a hlad vymizne z povrchu tejto zeme. 

Ani nehovorím, že nám zrazu zázračne na-

rastie konto v našej banke. Len verím tomu, 

že život s Bohom dáva viac pokoja a odvahy 

aj pre ťažké dni, ktoré zažívame vo svojom 

živote. A verím tomu, že život s Bohom dáva 

viac zmyslu a porozumenia pre môj samot-

ný život, pre moju existenciu na tejto planéte 

a  pre moje pochopenia sveta, v  ktorom ži-

jem. Martin Tobak

Pre dušu Máme obrovskú nádejMáme obrovskú nádej

Ilustračné foto
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Vianočné trhy
Pravú rozprávkovú vianočnú atmosféru sme 14. decembra 2014 zažili na 

Christkindlmarkt, na najväčších a najznámejších vianočných trhoch vo Vied-

ni. Vianočné trhy sa uskutočnia každoročne na Rathausplatz. Čaro adventu 

v  priestoroch radnice i  pred ňou sa z  diaľky hlásil jasne osvetlenou „Anjel-

skou alejou” a zdobenými vstupnými bránami do parku medzi parlamentom 

a Viedenskou univerzitou. Pozoruhodne zdobené stromčeky a  rozprávkové 

bytosti v parku pri viedenskej radnici nás okúzlili. Nechali sme sa zlákať na 

vianočný punč v rozmanitých variáciách, na pečené gaštany, koláče, nádher-

né vianočné ozdoby, doplnky a hračky z dreva i z keramiky. A inšpirovali sme 

sa nápadmi na vianočné darčeky v niektorom z vyše 150 stánkov. 

V Ľudovej hale viedenskej radnice boli pre deti k dispozícii unikátne remeselné dielne pod odborným vede-

ním. Najmenší návštevníci mali možnosť si v pekárni vytvarovať a upiecť vlastné vianočné pečivo.

Na každého dýchlo čaro Vianoc, ktoré doplnil bohatý program pre dospelých aj deti.

Novoročná lyžovačka
Novoročnú lyžovačku sme zorganizovali 2.-5. januára 2015 do našich obľúbených hôr, na Moravu. Tento rok 

sme sa ubytovali v Rožnove pod Radhoštěm v hoteli „Relax”, ktorý nám ponúkol príjemné ubytovanie s pol-

penziou.

V  sobotu sme cestovali za snehom do blízkeho lyžiarskeho strediska do Bílej. V  nedeľu sme mali v  pláne 

navštíviť lyžiarske stredisko v Pustevnom, ale kvôli poľadovici sme sa radšej vybrali zase na Bílú, kde cesta nie je 

taká strmá. Po večeroch účastníci vysedávali v spoločenskej miestnosti, kde si zahrali spoločenské hry, rozprávali 

sa o denných zážitkoch, ktoré prežili na svahu, zaplávali si v bazéne, relaxovali vo vírivke, zahrali si stolný tenis, 

kolky... Niektorí účastníci navštívili Valašské múzeum – drevené mestečko, ktoré je najstaršie múzeum v strednej 

Európe, vzniklo v roku 1925. V pondelok kvôli hustému sneženiu sme sa rozhodli odchádzať domov skôr.

Snehu bolo dosť, takže milovníci lyžovania a snowboardu sa mohli venovať športu, ostatní zase mohli využiť 

služby hotelu Relax. Cítili sme sa dobre a zmysluplne sme využili prvé dni nového roka. -cvč-

Karácsonyi vásár
2014. december 14-én advent alkalmából ellátogattunk az 

osztrák fővárosba, a varázslatos bécsi karácsonyi vásárra, amikor 

is a városháza előtti tér, a Rathausplatz, fénylő mesevilággá vál-

tozott. A körülbelül 150 stand karácsonyi ajándékokat, fenyődí-

szeket, édességeket és meleg italokat kínált. A környező fák pe-

dig ünnepi díszben csillogtak és fényárba borították a környéket. 

A gyermekek számára külön programmal készültek a városháza 

patinás épületében, ahol nagyon szép karácsonyi ajándékokat 

készíthettek a kézműves foglakozásokon.

A hamisítatlan karácsonyi hangulat mindenkit megihletett, és kellemes élmé-

nyekkel gazdagított.

Újévi síkirándulás
Január elején négynapos síkirándulásra indultunk a  morva hegyekbe. Idén 

Rožnov pod Radhoštem városában foglaltunk szállást a háromcsillagos Relax hotel-

ben. Szombaton és vasárnap a közeli Bílára mentünk síelni, ahol a kezdőktől a hala-

dókig mindenki megtalálta a neki megfelelő pályát. Esténként kihasználtuk a hotel 

nyújtotta szolgáltatásokat, a medencét, pezsgőfürdőt, tekepályát, asztaliteniszt...

Szándékunkban állt ellátogatni Pustevnyre is, de a  jeges, meredek út miatt 

inkább lemondtunk róla.

A  résztvevők érdeklődésükhöz mérten választhattak: meglátogatták a  helyi 

skanzent, amely Közép-Európa legrégebbi falumúzeuma, ahol megtekinthették 

a táj jellegzetes népművészeti alkotásait, mások városlátogatásra és emléktárgyak 

vásárlására használták ki a szabadidőt.

Összességében kötetlenül, hasznosan és tartalmasan töltöttük el az ott lévő 

napokat, mindenki általános megelégedésére. -szk-

Negyedévenként rendezi meg a polgári ügyek 

testülete azon ünnepségét, melyen a hatvan éves és 

azon felül a félkerek, illetve kerek születésnapjukat 

ünneplő polgártársainkat köszöntik. Így volt ez 2015. 

január 14-én is, amikor a meghívott ünnepeltek kö-

zül tizennyolcan részt is vettek a  nyugdíjasklubban 

megtartott ünnepségen. Név szerint, (60) Petró Má-

ria, Simonics Anna, Torma Tibor, (65) Babicz Kata-

lin, Kiss Erzsébet, Mátyus János, Németh Magdaléna, 

Alexander Pálenkáš, Tóth Lajos, (70) Eva Adamiková, 

Danics Mária, Fekete József, Tobolka Erzsébet, (75) 

Dobosi László, (80) Bucsek Boldizsár, Turcsek Margit, 

(90) Kovács Hermin.

A Hurban utcai óvodások és a nyugdíjasklub ének-

karának műsorával vette kezdetét az ünnepség, majd 

községünk polgármestere, dr. Haris József köszöntöt-

te a megjelenteket. Ezt követően az ünnepeltek beje-

gyezték nevüket az emlékkönyvbe, majd községünk 

polgármesterének külön jókívánságai közepette ve-

hették át az ajándékot.

A szép korúak közül Kovács Hermin nénit szeret-

ném külön is megemlíteni, aki 90 évesen is eljött az 

ünnepségre. Nem csodálkozom, hisz Hermin néni 

mindig is aktív tagja volt közösségünknek. A fi atalab-

bak bizonyára nem ismerik, de az idősebbek jól emlé-

keznek rá. A rendszerváltást megelőző években közel 

húsz társadalmi szervezet működött községünkben. 

Ezek közül a Nőszövetségnek volt hosszú éveken át az 

elnöke. Napjainkban naszvadi lakosként Ógyallán él 

az idősek otthonában, de ha teheti, szívesen jön „haza 

Naszvadra”. Hermin néninek ez úton is gratulálunk, 

de gratulálunk mindazoknak, akik az elmúlt negyed-

évben ünnepelték kerek vagy félkerek évfordulójukat.

  -HF-

A naszvadi temető volt a helyszíne 2014. december 19-én a Naszvadiak Pol-

gári Egyesülete által szervezett első világháborús megemlékezésnek. Takács 

Zoltán megnyitójában elmondta, az egyesület tagjai az eseménnyel az elesett 

naszvadi katonáknak szerettek volna emléket állítani a nagy háború kitörésé-

nek 100. évfordulóján. Németh Gyula ezután rövid beszédben foglalta össze, 

hogy százötven áldozatról van tudomásunk, akik közül mindössze egy nyug-

szik a naszvadi temetőben. A többiekről, néhány kivételtől eltekintve, akiknek 

történetére külön kitért, a nevükön kívül nem sokat tudni. A szónok kiemelte, 

a háborút alig két évtized múltán egy még szörnyűbb világégés követte, amely 

után az európai közvélemény kizártnak tartotta újabb fegyveres konfl iktus ki-

robbanását a kontinensen. A délszláv háború azonban erre alaposan rácáfolt. 

Hogy mennyire, azt Németh Gyula egy beszédes párhuzammal érzékeltette: 

a naszvadi Paluska Gyula a háború idején a szerbiai Mitrovicában halt meg, 

és ugyanott teljesítettek szolgálatot nyolc évtizeddel később, a balkáni hábo-

rú alatt a szlovák békefenntartók. A beszédet követően a jelenlévők koszorút 

helyeztek el azon a síremléken, melyen a második világháborúban elesettek 

nevei mellett két első világháborús áldozaté is szerepel. Erre is utalva hangzott 

el az esemény végén: ezekre a naszvadi férfi akra ma szinte semmi sem em-

lékeztet falunkban, ám reméljük, hogy egyszer, néhány év múlva egy másik 

helyen, egy méltó emlékhelyen adózhatunk emléküknek.  -TZ-

Ünnepség a nyugdíjasklubban

Kovács Hermin

Koszorúzás a naszvadi temetőbenKoszorúzás a naszvadi temetőben

Centrum voľného času Nesvady - Szabadidőközpont Naszvad
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OZNAMUJE, 
že prišiel čas, keď už netreba kilometre cestovať, 

aby ste zaobstarali kvalitné zariadenia

TUDATJA, 
hogy eljött az idő, amikor nem kell kilométereket 

utazni, hogy minőségi szerelvényeket vásároljanak

  Vykurovacia technika
  Inštalácia plynu a vody

  Strojárstvo pre budovy

  Fűtéstechnika
  Gáz- és vízszerelés

  Épületgépészet

Zabezpečujeme profesionálne služby 
pre modernizáciu vykurovania

Profi  szolgáltatások 
a fűtéskorszerűsítés területén

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA NAJLEPŠIU CENUKVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA NAJLEPŠIU CENU

MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG A LEGJOBB ÁRONMINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG A LEGJOBB ÁRON

Turecká 1, 

Nesvady 946 51

Tel.: +421 35 770 1234

Mobil: +421 905 827 069 E-mail: info@ajtrade.sk

Török u. 1. 

Naszvad 946 51

Tel.: +421 35 770 1234

Mobil: +421 905 827 069 E-mail: info@ajtrade.sk

180 €

180 €

294 €

294 €

1085 €

1085 €
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Milí čitatelia, rodičia predškolákov, v dňoch 5.-6. febru-

ára sa na ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským Komen-

ského 21 v Nesvadoch uskutoční zápis detí do I. ročníka.

Podľa údajov Nového času v minulom školskom roku 

zapísali školy do prvého ročníka 55 741 budúcich školá-

kov, pričom 4 744 „nezrelých” detí dostalo odklad škol-

skej dochádzky. To znamená, že ostali ešte na rok v ma-

terskej škole alebo ich rodičia umiestnili v  takzvanom 

nultom ročníku, ktorý ponúkala aj naša základná škola.

● Ako prebieha zápis, ako naň môžete pripraviť 
svoje dieťa a čo všetko by mal ovládať bu-
dúci malý školák?

K  zápisom do prvých tried sa musia dosta-

viť všetky deti, ktoré k 31. augustu dosiahnu 

šesť rokov veku. Základným, ale nie najdô-

ležitejším predpokladom pre vstup dieťaťa 

do školy je teda jeho vek. Budúci prvák by 

mal podľa odborníkov poznať svoje meno, 

priezvisko a  adresu svojho bydliska a  ve-

dieť: samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať 

gombíky a zaviazať šnúrky, samostatne sa 

najesť a obslúžiť na WC, správne vyslovo-

vať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynule aj 

v zložitejších vetách, kresliť tak, že línie sú 

pevné a neroztrasené, nakresliť postavu so 

všetkými základnými znakmi, vystrihnúť 

jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, 

poznať základné farby a  spočítať predmety do 

„päť”, rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozu-

mieť jej obsahu, naučiť sa naspamäť detskú pes-

ničku alebo básničku, vysloviť krátke slovo sa-

mostatne po hláskach, orientovať sa v  priestore, 

vedieť kde je „vpredu”, „vzadu”, „hore”, „dole”, „vpra-

vo”, „vľavo”.

● Aké správanie sa očakáva od budúceho školáka? 
Vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút, začatú prácu 

alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha, 

na nové prostredie a  osoby si zvyká bez väčších problémov 

(neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká), väčšinou sa hráva 

spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deť-

mi bojazlivý a plačlivý, nie je agresívny, spory s deťmi dokáže 

riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti, v jeho správaní 

by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prs-

tov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie, neza-

jakáva sa pri reči, nepomočuje sa pamätať niekoľko básničiek 

a riekaniek, vedieť svoje meno, vek.

● Ako prebieha zápis
Termín zápisu je v dňoch 5.-6. februára 2015 v čase od 13,00 

do 17,00 hodiny v učebni nultého ročníka. Informácie o zápise 

rodičia môžu nájsť na internetovej stránke školy, na výveske 

školy a na plagátoch vyvesených v materských školách a na ve-

rejných priestranstvách.

Na zápis prichádza rodič s dieťaťom; prinesie si so sebou ob-

čiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Ide o prvé stretnutie dieťaťa s učiteľkou – pri rozhovore, hre 

a rôznych činnostiach prejaví dieťa svoje schopnosti, učiteľka 

sleduje jeho pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa 

na určitú činnosť. Rodič zatiaľ diktuje údaje o dieťati ďalšej uči-

teľke.

Škola potom do 30 dní pošle oznámenie o ne/prijatí dieťaťa 

do školy.

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do prvého ročníka 

ZŠ dovŕši 6 rokov a  dosiahne školskú spôsobilosť - 

rozumie sa ňou primeraná psychická, telesná a so-

ciálna vyspelosť.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade za-

čiatku plnenia povinnej školskej dochádzky 

o  jeden školský rok, a  to vždy na žia-

dosť rodiča. Súčasťou žiadosti musí 

byť odporučenie detského lekára 

a príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva, psychológa či logopéda. 

Riaditeľ môže rozhodnúť o odklade aj 

na návrh materskej školy. Podmien-

kou je však aj v tomto prípade infor-

movaný súhlas rodiča.

Rodič sa potom sám rozhodne, či 

jeho dieťa bude v  prípade odkladu 

navštevovať materskú školu, alebo 

základnú školu.

V školskom roku 2013/2014 sa ve-

denie základnej školy s  vyučovacím 

jazykom slovenským rozhodlo vyjsť 

v  ústrety rodičom a  deťom s  odloženou 

školskou dochádzkou a  otvorilo nultý roč-

ník. Osem detí sa v novozriadenej triede rýchlo 

udomácnilo, zvyklo si na školský režim, odlúčenie od 

rodičov, naučilo sa vyjadrovať svoje city, ovládať ich, postupne 

vydržať sedieť v lavici aj 45 minút a nerozptyľovať sa, počúvať 

učiteľku, správať sa podľa dohodnutých pravidiel a  odvážne, 

veku primeraným sebavedomím prezentovať svoje schopnosti. 

Nie je pre ne cudzia práca so šlabikárom, ani počítanie príkla-

dov, „písanie” a po polročnej každodennej usilovnej práci mô-

žeme len potvrdiť opodstatnenosť nultého ročníka. Myslíme si, 

že škola sa pre ne stala zábavou, nultý ročník dobrým štartom, 

ktorý ich bude motivovať (a nie brzdiť) k ešte väčšej snahe zís-

kavať nové vedomosti. Radosť z naučeného, zaujímavé aktivity, 

vedomosti získané zážitkovým učením, hravou a pútavou for-

mou, posunuli deti vpred vedomostne aj citovo. Na konci škol-

ského roka budú zodpovedne pripravené na zvládnutie učeb-

ných osnov I. ročníka, bez problémov budú zvládať náročné 

tempo výučby diktované spomínanými učebnými osnovami. 

Pre tieto deti nebude ranné vstávanie do školy nočnou morou, 

ale radostným očakávaním nového dňa, kedy sa zas dozvedia 

niečo nové, zaujímavé. A čo viac si môžeme priať? Chceme mať 

predsa zdravé, veselé, múdre, optimisticky naladené deti, ktoré 

fungujú bez stresu, plaču a  negativizmu a  pre ktoré je škola 

hrou, nie trápením. Mgr. Dana Molnárová,

učiteľka
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ZÁPIS do I. ročníka základnej školyZÁPIS do I. ročníka základnej školy
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Zápis do 1. ročníka v minulom školskom roku sa pre nás skončil úpl-

ným fi askom: náš bystrý syn pri zápise úplne odmietol spolupracovať 

s učiteľkami, hoci sme sa o spoluprácu pokúsili dvakrát (raz v prvý deň 

zápisu, druhýkrát o deň neskôr). Viktor nebol ochotný povedať ani vlastné 

meno a aj keď sme si boli istí, že by hravo zvládol všetky zadania, on sa 

rozhodol mlčať.

Nasledovali hodiny konzultácie s detskou psychologičkou a špeciálnou 

pedagogičkou v Nových Zámkoch. Výsledok žiadny. Keďže syn ani tu ne-

spolupracoval, k vydaniu záverečnej správy sme sa nedopracovali. Neofi -

ciálne nám však povedali, že Viktor ešte emocionálne nie je pripravený na 

školu a keby išlo o ich dieťa, odložili by školskú dochádzku.

Čo teraz? Samozrejme, že pre nášho syna hľadali to najlepšie riešenie. 

Náš syn navštevoval materskú školu s vyučovacím jazykom slovenským. 

Chceli sme však, aby základnú školu absolvoval vo svojom materinskom 

jazyku – v jazyku maďarskom. Po konzultáciách s pedagógmi a vedením 

materskej školy aj základnej školy sme sa napokon rozhodli odložiť škol-

skú dochádzku a preradiť Viktora do triedy s vyučovacím jazykom maďar-

ským, aby si zvykol na budúcich spolužiakov. Obávali sme sa však toho, že 

by sa syn v materskej škole už nudil a individuálny prístup by bol takmer 

nemožný, nakoľko učiteľky majú plné ruky práce s malými, adaptujúcimi 

sa trojročnými detičkami. Naším cieľom bolo pripraviť syna na bezprob-

lémový prechod do školy, avšak denný režim materskej školy je odlišný od 

režimu školákov.

Vtedy sme sa dozvedeli, že sa v obci plánuje otvorenie nultého ročníka 

na základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským. Rodičia detí s od-

loženou školskou dochádzkou boli pozvaní na sedenie s učiteľkou Mgr. 

Danou Molnárovou (špeciálnou pedagogičkou a budúcou triednou uči-

teľkou) a riaditeľkou PaedDr. Silviou Hlavačkovou. Pridala som sa aj ja. 

Chcela som vedieť viac o prístupe a predstavách učiteľky. Čo som poču-

la, ma veľmi zaujalo. Malý počet žiakov, individuálny prístup, rozvíjanie 

komunikačných schopností detí, kladenie veľkého dôrazu na vylepšenie 

slabších stránok žiačikov. 

Vedela som, že by to pre nás bolo ideálne. „Vyskúšali” by sme školu, 

syn by si zvykol na školské prostredie, na školský režim a nehrozili by zlé 

známky za neochotu spolupracovať. Ale zvládol by to náš syn v slovenčine? 

Rozhodnutie nebolo ľahké. Riaditeľka nás však uistila, že s komunikáciou 

by nemali byť problémy a  zobrala na vedomie aj skutočnosť, že náš syn 

bude navštevovať 1. ročník ZŠ v vyučovacím jazykom maďarským. Ústre-

tový prístup riaditeľky rozhodol o tom, že sme podali žiadosť o prijatie do 

nultého ročníka a po jej schválení sme netrpezlivo očakávali 2. september. 

Druhého septembra pršalo. Slávnostné otvorenie školského roka pre-

behlo v  triedach. My, rodičia „nulťáčikov”, sme takto mohli pozorovať, 

ako si učiteľka Danka svojim milým, láskavým prístupom postupne získa-

va dôveru každého žiačika. Áno, spolupracoval aj môj syn a vtedy som už 

vedela, že sme na správnom mieste. 

Ďalšie mesiace nám potvrdili, že sme sa rozhodli správne. Žiaci sa učia 

hravou, zážitkovou formou a  cítia sa pritom ako „veľkí školáci”. Viktor 

chodí do školy veľmi rád, preklad nepotrebuje, prihlásil sa aj do spevo-

kolu. Asi v polovici zimných prázdnin mal hotové všetky domáce úlohy 

a každý deň sa vypytoval, kedy môže zasa konečne do školy...

Výhody nultého ročníka pociťujeme každý deň. Malý počet žiakov je 

ideálny k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov. K tomu napomáha vo veľ-

kej miere aj vychovávateľka Ingrid Procházková. V spolupráci s učiteľkou 

Dankou neúnavne pripravujú rôzne aktivity pre naše ratolesti.

Som veľmi rada, že sme sa ako rodičia rozhodli pre nultý ročník. Podľa 

môjho názoru je ideálny pre všetky detičky, ktoré už „vyrástli zo škôlky”, 

ale ešte „nedorástli do školy”. Ďakujem všetkým, ktorí sa na jeho zriadení, 

prevádzkovaní a vedení podieľali a podieľajú. Henrietta Dobosi

Nultý ročník očami rodiča

Közvetlen az ünnepek előtt, 2014. december 23-án került sor a 2014-es 

év, az „Év sportolója” cím és a községi ösztöndíjak átadására. Míg a spor-

tolóknál a sportszervezetek által javasolt személyek esélyesek a cím meg-

szerzésére, addig az ösztöndíj eléréséhez a jelölteknek saját maguknak kell 

tanulmányi eredményeiket egy megadott időpontig leadni az oktatásügyi 

és kulturális bizottságnak. A  sportolóknál az ifj úsági- és sportbizottság 

tagjai, míg az ösztöndíjak ügyében az oktatásügyi- és kulturális bizottság 

tagjai értékelnek, majd adnak javaslatot a személyeket illetően, az utóbbi-

nál tanulmányi átlag alapján, mely nem haladhatja meg az 1,5-ös átlagot. 

A  bizottságok által kitüntetésre javasolt személyeket az önkormányzat 

hagyja jóvá. A községi hivatal dísztermében a megjelent sportolókat és az 

ösztöndíj várományosát, valamint a megjelent vendégeket dr. Haris József 

polgármester köszöntötte. 2014-ben az „Év sportolója” cím első fokozatát 

Bízik Réka kapta, aki a szlovák női kézilabda-válogatott játékosaként részt 

vett a 2014-es Európa-bajnokságon. Kitűnő eredménnyel zárta a  tavalyi 

évet a 13 éves Turančík Anett birkózó is, aki kategóriájában országos baj-

nok lett, így megérdemelten vehette át a  cím második fokozatát. Az Év 

sportolója cím harmadik fokozatát dr. Molnár Tibornak javasolta a bizott-

ság, akinek többéves labdarúgó pályafutása példaként szolgálhat a fi atalok 

számára. Ösztöndíjat évente ketten kaphatnak volt alapiskolás diákjaink 

közül, akik egyetemi tanulmányt folytatnak idehaza vagy külföldön. 2014-

ben a magyar tannyelvű alapiskola egykori diákja Pásztó Rita, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem ötödéves hallgatója vehette át. -HF-

A 2014-es év sportolói 
és tanulmányi ösztöndíjasa

y gy g j

Len pred nedávnom sa otvorili brány materskej školy a už len pár dní 

chýba do konca prvého polroku. Aký bol tento polrok? Zrealizovali sme 

všetky naplánované aktivity?Áno - okrem tekvicovej parády, ktorú sme 

museli zrušiť pre veľkú chorobnosť detí, všetky aktivity prebehli podľa 

plánu. Beseda s dentálnou hygieničkou, výlet do Marcelovej, súťaž Urob-

me si les, týždeň zdravej výživy, Mikuláš, Vianoce a mnohé ďalšie. Boli 

sme úspešní i  v  modernizácii našej materskej školy. Vymenili sa dvere 

na núdzových východoch, kúpili sme nový nábytok, koberec, preliezku 

i množstvo nových moderných učebných pomôcok. S dobrým výsledkom 

skončila i kontrola štátnej školskej inšpekcie.

V  druhom polroku máme naplánovaných tiež niekoľko zaujímavých 

aktivít i ďalšiu modernizáciu. Jednou z najdôležitejších aktivít je zápis detí 

predškolského veku do 1. ročníka základnej školy. Zápisu sa musia zúčast-

niť všetky deti, ktoré dovŕšia 6 rokov do 1. septembra 2015. Zápisu sa mu-

sia zúčastniť, ale do školy nastúpiť nemusia, ak nie sú na školu dostatočne 

pripravení. Je veľmi dôležité zistiť pripravenosť dieťaťa na školu. Pomôžu 

vám pri tom pani učiteľky, alebo odborníčky v centre pedagogicko-psy-

chologického poradenstva a prevencie. Kedy je potrebné uvažovať o od-

klade školskej dochádzky? Ak má dieťa nasledovné prejavy správania: má 

zlú výslovnosť hlások; nedokáže prerozprávať udalosti, ktoré zažilo alebo 

príbeh, ktorý si vypočulo; dieťa je plačlivé; nevie sa odpútať od rodičov; 

je hravé, nepozorné, nedokáže sa sústrediť pri nejakej činnosti, nedokončí 

prácu, odbieha od nej; nezvládne samé osobnú hygienu a samoobslužné 

stravovacie návyky; nevie kresliť postavu, nedrží správne ceruzku. Uviedli 

sme len zopár prejavov správania dieťaťa, ktoré nie je zrelé na vstup do 

základnej školy. Veríme, že všetci rodičia sa rozhodnú správne a pripravia 

pre deti také podmienky, ktoré im umožnia úspešne zvládnuť nároky zá-

kladnej školy.  Alžbeta Tóthová, učiteľka MŠ

Aký bol I. polrok?
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Pozvánka
Zápasnícky klub Nesvady 

a Centrum voľného času Nesvady 

usporiadajú dňa 28. februára 2015 

od 10,00 hodiny v Športovej hale Nesvady 

Zápasnícky turnaj žiakov 

„Ľadoborec”„Ľadoborec”
v gréckorímskom štýle 
s medzinárodnou účasťou.
Príď fandiť nášmu teamu!!!



Meghívó
A naszvadi Birkózó Klub 

és a naszvadi szabadidőközpont 

nemzetközi birkózótornát szervez

„Jégtörő”„Jégtörő” címmel 

2015. február 28-án 10,00 órától 
a Vlahy Jenő Sportcsarnokban.

Szurkolj velünk!

Mindenkit szeretettel várunk!

očná optika
ZAMAK NesvadyZAMAK Nesvady

Otvorené 
v pondelok 
až piatok 
od 9:00 

do 17:00 hod.
Ponúkame všetky služby patriace do očnej optiky. 

Vyšetrenie zrakovej ostrosti – pondelok, utorok, streda.

Zhotovenie dioptrických okuliarov, pre deti i dospelých

Predaj slnečných okuliarov, kontaktných šošoviek i roztokov

Drobné opravy a servis dioptrických okuliarov

AKCIA! 
Dioptrické okuliare v zdravotníckej kvalite 
vyrobené pre Vás na mieru už od 18,80 €.

Nájdete nás v budove zdravotného strediska 

na Obchodnej ul. 7, Nesvady.

SPORT CUP 2015 SPORT CUP 2015
21. februára 2015 

v Športovej hale v Nesvadoch
2015. február 21-én Naszvadon 

a Sportcsarnokban

Dňa 21. februára 

sa už tradične uskutoční 

7. ročník 

halového 

futbalového turnaja 

pod názvom 

SPORT CUP.

Február 21-én immár ha-

gyományosan 

megrendezésre kerül a 

SPORT CUP 

teremfoci torna 

7. évfolyama.

Použité obrázky sú ilustračné. A képek illusztrációs felvételek

Na turnaji 

sa zúčastní 

desať mužstiev 

z Nesvád, 

Kolárova, 

Hurbanova, 

Bratislavy, 

Nových Zámkov, 

Dvorov 

nad Žitavou, 

Komárna.

A tornán 

tíz csapat 

vesz részt 

Naszvadról, 

Gútáról, 

Ógyalláról, 

Pozsonyból, 

Érsekújvárból, 

Udvardról 

és Komáromból.

LED televízor LED televízor 

Samsung, Samsung, 

horský bicykel, horský bicykel, 

digitálny fotoaparát
digitálny fotoaparát  

a ďalšie ceny.

Samsung Samsung 

LED televíziót, LED televíziót, 

hegyikerékpárt, 
hegyikerékpárt, 

digitális digitális 

fényképezőgépet 
fényképezőgépet   

és egyéb díjakat.

Organizátor srdečne pozýva 

všetkých priaznivcov futbalu. 

A szervezők szeretettel várnak 

minden focirajongót.

O občerstvenie sa postará reštaurácia ŠPORT, kde si budete môcť zakúpiť aj dobrý hovädzí perkelt.

A frissítőről a SPORT étterem gondoskodik, ahol fi nom marhapörköltet vehetnek.

Samozrejme, bude aj 

tombola 

s hodnotnými cenami ako napr.: 

Természetesen, lesz  

tombola 

is, melyen értékes díjakat nyerhetnek, 

 mint például:
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Hirdetés – Inzercia

Eladó őrölt pirospaprika és hintaszék. Tel: 
0905/993 662.


Predám mletú červenú papriku a hojdacie 
kreslo. Tel.: 0905/993 662.


Eladó régi családi ház telekkel Imelyen. Tel.: 
0907/714 006.


Predám starý rodinný dom s  pozemkom 
v obci Imeľ. Tel.: 0907/714 006.

Kedves bálkedvelo 
naszvadiak!

A helyi magyar alapiskola 
és a mellette működő 

szülői szövetség 
2015. február 7-én 2015. február 7-én 

(szombat), 
19 órai kezdettel19 órai kezdettel 

a helyi művelődési központban 
megszervezi 

a többéves múltra visszatekintő 

Szüloi batyus bálját.
A belépő mindössze 7 euró.A belépő mindössze 7 euró. 

A zenéről 
a CarsonCarson zenekar gondoskodik. 

A hagyományokhoz híven 
a tombolahúzáskor 

értékes nyeremények 
várják majd a bálozókat.

Jegyelővétel és információ: 
Hlavička Judit – Judit Szalon, 

Hosszú utca (Nedám)
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Tobias Györe,  Noelia Maglodská, 

Nikolaj Oršulík,  Patrik Turčan



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Szokolai Ilona (83), 

Kudeláš István (74),   Barta Irén (76)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

´́

´́


