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A műsor után kerül sor
a fáklyás felvonulásra,
majd a kopjafa
megkoszorúzására.
Mindenkit
szeretettel várunk.

Beiratkozási eredmények

40 rokov. Málo alebo veľa?

Szlovákia Oktatási Minisztériuma által központilag meghatározott
időpontban, azaz január közepétől február közepéig tarthatók meg
az alapiskolai beiratkozások Szlovákiában.
Községünkben a fenntartó rendelete alapján február 5-én és 6-án
zajlottak a beiratkozások. A beíratás folyamán 41 tanuló választotta
iskolánkat. Természetesen a végső létszámról pontos információt
csak a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó kivizsgálása és véleménye után tudunk mondani. Az viszont mindenképpen biztató,
hogy az „örök megújulást képviselő első osztályosok” létszáma
a 2015/2016-os tanévtől nem lesz kevesebb 25 főnél. Az idei tanévhez képest már most elmondhatjuk, hogy emelkedett a hozzánk
beíratott iskolaköteles gyermekek száma.
Cikkünk a 7. oldalon

V našej materskej škole ešte nikdy nebol december taký očakávaný, rušný a plný príprav ako v minulom roku. Nikdy predtým sme
nepripravovali tak dôležitú akciu ako v decembri. Toho roku totiž
oslávila naša Materská škola Bocianiky na Hurbanovej ulici v Nesvadoch 40. výročie otvorenia.
Budova, v ktorej naša MŠ existuje 40 rokov, sa začala stavať roku
1968 formou dobrovoľníckej spolupráce. Do užívania pre potreby edukácie detí predškolského veku bola odovzdaná v roku 1974.
Týmto spôsobom sa rozšírili priestory už existujúcej materskej
školy, ktorá bola v budove bývalej slovenskej školy a v priestoroch
kaštieľa, tak deťúrence mali možnosť hrať sa, učiť sa v nových, moderných priestoroch. A tak u nás vyrástlo niekoľko generácií „škôlkarov”.
Čítajte na str. 9
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A testület
3. üléséről

Z 3. zasadnutia
zastupiteľstva

A képviselő-testület első újévi ülésére január 29-én került sor,
Pataky Erzsébet távollétében tizenegy képviselő részvételével. Az interpellációk megválaszolása után a napirend második pontja a községi kinnlevőségek kimutatása volt, ezt a kultúrház, a közszolgáltató
vállalat és a sportkomplexum tavalyi tevékenységének és gazdálkodásának áttekintése követte. Az egyes civil szervezeteknek, egyesületeknek, társulásoknak juttatott támogatásról határoztak ezután
a képviselők. A tavalyi évhez képest alig történt változás: a futballisták és a kézilabdázók egyaránt 14 ezer, a karatésok 500, a birkózók
1.750 eurót kapnak az önkormányzattól. A többi szervezet részére
ezeket az összegeket szavazta meg a testület: YMCA 1.430, Csemadok 9.900, NRaPV horgászegyesület 1.100, KePaso lovasklub 550,
Naszvadiak Polgári Egyesülete 3.300, Matica slovenská 3.300, Srnec
vadásztársaság 500 euró. A civil szférának juttatott közvetlen anyagi
segítség összege a 2015-ös évben tehát 50.330 euró.
Fontos és jövőbe mutató tervről tájékoztatta ezt követően a polgármester a plénumot. Geotermikus erőmű építését tervezi Naszvad
határában a VISION INVEST SK nevű társaság és a beruházás elindításához a község részvételével közös vállalatot hozna létre. Az
erről szóló együttműködési szerződés javaslata került most a képviselők elé, akik néhány megjegyzés hozzáfűzése után elfogadták
azt. (A hasonló nevű, megegyező tulajdonosi hátterű Vision Invest
kft.-vel egyébként 2013 augusztusában azonos tárgyú szándéknyilatkozatot írt alá a község.)
Az utolsó rendes napirendi pont a szakbizottságok tagjainak jóváhagyása volt. Bár a szavazást megelőzően öt főben szabták meg
a tagok számát a képviselők, az önkormányzati alkalmazottak bevonásának szükségessége felülírta ezt a döntést. Így az újrakezdett
szavazás értelmében a pénzügyi, az iskolaügyi, a szociális és az építésügyi bizottságnak hat-hat tagja lesz, az összeférhetetlenségi bizottságban hárman dolgoznak majd és csak a sport- és a vállalkozói
bizottság lesz öttagú.
A főellenőr-választásról intézkedett a továbbiakban a plénum.
A választás dátuma március 26., azaz a márciusi képviselő-testületi
ülés időpontja, a pályázatok benyújtásának határideje március 12.
A főellenőr megbízatási ideje hat év.
Három ingatlanbérleti szerződés tárgyalása következett. Škuliba
Andrea az egészségügyi központ emeletén lévő szabászműhelye bérleti szerződésének meghosszabbítását kérte újabb öt évre, a Matica
slovenská naszvadi szervezete ugyanott, az alagsorban kérvényezte
raktározásra alkalmas helyiség bérbeadását, Žigo Csuport Linda pedig a Sport utcai kozmetikai szalonjának tovább-bérlésére nyújtott
be kérelmet. Az egyéni kérelmezőknek négyzetméterenként 22 eurós, a kulturális szervezetnek jelképes egy eurós díjat határozott meg
a testület. Még egy lakásbérlet jóváhagyása maradt az ülés végére:
hét jelentkező közül Simonics Viktor kapta meg három évre az Üzletsor utca 11A. sz. alatt megüresedett önkormányzati lakást.
Számos interpelláció hangzott el ezután. Dobosi Róbert a TESCO
építése során megbontott járda és aszfaltburkolat helyrehozását kérte a cégtől, Becse Ottó a szomszédos iskolaépület állagának felmérését és a park felújítását indítványozta, az iskolaügyi bizottság elnökének megbízásából bejelentés hangzott el Ladislav Sárai részéről,
hogy 63 gyereket írattak a két iskola első osztályába, Martin Lešš
egyebek közt a fürdő építéséről érdeklődött és jelezte, kevés a parkolóhely az Üzletsor utcai bérházak mellett.
.
Takács Zoltán

Prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v novom roku, konaného
29. januára, sa zúčastnilo jedenásť poslancov, chýbala Alžbeta Patakyová. Po odpovediach na interpelácie sa najskôr v druhom bode programu poslanci venovali stavu pohľadávok obce, potom prerokovali správy o vlaňajšej činnosti a hospodárení Miestneho kultúrneho strediska,
Verejnoprospešných služieb a Športových a turistických služieb.
Nasledovalo rozdelenie dotácií pre jednotlivé spoločenské organizácie a združenia. V porovnaní s vlaňajším rokom nastali len malé
zmeny: futbalisti a hádzanárky dostanú po 14.000 eur, karatisti 500
eur a zápasníci 1.750 eur. Ostatným organizáciám odhlasovalo zastupiteľstvo tieto sumy: YMCA 1.430, Csemadok 9.900, Nesvadskí
rybári a priatelia vôd 1.100, jazdecký klub KePaso 550, Občianske
združenie Nesvadčanov 3.300, Matica slovenská 3.300, poľovné združenie Srnec 500 eur. Celková výška finančnej podpory pre spoločenské organizácie v roku 2015 je teda 50.330 eur.
Starosta potom informoval poslancov o dôležitom a perspektívnom pláne. Spoločnosť VISION INVEST SK plánuje vybudovať
v katastrálnom území Nesvád geotermálnu elektráreň a pre zahájenie investície zamýšľa založiť firmu s účasťou obce. Do pléna bol
predložený návrh zmluvy o spolupráci, ktorú s niekoľkými poznámkami poslanci aj schválili. (So spoločnosťou, ktorá má podobný názov – Vision Invest – a zhodnú vlastnícku štruktúru, naša obec v auguste 2013 už podpísala memorandum o spolupráci.)
Posledným riadnym bodom bolo schválenie členov odborných
komisií obecného zastupiteľstva. Hoci sa pred hlasovaním poslanci
dohodli, že komisie budú päťčlenné, potreba účasti zamestnancov
obecného úradu na ich práci nakoniec viedla k tomu, že po zopakovanom hlasovaní budú mať štyri komisie – finančná, školská, sociálna
a komisia výstavby – po šesť členov, v komisii pre ochranu verejného
záujmu budú pracovať traja a iba dve komisie, športová a podnikateľských aktivít, budú päťčlenné.
V ďalšom priebehu sa zastupiteľstvo zaoberalo voľbou hlavného
kontrolóra obce. Termín voľby je 26. marec, čiže dátum marcového
zasadnutia zastupiteľstva, a prihlášky sa môžu podať do 12. marca.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesťročné.
V ďalších troch rokovacích bodoch poslanci schvaľovali zmluvy
o prenájme nehnuteľností. Andrea Škulibová žiadala predĺžiť zmluvu
o nájme krajčírskej dielne, ktorú prevádzkuje na poschodí zdravotného strediska, na ďalších päť rokov, miestny odbor Matice slovenskej
požiadal o prenájom skladových priestorov v suteréne budovy a Linda Žigová Csuportová podala žiadosť o ďalší prenájom svojho kozmetického salónu na Športovej ulici. Zastupiteľstvo schválilo obom
žiadateľkám nájomné vo výške 22 eur za jeden štvorcový meter, kultúrnej organizácii symbolické jedno euro. Na záver ostala ešte zmluva o nájme uvoľneného obecného bytu. Zo siedmich uchádzačov bol
vybraný Viktor Simonics, byt na Obchodnej ulici č. 11A bude môcť
užívať tri roky.
Na konci odzneli viaceré interpelácie. Róbert Dobosi žiadal od
staviteľov TESCA opravu poškodeného chodníka a asfaltovej vrstvy,
Ottó Becse navrhol preveriť technický stav školskej budovy vedľa
spomenutej stavby a obnovu parku, Ladislav Sárai z poverenia predsedníčky školskej komisie oznámil, že do prvých tried oboch škôl zapísali spolu 63 detí, a Martin Lešš okrem iného položil otázku o stave
výstavby kúpeľov a upozornil na nedostatok parkovacích miest pri
obecných nájomných domoch na Obchodnej ulici.
Zoltán Takács
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Véget ért a báli szezon
A farsangi időszak meghatározó eseménye már évtizedek óta
a Csemadok helyi szervezete által szervezett Vince-bál. Az utóbbi
időkben a farsangi időszak ékeként emlegetett bált idén már a 46.
alkalommal rendeztük meg, ezzel ápoljuk a hagyományt. 2015.
január 17-én este hét óra tájban megérkeztek az első vendégek,
akiket népviseletbe öltözött énekeseink köszöntöttek és kínáltak
kisüstivel. Mindeközben ifj. Szőllőssy Sándor és cigányzenekara
kellemes, hívogató muzsikája töltötte be a helyi művelődési központ előcsarnokát. Táncos lányaink minden vendéget a bőségesen
megterített asztalokhoz kísérték és mindenkinek jó szórakozást
kívántak.

A szájról szájra terjedő monda szerint a bált 46 évvel ezelőtt
átlagos bálnak tervezték az akkori vezetők. Annak idején több
tucat bál került megrendezésre,
és akkoriban nagyon népszerű
volt a Vince keresztnév, mely
általában apáról fiúra szállt, közülük is a legidősebbre. Hogy
a két említett tény miként befolyásolta, hogy Vince-bállá nyilvánították az ominózus farsangi
mulatozást, nagyon egyszerű.
Éppen Vince napra esett az akkori péntek, amely annak idején a bálok napja volt. Az akkori Csemadok aktivisták között is volt Vince bőven, és ahogy a bálozók
egyre beljebb kerültek az éjszakába és egyre magasabb fordulatra
kapcsolt a hangulat – köszönve a jó piros otellónak – az egyik Vince felvetette a lehetőséget, ha már az éjszaka folyamán ennyit kellett inni a Vincékre, nevezzék el a mulatságot Vince-bálnak. Ekkor
döntötték el azt is, hogy az elkövetkezendőkben a Vince névnaphoz legközelebb álló pénteki napon rendezzék meg a Vince-bált.
Hogy mennyire igaz a fenti történet, ezt döntse el a kedves olvasó. Tény, hogy 46 éven keresztül, természetesen az egyes időszakokhoz alkalmazkodva, minden évben megrendezték a Vincék
bálját. Az elején batyus bál volt, aminek a lényege, hogy mindenki batyuba kötve hozta magával a betevőt és a különféle italokat.
A színpadon szólt a zene – akkor még mindenféle hangerősítő nélkül, a bálozók ismerték a nótákat, csak a hangot kellett megadni,
hogy a tánc mellett is szóljon a nóta. Később is csak annyiban változott a bál, hogy a batyut felváltotta a kosár, a vonós zenekarokat
a tánczenekarok, péntek estéről szombatra tették át a bál napját.
Terítő került az asztalra és díszbe borult a helyi kultúrház bálterme. A legnagyobb változás az 1990-es évek végén történt a Vincebálok történetében, amikor már terített asztal várta a vendégeket,
melyen volt bor, sós sütemény, különböző üdítők és édességek.

Mindez sokáig a hazulról hozott finomságokkal párosult,
aminek köszönhetően roskadásig telt asztalok mellett ültek a mulatni vágyók.
Az elmúlt években és a napjainkban is már természetes igényesség jellemzi a bálokat, több éven át sztárvendégek színesítették
a műsort és egyetlen alkalommal sem hiányozhatott a tánczenekar
mellett a cigányzene sem. A változatosság biztosításaként a klaszszikusan feltálalt vacsorát felváltotta a svédasztalos ellátás. Az Éder
vendéglőnek köszönhetően a kellemes kiszolgálás mellett ínycsiklandozó falatok várták az éhes bálozókat, akik többféle sültből, köretből és salátából válogathattak kedvük szerint. A vacsora után
a desszert sem hiányozhatott a kínálatból – finom sütemények,
gyümölcs és gyümölcsös italok álltak a díszes asztalon.
Ilyen volt a 2015-ben szervezett bál is, ahol a talpalávalót a Cargo
együttes húzta. Habár el kell mondani, hogy a megszokott közel
300 bálozó helyett idén sajnos csak 250-en báloztak, aminek pozitívuma, hogy több hely jutott a táncolóknak, a negatívuma pedig
a bál gazdasági egyenlegében mutatkozott meg. Mindent egybevetve viszont a legfontosabb cél, hogy a vendégek jól érezzék magukat, tökéletesre sikeredett.
A másik meghatározó farsangi bál, mely szintén a helyi Csemadok szervezetéhez kapcsolódik,
az idén már ötödik alkalommal
megrendezett Csemadok Ifjúsági Farsangi Bál. Erre a bálra
rövid időn belül 260 belépőjegy
kelt el. Ahogyan azt már az első
próbálkozástól kezdve megszokhattuk, ismételten fergeteges
hangulatú volt a reprezentációs
bál, melynek fiatalkorú résztvevői a bál követelményeihez mérten öltözködtek és viselkedtek.
Az idősebb vezetőségi tagok,

akik azért a háttérben diszkréten figyelték a történéseket, büszkén
állíthatják, hogy öt évvel ezelőtt jól döntöttek, amikor lehetőséget
adtak a fiatalabb generációnak és az IFI bál szervezésébe belefogtak. A jónak tűnő döntés eredményeképp csak bízhatunk abban,
hogy a napjainkra már oly csekélyre zsugorodott társadalmi élet,
ami a fiatal korosztálynál még erőteljesebben tapasztalható, ennek
az estének is köszönhetően újra pezsgővé válik és a következő generációk is keresni fogják lehetőségeket, hogy minél több időt tölthessenek együtt. Így tettek az ötödik Csemadok Ifjúsági Farsangi
Bál résztvevői is.
-DR-
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Évzáró
taggyűlés a
nyugdíjasklubban
A naszvadi nyugdíjasklub vezetőségének megbízásából, Becse Ottó nyitotta
meg az évzáró taggyűlést, aki ismertette
az évzáró taggyűlés napirendjét. Dudák
Ferenc, a nyugdíjasklub elnöke boldog
új évet kívánva köszöntötte az évzárótaggyűlésen megjelent százhét tagot és
a vendégeket. Megköszönte a polgármester és önkormányzat hathatós támogatását.
Részletes és mindenre kitérő beszámolójában havi lebontásban tájékoztatta a tagságot az egész évi tevékenységről,
kiemelve a vezetőség odaadó munkáját,
az éneklőcsoport fellépéseit, a kézimunka csoport (ügyes kezek) munkáját, kiállítását. Beszámolt a jól sikerült
nyugdíjasok báljáról, a győri, pozsonyi,
illetve selmecbányai kirándulásokról,
a klub által szervezett rendezvényekről
– március 15-i emlékezés, májusfaállítás, új kenyér ünnepe, falunapok. Külön
kiemelte a szomszédos, illetve távolibb
települések nyugdíjasklubjaival való jó
kapcsolat ápolását – Gúta, Imely, Martos, Marcelháza, Izsa, Pat.
Előterjesztette a 2015-re szóló tervet,
melyben hangsúlyozta, hogy továbbra is
aktív részesei szeretnének lenni a község közéletének, szervezik az immár
hagyományos rendezvényeket, kibővítve a szüreti felvonulással. Továbbra is
támogatják a klubban működő éneklőcsoport és az ügyes kezek tevékenységét.
Szorgalmazni fogják a közeli települések
nyugdíjasklubjaival való a kapcsolatok
megtartását.
Haris József polgármester nagy elégedettséggel állapította meg, hogy az egyik
legaktívabb szervezet évzáró taggyűlésének lehet a részese. Hangsúlyozta,
hogy a nyugdíjasklub azon szervezetek
közé tartozik, amely aktívan kiveszi részét a község közéletéből, ezért a klub
a továbbiakban is számíthat a község, illetve az önkormányzat, valamint
a polgármester hathatós támogatására.
Elismeréssel köszönte meg vezetőség
munkáját.
Az elnöki zárszóban Dudák Ferenc az
évzáró taggyűlést eredményesnek értékelte. Tisztelettel megköszönte a tagok
és vendégek aktív részvételét, ötleteit és
javaslatait. Eredményes, hatékony munkát kívánva mindenkit szeretettel meghívott a közeledő farsangi batyus bálba.
Dudák Ferenc
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Tisztújítás az MKP-ban
A 2014-es önkormányzati választások eredményéből kifolyólag az idei évzáró taggyűlés
tisztújító üléssé minősült. A járási elnökség határozata értelmében január végéig kellett a taggyűlést megtartani. A naszvadi alapszervezet
2015. január 26-án tartotta meg az évzáróját.
Mivel a meghirdetett időpontban a tagság több
mint fele nem jelent meg, ezért 30 perc után
kezdődött az évzáró az alapszabály idevonatkozó passzusa értelmében.
A tisztújító taggyűlésen 16 tag jelent meg,
a vendég Petheő Attila volt. Beszámolók hangzottak el a 2014-es év eseményeiről, választásairól, értékeltük az önkormányzati választásokat
és a párt autonómiatervezetével ismerkedett
meg a jelenlévő tagság. Új vezetőséget választott
a helyi szervezet: elnök – Becse Norbert, alelnök – Bencsik Csaba, pénztáros – Mátyus Atti-

la, elnökségi tag – Molnár Tibor lett. A naszvadi
MKP elnökségét még a frakcióvezető személye
teszi teljessé, így a vezetőség öttagú maradt.
Megválasztottuk a járási konferencia küldötteit
is: Becse Norbert, Dobosi Róbert, Haris Zoltán,
Molnár Tibor, Mátyus Attila, Miškovič György,
Kovács Erzsébet, Tóth Mária, Takács Zoltán személyében. A taggyűlés jelölteket javasolt járási
elnökségi tagnak, az Országos Tanács tagjának
és a 2016-os parlamenti választások képviselőjelöltjének. Mindhárom tisztség betöltésére csak
egy jelentkező volt, Becse Norbert személyében,
akit nagy többséggel megszavazott a naszvadi
alapszervezet. A további megmérettetés majd
a járási konferenciákon valósul meg. Az évzárótisztújító taggyűlés a késő esti órákban ért véget
különböző vélemények elhangzása után.
Becse Norbert

Holop Ferenc kiállítása
Dunaszerdahelyen
Dunaszerdahelyen a Csallóközi Művelődési
Központ Gallery Nova kiállítóterme adott otthont Holop Ferenc fotográfus önálló kiállításának. A február 11-én megtartott tárlatnyitón
a kultúrműsort követően a művelődési központ
igazgatónője, Jana Svetlovská üdvözölte a jelenlévőket, majd Nagy Tivadar mérnök a komáromi Helios fotóklub elnöke, egyben a Magyar
Fotóművészek Világszövetségének alelnöke
méltatta a kiállítást. A Naszvadon élő és alkotó
Holop Ferenc közel négy évtizede fotografál,
azonban alkotásait csak az utolsó tíz évben tekinthették meg az érdeklődők. Tagja a Szlovákiai Fotográfusok Szövetségnek, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének, illetve alelnöke
a komáromi Helios fotóklubnak. Tíz év alatt tíz
önálló kiállítást tudhat maga mögött. Jelentős
eredményeket ért el úgy hazai, mint külföldi versenyeken. A fekete-fehér fotókat részesíti előnyben, így a dunaszerdahelyi kiállításon is főleg
a monokróm fotók dominálnak. A kiállítás témakörét tekintve elmondhatjuk, hogy az alkotó
szívesen kalandozik el a portré műfajától kezd-

ve a tájképen át az aktfotó világáig. A Gallery
Nova kiállítóteremben azonban helyet kaptak
nagyméretű vászonra készített fotói is, melyeket
nézve egy pillanatra elgondolkozhatunk a körülöttünk lévő „gigászi csodák”, mint a bősi erőmű
gátja által zárolt hatalmas vízfelület félelmetes
hullámainak erején, vagy a mohi atomerőmű
égbe nyúló hűtőtornyain, melynek árnyékában
egy magára hagyatott, 1787-ben épült református templom várja a segítséget. A kiállítás folyó
év március 31-ig megtekinthető a nevezett intézményben.
Forrás: felvidek.ma

Ismét sikeresek voltak...
Az 52. évfolyamába lépő „Művészeti Kavalkád” elnevezésű amatőr képzőművészek járási
versenyén ismét jelentős sikereket értek el községünk képzőművészei. A versenyre többen is
beneveztek, többek között Zdenka Kováčová,
Jozef Birkuš, Dézsi Gyula, Tóth Katalin, Németh Csilla, Zachar Icu, Szabó Veronika és
Fekete Bence. Február 6-án a kora esti órákban
a Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli termében megtartott tárlatnyitón és egyben értékelőn
Jozef Birkuš mozaik alkotásával a 2. helyen,
Tóth Katalin „Együtt” című alkotásával a 3. helyen végzett. Zachar Icu a regionális művelődési
központ igazgatójának különdíját kapta. Továbbá elismerő oklevélben részesült még Zdenka
Kovácsová és Szabó Veronika is. A megmérettetésnek, úgy mint az előző években még koránt

sincs vége, hisz ebben az évben is vár a versenyzőkre a kerületi, illetve az országos verseny,
melyhez további sok sikert kívánunk. Az eddigi
eredményekhez ez úton is gratulálunk az alkotóknak.
-HF-
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Mottó:
„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fiát megbecsülésével
megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”
(Makovecz Imre)

Németh Gyula:

Iskolasirató
Kicsit furcsa, némiképp szokatlan lehet majd az elkövetkező néhány sor és gondolat a sorozat eddig megjelent írásaihoz képest. Egy-egy személyről, szóltak ugyanis a sorozat
eddigi írásai. Ez az írás viszont nem személyről, hanem egy
épületről, vagy ha úgy tetszik, egy intézményről szól majd.
Persze, a sorozat mottójában megfogalmazott gondolat ettől
függetlenül így is érvényes, és ezért bátorkodom a gondolataimat e sorozat keretében is megosztani. Mert ha leegyszerűsítjük a mottóban megfogalmazottakat, egy közösség
nemcsak egy-egy „becses fiának” megbecsülésével magasztalódik és értékelődik, hanem véleményem szerint tárgyiszellemi értékeinek, örökségének megbecsülésével is!

A mellékelt fotóösszeállításban látottak pedig, azt hiszem,
tényleg nem is kívánnak különösebb magyarázatot. Az enyészet által már régen kikezdett, és lassú elmúlásra ítélt, legrégebbi naszvadi iskolaépületről van szó, melynek tövében büszkén

emelkedik napról-napra egyre meghatározóbban egy új üzletközpont épülete. Félreértés ne essék, nekem semmi kifogásom az új üzletközpont ellen! Csak régi iskolámat, naszvadiak
nagyon sok generációjának iskolaépületét sajnálom, siratom,
amely most már szinte biztosra vehető, hogy belátható időn
belül eltűnik a föld színéről. Eltűnik, ugyanúgy, mint ahogy
eltűnt mára közösségünk szinte minden múltbeli tárgyi értéke.
A katolikus templom, a plébánia épülete, a templom mögötti
régi zárdaépület, az egykori kastély, már csak a hármas tagolású, különböző időszakokban épült egykori iskolakomplexum épületei maradtak meg csupán. Ám a felvételek tanúsága
szerint, ez is már csak idő kérdése. A tizenkilencedik század
ötvenes éveiben épült. A képeken is látható: az egykori kétosztályos iskolaépület esetében már szemmel láthatóan elkezdődött a visszaszámlálás, és majd paradox módon egy esetleges
emléktábla hirdeti büszkén, hogy „ezen a helyen állt a község
legrégebbi iskolaépülete”. Szegény néhai Pataky György iskolamester, foroghat(na) régen elplanírozott sírjában.
Lehetne vég nélkül folytatni a gondolatokat ezzel kapcsolatban... Egyetlen egy kérdést befejezésként engedjenek meg
feltenni; mi, naszvadiak, tényleg csak ennyire tudjuk becsülni
értékeinket, és ezáltal önnön magunkat...?!
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Pre dušu

Pôst tela i duše

Vkročili sme do obdobia pôstu a niektorí
si pritom kladú otázku: „Kde sa ešte v súčasnosti ľudia postia? Nie je to prežitok?” Je
však zaujímavé, že s pôstom má dnes skúsenosti veľmi veľa mladých ľudí - kresťanov
i nekresťanov. Postia sa za mier, za slobodu,
za spravodlivosť. Pôst je v tomto prípade
znamením ich angažovanosti pre daný cieľ.
Sú aj takí, ktorí držia hladovku na protest
voči vládnucej moci. Iní sa zas postia kvôli
svojmu zdraviu, či peknej postave. A potom sú ešte tí, ktorí sa zdržujú jedla, aby
zintenzívnili svoje modlitby a rozjímania
o duchovných veciach.
Ak hovoríme o kresťanskom pôste, musíme povedať, že cirkev sa vždy cvičila
v zdravej praxi. V zásade vychádzala z toho,
že všetky potraviny stvoril Boh a preto sú
dobré. Zároveň si však uvedomovala, ako
účinkujú určité jedlá na telo, ale aj dušu človeka. No a tieto znalosti sa potom odrazili
v jej pôstnej praxi.
Skúsme sa teda sústrediť na ten 40-dňový
pôst, v ktorom sa práve ocitáme. Určite sa
na to nemáme dívať tak, že si dáme o pohárik alebo cigaretku menej, že sa budeme
menej pozerať na televíziu, alebo že budeme míňať menej peňazí a tak sa dostaneme bližšie k Bohu. Pôstna doba znamená
pre kresťana vždy pôst tela i duše. Napríklad stará cirkev sa v tomto období úplne
zriekala mäsa a vína. Prečo? Pretože dlhšie
bezmäsité obdobie pomohlo telu zbaviť sa
škodlivých látok a duša sa pritom načerpala
a pookriala. V pôste teda vždy ide o to, že
sa niečo nahradí niečím iným: napr. jedlo
modlitbou. Prakticky to znamená, že namiesto toho, že budem prežúvať rezeň, pre-

študujem si kapitolu z Biblie. Nasýtim svoju
dušu Božím slovom. Ponúknem jej to, o čo
ju celý rok oberám, pri neustálom uprednostňovaní svojho tela.
Najlepším príkladom a učiteľom v postení sa je Pán Ježiš. On nám o pôste hovorí:
„Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi... Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako
pokrytci, ktorí si znetvorujú tvár, aby ľudia
videli, že sa postia.” (Mt 6; 1.16) A hneď
na to hovorí: „Ale keď sa ty postíš, pomaž
si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli,
že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti.” (Mt 6; 17-18) Kresťanský pôst teda
nikdy nie je predvádzaním sa pred ľuďmi.
Je vecou medzi človekom a Bohom. Ak by
sme sa svojim postením len predvádzali
pred ľuďmi, Pán Boh by takýto pôst neprijal. Naše postenie sa by bolo v tom prípade
zbytočné.
Pôst je cenný svojou vnútornou náplňou. V pôste ide o to, aby sme sa prestali
zaoberať iba svojimi telesnými potrebami,
a namiesto toho si začali všímať duchovné
potreby – svoje i našich blížnych. Aby sme
začali registrovať, kedy sa nesnažíme o dobro, slušnosť, spravodlivosť, pokoj a aby sme
to napravili. Aby sme začali vnímať svoje
správanie, analyzovať ho a korigovať vo
svetle Božieho slova. Pôst by teda vždy mal
viesť k vnútornej premene. K zmene zmýšľania a potom aj správania.
Pravý pôst je omnoho viac, ako len obmedzenie jedla, pitia a iných pôžitkov. Keď
napr. nezištne slúžime iným, postíme sa od
svojho „ja” v tom najplnšom slova zmysle.
A postiť by sme sa mali tiež od sebaľútosti,
prílišnej ustarostenosti, pesimizmu či ľaho-

stajnosti. Postiť sa nám treba aj od posudzovania iných, od neprajnosti, podozrievavosti a hnevu. Od slov, ktoré ohovárajú,
očierňujú, špinia, zraňujú. Od pohodlnosti
a nezáujmu o problémy blížnych. Postiť sa
nám treba od mnohých vecí, ktorých sme
otrokmi a ktorých by sme sa mali čo najskôr zbaviť.
Ak sa takýto pôst stane súčasťou nášho
života, začneme chápať, že naše pohodlie
nie je cieľom nášho života. Cieľom nášho
života je plniť Božiu vôľu – vôľu Toho, ktorý nás stvoril. A čo je Jeho vôľa? Pán Ježiš
povedal: „To je vôľa môjho Otca, aby každý,
kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život,
a ja ho vzkriesim v posledný deň.” (Jn 6; 40)
To je to prvé, k čomu by nás pôst mal priviesť. K poznaniu Pána Ježiša a k viere
v Neho. A vo vzťahu k našim blížnym, sú
to konkrétne skutky lásky. Napr. doma:
pozornejšie počúvať, čo nám hovoria členovia rodiny a prejaviť úprimný záujem,
pomoc, či súcit. V práci: povzbudiť kolegu
či kolegyňu, u ktorých vidíme, že s niečím
zápasia. Príkladov je mnoho. Povedané jednoducho: Božou vôľou pre náš život je, aby
sme boli požehnaním pre iných. Aby sme
boli ochotní dať k dispozícii svoje talenty
a dary. Aby sme boli užitoční.
Pán Boh nám teda daroval ďalšie pôstne
obdobie ako novú príležitosť vzdať sa niečoho, čo nám škodí a nahradiť to niečím,
čo nám prospieva. Porozmýšľajme o tom
a urobme si dôkladnú očistu tela i duše, aby
sme veľkonočné sviatky privítali telesne
i duchovne znovuzrodení.
Mgr. Mária Popičová,
evanjelická farárka

Pozvánka
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Nesvady
a spevokol Agapé vás srdečne pozývajú na večernú bohoslužbu

pri príležitosti Svetového dňa modlitieb
6. marca 2015 o 18 hod. v evanjelickom kostole v Nesvadoch.
Služba je povinnosťou nás všetkých.
Názorný model služby nám ukázal Pán Ježiš pri umývaní nôh učeníkom.
Bol to príklad radikálnej lásky – jednoty zmýšľania a činu.
Aj my sme pozvaní k takémuto životnému postoju.
Každodenne konajme jednoduché skutky radikálnej lásky.
Boh použije náš úsmev, objatie, slovo povzbudenia či úcty
a dá pokoj a uzdravenie cirkvi i celej spoločnosti.
Buďme láskaví, milujúci, pokorní, opravdiví, úprimní a najmä slúžiaci.
K praktizovaniu skutkov radikálnej lásky nás pozývajú kresťanky
z Bahám, ktoré pripravili tému Svetového dňa modlitieb na rok 2015:

Uvedomujete si, čo som vám urobil?
Uskutoční sa v prvý marcový piatok v 180 krajinách celého sveta.
My sa zapájame už piaty rok. Srdečne vás pozývame!
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Balogh Kálmán Trió – koncert az iskolában
A naszvadi magyar tannyelvű alapiskolában
hagyományosan december elejétől megkezdődik
az adventi készülődés, az iskola folyosói és tantermei karácsonyi díszbe borulnak. Az otthon
melegét árasztó feldíszített karácsonyfa, tanulóink különböző alkotásai, a szebbnél-szebb adventi koszorúk mind az ünnep eljövetelét hirdetik.
Az utolsó héten picit elcsendesedünk, a tanulási
hajrá megszelídül, közösen éljük át a karácsony
meghitt hangulatát, melyet nagy szeretettel küldünk haza a szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak és barátoknak is.
Az idei iskolai karácsony gyönyörű záróakkordja a Balogh Kálmán Trió ünnepi koncertje volt. Balogh Kálmán neve méltán ismert
a magyarországi és a nemzetközi színpadokon
egyaránt. A nemzetközileg elismert cimbalomművész a világ számos pontján cimbalmon népszerűsítette a nem mindennapi, hungarikumnak
számító magyar népzenét és kultúrát. Bár 1985től a Népművészet Ifjú Mestere kitüntetés büszke tulajdonosa, fellépett már szimfonikus- és
dzsessz-zenekarokkal is. Játékát megcsodálhatta
az európai, ázsiai és amerikai közönség.
A trió viszonylag új formáció, a csodás cimbalomjátékot Lakatos Róbert brácsaművész és

Novák
kiváló
játéka tteszi
N
ák Csaba
C b nagybőgős
n bő ő ki
áló játék
zi ttell
jessé. Míg Lakatos Róbert folyamatosan a népzene és a komolyzene határait feszegeti és Bartók
nyomán ötvözi a két stílust, addig Novák Csaba
a népzenén kívül a világzene remek képviselője.
A trió műsorában a magyar és a balkáni cigány
népzene remekül vegyül komolyzenei, világzenei
és dzsesszes elemekkel.
Az iskolai koncert idejére a hangszeres trió
Oláh Attila néptáncművésszel egészült ki, így
a gyerekek nemcsak a zenét élvezhették, hanem
ízelítőt kaptak a magyar néptánckincsből is, sőt
Attila az egyszerű tejes kannát is úgy szólaltatta
meg, hogy legszívesebben táncra perdültek volna
kicsik és nagyok egyaránt.

A magyar kultúra napjának
margójára
A naszvadi magyar alapiskolában hisszük,
hogy az anyanyelvi oktatás létfontosságú. Nemcsak a szlovákiai magyarság megmaradásának
céljából, hanem főként az egyéni sikerek elérése,
az érvényesülés szempontjából. A családi közegen kívül az iskola az a hely, ahol a gyermekekben az elméleti és gyakorlati tudás mellett elültethetjük a nemzeti öntudat aprócska magját, mely
kellő gondozás által kicsírázik. Ha szépen nevelgetjük, évek múltán gyümölcsöt is hoz, diákjaink,
ha sor kerül rá, gyermekük számára is a magyar
iskolát választják majd. Nem érdekből, nem sikkből, hanem belső meggyőződésből.
Anyanyelven tanulni már fél siker, viszont
a nyelven kívül vannak más befolyásoló tényezők
is, melyek a helytállást biztosítják. Az erős gyökerek, a közösség megtartó ereje, a tudat, hogy
tartozunk valahová. Mindehhez az kell, hogy
ismerjük múltunkat, nemzeti nagyjaink és tudósaink életútját, kultúránkat. Engedtessék meg
kissé kiegészíteni a mindenki számára ismerősen csengő szállóigét: „Nyelvében él a nemzet.”
Nemcsak nyelvében, hanem kultúrájában is él
a nemzet. Hagyományaiban, táncában, dalaiban,
képzőművészeti alkotásaiban.
Iskolánkon számos rendezvény ad lehetőséget
nemzeti kincsünk megismerésére, ezek közül az
egyik a magyar kultúra napja. Mára már minden
tanulónk tudja, hogy 1823. január 22-én tisztázta
le Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát. Ezen a napon minden évben tisztelgünk nemzeti énekünk
megalkotójának írói nagysága előtt, és a magyar
kultúra sokszínűsége előtt is. Idén sem volt ez

másként. A nap első részében a szavalóké volt
a főszerep. Hagyományosan ezen a napon rendeztük meg a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulóját. A magyar irodalom
iránti érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint
a nagyszámú részvétel ezen a neves versenyen.
Tanulóink három kategóriában mérkőztek meg
a dobogós helyekért, és a körzeti fordulóba való
továbbjutásért. A zsűri közel ötven előadóból választhatta ki a legjobbakat, akik könyvjutalomban
részesültek. Az elkövetkezendő hetekben ők fogják képviselni iskolánkat és községünket is a verseny további lépcsőfokain. Bízunk benne, hogy
sikeresen veszik majd az akadályokat.
A nap további részében a zenéé volt a főszerep, méghozzá a magyar népzenéé. A tradicionális népzenét játszó Cseh Tamás Band volt
a vendégünk, akikkel a zene által barangoltuk be
a Kárpát-medencét. Fény derült arra, hogy több
ezer kilométer és országhatárok is elválaszthatják a magyar embereket egymástól, ami mégis
összeköt bennünket, az a kultúra. Ugyanazokat a motívumokat, dallamokat, fedezhetjük fel
a Kárpátok lábainál élő csángók dalaiban, mint
a csallóközi magyarokéban. Ez az összetartozás
egyedülálló Európában, melyre méltán büszkék
lehetünk, ezt érdemes tudni a naszvadi magyar
gyerekeknek is.
Örömmel tölt el, hogy tanulóink a zene hatására felszabadultan, nyitott lélekkel, érdeklődve
fogadták be az új ismereteket, és a koncert végén
büszkén énekeltük el közösen a Himnuszt csodás
zenekari kísérettel.
Mgr. Molnár Erika

A koncerten a pergősebb magyar, cigány és balkáni dallamok után felcsendültek a hagyományos
népi karácsonyi dalok, és persze a közismertebbeket együtt énekelhettük a kiváló zenészekkel.
A bátrabbak bemutathatták tánc- és énektudásukat, volt itt rögtönzött vetélkedő is, ahol természetesen mindenki csak győztes lehetett.
Bátran állíthatjuk, hogy a naszvadi magyar
alapiskola tanulói tartalmas délelőttöt tölthettek
el az iskola dísztermében, gyönyörű élménnyel
térhettek haza. A csillogó szempárokban valóban
találkozhattunk a karácsony igazi üzenetével.
Mgr. Molnár Erika

Beiratkozási
eredmények
Szlovákia Oktatási Minisztériuma által
központilag meghatározott időpontban, azaz
január közepétől február közepéig tarthatók
meg az alapiskolai beiratkozások Szlovákiában.
Községünkben a fenntartó rendelete alapján
február 5-én és 6-án zajlottak a beiratkozások.
A beíratás folyamán 41 tanuló választotta iskolánkat. Természetesen a végső létszámról pontos információt csak a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó kivizsgálása és véleménye után
tudunk mondani. Az viszont mindenképpen
biztató, hogy az „örök megújulást képviselő
első osztályosok” létszáma a 2015/2016-os
tanévtől nem lesz kevesebb 25 főnél. Az idei
tanévhez képest már most elmondhatjuk,
hogy emelkedett a hozzánk beíratott iskolaköteles gyermekek száma.
Hat évvel ezelőtt két párhuzamos osztályt
indítottunk a „kezdő” tanulók számára. Ez
akkor a nulladik osztály és az 1. osztály volt.
A nulladik osztály tanulóinak az iskolai törvény által meghatározott feltételeknek kellett
eleget tenniük, melyek a következők: a gyermeknek nehéz szociális helyzetű családból kell
érkeznie, szeptember 1-jéig betölti 6. életévét,
de nem iskolaérett. Mivel mindhárom feltétel
megléte együttesen szükséges, ilyen tanulók
hiányában megszüntettük ezt az osztályt. Átvette helyét a specializált osztály, mely a tanterv módosításával, csökkentésével, szocializációs készségek kialakításával, különböző
tanítási és tanulási formák, segédeszközök
bevezetésével sikeresen folytatódott és a mai
napig is eredményesen működik az 1. osztálylyal párhuzamosan. Az itt tanuló gyermekek
a felzárkóztatás után folytatják tanulmányaikat
a felsőbb évfolyamokban.
„A jó kezdet fél siker” – tartja a mondás.
Legyen bármilyen tevékenység is az életben,
az ELSŐ élmények, pozitív visszajelzések,
eredmények nagyban meghatározzák a sikeres
folytatást.
Köszönjük iskolánkba, pedagógusainkba
vetett bizalmukat!
Mgr. Pinke Ivett
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Síelni voltunk
Napjainkban a síelés sok családban kiváltságnak számít, sok gyermek csakis az iskolai
síkirándulás alkalmával találkozik e gyönyörű
téli sport szépségeivel. Nem kis anyagi teher ez
a családnak, ugyanis a befizetendő összeg mellett
a síruházatot is biztosítani kell. A sífelszerelésről
nem is beszélve, amit viszont iskolánk minden
egyes tanulónak biztosítani tud. Modern sílécek,
sícipők és botok állnak a tanulók rendelkezésére,
melyet kevés iskola mondhat el magáról.
Idén január 11-től 16-ig iskolánk tizennégy tanulója a Liptószentmiklós melletti
Závažná Poruba nevű kis falu mellett működő
síközpontban síkiránduláson vett részt. A létszámot az imelyi diákok és egy gútai tanuló is
növelte. Már az indulást követően láttuk, hogy
az ismerkedéssel, barátkozással nem lesz gond.
Viszont egész úton nagy kérdőjel volt számunkra, vajon lesz-e hó. És bizony a látvány
nem volt túl biztató még Rózsahegy környékén
sem. Csak foszlányokban láttunk néhány helyen
havat. Liptószentmiklósról letérve megpillantottuk a hegyoldalban a sípályát, és fehérlett! Ennek
mindannyian megörültünk. Ahogy megérkeztünk a helyszínre, a tapasztalt „felvonós munkások” is megnyugtattak, hogy havazás várható.

Úgy is lett. Másnap
megérkezett a gyönyörű hóhullás hatalmas
pelyhekben. Az első
este ismertettük a „Fehér Kódex” szabályait.
Ez a kódex a sípályán
való viselkedés szabályait foglalja magába.
Beszélgettünk pozitív
és negatív tapasztalatokról, felhívtuk a tanulók figyelmét a ved kkellll figyelniük...
l iük
szélyekre, amire különösen oda
S kezdődhetett is a síoktatás. A tanulókat csoportokba osztva (képességeik szerint) oktattuk
a síelés alapjaira, illetve a síelés technikájának
alaposabb elsajátítására. Minden diák – kezdő,
haladó – figyelt, igyekezett a saját lehetőségeihez
mérten a legjobban begyakorolni minden egyes
mozdulatot. A kezdőknek persze kellett a bátorítás, a sok-sok biztató szó, a haladóknak pedig
a sok magyarázat, bemutató, hogy minden egyes
lesiklással, minden egyes ívvel javíthassanak,
csiszolhassanak a technikájukon. Nemcsak saját, de síoktató kollégáim - Hamran Krisztián és
Becse Norbert - nevében is elmondhatom, nagy
öröm volt látni a tanulókon, mennyire élvezték
nap mint nap ezt a sportot, a friss levegőt, a gyönyörű természetet, amely körülvett bennünket.
Pihenésképpen szerda délután elsétáltunk
a faluba, Milan Rúfus szülőházába, ahol érdekes
előadást hallhattunk a híres szlovák költő életéről, munkásságáról. Esténként sem unatkoztak
a diákok, ugyanis minden estére más-más cso-

„Január, január, éhezik a kismadár.
Zörgeti az ablakot, adjatok egy kis magot!”
(Gömöri Kovács István)
Január elején híre-hamva sem volt a hónak
mifelénk, azért csak énekeltük a télről, hóról,
hóemberről szóló dalokat. Téli képet festettünk,
hóembereket készítettünk. Apró kezek keverték össze a lisztet, a sót és a vizet, az elkészült
sós tésztából golyókat formáztak. Egymásra
rakva elkészült a hóember teste, kupakból a kalapja, szegfűszegből
a szeme, gombja, fogpiszkálóból az orra.
Ahogy kiraktuk őket
száradni az öltözőbe,
megrogytak kicsit,
mintha megolvadtak
volna a napon. Készült hóember papírkorongokból, poharakból, szánkózó
hóember, rizzsel töltött pocakos hóember és a sok kis sós tészta hóember. Ahogy Ani
néni elrendezte őket a folyosón, odavarázsolta
a téli tájat, amire már annyira vágytak a gye-
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rekek. Egy reggel aztán a kép valósággá vált,
lehullott a hó! Előkerültek a hólapátok, amin
a gyerekek sebesen csúsztak le az óvoda udvarán lévő dombról. Vidám kacagás hallatszott
mindenfelől. Görgették az időközben óriásra
nőtt hógolyókat, játszottak kedvükre a hóval.
Az óvónénik felfüggesztették a madáretetőket
a fákra, az ablakból
lestük az odalátogató, csipegető cinkéket. Nagy örömünkre elkészült az új
mászóka csúszdával,
házikóval a tetején.
A gyerekcsapat fáradhatatlanul mászott föl, csúszott le
róla körbe, körbe
újra és újra. Kinyíltak a hóvirágok,
megbújva az épület sarkában hirdetik, hogy itt
van a tél valóban.
Nagy Gabriella,
óvónő, Sládkovič utcai óvoda

p t ké
zít tt szórakoztató
zó k zt tó vetélkedőt.
télk dőt CsütörtöC ütö tö
port
készített
kön pedig verseny keretén belül megmérettették
magukat a síelők. Mindenkinek sikerült teljesíteni a versenypályát. Valaki a gyorsaságot, valaki
a biztonságot részesítette előnybe a lesiklás közben. A lényeg pedig, hogy mindenki nyert: mégpedig egy olyan élményt, tudást, tapasztalatot,
amely csakis az előnyére válik mindenkinek, aki
részt vett a síkiránduláson. Egy csodálatos hetet
töltött sporttal, friss levegőn, gyönyörű természetben, jó társaságban.
Mi, pedagógusok, is sikeresnek mondhatjuk
az egész hetet. Balesetmentesen zajlott, ami köszönhető többek között annak, hogy a tanulók
betartották az utasításainkat, odafigyeltek magukra és természetesen egymásra is.
Mgr. Kovács Erzsébet

Srdce na dlani
Osudy ľudí sú, žiaľ, nevyspytateľné. Niekto
má dopriate žiť svoj život dlho, pokojne
a šťastne, iných trápia ťažké diagnózy, predčasne a nedobrovoľne nás opúšťajú. Je to bolestivé, smutné a kruté.
Ani nášmu bývalému žiakovi Dávidkovi
Nagyovi, osud nedoprial dlhý život. Ťažká
choroba zvíťazila nad jeho mladým životom
a nám po ňom ostalo len prázdne miesto
v duši, smútok a spomienka na neho. Matka spomínaného žiaka v snahe splniť prianie
Dávidka založila komunitu pomáhajúcu deťom, onkologickým pacientom. Nesie názov
Srdce na dlani. V krásnom liste sa obrátila na
žiakov s prosbou, či by sme pre túto komunitu nenavrhli logo. Učitelia výtvarnej výchovy
a žiaci ročníkov 4.-9. tak boli postavení pred
výzvu. Prosba Veroniky ich však oslovila
a tak týždeň pred Vianocami mohla porota
zostavená zo žiakov a učiteľov udeľovať hlasy
výtvarným prácam, ktoré spĺňali predložené
kritériá. 19. decembra 2014 sa na spoločnom
stretnutí žiakov a učiteľov v aule školy výtvarná súťaž vyhodnocovala. Víťazná práca
Sabinky Kováčovej, žiačky ôsmeho ročníka
bola odmenená knihou. Všetky výtvarné
práce si Mgr. Veronika Nagyová vyzdvihla.
Poďakovala sa za ochotu, spoluprácu a pekné námety všetkým, ktorí logo pre Dávidka
navrhovali.
Mgr. Dana Molnárová
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40 rokov.
40 év.
Málo alebo veľa? Sok vagy kevés?
V našej materskej škole ešte nikdy nebol december taký očakávaný, rušný a plný príprav ako v minulom roku. Nikdy predtým
sme nepripravovali tak dôležitú akciu ako v decembri. Toho roku
totiž oslávila naša Materská škola Bocianiky na Hurbanovej ulici
v Nesvadoch 40. výročie otvorenia.
Budova, v ktorej naša MŠ existuje 40 rokov, sa začala stavať roku
1968 formou dobrovoľníckej spolupráce. Do užívania pre potreby
edukácie detí predškolského veku bola odovzdaná v roku 1974.
Týmto spôsobom sa rozšírili priestory už existujúcej materskej
školy, ktorá bola v budove bývalej slovenskej školy a v priestoroch
kaštieľa, tak deťúrence mali možnosť hrať sa, učiť sa v nových,
moderných priestoroch. A tak u nás vyrástlo niekoľko generácií
„škôlkarov”.
40 rokov. Je to málo alebo veľa? Myslím, že dosť na to, aby sme
oslavovali. Toto krásne okrúhle jubileum sme si pripomenuli 17.
decembra 2014 Vianočnou akadémiou – slávnostným programom
v priestoroch CVČ Nesvady.
Teší nás, že naše pozvanie prijali hostia, ktorí sa v súčasnosti podieľajú na chode MŠ - starosta JUDr. J. Haris, riaditelia oboch základných škôl, riaditeľka MŠ Nezábudka, predstavitelia rady školy
a rodičovského združenia. V neposlednom rade by som vyjadrila
úprimnú vďaku všetkým bývalým aj terajším učiteľkám, kuchárkam, upratovačkám, ktoré prišli medzi nás, aby sme oslávili tento
deň spoločne. Veď táto oslava by nebola oslavou bez ich oddanej
práce, ktorú kedysi odviedli s vtedajšími deťmi, teraz už rodičmi
našich terajších detí. Oni sú živými svedkami toho, keď deň čo
deň prichádzajú do materskej školy už so svojimi deťmi - ako aj
ja sama.

Slávnostný večer bol rozdelený do dvoch častí.
častí V prvej časti slávsláv
nosti deti predviedli, čo sa naučili – spievali, tancovali, zahrali rozprávočku. Program bol dojímavý, plný úsmevu, radosti. Ukončili
sme ho odovzdávaním vianočných anjelov pre hostí.
V druhej časti sme sa presunuli do priestorov našej materskej
školy, kde sme spoločne strávili príjemný podvečer plný spomienok, živého diskutovania, smiechu a kamarátskych objatí. Naše
bývalé kolegyne hýrili spomienkami. Bol to večer dojímavý, ale aj
veselý a myslím, že pre nás všetkých nezabudnuteľný.
Dovoľte mi, aby som na záver vyjadrila poďakovanie všetkým
tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili o dobré meno našej materskej školy a jej rozvoj a napredovanie. Ďakujem.
Mgr. Rebeka Balogh,
riaditeľka MŠ Bocianiky

Egy decemberünk sem alakult még az óvodában ilyen mozgalmasan. Még egyszer sem volt ilyen jelentős alkalom, mint tavaly
decemberben, ugyanis 40 év telt el azóta, hogy 1974-ben megnyitották a Hurban utcai Óvoda kapuját.
Az építkezés 1968-an kezdődött és közmunkával készült. Az
átadásra 1974 szeptemberében került sor, így a kastély, valamint
a régi szlovák alapiskola épülete mellett az akkori nebulók egy része már szép, új, korszerű épületben játszhatott, tanulhatott és cseperedhetett iskolássá.

40 éév. SSokk vagy kkevés?
é ?A
ik kkerek
k éévfordulóra
f d ló kkerül
ül sor, talán
lá
Amikor
elgondolkodunk azon, hogy ez sok vagy kevés? A negyven év már
elég okot ad arra, hogy visszaemlékezzünk, hogy felidézzük azokat
a jelentős pillanatokat, amelyek megragadtak az emberek emlékezetében. Ezt a szép kerek évfordulót karácsonyi gálaműsoron belül
ünnepeltük meg 2014. december 17-én a naszvadi szabadidőközpont nagytermében, ahol a gyerekek a meghívott vendégeknek és
a szülőknek bemutatták karácsonyi műsorukat. Lelkesen szavaltak, énekeltek, táncoltak, jeleneteket mutattak be. A hallgatóság
soraiban bizony nemegyszer a meghatódottságtól könny csillant
meg a szemekben. A műsor végén a gyerekek karácsonyi angyalkákat ajándékoztak a vendégeknek.
Az ünnepség másik részét az óvoda épületében tartottuk, ahol
a vendégek a megterített asztalnál kellemes estét töltöttek el, amely
visszaemlékezéssel, vidám beszélgetésekkel, sok baráti öleléssel volt
megfűszerezve. Nagy öröm volt számunkra, hogy a falu több jelentős
személyisége mellett elfogadta meghívásunkat dr. Haris József polgármester, mindkét iskola igazgatója, a Nefelejcs Óvoda igazgatónője,
valamint az iskolatanács és a szülői szövetség képviselői. Nem utolsó sorban szeretném hálámat kifejezni minden alkalmazottnak, akik
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az évek hosszú során generációkat neveltek fel ebben az épületben. Köszönet illeti az egykori,
valamint a mai óvónéniket, szakács néniket, takarító néniket, akik
elfogadták meghívásunkat és megtiszteltek jelenlétükkel ezen a szép
ünnepségen, hiszen az ő mindennapi szorgalmas munkájuk nélkül
nem lenne kerek az évforduló, nem volna mit ünnepelni. Ennek élő
bizonyítékai az egykori gyerekek, akik felnőttként ma már saját csemetéjüket kísérik nap mint nap az óvodába, többek között én magam is.
Reméljük, mindenki jól érezte magát ezen a napon, és felejthetetlen élményekkel gazdagodva távozott. Engedjék meg, hogy végezetül köszönetet mondjak mindazoknak, akik bármilyen módon
hozzájárultak az óvoda működéséhez, jó híréhez, és tetteikkel segítették az óvoda előmenetelét. Köszönöm. Mgr. Balogh Rebeka,
a Kisgólya Óvoda igazgatója
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ANNO...
Bársony István író, hírlapíró Bársony János és Fásy Lujza elsőszülött gyermekeként 1855. november 15-én Keresztesen (Fehér vm.) látta meg a napvilágot. Középiskolai tanulmányait Nagykárolyban, Pozsonyban és Szatmáron végezte. Ezt
követően jogot hallgatott a pozsonyi akadémián, illetve a budapesti egyetemen.
Ügyvédi pályára készült, hajlamai azonban az irodalom felé vonzották. 1881-től
az „Egyetértés” politikai napilap belső munkatársaként dolgozott. E minőségében
a napi sajtó mellett a „tárcza”, s az elbeszélő irodalom területén működött. Első
nagyobb elbeszélése 1876-ban a Szatmármegyei Közlönyben „Az elmúlt időkből” címmel jelent meg. A természettel, vadászattal kapcsolatos cikkeit többek
között a „Vadász-Lap”, „A Természet”, „Erdészeti Lapok”, „Vadászat és Állatvilág”
és a „Nimród” című lapokban közölték. Első könyvét 1886-ban „Százszorszépek”
címmel adták ki. Hihetetlenül termékeny író volt. Élete során több mint negyven
könyvet írt! Írói munkásságának elismeréséül 1894-ben a Petőfi Társaság, majd
1898-ban a Kisfaludy Társaság választotta tagjává. 1919-ben miniszteri tanácsosi
rangot kapott.
A vadászat testet edző, lelket gyönyörködtető nemes sportját édesapjától örökölte, akit már ötéves korában gyakran elkísért annak vadászkirándulásaira. (...)
Későbbi élete során azután hazánk szinte valamennyi tájegységén vadászott. Valamikor, az első háború előtt Praznovszky Kálmánnal gyakran vadásztak az Érsekújvár melletti Anyalán és környékén, Naszvadon, Imelyen, Kamocsán és Gután.
„Mind olyan terület volt az, ahol egy-egy vadásznak, ha akarta, száz fogoly lehetett a napi zsákmánya. «Dögivel» volt ott kisvad, fogoly és nyúl: – de helyenkint
vadruca, meg fácán is: egyik-másik esztendőben pedig annyi fürj, hogy foglyászás
közben – csak úgy mellesleg – könnyen lőtt az ember harmincat, negyvenet: – de
volt rá eset, hogy hatvanadiknál azért álltam meg, mert fogyóban volt a fogolynak
szánt töltényem.”
(részlet Bányai József írásából,
amely a Magyar Vadászlap 1995. februári számában jelent meg)
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Tavaszi takarítás
és lomtalanítás
2015

A növényi hulladék összeszedése és darálása az alábbi ütemterv szerint zajlik a felsorolt utcákban:
Március 16-17.: Új, Komáromi, Rózsa, Hársfa, Homokok,
Hviezdoslav, Sládkovič, Diófa sor, Puskin, Petőfi, Jánošík,
Mácha, Jókai, Bajcsi, Agacsos, Építők, Gesztenyesor, Nyírfa utca
Március 18.: Béke, Napos, Jázmin, Opletal, Szőlősor, Török, Tulipán, Vásár utca, Koppok, Szűk
utca, Malom, Komenszký, Sport, Üzletsor, Bartók, Meszeskitoló, Gödrök, Tátrai, Park, Szabadság tér

Jarné
upratovanie
2015
Zber a drvenie zeleného odpadu sa
uskutoční podľa nasledovného harmonogramu ulíc:
16.-17. marec: Nová, Komárňanská, Ružová,
Lipová, Piesková, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Orechový rad, Puškinova, Petőfiho,
Jánošíkova, Máchova, Jókaiho, Bajčská, Agátová, Budovateľská, Gaštanový rad, Brezová
18. marec: Mierová, Slnečná, Jazmínová, Opletalova, Vinohradnícka, Turecká, Tulipánová, Jarmočná, Na kopci,
Úzka, Mlynská, Komenského, Športová, Obchodná, Bélu
Bartóka, Vápenná, Jarková, Tatranská, Parková, Nám. slobody
19.-20. marec: Novozámocká, Gútská, Družstevná, Poľná,
Farské pole, Konopné pole, Taránska, Hurbanova, Palárikova, Záhradná, Kalinčiakova, Studená, Pettemská, Hradná
Horná, Hodžova, Kvetná, Hollého, Potočná, Lúčna, Nitrianska, Vodná, Blatná, Pekárenská, Nám. 1. mája, Dlhá, Malá,
Krátka, Jazerná.
Jarné upratovanie plánujeme v našej obci v dňoch
20. a 21. marca. V piatok a sobotu od 8,00 hod. do 17,00 hod.
okrem komunálneho odpadu všetok recyklovateľný odpad môžete odovzdať v zbernom dvore na Studenej ulici

Március 19-20.: Újvári út, Gútai, Szövetkezeti, Papföld, Kenderföld, Tarány, Hurban, Palárik, Kertek, Kalinčiak, Hideg, Petytyem, Bogyóvár Felső, Hodzsa, Virág, Hollý, Pataksor, Rét utca,
Nyitra sor, Víz utca, Sárad, Pékség, Május 1. tér, Hosszú, Kis, Rövid, Tó utca.
A lomtalanítást március 20-ra és 21-re tervezzük községünkben. Pénteken és szombaton 8 órától 17 óráig a szilárd települési hulladékon kívül minden újrahasznosítható hulladék
leadható a gyűjtőudvarban a Hideg utca 1. alatt (kisüzem):
bútor, elektronika, ablakok, üveg, műanyag, poliészter.
Mivel a kisüzem lehetőségei végesek, kérek
mindenkit, hogy március 16-ig rakják ki az
elszállítandó zöld hulladékot, mert a gépek és
a dolgozók nem fognak
még egyszer visszamenni a már megtisztított
helyekre.
Köszönöm az együttműködést.
Kelemen Zoltán
č. 1 (v areáli Verejnoprospešných
služieb
obce Nesvady): nábytok, elektronika, okná,
sklo, plasty, polyester.
Možnosti verejnoprospešných služieb
obce sú obmedzené,
a preto prosím každého, aby do 16. marca vyložili zelený odpad, lebo stroje
a zamestnanci sa už nebudú vracať na očistené miesta.
Ďakujem za spoluprácu.
Zoltán Kelemen
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Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

0,(671(.8/7Ò51(675(',6.2
+(/<,0ĥ9(/ė'e6,.g=3217

Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
Horesnyík Gergő, Rehák Gabriel


HALÁLOZÁS –
OPUSTILI NÁS
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Csonková Eva, rod. Peceková (58),
Takács Ferenc (65), Bengyák József (72),
Pohankovics József (74), Asztalos Pál (56)
Simonics Mária, rod. Molnár (72),
Haris Margit, rod. Vrábel (83),

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk
köszönetet
mindazoknak, akik
január 21-én
elkísérték utolsó útjára
a naszvadi temetőbe

BENGYÁK Józsefet.
Köszönjük a koszorúkat, virágokat és
a vigasztaló szavakat.

Gyászoló felesége és fia

Melyik iskolában
mennyi elsős lesz?
Naszvadon az alapiskola első osztályában február 5-6-án volt a beiratkozás, majd február 18-án
került sor a pót beíratásra. Lássuk, hogyan alakulnak az elsősök létszámai a jövő tanévben:

- magyar iskola: 41 gyermek
- szlovák iskola: 37 gyermek

Koľko prvákov
bude v školách?
V Nesvadoch sa zápis do prvých ročníkov základných škôl uskutočnil 5. a 6. februára, a 18. februára sa uskutočnilo druhé kolo zápisu. Pozrime sa
koľko prvákov bude od septembra na základných školách:

- slovenská základná škola: 37 detí
- maďarská základná škola: 41 detí

Kiadja: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošík u. 19., 946 51 Naszvad. Felelős kiadó: Kelemen Zoltán, Főszerkesztő: Varga Ildikó, Szerkesztők: Dobosi Róbert, Kelemen Zoltán, Lestár Péter, Simonics Tibor, Takács Zoltán, Grafika, tördelés: r0by. / ISSN 1338-7977.
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ISSN 1338-7977. Vyd. Ministerstvo kultúry SR pod ev. č: EV4445/11. IČO: 42205573 Kontakt: info@novumnaswod.sk
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