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Az egyházi év központi ünnepéhez közeledünk – Jézus Krisztus feltáma-

dásnak ünnepéhez – a  húsvéthoz. A  neves olasz fi lmrendezőnek, Zeffi  -

rellinek Jézus életéről szóló fi lmjében van többek között egy szép és ta-

nulságos jelenet. Húsvét reggelén a főtanács küldöttsége is felkeresi Jézus 

üres sírját. Közöttük van Zéra, az a férfi , aki egyetértett Jézus elítélésével. 

Megállnak a sír előtt, nézik az összehajtogatott halotti leplet és Zéra töri 

meg a félelmetes csendet. Ezt mondja, csak ezt: MOST KEZDŐDIK!

Igen – MOST KEZDŐDIK KRISZTUS FÖLDI ÉLETE IGAZÁN.

Nagypénteken Jézus ellenségei balga módon azt gondolták, hogy kereszt-

halálával, lepecsételt sírjával pontot tettek életére. Most azonban kiderült, 

Istent kínozták ebben az emberben, aki feltámadt, megdicsőült és a halha-

tatlanság fényességébe öltözött. Így indult el az emberi történelem rögös 

útján és most kezdődik új élete Egyházában, gyarló és szent követőiben.

 Cikkünk a 6. oldalon

Marec – mesiac knihy. Kniha – priateľ človeka. Pred pár rokmi sme tie-

to slogany považovali za úplnú samozrejmosť. V marci boli vždy témou 

nástenných novín v triedach základnej školy a my, starší, si pamätáme aj 

písanie čitateľských denníkov. Návštevy knižnice, knižné dary pod strom-

čekom, k narodeninám, na rozlúčku s materskou školou, školou boli bež-

nou záležitosťou. Kniha vedela vždy potešiť, poradiť a  poučiť. Pamätám 

si na chvíle, kedy som sa s ňou v noci schovávala pod perinou a čítala ju 

s  baterkou. Pamätám si na otca, ktorý ma hrešil z  obavy, že si nočným 

čítaním pokazím svoj zrak. Na pani učiteľku, ktorá nás v prvej triede za-

viedla do školskej knižnice a predstavila nám police plné kníh. Žasla som. 

Pamätám si dokonca na prvú požičanú knihu z knižnice. Ako som si ju 

chránila a tešila sa z nej.

 Čítajte na str. 10

Knižnica na kolieskachMost kezdődik

A tavasz kiszabadítja A tavasz kiszabadítja 
a virágokat, hogy a virágokat, hogy 

színesre fessék színesre fessék 
a nevetõ földet.a nevetõ földet.

((Reginald HeberReginald Heber))
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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Dvanásť poslancov obecného zastupiteľstva sa opäť stretlo 26. febru-
ára, aby prerokovali aktuálne otázky verejného života obce. Prvej časti 
rokovania dominovala debata o  projektových dokumentáciách, kto-
rých príprava je naplánovaná na tento rok. Po diskusii, v ktorej viacerí 
žiadali zmeny v navrhnutom zozname, bolo prijaté uznesenie obsahu-
júce prípravu šiestich dokumentácií: rekonštrukcia materskej školy na 
Hurbanovej ulici a čističky odpadových vôd, prestavba školského dvo-
ra, modernizácia verejného osvetlenia, zmena územného plánu obce 
a aktualizácia programu rozvoja obce v celkovej hodnote 52.500 eur.

Rovnako dlho sa hovorilo o osude bývalej školskej budovy, všeobec-
ne známej ako deviata trieda, na Novej ulici. Vytvorili sa dva zásadne 
protichodné názory: podľa stanoviska dvoch komisií, stavebnej a pod-
nikateľskej, je stavba vo veľmi zlom stave, preto musí byť zbúraná, na-
proti tomu iní vo svojich vystúpeniach zdôraznili, že zánikom bývalej 
deviatej triedy, s veľkou pravdepodobnosťou najstaršej budovy v obci, 
by sme prišli o  dôležitú časť histórie a  kultúrneho dedičstva Nesvád 
(Róbert Dobosi, Zoltán Takács). Po ďalších diskusných príspevkoch 
(Zoltán Molnár, Martin Lešš, Zoltán Haris, Ottó Becse) nakoniec za 
odstránenie hlasovalo deväť poslancov, dvaja boli proti a jeden posla-
nec sa zdržal.

V ďalšom priebehu zastupiteľstvo schválilo štyri zmluvy o prenájme. 
Pre spoločnosť AROLL a spol. a žiadateľa Jozef Lebó – STOLÁRSTVO 
LJ predĺžilo ich zmluvy na päť rokov, a keďže podnikajú v tej istej oblas-
ti, aj ročná výška nájmu bude rovnaká – 13 eur/m2. To platí aj na auto-
servisy Pavla Drozdíka a Attilu Mészárosa, obaja budú platiť 13 eur za 
jeden štvorcový meter prenajímanej plochy. Tieto uznesenia podporili 
všetci poslanci.

Potom sa hlasovalo o možnosti nadobudnúť do obecného vlastníctva 
nehnuteľnosť, keď Igor Lakatos a jeho manželka ponúkli obci na odkú-
penie vlastný rodinný dom. Zastupiteľstvo túto ponuku desiatimi hlas-
mi za, dvomi hlasmi proti prijalo a za dom navrhlo kúpnu cenu 18.000 
eur (uznesenie podporilo 11 poslancov, jeden sa hlasovania zdržal).

Nasledovala žiadosť bratislavského ústredia TESCO STORES SR, 
v  ktorej spoločnosť predložila požiadavku na prenájom miestnosti 
vhodnej na účely náborovej kancelárie. Obec predbežne ponúkla bu-
dovu na Športovej ulici č. 1, ktorú stavebná komisia navrhla prenajať 
za nájomné vo výške 22 eur/m2, kým fi nančná komisia vzhľadom na 
krátke, iba na niekoľko mesiacov plánované obdobie prenájmu, za 30 
eur. Väčšina podporila prvý návrh: výsledkom bolo sedem hlasov za, 
jeden proti, štyria poslanci sa zdržali.

Na konci zasadnutia sa poslanci vrátili k predaju obecnej nehnuteľ-
nosti na Novozámockej ceste č. 1. O zaradenie tejto už viackrát prero-
kovanej záležitosti do programu žiadal konateľ nájomcu budovy, fi rmy 
SOLID Nesvady a vo svojom liste oznámil, že akceptuje znalcom uve-
denú hodnotu 53.400 eur ako kúpnu cenu. Poslanci tentoraz jedno-
hlasne rozhodli o tom, že budovu predajú.

Interpelácie zahájila Alžbeta Patakyová a upresnila údaje o počte detí 
zapísaných do prvých ročníkov škôl, po nej Róbert Dobosi inicioval 
otvorenie denného stacionára pre dôchodcov. Zoltán Molnár sa pýtal 
na budúcnosť bývalého hádzanárskeho ihriska predaného novozámoc-
kej COOP Jednota a teraz chátrajúceho, resp. na osobu druhého prí-
slušníka obecnej polície. V odpovedi na druhú otázku starosta uviedol, 
že je ním Gabriel Haládik, s nástupom od 1. marca. Zoltán Haris infor-
moval, že Hodžova ulica je po dažďoch nepriechodná, a žiadal nápravu 
situácie. Zasadnutie sa skončilo päť minút pred 21. hodinou.

 Zoltán Takács

Február 26-án ült össze ismét a tizenkét önkormányzati képviselő, 
hogy az időszerű közügyekről tanácskozzon. A napirend első részé-
ben az idén elkészítendő tervdokumentációk listájára irányult a legna-
gyobb fi gyelem. A vitában többen módosítást kértek, ami azt eredmé-
nyezte, hogy az eredetileg beterjesztett tíz beruházás dokumentációja 
helyett a következő hat kidolgozásáról született határozat: a régi óvoda 
és a víztisztító állomás bővítése, az iskolaudvar átépítése, a közvilágítás 
felújítása, a község területfejlesztési tervének átdolgozása és a falufej-
lesztési terv aktualizációja, összesen 52.500 euró értékben. 

Ugyancsak hosszan beszéltek a képviselők az Új utcai egykori is-
kolaépület, közismert nevén a kilencedik osztály sorsáról. Két alap-
vetően ellentétes vélemény alakult ki: az egyik szerint, melyet az épí-
tésügyi és vállalkozásfejlesztési bizottság képviselt, az épület nagyon 
rossz állapotban van, ezért le kell bontani, mások szerint viszont az 
egykori kilencedik osztállyal, lévén minden bizonnyal a falunak leg-
régibb épülete, Naszvad múltjának és épített örökségének egy fontos 
darabja tűnne el (Dobosi Róbert, Takács Zoltán). További hozzászó-
lások után (Molnár Zoltán, Martin Lešš, Haris Zoltán, Becse Ottó) 
a  lebontás mellett végül kilencen szavaztak, ketten ellenezték, egy 
képviselő tartózkodott a szavazástól.

A továbbiakban négy bérleti szerződésről határozott a testület. Az 
AROLL a spol. Kft . és Lebó József részére egyaránt ötéves hosszab-
bítást hagyott jóvá, és mivel vállalkozásaik profi lja megegyezik, a fi -
zetendő bérleti díj is azonos, évi 13 euró/nm lesz. Ugyanez érvényes 
Drozdík Pavel és Mészáros Attila autójavító műhelyére is, mindket-
ten 13 eurót fi zetnek ezentúl a bérelt ingatlanok négyzetméteréért. 
A testület minden tagja támogatta az említett határozatokat.

Egy ingatlanszerzési lehetőségről született döntés ezután. Lakatos 
Igor és neje a tulajdonukat képező családi házat ajánlották megvá-
sárlásra az önkormányzatnak. Tíz igen, két nem szavazattal a  tes-
tület az ajánlatot elfogadta, és tizenegy támogató és egy tartózkodó 
szavazat mellett 18 ezer eurót kínál a házért.

A pozsonyi TESCO STORES SR kérelme volt napirenden ezt kö-
vetően, melyben a  cég egy megfelelő helyiség bérbe adását kérte, 
ahol felvételi irodát nyitna. Előzetesen a Sport utca 1. alatti épületet 
ajánlotta fel a község, amit az építésügyi bizottság négyzetméteren-
ként 22, a pénzügyi bizottság, tekintettel a rövid, néhány hónapra 
tervezett bérbe vételre, 30 euróért javasolt bérbe adni. A többség az 
előbbi javaslatra szavazott: hét támogató, egy elutasító és négy tar-
tózkodó szavazat lett az eredmény.

Az ülés végén a képviselők visszatértek az Újvári út 1. szám alat-
ti önkormányzati ingatlan eladásához. A már többször tárgyalt ér-
tékesítési ügy napirendre tűzését ezúttal az épületet bérlő SOLID 
Nesvady Kft . ügyvezetője kérte és levelében jelezte, elfogadja a szak-
értő által felbecsült 53.400 eurós értéket mint vételárat. A képviselők 
ezúttal egyhangúlag az eladás mellett szavaztak.

Az interpellációk sorát Pataky Erzsébet nyitotta meg, pontosítva 
a januárban elhangzott iskolai beíratási adatokat, utána Dobosi Ró-
bert nyugdíjas napközi otthon létrehozását kezdeményezte. Molnár 
Zoltán az újvári COOP Jednotának eladott, elhanyagoltan álló egy-
kori kézilabdapálya jövőjéről és a másik községi rendőr személyéről 
érdeklődött. Az utóbbira válaszolva a  polgármester közölte: az új 
rendőr március 1-jétől Haládik Gábor lesz. Haris Zoltán elmondta, 
hogy esős időben a Betekints köz járhatatlan, és a helyzet megoldá-
sát kérte. Az ülés öt perccel 21 óra előtt fejeződött be.

. Takács Zoltán

A testület 
4. üléséről

Zo 4. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Ez a  dátum ismerősen cseng minden 

magyar embernek, s azon túl, hogy isme-

rős dátum, a magyar nemzethez tartozók 

szinte mindegyikének szívéhez legkö-

zelebb álló történések dátuma. Ilyenkor 

a nemzettel érző emberek többsége feltű-

zi mellére, akár képletesen is, csak gon-

dolatban, a nemzeti trikolórt, a kokárdát 

és vannak, akik tesznek érte, bár egyre 

kevesebben, hogy minden egyes évfordu-

ló emlékezetes legyen, alkalom legyen az 

emlékezésre. Tesznek azért az „egyre ke-

vesebben” kategóriába tartozó egyének, 

hogy az együttlét örömét emberek soka-

sága élhesse meg meleg szívvel, áhítattal.

2015. március 15-én idehaza is adott 

volt az alkalom minden érző ember számára, hogy a megszo-

kott módon, a szinte már hagyománynak nevezhető márciusi 

ünnepségen együtt élvezze a tehetséges hazai előadók produk-

cióiból összeállított műsort, majd fi gyelemmel kísérje a koszo-

rúzást a kopjafánál, elhelyezze ott 

az emlékezés virágait, és a  ren-

dezvény záró részeként elénekel-

je nemzetünk imáját. Hangosan, 

nem félve senkitől, büszkén.

Kevesen vonultak ki az utcára 

ahhoz, hogy tömegnek lehessen 

nevezni. Bár picivel talán többen 

voltak, mint egy évvel ezelőtt, de 

a  8-10 évvel ezelőtti érdeklődést 

messze nem érte el az érdeklődők 

száma. Talán annak köszönhető 

a távolmaradás, hogy az emberek 

már csömört kaptak a  minden-

napi politikától, talán azért, mert 

amúgy is kicsi 

létszámú közössé-

günket politiku-

saink, akiket még 

pár évvel ezelőtt tiszteltünk, és egyet gondolva megosztották 

az amúgy is törékeny magyarságot. Azt is csupán azért, hogy 

személyi kultuszuk akadályok nélkül nőhessen. Vagy csupán 

a kényelem, az egyre több esztelenséget közvetítő tévékészülék 

okozza az elmaradást, az egy-

mástól való eltávolodást? Nem 

biztos, hogy az egyértelmű vá-

lasz megadható, valószínűleg 

sok minden hozzájárult ahhoz 

az állapothoz, ami jelenünk-

ben uralkodik a társadalom 

felett.

Nem lehet vidám hangulatú 

gondolatokat megfogalmaz-

ni erről az eseményről sem, 

mint ahogyan sajnos az idő 

haladtával egyre több helyi 

rendezvényről sem. A  meg-

osztottság helyben is iszonya-

tos erővel hat ránk, naszvadi 

magyarokra. A  megosztottság olyan hangulatot okoz, ami 

szinte kiűzhetetlen már nemcsak az egyes rendezvények han-

gulatából, hanem a gondolatainkból is.

 -DR-

Március 15.

Segítse adója 2%-ával Segítse adója 2%-ával 
a naszvadi Csemadok a naszvadi Csemadok 

munkáját. munkáját. 
Tevékenységünkkel, munkákkal 

a közösség életét tesszük színesebbé, 
a gyerekeknek szeretettel adjuk át 

őseink hagyományait, 
az idősebbek részére teret adunk 

az irodalom szeretetének.
...mert van egy hely, 

ahol mindig találkozhatunk...
Adatok:

ZO Csemadok
Obchodná 7

946 51  Nesvady
IČO: 36 110 922
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Az előző évben ekképpen zártam a Farsangfarkáról szóló beszámolómat: 

Jövőre veled/veletek ugyanitt, célozva Bernard Slade művének címére.

Bizony, az egy év oly gyorsan eltelt, hogy észre sem vettük, és az idén 

igyekeznünk kellett megszervezni a  farsangi találkozót, nehogy kicsúsz-

szunk az időből. Ugyanis vannak rövid és hosszú farsangok, és az idei az 

előbb említettnek felel meg. Az ezévi farsangbúcsúztató találkozónk dátu-

mának péntek 13-át választottuk, mert a következő héten hamvazószer-

dával kezdetét vette a húsvét előtti negyven napos böjt. A néphagyomány 

szerint ezt a következő csütörtöki napon felfüggesztették, és az összes ma-

radék ételt elfogyasztották. Napjainkban ezt nevezik torkos csütörtöknek.

Hát, mi ezen egy kicsit változtattunk és pénteken torkoskodtunk. Kezd-

tük az estét a fi nom vacsorával, első fogásként a vezetőség tagjai által fel-

szolgált gulyással. A fi nom főétel elfogyasztása után következtek az énekes 

asszonyok remekei, úgymint a töpörtyűs, sajtos és krumplis pogácsa, vala-

mint házi sütemények széles választéka. A fi nom ételek, italok elfogyasztá-

sának természetes folytatásaként következett a közös szórakozás, nótázás, 

kellemes beszélgetések.

Ismert a mondás, miszerint rossz lagzi nem létezik. Ugyanezt elmond-

hatjuk farsangbúcsúztató akciónkról, hiszen minden adott volt, hogy jól 

érezzük magunkat. Így aztán hogyan másképpen búcsúzhatnánk, mint-

hogy jövőre ismét találkozunk. G. M.

16. Mátyás-napi 
Tavaszváró 
Néptáncfesztivál

Farsangfarka 2015

A nagyigmándi önkormányzat és a helyi néptáncegyüttesek 2015-

ben is megrendezték a Mátyás-napi Tavaszváró Néptáncfesztivált. 

A  Magos művelődési házban immáron 16. alkalommal gyűltek 

össze a  gyermek és felnőtt néptáncegyüttesek, népdalénekesek, 

énekkarok és zenekarok.

A  naszvadi Csemadok alapszervezetének csoportjai közül az 

idén a  Búzavirág vegyes éneklőcsoport, a  Sústya és a  Viza cite-

razenekarok, valamint a Nagy Pettyem néptánccsoport utazott el 

Nagyigmándra, testvérközségünkbe, hogy részt vegyenek az idei 

Mátyás-napi fesztiválon.

A  délelőtt folyamán a  gyermek fellépőké volt a  színpad, majd 

rövid szünet után, a  kora délutáni órákban a  felnőttek részvéte-

lével folytatódott a műsor. Aki a nap folyamán netán megéhezett, 

éhségét a szokásos menüvel csillapíthatta, vagyis zsíroskenyér-tea-

aprósütemény. Persze azért a  felnőttek kedvéért akadt egy kis fi -

nom borocska is, hogy jobb kedvre derüljön az ember fi a (lánya), 

és vígabban nótázhasson.

A fesztivál, mint mindig, most is táncházzal zárult, kicsik, s na-

gyok ropták a táncot. Majd miután mindenki jól kitáncolta magát, 

elbúcsúztunk vendéglátóinktól megköszönve a kedves fogadtatást 

és a szíves vendéglátást. G. M.
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Irodalmi kör alakult januárban községünkben Orisko Klára és Patasi 

Mária vezetésével. Tagjai kéthetente találkoznak a  Csemadok klubhelyi-

ségében, hogy egy csésze kávé és fi nom sütemény mellett felolvassák, el-

szavalják egymásnak kedvenc verseiket. A felolvasásokon kívül jóízű be-

szélgetésekre is jut idő. 

Az irodalmi kör céljai között szerepel közös színházlátogatás, író-olvasó 

találkozók szervezése, szavalás különféle rendezvényeken, a Naszvadi Te-

levízió adásaiban rendszeres versmondás Vers mindenkinek címmel. Szep-

tembertől színjátszókör indítását is tervezik a kör tagjai.

Az irodalmi kör tagjai szeretettel meghívnak mindenkit, aki szereti 

a szép verseket, tartalmas beszélgetéseket. Áprilisban kétszer, 13-án és 27-

én, délelőtt 10 órakor várják az érdeklődőket a Csemadokban.

 Dobosi Henrietta

V  januári vznikol v  Nesvadoch literárny krúžok pod vedením Kláry 

Oriskovej a Márie Patasiovej. Členovia krúžku sa schádzajú dvojtýždenne 

v klubovej miestnosti Csemadoku, aby pri dobrej kávičke mohli zarecito-

vať svoje obľúbené básne ostatným. Vždy sa samozrejme nájde čas aj na 

zaujímavú konverzáciu.

Medzi cieľov členov literárneho krúžku patrí spoločná návšteva divadla, 

organizovanie besied s básnikmi a spisovateľmi, recitácia básní na rôznych 

podujatiach, pravidelná recitácia v reláciách Nesvadskej televízie s názvom 

Báseň pre každého. Od septembra by chceli začať aj s činnosťou divadel-

ného krúžku.

Členovia literárneho krúžku pozývajú medzi seba každého milovníka 

poé zie a duchaplného rozhovoru. V apríli sa stretnú dvakrát, 13-ho a 27-ho, 

o desiatej hodine v Csemadoku. Henrietta Dobosi

Halálozás. Honff y Lajos, a régi komáromvármegyei Ógyalla, majd 

Naszvad nagyközségek nyugalmazott főjegyzője, a vármegye törvény-

hatósági bizottságának évtizedeken át volt tagja, Komáromvármegye 

udvardi járása jegyzőegyletének volt elnöke, nyolcvanegyéves korá-

ban Érsekujvárott meghalt.

(Komárommegyei Hirlap, 1930. március 8.)

ANNO.. .

Ahol a naszvadi Csemadok kiemelt vendégként lesz jelen, ahol Ön is 

megnézheti műsoraikat, és része lehet több érdekes eseménynek.

Ne hagyja ki!

2015. március 28., szombat, 9 óra
A Nagymegyer-i Szállásadók Egyesülete szívélyesen meghívja Önt 

2015. március 28-án a nagymegyeri Gasztrofesztiválra, 

amelyet a 2015-ös „AQUKARNEVÁL” részeként rendeznek meg.

Helyszín: fürdősétány 

a THERMAL CORVINUS Hévízfürdő bejárata előtti sátorban

Főszervező: a Nagymegyeri Szállásoltatók Egyesülete,

a THERMAL CORVINUS Hévízfürdő, a Csallóközi OOCR

és a Nagymegyer város Önkormányzata

Műsor:  9 ó -  Fúvószenekar fellépése, Kézművesvásár, 

Egész napos attrakciók kicsiknek és nagyoknak

9 - 10 ó -  Csapatok nevezése a „Nagymegyeri Főzőfesztivál” 

főzőversenybe

Lovasfogatok kiállítása

12 ó - A karneváli tombola árusításának megkezdése - 1 € áron

A fődíj: kétnapos üdülés, fürdőbelépő és más értékes 

ajándékok 

13 ó - Nagymegyeri és naszvadi csoportok fellépése

Az Ügyes Kezek nyugdíjasklub bemutatkozása

Kreatív műhelyek (a fürdő fogadótermében)

14 ó - Nagymegyeri Gasztrofesztivál ünnepélyes megnyitója

Aquakarnevál jelmezeinek nevezése

14 - 17 ó - Veszprémi János zenekara

14 - 15 ó - BOHÓC - gyermekprogram

Játékok a gyerekek és a szülők aktív részvételével

15 ó - A naszvadi Csemadok Búzavirág éneklőcsoportja, 

a Pettyem néptánccsoport, 

a Viza és Sústya citerazenekarok fellépései

16 ó - A verseny kiértékelése:

- Nagymegyeri Gasztrofesztivál 

- A legötletesebb jelmez

- A játékok legaktívabb résztvevője

17 - 22 ó - A Golddies tánczenekar fellépése, 

magyar- és világslágerek, tánczene

19 ó - A karneváli tombola nyerteseinek sorsolása

A karneváli tombola bevételének felajánlása

A tánczene folytatása 

A műsorváltozás joga fenntartva

NAGYMEGYERI GASZTROFESZTIVÁL 
Fődíjak:

a THERMAL CORVINUS hévízfürdő díja

a Nagymegyeri Szállásadók Egyesületének díja

Program:

10 óráig -   Nevezés, főzőhelyek elfoglalása

14 óra - „Nagymegyeri Gasztrofesztivál” ünnepélyes megnyitója 

15 óra -   Ételminták átadása zsűrizés céljából

16 óra -   A verseny kiértékelése

Versenyfeltételek: Nevezési díj: 10 euró / három fős csapatok

A rendezők minden csapat részére biztosítanak tűzifát, egy asztalt és két padot 

(ún. sörszettet), továbbá csapatonként 1 belépőjegyet a THERMAL CORVINUS 

hévízfürdőbe. A  csapatnak magának kell bebiztosítania a  főzéshez szükséges 

eszközöket, alapanyagokat. 

A verseny értékelése:   65% az étel minősége - szakmai zsűri,  

35% a csapatok öltözete - még szakmaibb zsűri 

Információ:   Győry Károly, tel.: +421 905 243 338

Varga Martin, tel.: +421 901 096 577

e-mail: penziongyory@penziongyory.sk

Minden kedves látogatónak, aki az AQUAKARNEVÁL napján egész napos belé-

pőt vásárol a napi árjegyzék szerint a THERMAL CORVINUS fürdőbe, és délután 

16-19 óra között felmutatja a pénztárblokkját az épület előtti sátorban, a szerve-

zők egy kis lakomával kedveskednek neki (sült kolbász körítéssel).

AQUAKARNEVÁL ÉS 
GASZTROFESZTIVÁL 2015



6

Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Az egyházi év központi ünnepéhez közeledünk – Jézus Krisztus 

feltámadásnak ünnepéhez – a húsvéthoz. A neves olasz fi lmren-

dezőnek, Zeffi  rellinek Jézus életéről szóló fi lmjében van többek 

között egy szép és tanulságos jelenet. Húsvét reggelén a főtanács 

küldöttsége is felkeresi Jézus üres sírját. Közöttük van Zéra, az 

a férfi , aki egyetértett Jézus elítélésével. Megállnak a sír előtt, nézik 

az összehajtogatott halotti leplet és Zéra töri meg a félelmetes csen-

det. Ezt mondja, csak ezt: MOST KEZDŐDIK!

Igen – MOST KEZDŐDIK KRISZTUS FÖLDI ÉLETE IGA-

ZÁN.

Nagypénteken Jézus ellenségei balga módon azt gondolták, 

hogy kereszthalálával, lepecsételt sírjával pontot tettek életére. 

Most azonban kiderült, Istent kínozták ebben az emberben, aki 

feltámadt, megdicsőült és a halhatatlanság fényességébe öltözött. 

Így indult el az emberi történelem rögös útján és most kezdődik 

új élete Egyházában, gyarló és szent követőiben.

Amint ezt a Szentírásból tudjuk, az Emmausba igyekvő két ta-

nítvány nem ismerte fel Jézust. Hosszan elbeszélgettek vele útköz-

ben, hallgatták bölcs szavait, de a Szentírásból merített érvek sem 

győzték meg teljesen őket arról, hogy mindennek úgy kellett tör-

ténnie, ahogyan történt. S amikor a kis faluba értek, Jézus úgy tett, 

mint aki tovább akar menni. S ez lesz az Ő magatartása a későbbi 

idők folyamán is. Kinyilatkoztatja tanítását, megmutatja szeretetét, 

de nem tolakszik, hanem tovább megy. Csak akkor áll meg, akkor 

tér be életünkbe, ha megkérjük erre. Úgy, mint a két emmausi 

tanítvány tette - „Maradj velünk, mert esteledik!” (Lk 24,29) S Jézus 

örömmel teljesítette kérésüket. Hogyne tette volna, hiszen meg-

ígérte, veletek maradok a világ végezetéig. S milyen nagy szüksé-

günk van erre a velünk maradó szeretetre! Hiszen saját szemünk-

kel győződhetünk meg arról, hová jut az ember és az emberiség, ha 

megfeledkezik arról, amit Zéra mondott a húsvéti sír előtt – most 

kezdődik.

Igen, most, amikor Jézust befogadod életedbe. Most kezdődik 

igazi felemelkedésed, amikor nemet mondasz a  bűnnek, a  kéte-

lyeknek, a csüggedésnek, a hamis elképzelések kísértéseinek. Most 

kezdődik a megszentelésed, amikor kilépsz önzésed börtönéből és 

megízleled Isten gyermekeinek szabadságát.

„Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha to-

vább akart volna menni.” (Lk 24,28) Ő pedig elérkezettnek látta az 

időt, hogy elárulja kilétét.

Egyik oltártestvérem mondotta a következő történetet – kedves 

ismerőseinket megismerjük arcukról, hangjukról, sőt a  járásuk-

ról. Amikor Helsinkibe utaztam egy kedves családhoz, mivel nem 

ismertük egymást, megbeszéltük, hogy várni fognak a  hajóállo-

máson. Vajon miről ismerem meg őket? Arról, telefonálta kedves 

meghívóm, hogy egy háromszögletű nemzeti zászlót tart majd 

a kezében.

Vajon az Úr Jézus hogyan ismertette meg magát a két tanítvány-

nyal? Kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és odanyúj-

totta tanítványainak. S erre a mozdulatra megnyílt a szemük és 

felismerték Jézust. Igen, Jézus osztogatja az Ige kenyerét, nekünk 

adja önmagát. MOST KEZDŐDIK A  VILÁG VÉGÉIG FOLY-

TATÓDÓ OSZTOGATÁS, A  SZENTMISÉKEN MEGJELENŐ 

JÉZUS ISTENI LAKOMÁJA.

Miután a két tanítvány felismerte Jézust, hirtelen eltűnt a szemük 

elől. Így kezdődött és így folytatódik azóta is. Minden szentmisé-

ben megjelenik Jézus, aztán eltűnik és magunkra hagy minket. 

Vajon miért teszi ezt? Miért vonul háttérbe, miért nem ajándékoz 

meg látható, érzékelhető jelenlétével?

Bizonyára azért, mert általunk akarja folytatni, amit Ő életével és 

feltámadásával megkezdett.

A  két tanítvány azonnal visszatért Jeruzsálembe és viszik az 

örömhírt – találkoztunk Vele és felismertük a kenyértörésben. 

Így kezdődött és így kell folytatódnia ennek Egyházunk közössé-

gében. Valaki annak idején beszámolt arról, hogy Isztambulban 

járva részt vett barátaival egy káld nyelven bemutatott szentmi-

sén. Az egyik hívő családapa mindnyájukat meghívta otthonába. 

Sajnos a tolmács nem mehetett velük és ez megnehezítette a talál-

kozást. A nehézségen segített a káld férfi . Mikor leültek az asztal 

mellé, elővette a szentmise előtt megáldott kenyeret és szétosztotta 

a vendégek között. Ezzel a jézusi mozdulattal fejezte ki vendégsze-

retetét. Mindnyájuk arca felragyogott és úgy érezték – itt és most 

találkoztak Jézussal.

Álljunk meg mi is ezekben a napokban Jézus üres, jelképes sírja 

előtt. Nézzünk magunkba, nézzünk a  feltámadt Krisztusra és te-

gyünk meg mindent annak érdekében, hogy mi is elmondhassuk 

– MOST KEZDŐDIK. Igen, most kezdődik egy új, igazibb ke-

resztény élet az én számomra is.

Heriban László

Hitélet MOST KEZDŐDIKMOST KEZDŐDIK
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Községünk legrégebbi szervezete, a naszvadi Önkéntes Tűz-

oltó Testület 2015. február 28-án tartotta évzáró taggyűlését. Az 

eseményen jelen volt a komáromi Önkéntes Tűzoltók Testüle-

tének (ÖTT) igazgatója, Skrivánek Árpád, községünk polgár-

mestere, dr. Haris József, alpolgármestere, Becse Ottó, képvi-

selőként Mgr. Sárai László, ill. Puskás Tibor a helyi szervezet 

parancsnoka, valamint a 33 tagból 26 jelenlévő.

Az évzáró taggyűlést Hengerics Ferenc, a  szervezet elnöke 

nyitotta meg a vendégek köszöntésével és a napirendi pontok 

ismertetésével. Az elnök felvázolta egész éves tevékenységüket. 

Kiemelte, hogy rendszeresen részt vettek továbbképzéseken, 

állandó készenlétben tartották a tűzvédelmi technikát, részesei 

voltak a falu társadalmi rendezvényeinek, és nem utolsósorban 

a  háztartásokban végeztek tűzvédelmi ellenőrzéseket. Beszá-

molt továbbá az érsekújvári hivatásos tűzoltókkal való sikeres 

együttműködésről is. Évértékelésében megemlítette, hogy az el-

múlt évben tizenegy alkalommal riasztották a helyi szervezetet, 

főleg bozót, szemét, ill. a park melletti épület oltásához. Beszá-

molójában megemlítette, hogy 2014. május 2-án Puskás Tibor, 

helyi tűzoltóparancsnokunk nem mindennapi megtiszteltetés-

ben részesült. Tizenhárom szlovákiai tűzoltóparancsnok társa-

ságában részt vehetett a Szent Flórián ünnepségen Pozsonyban, 

Ivan Gašparovič köztársasági elnök, Robert Kaliňák belügymi-

niszter, Alex Nejedlý országos tűzoltóparancsnok, Pethő Lász-

ló, az ÖTT országos parancsnoka és Horváth Vendelín, az ÖTT 

főtitkára társaságában.

Az elnöki beszámolót Szlávik József pénztári beszámolója kö-

vette, melyben tájékoztatta a tagságot az egyesület anyagi hely-

zetéről. 

Községünk polgármestere nagy elégedettséggel fogadta 

Skrivánek Árpád elismerő tájékoztatását az egyesületről, mely 

szerint a naszvadi Önkéntes Tűzoltó Testület két másik község-

gel karöltve a nyitrai kerület legmagasabb osztályába, az A ka-

tegóriába van besorolva. 

Az elnök a  továbbiakban előterjesztette az elkövetkező idő-

szak terveit, melyben a jelenleg stagnáló szertárfelújítás folyta-

tása, egy ifj úsági tűzoltócsapat felállítása, és a járási versenyen 

való részvétele szerepelt, illetve a szervezet 120 éves fennállása 

alkalmából rendezett ünnepség előkészítését is feladatul adta. 

Zárszóként az elnök megköszönte a polgármester, az önkor-

mányzat, a naszvadi Közhasznú Szolgáltató Vállalat támogatá-

sát, együttműködését és a tagság munkáját.

 Mgr. Pinke Ivett

a szervezet tagja 

Évzáró taggyűlés a tűzoltószertárban

KULTÚRNE STREDISKO NESVADY

NASZVADI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

vás pozýva 

na divadelné 

predstavenie 

meghívja önt 

színházi 

előadásra

s názvom 

MESEAUTÓ
címmel

v hlavnej role - főszerepben

TAHI TÓTH LÁSZLÓ

26. 4. 2015

18:00

vstupné - belépődíj 

8 €

Info: 035 76 92 289
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TavaszTábor
Az alapiskolás gyerekek tavaszi szünete 

március 2. és március 6. között a szabadidő-

központnak köszönhetően mozgalmas volt. 

A  virgonc apróságok részére minden napra 

más programot biztosítottunk. Hétfőn az 

érsekújvári jégpályán húzták magukra kesz-

tyűiket és korcsolyáikat. Fogócskáztak, ké-

zen fogva suhantak a  jégen. A mi leszek, ha 

nagy leszek listára valamennyiüknél felkerült 

a jégkorongozó és a műkorcsolyázó is. Kedd 

reggel teljes létszámban beültek a  buszba, 

és elrobogtak Patra, a  wellness központba. 

El is fáradtak a  nagy fürdőzéstől, úszkálás-

tól, de másnap már újult erővel indultak út-

nak Nyitrára, ahol a  bevásárlóközpontban 

a  dinókiállítást tekintették meg. Miután kö-

zelebbről is megvizsgálták az eddig csak fi l-

mekben és könyvekben látott hatalmas hül-

lőket és eleget pózoltak velük a  kamerának, 

ellátogattak a DD farmra. Mintha a  Jurassic 

parkból egy westernfi lmbe csöppentek volna. 

A kedves idegenvezető bácsi kalapja és szer-

kója, illetve a  tipikus vadnyugati vendéglő 

hangulatát idéző épület csak fokozta ezt az 

érzést.

Csütörtökön újra lubickolhattak a  gyer-

kőcök, de ezúttal az érsekújvári uszodában. 

Pénteken a  szabadidőközpont épületében 

gyöngyöt fűztek, csocsóztak, pingpongoztak, 

rolleroztak és fociztak, néhányan a nyuszik-

kal játszottak. Mikor megéheztek, tábortüzet 

raktak, és a parázson fi nom szalonnát sütöt-

tek. Desszertként palacsintát ettek, amit szin-

tén maguk sütöttek. 

Mire igazán felocsúdtak volna, már vége 

is lett a hétnek. Pihenhettek még két napot, 

aztán hétfőn újra visszaültek az iskolapadba. 

Minden tevékenység természetesen a  sza-

badidőközpont dolgozóinak, pedagógusai-

nak irányítása, felügyelete és szervezése alatt 

történt. Egy újabb személyiségformáló és na-

gyon hasznos hét van a  gyermekek mögött, 

s  nem hiányoztak a  köszönetnyilvánítások 

sem, úgy a gyermekek, mint a szülők részéről.

 -SZK-

Jarný aktívny tábor 
a sústredenie futbalistov
Cez jarné prázdniny CVČ Nesvady or-

ganizovali spolu s  futbalovým klubom ŠK 

Nesvady sústredenie mladých futbalistov 

v  miestnej športovej hale. Na sústredení sa 

zúčastnilo 16 futbalistov. Chlapci mali pestrý 

program, keďže každý deň sme absolvovali 

doobeda malý výlet. Pondelok sme sa boli 

korčuľovať v  Nových Zámkoch a  potom sa 

vrátili do športovej haly, kde sme mali tré-

ningovú jednotku. Každý večer sme pre deti 

vymýšľali program pred spaním, takže v pon-

delok večer sme si spravili nočný futbal. Fut-

balový zápas sme odohrali večer o 22. hodine. 

Na druhý deň sme sa vybrali do Patiniec do 

wellnessu. Keď sme sa odtiaľ vrátili, poobe-

de sme mali tréning a ako večerný program 

sme mali spoločenskú hru Activity. Pri tejto 

hre sme mali pocit, že deti zistili, neexistujú 

len počítačové hry, ale ozajstná zábava je to, 

keď kamaráti si vytvoria príjemnú a zábavnú 

atmosféru. Na tretí deň sme sa vybrali do 

Nitry, kde sme mohli pozrieť v  nákupnom 

centre Mlyny výstavu dinosaurov a poobede 

sme boli v DD Farme, kde chlapci obdivujú-

cim pohľadom pozerali krásne kone, užili si 

slnečné poobedie v prírode a rôzne hry. Po-

tom, čo sme sa vrátili z Nitry sme mali, ako 

každý deň futbalový tréning a na posledný 

večer sme si zahrali fl oorball vo veľkej te-

locvični. Na štvrtý a  zároveň posledný deň 

sme absolvovali plávanie v  novozámockej 

plavárni a poobede posledný tréning a krát-

ke vyhodnotenie sústredenia. Chlapcom sa 

sústredenie veľmi páčilo a  určite si odniesli 

plno zážitkov. Ďakujeme každému, ktorý 

nám nejakým spôsobom pomohol.

 Attila Molnár,

tréner, pracovník CVČ

Centrum voľného času Nesvady - Szabadidőközpont Naszvad
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Fašiangy – čas zábavy , veselice a dobrej 

nálady. Deti v MŠ Bocianiky na Hurbano-

vej ulici si tiež pripomenuli toto obdobie 

už každoročne známym Fašiangovým kar-

nevalom. Po odpoludňajšom odpočinku si 

s  radosťou obliekli svoje masky, ktoré im 

prichystali mamičky. Niektoré ich zhotovili 

vlastnoručne, iné si ich vypožičali, alebo 

zakúpili. Keď už boli všetky deti obleče-

né, učiteľky privítali prítomných rodičov, 

starých rodičov a  zaželali im príjemný 

kultúrny zážitok, zábava sa mohla začať! 

V  úvode programu prebehla „promenáda 

v maskách”, tu sa deti po jednom predstavi-

li. Nechýbala princezná, víla, lienka, včiel-

ka, Batman, Hulk..., jednoducho deti boli 

na nepoznanie, jedna maska nápaditejšia 

ako druhá. Samozrejme, pri predstavovaní 

sa nechýbal veľký potlesk obecenstva – ro-

dičov. No, aby sa stupňovala zábava, deti si 

s  radosťou zatancovali v  pároch balónový 

tanec, pri ktorom sa aj rodičia príjemne 

pobavili. Podobne aj tanec s  krúžkami si 

deti veľmi pochvaľovali. Učiteľky zaradili aj 

iné rôzne súťaže, kde si mohli naši najmen-

ší vyskúšať svoju obratnosť a  pozornosť. 

Po dobrej zábave sa deti občerstvili slad-

kosťami, ktoré im zabezpečili rodičia. Boli 

aj mamičky a  babičky, ktoré upiekli samé 

dobroty. Deti vyšantené a najedené odchá-

dzali domov s balónmi v rukách, a tešili sa, 

že aj tento rok mohli ukázať kamarátom 

svoje masky.

 Monika Kollárová,

MŠ-Bocianiky, Ul. Hurbanova

Zápis do 1. ročníka
V  čase veselosti, zábavy a  teda spravidla 

v  období fašiangov, sa každoročne uskutoč-

ňuje aj zápis detí do základnej školy. Nebolo 

to inak ani tento rok v dňoch 5.-6. februára, 

kedy si išli zapísať do prvého ročníka rodičia 

svojich budúcich prváčikov do Základnej 

školy Komenského č. 21. Je to bez pochýb 

mimoriadna udalosť, ktorá ovplyvní životy 

rodín na dlhšiu dobu. Z  Materskej školy na 

Sládkovičovej ul. 2, z  triedy „Púpavienky” 

bolo 23 detí a z  triedy „Nezábudky” s vyuč. 

jazyk. maď. 10 detí. Učiteľky v základnej ško-

le pomáhali hravou formou zvládnuť všetky 

úlohy a zadania, ktorými sa naši predškolá-

ci museli popasovať, deti zo zápisu nema-

li strach. Na druhý deň v  škôlke s  radosťou 

„referovali” o zážitkoch zo zápisu. Ďakujeme 

všetkým učiteľkám za ich povzbudivé slová, 

ktoré prejavili k našim predškolákom. 

Karneval v Nezábudke
Z úcty k tradíciám sme sa rozhodli priblížiť 

fašiangové obdobie i  my, v  materskej škole, 

preto sa 10. februára 2015 uskutočnil maš-

karný ples. Deti si s rodičmi pripravili masky 

od výmyslu sveta. Radovali sa od samého 

rána a prezliekali sa do nádherných masiek. 

Výzdoba tried tiež „našepkávala”, akési roz-

právkové tajomstvo i  radostnú atmosféru.. 

Deti sa nevedeli dočkať, kedy ich uvidia 

ostatní kamaráti. Krásne princezné, víly, 

zvieratká, rozprávkové bytosti, bojovníci... 

Masky sa najprv predstavili a  pod vedením 

učiteľky Gabiky Nagyovej z  triedy „Nezá-

budky” sa stala akási tajomná komnata, kde 

si deti z chuti zatancovali na veselí program, 

ktorý im prichystala. Neskôr sa mohla per-

fektná tanečná zábava začať. Mali v  očiach 

radosť, na perách úsmev...

Kúzelník 
Február sa v  našej MŠ niesol v  znamení 

zábavy a výnimočných udalostí. V našej škôl-

ke nás 23. februára 2015 navštívil kúzelník. 

O  skvelú zábavu bolo postarané! V  špeciál-

nom predstavení pre deti, nám predviedol 

rôzne žonglérske a kúzelnícke triky, ktoré sa 

deťom veľmi páčili. Deti osobne asistovali 

pri kúzlach, kde sa na chvíľu stali súčasťou 

neobyčajných schopností. Čarovný kufrík, 

zauzlený povraz, vyčarovaný holub, neoby-

čajná umývačka riadu, to všetko i  omnoho 

viac... Predstavenie bolo jednoducho skvelé! 

Koniec vystúpenia deti obdarovali veľkým 

potleskom

Iveta Bazsóová, učiteľka MŠ

„Itt a  farsang, áll a bál...” csendült fel az 

oviban az ismert dal februárban az ovisok 

előadásában. S valóban állt a bál a Kisgólya 

Óvodában, mivel ismét elérkezett az álar-

cosbál ideje, melyet a gyerekek már igen-

csak türelmetlenül vártak, hogy magukra 

ölthessék a megálmodott jelmezeket.

Ezen a  délutánon ugyanis ők is mese-

hősökké válhattak, belebújva Minnie egér, 

Aranyhaj vagy akár Pókember „bőrébe”. 

Az ügyes szülők, nagymamák megvarrták, 

kölcsönözték, beszerezték a gyerekeknek az 

áhított jelmezeket, melyek igazán szépek, 

ötletesek voltak. A szülők méltán örülhet-

tek, amikor felvonult a színes kavalkád, és 

táncra perdült a bohóc, betyár, katica, pil-

langó, de vígan ropta a rendőr, méhecske, 

tündér, polip, dinoszaurusz is. A jelmezbál 

elmaradhatatlan kelléke volt a  gyerme-

kek által közkedvelt lufi  is, mely nem csak 

a  termet tette színesebbé, de a  műsort is. 

Az óvónők ugyanis különféle ügyességi 

játékokat találtak ki a  gyerekek szórakoz-

tatására és a  szülők nem kis mulatságára. 

A versengés után frissítő következett, majd 

miután a  gyerekek elfogyasztották a  ki-

érdemelt csemegéket, apró ajándékokkal 

gazdagodva térhettek haza, ahol már va-

lószínűleg azt tervezgetik, milyen jelmezt 

öltenek magukra a jövő évi maszkabálon.

 Gáspár Mária,

Hurban u. Kisgólya Óvoda

Farsang az oviban avagy 
mi is báloztunk

Karneval v MŠ

Zo života MŠ ✤ Zo života MŠ ✤ Zo života MŠ ✤ Zo života MŠ   
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Marec – mesiac knihy. Kniha – priateľ 

človeka. Pred pár rokmi sme tieto sloga-

ny považovali za úplnú samozrejmosť. 

V marci boli vždy témou nástenných novín 

v  triedach základnej školy a  my, starší, si 

pamätáme aj písanie čitateľských denníkov. 

Návštevy knižnice, knižné dary pod strom-

čekom, k narodeninám, na rozlúčku s ma-

terskou školou, školou boli bežnou záleži-

tosťou. Kniha vedela vždy potešiť, poradiť 

a poučiť. Pamätám si na chvíle, kedy som 

sa s  ňou v  noci schovávala pod perinou 

a čítala ju s baterkou. Pamätám si na otca, 

ktorý ma hrešil z obavy, že si nočným číta-

ním pokazím svoj zrak. Na pani učiteľku, 

ktorá nás v  prvej triede zaviedla do škol-

skej knižnice a predstavila nám police plné 

kníh. Žasla som. Pamätám si dokonca na 

prvú požičanú knihu z knižnice. Ako som 

si ju chránila a tešila sa z nej.

Podľa najnovších výskumov siaha po 

knihe stále menej mladých čitateľov. Sú-

časná mládež dáva prednosť elektronickým 

knihám, počítačovým hrám, fi lmom. Kla-

sická kniha sa dostáva do úzadia. V snahe 

prebudiť záujem o čítanie, knihy ako-také 

sme sa na Základnej škole s vyučovacím ja-

zykom slovenským v  Nesvadoch rozhodli 

v mesiaci marec zorganizovať akýsi digitál-

ny detox pre žiakov ročníkov 1.-4. Projekt 

sme nazvali Knižnica na kolieskach a jeho 

realizáciu sme odštartovali tesne pred jar-

nými prázdninami.

V triede nultého ročníka sa od septem-

bra nachádza polička plná všakovakých 

kníh z  domácej zbierky. Žiaci, ktorí sa 

u nás pred vyučovaním zvyknú zastaviť na 

kus reči sa medzi knihami občas pohrabú, 

prelistujú si ich, začítajú sa a zasa vrátia na 

miesto. Ich záujem o knihy mi vnukol myš-

lienku ponúknuť im ich na čítanie trochu 

netradičným spôsobom. Poličku na kni-

hy sme zamenili za nákupný vozík na ko-

lieskach a doň sme vložili knihy z triedy, tie 

prepožičané zo školskej knižnice (pomohla 

učiteľka Mgr. T. Rajkóová Takácsová) a aj 

knihy, ktoré nám ponúkol učiteľ Mgr. M. 

Lešš (knihy nájdené pri zberoch papiera, 

tzv. kontajnerové). Pred vyučovaním, po 

ňom aj cez prestávky žiaci môžu chodiť 

do triedy nultého ročníka a  z  nákupného 

vozíka si vyberať knihy podľa vlastného 

záujmu. O  požičaných knihách vedieme 

riadny zoznam, poctivo zaznamenávame 

aj ich vrátenie. Knihy si plánujeme požičať 

aj z obecnej knižnice.

Do projektu Knižnica na kolieskach sme 

zapojili aj žiakov špecializovaného roč-

níka. V  spolupráci s  triednou učiteľkou, 

Mgr. K. Farkašovou, organizujeme pre ne 

mesiac aktívneho čítania. Príbehy róm-

skeho dievčaťa pochádzajúceho z  typickej 

rómskej komunity umiestnené v  detskom 

domove z dielne rómskej autorky pod ná-

zvom Katici očarili deti špecializovaného 

ročníka. V čase veľkej prestávky im učiteľ-

ka, autorka projektu, predčítava príbehy na 

pokračovanie, alebo sa spolu rozprávajú už 

o prečítanom príbehu, domýšľajú spolu zá-

ver príbehu čítaného triednou učiteľkou na 

hodine. Vypočuté príbehy potom ilustrujú. 

Ich výtvarné práce sú vysoko kvalitné. Od-

rážajú pohľad rómskeho dieťaťa na svet, sú 

plné farebnosti a spontánnosti. 

Projekt sme zároveň využili aj na osvojo-

vanie a utvrdzovanie si základných noriem 

správania sa žiakov špecializovaného roč-

níka. Konkrétne na vyrovnávanie rozdielu 

spôsobeného kultúrnou odlišnosťou – pri 

dodržiavaní zásady solidarity. Je známe, 

že pre Róma nie je typické o niečo prosiť, 

ďakovať, že neočakáva vrátenie niečoho čo 

požičal (on sám by požičanú vec tiež ne-

vrátil). Vedomí tejto skutočnosti sme im 

v  rámci uvedeného projektu knihy podľa 

vlastného výberu požičiavali. Prezerať a čí-

tať si ich mohli v čase prestávok medzi vy-

učovaním.

Sme presvedčené, že zážitky a skúsenosti 

z čítania prispeli k pozitívnemu formova-

niu osobnosti zúčastnených detí/žiakov 

a  ich pohľadu na svet. Veríme, že týmto 

projektom sme aspoň čiastočne dopo-

mohli k popularizácii klasickej knihy me-

dzi žiakmi základnej školy. Chceme veriť, 

že knižnica na kolieskach ich pobavila, že 

si v  nej našli knihy pre poučenie, poteše-

nie aj zábavu. Želáme si, aby si ju žiaci aj 

po rokoch pamätali možno z  dôvodu, že 

v nich odštartovala prvotný záujem o číta-

nie. Niekde predsa treba začať.

 Mgr. Dana Molnárová,

ZŠ s VJS Nesvady

Knižnica na kolieskach
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Súťažiaci zapojením sa do súťaže, ktorá sa uskutočnila v predajniach COOP Jednoty Nové Zámky, s.d. od 20.3. do 6.4.2015, dáva organizátorovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a tel.číslo pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v prípade jeho výhry súhlasí s poskytnutím 
svojich osobných údajov tretím osobám za účelom odovzdania výhry. V prípade hodnoty výhry nad 350 €, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Zbierky zákonov o dani z príjmov. Pri zdanení výhier vo vyššej hodnote ako 350 eur sa zdaňuje len suma, ktorá prevyšuje 350 eur. Výherca je povinný zdaniť výhru v daňovom priznaní 

do 31. marca nasledujúceho roka po obdŕžaní výhry.

Po splnení jednej z vyššie uvedených podmienok v období trvania súťaže vhoďte pokladničný blok s vyplnenými kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo) do pripravenej urny na predajni do 6.4.2015.

sútažte v termíne
od 20.3. do 6.4. 2015
s nákupom nad 15,- €

exkluzívne
dovolenky a dalšie 
hodnotné ceny

Vyhrajte

» nákup mliečnych výrobkov Rajo, a.s., 
alebo Agrotami a.s., v hodnote nad 3 €, 
v predajniach COOP Jednoty Nové Zámky, s.d., alebo

» nákup ľubovoľného tovaru nad 15 €
v predajniach COOP Jednoty Nové 
Zámky, s.d.

» nákup výrobkov MECOM Group s.r.o., Danubius, s.r.o.
- v predajniach COOP Jednoty Nové Zámky, s.d. nad 3 €,
- v prenajatých priestoroch Jednoty nad 7 € alebo

Pravidlá súťaže:
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Orišková Emília, Kurucz Adam, 

Lakatosová Sofi a



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Csontos Irén (81), Simonics Ilona (77), 

Simonics Gáspár (76), Adamiková Eva (70)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Hirdetés – Inzercia
Eladó 3-szobás szövetkezeti lakás az Új 
utca 8-as szám alatt. Bővebb tájékoztatás: 
Kezes Mária, Fraňa Kráľa 1.


Na predaj 3-izbový družstevný byt na adre-
se Nová č. 8. Informácie: Mária Kezes, Fraňa 
Kráľa 1.

A jól célzott reklámmal 
Ön és a cége is nyer!

Hirdessen a Novum Naswodban
Áraink:

Negyed oldal A6 25 euró
Fél oldal A5 50 euró
Egész oldal A4 100 euró

A lakossági hírdetések havilapunkban 
továbbra is ingyenesek.

Dobrou reklamou 
získate Vy aj Vaša fi rma!

Inzerujte v Novum Naswod!
Naše ceny:

Štvrť strana A6 25 eur
Pol strana A5 50 eur
Celá strana A4 100 eur
Občianske inzeráty sú v našom mesačníku 

naďalej bezplatné.

Locsolóvers Locsolóvers 

húsvéthétfőrehúsvéthétfőre

Kelj fel párnáidról, Kelj fel párnáidról, 
szép ibolyavirág! szép ibolyavirág! 

Nézz ki az ablakon, Nézz ki az ablakon, 
milyen szép a világ! milyen szép a világ! 

Megöntözlek szépen Megöntözlek szépen 
az ég harmatával, az ég harmatával, 

Teljék a tarisznya szép, Teljék a tarisznya szép, 
piros tojással!piros tojással!


