
Az elmúlt fél évben kétszer is találkozhattunk színházi előadás kere-

tében a „Barátok közt” népszerű tévésorozatának egyik szereplőjével, 

a csetlő-botló Gizit alakító Gyebnár Csekkával. Az „Én és a kisöcsém”-

ben Koltai Róberttel, majd a  „Meseautó” című zenés darabban Tahi 

Tóth Lászlóval szerepelt nagy sikerrel Naszvadon. Kihasználva a lehe-

tőséget, a művésznő fellépés előtti szabadidejét, egy rövid beszélgetésre 

kértem fel, melyet az NTV májusi műsorában sugárzott. (Az internet 

- stream.nesvady.sk - oldalán megtekinthető.)

Művésznő, a plakátokon, és az interneten olvasva a nevét – gondolok 

itt a keresztnevére, amely eredetileg Ildikó volt – sokak számára a Csekka 

név nem egy szokványos keresztnév. Milyen eredetű és honnét származik?

 Folytatás a 7. oldalon

Názvy mesiacov v roku zväčša spájame s nejakým prívlastkom, podtitu-

lom. Napríklad marec mesiac knihy alebo máj lásky čas. A s čím sa spája 

mesiac apríl?

Ako prvé vás asi napadne apríl – mesiac bláznov. Je to určite aj preto, 

lebo už hneď jeho prvý deň je venovaný vtipným žartíkom, ktoré stvárame 

svojim kamarátom a blízkym. Tento deň má tradíciu už od 16. storočia 

a spája sa s dňom, kedy svoje narodenie oslavoval zradca Ježiša, Judáš.

V našej materskej škole sa toho v mesiaci apríli udialo tiež veľa. Nav-

štívili nás žiaci základnej školy, ktorí v Deň narcisov pripínali malé kvietky 

narcisov ako symbol boja proti rakovine a kto v tento deň do MŠ prišiel, 

mohol prispieť fi nančnou čiastkou podľa vlastného zváženia na dobrú vec.

 Čítajte na str. 7  

Apríl v našej MŠInterjú Gyebnár Csekkával
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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Na programe zasadnutia, ktoré sa konalo 26. apríla, bolo iba je-
denásť bodov. Po obvyklom úvodnom referáte prednostu obecného 
úradu sa Martin Lešš opýtal na stav riešenia problémov, ktoré pred-
nedávnom interpeloval. Ján Luca v odpovedi uviedol, že na osvetlení 
autobusovej zastávky na Novozámockej ceste sa pracuje, ale rozšíre-
nie parkovacích miest okolo obecných nájomných bytov na Obchod-
nej ulici nie je možné.

V druhom riadnom bode poslanci schválili záverečný účet obce 
za rok 2014, z ktorého vyplýva, že minuloročné hospodárenie obce 
bolo prebytkové, pretože pri príjmoch vo výške 2,523 mil. eur ná-
klady predstavovali iba 2,410 mil. eur. Rozdiel po odrátaní predpísa-
ných položiek je 104-tisíc eur a bude tvoriť rezervný fond. Zostatok 
dlhodobých úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania bol na konci 
roka vo výške 1,603 mil. eur, ostatné úverové zaťaženie je 104-tis. eur. 
K materiálu bola priložená aj správa audítora a stanovisko hlavnej 
kontrolórky.

Aj v  ďalšom priebehu sa rokovalo o  hospodárskych témach. Zo 
stavu pohľadávok obce ku koncu roka vidno, že pri nezaplatených 
daniach z nehnuteľností a poplatkov za odvoz odpadu sa ukazuje po-
malý a sústavný nárast dlhu, ktorý už dosiahol desaťtisícovú hranicu.

Nasledovali dva body týkajúce sa poslancov. Zastupiteľstvo najskôr 
hlasovalo o zriadení a personálnom zložení troch nových komisií – 
environmentálnej, sociálnej a  hospodárskej – , ktoré budú mať za 
úlohu pripraviť program hospodárskeho a  sociálneho rozvoja Ne-
svád na roky 2015 až 2020. Potom sa doplnili uvoľnené miesta býva-
lých poslancov v školských radách novozvolenými zástupcami obce. 
V rade centra voľného času bude od tohto roku zastupovať záujmy 
zriaďovateľa, čiže samosprávy Ottó Becse, v  rade slovenskej školy 
Martin Lešš a v rade maďarskej školy András Kelemen a Marianna 
Kesziová.

Nasledovalo hlasovanie o zmenách územného plánu obce, ktoré 
sú potrebné predovšetkým pre plánované vybudovanie rekreačného 
komplexu. Nové znenie plánu schválilo všetkých dvanásť poslancov.

V siedmom bode starosta informoval zastupiteľský zbor o rozpoč-
tovom opatrení, ktorým rozhodol vo vlastnej kompetencii o zaúč-
tovaní fi nančných prostriedkov určených na referendum, resp. zo-
statku cudzích fi nančných prostriedkov z roku 2014 v celkovej výške 
približne 4 800 eur do tohtoročného obecného rozpočtu.

Na konci zasadnutia sa prijali uznesenia o nájomných zmluvách. 
Zmluvu o  nájme pre Daniela Jurašku predĺžilo zastupiteľstvo do 
konca októbra, keďže zmluvy ostatných nájomcov obecných bytov 
na Športovej ulici č. 7 sú platné tiež do 31. 10. Alžbeta Barkociová 
presťahuje svoju cukráreň z Novozámockej cesty do budovy zdra-
votného strediska na Obchodnej ulici, obec s ňou uzavrie 5-ročnú 
zmluvu s ročnou sadzbou 22 eur za jeden štvorcový meter. Poslanci 
rozhodli aj o pridelení bytu na Športovej 4, ktorý sa uvoľnil po zru-
šení zmluvy s predchádzajúcim nájomcom. Novým nájomcom, vy-
braným spomedzi šiestich záujemcov, bude na obdobie troch rokov 
Ondrej Záležák.

V  poslednom bode rokovania sa zastupiteľstvo zaoberalo listom 
Šport klubu. Na pozvanie partnerskej obce Rém sa 1. mája nesvadskí 
starí páni zúčastnili futbalového turnaja a klub požiadal o úhradu ces-
tovných nákladov. Jednohlasne bolo rozhodnuté o pridelení 500 eur.

V  závere odznelo niekoľko poslaneckých interpelácií a  starosta 
uzavrel rokovanie o 18 hodine 20 minúte.

 Zoltán Takács

Az április 23-i képviselő-testületi ülés napirendjén mindössze 
tizenegy pont szerepelt. A  hivatalvezető szokásos beszámolója 
után Martin Lešš kérte számon korábbi interpellációja teljesíté-
sét. Ján Luca elmondta: az Újvári úti buszmegálló megvilágításán 
dolgoznak, ám az Üzletsor utcai önkormányzati bérházak parko-
lóhelyeinek bővítésére nincs mód.

A második rendes napirendi pontban a 2014. évi zárszámadást 
hagyták jóvá a  képviselők. Ebből kiolvasható, hogy a  naszvadi 
önkormányzat gazdálkodása az elmúlt esztendőben többletes 
volt, mivel 2,410 millió eurós kiadás mellett a bevételek össze-
ge 2,523 millió eurót tett ki. A különbözet az előírt kiigazítások 
után 104 ezer euró lett, amely összeg a tartalékalapot fogja ké-
pezni. A  lakásalapból felvett hosszú lejáratú hitelek összege az 
év végén 1,603 millió euró volt, az egyéb hitelállomány 104 ezer 
eurót tett ki. A csatolt anyagok között ott volt az auditori jelentés 
és a község főellenőrének kommentárja is.

A  továbbiakban is gazdasági témával foglalkozott a  testület. 
A kinnlevőségek év végi kimutatásából látható, hogy lassú, állan-
dó növekedés mutatkozik az ingatlanadó- és a szemétdíj-tarto-
zások esetében, és a hátralék jelenleg már tízezres nagyságrendű.

Két, képviselőket érintő napirendi pont következett ezután. 
A testület előbb annak a három új munkacsoportnak – környe-
zetvédelmi, szociális és gazdasági – a  felállításáról és személyi 
összetételéről szavazott, melyeknek a 2015-2020 közti időszakra 
vonatkozó falufejlesztési terv kidolgozása lesz a  feladata. Majd 
az iskolatanácsokból távozott négy korábbi képviselő helyére vá-
lasztottak újakat. Így a szabadidőközpont tanácsában az idei év-
től Becse Ottó, a szlovák iskoláéban Martin Lešš, a magyar iskola 
tanácsában Kelemen András és Keszi Marianna fogja képviselni 
a fenntartót, azaz az önkormányzatot.

A  község településrendezési tervének módosításáról határo-
zott ezt követően a tizenkét képviselő. A változások döntő több-
sége a tervezett fürdőkomplexum okán került a szövegbe.

A  hetedik pontban egy költségvetési kiigazításról tájékoztat-
ta a polgármester a testületet, mellyel a népszavazás költségeire 
kiutalt, illetve külső forrásból származó, visszamaradt múlt évi 
pénzeszközöknek, összesen kb. 4 800 eurónak az idei költségve-
tésbe történő bekönyveléséről intézkedett saját hatáskörében.

Az ülés végén bérleti szerződésekről születtek határozatok. 
Daniel Juraško szerződését október végéig hosszabbította meg 
a  képviselő-testület, fi gyelembe véve, hogy a  Sport utca 7. sz. 
alatti többi önkormányzati lakás bérlete akkor jár le. Alžbeta 
Barkociová az Újvári útról az egészségügyi központ Üzletsor 
utcai épületébe költözteti cukrászatát, vele ötéves szerződést köt 
a falu, a bérleti díj 22 euró/m2 lesz. Egy szerződésbontás követ-
keztében megürült lakás kiutalásáról döntöttek még a képvise-
lők. Hat kérelmező közül három éven át Ondrej Záležák lesz az 
új lakója a Sport utca 4. alatti önkormányzati lakásnak.

Az utolsó napirendi pontban a Sport Klub levelével foglalko-
zott a testület. A baráti Rém község meghívására a naszvadi öreg-
fi úk csapata május elsején labdarúgótornán vett részt, az egyesü-
let az utazás költségeinek megtérítését kérte az önkormányzattól. 
Egyhangú igennel 500 euró megítéléséről született döntés.

A  napirendi pontokat követő néhány képviselői felszólalás 
után a polgármester már 18 óra 20 perckor bezárta az ülést.

 Takács Zoltán

A testület 
6. üléséről

Zo 6. zasadnutia 
zastupiteľstva
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A  Csemadok Országos Tanácsa megbí-

zásából a  Szlovákiai Magyar Művelődési 

Intézet főszervezőként és szakmai rende-

zőként tizedik alkalommal hirdette meg 

a Bíborpiros szép rózsa (Örökség) országos 

népzenei vetélkedőt népdalénekesek, nép-

dalkörök, népi hangszerszólisták és hang-

szeres együttesek részére.

A  vetélkedőn való részvétel felhívásá-

ból számomra az „Örökség” szó az, ami 

leginkább megérintett. Örökség 

hallatán az emberek többségének 

az ingó és ingatlan jellegű, a tár-

gyi, a megfogható vagyon jelenik 

meg lelki szemei előtt. Holott 

létezik szellemi, eszmei örökség, 

ami csak akkor lesz a miénk, ha 

őrizzük, ápoljuk, megtanuljuk és 

mi is továbbadjuk. Ha ezt mi nem 

tesszük, semmivé válik, a múltba 

vész, elveszítjük apáink, anyá-

ink, nagyszüleink, dédszüleink 

által teremtett kulturális érté-

ket, a  magyar népdalt, népzenét 

a  néptáncot. Agócs Gergely sza-

vai szerint a népzene a magyar kultúra egé-

nek „állócsillaga és mindig lehet meríteni 

belőle”. Egyedülálló esztétikai érték, amely 

nemzedékek alatt csiszolódott ki, erre hív-

ta fel a világ fi gyelmét Bartók, és erre épül 

a Kodály-módszer is. „A magyar népdal – 

olvassuk Kodály Zoltánnál – az egész ma-

gyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős, 

a magyarság történelme során kialakult, és 

az évszázados – évezredes – használatban 

csiszolódott népzenei hagyomány, anya-

nyelvünkhöz hasonló érték. Benne mind-

annyian magunkra ismerhetünk, belőle 

mások is megismerhetnek bennünket.”

A  népzene olyan dallamokból tevődik 

össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. 

Az, hogy a  magyar népzene ma is eleven 

valóság, annak köszönhető, hogy annyira 

más, mint Európa minden indoeurópai 

népének zenéje, ezért nem tudta megvál-

toztatni, hiszen a  nyelvvel, a  táncművé-

szettel, a  hiedelemvilággal, a  mesevilággal 

és a  viselkedési formákkal bennünk élt, 

hozzánk kötődött és ma is magyarságunk 

szerves részét alkotja. Népzenénk mindig 

szorosan kötődött népünk életéhez, fel-

tárása nélkül nem kaphatunk teljes képet 

őseinkről.

Eme érték hordozói a  Csemadok 

naszvadi alapszervezetének égisze alatt 

működő éneklőcsoport még élő volt, és 

jelenlegi aktív tagjai, akik számos rendez-

vényen bizonyították rátermettségüket. 

Ők azok, akik a  népzene, a  népi kultúra 

terén óriási értékű tudással bírnak, amit 

nem egyik napról a másikra sajátítottak el, 

hanem sok-sok órát, napot, sőt éveket-év-

tizedeket töltöttek el gyakorlással, szöveg-

tanulással. Ezáltal ők is az előzőekben leírt 

örökség birtokába jutottak. Ezt a  tudást 

kellene átadni amíg nem késő, a  fi atalabb 

generációnak, de sajnos félő, hogy veszni 

hagyjuk őseink örökségét, veszni hagyjuk 

nyelvünket, nemzetünket.

A Szlovákiai Magyar Művelő-

dési Intézet többek között ezen 

okokból is kiindulva döntött 

úgy, hogy kétévente megrendezi 

a  Bíborpiros szép rózsa népze-

nei vetélkedőt, amely immáron 

a  tizedik évfolyamához érke-

zett. Az ezen a  versenyen való 

részvétel a  naszvadiak számára 

nem csupán a  más csoportok-

kal szembeni megmérettetést, 

hanem egyben kihívást is jelent, 

ugyanis az elmúlt évek során 

szinte minden alkalommal egé-

szen az országos döntőig jutot-

tak. Reméljük, az idei esztendőben sem 

lesz ez másként.

A  Marcelházán megrendezett május 

16-i  járási fordulón Bedecs Ilona legna-

gyobb örömére valamennyi csoportunk 

sikeresen vette az első akadályt, mindany-

nyian továbbjutottak a kerületi fordulóba. 

A  következő megmérettetés Pereden lesz, 

ahol a  Sústya citerazenekarnak, a  Búzavi-

rág női és férfi  énekkarnak és a Búzavirág 

vegyes énekkarának szurkolhatunk.

 -GM-

Egész napos készülődés előzte meg 

a  májusfa állításával egybekötött nép-

ünnepélyt a  kisüzem, a  művelődési ház 

dolgozói, valamint a  nyugdíjasklub és 

a  kulturális bizottság tagjai részéről. Ha 

emlékezetem nem csal, a  tájház udva-

rán immár hetedik alkalommal emelték 

magasba a színes szalagokkal feldíszített 

májusfát. Gyűrösi Gizella hét évvel ez-

előtti kezdeményezése mára már hagyo-

mánnyá vált. Elnézve az idei ünnepséget 

– mert nyugodtan nevezhetjük annak – 

igazi kötetlen szórakozásnak voltunk ré-

szesei a kora esti órákban kezdődő és az 

éjféltájt végződő rendezvényen. Igaz, az 

ünnepség forgatókönyve általában ismét-

lődik, de úgy gondolom, ez senkit sem 

zavar, ugyanis a  fellépők évről évre vál-

toznak, de ha mégsem, az előadott műsor 

biztos.

Forgatókönyv ide vagy oda, a  hangulat 

minden éven kitűnő. Gondolom, ez azért 

van, mert az összejövetel tétje maga a kö-

tetlen szórakozás, melyet mindenki ma-

gának alakít ki – és ki ne akarna jól szó-

rakozni? Mindezt a Régi Csibészek zenéje 

csak fokozni tudja. Természetesen ilyen 

alkalmakkal nem hiányozhatnak a gasztro-

nómiai ínyencségek sem, mint a mufl onból 

készült gulyás vagy az őzpecsenye, melyre 

igencsak jólesik egy csapolt sört leguríta-

ni, de a jó bornak sem kell cégér. E néhány 

mondatot írva, valahogy jó érzés fog el, 

gondolom, hogy ezzel önök is így vannak. 

Jó visszaemlékezni, talán még egy kicsit az 

ízét is vissza tudjuk idézni az őzpecsenyé-

nek és a sült kolbásznak. A jó hangulatról 

nem is beszélve, melyet talán csak a  jövő 

évi „majális” tud majd velünk feledtetni. 

Bízzunk benne! -HF- Fotó: Holop F.

Bíborpiros szép rózsa országos népzenei vetélkedő

Májusfaállítás 2015
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Hanzelik Kálmán iskolaigazgatóra emlékezünk

2. mátyusföldi citera és dalest

A Vágsellyei járásbeli Negyed községben született ötgyermekes 

család első gyermekeként. Életébe keményen beleszólt a második 

világégés. Édesapja fogsága alatt – tizenöt évesen – a családfő sze-

repét kellett betöltenie. Az elemi iskolát Negyeden – a tanulmányi 

értesítő szerint – „ernyedetlen” szorgalommal végezte. Polgári is-

kolába Vágsellyén járt. A tanulás mellett édesanyjával egy sorban 

dolgozott a földeken.

Vonzotta a pedagógusi pálya, ezért a kötelező katonai szolgálat 

letöltése után 1950-ben tanítani kezdett Naszvadon, és 1987-ig hű 

maradt a katedrához. A háborút követő években bezárták a ma-

gyar iskolákat, és ő akkor került a faluba, amikor újrakezdődhetett 

az anyanyelvi oktatás. A Felső Pedagógiai Iskola levelező tagozatán 

vörös diplomával elvégezte a  földrajz-történelem szakot. 1950 és 

1956 között tanító, 1956 és 1964 között igazgatóhelyettes, 1964-től 

igazgató volt az iskolában. Időt, fáradságot nem sajnálva, a nehéz-

ségektől vissza nem riadva munkálkodott a  magyar iskola szín-

vonalának emeléséért. Az 1950-51-es tanév 318 tanulóval indult. 

Az ő és a tantestület szívós, kitartó munkájának köszönhetően az 

1957-1958-as tanévben már 476-an látogatták az iskolát. Az 1970-

es évekig a  létszám folyamatosan emelkedett, voltak olyan évek, 

amikor a 600-at is elérte. Sajnos, ez a tendencia nem folytatódott. 

1980-81-ben – különböző okok miatt – a  tanulók száma 343-ra 

esett vissza.

Hanzelik Kálmán jellemző tulajdonságai: barátságos, szívélyes 

volt a kollégákkal, szülőkkel egyaránt. A problémákat mindig hig-

gadtan oldotta meg. Nagy gondot okoztak a roma tanulók: túlnyo-

mó részük notórius hiányzó volt, de 1972-re sikerült az állandó 

hiányzásokat megszüntetni. Ez amellett, hogy az igazgató megér-

tette a szülőkkel, hogy iskolába kell járatniuk a gyerekeiket, annak 

is köszönhető, hogy Majorné Pastorek Valéria és Miskovics József 

személyében olyan pedagógusok kerültek az iskolába, akik tudtak 

velük bánni. 

Fokozott fi gyelmet fordított a tehetséges tanulókra. A pedagógu-

sok minden kezdeményezését támogatta. A sportban: a mezei fu-

tásban, tájékozódási versenyben és a futball terén elért eredmények 

voltak a  legkiemelkedőbbek; sakkversenyt, kézilabda-olimpiát is 

rendeztek. Az iskola mellett működő Slávia testnevelési egyesü-

letnek pedagógusok, akkori és korábbi tanítványok voltak a tagjai. 

A  Csemadok naszvadi alapszervezetének Búzavirág vegyes 

éneklőcsoportja az idén ismét elfogadta a Csemadok vágkirályfai 

alapszervezetének meghívását az immáron második alkalommal 

megrendezett mátyusföldi citera és dalestre.

A május 16-án megtartott rendezvényre a naszvadi csapat, mint 

mindig, most is időben érkezett. A helyszínen már javában folyt 

a készülődés, a  szervezők igyekeztek mindent a  legjobb tudásuk 

szerint előkészíteni. Bennünket régi ismerősökként üdvözöltek, 

hisz volt alkalmunk a múltban, és reméljük, a jövőben is lesz, egy-

máshoz ellátogatni, egymást megvendégelni, és együtt szórakoz-

ni. Büszkén mutatták megújult kultúrházukat, az épület ugyan-

is új nyílászárókat kapott, és a  mellékhelyiségek is megújultak. 

A  naszvadihoz hasonló, csak valamivel kisebb épület a  festéssel 

belülről is megszépült.

A  műsort, akárcsak tavaly, Bergendi Ferenc polgármester nyi-

totta meg. Beszédében kihangsúlyozta, hogy az ilyen és a hasonló 

rendezvények által is nemzedékeknek szóló érték teremtődik. Táv-

lati terveik között szerepel, hogy kezdeményezésük által községük 

akár Mátyusföld kulturális központjává is válhassék. Ha továbbra 

is ilyen színvonalon és ugyanilyen tevékeny hozzáállással fogják 

végezni munkájukat, erre meg is van minden esélyük. 

A műsorvezető elsőként a helyi Kiskovászok citerazenekart szó-

lította színpadra. Velük kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy saját 

tapasztalataink által megbizonyosodhattunk arról, nemcsak szám-

belileg, hanem tudásbélileg is sokat fejlődtek az elmúlt egy év-

ben. Utánuk következett id. Vankó Ferenc citeraszólója. A műsor 

a naszvadi Sústya citerazenekar fellépésével folytatódott, akik rit-

musos játékukkal megtapsoltatták a közönséget. A szintén naszvadi 

Búzavirág vegyes éneklőcsoport tagjai ezen alkalommal sem hagy-

tak kétséget afelől, hogy méltán híresek messze földön, ami az ének-

tudásukat, előadásmódjukat illeti. Az est folyamán felléptek még 

a Morvány citerások Vágkirályfáról, a Pünkösdi Rózsa népdalkör 

Kisudvarnokról, a Csillag citerazenekar Peredről. Ifj . Vankó Ferenc 

és Katalin Peredről citerakísérettel adtak elő dalokat, Bíró László 

pedig Magyarországról, Mezőtúrról érkezett. Csodálatos citerajá-

tékával szintén hozzáárult az est színvonalának emeléséhez. Végül 

a  határtalan lelkesedésű vágkirályfaiak vonultak fel a  színpadra, 

hogy elnyerjék a  hazai közönség szeretetét, ami teljes mértékben 

sikerült is nekik, hatalmas tapssal jutalmazták meg őket.

A  műsor végeztével megterített asztal várta a  fellépőket. ami 

mellett dalra is fakadtak a jelenlévők. Csak úgy zengett a kultúr-

ház, az egyik ének követte a másikat, egy kis túlzással azt is mond-

hatjuk, hogy hetedhét országon túl is elhallatszott a nótaszó. De 

minden jónak egyszer vége szakad, megköszöntük vendéglátóink 

szeretetteljes fi gyelmét, kedvességét, s  egy fárasztó és nehéz nap 

után elindultunk hazafelé.  -GM-

(1930–1988)
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A  honvédelmi játé-

kokat és a  lövészeti 

kiképzést maga az 

igazgató vezette. 

A  csapat többször 

elnyerte a  járá-

si vándorzászlót. 

Eredményes volt az 

iskola 60 tagú ének-

kara és színjátszó 

köre is. Országos 

eredmények szület-

tek a magyar nyelvű 

kiejtési és szavaló-

versenyen, az orosz 

nyelvű Puskin-em-

lékversenyen és 

olimpián. A tanulók 

rajzaiból a  művelő-

dési házban kiállítá-

sokat rendeztek. Az 

úttörőszervezet is jól 

működött.

Hanzelik Kálmán a  tantestület többi tagjával együtt szívesen 

vállalt szerepet a műkedvelők által bemutatott színdarabokban, és 

fellépett a rendszeresen tartott irodalmi esteken. 

Igazgatósága alatt a  ta-

nulók létszámát illetően az 

iskola a  virágkorát élte, és 

az elért eredmények miatt 

sem kellett szégyenkezni. 

Vezetésével fel tudta venni 

a  versenyt az Ógyallai és 

a  Komáromi járás oktatási 

intézményeivel, az alapis-

kolák élvonalába tartozott. 

Akkoriban – mivel sok volt 

a  gyermek, és volt kiből 

válogatni – nagyon kemé-

nyek voltak a  középiskolai 

felvételi vizsgák, és a  kö-

zépiskolák a  jól felkészített 

naszvadi tanulókat szívesen 

felvették. 

Kollégái kedvelték, jó főnöknek tartották. Munkatársait képessé-

geik szerint irányította. „A munka számomra pihenés” – vallotta. 

Munkásságát elismerő oklevelekkel értékelték. 1985-ben, ötven-

ötödik születésnapja alkalmából megkapta az oktatási miniszter 

dicsérő oklevelét.

A  tanulók sokat segítettek a  helyi földműves-szövetkezetben 

a betakarítási munkák során, ennek köszönhetően féláron vehet-

ték igénybe a  szövetkezet autóbuszát. Az iskola Ismerd meg ha-

zádat címmel évente ismeretterjesztő kirándulásokat szervezett, 

ezeken a tanulók az ő szakavatott vezetésével ismerkedhettek meg 

az ország nevezetességeivel.

Felesége, Solár Margit a helyi óvoda vezető óvónője volt (idén 

volna nyolcvanéves). Minden 

gondot türelmesen oldottak meg. 

A  temérdek munka végzéséhez, 

a  tömegszervezetekben való tevé-

kenységhez felesége teremtette meg 

számára a  családi hátteret. Három 

gyermekük született: Antal, Kál-

mán és Zsófi a, nagy szeretettel ne-

velték őket. Nyolc unokája közül 

nagyapja nyomdokaiba Peternainé 

Hanzelik Zsuzsanna lépett, aki az 

érsekújvári Pázmány Péter Gimná-

zium igazgatója. Hanzelik Gábor 

a  Pázmány Péter Katolikus Egye-

tem Bölcsészkarán diplomázott, és 

jelenleg az ELTE Bölcsészkarának 

hallgatója, Hengerics Szabó Ale-

xandra a  Comenius 

Egyetem Természet-

tudományi Kara 

analitikai kémia 

tanszékének mun-

katársa. 

Sajnos, a sok mun-

ka felőrölte egész-

ségét. Idén lenne 85 

éves, de még a hat-

vanat sem élte meg.

Jól illenek rá Gár-

donyi Géza szavai: 

„A  tanító olyan 

lámpás, mely mi-

nél inkább világít 

másoknak, annál 

inkább fogyasztja 

önmagát.” 

(t)

Feleségével 50. születésnapján

A végzős nyolcadikosokkal 1986-ban

A ballagó nyolcadikosokkal 1965-ben 

A tantestülettel 1964-ben (ülő sor balról a negyedik)

Fekete Zoltán rajza (1976)

5
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Už ste si niekedy všimli, že všetko v príro-
de smeruje k svetlu? To najmenšie semien-
ko v  tmavej zemi rastie smerom k  svetlu. 
Každý kvet denne otvára svoj kalich k sln-
ku. Iba človek jediný sa odvracia a vzďaľuje 
od svetla. Uhasil svetlo, ktoré v ňom žiarilo 
pri narodení, a vykročil smerom k hmote. 
Spráchnivel, ocitol sa v bezfarebnej, nezmy-
selnej existencii.

Stal sa materialistom už v  samotnom 
spôsobe myslenia. Priam chorobne nad-
hodnocuje peniaze, majetok a moc. Len si 
všimnite tie hromady mäsa, masla, mlieka 
a  vôbec všetkého. Obchody a  obchodné 
domy praskajú vo švíkoch. Domácnosti sú 
preplnené. Ocitli sme sa v spoločnosti mr-
hania, ktorá trpí ťažobou nestráviteľnosti.

Ozaj, čo by sme povedali, keby sme boli 
postavení tvárou v tvár miliónom ľudí, kto-
rí by zaplesali radosťou, vidiac zbytočnosti 
nakopené v našich skriniach?

A  pozrime sa na dôsledky tohto spôso-
bu života: ekonomická kríza, energetická 
kríza, fi nančná kríza, korupcia, vzrastajúca 
kriminalita, kríza v manželstve, kríza v ro-
dine, kríza vo všetkých formách spolužitia. 
Ale to sú iba povrchné prejavy. Skutočným 
základom je duchovná kríza - nedostatok 
svetla, život v tme.

My, ľudia síce ešte stále rozprávame krás-
ne bájky o našom pokroku. Ale v čom je ten 
pokrok? Že onedlho budeme mať robota, 
ktorý nám povie „dobré ráno” a  pobozká 
nás, keď to už viac neurobí naša manželka?

A  stále snívame o  raji. Nuž, onedlho si 
budeme môcť na uliciach, v kinách a v ob-
chodoch kúpiť aj to – raj, zabalený v darče-
kovom balení.

S  radosťou hovoríme o  kvalite života. 
A na čo pri tom myslíme? Na Sprite či Co-
ca-Colu, na cigaretu, auto, chladené pivo, 
domáce kino, zautomatizovanú kuchyňu 

a samoobslužný servis. Vraj „kvalita života”, 
ale myslíme na kvalitu produktov. 

A ideme ešte ďalej. Všetko autentické na-
hrádzame umelým. Do izby si dávame mŕt-
ve kvety, do záhradky umelý trávnik a svo-
ju telesnú hmotnosť regulujeme pomocou 
liekov. Začali sme dokonca veriť, že každé 
šťastie má na sebe prilepenú cenovku.

Kedy však pochopíme, že za peniaze si 
síce môžeme kúpiť dom, ale nie aj teplo 
domova? Že za peniaze si môžeme kúpiť 
pohodlnú posteľ, ale nie aj spánok? Že za 
peniaze si môžeme kúpiť vzťahy, no nie aj 
priateľstvo? – Peniaze síce otvárajú všetky 
dvere, ale nikdy nie dvere srdca. Naše domy 
sú preplnené a pohodlne zariadené, no chý-
ba v nich radosť zo života. Naše oči a srdcia 
sú zamknuté, neuvedomujú si tmu a nehľa-
dajú svetlo.

Belgický kazateľ Phil Bosmans v  knihe 
„Kľúč šťastia” napísal: „Ó človek, všetko 
bolo vložené do tvojich rúk, bol ti zverený 
celý svet. Mohol si byť záhradníkom v raji, 
kde by pre teba zadarmo kvitli kvety, ale ty 
si zmenil svoje ruky na pazúry. Tvoje nohy 
sa premenili na červy, ktoré všetko rozvŕta-
li, a ty si mohol postaviť pomník zo železa 
a cementu, ktorý by dokazoval tvoju slávu 
a  nadradenosť. Teraz si mŕtvy, obklopený 
tisícami luxusných predmetov a hľadáš liek, 
ktorý by ti prinavrátil život.”

Milí priatelia, zem bola nádherným mies-
tom pre život. Bol na nej čistý vzduch, čistá 
voda, bol to raj vo svetle Slnka. Bol to raj 
v  spoločenstve s  Bohom, v  spoločenstve 
človeka s  človekom, človeka s  prírodou. 
Ale človek si zašpinil svoje vlastné hniezdo. 
Buldozér menom „človek” znečistil vodu 
i  vzduch, dva nevyhnutné prvky pre život 
na zemi. Vďaka ropným tankerom zanechal 
na moriach a na plážach stopy zamorenia. 
Vďaka chemickému priemyslu vypustil 

tony oxidu siričitého do vzduchu a kyseliny 
sírovej do riek. Nekonečný rad áut neustále 
premieňa na uliciach dedín a miest každých 
tisíc litrov benzínu na 290 kilogramov je-
dovatého oxidu uhoľnatého. Človek sa na-
toľko zahrabal do špiny, že už ani nedovidí 
na Slnko. Zabudol na Slnko. Zabudol, že ho 
potrebuje. Zabudol, že bez Slnka neprežije.

A keď duchovné myslenie už úplne ustú-
pilo technickému mysleniu, nakoniec sa 
aj tie prirodzené životné putá roztrhali. 
Tma zaútočila na pôvodnú životnú bunku: 
manželstvo a rodinu. Vidíme to: rodiny sa 
rozpadávajú a už ich tvoria iba dvaja ľudia, 
obaja zaneprázdnení prácou. Stretávajú sa 
pri spoločnom jedle a o deti sa stará niekto 
iný. Ľudské teplo prestalo existovať. Starí 
ľudia sa stali problémom a  deti kľučkujú 
medzi rozvadenými rodičmi. Už nie sú pri-
jímané s láskou a nedokážu čeliť životu. Ich 
city sú  rozvrátené.

Ľudia sa rodia do zimy, sú nútení žiť 
v  chlade a  na vnútorný chlad napokon aj 
zomierajú.

Mali by sme preto pochopiť: kríza našej 
civilizácie je smrteľná, pretože sme všetko 
obetovali na oltár materiálneho pokroku. 
Ak však duchovne zakrpatieme, spráchni-
vieme, a skôr či neskôr zomrieme. Ak ne-
nájdeme svoje svetlo v Bohu, pohltí nás tma 
v ríši podsvetia.

Milí priatelia, blíži sa leto a s ním aj tep-
lé slnečné dni. Skúsme si vo chvíľach, keď 
budeme vychutnávať slnko, spomenúť aj 
na Slnko nášho života – Pána Ježiša Krista. 
Skúsme si spomenúť na tie hodnoty, ktoré 
nám prináša – lásku, pokoj, radosť, teplo. 
Nechýbajú nám? Vráťme sa k Slnku a iste sa 
v nás a okolo nás mnoho vecí zmení k lep-
šiemu!

 Mgr. Mária Popičová,
zborová farárka

Pre dušu
oobslužný servis Vraj kvaliittta žžživota” tony oxidu siričitého do vzduchu a kys

Hľadajme svetloHľadajme svetlo

„Prileteli vtáčky, už sú tu...” takto veselo spievali deti z MŠ Bociani-

ky túto jar, keď prvýkrát uvideli nášho bociana na vysokom hniezde. 

Pán bocian toho roku priletel z ďalekej Afriky 26. marca a pani bocia-

nová priletela o niekoľko dní neskôr.

Na ich počesť sa dňa 23. apríla 2015 v  popoludňajších hodinách 

uskutočnila v materskej škole akcia „Vítanie bocianov”. Podujatie malo 

náučný charakter. Deti mali možnosť vypočuť si a preveriť si poznat-

ky o  bocianoch, ako vyzerajú, ako a  čím sa kŕmia... deti si bociany 

pozerali ďalekohľadmi, fotili fotoaparátmi a nahrávalo sa aj s detskou 

kamerou. Vyzdvihli sme potrebu ochrany vtáctva –bocianov pre ich 

užitočnosť v prírode. Upriamili sme pozornosť prítomných detí a ro-

dičov na internetovú stránku www.bociany.sk, kde sú zaregistrované 

všetky hniezda bocianov na Slovensku, medzi nimi aj to naše hniezdo 

pri materskej škole, ktoré si deti –Malí ochranári z Nesvád adoptovali. 

Deti už vedia, že bociany sú zákonom chránené.

Svoju šikovnosť a zručnosť si deti overili pri zhotovovaní rôznych 

bocianov, lepili, strihali, vytvárali si bocianiky z rôznych druhov pa-

piera, odličovacích tampónov, slamiek, paličiek. Za každú zvládnutú 

úlohu dostali odmenu, za šikovnosť dostali diplom. Tento deň bol jed-

ným z nezabudnuteľných škôlkárskych dní.

 MŠ Bocianiky, Hurbanova ul.

Vítanie bocianov

✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤      ✤✤✤✤✤
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Gyermeknap, 
avagy éjszaka a suliban...

A néptánctól 
a színészmesterségig...

Egyszer minden felnőtt volt gyerek, ezért bi-

zonyára mindenki emlékszik, hogy június 1-je 

minden évben a gyermekeké. Ez az a nap, ami-

kor minden róluk szól, vidámság és móka vár rá-

juk, de az örök gyermekeknek is kedves ez a nap. 

Természetesen az iskola is felfüggeszti komoly 

szigorát, a  tankönyveket sutba vágjuk, mert ez 

a nap a felhőtlen kacagásé, játéké, szórakozásé.

Idén a gyermeknapot május 28-29-én tartot-

tuk, s összekötöttük a nagyigmándi gyerekek és 

kísérőik vendégül látásával. Az alapiskola hosz-

szú évek óta remek kapcsolatot és baráti viszonyt 

ápol a nagyigmándi testvériskolával. Rendszere-

sek a  találkozások, a  két iskola vezetősége köl-

csönösen megtiszteli egymást jelenlétével az 

iskolák jeles napjain, a tanulók pedig kétévente 

részt vesznek a  diákcsereprogramban. Remek 

alkalmak ezek az anyaországgal való kapcsolat 

és magyarságunk erősítésére.

Magyarországi vendégeink csütörtökön reg-

gel érkeztek. A délelőtt folyamán a tanulók be-

pillantást nyertek a  naszvadi gyerekek iskolai 

tevékenységébe, ugyanis korosztályuknak meg-

felelően részt vettek az egyes tanítási órákon. Ezt 

követően bemutattuk nekik falunk nevezetessé-

geit. Az igazi móka azonban délután kezdődött. 

A  gyerekek matracokkal és hálózsákokkal fel-

fegyverkezve jöttek vissza a  suliba, felkészülve, 

hogy az iskolában töltik az éjszakát is. Miután 

mindenki befészkelte magát az osztálytermekbe, 

kezdetét vette a nagy kaland.

Csapatokat alkotva mérték össze erejüket ko-

sárlabdában és fociban, de az ügyességi játékok 

sem maradtak el. A remek hangulatú, sportszerű 

és jókedvű játék után jöhetett a kiérdemelt va-

csora, majd kezdetét vette a  várva-várt diszkó. 

Éjfélre viszont mindenki rögtönzött ágyába ke-

rült, ugyanis másnap is vártak még meglepeté-

sek a  gyerekekre. Reggel hétkor könyörtelenül 

megszólalt az ébresztő hangja, így az „éjjeli legé-

nyek” nappal sem lehettek „lepények”.

A  reggeli elfogyasztása után a  tanulók átvo-

nultak a  kultúrházba, ahol fi lmvetítésre került 

sor. Amíg az alsósok mesét néztek, a  felsősök 

a  suliban társasoztak, beszélgettek. Majd csere, 

a  kicsik kézműveskedhettek, játszhattak, a  na-

gyok fi lmeztek. A közös ebéd után következett 

a  rendrakás és a  kirándulás a  vendégekkel. Az 

első állomás a  gútai vízimalom volt, majd az 

ógyallai csillagvizsgálóban kémlelhettük az eget, 

a programot pedig az érsekújvári városnézés és 

séta zárta.

A  remek nap végeztével búcsút intettünk 

nagyigmándi vendégeinknek, akikkel hamaro-

san újra találkozunk az igmándi gyermeknapon.

Ilyen élmények után nehéz lesz visszazökken-

ni a mindennapokba...

 Mgr. Molnár Erika

folytatás az 1. oldalról

– Olasz eredetű a  név, Goldoni „Csetepaté 

Chioggiában” című darabjában játszottam... ne 

számoljuk ki... nagyon régen. Az első szerepe-

im között volt ez a szerep, egyébként eredetileg 

Kekkának ejtik, mi fonetikusan Csekkának ejtet-

tük, és annyira megszerették a kollégáim, hogy 

tulajdonképpen ez egy ragadványnév. Egysze-

rűen rajtam maradt, és a hosszú évek során így 

ismertek meg a  szakmában. Úgy, hogy előbb-

utóbb már abszolút indokolt volt, hogy én ezt 

a nevet honosíttassam, és fel is vettem. 

A  Békéscsabai Jókai Színházban kezdődött 

a  karrierje. Hogy emlékszik vissza ezekre az 

időkre?

– Hát látja, hogy mosolygok, tehát azok na-

gyon-nagyon jó emlékek. Nem voltam ott sokáig. 

Az az igazság, hogy én egy kis városban nőttem 

fel, a  Gyula melletti Sarkadon, ami később lett 

város. Ott igazából, ha egy magam fajta ember 

meg akarta találni önmagát, akkor néptáncolni 

tudott elmenni, vagy a szomszéd városba társas 

táncolni. Tehát ez az egész színpadi dolog úgy in-

dult, hogy én táncos voltam, és táncosként kerül-

tem a Jókai Színházba. Felkerültem a színpadra, 

és ugye ott már nem csak táncoltunk, hanem be-

kerültünk színdarabokba, és egyszerűen annyira 

elvarázsolt, hogy az első darabnál tudtam, hogy 

nekem ezen a  pályán kell maradni. Két darab 

után nem is szerződtem le tovább, hanem rögtön 

mentem Budapestre, és kerestem egy színi isko-

lát. Gondoltam, ha így érzem, akkor menni kell, 

és tanulni ezt a szakmát.

Ön estéről estére nagyon sok család min-

dennapi életébe lopódzik be az említett sorozat 

folytán. Ezenkívül hol lehet Önt látni, milyen 

szerepekben? 

– Például ma este itt önöknél. Egyébként 

a Körúti Színházzal, akikkel ma érkeztem, dol-

gozom a  legtöbbet. Tíz éve stabilan színházat 

csinálunk. Mint szabadúszó hál’ istennek van 

olyan szerencsém, hogy dolgozhatok még más 

társulatokkal is, így nagyon széles a paletta. Sze-

retem a zenés darabokat, az operetteket, a mu-

sicaleket, abban is kipróbálhatom magam, de 

van egy olyan színház, ahol csak vígjátékokat 

játszunk, van egy olyan, ahol csak tragikomédiát 

és tragédiát. Tehát, tényleg széles a paletta, és én 

nagyon jól érzem magam.

Bizonyára szokványos a  kérdés. Vannak-e 

szerepálmai?

– Vannak- e szerepálmaim? Ezt mostanában 

többször is kérdezték tőlem, akkor azt mond-

tam, hogy mindig. És az mindig a legaktuálisabb 

szerep, amit éppen játszik az ember, az a szerel-

me. Ez tényleg így van, egyébként egy régi sze-

repem van, a „Kabaréból” Sally Bowles szerepe, 

amit 20 évvel ezelőtt én már egyszer eljátszhat-

tam. Azt érzem, hogy talán most jött el igazán 

az az idő, hogy újra eljátszanám. Játszom egy 

macskajátékban is, amiben éppen az egérke sze-

repét játszom, de ha valaha egyszer az Orbánnét 

eljátszhatnám, akkor nagyon boldog lennék. 

Tehát azért így van ez – vannak szerepálmaim...

A  fellépés előtti idő kevésnek bizonyult 

a  további beszélgetéshez, azonban a  riport 

végén a  művésznő még annyit elmondott, 

hogy szívesen jön Naszvadra, mert igazán há-

lás közönség előtt szerepelhet. Megköszönve 

a beszélgetést következett az előadás. A közel 

három órás előadást a közönség vastapssal ju-

talmazta. -HF-

Názvy mesiacov v roku zväčša spájame s ne-

jakým prívlastkom, podtitulom. Napríklad ma-

rec mesiac knihy alebo máj lásky čas. A s čím sa 

spája mesiac apríl?

Ako prvé vás asi napadne apríl – mesiac 

bláznov. Je to určite aj preto, lebo už hneď jeho 

prvý deň je venovaný vtipným žartíkom, ktoré 

stvárame svojim kamarátom a blízkym. Tento 

deň má tradíciu už od 16. storočia a  spája sa 

s dňom, kedy svoje narodenie oslavoval zradca 

Ježiša, Judáš.

V  našej materskej škole sa toho v  mesiaci 

apríli udialo tiež veľa. Navštívili nás žiaci zá-

kladnej školy, ktorí v  Deň narcisov pripínali 

malé kvietky narcisov ako symbol boja proti 

rakovine a kto v tento deň do MŠ prišiel, mo-

hol prispieť fi nančnou čiastkou podľa vlastného 

zváženia na dobrú vec.

Keďže naša MŠ nesie názov krásneho mod-

rého kvietka „Nezábudka”, skrášlili sme si náš 

obrovský areál nezábudkami. Učiteľka Iveta 

Pastoreková zabezpečila pneumatiky, ktoré sa 

rozložili popri chodníkoch, naplnili zeminou 

a nasadili sa do nich kvety, ktoré nám už stihli 

zakvitnúť a rozvoniavajú jedna radosť. Tiež na 

našom dvore pribudlo tretie pieskovisko, ktoré 

nám zhotovili zamestnanci VPS obce. Deti sa 

na veľkú kopu piesku s radosťou vrhli a pod ich 

malými rúčkami vyrastali hrady, tunely, pies-

kové koláče.

Pre deti asi najzaujímavejším dňom bol „Deň 

vlny”, ktorý zorganizovala učiteľka Gabriela 

Nagyová. Porozprávala deťom o  pôvode vlny, 

vysvetlila a predviedla česanie vlny na bubnovej 

česačke a jej spriadanie na vretene a kolovrát-

ku. Deti si mali možnosť vyskúšať plstenie vlny 

za pomoci vody a mydla a peny z neho. Takto si 

vytvorili guľôčky – loptičky z vlny, s ktorými sa 

hrajú, cvičia s nimi.

Takto teda plynul a  uplynul mesiac apríl 

v našej MŠ. Tešíme sa na ďalší mesiac a zaují-

mavosti, ktoré nám prinesie.

 Gabriela Kovácsová,

učiteľka MŠ Sládkovičova

Apríl 
v našej MŠ

Interjú Gyebnár Csekkával



8

Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Meghívó
2015. május 30-én 19 órától kerül sor 

a Kelt Garden kerthelyiségének 

megnyitójára. 

A jó hangulatról 

a Régi Csibészek zenekar gondoskodik.



Pozvánka
30. mája 2015 o 19 hodine sa uskutoční 

odovzdanie záhradnej miestnosti 

Kelt Gardenu. 

O dobrú náladu sa postará 

skupina Régi Csibészek.
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Szalay Noel,  Markó Oliver,  

Baláž Tamás Károly,  Mátyus Áron



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Juraj Halász   –  Annamária Szabó



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Turan Juraj,  Lebó Júlia, szül. Lebó, 

Becse Olga, szül. Ziman,  Hruska Ladislav, 

Dobrovodsky Jozef,  Nagy Július

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

– Autógázolás. Az elmúlt napok-

ban Balázs András naszvadi gazdál-

kodó hazafelé igyekezett földjeiről 

ökrösfogatán. Útközben leszállt 

a kocsiról, miközben egy teherautó 

érkezett Imely felől gyors menet-

ben. Balázs a kocsit húzó ökreit félt-

ve eléjük ugrott, miközben az autó 

elgázolta. Súlyos sebeivel az érsekúj-

vári kórházban ápolják. A naszvadi 

csendőrség vizsgálatot indított a fe-

lelősség megállapítása céljából.

(Komáromi Lapok, 

1942. május 30.)

ANNO.. .


