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A testület
7. üléséről

Zo 7. zasadnutia
zastupiteľstva

A május 28-án megtartott ülést sok képviselői felszólalás jellemezte.
Ezek sorát Takács Zoltán nyitotta meg, amikor az ülés kezdetén Csontos János kérelmének napirendre tűzését kérte. Az indítványt azonban
csak hárman támogatták, így a vállalkozót az ülés befejezése után hallgatták meg a képviselők. Csontos János áprilisban írt levelet az önkormányzatnak az egykori szlovák iskola megvásárlásának szándékával.
A községi beruházásokról szóló helyzetjelentéshez, amelyben huszonhét megkezdett vagy az utóbbi hónapokban befejezett projekt
található, heten fűztek megjegyzést, és a néhány esetben kritikus hozzászólások élénk vitát váltottak ki. Az anyagot tizenegy igen, egy tartózkodás mellett fogadta el a testület.
A következő pontban egy, az illegális szemétlerakatok felszámolását célzó pályázat benyújtását hagyták jóvá a képviselők, utána pedig
a közvilágítás felújítására szánt vissza nem térítendő támogatás kérvényezését szavazták meg, ennek tervezett összege 330 ezer euró. A községi önrész mértéke mindkét esetben öt százalék.
Ingatlaneladási javaslat szövege került a képviselők elé ezután.
A márciusban tárgyalt parcellafelosztás nyomán keletkezett új parcellákra keres vevőt az önkormányzat, elsősorban vállalkozói körökből.
Az ajánlatban szereplő négy telek az ipari zóna mellett helyezkedik el,
területük négyezer és hatezer négyzetméter között mozog, a jóváhagyott vételár pedig az értékbecslésben rögzített 6,74 euró négyzetméterenként.
A rendes napirendi pontokat egy újabb költségvetési kiigazítás zárta, amellyel mintegy 12 ezer eurónyi többletbevétel elosztásáról döntött a polgármester.
Az ülés további részében a Gefix Kft. bérleti szerződését hosszabbította meg a képviselő-testület úgy, hogy a Sport utca 7. sz. alatt eddig
bérelt két helyiség közül június elsejétől a kisebbre már nem tart igényt
a bérlő. A bérleti díj 22 euró lesz.
Végül az ülés elején napirendre tűzött utolsó, tizedik pontban még
egy növényszárvágó megvásárlásáról határozott a plénum. A traktorhoz kapcsolható és vastag ágak levágására alkalmas munkagép ára
7 500 euró lesz.
Az interpellációk során először Haris Zoltán érdeklődött az új
rendőrségi autó felől, a továbbiakban aztán szinte minden képviselő
szót kért. Dobosi Róbert felvetette, a falu kérjen bérleti díjat az utcákon felállított telefonpóznákért, Molnár Zoltán, miután gratulált
a kézilabdázónők és az öregfiúk sikeréhez, kétségbe vonta a kézilabda-egyesület névhasználatának megalapozottságát, Miškovič György
sebességmérő berendezések elhelyezését, illetve egyes Tulipán utcai
telkek felvásárlását javasolta, Dobosi Róbert a park újjáépítésének további szakaszaira kérdezett rá, többször hangsúlyozva az egész környék komplex és átgondolt megtervezésének szükségességét, Martin Lešš pedig az összeférhetetlenségi bizottság üléséről számolt be.
Dobosi Róbert harmadszor is szót kért, és a csendháborítás pontos
meghatározását kérte a polgármestertől, utána Ladislav Sárai a Május
1. tér és a Pékség utca környékével kapcsolatban azt kérdezte, kötelesek-e az ingatlanok bérlői az utcarészt is rendben tartani, majd arról
érdeklődött, minden lakosnak kell-e szemeteskukával rendelkeznie.
Dobosi Róbert, tekintettel a lakosok egyre gyakoribb, a fürdőkomplexum építésére vonatkozó kérdéseire, egy cikket kért a Novum Naswod
havilap következő számába, amelyben a községháza részletesen tájékoztatná az olvasókat a beruházás helyzetéről. A több mint háromórás
tanácskozás Becse Ottó felszólalásával zárult, aki a takarékpénztár régi
szárnyának átfestését indítványozta, hogy a színe összhangban legyen
Takács Zoltán
a hamarosan elkészülő új traktus színével.

Siedme zasadnutie zvolané na 28. máj bolo charakteristické veľkým
počtom poslaneckých vystúpení. Začal ich Zoltán Takács, keď v úvode
navrhol zaradiť do programu rokovania žiadosť Jána Csontosa. Jeho
návrh však podporili iba traja, a tak si vystúpenie podnikateľa poslanci
vypočuli až po ukončení zasadnutia. Ján Csontos napísal v apríli samospráve list so zámerom kúpiť budovu starej slovenskej školy.
K správe o stave obecných investícií, ktorá obsahovala 27 už začatých
alebo v posledných mesiacoch ukončených projektov, vyjadrilo svoj
názor sedem poslancov a príspevky, niektoré i kritické, podnietili živú
diskusiu. Materiál bol schválený jedenástimi hlasmi, jeden poslanec sa
pri hlasovaní zdržal.
V nasledujúcom bode zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o dotáciu na sanáciu nezákonných skládok odpadu, po ňom odhlasovalo
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok určený na obnovu verejného osvetlenia, jeho predpokladaná výška je 330-tisíc eur.
Spoluúčasť obce v oboch prípadoch je 5-percentná.
V ďalšom priebehu sa pred poslancov dostal návrh na predaj nehnuteľností. Po rozdelení veľkého pozemku prerokovanom na marcovom
zasadnutí samospráva teraz hľadá kupujúcich na novovzniknuté parcely, a to predovšetkým z podnikateľských kruhov. Návrh obsahuje štyri
pozemky v susedstve priemyselnej zóny s výmerou štyri- až šesťtisíc
štvorcových metrov a schválená kúpna cena – 6,74 eura za jeden štvorcový meter – je totožná s hodnotou, ktorú stanovil znalec.
V poslednom riadnom bode starosta informoval o úprave rozpočtu o 12-tisíc eur dodatočných príjmov v rámci ďalšieho rozpočtového
opatrenia.
V ďalšom priebehu zastupiteľstvo predĺžilo spoločnosti Gefix zmluvu o nájme jednej z dvoch doteraz prenajímaných miestností na Športovej ulici 7, pretože firma od 1. júna o menšiu miestnosť už nemá záujem. Sadzba nájomného bude 22 eur.
Nakoniec v poslednom, desiatom bode, ktorý bol zaradený do
programu v úvode zasadnutia, plénum rozhodlo o zakúpení plošného
mulčovača. Závesné príslušenstvo sa pripája k traktoru, je vhodné na
orez hrubých konárov a bude stáť 7 500 eur.
Počas interpelácií sa najskôr Zoltán Haris zaujímal o nové policajné vozidlo, po ňom potom požiadali o slovo takmer všetci poslanci.
Róbert Dobosi navrhol, aby obec žiadala nájomné za telefónne stĺpy
rozmiestnené na uliciach, Zoltán Molnár po gratulácii hádzanárkam
a futbalovým seniorom k ich úspechom spochybnil opodstatnenosť
pomenovania hádzanárskeho klubu, Juraj Miškovič predložil návrh
rozmiestniť merače rýchlosti pri cestách vedúcich do dediny, resp.
kúpiť niektoré pozemky na Tulipánovej ulici, Róbert Dobosi sa pýtal
na ďalšie kroky pri obnove parku, znovu a znovu pritom zdôrazňujúc
nevyhnutnosť komplexného a premysleného naplánovania úpravy celého okolia, a Martin Lešš informoval o zasadnutí komisie pre nezlučiteľnosť funkcií. Róbert Dobosi vystúpil aj tretíkrát a požiadal starostu
o definíciu rušenia nočného pokoja, po ňom Ladislav Sárai položil dve
otázky: prvú v súvislosti s okolím Námestia 1. mája a Pekárenskej ulice
– či má nájomca povinnosť udržiavať časť ulice pred nehnuteľnosťou;
druhú o tom, či každý obyvateľ obce musí mať nádobu na zber smetí.
Róbert Dobosi vzhľadom na čoraz častejšie otázky obyvateľov o kúpeľnom a rekreačnom centre požiadal o článok do časopisu Novum Naswod, v ktorom by obecný úrad podrobne informoval čitateľov o stave
investície. Zasadnutie sa po viac ako troch hodinách skončilo vystúpením Ottóa Becseho, ktorý navrhol natrieť fasádu starej časti sporiteľne,
aby sa jej farba zhodovala s farbou čoskoro dokončeného nového traktu.
Zoltán Takács
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Tűzvirág - Nemzetközi Képzőművészeti
és Zenei Fesztivál 2015
Tűzvirág - Medzinárodný
umelecký a hudobný festival 2015
Részletes műsor / Podrobný program
Helyszín: / Miesto: Kelt Garden Sörőző kertvendéglő / terasa pivárne Kelt Garden
2015. 06. 26./26. 06. 2015
péntek/piatok
19 ó/h
Vidéki mulató
2015. 06. 27./27. 06. 2015
szombat/sobota
20 ó/h
Shoody Break
2015. 06. 28./28. 06. 2015
vasárnap/nedeľa
19 ó/h
Elán forever/Peter Šrámek
2015. 06. 29./29. 06. 2015
hétfő/pondelok
19 ó/h
Joint Venture
2015. 06. 30./30. 06. 2015
kedd/utorok
19 ó/h
Black Side, rock Martos
2015. 07. 01./01. 07. 2015
szerda/streda
19 ó/h
Komáromi Dixiland Band
2015. 07. 02./02. 07. 2015
csütörtök/štvrtok
19 ó/h
Jam Trio
2015. 07. 03./03. 07. 2015
péntek/piatok
19 ó/h
3+2, Carson, 1100+200
2015. 07. 04./04. 07. 2015
szombat/sobota
20 ó/h
Beat Bulls
2015. 07. 05./05. 07. 2015
vasárnap/nedeľa
19 ó/h
Plug Out Acoustic
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49. Országos Népművészeti Fesztivál
Deákin
2015. június 5-7. között került megrendezésre a 49. Országos
Népművészeti Fesztivál. A nyitó- és zárórendezvények Diószegen
és Galántán voltak, a néptáncmustrára pedig a nagy történelmi
múltú Deákiba várták a néptáncegyütteseket.
Legkisebb néptáncosainkkal és szüleikkel, közel ötven fővel
indultunk útnak szombat reggel. A színpadi főpróba után népi
kézműves játszóházba várták az érdeklődőket, ahol a mézeskalácsdíszítés mellett textiltulipán-készítésben és nemezelésben is kipróbálhatták ügyességüket a gyerekek. Ebéd után még volt időnk pihenésre, majd a kislányok gyönyörű hajfonatai készültek. Délután
háromkor kezdetét vette a „Járd ki lábam, járd ki te” című műsor,
melyben az országban működő magyar néptáncegyüttesek léptek
színpadra.

Néptánccsoportunk mellett Zsigárdról, Vágkirályfáról, Perbetéről, Nagymegyerről, Bősről, Ógyalláról, Nagykérről, Somorjáról,
Léváról, Zselízről, Felsőszeliről érkeztek néptáncosok, hogy bemutassák tudásukat. Kis néptáncosainkkal a délutáni legnagyobb
melegben következtünk mátyusföldi játékfűzésünkkel. A gyerekek
sikeres szereplése büszkeséggel töltött el minket.
A bemutató utáni szakmai értékelésen Takács András (Bandi bácsi), magyar néptáncgyűjtő, koreográfus és Botló Péter,
a nemeskosúti Berkenye néptánccsoport művészeti vezetője részletesen beszélt a csoportok munkájáról. Kiemelték gyönyörű viseletünket, a lányok hajfonatát, az egységes és szép megjelenést

a színpadon. A játékok összegyűjtése, a koreográfia megszerkesztése is dicséretes lett, pozitívan értékelték a gyerekek játékhoz és
tánchoz való viszonyát. Minden csoport elismerő oklevelet és díjat
kapott.

Az értékelés alatt a Törökországból érkezett vendégegyüttes műsorában gyönyörködhetett a táncot szerető közönség, majd az ünnepi gálaest következett. A napot a 45 éves Szőttes ünnepi műsora
és táncháza zárta.
Szeretném megköszönni a gyerekeknek a fellépést, a türelmet,
a kitartást, a szülőknek pedig a sok segítséget. Remélem, még sok
évig dolgozhatunk együtt, hiszen a sok pozitív visszajelzés mutatja,
hogy jó úton haladunk, jó munkát végzünk.
M.N.
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Naszvadi népszokások
Irta: Szombath Antal, tanító
Igazi gyöngyszemre leltünk, amikor fellapoztuk az Érsek-ujvár és Magyar Vidék 1938-as évfolyamát. A hetilap az év elején hét
folytatásban közölte Szombath Antal helyi tanító írását egy ízig-vérig naszvadi, ízig-vérig autentikus lakodalomról. Olyannyira
hiteles a leírás, hogy neve, lakhelye feltüntetésével, azaz a leszármazottak számára akár azonosíthatóan szerepel benne a vőlegény.
(S ki tudja, talán még szemtanú is akad, aki gyerekként részt vett az eseményen...) Az egyes részek Naszvadi népszokások címmel
jelentek meg, mi azonos cím alatt, változtatások nélkül adjuk közre a sorozatot. Az írásra az érsekújvári Bibliotheka Kaláka tulajdonosa, Strba Katalin hívta fel szerkesztőnk figyelmét, és Kovács Eszter, a Thain János Múzeum munkatársa bocsátotta rendelkezésünkre a bekötött lapszámokat. Ezúton mondunk nekik köszönetet.
Ha az ember gondolatban visszatér a rég mult időkre és összehasonlítja az akkori életet a maival, jogosan tolul szájára ez a kérdés,
hogy miért nincs ma is úgy, mint régen volt? De vajjon kivánjuk-e
mindenben a mult visszatérését? Teszem azt, elengednénk-e a mai
mozit, felcserélnénk-e a mult táncmulatságaival, disznótoraival?
Aki csak pár évet is élt a régi jó világban, azt hiszem, gondolkodás
nélkül felcserélne minden modern vívmányt (talán a rádió kivételével) a régi világ szokásaival. Persze, a fiatalok nem cserélnének,
ők megvetőleg legyintenek, ha a múltról kezd valaki beszélni. Meg
lehet nekik bocsájtani, hiszen fogalmuk sincs, hogy milyen élet
volt a multban.
Sajnos, minden eltünik, ami erre a szép, harmonikus és kedves
multra emlékeztet. Modernizálódik minden, még a falu is, a föld
népe, pedig azt reméltük, hogy itt minden régi szokás megmarad
teljes eredetiségében. Alig akad falu, ahol valamit őriznek, az is
lassan-lassan elmarad, kevesen tartják meg a régi jó szokást. Ilyen
értékes kincset ment meg az utókor számára az, aki a népet viszszavezeti a régi útra.
Itt van például a falusi lakodalom. A mostani lakodalomról
ugyan mit lehetne írni? Egy kis eszem-iszom, egy kis tánc s ezzel
minden meg van mondva. Talán annyit lehetne hozzáfűzni, hogy
hamis volt a bor, hamis volt a torta, sok hiábavaló külső dísz, tartalom nélkül. Az ének?, a tánc? Csupa száraz, egyhangú sláger, indiánforgás a tűz körül. Hol van a jókedv? Hol van a vért forraló,
szívet dobogtató népdal? Hol van a tüzes csárdás? A régi lakodalom fogalom volt, arról oldalakat lehet írni. Tele volt szellemmel,
jókedvvel. El is tartott két-három napig.
Naszvad azon községek közé tartozik, amelyek több kedves népszokást őriztek meg számunkra. Kár, hogy a fiatalok itt is elfelejtik.
Ilyen népszokás a lakodalom, a dudabál, a disznótor, a husvéti öntözés.
A lakodalom. A naszvadi lakodalom cselekménye kilenc részre
oszlik: 1.) Leánykérő, 2.) Egyezkedés, 3.) Ágyvétel, 4.) Menyaszszony búcsúzás, 5.) Esküvő, 6.) Vacsora, 7.) Menyasszony kikérése,
8.) Árgyélus tánc, 9.) Menyasszony tánc. Mindannyi szigorúan komoly szertartás, melyet holmi köznapi beszólásokkal tilos megzavarni.
Mielőtt az egyes részek történetét ismertetném, előre kell
bocsájtanom, hogy a lakodalmi vendégség, úgy az eladó leány,
mint a vőlegény házánál, egymástól teljesen függetlenül van megrendezve. A vendégeket a közeli rokonságból kiszemelt vőfélyek
hívják össze, a lakodalom előtt három héttel, hogy arra el lehessen

készülni. Minden jneghívott pár visz magával egy „hátas” kalácsot,
egy-két pár élő csirkét, vagy tyúkot és két-három liter bort, illetve
pálinkát. Az „apámuram”-ék (násznagyok) az „asztal mögé” ülnek,
a többi vendég az érkezés sorrendjében az „asztal köré”. Az asszonyok a magukkal hozott kalácsot és baromfit kiviszik a „kamarába”, ahol egy pohár ital mellett el tere-ferélnek a komámasszonnyal.
Csak mikor minden vendég összejött, mennek be ők is a „házba”.
Egy kis toroköblögetés, gégefuttatás, azután az összegyűlt vendégek a vőlegény házától elindulnak „lánykérőbe”. Az úton „danóva”
és „kurjogatva” haladnak. Kedves daluk:

ANNO...

lomból körmenetben a kálváriához kivonult nagyszámú s buzgón
résztvevő hívek jelenlétében a kálvária fenséges jelentőségét és szívhez szóló tanulságait alaposan megmagyarázó, lelkeket megragadó
szép szentbeszéd elmondása után az előirt módon felszentelte. Hálás
köszönet a nagylelkű alapító házaspárnak! Szívélyes köszönet a kiváló buzgóságú felszentelőnek! Legyen e kálvária sokak részére az Istenhez térésnek eszköze, mindenkinek a vigasztalódások helye! Gaal
István alesperes plébános.
(Esztergom, 1910. június 19.)

* Kálvária-szentelés Naszvadon. Lélekemelő és békességet árasztó
ünnepélyesség folyt le f. hó 12-én e községben, midőn a Lalák
András és Bencsik Rozália jámbor házaspár által saját költségén
(4 500 korona) a helybeli temetőben építtetett 14 állomásos kálváriát és a hozzá tartozó magánájtatosságra szánt és sirboltos kápolnát
a főegyházhatóságtól nyert felhatalmazás folytán Zányi Frigyes atya,
érsekújvári sz. Ferenc-rendü házfőnök, a délután 3 órakor a temp-

1.
Két út van előttem, melyikre induljak,
Három szeretőm van, melyikre boruljak.
Egyikre borulok, a másik haragszik,
így hát az én szivem, soha meg nem nyugszik.
Istenem, azelőtt tartottam szeretőt,
De még most is tartok bús szivemre kettőt.
Régen volt, soká lesz, míg olyan babám lesz,
Kinek a jobb karja, fejem alá jó lesz.
Más:
Leányok:
1.
Erre gyere rózsám, nincsen sár,
Nincsen az ajtómon semmi zár,
Nyitva van az ajtó, bejöhetsz,
Vetve van az ágyam, lefekhetsz.
Legények:
2.
Ezt a kerek erdőt járom én,
Ezt a barna kislányt várom én,
Ez a barna kislány viola,
Én vagyok a vigasztalója.
Együtt:
3.
Jaj, de sokat jártam, fáradtam,
Míg egy szeretőre akadtam.
Nem találtam kedvemre valót,
Csak az a szeretőm, aki volt.
(folytatjuk)
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Hitélet

„Pap vagy Te mindörökké
Melkizedek rendje szerint”
Egy-két héttel ezelőtt a katolikus újságok nagyon gyorsan elfogytak a templomokban, és ahogy az egyik oltártestvérem mondta, egyes hívek azt kérdezték tőle – már elfogyott a katolikus újság?
Az oka – az újság mellékletében voltak az újmisések fényképei,
a papszentelések és az első misék időpontjai.
A papok zöme ezekben a napokban ünnepli pappá szentelésének
évfordulóját. Egyházközségünkben is a kedves nővérek lelkiatyja, ft. Oprchal Miroslav június 18-án
ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját
óját
az ógyallai esperesi kerület papsága, a kedvess
nővérek és az egyházközség híveinek körében a Szent József-templomban.
E szép élmények hatása alatt tegyük fel
magunknak a kérdést - szüksége van a mai
modern embernek a papokra?
A választ e kérdésre a Szükség van még
papra? című francia film adja meg. Az
egész film egy kis szigeten játszódik. A sziget lakói összevesznek a papjukkal és elkergetik őt a szigetről. A templom zárva,
csak a fiatal sekrestyés, Tamás takarítja.
Egyszer csak az emberek csendesen jönnek
a templomba és arra kérik a fiatal sekrestyést, hogy legyen az előimádkozójuk, előénekesük és beszéljen nekik a Szentírásról.
Később azt kérik tőle, hogy lássa el a betegeiket a szentségekkel, oldozza fel őket bűneiktől, és végül mutassa be a legszentebb
áldozatot – a szentmisét. Tamás nagyon jól
tudja, hogy ez szentségtörés lenne, de látva a nép nagy vágyát és unszolását, az egyik
napon a sekrestyében elkezdett a szentmiséhez öltözködni. Ekkor érkezett a kikötőből
ől
ett,
a hír – a püspök hajója, aki vizitációra érkezett,
kikötött a kikötőben. A hívek a sekrestyéssel azz élen
nagy örömmel siettek a kikötőbe köszönteni a püspököt. A film azzal fejeződik be, hogy a hívek örömére a püspök az
oltárhoz vonul, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot.
Igen, kedves olvasóink, a szentmise, az Oltáriszentség nem lennének az Isten és az ember közvetítői nélkül. Az embereknek szükségük van a papra, az Istennek szüksége van munkatársakra, akik
élő eszközök lesznek a kezében.
De szükség van a papra az internet idejében is? Mi újat tud mondani a pap a ma emberének, amikor az minden kérdésére megtalálja a választ az interneten?
Az internet nem helyettesíti a papot, aki az Isten kegyelmeinek
közvetítője, aki templomaink oltárán megjeleníti Krisztus áldozatát, reményt hirdet azoknak, akik elvesztették életük célját. Őáltaluk látogatja Jézus a betegeket és fölemeli az elesetteket a bűnök
mocsarából. A pap, mint a jó pásztor, keresi az elveszett bárányokat és szeretettel tereli vissza az Úr aklába.
A nagy francia forradalom egyik ütközetében történt. Egy fanatikus forradalmár haldokolt és az otthoniak papot hívtak hozzá.
Amikor a pap belépett a szobába a beteg dühöngeni, őrjöngeni
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kezdett: „PAP? Adjatok pisztolyt, hogy lelőhessem.” A pap odalépett a beteg ágyához és csak ennyit mondott – „Nekem erősebb
fegyverem van”, és elővette a Jézus keresztjét. A beteg dühösen,
ökölbe szorítva két kezét mondta: „Nézd, ezekkel a kezekkel tizenkét olyan latrot fojtottam meg, mint te vagy.” A pap nyugodtan
a nyakára mutatott, ahol még láthatók voltak a fojtogatás sebei és
ezt mondta: „Csak tizenegyen voltak, a tizenkettedi
kettedik én voltam.”
Ige
Igen, a szeminárium elöljárói a hatéve
éves tanulmányi idő alatt nevelik,
fformálják a fiatal legényeket, hogy
áldozatkészen kövessék az Urat és
mint a jó pásztorok, gondoskodjanak a halhatatlan lelkekről.
Igen, a pap az emberek közül
választódik, ebből nyilvánvalóan következik gyarlósága. Ezt
úgy is szokták mondani – a pap
is ember. A szentelés alkalmával
a püspök kézrátételével különös
kegyelmekben részesül. Mindez azonban nem jelent valami
varázslatot, amely tökéletessé,
szentté változtatja. Megmaradnak
jellembeli sajátosságai, fogyatékosságai. Őt is megkörnyékezik
a kísértések, megfertőzi a bűn.
A hívekkel együtt ő is csak utas
a krisztusi élet útján.
Napjainkban gyakran beszélünk az egyre növekvő paphiányról
éés ennek kapcsán sokan úgy vélik,
ho
hogy elnémult Jézus hívó szava. Hála
Isten
Istennek, nem így van. Inkább arról van
szó
szó, ho
hogy kevesen hallgatnak a hívó szóra.
A gyermektelen világ, a vallástalan közszellem, a világ egyre hangoskodó lármája elnyomja Isten csendes szavát. Hiányoznak azok a keresztény szellemű családok, ahol felerősödhetne Jézus hívó szava és visszhangra találna.
Mindannyian hallunk, látunk olyan országokat, ahol kevés a csapadék és csak az öntözés segítségével lehet gazdálkodni. Ha ezt
elhanyagolják, a termékeny földek sivataggá változnak. Isten a papokat is csatornáknak szánta, hogy közreműködésükkel áradjon
az emberek felé kegyelme. Mert ahogy Mentes Mihály költő írja:
„A pap csatorna. A szemén, az agyán,
A lelkén, a szívén, a szaván, a kezén át
Árad egy nagy csoda tóba a kegyelem.
Hol meggyógyulnak a süketek és bénák.”
Ezért ezekben a napokban fohászkodjunk az Úrhoz, buzgóbban
mint máskor, hogy a mai keresztény családjainkban a fiatalok hallják meg az Úr hívó szavát és igennel válaszolva legyenek Isten kegyelmének csatornái a mai modern világban.
Mgr. Heriban László
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...de nehéz az iskolatáska...
Ahhoz, hogy az ember fejlődni tudjon, elérhető célokat kell
kitűznie maga elé. Iskolánk végzős tanulói is legfontosabb céljuknak a középiskolai továbbtanulást tekintik. Ennek érdekében
több feltételnek is meg kellett felelniük. Az első ilyen
próbatétel a kilencedikesek
próbatesztelése volt, melyet
tanulóink 2015. március
26-án teljesítettek. A feladatok magyar nyelvből, szlovák nyelv és irodalomból is
ugyanúgy voltak megfogalmazva, mint ahogy az majd
az országos tesztelésnél várható. Ez a megmérettetés még ugyan kísérleti jellegű volt,
de végzőseink tapasztalatot szerezhettek, hogy amikor
majd tudásuk legjavát kell nyújtani, már kissé nyugodtabban álljanak neki a példamegoldásoknak. Nem egész
három héttel később, 2015. április 15-én, az ország 1 448
iskolájában 41 593 kilencedikes kissé izgulva, de annál
nagyobb odaadással ült be az iskolapadokba, hogy a rájuk kimért tudásfelmérésen minél jobban, sikeresen teljesítsen.
Az alkalomhoz mérten ünnepélyes öltözetben, önbizalommal
tele szívvel és egy kis lámpalázzal fogtak hozzá a tanulóink az
egész napos felméréssorozathoz. Mind a három fő tantárgyból
papírra vetették tudásuk legjavát. Tanulóink három csoportban
dolgoztak. A feladatmegoldások tisztaságát és objektivitását
szem előtt tartva minden iskolában megfigyelők ellenőrizték,
hogy a végzősök eredménye valós legyen. Iskolánkon a komáromi és gútai alapiskolák küldöttei töltötték be ezt a feladatot.
A feladatok kidolgozása, megoldása sok esetben nehézségek elé

állították végzőseinket, de becsületükre váljék, „sikeresen helytálltak a próbán”.
Kilencedikeseink tesztelésének eredménye dicséretet érdemel! Nagyon szépen helytálltak: matematikából 60,7 %-os
eredményt értek el (az országos átlag 52,7 %), magyar nyelvből 64,8 %-ot (az országos átlag 63,8 %), míg szlovák nyelv és
irodalomból 66,7 %-ot tejesítettek (az országos átlag 68 %).
A többéves kitartó, szorgalmas munka meghozta eredményét! Köszönet érte tanítónak, tanulónak egyaránt!
Iskolánk hírnevét tovább vihetik végzőseink, hiszen a középiskolai tanulmányaikat a környék iskoláiban folytatják.
2015. május 11-én és 14-én
felvételiken vettek részt az általuk választott középiskolákban.
Kivételt csak azok képeztek,
akiket már a tehetségvizsgákon
megfeleltek és korábban felvételt nyertek. Az álmok merre is
vitték tanulóinkat: komáromi
gimnázium 1 tanuló, érsekújvári gimnázium 2 tanuló, érsekújvári egészségügyi középiskola 3 tanuló, dunaszerdahelyi
idegenforgalmi szakközépiskola 2 tanuló, lévai művészeti középiskola 1 tanuló, érsekújvári elektrotechnikai középiskola
4 tanuló, ógyallai építészeti középiskola 1 tanuló, érsekújvári
kereskedelmi középiskola 1tanuló, gútai magán szakközépiskola 2+1 tanuló, ógyallai mezőgazdasági szakközépiskola 1 tanuló.
Érettségivel végződő iskolába 17 tanuló nyert felvételt és 2 tanuló szakiskolában folytatja további tanulmányait.
Mgr. Bazsó Gyula,
pályaválasztási tanácsadó

Nagyigmándi vásári forgatag
Április végén a Hurban utcai Kisgólya Óvoda magyar nyelvű
csoportjában izgatott készülődés folyt. A nagycsoportos gyerekek türelmetlenül várták, hogy az óvoda bejárata elé begördüljön az autóbusz, és elinduljon velük Nagyigmándra a testvéróvodába, ahová első ízben kaptak meghívást a XX. Szent
György-napi Vásárra.
A helyszínen Nóra néni, a Pettyem tánccsoport vezetője fogadott bennünket. Miután megtekintettük az ovisok és diákok
által előadott műsorokat, frissítőre invitáltak az óvoda épületébe. A gyerekek megcsodálták a szépen, ízlésesen berendezett
termeket, és kipróbálták a csoportszobában található galériát,
mely számukra újdonságnak számított.
A frissítő után megnéztük „Az elvarázsolt királylány” című
mesét a Kuttyomfitty Társulat élőadásában, majd elérkezett
a vásárfia beszerzésének ideje is.
A délelőtt sajnos rövidnek bizonyult, mielőtt azonban végleg elindultunk volna hazafelé, egy kis kitérőt téve megcsodálhattuk a babakiállítást, melyet kár lett volna kihagyni csupán
azért, mert az óvoda területén kívül került megrendezésre. Volt
itt baba minden mennyiségben, méretben, szebbnél-szebb ruhákban, a legrégebbiektől a legújabbig.
Ezek után búcsút vettünk Nóra nénitől és a nagyigmándi

óvodásoktól, akiknek ígéretet tettünk, hogy a találkozásunknak
és barátságunknak lesz még folytatása. A gyerekek fáradtan ültek be az autóbuszba, de élményeiket fáradhatatlanul osztották
meg egymással az út során egészen az óvodáig.
A Hurban utcai Kisgólya Óvoda
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Vystupovanie v Oáze
Dňa 29. mája sme sa zúčastnili na veľmi zaujímavom
podujatí vo vonkajších priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Oazis v Balvanoch. Dozvedeli sme sa, že
tento sviatočný deň nazývajú Dňom kultúry a usporiada sa každý rok dvakrát. Ja by som tento špeciálny deň
nazvala radšej Dňom rodiny, lebo jej hlavným cieľom je
udržanie a upevnenie vzťahov medzi obyvateľmi zariadenia a ich rodinnými príslušníkmi.
Usporiadatelia vyložili veľa úsilia, aby sa každý dobre
cítil. Podávali pagáče, kávu a nealkoholické nápoje a od
deviatej hodiny sa na javisku vystriedalo veľa skupín.
Takýto pestrý kultúrny program som ešte azda nikdy
ktorá trpezlivo predvádzala naším deťom tanečné kroky a gymnastické prvky dovtedy, kým ich perfektne nezvládli a za čo by
som jej chcela touto cestou poďakovať.
Kým prebiehal kultúrny program, kuchári varili guláš vo veľkom kotli a v peci sa piekli posúchy. Po ukončení programu sa
začala hostina. Po chutnom obede sme obdivovali rybník s vodopádom, exotické vtáky v obrovských klietkach, visúce kreslá
pod stromami a detský kútik so šmykľavkou, hojdačkou, záhradným domčekom, trampolínou. Videli sme ozajstnú oázu.
Som rada, že som sa mohla zúčastniť tohto špeciálneho dňa.
Henrietta Dobosi
nevidela – vek účinkujúcich sa pohyboval od troch do 90 rokov,
mentálne postihnutých vystriedali na javisku žiaci základných
umeleckých škôl, škôlkari vystupovali po starenkách s trasúcim
sa hlasom, po svižných tanečníkoch recitovali vozičkári... Každý
účinkujúci dal dušu i srdce do svojho vystúpenia, čo obyvatelia
sociálneho zariadenia a ich hostia odmenili veľkým potleskom.
Obrovský potlesk dostali komárňanskí a nesvadskí žiaci tanečného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej. Našu obec reprezentovalo 6 žiakov - Attila Nagy, Vanessa Bazsóová, Laura Tóthová (žiaci ZŠ s vyučovacím jazykom
slovenským), Barbara Benkovič, Nikoletta Beatrix Dobosi a Márk
Őszi (žiaci ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským), prváčka ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským Nikoleta Nagyová, bohužiaľ,
nemohla vystúpiť kvôli operácii. Naša tanečná skupina predviedla
dve choreografie, prvá mala názov Kráľovná noci a druhá Zvuky
džungle. Choreografom bola učiteľka tanca Ing. Mónika Ölveczky,

Fellépés az Oázisban
Május 29-én egy érdekes rendezvényen vettünk részt a bálványi Oázis Szociális Otthon kertjében. Mint megtudtuk,
kultúrnapnak nevezik ezt az immár hagyományos, évente kétszer megtartott ünnepnapot. Én inkább családi napnak hívnám,
ugyanis fő célja az otthon lakói és családtagjaik közötti kapcsolat fenntartása és
megerősítése.
A rendezvény szervezői igazán kitettek
magukért. Pogácsát, üdítőt, kávét kínáltak
a vendégeknek, kilenc órától pedig a színpadon egymást váltották a fellépő csoportok. Ennyire vegyes kultúrműsort talán
soha nem láttam még életemben – a fellépők életkora 3 és 90 év között volt; mentálisan sérült fiatalokat követtek művészeti
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alapiskolák diákjai a színpadon, reszkető
hangú nénikét óvodások, fürge táncosok
után tolókocsis szavalók következtek...
Minden szereplő szívét-lelkét beleadta
a produkciójába, amit az otthon lakói és
meghívott vendégeik nagy tapssal jutalmaztak.
Hatalmas tapsot kaptak a Czafrangó
Sylvia Magán Művészeti Alapiskola táncszakának komáromi és naszvadi növendékei is. Községünket hat kisdiák képviselte – Benkovič Barbara, Dobosi Nikoletta
Beatrix, Őszi Márk (a magyar tannyelvű
alapiskola tanulói), Nagy Attila, Vanessa
Bazsóová, Laura Tóthová (a szlovák tannyelvű alapiskola tanulói). Hetesfogatukból
hiányzott az elsős Nagy Nikoletta, aki saj-

nos egészségügyi okok miatt nem tudott
fellépni. Csoportunk két táncot mutatott
be Az Éj Királynője és A Dzsungel Hangjai címmel. A koreográfiát Ing. Ölveczky
Mónika tánctanár tanította be, amit ezúton
szeretnék neki megköszönni.
Mire véget ért a kultúrműsor, megfőtt
a bográcsgulyás, és megsült a kenyérlángos is. Fél 12-kor kezdetét vette a lakoma.
A finom ebéd után megcsodálhattuk a szociális otthon kertjét – halastó vízeséssel,
ketrecekben díszmadarak, az árnyékban
függőszékek, gyereksarok trambulinnal,
csúszdával, kis házikóval, hintával. Egyszóval Oázis.
Örülök, hogy részese lehettem ennek
a speciális napnak.
Dobosi Henrietta
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SME SUPERTRIEDA
ZŠ na Komenského 21 sa dlhodobo zapája do projektu Supertrieda. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizátorom je Občianske združenie SuperTrieda, partnermi projektu sú Zastúpenie EK v SR a Slovenský
výbor pre UNICEF. SuperTrieda sa stala oficiálnou a odporúčanou
súčasťou osnov umeleckých predmetov v školách. Projekt prebrali
aj školy v zahraničí a získal niekoľko európskych ocenení, aj titul
Good Practice Model of European Educational Network.
Cieľom súťaže je rozvíjať talent, kreativitu a spoluprácu detí. Žiaci z rôznych škôl sa stretávajú v divadlách, školách, aby sa navzájom povzbudzovali a spolu zisťovali, že sú naozaj šikovnejší ako
si o sebe mysleli. Ide v nej o súťaž v tvorbe vlastných umeleckých
hudobno-dramatických a filmových útvarov. Odborníci oceňujú
vplyv súťaže na prevenciu šikany, na zlepšenie vzťahov v triedach.
Supertrieda oslavuje 10. výročie svojho vzniku. Jej realizačný tím
vyhlásil v tomto školskom roku dve témy. My sme si vybrali tému:
„Čo by na to povedala príroda”. Ochrana životného prostredia a
prírody je našim deťom z vidieka blízka, a tak sme sa prostredníctvom rozprávky o Mackovi Uškovi preniesli do prírody, lesa a spevom, rytmickými hrami, hádankami, vyčítankami, slovnými hrami sme hravo poukázali na krásu prírody, na jej schopnosť liečiť
smútok, choroby. Pohybom, tancom a so zapojením nehudobných
aj hudobných zvukov sme vyjadrili náš postoj voči vedomému ničeniu prírody.
V školskom roku 2014/2015 sa do SUPERTRIEDY zapojili triedy 1.B a nultý ročník. Deti na súťaž pripravovala vychovávateľka
Ingrid Procházková. Po všetky roky aj tento rok bola hlavnou
manažérkou programu. Práve ona najlepšie pozná prísne kritériá
súťaže a vie ako ich splniť. Ďalej to boli triedne učiteľky Mgr. Andrea Bazsóová a Mgr. Dana Molnárová, ktoré do hudobno-dramatického predstavenia vnášali ďalšie nápady, postrehy a predstavenie neúnavne nacvičovali. Bez hudobného sprievodu učiteľa
Mgr. Nebojšu Popića by naše vystúpenie nemalo šmrnc. Hudobný
sprievod si pán učiteľ nacvičil aj so žiakmi 3. ročníka. Aj ony boli
súčasťou nášho tímu a ich hra na hudobné nástroje obohatila naše
predstavenie. Poďakovanie patrí aj učiteľke Mgr. Márii Gorilákovej, ktorú sme si pozvali, aby naše hudobno-dramatické pásmo
recenzovala. Jej nápady vniesli do nášho predstavenia ešte väčšiu
hravosť a živosť.

P každodenných
k žd d ý h skúškach
kúšk h konečne
k č nastall d
ň kkedy
d sme sa
Po
deň,
mohli v plnej paráde ukázať širokej verejnosti. Najskôr si naše
predstavenie pod názvom „Macko Uško” pozreli naši rodičia. V
aule školy 24. mája 2015 mohli svojim deťom za výborný výkon zatlieskať. V Nitre-Drážovciach sme sa dňa 27. mája 2015 predstavili
obecenstvu zloženého zo žiakov navštevujúcich ZŠ v Nitrianskom
kraji. Súťažili sme v kategórii pre ročníky 1-4.
A uspeli sme. Podľa vyjadrení odbornej poroty sme splnili všetky požadované kritériá a postúpili do celoslovenského kola do Bratislavy. Aj z Bratislavy by sme sa rady vracali s diplomom „ SME
SUPERTRIEDA”, lebo mi už SUPERTRIEDA sme!
Novinkou tohoročnej súťaže bola aj možnosť vyhotovenia a prezentovania veľkoplošného plagátu k téme súťaže. Žiakom 4. ročníka pod vedením učiteľky Zuzany Baloghovej sa podaril krásny a
originálny kúsok. Svoj výtvor si v Nitre spoločne odprezentovali a
ďakujeme im aj za kulisu, ktorá zdobila naše vystúpenie.
Tento plagát bude súťažiť v celoslovenskom hlasovaní na Facebooku SuperTriedy/SuperClass o titul Billboard SuperTriedy
2015. Víťazný plagát bude inštalovaný v centre mesta Bratislavy.
Zo všetkých plagátov sa v Bratislave uskutoční vernisáž.
Dana Molnárová, ZŠ Komenského 21 Nesvady

Úspešná prváčka na matematickom klokane
Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre
žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres
so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže na Slovensku je Talentída, n.o.
ZŠ Komenského č. 21 splnila
základné kritérium súťaže a tým,
že sa do nej prihlásilo viac ako 10
súťažiacich (spolu vo všetkých
vekových kategóriách) mohli
naši žiaci súťažiť vo viacerých z
13-tich samostatných vekových
kategórií.
Matematický klokan je dnes
najväčšou žiackou súťažou na

svete a inšpiruje na zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Sme hrdí
na to, že k tomuto číslu prispieva aj Slovensko, naša základná škola
a jej žiaci. Spomedzi množstva
riešiteľov sa najúspešnejšou riešiteľkou uvedenej matematickej
súťaže stala žiačka 1. ročníka,
Grétka Smoláriková. Vyriešila
náročné úlohy na 100 %. Patrí
jej naša gratulácia a obdiv. Želáme jej veľa ďalších úspechov
v učení.
Dana Molnárová
ZŠ Komenského 21
Nesvady
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Návšteva jazdeckého klubu
Na 3. júna sme
si
naplánovali
návštevu
jazdeckého klubu
Kepaso.
Počasie nám naozaj
prialo, slniečko
pripekalo, ale nás
to neodradilo od
dlhšej prechádzky. Jazdecký klub
má cvičište neďaleko štrkoviska.
Pekne upravený terén s chládkom
a posedením nás naozaj potešil. Na
cvičišti nás už čakal Lacko Bobek
na koni v husárskom oblečení s p.
Bobekom starším v obleku pešiaka. Pán Bobek predstavil kostým
a jjeho
bojovníkoch, predstavil nám
h ffunkcie,
k i porozprával
á l nám
á o husárskych
h á
dobovú pušku, z ktorej sme počuli aj výstrel. Lacko nám predviedol zaujímavé kúsky
s koníkom.
Mohli sme
sa dotknúť
ozajstného
meča, vidieť
pušný prach
a vziať do
rúk historickú zbraň.
Bolo
to
veľmi
za-

ujímavé popoludnie, z ktorého
sme si odniesli príjemný zážitok
s množstvom informácií. Ďakujeme p. Bobekovi a nášmu bývalému žiakovi Lackovi za ich čas a ochotu prijať nás.
Deti zo školského klubu Stromček a Kvietok:
Andrea Bacigálová, Margita Szakálosová
ZŠ Komenského č. 21 Nesvady

MEGA torta a MDD s eTwinningom
alebo ako sme si našli partnerskú školu v Poľsku
Medzi základné kompetencie učiteľa patrí neustále zvyšovanie odbornosti, ďalšie vzdelávanie a hľadanie možností ako skvalitniť a oživiť vyučovací proces. Jednou z možností ďalšieho vzdelávania pre učiteľov ZŠ je
aj aktualizačné vzdelávanie prostredníctvom akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania
z dielne Ministerstva školstva s názvom: Školské
projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet.
Získať profesijné kompetencie na vypracovanie,
realizáciu a vyhodnotenie medzinárodných školských projektov v rámci vyučovacieho procesu
s využitím metód projektového vyučovania, IKT,
cudzích jazykov a spolupráce na diaľku je hlavným
cieľom projektu.
Vedieť vytvárať školské tematické a medzipredmetové projekty a dokázať ich integrovať do vyučovacej hodiny, získať
počítačovú, sociálnu a multikultúrnu gramotnosť pri komunikácii medzi
partnerskými školami prostredníctvom internetu a využívaním moderných komunikačných technológií, analýzou informácií, spracovávaním
poznatkov a prácou vo virtuálnom priestore projektu eTwinning – jedného z podprogramov programu Comenius. Získať skúsenosti z medzinárodnej a tímovej spolupráce a zručnosti v hodnotení prínosov a výsledkov
partnerských projektov škôl v Európe je nielen túžbou každého moderného učiteľa, ale aj požiadavkou, ktorú na neho kladie škola.
Prácou vo virtuálnom priestore projektu eTwinning sme na prvom
stupni – v nultom ročníku vypracovali krátkodobý projekt Medzinárodný deň detí – Children’s Day a prihlásili ho do medzinárodnej databázy. K spolupráci pri realizovaní projektu sa prihlásilo viacero partnerov
(učitelia z Rumunska, Poľska, Česka, Slovenska). Keďže prioritou projek-
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tu sú medzinárodné partnerstvá, vybrali sme si partnera z Poľska. Naša
partnerská škola sa nachádza v meste Tychy. Z prezentácií, pohľadníc
a z písomného styku cez mail sme sa o deťoch, škole, meste a živote ľudí
v Poľsku dozvedeli veľa nového. My sami sme si
s deťmi cez internet, na mape a v encyklopédiách
vyhľadávali informácie o Poľsku a prostredníctvom PowerPoint prezentácie sme poľským deťom
predstavili aj našu krajinu, obec, školu a seba. Plán
projektu, ktorý sme zostavili v spolupráci s poľskou kolegyňou sme priebežne plnili a vzájomne
sa informovali o zrealizovaných aktivitách. Všetko sme zdokumentovali fotografiami, Power Point
prezentáciami, video nahrávkami a vzájomne sme
si dokumenty preposielali. Okrem kreslenia na
tému: „Môj detský sen”, výroby pohľadníc, plagátu ku Dňu detí sme deťom napísali krátky list, ktorý sme im spolu s pohľadnicami poslali poštou
do mesta Tychy. S prekladom do angličtiny nám pomohla mamička, R.
Dobosiová. Pre všetky deti sveta sme v ŠKD Slniečko symbolicky „upiekli” MEGA tortu pre radosť. O MDD – dni plnom tanca, šantenia, dobrej
nálady a príjemného umeleckého zážitku v škole sme poľským priateľom
poslali fotografie a prezentácie.
Náš projekt bol krátkodobý, viazaný k sviatku detí. Partnerstvo s poľskou ZŠ však plánujeme pestovať naďalej. Vzájomné poznávanie ľudí zbližuje, a tak nevylučujeme ani vzájomnú návštevu. Plnenie úloh z projektu
eTwinning obohatilo učiteľov i žiakov o nové poznatky, zažili sme veľa
zaujímavých, poučných, veselých chvíľ, radosť a srandu.
Na II. stupni sa do projektu eTwinning zapojila Mgr. Blanka Szabóová
so žiakmi 7. ročníka.
Mgr. Dana Molnárová

Novum Naswod
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Egynapos városlátogatás Bécsben
2015. május 8.
Kihasználva a május adta ünnepnapot, kirándulást szerveztünk Bécsbe. A buszos utazás után megérkeztünk a versailles-i mintára épült, barokk stílusú schönbrunni
kastélyba. A tárlatvezetés során a császárkort idéző sorsokkal és stíluskorszakokkal
ismerkedhettünk meg és betekintést nyertünk a császári pár – Ferenc József és Sissi
császárné – reprezentációs termeibe és magánlakosztályába. Ezután mindenki kedvére
sétálhatott másfél órát a kastély csodálatos

parkjában. Kiránduló csoportunk nagy része
vette a fáradságot és felsétált a Gloriettához,
ahonnan lenyűgöző panoráma tárult elénk.
Szinte egész Bécs a lábunk előtt hevert.
A kastélylátogatás után megérkeztünk az
osztrák fővárosba. Rövid buszos városnézés
keretében csodáltuk meg a császárvárost,
majd gyalogosan a belváros nevezetességei
következtek: Hofburg, Szent István-székesegyház, Parlament, Városháza, Bécsi Állami
Operaház, Mária Terézia tér... A hosszú és
kimerítő séta után idegenvezetőnk még egy

meglepetéssel is szolgált. Megnéztük a Kunst
Haus Wien-t, egy meseszerű épületet, amelyet a magyar származású bécsi festő és építész, Friedensreich Hundertwasser építtetett
sajátos stílusával, amelyre a színes felületek,
szabálytalan formák jellemzőek, be- és átnőve burjánzó zöld növényekkel.
Kellemesen elfáradva, és csodálatos élményekkel gazdagodva érkeztünk haza az esti
órákban, köszönhetően a verőfényes napsütésnek és a nagyszerű, színvonalas idegenvezetésnek.
-SZK-

Jednodňový poznávací výlet do Viedne
8. máj 2015
Na deň štátneho sviatku sme zorganizovali poznávací výlet do Viedne. Po príchode
do Viedne sme navštívili v barokovom štýle stavaný kaštieľ Schönbrunn. Prehliadkou
jednotlivých miestností sme spoznali životný
štýl cisára Františka Jozefa a Sissi cisárovnej.
Potom sme sa poprechádzali v nádhernom
parku kaštieľa. Väčšina výletníkov vystúpila

ku Gloriette, odkiaľ pred našimi očami sa
otvorila panoráma, takmer na celú Viedeň.
Pokračovali sme prehliadkou mesta s autobusom a prezreli sme si aj niektoré významné
budovy ako: Hofburg, Dóm svätého Štefana,
Parlament, Radnicu, budovu Viedenskej
Štátnej Opery, Námestie Márie Terézie...
Náš sprievodca mal pre nás na záver prekvapenie „Rozprávkový dom”, ktorý postavil

z Maďarska pochádzajúci viedenský maliar
a stavbár – Kunst Hans Wien. Bol stavaný
svojským štýlom veľmi pestrými farbami
namaľovaný a ozdobený so zelenými rastlinami.
Vďaka i nášmu sprievodcovi a dobrému
počasiu príjemne unavení a úžasne nadšení
od toľkej krásy sme šťastlivo prišli domov.
-CVČ-

Gyerekek, szülők és volt növendékek közös
délutánja
Június 12-én a nap is szebben sütött
a Hurban utcai Kisgólya Óvoda udvarára, ahol javában folytak az előkészületek
a délutáni gulyáspartira. Míg a szülők a főzőcskéhez készülődtek, addig a gyerekek
rajzoltak. Alkotásaik felkerültek a teraszt
szegélyező korlátokra, és így a délutáni
órákban érkező szülők csemetéik jóvoltából máris egy kisebb kiállítást tekinthettek
meg. Délután négykor Balogh Rebeka, az
óvoda igazgatónője köszöntötte a meghívott vendégeket és a jelenlévő szülőket,
nagyszülőket, óvodabarátokat. A megnyitó
után vendégeink megtekinthették a felújított raktárhelyiséget, mely ezentúl új funkciót tölt be: a gyerekek itt sajátíthatják el az

angol nyelvet, valamint a logopédiai gyakorlatokat.
Az óvoda egykori növendékei is bekapcsolódtak a rendezvénybe. A gyerekek
Bencsik Csilla és Bódis Réka segítségével

napellenzőt és buborékfúvót készítettek.
Balogh Orsolya különféle arcfestést készített a gyerekek óhaja szerint, Kelemen
Ádám pedig a rendezvény fotósa lett. A felnőttek jó étvággyal fogyasztották a finom
gulyást és kolbászt, míg a gyerekek körében
ismét a hot dog és különféle sütemény fogyott legjobban, melyet az ügyes anyukák
készítettek. Nagy sikere volt a cukorkákat
kilövő ágyúnak is, sikongatások közepette
folyt a cukorkák gyűjtése és a szerzett zsákmány mennyiségének összehasonlítása.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult
a rendezvény sikeres lebonyolításához, és
ahhoz, hogy mindenki elégedetten távozott.
Gáspár Mária
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Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
Baričič Adam, Tóthová Bianka


HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Buzás Róbert – Podobeková Veronika
Csontos Tomáš – Pintérová Karina


HALÁLOZÁS –
OPUSTILI NÁS
Haládik Soňa (48), Kezes András (71),
Nemes László (48), Lakatos Lajos (66),
Dobrovodský Jozef (64)

Megemlékezés
„Megállt a szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Te sohasem leszel halott,
Szívünkben örökké élni fogsz.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
június 29-én, halálának 1. évfordulóján

MADARÁSZ Mónikára
(született Keszi).

Emlékét örökké őrizzük,
férje Feri, lánya Mónika, veje Pista, fia Feri,
édesanyja Irén, unokái Kiara, Isabella és India Rose,
valamint az egész rokonság

Meghívó - Pozvánka
A naszvadi KePaso Lovasklub szeretettel
meghívja a 2015. július 18-án 11 órától
megrendezésre kerülő Naszvadi Vágtára
a KePaso tanyán a Kavicsosnál.



Jazdecký klub
KePaso Nesvady
vás srdečne pozýva
na Nesvadský cval, ktorý
sa uskutoční 18. júla 2015
od 11 hod. na ranči KePaso pri štrkovisku.
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