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Mindenkit érint – Týka sa to každého

V  mesiaci október zasadali nesvadskí poslanci dvakrát. Dô-
vodom zvolania pléna konaného 22. októbra bol súrny podpis 
zmluvy: na modernizáciu verejného osvetlenia dostala obec od 
ministerstva hospodárstva nenávratný fi nančný príspevok vo výš-
ke 308-tisíc eur. Projekt musí byť predfi nancovaný obcou a zrea-
lizovaný do konca roka, samospráva preto použije na preklenutie 
obdobia do poskytnutia príspevku úverové prostriedky.

Riadne, v poradí 12. zasadnutie sa konalo o týždeň neskôr. Me-
dzi prvými bodmi programu boli odborné správy detailne popisu-
júce činnosť škôl a materských škôl v uplynulom školskom roku; 
podobne aj centrum voľného času a jedálne pri školách a mater-
ských školách predložili správy o svojej činnosti.

Nasledovalo vyhodnotenie odpadového hospodárstva, ktoré 
okrem iného obsahuje informáciu o tom, že za prvých deväť me-
siacov roka vzniklo v obci 1.141 ton odpadu, z toho 629 ton komu-
nálneho (v celom minulom roku to bolo 1.627 ton, resp. 856 ton).

Potom si poslanci prezreli vyčíslenie nákladov na Nesvadské dni 
a Stretnutie Nesvadčanov. Celkové výdavky predstavovali 12.568 
eur, príjmy z  prenájmu predajných miest boli vo výške 758 eur. 
Poslanci vo svojich diskusných príspevkoch, každý z iného pohľa-
du, však zhodne konštatovali potrebu zmien v organizovaní tohto 
podujatia.

Po schválení organizačného zabezpečenia koncoročnej inven-
tarizácie majetku starosta informoval o  výsledku verejnej súťaže 
vypísanej na predaj bývalej slovenskej školy. Do súťaže s  termí-
nom 23. september sa nikto neprihlásil a návrh fi nančnej komisie, 
aby obec po opätovnom prerokovaní minimálnej predajnej ceny 
vyhlásila ďalšiu súťaž na predaj tejto nehnuteľnosti, podporili iba 
piati poslanci.

V  ďalších dvoch bodoch programu sa rozhodovalo o  pridelení 
dvoch obecných nájomných bytov, ktoré nájomcovia prednedávnom 
opustili. Do 18-bytového domu na Obchodnej ulici 11B sa nasťahuje 
Anna Oslanecová a o nájme uvoľneného bytu na Športovej ulici 7 
bude uzavretá zmluva s Karolínou Fábryovou a Štefanom Bartošom.

Následne starosta Jozef Haris informoval poslancov o dvoch roz-
počtových opatreniach: kým vplyvom prvého, ktorý je vo výške 
106-tisíc eur, sa zmenia v prvom rade rozpočty škôl vďaka vyšším 
štátnym transferom pre školstvo, dôvodom druhého, 68-tisícového 
a krytého predpokladanými vyššími príjmami z dane z príjmu, sú 
najmä náklady na údržbu obecných budov a zaplatenie dane z prida-
nej hodnoty z dodávateľských faktúr súvisiacich s výstavbou kúpeľov.

V ďalšom priebehu predseda športovej komisie Zoltán Molnár 
navrhol rozšíriť okruh každoročne ocenených najlepších športov-
cov našej obce. V zmysle uznesenia prijatého jedenástimi podpor-
nými hlasmi bude odteraz v rámci ankety Športovec roka vyhlaso-
vaný aj najlepší mladý športový talent do veku 15 rokov a najlepšie 
športové družstvo roka.

V závere zasadnutia zastupiteľstvo schválilo personálnu zmenu 
v zložení komisie školstva a kultúry: Katarínu Harisovú nahradí 
Henrieta Dobosiová.

Výsledkom jednej z interpelácií bolo tentoraz prijatie uznesenia, 
pretože Juraj Miškovič navrhol, aby na krátkom úseku medzi ar-
tézskou studňou a Tatranskou ulicou bol ešte pred pôvodne pláno-
vaným termínom položený chodník zo zámkovej dlažby. Okrem 
neho interpelovali starostu ešte Ladislav Sárai, Róbert Dobosi, 
Zoltán Takács a Alžbeta Patakyová. Ten nakoniec ukončil zasad-
nutie o 21.30 hodine.  Zoltán Takács

Október hónapban kétszer üléseztek a naszvadi képviselők. Az 
október 22-i plénum összehívását egy szerződés sürgős aláírása in-
dokolta: a közvilágítás korszerűsítésére 308 ezer eurós vissza nem 
térítendő minisztériumi támogatást kapott a falu. A projekt előfi -
nanszírozású, megvalósítása pedig az év végéhez kötött, az önkor-
mányzat ezért hitel felvételével hidalja át a támogatás folyósításáig 
terjedő időszakot.

A rendes, sorrendben 12. ülésre egy héttel később került sor. Az 
első napirendi pontok között voltak az iskolák és óvodák előző 
tanévi munkáját részletesen taglaló szakmai beszámolók; ugyanitt 
a szabadidőközpont, az iskolai és óvodai étkezdék is jelentést ter-
jesztettek be a tevékenységükről.

A  hulladékgazdálkodásról szóló kimutatás következett, amely-
ből egyebek mellett kiolvasható, hogy az év első kilenc hónapjá-
ban 1.141 tonna szemét keletkezett a faluban, ebből 629 tonna volt 
a kommunális hulladék (az egész tavalyi évben 1.627 tonna, illetve 
856 tonna volt ez a két adat).

Ezután a  Naszvadi Napok és Naszvadiak Találkozója költsé-
geinek elszámolását tekintették át a képviselők. Az összes kiadás 
12.568 euró volt, a helypénzekből befolyt összeg 758 eurót tett ki. 
A felszólaló képviselők más-más megközelítésben, de egybehang-
zóan a rendezvény megváltoztatásának szükségességét fogalmaz-
ták meg.

Az év végi leltározás lebonyolításának jóváhagyása után a  régi 
szlovák iskola értékesítésre kiírt pályázat eredményét ismertette 
a polgármester. A szeptember 23-i határidejű pályázatra senki sem 
jelentkezett, és a pénzügyi bizottság javaslatát, hogy a megszabott 
minimális vételár újratárgyalása után a  község hirdessen újabb 
versenyt az ingatlan eladására, csak öten támogatták.

Lakásügyekben döntött ezt követően a  testület, mivel nem-
rég két önkormányzati bérházból is távoztak a  lakók. A Üzletso-
ron lévő, 11B számú 18 lakásos házba Anna Oslanecová költöz-
het, a  Sport utca 7. alatti megüresedett lakás bérleti jogát pedig 
Karolína Fábryová és Štefan Bartoš kapta meg.

Majd két költségvetési kiigazításról tájékoztatta a  képviselőket 
Haris József polgármester: míg az első, mintegy 106 ezer eurós 
módosítás révén főleg az iskolák költségvetésének összege válto-
zik a magasabb állami fi nanszírozásnak köszönhetően, addig a 68 
ezer eurónyi összegű másodikat, amelynek a  fedezete a  megnö-
velt várható jövedelemadó-bevétel, elsősorban egyes középületek 
tatarozási költségeinek és a  fürdőépítéssel kapcsolatos beszállítói 
számlák forgalmiadó-terhének kifi zetése tette szükségessé.

A továbbiakban az évente díjazott legjobb sportolóink körének 
bővítését javasolta Molnár Zoltán sportbizottsági elnök. A tizen-
egy támogató szavazattal elfogadott határozat értelmében ezentúl 
az év ifj ú (15 évesnél nem idősebb) naszvadi sporttehetségére és az 
év legjobb naszvadi csapatára is lehet szavazni az ankét keretében.

Az ülés végén a testület személycserét hagyott jóvá az iskolaügyi 
és kulturális bizottság összetételében: a távozó Haris Katalin helyét 
Dobosi Henrietta veszi át.

Az interpellációk nyomán ezúttal egy határozat is született, mert 
Miškovič György kérésére az artézi kút és a Tátra utca közti rövid 
szakaszon a tervezettnél korábban épül meg a térkővel burkolt jár-
da. Ladislav Sárai, Dobosi Róbert, Takács Zoltán és Pataky Erzsé-
bet intézett még interpellációkat a polgármesterhez, aki végül 21 
óra 30 perckor rekesztette be az ülést.

 Takács Zoltán

A testület 11. és 
12. üléséről

Z 11. a 12. zasad-
nutia zastupiteľstva
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„Dalolj, táncolj velünk” címmel fémjel-

zett, hagyományos népdalesten mutatkozott 

be a  Csemadok helyi szervezetének nép-

művészeti ágazata, de, hogy még színesebb 

legyen a  népművészetet kedvelő közönség 

számára az esti műsor, természetesen ven-

dégegyüttesek is felléptek a  szűk két órás 

esztrádműsorban. 

Testvértelepülésünk, Nagyigmánd sokrétű, 

népművészeti hagyományokban is bővelke-

dő kulturális életéből ez alkalommal a Zúgó 

Néptáncegyüttes hozott ízelítőt. Szomszé-

dunk, Imely község Csemadok alapszerveze-

tét pedig a Fagyöngy vegyes kórus képviselte, 

míg a Csutora vonós zenekar Győrből érke-

zett, s  ha már itt voltak, a  saját műsorukon 

túl, zenei kíséretet biztosítottak a helyi Búza-

virág vegyes éneklőcsoportnak is. De halad-

junk sorjában. A  18:00 órás kezdés talán öt 

perccel tolódott el, mikorra is szépen megtelt 

a nézőtér, mindenki elfoglalta a helyét, kicso-

magolta az ajtónál kínált gyümölcsös cukor-

kát, hogy ezzel se zavarja a  műsor menetét, 

lelkileg átszellemült az esti szórakoztató mű-

sorra, mikor Szabó Julcsi csengő énekhangja 

töltötte be a  helyiséget. Julcsi előadásában 

moldvai dalokat hallhattunk. Julcsi, aki az 

éneklés mellett a Pettyem néptánccsoportban 

is tevékenykedik, aminek köszönhetően taní-

tója dr. Malomsokiné Varga Nóra, táncosaink 

Nóra nénije, évekkel ezelőtt felfi gyelt külön-

leges hangjára és foglalkozni kezdett vele 

a táncórák után. Több megmérettetésen is si-

kert aratott, jelenleg is belépője van a Bíbor-

piros szép rózsa népzenei vetélkedő országos 

döntőjébe, ahová már közel egy éve Korpás 

Éva népművész tanításának eredményeként 

jutott el. Ezúton is sok sikert kívánunk Julcsi-

nak, drukkolunk, hogy sikerrel járjon.

A csodálatos megnyitó után Pémné Bódis 

Aurélia, az est műsorvezetője köszöntötte 

a  jelenlévőket és folyamatosságában mutatta 

be az egyes fellépőket, csoportokat. A  kö-

szöntő után a helyi Pettyem tánccsoport leg-

fi atalabbjai, a  Mini Pettyem néptánccsoport 

vette birtokba a színpadot. A közönséget egy 

rövid időre visszavarázsolták a  gyermekkori 

éveikbe. „Egy, megérett a  meggy...” címmel 

bodrogközi játékokat és táncokat adtak elő 

gyermeki tisztasággal és odaadással. A  leg-

kisebbek után korban a  legidősebbek, a Bú-

zavirág női éneklőcsoport következett, tőlük 

Naszvad környéki dalokat hallhatott a közön-

ség, majd a csizmák és női cipellők csattogása 

töltötte be a nézőtér légterét, amikor a Zúgó 

Néptáncegyüttes feketelaki forgatós, páros 

táncokat mutatott be.

A  nagyszínpad előtt felállított pódiu-

mon a  Sústya citerazenekar következett 

Vág-Garam közi dalokkal, majd ismét tánc 

a  nagyszínpadon, ezúttal a  középkategóriás 

Kispettyem Sárközi játékok és táncok című 

műsorát láthatta a  nagyérdemű, majd ismét 

korosztályváltás és a Búzavirág férfi  éneklő-

csoportja mátyusföldi betyárdalokat énekelt. 

Másodszori fellépésük során a nagyigmándi 

Zúgó magyarlapádi karikázó táncokat mu-

tatott be, amelyről a bemutatkozó szöveg így 

szólt: Magyarlapád Erdély középső részén, 

a  Maros és a  Küküllők összefolyásánál fek-

szik. A  lapu növénynév származéka, a  ma-

gyar előtag pedig a  lakosság nemzetiségével 

kapcsolatos. Azon ritka falvak egyike, ahol 

még napjainkban is élő népzenei élet van. 

Máig megőrizte régies jegyeit nemcsak a fér-

fi táncokban (pontozó, lassú pontozó), hanem 

a  páros táncokban (öreges forduló) is, sőt, 

az Erdélyben ritka énekes női körtáncot is 

szinte csak itt találjuk meg. A  leánykörtán-

cot, vagy más néven leányost, kapcsost, ka-

rikázást – énekszóra, derékon összefogódz-

va járják a  táncszünetekben, a  lakodalom 

előmulatságán, a fonóban; vagy pedig a tánc-

mulatságokban hangszeres zenére a  ponto-

zó férfi tánc kíséreteként. Tánc után a  citera 

hangja csendült fel ismét a pódiumon, ezúttal 

a tizenhárom fős Viza citerazenekar tagjainak 

jóvoltából, majd a nagyszínpadon a Pettyem 

néptánccsoport jeleskedett magyarbődi tán-

cokkal. Táncosainkat az imelyi Fagyöngy 

éneklőcsoport követte, majd a  Csutora ze-

nekar vonósai szólaltak meg. A  műsort 

a  Búzavirág vegyes éneklőcsoport folytatta 

a  Csutora vonósegyüttes kíséretében, majd 

ismét a Zúgó néptáncegyüttes vette birtokba 

a színpadot és ezzel véget is ért a fordulatok-

ban gazdag, színes műsor. A hálás közönség 

az egyes produkciókat nagy tapssal köszönte 

meg. Az est műsorvezetője ezekkel a gondo-

latokkal búcsúzott: 

„Ennyi volt ma estére kedves közönség. Kö-

szönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat és 

jelenlétükkel megerősítették népművészein-

ket abban a hitben, hogy ténykedésükre nagy 

szükség van. Köszönjük, hogy odafi gyelésük-

kel erősítik a hitet a helyi Csemadok vezető-

ségében, hogy munkájuk és annak gyümöl-

cse sokat érő kincs, amely nélkül nyelvünk 

és egyáltalán magyar kilétünk vészhelyzetbe 

kerülhetne. Bízva abban, hogy jól érezték 

magukat, a mihamarabbi viszontlátással bú-

csúzunk Önöktől, s  kívánunk további szép 

estét. Isten áldja Önöket.”

Az elköszönés után még nem ért véget az 

este. A  fellépők és a  vendégek miután átvo-

nultak a Csemadok klubhelyiségeibe, az elfo-

gyasztott vacsora és az azt követő édességek 

után egy-egy pohár bor mellett még éjszaká-

ba nyúló nótázással pecsételték meg a  szép 

estét.

 -dr-

Helyszín: HMK nagyteremeHelyszín: HMK nagytereme
Időpont: 2015. december 12.Időpont: 2015. december 12.

Csemadok Csemadok 
évzáróévzáró
a História koncert előtta História koncert előtt

Népművészeti sokadalom 
a helyi kultúrházban

Tisztelt Csemadok tagok, és érdeklődők.

2015. december 12-én, 15:00 órai kezdettel 

évértékelő, évzáró közgyűlést tartunk a he-

lyi művelődési központ nagytermében.

Beszámoló a 2015-ös év eseményeiről!

A 2016. év tervei nagy vonalakban!

Jubilánsok ünneplése!

 A vezetőség bővítése, választása 

a 2016-os évre!

Ha úgy érzed, hogy szeretnél tenni első-

sorban a helyi közösségért, gyere el, hogy 

együtt folytathassuk azt a munkát, amelyet 

elődeink már több mint 65 éve elkezdtek. 

Légy részese községünk legnagyobb és egyik 

legaktívabb társadalmi szervezetének, ahol 

válogathatsz a lehetőségek közül! Táncolni 

szeretnél, vagy énekelni, esetleg citerázni, 

az irodalmi kör munkájában vennél részt, 

vagy a vezetőség tevékenységéből vennéd 

ki a részed? Ha eldöntötted, gyere minél 

előbb! Hozd el gyermekedet, aki minden 

szempontból minőségi közegben szívhatja 

magába, sajátíthatja el a közösségi mun-

ka alapjait, megismerheti a népművészet 

kínálta lehetőségeket és nem utolsó sorban 

egy olyan csapat tagja lehet, amely már év-

tizedek óta gazdagítja, alakítja községünk 

kulturális életét!

g

k t t tt j l l i b lépőj Bíb

éveikbe Egy megérett a meggy ” címmel
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Olvasóink írták
Kedves Gyula! 
Már megint sikerült megríkatnod! Megjött Naszvad hírharangja. 

Már a  címoldalon elméláztam kicsit, hisz nagyanyámtól azt tanul-
tam, „hogyha egy falu gazdagságát meg akarod ismerni, akkor nézd 
meg a templomát és a temetőjét, ha egy háziasszony tisztaságát aka-
rod megítélni, nézd meg a kamráját és a WC-jét (ő azt mondta, hogy 
a klozetját).

Hát, Naszvadnak nincs szégyellni valója. A temetője azt mutatja, 
hogy továbbra is köztetek vannak, akik eltávoztak. Könnyes szemmel 
olvastam végig a cikkedet. Nagyon igaz, hogy a történelem szétszórta 
a naszvadiakat, mint a pitypang a kis ernyőcskéivel a magját. Min-
denszentek előtti hétvégén megcsináltuk öcsikémmel a  tradicionális 
temetőtúrát, elmentünk Babicz dédnagyszülők, nagyszülők, Nemes 
nagyszülők, testvér, nagybácsi, unokatestvér, keresztszülők sírjaihoz. 
Megemlékeztünk a legendás Maráz sógorról és Lebó Sándor bátyról. 
Ahogy sétáltunk a temetőkben sok, sok naszvadi névvel találkoztunk, 
akikről csak reméltük, hogy legalább egy marék szülőföldet kaphattak 
az örök útra. A dátumokat nézve, nagyon sokan elmentek a kitelepítés 
utáni egy két éven belül, mennyi fájdalmat rejthetnek azok a hantok.

Mindenszentek napján kimentünk édesanyám és édesapám sírjá-
hoz és magunkban elénekeltük neki, hogy „nótás kedvű volt az apám”. 
Velük ott van a  szülőföld egy piciny darabja, és az én sorsüldözött 
édesapám ugyan idegen, de magyar földben és naszvadi földdel a ke-
zében alussza itt örök álmát.

Gyula! Köszönöm Neked az emberséged! Köszönöm az emlékezé-
sed! Köszönöm empátiával átitatott szavaidat! Köszönöm, hogy nem 
hagyod, hogy elfelejtsenek bennünket, kiket a sors távolba űzött a szü-
lőföldjétől. Hálát adok a jó Istennek, hogy megismerhettelek. Gratu-
lálok a cikkedhez!

Ui.: Az újságot továbbküldtem unokaöcsémnek (Nemes Lacinak), 
aki természetesen elment a naszvadi (új és öreg) temetőbe is a dédszü-
lők sírjához. Kerekes Ria

*  A tanitó hármas 

jubileuma. 

Ma, amikor különösen 

kidomborodik a népne-

velés és tanitás vallást és 

nemzetet fönntartó fon-

tossága, különös módon 

kivántak szerencsét is-

merősei Pummerschein 

János anyalai tanitónak, 

aki nov. 16-án ünnepel-

te tanitói pályájának 30, 

anyalai működésének 

és házasságának 25 éves 

évfordulóját. A  kedves 

ünnepséget hálaadó 

szentmise vezette be az 

érsekújvári plébánia-

templomban, amelyre nagy számban jelentek meg az ünneplő pár 

rokonai és tisztelői és amelyen megáldozott az ezüstmenyegzős pár. 

Azután a hercegprimás birtokához tartozó Anyalapusztára vonult 

ki az ünnepelt pár és a rokonság, ahol érdekes módon folytatódott 

a szép ünnepség; fehér ruhás leánykák és virágcsokros fi úk, továb-

bá egy menyasszony és egy menyecske, mind az érdemes tanító 

tanitványai, köszöntötték föl a nagyérdemű tanitót ünneplőbe öl-

tözött jelenlegi és egykori tanitványai képviseletében. Ünnepi lako-

ma következett ezután a rokonság részvételével, melyen Erhardt c. 

kanonok éltette a párt. A sok üdvözlet közt ott volt a hercegprimás 

leirata és a tanitó lövészárokban harcoló tanitványainak a levele is.

(Esztergom, 1915. november 28.)

ANNO.. .

0901 920 489

Krúžok šikovných rúk pri Matici slovenskej
Už prešiel rok, a to tretí!

S členkami krúžku šikovných rúk sme oslávili 

už tretí rok činnosti. Popriali sme si veľa zdravia, 

tvorivých nápadov a aby na našich stretnutiach 

vládla dobrá nálada. Do budúcnosti plánujeme 

výstavy, aby sme našou tvorbou mohli potešiť a inšpirovať aj iných. 

Prajeme si, aby sme sa aj naďalej stretávali a  s  láskou k  ručným 

prácam tvorili veľa krásnych vecí.

 Betka Barkociová Pivarčiová

Pummerschein János sírja az anyalai temetőben
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Zdá sa, že v blízkej budúcnosti sa nám splnia dlhoročné sny. Po-
jem nesvadskej termálnej vody po nespočetných rokoch nadobudol 
nový význam. Tí skôr narodení si ešte pamätajú na rok 1967, kedy 
sa v chotári Nesvád pri ka-
náli Szakora hľadala ropa 
a  plyn, ale našli „len” ter-
málny prameň vody. Pod-
ľa prieskumu odborníkov 
Piešťanských štátnych kú-
peľov, vtedajšia termálna 
voda so svojim zložením, 
vysokou teplotou a  s  do-
statočným prietokom bola 
jedinečná na území býva-
lého Československa. A tak 
sa myšlienka vybudovania 
nesvadských termálnych 
kúpeľov už vtedy zrodila 
v hlavách viacerých.

Významnejšia zmena na-
stala v roku 2008, kedy ved-
ľa ľavej strany cesty vedúcej do Kolárova pri jazierku „Kacsaúszta-
tó” sa týčila vrtná veža zahalená do oblakov pary a dávala nádej aj 
skeptikom. Zloženie 63 stupňovej termálnej vody z 1500 m hlbokého 
vrtu, 44 hektárová plocha, ktorá je majetkom obce ako aj vyvážená 
ekonomická situácia obce, toto všetko spoločne vytvárajú optimál-
ne zázemie na vybudovanie termálneho kúpaliska. V tomto vedomí 

sa pred obecné zastupiteľstvo predostrel návrh výstavby, ktorý po-
slanci schválili a 24. augusta 2015 sa začalo s výstavbou termálnych 
kúpeľov. Podľa plánov okrem hlavnej vchodovej haly, prezliekarní 

a reštaurácie sa vybudu-
jú tri bazény s  rôznou 
teplotou vody, jeden 
bazén 25×12,5 m, jeden 
detský bazén a  jeden 
relaxačný bazén s  pod-
vodnou masážou, ktorý 
bude očakávať svojich 
návštevníkov aj v  zim-
ných mesiacoch. V areáli 
termálneho kúpaliska sa 
bude nachádzať aj jazero 
s 5 hektárovou rozlohou, 
autocamping a parkovis-
ká. Ďalej obec ponúkne 
v  prvom štvrťroku 2016 
v areáli kúpaliska, súbež-
ne s ulicou Potočnou na 

predaj 106 štvorárových pozemkov na rekreačné účely.
Jedna nová správa, zároveň aj dobrá správa, že po začatí výstavby 

sa vedú rokovania s  investorom z Čiech, ktorý by v areáli kúpeľov 
vybudoval časť wellnessu s ubytovacím zariadením. Po dobudovaní 
tohto rekreačného komplexu si obec sľubuje rozvoj cestovného ru-
chu v samotnej obci, ako aj bližšieho regiónu. Ferenc Holop

Úgy tűnik, hogy hosszú évek reményei válnak valóra napjaink-
ban. A naszvadi „meleg víz” fogalma új értelmet kapott megannyi 
év után. Az idősebbek bizonyára még jól emlékeznek 1967-re, mi-
kor olajat és gázt kerestek Naszvad község határában, a  szakorai 
híd közelében, de „csak” meleg vizet találtak. A Pőstyéni Állami 
Fürdőigazgatóság szakembereinek vizsgálata alapján a nagyon jó 
minőségű termálvíz 
magas hőmérsékle-
tével és mennyiségé-
vel egyedülálló volt 
az akkori Csehszlo-
vákia területén. Így 
a  naszvadi termál-
fürdő megépítésének 
gondolata már abban 
az időben is megfo-
galmazódott sokak 
fejében.

Érdemi változás-
ra 2008-ban került 
sor. A  Gútára vezető 
út bal oldalán, a  volt 
„kacsaúsztató” mel-
lett, a  gőzfelhőben 
kimagasló fúróto-
rony látványa ismét 
reménnyel töltött el 
mindenkit, még a kételkedőket is. Az 1500 méter mélységű furat 
63 fokos meleg vizének összetétele és hőfoka, a furat körül a köz-
ség birtokában lévő 44 hektáros terület, továbbá a község kiegyen-
súlyozott gazdasági háttere, mindez együttesen megfelelő feltételt 

biztosít egy termálfürdő megépítéséhez. Ennek ismeretében a be-
terjesztett javaslatot és terveket a  fürdő építésével kapcsolatban 
a község önkormányzatának tagjai jóváhagyták, így 2015. augusz-
tus 24-én elkezdődhetett a  termálfürdő építése. A  tervek szerint 
a főbejáraton, az öltözőkön és az éttermen kívül három medence, 
egy 25×12,5 méteres medence, egy gyermek- és egy élményme-

dence víz alatti vízsu-
gármasszázzsal – mely 
télen is üzemelne – 
épül, melyek külön-
böző hőmérsékletű 
vízzel várják majd 
a  vendégeket. A  ter-
málfürdő területén 
öthektáros tó, autó-
kemping és parkolók 
is helyet kapnak. To-
vábbá a  2016-os év 
első negyedévében 
106 négyáras üdülő-
telek kerül kimérésre 
a  Patak utcával pár-
huzamosan, melyeket 
megvételre kínál fel 
a község.

Új hír, egyben jó 
hír, hogy az építkezés 

megkezdését követően tárgyalások folynak egy csehországi befekte-
tővel, aki wellness részt és panziót szeretne felépíteni a fürdő terüle-
tén. Az üdülőközpont felépítésével jelentősen megnövekszik közsé-
günk és egyben régiónk turisztikai vonzereje. Holop Ferenc

Termálfürdő - Naszvad

Termálne kúpalisko - Nesvady
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Čítal som o  jednom zaujímavom vedec-

kom výskume, ktorý sa udial v 20. rokoch mi-

nulého storočia v USA. Experiment sa týkal 

výskumu správania sa opíc. Do jednej veľkej 

klietky bolo spolu zavretých päť opíc. S nimi 

sa v  klietke nachádzal aj rebrík a  nad ním 

zavesený veľký trs banánov. Mechanizmus 

bol ale nastavený tak, že kedykoľvek niektorá 

opica vyliezla na rebrík a zjedla banány zave-

sené nad ním, ostatné opice boli postriekané 

studenou vodou. Po nejakej dobe si opice 

uvedomili, prečo sa spúšťa studená sprcha 

a každú opicu, ktorá vyliezla na rebrík chytili 

a zbili. Po pár týždňoch sa všetky opice od-

naučili chodiť na rebrík a ostali radšej pekne 

dole, nechceli totižto dostať bitku. Znovu po 

určitej dobe bola jedna opica v klietke vyme-

nená a nahradená novou opicou. Samozrej-

me, prvá vec, ktorú nová opica urobila bolo, 

že si to namierila rovno k rebríku s úmyslom 

vyliezť naň a vziať si banány. To jej ale nebo-

lo umožnené, keďže dostala poriadnu bitku 

od ostatných opíc. Po pár bitkách si aj táto 

opica uvedomila, že na rebrík liezť nebude, 

hoci vlastne neexistoval jediný reálny dôvod, 

prečo by tam vyliezť nemala. Tak to išlo ďa-

lej a ďalej. Postupne bola vymenená aj druhá 

opica a s jej náhradníčkou sa dialo presne to 

isté, čo s tou prvou. Po pár bitkách – na kto-

rých sa spolu podieľala aj nová opica číslo 1 - 

ani nepomyslela na to, aby vyliezla na rebrík. 

A tak aj tretia, štvrtá a piata nová opica. Na 

konci experimentu v klietke zostalo päť opíc, 

z  ktorých ani jedna nezažila poliatie stude-

nou vodou, avšak z ktorých každá jedna bola 

ochotná zmlátiť ktorúkoľvek opicu, ktorá by 

sa rozhodla vyliezť na rebrík. Ak by opice ve-

deli rozprávať a my by sme sa ich opýtali pre-

čo to robia, odpoveď by znela zhruba nejak 

tak: lebo tu sa to tak robí od nepamäti. 

Prečo uvádzam tento experiment? Blížia 

sa Vianoce, sú naozaj už predo dvermi a my 

zasa, ako každý rok, začneme upratovať, 

variť, piecť, kupovať darčeky, baliť darče-

ky, schovávať darčeky, vyzdobovať obývač-

ky, izby, domy aj záhrady, začneme hovoriť 

o  tom, aké boli Vianoce kedysi a  aké to je 

teraz už úplne iné, a mnohé ďalšie veci. Via-

noce sú už proste raz také, alebo my, ľudia, 

sme proste už raz takí. Avšak pri tom všet-

kom, čo robíme cez Vianoce, si skúsme po-

ložiť jednu otázku. Otázku, ktorú nám dáva 

päť opíc z tohto experimentu. Prečo vlastne 

robíme to, čo robíme? Prečo cez Vianoce 

je život akýsi iný, prečo je všetko iné, prečo 

vlastne oslavujeme Vianoce a pritom upratu-

jeme, varíme, pečieme, nakupujeme, beháme 

hore dole a všetko možné? Čo je tým dôvo-

dom? Pretože sa môže kľudne stať, že toto 

všetko robíme, ale v skutočnosti sme ako tie 

opice a vieme len povedať: Tak sa to tu robí 

odjakživa a  tak to robím aj ja. Takmer celé 

Slovensko slávi Vianoce. Takmer celé Slo-

vensko si kupuje darčeky, takmer všetci na 

Vianoce vyvárajú a pečú, zdobia, a tak to ro-

bím aj ja. Lebo tak robili moji rodičia, rodi-

čia mojich rodičov a všetky ostatné generácie 

dozadu. Ak to je tak, tak ďalšia otázka znie: 

nechýba nám v  tom všetkom niečo, čo by 

tomu dalo význam a zmysel? Neprehliadame 

v  tom zhone a  behu Vianoc niečo dôležité, 

čo nám tak utečie spred očí a pritom by sme 

mali spraviť všetko preto, aby to tak nebolo? 

O  čom vlastne tie Vianoce sú? Dovoľte mi 

odpovedať krátkym zamyslením.

V  Biblii ma vždy fascinoval jeden biblic-

ký verš, ktorý hovorí o  Vianociach. Hovorí 

o  nich stovky rokov predtým, než sa vôbec 

prvé Vianoce udiali. Starozákonný prorok 

Izaiáš hovoril o  týchto prvých Vianociach 

v jednom zo svojich výrokov a ten začal slo-

vami: Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké 

svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej kra-

jine, zažiari svetlo. Sú to slová, ktoré sa ho-

dia na opísanie každej doby, špeciálne tej 

dnešnej. Dnes máme pocit, že žijeme v dobe, 

ktorá je naozaj temná. Neistota, nestabilita, 

obavy, terorizmus, ekonomické krízy, strach, 

depresie, vojny v  našej blízkosti. To všetko 

dopadá na nás ľudí, ovplyvňuje nás to, spô-

sobuje, že prehodnocujeme svoje životy a vo 

svojom vnútri dúfame, že sa to všetko zmení. 

Chceme nájsť to pomyselné svetlo na konci 

tunela, chceme nájsť riešenie, chceme, aby 

nebola okolo nás temnota, strach a bolesť, ale 

aby prišlo niečo, čo to všetko zmení, prinesie 

riešenie a upraví veci. Izaiáš vedel o tom, že 

ľudia budú žiť v tme. Ľudstvo vlastne neustá-

le žilo v tme, aj za jeho doby, aj za doby, kedy 

sa narodil Kristus, aj dnes. Pre Izaiáša to ne-

bola nová situácia. Vedel však o tom, že príde 

doba, kedy bude človek môcť uzrieť svetlo. 

Kedy príde svetlo na túto zem a osvieti to, čo 

dovtedy bolo temné a tmavé. Že príde niekto, 

kto dá riešenie, kto ponúkne cestu von, vez-

me strach a obavy a namiesto toho človeku 

dá nádej a budúcnosť. V ďalších veršoch Iza-

iáš pokračuje a hovorí o dieťati: Lebo dieťa sa 

nám narodilo, syn nám je daný; na jeho ple-

ciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: 

Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, 

Knieža pokoja. Tým dieťaťom, ktoré sa naro-

dilo, bol Ježiš Kristus. Ten priniesol ľuďom 

v každej dobe niečo, po čom túžime aj dnes. 

Nádej, že tento život je o  niečom viac než 

len o tom, čo každodenne zažívame. Nádej, 

že v ňom môžeme nájsť odpovede na otázky, 

ktoré si nevieme zodpovedať. Nádej, že napl-

nenie nášho života môžeme nájsť len v Bohu, 

ktorý prišiel na túto zem v ľudskom tele. Iza-

iáš uvidel v tomto dieťati svetlo, ktoré osvieti 

všetky ďalšie generácie a dá človeku možnosť 

odísť z bludného kruhu temnoty a tmy. Toto 

dieťa, tento Ježiš – ktorý vyrástol a zomieral 

na kríži preto, aby svet mohol uvidieť svetlo 

– je zmyslom a centrom Vianoc.

Preto možno práve teraz, pred Vianocami 

je čas sa zamyslieť, prečo ich vlastne osla-

vujeme? Možno tak robíme len z  tradície. 

Možno naozaj vieme, o  čom Vianoce sú. 

Poznáme Vianočný príbeh o tom, čo sa odo-

hralo v  Betleheme dvetisíc rokov dozadu. 

Dôležitejšia otázka týchto Vianoce však znie: 

poznáš tohto Ježiša Krista? Poznáš toho, kto-

rý priniesol svetlo do temnoty a  tmy, ktorý 

prináša dodnes nádej do ľudských životov 

a dáva ľudskému životu naplnenie a zmysel? 

Lebo o tomto sú Vianoce. O Bohu, ktorý volá 

človeka k sebe. O Bohu, ktorý sa nám chce 

dať poznať, ktorý chce byť poznaný nami. 

O Bohu, ktorý sa stal človekom, aby bol blíz-

ky nám ľuďom. O Bohu, ktorý sa vzdal ne-

beskej slávy a priniesol svetu svetlo, spasenie 

a záchranu od hriechu, od toho všetkého, čo 

nás dodnes zväzuje, desí a prináša do našich 

životov zlo a strach. Boh chce dať svetlo aj do 

tvojho života. K tomu ale potrebuješ spoznať 

toho, kto povedal: lebo tak Boh miloval svet, 

že dal svojho jediného syna, aby každý kto 

uverí v Neho nezahynul, ale mal večný život.

Prajem Vám všetkým požehnané Vianoč-

né sviatky. Prajem nám všetkým, aby sme 

skutočne mohli urobiť Ježiša Krista centrom 

nie len týchto Vianoc, ale aj svojich životov.

 

Mgr. Martin Tobák,

kazateľ cirkevného zboru 

Bratskej jednoty Baptistov 

v Nesvadoch

Pre dušu

Prečo oslavuješ V ianoce?Prečo oslavuješ V ianoce?
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Iskolánk alsó tagozatos tanulói októ-

berben bekapcsolódtak a „Miénk a város” 

elnevezésű játékos versenybe. Régi mester-

ségekkel kapcsolatos feladatokban tehették 

próbára magukat, és a megoldott feladatok 

internetes feltöltésével pontokat szerez-

hettek. Pontjaik gyarapodásával egy város 

épült fel úgy, hogy a játék elején még szín-

telen vonalak kiszíneződtek, fokozatosan 

felépült az iskola, valamint a  város többi 

épülete is. Ahhoz, hogy a  város teljesen 

felépüljön, négy fő feladatot kellett megol-

daniuk. További pontokat is lehetett gyűj-

teni, így a  városuk tovább csinosodhatott 

a pontgyűjtő feladatok, kvízfeladatok vagy 

további játékok megoldásával. Az elkészült 

rajzokat, fotókat, munkákat sikeresen fel-

töltöttük. A  főnyeremény egy százezer 

forint értékű csodasarok volt egy külhoni 

magyar iskolának. Az idei évben rekord-

mennyiségű, mintegy háromezer játékos 

kapcsolódott be. Tanulóink kitartó szorgal-

mának, gyönyörű munkáinak és lelkesedé-

sének köszönhetően a naszvadi alapiskola 

tanulói megnyerték a főnyereményt. Mun-

kájukhoz, lelkesedésükhöz, kitartásukhoz, 

kreativitásukhoz gratulálunk.

 dr. Becse Norbert

Miénk a város

Jutalomkirándulás 2015 9. Tudományok 
Napja Gútán

A  tantárgyversenyekre való felkészülés 

során a  diákok komoly tudásra tesznek 

szert, ami nagy érték és hasznos számuk-

ra. Természetesen fontos ilyenkor a meg-

felelő motiváció is. A  diákok és tanítói 

számára talán ezért is közkedvelt verseny 

a Kárpát-medence elnevezésű földrajzver-

seny, hiszen a legjobb öt versenyző és fel-

készítőjének jutalma egy kirándulás.

Pastorek Veronika, iskolánk IX. osztá-

lyos tanulója idén már harmadszor élvez-

hette a megérdemelt jutalmat. 2015. júni-

us 11-én újra az élmezőnyben végzett, sőt 

idén megkapta a zsűri legjobb előadónak 

ítélt különdíját is.

Az októberben megvalósult kirándulás 

két fő célpontja Bábolna és Pannonhal-

ma volt. Mindkét helyen kitűnő idegen-

vezetésben volt részünk. Bábolnán meg-

tekintettük a  Nemzeti Ménesbirtokot, 

a Lovasmúzeumot, részesei lehettünk egy 

ott tenyésztett versenyló vizsgáztatásának,

a  kocsimúzeumban kipróbálhattuk, hogy 

milyen élmény hintón utazni. Mindent 

megtudtunk az arab és angol telivérek-

ről, valamint a shayga fajtájú lóról, melyet 

Magyarországon egyedül Bábolnán te-

nyésztenek. A legnagyobb meglepetés pe-

dig az volt, hogy megetethettük az istálló 

legszebb lovát.

Mi több időt is eltöltöttünk volna még 

itt, de már vártak minket Pannonhalmán. 

Az apátság ködbe borult látványa fogadott 

minket és egy kedves múzeumpedagógus. 

A barangolásunk elején egy gyönyörű fi l-

met néztünk meg az apátságról, és rögtön 

próbára tették fi gyelmünket: egy makett 

segítségével kellett kiraknunk az apátság 

épületegyüttesét az építkezési korszakok 

szerint. Majd bevonultunk az éppen felújí-

tás alatt levő bazilikába, ahonnan a  több 

mint 800 éves porta speciosa, vagyis a fő-

kapun keresztül eljutottunk az apátság 

többi részébe. Az apátság könyvtárában 

is csodálatos látvány fogadott bennünket. 

A  freskókkal díszített boltíves teremben 

a  könyvtár állománya mind a  mai napig 

gyarapszik. Napjainkban körülbelül négy-

százezer kötetet őriznek a gyűjteményben. 

A sok bölcsességet őrző falak között köny-

nyedén ment mindenkinek egy rövid teszt 

megoldása a sétánk során megszerzett is-

meretekből. 

Véletlen egybeesés talán, de szinte fel-

szólítva éreztük magunkat a  naszvadi 

irodalmi kör gyönyörű Mécs László est-

jén, hogy egy szál rózsával tisztelegjünk 

a szlovákiai születésű magyar premontrei 

szerzetes, költő, lapszerkesztő sírjánál. 

Szívesen tettük ezt, és mentünk le közö-

sen a Boldogasszony-kápolnába, melynek 

pincéje a  mai napig a  szerzetesek temet-

kezőhelye. 

Tanítványom, Veronika vágya, hogy jö-

vőre is szeretne részt venni egy ilyen cso-

dálatos kiránduláson, és hogy szavaival él-

jek: „Persze, ahhoz a versenynek is jól kell 

majd sikerülnie!” Rajtam nem múlik, én 

a segítségére leszek.

 Mgr. Miskolczi Melinda

2015. november 12-én kilenc lelkes tanu-

lóval újra felkerekedtünk Gútára, ahol szíve-

sen lubickoltunk a  tudományok tengerében. 

A  gútai Nagyboldogasszony Egyházi Isko-

laközpont már 9. alkalommal rendezte meg 

a  „Cseppek a  tudomány tengeréből” elneve-

zésű Tudományok Napját. A  rendezvényen 

nagyjából tizenöt alapiskola és a  környező 

gimnáziumok diákjai vehettek részt.

Elsőként talán a számunkra legérdekesebb 

– Bevezetés a robotikába című előadást hall-

gathattuk meg. Az előadó Juhos Sándor, aki 

magát csak Robo-Sanyinak nevezte, a  Neu-

mann János Számítógép-tudományi Társaság 

Robotika Szakosztályának alapítója Győrből 

érkezett. Nagy odaadással beszélt az útról, 

ahogyan a  kis modellezőből külföldi cégek-

kel és nemzetközi csapatokkal együtt dolgozó 

robotszakértő lett. Természetesen mindenki 

alig várta, hogy a  robotokat, amiket magá-

val hozott, működés közben is láthassa. Hát 

a  látvány nem maradt el. Csak úgy csattog-

tak a  fényképezőgépek, sőt, kis videofelvé-

telek is készültek a  felejthetetlen pillanatról. 

A  következő előadás is tanulságos volt so-

kunk számára. Dr. Póczik Szilveszter, tör-

ténész, kriminológus a  budapesti Országos 

Kriminológiai Intézetből jött közénk, hogy 

a  kriminológiát mint tudományt mutassa 

be és néhány, a  bűnügyek területén aktuális 

kérdést boncolgassunk közösen. A  harma-

dik, nagyon aktuális előadás az arab világgal 

foglalkozott. Sógor Dániel egyetemi tanár az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társada-

lomtudományi Karáról érkezett Budapestről, 

és „Arab tavasz” című előadása a Közel-Ke-

let, illetve Közép-Kelet  országaival ismertet-

te meg a közönségével. A gyerekek kedvéért 

még arabul is mondott néhány mondatot. 

Nagy öröm számomra, hogy a sok otthon 

maradt diák is kíváncsian faggatta a  többie-

ket, hogy hogyan telt a „tudományos nap” és 

hogy mi érdekeset láttak, hallottak. Ez is bi-

zonyíték arra, hogy iskolánk tele van tudásra 

éhes kisdiákkal. Jövőre talán ők lesznek azok, 

akik ellátogathatnak Gútára a tizedik jubileu-

mi Tudományok Napjára.

 Mgr. Miskolczi Melinda
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OČNÁ OPTIKA ZAMAKOČNÁ OPTIKA ZAMAK
Vyšetrenie zraku, 

výroba a predaj 

dioptrických a slnečných okuliarov

0917/115 716

PRVÁ STAVEBNÁ PRVÁ STAVEBNÁ 
SPORITEĽŇASPORITEĽŇA

kancelária obch. zástupcov 

Pavla Žifčáková - 0918/900 198

MASÁŽNÝ SALÓNMASÁŽNÝ SALÓN
Štefan Balha

0905/891 302

KOZMETICKÝ SALÓN CINECITAKOZMETICKÝ SALÓN CINECITA
Ingrid Keszi Babulíková

Kozmetické ošetrenia, 

líčenie na rôzne príležitosti

0905/477 906

DÁMSKE A PÁNSKE DÁMSKE A PÁNSKE 
KADERNÍCTVOKADERNÍCTVO

Eva Kovačicová

0903/143 726

NIKI MASÁŽE - PPN NIKI MASÁŽE - PPN s.r.o.s.r.o.
Nikola Kováčová

0911/062 271

LONA COSMETICLONA COSMETIC
Helena Rajkóová 

Kozmetika, 3D a 4D mihalnice, 

obočie IPL (laser), denné a večerné líčenie, 

pedikúra, gélové nechty na ruky a na nohy

0908/091 023

VLASOVÉ ŠTÚDIO REBECCAVLASOVÉ ŠTÚDIO REBECCA
Rebeka Rajkóová

Strihanie, farbenie vlasov, 

spoločenské účesy

0918/194 997

KRAJČÍRSTVO ANDYKRAJČÍRSTVO ANDY
Andrea Škulibová

Zákazkové šitie 

a oprava odevov

0911/840 354

SLUŽBY POD JEDNOU STRECHOU 

Centrum voľného času Nesvady 

Jesenné prázdniny v CVČ
Na jesenné prázdniny od 29. do 31. októbra 2015 sme pripravili 

pre deti bohatý program. Vo štvrtok sme navštívili plaváreň v No-

vých Zámkoch, kde deti mali možnosť sa vyšantiť vo vode. Poobede 

ešte deti zostali v  CVČ, kde si zahrali stolný tenis, stolný futbal, 

x-box, na kolobežkách a postarali sa o zvieratká. V piatok deti mali 

možnosť stráviť celý deň u nás, kde sme im pripravili rôzne súťa-

že, hry, vychádzku do prírody a poobede sme si upiekli palacinky 

a zahrali sme sa. Na sobotu sme zorganizovali autobusový výlet do 

Győru na Halloween. To bol pre deti najväčší zážitok, prehliadka 

ZOO, po zatmení vysvietené halloweenske postavy, vyrezané tek-

vice a iné. Pracovníci ZOO pripravili pre deti aj rôzne stanovištia, 

po absolvovaní všetkých staníc dostali sladké odmeny. Večer sme 

sa vracali domov príjemne unavení a s novými zážitkami. Jesenné 

prázdniny si deti užívali s radosťou.

 Alžbeta Töltésyová

KELGAKELGA
kurzy anglického 

a nemeckého jazyka

Gabriela Kelemenová

0949/537 196

V BUDOVE BÝVALÉHO OBECNÉHO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA
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Pomaly sa končí ročné obdobie jeseň. 

Krásne, farebné, najplodnejšie, pretože 

v našich záhradách a na poliach zbierame 

plody našej celoročnej práce. Pre našich 

prvákov je jeseň obdo-

bím nových začiatkov. 

V  septembri po pr-

výkrát zasadli do škol-

ských lavíc Základnej 

školy na Komenského 

ulici č. 21 v Nesvadoch, 

aby si vyskúšali aké 

je to byť naozajstným 

žiakom. Dvadsaťjeden 

zvedavých detí už štvrť-

rok denne prekračuje 

brány školy s  cieľom 

pripraviť sa na život 

a vedomostne rásť. Prí-

prava vhodného, zaují-

mavého a  podnetného 

prostredia, v ktorom je 

učenie hrou bolo prvo-

radým zámerom vede-

nia školy hneď od začiatku školského roka. 

Stať sa PRVÁKOM na našej škole je 

možné, iba ak žiak prejde akýmsi krstom. 

Imatrikulačná slávnosť je na škole už tra-

díciou. Pripravujú ju tí najstarší – devia-

taci. Zaujímavo, hravo a  zábavne vovedú 

svojich nástupcov do cechu školského. 

Tento školský rok deviataci s  triednym 

učiteľom premenili telocvičňu na jazierko 

plávajúcich rybičiek. A tak sa 10. novem-

bra 2015 naši malí prváci s úsmevom na 

tvárach preplavili až k slávnostnému sľu-

bu, ktorý potvrdili odtlačkom svojho palca 

na obrovskú rybu. Úlohy, ktoré si pre nich 

deviataci pripravili boli skutočne veselé 

a plné zábavy: lov rýb v jazierku, fúkanie 

návnady vodným 

živočíchom, pre-

konávanie rôznych 

nástrah, hltanie 

červíkov a  more 

iných zábavných 

aktivít s veľkými ka-

marátmi – novými 

spolužiakmi. Od-

poludnie plné hier 

a zábavy sa končilo 

slávnostným sľu-

bom prvákov. Znel 

rozhodne. Ak si 

budú prváci plniť 

každodenné úlohy 

tak svedomito, hor-

livo a v dobrej nála-

de ako tie imatriku-

lačné, určite bude 

ich snaha odmenená dobrými výsledkami 

a vysvedčeniami plnými jednotiek.

Mgr. Dana Molnárová,

učiteľka

Znečistené životné prostredie, nekva-

litné potraviny, zvýšené sebectvo, tlaky 

na pracovisku... Dôvody, pre ktoré sa ľu-

dia označujú chorľavými, nespokojnými 

a vystresovanými. Málokomu napadne, že 

kvalita nášho života a úroveň nášho pocitu 

šťastia sú v modernej spoločnosti nízke aj 

preto, že sme si prestali spievať.

Krásnym príkladom toho, že hudba 

a spev sú duchovným zážitkom a zároveň 

pôsobia ozdravujúco a  preventívne proti 

ochoreniam je spoločné bubnovanie do-

morodcov, spev a  ich tanec okolo ohňa. 

Vďaka nim sa celá komunita dokáže na-

ladiť na spoločnú vlnu, ľudia sa prepájajú 

navzájom, a  zároveň sa harmonizuje ich 

vnútro, odstraňujú sa bloky a uvoľňuje sa 

napätie. Viete, že na to, aby sa celý človek 

naladil na skladbu a  začal s  ňou harmo-

nizovať, potrebuje hudbu počúvať aspoň 

osem minút? Preto domorodci spievajú 

dookola rovnakú melódiu, budhistickí 

mnísi dookola vyspevujú jednu mantru. 

I  keď štandard trvania jednej skladby je 

v súčasnosti cca 3-4 minúty a naše bunky 

majú čo robiť, aby sa stihli naladiť na jednu 

a o chvíľu na ďalšiu – inú melódiu, nemali 

by sme spievanie zanedbávať. Riskujeme 

tým stratu liečivosti ľudského hlasu. Člo-

vek má v sebe, podľa švédskeho alternatív-

neho pedagóga Pära, nižšiu živočíšnu, ale 

aj vyššiu duchovnú zložku a spev pomáha 

„krotiť zviera v nás” a utvárať v nás vyšší 

poriadok. 

Blízko k  spievaniu, k  hudbe má aj náš 

kolega, pedagóg, hudobník Nebojša Po-

pić. Pod jeho vedením sa žiaci našej ško-

ly za posledné roky doslova rozospievali. 

V  učebniach našej školy sa pravidelne 

ozýva spev a hra na hudobný nástroj. Fun-

dovane vedie žiakov k tomu, aby sa nau-

čili vyspievať svoju radosť, vďačnosť, skla-

manie, smútok a aj zlosť. Učí deti spievať 

pri práci alebo len tak. Aj keď spev žiakov 

neznie vždy ako skvelá produkcia, našiel si 

cestu aj k  talentovaným žiakom. Dňa 27. 

októbra  2015 sa so svojimi zverencami 

zúčastnili súťaže v speve ľudových piesní. 

Súťaž organizovala Matica slovenská v Ko-

márne. Tri prvé miesta pre žiakov našej 

školy sú prekrásnym úspechom. Ocenenia 

si vyspievali Veronika Kišová (5. ročník), 

Márk Rozsnyó (5. ročník) a Laura Tóthová 

(6. ročník). Ďakujeme im za úspešnú re-

prezentáciu školy a do budúcna prajeme, 

aby ich spievanie uzdravovalo, prinášalo 

im radosť a napĺňalo ich šťastím.

Mgr. Dana Molnárová,

učiteľka

Zdroj: www.zemavek.sk

Imatrikulácia prvákov

Spievame a vyhrávame 
alebo sila hlasu

dmenenenenenne

niami plnýnýnýnýnýmmmmmmmm

Mgr. DDDDDananananannnnn

mantru.... ....

dby je 

y

skvelá produkciaaaaaaa,,,,,,,

ným žiakommmmmmmmmmmmmmm

jimi i ii i 
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Hirdetés – Inzercia
Eladó darált piros paprika. 

Tel.: 0905/993 662.


Predám mletú červenú papriku. 
Tel.: 0905/993 662.
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Šéfredaktor: Ildikó Varga, Redaktori: Róbert Dobosi, Zoltán Kelemen, Péter Lestár, Tibor Simonics, Zoltán Takács, Grafi ka, zalamovanie: r0by. 
ISSN 1338-7977. Vyd. Ministerstvo kultúry SR pod ev. č: EV4445/11. IČO: 42205573 Kontakt: info@novumnaswod.sk 
Názory publikované v mesačníku nemusia byť totožné s názormi redakcie.



Juniorský tím DHZ
V  roku 2015 sa podarilo postaviť nové mužstvo doras-

tencov pod vedením Norberta Bagina. Členovia mužstva 
sú: Norman Bagin, Matej Benča, Tibor Haris, Dávid Keszi, 
Jozef Muči, Kristián Nemes, Dávid Paluska, Krisztián Sebők, 
Nikolasz Szabó, Adrian Tóth, Peter Molnár, Richard Hódošy, 
Richard Kis.

V  roku 2015 sme sa zúčastnili na okresných pretekov 
v  Okoličných, nočných pretekov v  Imeli, pretekov v  So-
kolciach a v Hurbanove.

František Hengerics,
predseda Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Nesvadoch

Fiatal utánpótlás 
2015-ben sikerült újra összeállítani egy új serdülő kor-

osztályú csapatot, melyet Bagin Norbert vezet. A  csapat 
tagjai: Bagin Norman, Benča Matej, Haris Tibor, Keszi Dá-
vid, Muči Jozef, Nemes Kristián, Paluska Dávid, Sebők Krisz-
tián, Szabó Nikolasz, Tóth Adrián, Molnár Péter, Hódošy 
Richard, Kis Richárd.

Idén ott voltak a  járási versenyen Ekelen, az éjszakai 
versenyen Imelyen, de Lakszakállason és Ógyallán is ver-
senyeztek.

Hengerics Ferenc,
a naszvadi Önkéntes Tűzoltó Testület elnöke

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Hegedűs Alex,  Lakatos Sergej, 

Surová Sofi a,  Kováč Sebastian



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Daniel Tóth    –  Renáta Palusková

 Henrich Vrábel    –  Kornélia Kolocsicsová

 Pavol Litavský    –  Renata Šinková 

 Kajan Péter    –  Bódis Kornélia



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Csonka Alojzia (81),  Héger János (72), 

Vicenová Verona (86),  Haris Mária (90), 

Turanová Sidónia (73),  Hirošová Rozália (73)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika


