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„...És jött a május. Ezer orgonának
Lila bugája búgott, a napon
Minden bokor virágba öltözött föl
És a paréj is megnõtt szabadon...”
(Juhász Gyula: Május ünnepe
ünnepe))
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Mindenkit érint – Týka sa to každého
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A testület
17. üléséről

Zo 17. zasadnutia
zastupiteľstva

A márciusi képviselő-testületi ülésre a hónap utolsó napján, teljes
képviselői létszám mellett került sor. A tanácskozás meghatározó
témái a polgármesteri évértékelő, a leltározási eredmények és nyitva
tartást szabályozó rendelet voltak.
Haris József polgármester a korábbi évekhez hasonlóan terjedelmes anyagban foglalta össze és terjesztette elő a 2015. év önkormányzati vonatkozású eseményeit és adatait. A felszólalások közül
megemlítendő Tóth Máriáé, aki a születések és elhalálozások negatív
mérlegét és a pontos lakcím nélküli lakosok megnövekedett számát
emelte ki. A leltári beszámolót Becse Ottó alpolgármester ismertette. Elmondta, hogy tizenkilenc bizottság végezte el a munkát, és
megnevezett néhány tételt, amelyek jelentősen hozzájárultak falunk
múlt évi gyarapodásához: a fürdőberuházást, a közvilágítás felújítását és az új rendőrautó vásárlását. A községi vagyon összértéke több
mint 900 ezer euróval nőtt és jelenleg megközelíti a 20 millió eurót.
Ezt követően váratlanul hosszú és éles vita bontakozott ki a vendéglők, éttermek nyitva tartásáról szóló rendelet módosítása kapcsán. A községi hivatal a jelenlegi szabályozást további alapfogalmak,
köztük a zártkörű rendezvény meghatározásával és három új szakasszal kívánta bővíteni, ezek az említett rendezvények bejelentési
és engedélyeztetési kötelezettségét tartalmazták. A számos hozzászólás mellett lényegében két ellenjavaslat hangzott el, az egyik bizonyos változtatással elfogadhatónak tartotta az előterjesztett szöveget,
a másik a korábbi rendeletnek mindössze egy pontját indítványozta
megváltoztatni. A vitából főleg Dobosi Róbert vette ki a részét, aki
három alkalommal kért szót és érvelt – időnként szenvedélyesen –
a tervezett szigorítás ellen. Mint elmondta, az engedélyeztetés amellett, hogy felesleges terhet ró a kérvényezőkre és a községi hivatalra,
értelmetlen is, mert a hivatal feltehetően senkitől sem tagadná meg
az engedély kiadását. A csaknem egyórás vitát végül a polgármester
zárta le azzal, hogy bejelentette: visszavonja a módosító javaslatot és
továbbra is a 2014 májusában elfogadott határozat marad érvényben.
A szünet után a testület 600 eurós keretet szavazott meg a májusfaállításra, majd lezárta az egy hónappal ezelőtt előzetesen jóváhagyott, Jozef Mézessel és Emília Lucovával kötött adásvételi szerződések ügyét.
Két bérleti szerződésről született döntés ezután: a FONI book Kft.
meghatározatlan időre a régi szlovák iskola bérlője marad, Lebó
József pedig egy további helyiséget vett bérbe az asztalosműhelye
mellett. Az Üzletsor utca 11A. szám alatti kétszobás lakást Kucman
Rozáliának utalta ki következő határozatával a plénum, majd két
önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről határoztak a képviselők. Míg Katona Zsolt részére jóváhagyták az általa bérelt egykori pékség épületének eladását, addig
Mészáros Attila beadványát csak ketten támogatták. A korábban az
önkormányzat kisüzemének helyet adó épületre és csarnokra Kelemen Zoltán igazgató szerint ugyanis még szüksége lehet a cégnek.
Az ülés végén Pataky Erzsébet indítványára a képviselők egyhangúlag jóváhagyták a naszvadi iskolákba járó anyalai tanulók utazási
költségeinek megtérítését, ami évi 960 eurót tesz ki.
Az utolsó napirendi pontban először a polgármester beszélt és
jó hírről számolt be, amikor elmondta, hogy a falu 17,7 millió eurós támogatást kap a csatornahálózat megépítésére, utána Pataky
Erzsébet, Dobosi Róbert, Miškovič György, Haris Zoltán, Ladislav
Sárai, Becse Ottó, Martin Lešš és Takács Zoltán intézett kérdést, kérést a hivatalhoz. Az ülés 20 óra 55 perckor ért véget.
Takács Zoltán

Marcové zasadnutie sa uskutočnilo v posledný deň mesiaca za
účasti všetkých poslancov. Nosnými témami rokovania boli správa
starostu o výsledkoch roku 2015, správa o výsledkoch inventarizácie
a úprava všeobecne záväzného nariadenia o otváracích hodinách.
Starosta Jozef Haris podobne ako v minulých rokoch aj tentoraz zhrnul udalosti a údaje zo života samosprávy do objemného
materiálu. Z diskusných príspevkov treba vyzdvihnúť poznámku
Márie Tóthovej, ktorou upozornila na negatívnu bilanciu narodených a zomrelých a nárast počtu obyvateľov obce bez presnej
adresy bydliska. Výsledky inventarizácie majetku obce predniesol
zástupca starostu Ottó Becse. Uviedol, že práca prebiehala v devätnástich komisiách, a spomenul niekoľko položiek, ktoré vlani
výrazne prispeli k zveľadeniu našej obce: projekt termálnych kúpeľov, obnova verejného osvetlenia a nákup nového policajného auta.
Celková hodnota majetku obce sa zvýšila o viac ako 900-tisíc eur
a v súčasnosti dosahuje takmer 20 miliónov eur.
V ďalšom bode programu vznikla nečakane dlhá a ostrá diskusia v súvislosti so zmenou nariadenia o časoch predaja a prevádzky
obchodov a služieb. Obecný úrad navrhol doplniť súčasné znenie
o niekoľko základných pojmov, o. i. o definíciu uzavretej spoločnosti, a tiež vložiť tri nové body, ktoré obsahovali oznamovaciu
a povoľovaciu povinnosť pre takéto podujatia. Popri početných vystúpeniach poslancov odzneli v podstate dva protinávrhy: prvý považoval predložený návrh s určitými zmenami za prijateľný, druhý
smeroval k zachovaniu pôvodného znenia nariadenia s úpravou jediného bodu. Najaktívnejším diskutérom bol Róbert Dobosi, ktorý
požiadal o slovo trikrát a argumentoval – miestami so zanietením
– proti plánovanému sprísneniu pravidiel. Ako uviedol, povoľovanie nielenže zbytočne zaťažuje žiadateľov i obecný úrad, ale je aj
nezmyselné, pretože úrad by pravdepodobne nikomu neodoprel
vydanie povolenia. Debatu, ktorá trvala takmer hodinu, nakoniec
uzavrel starosta, keď vyhlásil, že návrh zmeny sťahuje; to znamená,
že nariadenie prijaté v máji 2014 ostáva naďalej v platnosti.
Po prestávke zastupiteľstvo odsúhlasilo 600 eur na stavanie
mája, potom uzavrelo prípady kúpnopredajných zmlúv s Jozefom
Mézesom a Emíliou Lucovou, ktoré boli predbežne schválené pred
mesiacom. Následne rozhodlo o dvoch nájomných zmluvách: spoločnosť FONI book s. r. o. ostáva nájomcom starej slovenskej školy
na neurčitý čas a Jozef Lebó vezme do prenájmu ďalšiu miestnosť
vedľa svojej stolárskej dielne. Po ďalšom uznesení pléna, ktorým
bol dvojizbový byt na Obchodnej ulici 11A pridelený Rozálii
Kucmanovej, poslanci rozhodli o dvoch listoch požadujúcich kúpu
nehnuteľností vo vlastníctve obce. Kým Zsoltovi Katonovi schválili
predaj ním prenajímanej budovy niekdajšej pekárne, žiadosť Attilu
Mészárosa podporili len dvaja poslanci. Budovu a halu, kde dávnejšie sídlili Verejnoprospešné služby, môže totiž podľa riaditeľa
Zoltána Kelemena firma ešte potrebovať.
Na konci zasadnutia poslanci na iniciatívu Alžbety Patakyovej
jednohlasne schválili úhradu cestovných nákladov pre tých žiakov
z Aňale, ktorí navštevujú nesvadské školy, v ročnej výške 960 eur.
V poslednom bode rokovania najskôr hovoril starosta a oznámil
dobrú správu: obec dostane nenávratný finančný príspevok 17,7
milióna eur na rozšírenie kanalizácie a čističky odpadových vôd.
Po ňom sa do rozpravy prihlásili Alžbeta Patakyová, Róbert Dobosi, Juraj Miškovič, Zoltán Haris, Ladislav Sárai, Ottó Becse, Martin
Lešš a Zoltán Takács. Zasadnutie sa skončilo päť minút pred 21.
hodinou.
Zoltán Takács
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Komárom-Esztergom megye
élő néphagyományáért
2016. március 19., Mocsa
A dátum kapcsán gondolom, mindnyájunknak az jut elsőként az eszébe, hogy
ezen a napon ünneplik névnapjukat a Jó-

zsefek (lehet csak nekem, mert így hívták
a nagypapámat). A Csemadok helyiségében gyülekezve fel is köszöntöttük Józsefünket, és elindultunk, hogy részt vegyünk
a magyarországi Mocsán megrendezett
Komárom-Esztergom megye élő néphagyományáért találkozón.
A délután kezdődő műsort Gerzanics
Magdolna, a mocsaiak egykori kedves
ismerőse nyitotta meg, aki ötven éve fiatal népdalgyűjtőként sokszor megfordult
a községben. A hazai, mármint magyarországi – Mocsa, Almásfüzitő, valamint
a Szlovákiából – Perbete, Martos, Kéménd,
Naszvad – érkezett szereplők tolmácsolásában láthattunk és hallhattunk népi

játékokat és népmeséket, néptáncokat és
népdalokat. A fellépők életkorát tekintve valamennyi korosztály képviselve volt
– idős és fiatal, az óvodásoktól kezdve
a nyugdíjasokig.
Szép és kellemes délutánt töltöttünk el
Mocsán. Mire a kultúrházzal szemközt
álló templomban megszólalt a harangszó,
értünk is megérkezett az autóbusz. Minket
„hazahívott a harangszó”, szűkebb hazánkba, otthonunkba, Naszvadra.
-GM-

Szavalógála immáron negyedszer
A márciusi hónap igazán mozgalmasan
és eseménydúsan telt a naszvadi magyar
alapiskolában. Kezdetét vették a különböző
tanulmányi versenyek járási szintű megmérettetései, lázasan készültünk méltóképpen
megünnepelni március idusát, és immáron
negyedik éve menetrendszerűen megérkezett
a Szavalógála is, melynek a kultúrház kamaraterme adott otthont.
Iskolánk lelkes vers- és prózamondói egész
estés műsorral örvendeztették meg a kedves
közönséget, egy egészen különleges élményt
átnyújtva ajándékozták meg szüleiket, nagyszüleiket és minden irodalom iránt elkötelezett érdeklődőt. A gálán a Tompa Mihály
Vers- és Prózamondó Országos Verseny körzeti fordulóján arany- és ezüstsávos besorolást elért tanulóink csillogtatták meg tehetségüket.

A felkészülés hosszadalmas folyamat,
a szép eredmény a felkészítő tanító és a diák
közös verejtékes munkájának gyümölcse,
de úgy vélem, megéri a fáradozás. Az idei
gálán 14 tanuló állt színpadra: Slávik Sára,
Dobrovodsky Jennifer, Bencsik Bernadett,
Simonics Luca, Asztalos András, Szabó
Júlia, Sztakovics Máté, Mikulec Amina,
Asztalos Anna, Pál Emma, Csontos Eszter, Haris Katarína, Asztalos Luca és Lestár
Zsófia. Méltán lehetett büszke rájuk szülő
és felkészítő egyaránt, szívmelengető volt
a színvonalas előadásokat látni és hallani.
Megszólalt anyanyelvünk páratlan szépsége, irodalmunk játékossága, humora, de
a magvasabb gondolatok is helyet kaptak.
A műveket hallgatva, a színpadi megformálás színvonalát figyelve állíthatom, hogy jó
úton járunk.

polgármestere gratulációjában további boldog éveket kívánt a Barkóczi házaspárnak.
Barkóczi Lajos bácsi 1922-ben, Bözsi néni
1925-ben születt. Házasságkötésüket követően két gyermeket neveltek fel, Józsefet és
Tibort. Napjainkban 4 unokával és 6 dédunokával büszkélkedhetnek. Hosszú éveken
át oszlopos tagjai voltak a Csemadok éneklőcsoportjának. Bözsi néninek és Lajos bácsinak további jó egészséget és boldogságot
kívánunk községünk valamennyi lakója nevében.
-HF-

70 éve együtt
A polgári ügyek testületének tagjai kellemes kötelességüknek tettek eleget azzal, hogy
a platina, azaz 70. házassági évfordulójukat
ünneplő Barkóczi házaspárt otthonukban
meglátogatták. Keveseknek adatik meg e szép
évforduló megünneplése. Barkócziné szül.
Csontos Erzsébet és Barkóczi Lajos 1945-ben
kötöttek házasságot, és az akkor tett fogadalmuk, esküjük a mai napig is megbonthatatlan. Látván az ünnepelteket – azt a harmóniát, amely körülveszi őket –, az is marad. Az
ünnep kapcsán községünk polgármestere,
dr. Haris József köszöntőjében így fogalmazott: „Hetven év krónikája egy olyan könyv,
amely csak egy példányban íródik – élő és
nem ismétlődő formában, az emlékek legszebb gyűjteménye, emberi sorsok, küzdelmek, öröm és üröm. Jó érzés, hogy itt együtt

Többek között ezt a tudást és élményt is biztosítja az anyanyelvi oktatás, amitől vétek volna megfosztani gyermekeinket. A gála műsorát Tóth László, az Érsekújvári Rockszínpad
és a gútai Kis-Duna Menti Rockszínház tagja
közkedvelt musicalek betétdalaival tette még
színesebbé.
A verseny országos fordulója még előttünk
áll, április végén Asztalos Lucának és Lestár
Zsófinak szurkolhatunk, ugyanis ők képviselik iskolánkat Rimaszombatban. Sok sikert
kívánunk!
A gyerekeknek köszönjük az élményt,
a kedves közönségnek pedig azt, hogy rohanó
világunkban volt idejük megállni egy picit, és
jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Szeretettel várjuk Önöket jövőre is!
Mgr. Molnár Erika

Az alapiskolai beiratkozás eredménye
f
th tj k e llapokat,
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é bízom
bíz
b
h
forgathatjuk
benne,
hogy
tovább folytatják e krónika írását – együtt –
egymással – egymásért, úgy, ahogy azt közös
életük kezdetén esküvel megfogadták.”
Az ünnepi köszöntőt követően sor került
az emlékkönyv aláírására, majd községünk

A magyar alapiskolába 22 gyermeket,
a szlovák alapiskolába pedig 25 gyermeket
írattak be április elején az első osztályba.

Výsledky zápisu do ZŠ
Začiatokom apríla do ZŠ s vyuč. jazykom
slovenským zapísali 25 detí,
do ZŠ s vyuč. jazykom maďarským 22 detí.
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Németh Gyula:

Mária született 1929-ben, három évvel
utána Ágnes (későbbi Keszi Ferencné),
Ágnes után nagyjából két évvel Ilona (későbbi Takács Mihályné), majd
negyedikként, nagyjából tíz évvel az
elsőszülött Mária után Tibor (Györe
Gizellával alapított családot a későbbiekben). Közben Csontos Vince, esetenként rokoni segítséget is igénybe véve
apránként, négy-öt áranként a Nyitra
folyó túloldalán, Csúzréten kezdett
földet vásárolni, a csúzréti holt-Nyitra
környékén, majd itt épített egy szobakonyhás családi házat is, és az akkori
szokásoknak megfelelően egy diófát is

Mészárosné Asztalos Valéria írta fel
címként a „Keserű örökség”-et sorai
fölé, amikor a közelmúltban eltávozott
édesanyja és annak családja történetét
néhány sorban papírra vetette. Persze
ilyen-olyan, kisebb-nagyobb keserű
örökségekről szinte mindannyiunknak
vannak bizonyos tapasztalatai, akik az
elmúlt évszázad közepe táján, vagy az
azt megelőző évtized(ek)ben éltünk,
születtünk. Ám azt hiszem, a csúzréti
Csontos családban a második világháború végén bekövetkező tragikus
események tényleg keserű örökséget
Csontos Vince és Haris Mária
hagytak az árván maradt, akkor még
gyerekkorban lévő négy Csontos-testvérre. Maga a történet, nagy
vonalakban, szinte gyerekkoromtól ismerős számomra, részleteiben azonban csak most, az egyik Csontos unoka, az írás bevezető
sorában említett Mészárosné Asztalos Valéria visszaemlékezéséből
vált ismertté.
Az első világháborút is megjárt Csontos Vincét és feleségét, Haris Máriát, szorgalmas emberekként ismerték Naszvadon. Nem
tartoztak a módos emberek közé, viszont a mindennapokhoz
szükségeseket elő kellett teremteniük. A Papa egyebek mellett
méhészkedett a Csontos família csereföldi tanyáján, mindig volt
némi aprójószág is a ház körül, meg ami a földben megtermett.
A család pedig szaporodott közben, elsőként Valéria édesanyja,

elültetett a ház elé.
Azok kedvéért, akik tán kevésbé járatosak a naszvadi dűlőneveket illetően; lényegében a Nyitra folyó, a Gútára vezető műút,
a Szakorai-kanális és az anyala-ógútai út által bezárt határrészt
hívják Csúzrétnek. Ennek északi sarkában, mintegy három kilométerre a falutól, az anyalai híd és a Nyitra töltése tövében hozta
létre a maga és családja kis tanyáját és birodalmát Csontos Vince.
Ideális hely a méhészkedésre, a Nyitra-töltés az aprójószág legeltetésére, a ház körüli, apránként vásárolt szántó pedig a jószág eledelének és a konyhára valónak a megtermelésére.
Lassan a vége felé járt a háború, a front ebben az időben ment át
a községen, előbb német, majd pedig orosz katonák fordultak meg

Veľkonočné zvyky

Húsvéti népszokások

V organizovaní miestneho kultúrneho strediska sa dňa 22. marca konala pre deti školskej družiny pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským prednáška o veľkonočných zvykoch
a tradíciách . Prednášateľkou bola Veronika Szabóová alebo ako
ju deti volajú Veramama, ktorá im ozrejmila, čo je Svätý alebo Pašiový týždeň. Aj napriek tomu, že sa hovorí týždeň, ide o 9 dní
s týmito prívlastkami: Kvetná nedeľa, Modrý pondelok, Sivý utorok, Škaredá streda, Zelený štvrtok,
Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok.
Deti so záujmom počúvali jednotlivé
výklady, páčili sa im hlavne symboly
veľkej noci a dozvedeli sa aj to, komu
dať červené, komu žlté, komu zelené
a komu modré vajíčko. Ako odmenu
za hodnotný a poučný výklad, chlapci tete Veronike predniesli zopár veľkonočných vinšov. V závere si všetci
mohli pozrieť množstvo maľovaných
veľkonočných vajíčok, malého zajačika, sliepočku a kuriatka, ktoré pripravila Veramama vlastnoručne na túto
príležitosť.
-MKS-

Március 22-én Szabó Veronika húsvéti népszokásokkal kapcsolatos előadásán vehettek részt a magyar tannyelvű alapiskola
napközis tanulói. Az előadás során, melyet a művelődési központ
rendezett, a gyerekek megtudhatták, milyen ünnep a húsvét és az
azt megelőző időszak. Mit jelent többek közt például a virágvasárnap, a húshagyókedd, a hamvazószerda, a zöldcsütörtök. A legnagyobb érdeklődést a húsvéthoz kötődő jelképek bemutatása
váltotta ki. Továbbá megtudhatták, mit jelentenek a húsvéti tojásra festett különböző
minták és színek, mit jelképez
a húsvéti bárány, mi az a komatál, és arra is fény derült,
miért a nyúl hozza a húsvéti
tojásokat. Az előadást követően a tanulók közelebbről is
szemügyre vehették az előadás során bemutatott húsvéti
díszeket, festett tojásokat és
egyéb kézműves alkotásokat,
melyeket Veramama erre az
alkalomra készített.
-HMK-

ANNO...

10 órakor mutatta be és a temetési szertartást ugyanakkor végezte az
érsekujvári esperesi kerület papsága. A megboldogult a világháborúban önfeláldozóan teljesítette tábori lelkészi kötelességeit. Előbbi plébániáján, Nyékvárkony községben pedig a húsz éves cseh megszállás
egész ideje alatt izzó hazaszeretetével törhetetlenül védte a Csallóköz
magyarságának érdekeit.
(Komáromi Lapok, 1942. április 18.)

* Halálozás. Dr. Varju Mihály naszvadi esperes plébános, kerületi
tanfelügyelő április 12-én, életének 54-ik, pappászentelésének 31-ik
évében, az Egyház szentségeinek ájtatos felvétele után elhunyt. Lelkének üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot április 14-én délelőtt
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sűrűn a tanyán (vagy ápoltak sebesülteket a szoba-konyhában akár
egyik, akár másik nációból). Nem hiszem, hogy akkor bárkinek is
eszébe jutott volna a családból, csak bennem ötlik fel most, sok-sok
évtized után írva e sorokat, hogy tán eleve rossz ómen volt a későbbi történéseket illetően, hogy azon a tavaszon, negyvenöt tavaszán,
nem keltek ki a Csontos portán a tojásokból a kislibák. A Papa tehát

Asztalos Dénes és Csontos Mária

A csúzréti ház

kénytelen volt a faluban kislibákat venni, s azokat napközben a legidősebb lány, Mária legeltette közel a házhoz, a Nyitra töltésén. Legeltetés közben, honnan-honnan nem, egy vadidegen férfi termett
ott a legeltető kislány mellett, s el akarta hajtani a kislibákat. Mária
édesapjáért kezdett kiáltozni, aki jött is hamarosan, s elhajtotta az
idegent. Akkor úgy tűnt, ezzel megoldódott a dolog. Este viszont,
amikor a három kisebb gyerek már ágyban volt, de még pislákolt
a szobában a petróleumlámpa, Mária éppen vetkőző édesanyjával,
meg a szintén bennlévő édesapjával beszélgetett, amikor gépfegyverrel belőttek egy sorozatot a csukott ablakon keresztül. Ez azonnal
végzett édesanyjával. A második sorozat az ösztönösen nejére boruló, testével azt védeni próbáló édesapja derekát érte. Két hetet élt még
sebesülésével. Lovaskocsikon érkezett, szedett-vedett katonagúnyába
öltözött, emberi mivoltukból teljesen kivetkezett fegyveres gazemberek lepték el az udvart és a házat, s a halott asszonnyal, eszméletlen
férfival és a sikoltozó négy gyerekkel mit sem törődve az udvarból,
a házból minden mozdíthatót a kocsikra rakva elhajtottak...
Egyik pillanatról a másikra lett „családfő“ Máriából, a tizenhat
éves gyereklányból. Szerencsére élt még akkor az özvegy Csontosnagymama, a négy gyerek egy rövid időre különböző helyeken élő
rokonokhoz került. Majd azon praktikus oknál fogva, hogy „férfiember kell egy házhoz”, összehozta unokáját a háborút megjárt
és amerikai fogságból nemrég hazatért Asztalos Dénessel. Mária
tizenhét éves volt, amikor férjhez ment Asztalos Déneshez, és szép

Az Asztalos, Keszi, Takács és Csontos család (egy része)

házasságban éltek három gyermeket, Valériát, Erzsébetet és Tibort
felnevelve, egészen férje haláláig.
Házasságkötésük után három testvérével együtt visszaköltöztek
a csúzréti házba, lettek szinte másik szülei a három fiatalabb testvérnek, s élték tovább együtt mindennapi életüket. Közben azért
némileg bővült a komfort nélküli ház, és a múltban történtek ellenére is szívesen fogadtak minden betérőt, legyen szó akár az udvari
kútnál szomját oltani kívánóról, akár a környékbeli határban végzett munka verejtékét és porát leöblíteni szándékozókról. Mária
mindkét húga és öccse is a csúzréti házból „házasodtak ki”, s egyik
húga néhány éven át családostól is ott lakott velük közösen, míg
falubeli házuk el nem készült. Ennek a húgának gyerekei állítólag
végig „másik mamaként” szólították, emlegették őt.
Az ő három gyereke is onnan házasodott, iskolás korukban naponta onnan jártak be a három kilométerre lévő naszvadi iskolába.
Asztalos Papa feltehetően sok kilométernyi utat taposott ki vagy
hányt el ezen időszak kemény teleinek havában, hogy gyerekei bejussanak minden nap az iskolába. Amikor a Papa elmúlt hatvanéves, akkor 1981-ben költöztek be ők is a faluba.
A csúzréti ház ma is megvan. Hétvégi kiruccanásokra használja
az előtte máig meglévő, terebélyessé idősödött diófához hasonlóan
terebélyessé nőtt Csontos
família. A tragikus sorsú
Csontos Vincének és Haris
Máriának ma három Asztalos, öt Keszi, két Takács
és két Csontos unokája
van. Déd- és ükunokáik
számát megsaccolni sem

Csontos Vince (középen) és méhészete

merném. Gyermekeik közül három már elment.
Ágnes elsőként, aztán Tibor, s most a közelmúltban
Mária is. Ilona él még, ha
jól tudom, Érsekújvárott.
Epilógus
Csontos Vince és Haris
Méhészkedés közben a család
Mária gyilkosai a közvélemény előtt mind a mai napig ismeretlenek. Annyit tudni csupán,
hogy nem falubeliek voltak. Én azonban úgy tudom, több forrásból
is megerősítve, hogy Mária lányuk néhány évvel a történtek után,
valahol találkozott az egyikükkel. Akkor még hivatalos eljárást is
kérhetett volna. Nem tette meg. Hívő emberként állítólag úgy vélekedett, hogy a Teremtőre bízza az ítélkezést! Ám, hogy a Teremtő
végül hogyan ítélkezett, arról már nincs tudomásom...
Fotók: M. Asztalos Valéria archívumából
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MEDZINÁRODNÝ
HUDOBNÝ
FESTIVAL 2016

NEMZETKÖZI
ZENEI FESZTIVÁL
2016
2016. május 27 május 29.

27. - 29. máj 2016

Három színpadon
több tucat zenekar és előadó
Nagyszínpad a HMK udvarán
Sátorszínpad a HMK udvarán
a sörsátor alatt
Klikk színpad a HMK-val
szemközti zöldövezetben

Na troch pódiách
desiatky vystupujúcich
kapiel a umelcov
Veľké pódium vo dvore MKS
Stanové pódium vo dvore MKS
pod pivným stanom
Klikk stan oprti MKS na tráve

TŰZV IRÁG

Fellépők - Vystúpia:
2016. május 27., péntek
27. máj 2016, piatok
Hant

Gilotin
DJ Tygraz
Majka & Curtis
Elán
Forever
Bárány
Attila
DJ Krkan
DJ Koníček
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2016. május 28., szombat
28. máj 2016, sobota
Little Symphony
(Chamber Orchestra)
Black Side

Expired
Passport
EDDA
Régi Csibészek
Carson
Maddogx

2016. május 29., vasárnap
29. máj 2016, nedeľa
A TAT - Sukola Tamás,
Sóki Csilla, Bánházi Dóra
és LV Dance Team
Komáromi Dixieland Band
Mészáros Tamás

Miss Funk
and te Wonderband
és Balla Réka
RÚZSA MAGDI

Ý
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2016. május 28-29., szombat-vasárnap – 28.-29. máj 2016, sobota-nedeľa

Népművészeti kavalkád
A fesztivál
Sprievodné akcie
kísérőrendezvényei
festivalu
A Tűzvirág Képzőművészeti és Zenei Fesztivál alappillérei,
a Tűzvirág Nemzetközi Zománcművészeti Seregszemle, a Tűzvirág Nemzetközi Szabadiskola képzőművészeti jellegű rendezvényekhez, kísérőrendezvények kapcsolódnak, amelyek színesítik
a 10 napos fesztivált.
Tűzvirág Kézművesek Nemzetközi Vására
A vásár a 10 napos rendezvény első felében, 2016. május 27-29.-én
tart. A résztvevők kizárólag kézműves termékeket árusíthatnak, az
árusok a helyszínen bemutathatják az egyes gyártási folyamatokat.
A kézművesek vásárának egyik része a bor és pálinkatermelők
bemutatkozása, a Borok és pálinkák udvarában történik, itt is
a kistermelőkre fókuszálva.
A kézművesek vásárának részét képezik a szabadtéri színpadon,
ingyenesen megtekinthető szórakoztató műsorok. Szombaton és
vasárnap „Népművészeti Kavalkád”, illetve „Szórakoztató zenei
délután” címmel.

K základným pilierom 10-dňového umeleckého a hudobného
festivalu Tűzvirág – Medzinárodné sympózium umeleckého smaltu a Medzinárodná výtvarná škola – patria, samozrejme, aj sprievodné akcie.
Tűzvirág - Medzinárodný trh remeselníkov
Trh sa uskutoční v prvej polovici 10-dňového podujatia, od 27.
mája do 29. mája 2016. Účastníci môžu predávať výhradne remeselnícke produkty, remeselníci na mieste môžu predstaviť jednotlivé výrobné procesy a predávať vlastnoručne vyrábané predmety.
Jednu časť trhu remeselníkov tvorí predstavenie sa vinárov a páleníc páleniek vo Dvore vína a pálenky. Aj tu sa sústreďujeme na
malých výrobcov.
Ďalšou časťou trhu je program na vonkajšom javisku, ktorý si
môžu záujemcovia pozrieť zadarmo. V sobotu a v nedeľu si môžete pozrieť „Kavalkádu ľudového umenia” a „Hudobno-zábavné
popoludnie”.

ÚJDONSÁG!
TŰZVIRÁG TOMBOLA

NOVINKA!
TOMBOLA TŰZVIRÁG

A tombola vásárlás és -sorsolás feltételei
Tűzvirág tombolajegyet vásárolhat az egészségügyi központ előtti újságárusnál, illetve más eladóhelyeket, amelyekről bővebben a www.
tuzvirag.sk oldalon tájékozódhat. Egy tombola ára 5 euró. A megvett tombola mennyisége nincs korlátozva. Miután megvásárolta a tombolajegyet,
kérjük, töltse ki a szelvényen az adatait és a kitöltött részt adja vissza az
eladónak. A tombola sorsolására 2016. május 29-én, 20:30 órakor kerül
sor. A helyszíni jelenlét nem feltétel! A sorsolást követően a nyertes szelvény sorszáma felkerül a www.tuzvirag.sk honlapra. A nyertesnek 7 napja
lesz arra, hogy átvegye a nyereményét. Amennyiben ezt nem teszi meg,
a felajánlott díj visszakerül a felajánló tulajdonába. Tombolajegyet vásárolhat elektronikus úton is
a www.tuzvirag.sk honlapon. Az ott vásárolt szelvények automatikusan bekerülnek a sorsolásba.
A sorsolást élőben figyelemmel követheti a www.
tuzvirag.sk honlapon. A sorsolás közjegyző felügyeli.
Figyelem! Kedvezményes tombolaszelvényeket vásárolhat a belépőjegycsomaggal együtt. Használja ki
a lehetőséget, vásároljon kedvezményes belépőjegyet,
kedvezményes tombolaszelvényekkel együtt.
Early Pack - Level 1 -ELÉRHETŐ: ÁPRILIS 15–30.,
1 darab 3 napos jegy + 4 db tombola 41 euró helyett csak 36 euró
Early Pack - Level 9K ELÉRHETŐ: ÁPRILIS 15– 30.,
3 napos jegy + 10 db tombola 71 euró helyett
csak csak 50 euró
Nyeremények:
1. díj: SUZUKI Vitara (kiállítva a főtéren)
2. díj: CYM robogó
3. díj: Kenzel kerékpár

Podmienky nákupu a žrebovania tomboly
Tombolu si môžete zakúpiť v novinovom stánku pred zdravotníckym
strediskom a na ďalších predajných miestach, o ktorých viac informácií sa
môžete dočítať na webstránke www.tuzvirag.sk. Cena jednej tomboly je 5
eur. Počet nakúpených tombol nie je obmedzený. Potom, ako ste si zakúpili tombolu, prosíme, na kupóne vyplňte svoje údaje a vyplnenú časť vráťte
predajcovi. Žrebovanie tomboly sa uskutoční 29. mája 2016 o 20:30 hod.
Osobná prítomnosť na žrebovaní nie je nutná! Po losovaní poradové číslo
výhernej tomboly sa uverejní na stránke www.tuzvirag.sk. Výherca bude
mať 7 dní na prevzatie výhry. Ak tak do 7 dní neurobí, tak ponúknutá
výhra sa stane majetkom darcu. Tombolu si môžete zakúpiť aj elektronicky na stránke www.tuzvirag.
sk. Tomboly nakúpené elektronicky sa automaticky
zaradia do žrebovania. Žrebovanie budete mať možnosť naživo sledovať na webstránke www.tuzvirag.
sk. Žrebovanie sa uskutoční pod dohľadom notára.
Pozor! Môžete si zakúpiť tomboly za výhodnú
cenu spolu so vstupenkou. Využite možnosť, nakúpte vstupenku za zvýhodnenú cenu spolu s tombolovými lístkami.
Early Pack - Level 1 -DOSTUPNÝ: 15.-30. APRÍL,
3-dňová vstupenka + 4 ks tomboly namiesto 41 eur len za 36 eur
Early Pack - Level 9K DOSTUPNÝ: 15.-30. APRÍL,
3-dňová vstupenka + 10 ks tomboly
namiesto 71 eur len za 50 eur
Výhry:
1. cena: SUZUKI Vitara (vystavená na
námestí)
2. cena: skúter CYM
3. cena: bicykel Kenzel
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Hitélet

Fényt vinni a sötétségbe
Isten irgalmával
Az egyik vasárnap délután kórházban voltam, meglátogattam
egy-két beteget és feladtam nekik a betegek szentségét. Az egyik szobában csak egy betegnek volt látogatója. A jóállású férfi kijött velem
a szobából, és a folyosón megszólított a következőt kérdezve tőlem:
„Mondja, tisztelendő úr, megéri magának ez? Mennyit kap érte?” Elképedve kérdeztem vissza: „Mondja, ön soha nem hallott hivatásról,
szeretetről és irgalmasságról?” Erre kissé cinikusan válaszolt: „Ne
játsszunk már! Itt minden a pénzről és a megélhetésről szól.”
Idáig juttatta az illetőt a vad liberalizmus és a csak e világot elismerő kegyetlen materializmus. S ez az oka annak, hogy ma oly kevés a papi és a szerzetesi hivatás, hogy hiányzik az áldozatvállalás
és az irgalom az emberekből.
XVI. Benedek emeritus pápa „A keresztény reményről” szóló
enciklikájában a következőket írja: „...egy
gy ember sem önmagába zárt magányos egyed. Kapcsolatban
atban vagyunk
egymással és sokszoros hatással vagyunk
yunk összekötve...Az én életembe állandóan beleszövődik
szövődik
a mások élete: abba, amit gondolok, mondok,
ondok,
teszek, művelek. És megfordítva, az én
n életem is beleszövődik a másokéba.” (53. old.)
S ezért kéri Jézus - LÉGY SZÍVES, KERESZTÉNY, SEGÍTS A VILÁG MEGGVÁLTÁSÁBAN! SZÁMÍTOK RÁD.
D.
Mert a sötétség nem akarja befogadnii
a világosságot, a Feltámadott Megváltó
fényét.
A Szentatya, Ferenc pápa gyönyörű
utat mutat nekünk a 2016-os évben,
melyet az irgalmasság évenek hirdetett meg. Így elénk állította Jézust,
mint az irgalmasság forrását, aki
Fausztina nővéren keresztül üzeni
nekünk, hogy mennyire sóvárog az
után, hogy tiszteljük Őt, mint az irgalmasság forrását. Az irgalmasságot
sokféleképpen lehet kifejezni.
rA Ferenc pápa által meghirdetett irél
galmasság évében igyekezzünk minél
pen
jobban ellesni Jézustól, hányféleképpen
nyilvánult meg nála az irgalmasság. Érzékeny volt az emberi szenvedésre és semyta Őt
milyen emberi szükséglet nem hagyta
omorából
hidegen; együttérzően lehajolt és nyomorából
felsegítette a koldust; senkit sem ítélet el, mindenkinek megbocsátotta bűneit mondván – menj és többé ne vétkezzél.
S ez kell, hogy bennünket arra késztessen, hogy Jézustól elsősorban az igazi alázatot tanuljuk meg, mert az irgalmasság első
feltétele az alázat.
Szentatyánk, Ferenc pápa mesélte a 31. ifjúsági világnapi beszédében a következő történetet: „Amikor tizenhét éves voltam, egy
napon, amikor éppen a barátaimmal készültem elmenni valahová,
úgy döntöttem, hogy előbb betérek a templomba. Ott találtam egy
papot, aki különös bizalmat ébresztett bennem, és vágyat éreztem
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rá, hogy megnyissam a szívemet egy szentgyónásban. Az a találkozás megváltoztatta az életemet. Felfedeztem, hogy amikor alázattal
és őszintén megnyitjuk a szívünket, nagyon kézzelfogható módon
tudjuk megtapasztalni Isten irgalmát.”
Sajnos a harmadik évezred mai embere érzéketlenné, keményszívűvé, irgalmatlanná vált embertársai iránt. Ennek az az oka,
hogy Jézust élete mellékvágányára állította és élete központjába önmagát. Ha az ember csak a saját problémáira összpontosít,
akkor képtelen meglátni a másik embert, aki mellette talán még
nagyobb gondokkal küzd. Ha az ember csak saját magára fog
összpontosítani, akkor kiveszik a szívéből az irgalmasság és annak
a fundamentuma – az alázatosság. Mert alázatosság nélkül nincs
irgalmasság; irgalmasság nélkül viszont nincs szeretet és szeretet nélkül nincs élet, csak lelki és testi nyomorúság.
Ezért nagyon fontos és szükséges, hogy az irgalmasság évéb
évében még buzgóbban gyakoroljuk az
irgalmassá
irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, melyekről a Kat
Katolikus Egyház Katekizmusa így fogalmaz
galmaz: „Az irgalmasság művei a szeretet
cselek
cselekedetei, melyek által embertársunk
segít
segítségére sietünk testi vagy lelki szükségl
ségleteiben. A lelki könyörületesség
mű
művei a tanítás, a tanácsadás, a viga
gasztalás, a támogatás, csakúgy mint
a megbocsátás és a türelmes elviselés.
A
Az irgalmasság testi cselekedetei maggukban foglalják: az éhezőknek ételt
aadni, a hajléktalanoknak szállást
adni, a betegeket és a börtönben lévvőket látogatni, a halottakat eltemetni. E tettek közül a szegényeknek
aadott alamizsna a testvéri szeretet
eegyik fő tanúságtétele, ugyanakkor
aaz igazságosság gyakorlása, amely
te
tetszik Istennek.” (KEK, 479. old.)
A testi irgalmasság minden cseleke
kedete az ember válasza az Istentől
kap
kapott irgalmasságra. Az irgalmasság
csele
cselekedete a megbocsátó szeretet művelete
velete, mely siet segíteni és példája Jézus
Krisztu
Krisztusban található. Az erőt a cselekedetek m
megvalósításához minél gyakrabban
a szentségekből
szentsége
kell merítenünk.
Az irgalmasságot
irgalma
elsősorban azokkal szemben
kell gyakorolnunk,
gyakorolnu
akikkel naponta találkozunk és
az irgalmasság éve n
nagyon is jó alkalom arra, hogy újra
átöleljük egymást és megbocsájtsunk egymásnak. Ezt akkor
fogjuk tudni megvalósítani, ha nem leszünk én-központúak.
S ezért mély alázattal a szívünkben minél gyakrabban kérjük
a Feltámadt Megváltónkat, Jézus Krisztust, szabadítson meg büszkeségünktől, önközpontúságunktól, hogy büszke közömbösségünkkel másokat ne taszítsunk a halálba, vagy mi meg ne haljunk
mások irántunk való, megalázó közömbössége következtében.
Heriban László
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Matikusok – Logikusok
– Élményt jelenthet egy-egy matematikai probléma megoldása
Igen: a matematika szép – bármilyen hihetetlen egyeseknek, ilyen is van! „A matematika
szépsége a felfedezés öröme. A problémák megoldásán kívül ez abban is áll, hogy közben újabb
kérdésekkel szembesülhetünk, s így összekapcsolhatunk egymástól látszólag távoli területeket.
Eközben elsősorban csak saját gondolkodási képességünkre hagyatkozunk, s ezért e tudomány
műveléséhez elegendő papír és ceruza.” (Szendrei
János, magyar matematikus-fizikus professzor)
Persze nem árt, ha az órán odafigyelünk! Így
tették ezt, na meg persze sokat gyakoroltak, újabb
és újabb feladatokat oldottak meg a mi kis logikus
matematikusaink is. Büszkén mondhatom tehát,
hogy ebben a tanévben a matematikaversenyeken
több szép eredményt is elkönyvelhet az iskola:
Pitagorasz verseny – a gyors és logikus gondolkodásra épül. A tanulók a megspórolt időért
is pontot kapnak:
P4: Kelemen Roland (4. oszt.) – járási 2. hely,
Dobosi Nikoletta Beatrix (4. oszt.) – járási 11.
hely (eredményesség 56%)
P6: Simonics Réka (6. oszt.) – járási 1. hely,
Miskolczi Márk (6. oszt.) – járási 6. hely (eredményesség 40%)
Matematikai olimpia – az igényes gondolkodtató feladatok versenye, a tanulók feladata a példákat megoldani és matematikai nyelven megmagyarázni:
Z5: Takács Péter (5. oszt.) –járási 9. hely (eredményesség 43%)

Z6: Simonics Réka (6. oszt.) – járási 1. hely,
Miskolczi Márk (6. oszt.) – járási 3. hely.
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny –
az országos fordulóba az alsó tagozat 14 tanulója,
a felső tagozat 19 tanulója kapcsolódott be (Szlovákiában összesen 55.863 tanuló). A verseny értő
olvasásra kényszeríti a tanulókat, megtanítja őket
önállóan dolgozni, a feladatok típusa segíti a diákok logikus gondolkodását. A matematikai ismeretek felhasználását a tanítási órákon megszokottól eltérő módon követeli meg. Sikeresnek számít,
aki az adott évfolyamban megelőzi a tanulók több
mint 80%-át:
Klokanko 1 (1. oszt.) – Dobosi Viktor, Miskolczi Noémi
Klokanko 2 (2. oszt.) – Pém Isabelle
Klokanko 4 (4. oszt.) – Kelemen Roland, Dobosi Nikolett Beatrix
Klokan-Benjamín (6. oszt.) – Simonics Réka,
Miskolczi Márk
Külön kiemelném, hogy közülük hárman –
Dobosi Viktor, Kelemen Roland és Simonics
Réka maximális pontszámot értek el.
iBobor – nemzetközi informatikai verseny célja, hogy felkeltse és jobban elmélyítse a diákok
érdeklődését az informatikai és kommunikációs
eszközök iránt, mégpedig azért, hogy ezeket aztán
a tanulás során minél szélesebb körben bátran és
kreatív módon használják. A diákoknak önállóan
on-line tesztet kellett megoldaniuk a számítógépnél. Sikeresnek számít, aki az adott évfolyamban
megelőzi a tanulók több mint 90 %-át, Percentil
= a tanulók ennyi százalékát előzte meg az adott

versenyző:
ersen ző
Bobríci (3-4. oszt.) – a versenybe országos szinten 15.519 tanuló kapcsolódott be
Sztakovics Máté – 100 percentil (3. oszt.)
Kelemen Roland – 99 percentil (4. oszt.)
Benjamíni (5-7. oszt.) – a versenybe országos
szinten 22.926 tanuló kapcsolódott be
Simonics Réka – 96 percentil (6. oszt.)
Miskolczi Márk – 93 percentil (6. oszt.)
Tóth Bence – 92 percentil (6. oszt.)
Az eddigi gazdag eredménylista pedig tovább
növekedhet, hiszen az alsó és felső tagozaton
egyaránt több tanuló bekapcsolódott a Maks és
Maksík elnevezésű, szintén országos szintű matematika levelezőversenybe. A kicsik öt fordulóban,
a nagyobbak tíz fordulóban oldanak meg igényesebbnél igényesebb feladatokat. A végső eredmények júniusban várhatók. Alig várjuk, hogy kit
hány csillaggal minősítenek.
A tanulóinknak – matematikus csillagjainknak
– szívből gratulálunk! Remélem, lelkesedésük
kitart, elszántságuk egyre nagyobb lesz, és a jövőben is hasonlóan szép sikerekkel büszkélkedhetünk.
Mgr. Miskolczi Melinda

Deň narcisov 2016
Občianske združenie Liga proti rakovine
(LPR) aj v tomto roku organizovalo na celom
území Slovenska Deň narcisov. Dobrovoľnú finančnú zbierku pre onkologických pacientov
usporiadala pod výstižným heslom: „Nepomáhajú preto, aby sa zviditeľnili.”
15. apríla 2016 sa Rodičovské združenie pri
ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským so svojimi dobrovoľníkmi, bývalými a súčasnými žiakmi
základnej školy opäť aktívne zapojili do organizovania Dňa narcisov v našej obci. V spolupráci
s Ligou proti rakovine, v poradí už jedenástykrát
sa 52 dobrovoľníkov rozhodlo podporiť túto
aktivitu. Označených identifikátormi ich mohli
občania obce v spomínaný deň stretnúť pri obchodnom dome COOP Jednota, Tesco, na ulici

Obchodnej, ale i na verejných priestranstvách našej obce. Tak, ako po minulé roky aj tento deň bol
plný pozitívnych emócií, zážitkov a udalostí. Žltý
narcis – kvietok jari a nádeje, nás všetkých spojil
v myšlienke vyjadriť morálnu a finančnú pomoc
ľuďom postihnutých rakovinou. Prispieť mohol
každý dobrovoľným finančným príspevkom.
V našej obci sa vyzbierali príspevky v celkovej
výške 1.300 eur. Uvedené finančné prostriedky
boli zaslané na účet LPR. Z vyzbieraných finančných príspevkov LPR investuje nemalú čiastku
na starostlivosť o prevenciu v boji proti zákernej
chorobe, ďalej do výskumu a peniaze sú prerozdeľované aj pri starostlivosti o pacientov postihnutých rakovinou a ich rodinám. LPR pomáha
všade tam, kde štát nato zrejme nemá.

Rodičovské združenie pri ZŠ s VJS touto ces
cestou ďakuje všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa do
tohtoročnej verejno-prospešnej zbierky organizovanej len v jediný deň v roku zapojili. Nech
ich teší poznanie, že ich nezištná pomoc podporí
projekty pre onkologických pacientov, ich rodiny i zdravú verejnosť. Pripnutím žltého narcisu
vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí
touto zákernou chorobou bojujú.
Mgr. Mária Zuberová
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Pyžamová párty s Jankom a Marienkou
„Kniha je najtichší a najvernejší
priateľ, najdostupnejší a najmúdrejší radca a najtrpezlivejší učiteľ.”
Odkaz Charlesa W. Eliota krásne vystihuje vzťah
medzi človekom a knihou. Ako si ho vybudovať?
Ako získavať oduševnených čitateľov, pravidelných
návštevníkov kníhkupectiev, knižníc?
Láska ku knihe sa nerodí ľahko. Najmä nie
v prostredí, kde dieťa vyrastá bez knihy, bez slovných hier, milých prekáračiek, spevu, bez rozprávky, veršíka, bez rozhovorov o vede, umení. Zdalo
by sa, že v dobe, keď sú regály knihovníctiev zaplnené kvantom kníh, kedy človek ani nemusí chodiť
do kníhkupectva, lebo si dokáže z pohodlia domova cez internet vybrať a objednať knihu podľa svojho záujmu, bude záujem o knihy gradovať. Opak
je pravdou.
Je zvláštne, že deti prichádzajúce do školy sa na
knihy veľmi tešia. S láskou listujú svoje prvé šlabikáre, rady počúvajú rozprávky, príbehy a prezerajú
ilustrácie rozprávok. Časom sa toto čaro u niektorých, žiaľ, vytráca. V snahe stavať na prvotnom
láskyplnom vzťahu školáka ku knihe sa každý rok na
ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Nesvadoch
pokúšame o zavedenie nových foriem práce s deťmi.
Rozmýšľame, ako priviesť malého a budúceho čitateľa k presvedčeniu, že kniha je najlepší spoločník na
ceste životom. Marec - mesiac knihy preto pravidel-

ne využívame na prebudenie a budovanie trvalého
vzťahu žiakov ku knihám. Začíname u najmenších
s vierou, že im láska ku knihe vydrží, že vedomosti
a vzdelanie získané z kníh zúročia vo svojom budúcom živote, a že budú schopní siahať po knihe či už
v čase radosti, smútku, rovnako aj s cieľom pobaviť
sa, zasmiať sa a naučiť sa niečo nové.
V podvečer 23. marca sme sa po skončení školy usalašili s deťmi zo školského klubu Slniečko
v multimediálnej učebni. Rozhodli sme sa, že sa
zoznámime s novými knihami, o knihách si povieme veľa zaujímavostí a že sa k nim na večer nasťahujeme, aby sme v ich spoločnosti prežili tajomný
večer v knižnici. Vstup do knižnice bol možný výnimočne a bez rozdielu len v pyžamách (aj vychovávateľka aj učiteľka si ho museli obliecť). Veď kedy
sa najlepšie čítajú, počúvajú a vymýšľajú rozpráv-

ky? No predsa večer, v pyžamku a najlepšie „v rozprávkove”. Začínali sme s večerným kinom s pukancami a kofolou. Rozprávka na veľkom plátne,
vo veľkej miestnosti s viacerými ľuďmi pokope nie
je každodenný zážitok. Prestávku medzi premietaním filmu sme využili na cibrenie pamäti a mysle.
Riešili sme hádanky, jednosmerovku, hlavolam,
aj test z časopisu Vrabček a vyfarbovali obrázok.
V samotnej knižnici to bolo naozaj zaujímavé.
Prostredníctvom rozprávky o Jankovi a Marienke
sa školáci dostali do lesa, zahrali sa na zvieratá, na
ozvenu, zurčiaci potok, tancovali so tuhami, voňali medovníky, zahrali sa rolové hry, pohybovú
hru na kačičky a líšku využívajúc pri tom hudobné
nástroje, rôzne rekvizity a kostýmy. Najstrašidelnejšou časťou tajomnej, už takmer nočnej pyžamovej párty bola prechádzka tmavý chodbami školy.
Držiac sa lana a za stáleho posmeľovania staršími
spolužiakmi a učiteľkami sme to zvládli na jednotku. Veríte, či nie, ešte sme si aj zaspievali. V závere
večera sa knihy z knižnice premenili na hračku. Pri
skladaní postavičky rozprávkového škriatka – Odvážlivka sme s nimi zaobchádzali šetrne a pozorne.
Odvážlivko sa na chvíľu stane našim spolužiakom
a bude obývať chodbu vedúcu do knižnice. Bude
nám pripomínať krásny a veselý večer v knižnici
s knihou a našu slávnu pyžamovú párty s Jankom
a Marienkou.
Dana Molnárová,
ZŠ s VJS Komenského č. 21 Nesvady

Deň učiteľov aj so seniormi

V našom všednom živote sú čoraz vzácnej
vzácnejšie chvíle sviatočné a slávnostné. Základná škola
Komenského č.21, s vyučovacím jazykom slovenským, v školskom roku 2015/2016 dôstojne oslávila 70. výročie svojho založenia. Rozhodli sme sa,
že si jubileum budeme pripomínať počas celého
školského roka rôznymi aktivitami, prezentáciami
a projektmi. Pripravili sme slávnostnú akadémiu
a kolaudovali novú žiacku kuchynku.
1. apríla sme pozvali do školy našich bývalých
pedagógov – seniorov, aby sme si spolu s nimi

v šk.roku 70. výročia založenia ZŠ slovenskej
v Nesvadoch, zaspomínali na spoločne strávené
chvíle v našej škole a aby sme pri príležitosti výročia narodenia J. A. Komenského, učiteľa národov,
oslávili náš deň – Deň učiteľov.
Žiaci pre nich uvili symbolickú kytičku vďaky
z básní, piesní a tancov. Občerstvenie v novej kuchynke nám pripravili zamestnankyne, ktoré boli
žiačkami našej školy. Prínosom tohto DŇA pre
našich seniorov bola aj možnosť dosýta sa porozprávať a zaspomínať si s bývalými žiačkami, ktoré
sú pedagogickými zamestnankyňami našej školy
a kráčajú v šľapajach svojich bývalých pedagógov.
Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých,
ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Sme nesmierne radi, že naše prvé učiteľky, triedni učitelia
a bývalí riaditelia školy, dnes už na zaslúženom
odpočinku, chodia medzi nás. Spolu s nami tvoria
rodinu pedagógov našej školy. S aktívnymi učiteľmi sa skláňame pred ich prácou, pred desaťročia-

mi, ktoré venovali rodičom našich dnešných detí.
Duša mladého človeka je ako notová osnova,
melódiu ktorej píše sám pedagóg s obetavosťou,
láskou a námahou. Pretože sme sa chceli stretnúť,
stretli sme sa. Zastavili sme sa v beatovom rytme
života. Odložili sme každodenné starosti a povedali sme si „prečo nie?” Prečo sa nestretnúť s tými,
s ktorými nás čosi spája?
Je to radosť potriasť ruku.
Je to česť vysloviť úctu.
Je to srdce, ktoré vraví „ďakujem!”
Slávnostnú atmosféru našich osláv Dňa učiteľov umocnila aj skutočnosť, že v tento istý deň sa
v Nitre uskutočnilo morálne oceňovanie pedagógov. Medzi tridsiatimi ocenenými pedagógmi zo
všetkých typov škôl v Nitrianskom kraji bola aj
naša kolegyňa Mgr. Estera Kádeková, ktorá si prevzala „Čestné uznanie“ udelené vedúcim odboru
školstva, OÚ Nitra pri príležitosti „Dňa učiteľov
2016” z rúk vedúceho odboru školstva Mgr. Milana Galabu.
Silvia Hlavačková

Keď učebnica vonia starinou
Vnímať knihu zrakom, vypočuť si jej obsah sluchom je pre nás samozrejmosťou. Voňať učebnicu
a cítiť z nej starinu však až také bežné nie je. Takúto jedinečnú možnosť sme si na ZŠ Komenského
č. 21 dňa 31. marca 2016 nenechali ujsť. V priestoroch multimediálnej učebne si žiaci školy mohli
vzhliadnuť zaujímavú výstavu kníh – šlabikárov,
čítaniek a pracovných listov, ktoré už pomaly upadajú do zabudnutia. Súčasné deti o nich pokojne
môžu prehlásiť, že pochádzajú z iného storočia.
Prečo si ich teda v marci – mesiaci knihy nepripomenúť? Veď šlabikár je prvá učebnica, s ktorou
žiak prvej triedy prichádza v ZŠ do styku. Spomínate si naň?
Keď má človek „učiteľovanie” takpovediac pod
kožou, keď má k svojmu povolaniu, ktoré je mu zá-
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roveň aj poslaním vybudovaný rešpekt, úctu a pokoru, stane sa, že si Šlabikár, Živú abecedu a všakovaké pracovné listy s láskou opatruje, ukladá,
oprašuje a keď treba (trebárs aj pre radosť vnúčat)
vytiahne na svetlo sveta v ten pravý čas. Súkromnú
zbierku vyššie uvedených učebníc prepožičala ZŠ
na vzhliadnutie učiteľka Mgr. Mária Goriláková.
Kto iný by dokázal s takou noblesou a humorom
poukázať na čaro učebníc, staré, ale jednoduché
metódy spoznávania prvých písmen, milé, nenáročné a zrozumiteľné texty na čítanie, ktoré deti
s ľahkosťou čítali a pestré obrázky, ktoré si žiaci
v tom období so záujmom prezerali. Pri prehliadke
učebníc pripomenula súčasným žiakom aj nedostatky učebníc vnímané okom skúseného pedagóga. Žiaci si vyskúšali čítanie zo Živej abecedy,

riešili úlohy z pracovných listov a nakoniec mali
možnosť privoňať si k starej, ale ešte stále vzácnej
knihe.
I takto sme chceli žiakom školy pripomenúť
význam knihy. Ďakujeme učiteľke Gorilákovej za
zanietené rozprávanie o takmer „historických”
knihách. Bolo poučné a zábavné zároveň. Ďakujeme za čas, ktorý nám venovala.
Dana Molnárová
ZŠ Komenského č. 21
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Jubileumi
kiállítás

Jubilejná
výstava

Zápis

A nagymegyeri művelődési központ kiállítóterme szinte zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel Dézsi Gyula fafaragóművész 10.
jubileumi önálló kiállításának megnyitóján
2016. március 10én. A szép számú
hazai és naszvadi,
művészetet kedvelő közönség,
a kultúrműsorban többek között Szabó Julcsi
énekében is gyönyörködhetett.
Gútay
László
üdvözlő szavait
követően Holop
Ferenc mutatta be a kiállítót, Dézsi Gyulát
és méltatta annak munkásságát.
-HMK-

Výstavná sieň kultúrneho strediska vo
Veľkom Mederi sa celkom zaplnila záujemcami na 10. jubilejnej samostatnej výstave
drevorezbára Júliusa Déžiho dňa 10. marca
2016. Prítomní
domáci, ako
aj nemálo Nesvadčanov sa
mohli v kultúrnom programe
započúvať aj
do lahodného spevu Julcsi Szabó. Po
privítacej reči
Lászlóa
Gútaiho sa slova
ujal František Holop a prítomným predstavil vystavovateľa a jeho drevorezbárske
umenie.
-MKS-

Jedným z významných období v živote
dieťaťa je nástup do školy. Je to udalosť,
ktorá sa hlboko vryje do pamäti detí, rodičov a mnohokrát ovplyvní celoživotný vzťah dieťaťa k štúdiu. Pre dieťa je to
prechod z obdobia „hier” do obdobia
„povinností”. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov. V našej materskej
škôlke na Sládkovičovej ulici sa zápis do
1. ročníka uskutočnil v dňoch 7.-8. apríla
2016. Z triedy „Púpavienka” sa bolo zapísať 17 detí a z triedy „Nezábudka” s vyučovacím jazykom maďarským 5 detí. Deti
sa na zápis veľmi tešili a vôbec nemali
žiaden strach, nakoľko im učiteľky v základnej škole pomáhali hravou formou
zvládnuť všetky úlohy a zadania. Na druhý
deň v škôlke s veľkou radosťou rozprávali
nielen svojim kamarátom, ale aj učiteľkám
o svojich zážitkoch zo zápisu. Ďakujeme
všetkým učiteľkám za prípravu a ich povzbudivé a milé slová, ktoré prejavili k našim predškolákom.
Dominika Gálová,
učiteľka MŠ

do 1. ročníka základnej školy

pre ne skúškou sústredenosti a trpezlivosti.
Štafetový beh s veterníkom pripomínajúci
jarný vánok si deti veselo užívali. Nemenej
zaujímavou aktivitou bolo pre ne zdobenie
veľkonočného vajíčka geometrickými tvarmi.
V závere sa spoločne zahrali na víly a robotov. Deti z MŠ sa snáď najviac tešili na hry
v triede nultého ročníka. Presvedčili sa, že
škola nie je len o učení, ale že sa tu môžu
aj zahrať. Po krátkom občerstvení v jedálni,
olovrante si v triede vypočuli báseň Bola raz
jedna trieda v podaní školáka Jurka. Následne
sa s kriedou mohli zahrať na stavbárov a tiež
si vyskúšať písanie na tabuľu. Vyfarbovali sa
aj veľkonočné vymaľovánky, konštruovalo sa
z lega, iných stavebníc a pri odchode domov
sa rozdávali sladkosti – čokoláda, žuvačky
a med pre „usilovné včeličky”.
Na otázku, či bol tento piatočný deň pre
deti z MŠ skutočne sviatočný, môžu zodpovedať len deti samotné. Pre nás, ostatných účastníkov, bol výnimočný, plný veselosti a dobrej
nálady. Organizovali sme ho s očakávaním,
že naplní ciele nášho projektu. A síce, že pred
zápisom do prvého ročníka ZŠ už budú deťom z MŠ priestory základnej školy dôverne
známe, že práve prostredníctvom projektu
spoznajú zamestnancov školy, učiteľky a budúcich spolužiakov, kamarátov zo školy. Že
naše spoločné stretnutia, hry a zábavné aktivity ponúknu deťom možnosť nahliadnuť do
života jednej školy, že do budúcna poslúžia
ako prostriedok na odbúranie stresu, strachu
zo školy a z nového, neznámeho prostredia.
Ukázali sme deťom, že naša škola je rodinne
založená, že si v nej navzájom pomáhame, že
prostredie v nej je prajné, prispôsobené ich
potrebám.
ZŠ na Komenského 21 v Nesvadoch

Ponuka na leto!
Centrum voľného času,
Novozámocká 21, Nesvady,
tel.: 76 92 391,
www.cvcnesvady.estranky.sk

Letná rekreácia pri Balatone
Miesto: Siófok
Termín: 1.-7. júla 2016
Hláste sa do konca apríla 2016,
kým je voľné miesto!

CV

Na pôde Základnej školy s vyučovacím
jazykom slovenským 11. marca 2016 sme
opäť vítali našich predškolákov – budúcich
prvákov. Deti z materských škôlok na ulici
Sládkovičova 2 a Hurbanova 4 si k nám už
druhýkrát našli cestu v rámci celoročného
projektu: „Nie je piatok ako piatok“. Naše
druhé stretnutie sme nazvali symbolicky Jar
k nám letí. Uskutočnilo sa v malej telocvični
ZŠ. Schádzali sme sa v masmediálnej učebni, kde sa deti z oboch škôlok pri rozprávke
o Mimoňoch navzájom počkali. Potom sme
sa presunuli do už spomínanej telocvične
a jarné šantenie mohlo začať. Keďže projekt
je rozdelený do štyroch etáp, a je zameraný na
striedanie ročných období, rozhodli sme sa
pri druhom stretnutí krátko venovať rozlúčke
so zimou a pokračovať vítaním jari. Jesenné
stretnutie už máme dávno za sebou. Vieme,
že sa deťom veľmi páčilo, tak sme toto naše
piatočné-sviatočné zorganizovali v podobnom duchu.
Počiatočné zvítanie, vzájomné zoznamovanie sme bravúrne zvládli pomocou hudby
a hry Fatu you. Vedeli sme, že deti po obede
prešli hodný kus cesty a že tento deň majú
bezspánkový, tak sme si dali krátky relax
s rozprávkou o Ľadovej kráľovnej. Ľadovú
kráľovnú nám na kartón nakreslili prváčky
Sophika, Jasmínka a Vivi. Úlohou detí bolo
triafať snehovou guľou do otvoru na obrázku.
Takmer 40 detí sme rozdelili na štyri skupiny.
Rozlišovali sme ich podľa farebných kvietkov
zavesených v krku. Skupiny hravo zvládli
nácvik piesne Jar k nám letí, aj hudobno-pohybovú hru na dažďovú kvapku. Pri pohybovej hre Jarná lúka si precvičili svoj postreh,
schopnosť rozlišovať farby a hru na zajačikov.
Prenášanie vajíčok v lyžičke do koša bolo

C

Piatok – sviatok



Ajánlat nyárra!
Szabadidőközpont Naszvad,
Újvári út 21., Naszvad, tel.: 76 92 391,
www.cvcnesvady.estranky.sk

Balatoni tábor
Helyszín: Siófok
Időpont: 20106. július 1-7.
Jelentkezés április végéig,
addig jelentkezz, míg van hely!
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Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod
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WHO IDFHERRNKPNPNV
HPDLOKPNPNV#JPDLOFRP

Horváth Gyula (71), Kelec Július (85),
Asztalos Mária (86)

Hirdetés
A parapszichológia módszereivel is meg lehet
határozni a fizikai test betegségeit.
El lehet jutni az okhoz, ami ezt okozza
és fel lehet oldani azt.
Erre különböző módszerek vannak.
Alkalmazásukkal a fizikai test gyógyul, a lélek
megnyugszik.
Harmóniába kerül a test - lélek - szellem.

Megnyitottam irodámat
Naszvadon, Üzletsor 7. alatt.
- Energetikai kezelések
- Érzelmi és fizikai blokkok oldása
- Aura- és csakrák tisztítása és harmonizálása
- Lelki terápiák
Mindenkit sok szeretettel várok.
Dobosi Rozália, tel.: 0917 955 222

OZNAM - FELHÍVÁS
Verejnoprospešné služby obce Nesvady
prijme do pracovného pomeru vodiča
s platnými dokladmi na kategóriu
vozidiel skupiny C a dokladmi strojníka.
Informácie na telefónnom čísle:
0905 344 398
A naszvadi Közszolgáltatások Üzeme
érvényes, C kategóriás jogosítvánnyal és
gépkezelői papírokkal rendelkező
munkatársat keres. Információ a következő telefonszámon: 0905 344 398

FIGYELEM!
Nem kapta meg havilapunk
legújabb számát?
A helyi újságosnál az Üzletsoron
átvehet belőle egy példányt.
Köszönjük, hogy olvasnak minket!

V Ý ZVA!
Nedostali ste najnovšie číslo
nášho mesačníka?
Môžete si jeden výtlačok prevziať
v novinovom stánku na Obchodnej ulici.
Ďakujeme, že čítate nás!

http://stream.nesvady.sk
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