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A testület
24. üléséről

Z 24. zasadnutia
zastupiteľstva

Teljes létszámban ülésezett a naszvadi képviselő-testület október 27-én.
A napirend első felében összesen nyolc jelentés került a képviselők elé, amelyekben a két iskola, a két óvoda, a hozzájuk tartozó étkezdék és a szabadidőközpont szakmai munkáját taglalták az
intézmények vezetői: Becse Norbert és Silvia Hlavačková iskolaigazgatók, Milada Horváthová és Balogh Rebeka óvodaigazgatók
és Alföldi Károly, a szabadidőközpont igazgatója.
A 2015/16-os tanévben 149 tanuló látogatta a magyar és 205 tanuló a szlovák tannyelvű iskolát, a két tantestület 17, illetve 23 pedagógusból állt. Az óvodás gyermekek száma összesen 132 volt,
ebből 88-an a Nefelejcs, 44-en a Kisgólya (korábbi nevén Napsugár) óvodába jártak. A gyerekek felügyeletét összesen tizenkét óvónő látta el. A közös iskolai étkezdében 253 diák és 37 felnőtt étkezett rendszeresen, az ételek elkészítéséről Vrábel Katalin konyhavezető irányítása mellett négy szakácsnő gondoskodott és szintén
négyen dolgoztak a két óvodai étkezdében, az ő vezetőjük Benča
Lívia. A szabadidőközpont 22 szakkörét 265 regisztrált gyerek látogatta.
Az ülés további részében az Üzletsor utca 11A. alatti 18 önkormányzati lakás bérleti szerződését hosszabbították meg a képviselők változatlan feltételek mellett további három évre, majd a leendő fürdő melletti 106 nyaralótelek értékesítésére kiírt versenypályázatok jóváhagyása következett. A parcellákat a vásárlás iránt érdeklődők igényeit figyelembe véve öt csoportba sorolták a községházán, az egyhangú szavazás pedig ismét megerősítette a korábban
már megszavazott négyzetméterenkénti 40 eurós minimális vételárat. A vételi ajánlatokat november 22-én 15 óráig lehetett benyújtani. Haris József polgármester tájékoztatójában elhangzott az is,
hogy előzetesen 85 telekre jelentkezett igénylő.
A következő három pontban a termálfürdő infrastruktúrájának fejlesztését megcélzó pályázatokban való részvételről döntött
a képviselő-testület. A komáromi Pons Danubii társaság által felügyelt projektek sikeres elbírálása esetén kerékpártároló, autóparkoló és autókemping épülhet uniós forrásból, a beruházásokhoz
a község az összérték öt százalékának megfelelő, mintegy 55 ezer
eurós önrésszel járulna hozzá.
A továbbiakban döntés született a Dortun Kft. kérelméről,
amelyben a cég az általa bérelt Érsekújvári úti magtárhoz tartozó mázsaház lebontását kérte az ingatlan hatékonyabb kihasználása érdekében; majd a Csemadok-klub szerződését módosította
meghatározott idejűre (10 év) a plénum, mivel ez a feltétele egy jövőre tervezett, pályázati forrásból létrehozandó tűzzománc alkotóműhelynek. Mindkét esetben egyhangú igennel szavaztak a képviselők.
Az egyéb kérdések, interpellációk voltak még hátra, melyek során képviselői érdeklődésre a polgármester elmondta, hogy a község év végi hatállyal szerződést bontott az osztályozott hulladékgyűjtésért felelős Envi-Pak társasággal, mivel az nem teljesítette
a július 1-től érvényes megállapodásban rögzített feladatait. Haris József ugyanakkor nem zárta ki a további együttműködést, ha
javulás mutatkozik a cég munkájában; addig a lakosság türelmét
kérte.
Az ülés röviddel 21 óra előtt ért véget.
Takács Zoltán

Poslanci sa 27. októbra zišli v plnom počte na rokovaní nesvadského obecného zastupiteľstva.
V prvej polovici programu sa pred poslancov dostalo osem
správ, v ktorých riaditelia základných škôl Norbert Becse a Silvia
Hlavačková, riaditeľky materských škôl Milada Horváthová Rebeka Balogh a riaditeľ centra voľného času Karol Alföldi opísali činnosť týchto výchovno-vzdelávacích inštitúcií.
V školskom roku 2015/16 mala základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 149 žiakov, základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 205 žiakov, pedagogické zbory tvorilo 17, resp.
23 pedagógov. Do materských škôl chodilo spolu 132 detí, z toho
88 do materskej školy Nezábudka a 44 do materskej školy Bocianiky (predtým Slniečko.) Odborný dozor nad nimi zabezpečovalo
12 učiteliek. V spoločnej školskej jedálni sa pravidelne stravovalo
253 žiakov a 37 dospelých, o prípravu jedál sa starali štyri kuchárky pod dohľadom vedúcej kuchyne Kataríny Vrábelovej a v dvoch
jedálňach materských škôl pracovali tiež štyri kuchárky, vedúcou
je Lívia Benčová.
V ďalšom priebehu zasadnutia poslanci odhlasovali predĺženie
nájomných zmlúv pre nájomcov obecných bytov na Obchodnej
ulici 11A za nezmenených podmienok na ďalšie tri roky, potom
nasledovalo schválenie verejných obchodných súťaži na predaj
106 rekreačných pozemkov v blízkosti rozostavaného termálneho
kúpaliska. Obecný úrad zohľadnil požiadavky záujemcov o kúpu
a parcely zaradil podľa nich do piatich skupín, kým obecné zastupiteľstvo opäť jednohlasne potvrdilo už skôr odsúhlasenú najnižšiu predajnú cenu 40 eur za jeden štvorcový meter. Súťažné návrhy
bolo možné doručiť najneskôr 22. novembra do 15-tej hodiny. Starosta Jozef Haris informoval aj o tom, že na obecnom úrade predbežne evidujú záujem o 85 parciel.
V ďalších troch bodoch obecné zastupiteľstvo rozhodlo o účasti na projektoch, ktoré majú za cieľ rozvíjať infraštruktúru budúceho termálneho kúpaliska. V prípade úspešnosti projektov, ktoré manažuje komárňanské zoskupenie EGTC Pons Danubii, sa
z prostriedkov poskytnutých EÚ postaví stanica pre výpožičku
bicyklov, parkovisko a autokemping s prístupovou cestou a obec
prispeje k výstavbe sumou vo výške 5 percent z celkovej hodnoty
investícií, tzn. približne 55 tisíc eur.
Ďalej sa rozhodlo o schválení žiadosti Dortun s.r.o., ktorá žiadala povolenie k zbúraniu vážnice pri hospodárskej budove, ktorú má firma v prenájme, čím by dosiahla efektívnejšie využitie
nehnuteľnosti, následne plénum upravilo obdobie prenájmu na
10 rokov na zmluve o nájme klubovej miestnosti Csemadok, aby
miestna organizácia mohla podať projekt s cieľom vytvoriť tvorivú
dielňu umeleckého smaltu. V oboch prípadoch hlasovali všetci poslanci za schválenie žiadostí.
Ostávala rozprava a interpelácie, v rámci nich v odpovedi na
poslaneckú otázku starosta podal informáciu o tom, že obec ku
koncu roka rozviazala zmluvu so spoločnosťou Envi-Pak, ktorá
zabezpečovala triedený zber odpadu, pretože tá si neplnila povinnosti vyplývajúce z dohody platnej od 1. júla. Súčasne však Jozef
Haris nevylúčil ďalšiu spoluprácu, ak práca firmy bude efektívnejšia, dovtedy požiadal obyvateľov o trpezlivosť.
Zasadnutie sa skončilo krátko pred 21. hodinou.
Zoltán Takács
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Po splnení jednej z uvedených
podmienok v období trvania súĠ@ĹD UGNÊSD ONJK@CMHÈM¸ AKNJ
s vyplnenými kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, tel.
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predajni.

Porsche Nové Zámky
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Súťažiaci zapojením sa do súťaže, ktorá sa koná v termíne od 18.11. - 31.12. 2016, dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a v prípade jeho výhry súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov tretej osobe, ktorá poskytuje ceny do tejto súťaže.

3

Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

Hitélet

Isten hívó szava
tőlünk is feleletet vár
Az Ószövetségi szentírásban - Sámuel első könyvében
(1 Sam 3,1-10) a kis Sámuel meghívásáról olvasunk. Ez az
isteni üzenet minden korosztálynak szól és mindnyájan e
kezdődő adventi időben nagyon sokat tanulhatunk belőle, és nagyon sokat kell, hogy vigyünk belőle a mindennapi életünkbe. Nagyon fontos, hogy családunk és a környezetünk számára elmélkedéssel, az ígéretek megvalósításával tegyük gazdagabbá a vallásos életünket. Istenre figyelni, Isten sugallatait meghallani és életünkben tettekre váltani – ez a szentírási szöveg üzenete számunkra.
Erre mi, agyonhajszolt, agyondolgozott emberek, akiknek állandóan szól a rádió, televízió, a fiataloknak bömböl
a magnó, az mp3-as lejátszó, azt mondjuk – hogyan figyeljek oda az Istenre, amikor annyii a tennivalóm, el kell tartanom családomat, nagyon sok a munkám a ház körül, a kertben...
Testvérem, állj meg egy kicsit, vedd a kezedbe a Szentírást és lassan olvasd el Sámuel meghívását, mert a választ
a hogyanra éppen Sámuel esete adja meg!
A fiatal Sámuel, aki a templomban szolgált, nem ismerte
fel az Úr hívását és ezért Élihez
futott, aki útbaigazítja Sámuelt és a következőket mondja
neki: „Menj, feküdj le és aludj,
aztán ha valaki szólít, így válaszolj: Beszélj, Uram, szolgád figyel!” (1 Sam 3,9) Érezzük, Isten a templom csendes mélyén
szól hozzánk, hiszen Sámuel is az Úr hívását az Ő szolgálatában hallotta meg – nem a rádió, a televízió bömbölése mellett. S ezért testvérem, az adventi időben itt az alkalom lecsendesedni. Találj naponta egy kis időt – 10-15 percet – a templomban vagy a szobádba elvonulva csendesedj
el és figyelj oda az Úr sugallataira.
A gyönyörű igének van még egy nagyon szép gondolata a felnőttek számára és a fiatalok, gyermekek számára is.
Éli, a felnőtt – útba igazítja a fiatal Sámuelt.
Testvérem, kedves édesapa és édesanya, neked kell szeretettel és megértéssel útbaigazítani, Istenhez vezetni, Istent
hallgatni gyermekeidet – fiaidat, leányaidat. Ez az Istentől
kapott feladatod. S ezért csendesedjél el és kérdezd meg az
Isten színe előtt állva önmagadtól: teljesítem-e Istentől kapott feladatomat?
Kedves fiatal testvérem. A fiatal Sámuel magáévá tette,
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megszívlelte és megvalósította az idős Éli tanácsát, s amikor az Úr ismét megszólította a fiatal Sámuel így válaszolt
a hívására: „Beszélj, szolgád figyel!” (1 Sam 3,10) A fiatal
Sámuel engedelmeskedett. Most pedig te is kérdezd meg
az Úr színe előtt, miután csendet teremtettél magad körül:
engedelmeskedtem-e az Úrnak és az Ő helyetteseinek, szüleimnek, nevelőimnek, tanítóimnak?
Ha komolyan elmélkedünk ezen a szentírási szövegen –
felnőttek és fiatalok egyaránt, – akkor Sámueltől megtanultuk, hogyan kell hallgatnunk Isten sugallataira. Meghallva e sugallatokat, mit tegyünk velük? A választ nem
más, mint Isten egyszülött Fia, akinek születése megünneplésére készülődünk, adja meg, amikor a következőket mondja: „Aki
hallgatja szavamat és
tettekre is váltja, az
okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát.” (Mt 7,24)
Nem elég csak meghallgatni, de tettekre is kell váltani az Isten igéjét életünkben,
naponta élnünk kell
azt, amit Isten tanít és
üzen nekünk. „Isten
akaratának teljesítése,
vagyis az engedelmesség az Istennek, beleegyezés az Ő akaratába, segíti az ember fejlődésé
lődését, felszabadítja alkotó
erőit... Ha az ember teszi Is
Isten akaratát, akkor abbban kö
űködik h
k
közreműködik,
hogy kib
kibontakozzék
Isten róla alkotott
terve és az a nagy terve – a megváltás és megdicsőülés terve –, amelyet az emberiségről készített.” (Chiara Lubich: Legyenek mindnyájan egy. 92. old.) Tehát, amint dr. Bartha
Tibor mondja a Szentírás Jubileumi kommentárjában: „Isten hívó szava az engedelmességre kész feleletet várja.”
Igen, az adventi időben Isten hívó szava tőlünk is feleletet vár. Ne tétovázzunk tovább, hanem mindennapi életünk cselekedeteivel adjuk meg Istennek a választ és azokat, akikkel Isten megajándékozta életünket, tanítsuk meg
életünk példájával vasárnap és ünnepnapon a csendes
templomban Istenre hallgatni, sugallatait a hét folyamán
megvalósítani és így szebbé, lelkiekben gazdagabbá tenni
életüket azzal az örömmel és boldogsággal, amelyet a betlehemi kisded hozott születésével a Földre és övéinek készített a boldog örökkévalóságban.
Heriban László

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský mesačník

Hajrá, KINCSKERESÉS!
2016. november 9-én 12. alkalommal került megrendezésre Dunaszerdahelyen a Kincskeresők helyi értékeket bemutató diákkonferenciára.
A konferencia célja a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes kötődését is
nyilvánvalóvá tevő pályamunka készítése, tetszés szerint választható témakörben (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet,
irodalom, földrajz, természeti értékek, gazdaságtörténet, építészet vagy
további tetszés szerint választható témakörökben).
Iskolánkból Simonics Réka, 7. osztályos tanuló A Gortva-patak vidéke című munkájával mutatkozott be. Édesanyja szülőföldjének egy vidékét, Medvesalját mutatta be. Előadásában beszélt a vidékhez kötődő személyes élményeiről és kiemelt két nevezetességet: elkalauzolt Pogányvár
vidékére, ami egy vulkanikus táblahegy, 223 hektárnyi természetvédelmi
terület. Egy nagyon érdekes alakú kőbálvány is található ott – Ördög János, aki a pokolbeliekkel cimboráló, a lovával hegycsúcsról hegycsúcsra
ugrató ifjú arájával együtt félelmében kősziklává vált. A másik látványosság a Réka által is többször meglátogatott zarándokhellyé vált Mária-kút.
A helyhez kedves legenda is fűződik, miszerint történt egyszer, hogy egy
csordás néma fiacskája megszomjazott, kereste a tiszta vizet a patak medrében. Ekkor megjelent a fák között egy mosolygós, szép arcú, kék ruhás
asszony – a Szűzanya, aki arra utasította, hogy a partoldalban kaparjon,
ahonnét elő is buggyant a forrás. Miután a fiú ivott belőle, boldogan futott
vissza a legelőre, s karját felemelve hangosan kiabálta: „Édesapám, édesapám, forrást találtam!” A hálás édesapa ezután egy Mária-szobrot készíttetett, melyet ide helyezett el. A kegyszobornak nemsokára kis kápolna
épült és kedvelt búcsújáróhely lett.
Réka munkája végén kiemelte azokat a fiatalokat, egy lelkes közösséget,
akik polgári társulás formájában ezeket a kincseket ápolják. Céljuk a környék idegenforgalmi fellendítése, törekvéseiket pedig több vállalkozó és
Egyházasbást polgármestere is támogatja, aki szerint „a község fejlődését
a legnagyobb eséllyel ma a turizmus területén való fejlesztéssel lehet biztosítani”. Réka szerint példaértékű a fiatalok munkája – megőrizni a múltat, a hagyományok ápolásával fellendíteni a szülőfalu gazdaságát, a régi-

Olvassunk együtt!
Az olvasás olyan alapvető technika, ami az elektronikus médiák korában
is pótolhatatlan. Szükségünk van olvasásra ahhoz, hogy önállóan informálódni tudjunk. Az olvasásnak nem konkurenciája másfajta médiák – az internetezés, a telefonálás, az sms-ezés – használata, hanem fontos előfeltétel
ahhoz, hogy ezeket kritikusan és tudatosan használjuk. A személyiség fejlődésének és formálódásának ma is az olvasás az egyik legfontosabb eszköze. Ha olvasunk, dolgozik a fantáziánk, élesedik a gondolkodásunk. Sajnos, az utóbbi években egyre kevesebbet olvasnak a gyerekek. Már kisiskolás korban kell megszerettetni és belopni szívükbe az olvasás örömét.
A 2016/17-es tanév az Értő olvasás éve. Az oktatásügyi minisztérium
egy felhívást tett közzé, 2016. október 24-én, 9:00 órakor kezdődő közös
olvasásra invitálta
a tanulókat, az iskolákat bekapcsolódásra buzdította. A szabadon választott mesét az
egész alsó tagozat
tanulói egyszerre,
hangosan olvasták, ezzel jelezve,
hogy ettől a naptól kezdve naponta olvasnak majd,
hogy értő olvasásuk minél jobb leg en Megértették,
Megértették hogy
hog az ol
asás ol
an aktí
te éke
gyen.
olvasás
olyan
aktív tevékenység,
amely folyamatosan edzi a fantáziájukat, és fejleszti a kreativitásukat is.
A közös olvasás után a mese illusztrálása következett, minden gyerek
egy rajzot készített a hallottak alapján. A legszebb munkákat az iskola folyosóján állították ki.
Mgr. Holka Gizella

ó – megakadályozva
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A konferencia másik résztvevője Asztalos András 8. osztályos tanulónk volt. Andris a Duna menti homokdűnék védelmére, helyreállítására
és fenntartására vonatkozó projekttel foglalkozott. Szlovákia uniós csatlakozását követően az országban található futóhomok-területek nagy része
közösségi jelentőségű területként a Natura 2000 részévé vált, ami az Európai Unió legszebb és legértékesebb
természeti területeinek rendszere.
Az iskolánkban kifüggesztett ismertető plakát hívta fel a figyelmet arra,
hogy nálunk Naszvadon is van két
ilyen terület: a Rókalyuk és a Kálvária dombja. Kézenfekvő volt tehát
a téma, már csak azért is, mert Andris nagy természetjáró és állatbarát.
Teljes átéléssel mesélt először arról,
hogyan is alakultak ki ezek a területek, milyen a növény- és állatviláguk, majd felsorolta a veszélyeztető tényezőket, és végül elgondolkozott azon is, hogy ő mit tehet az ügyért. Andrisnak szurkolótábora is akadt, sőt, ők is segítették a felkészülésben. Osztálytársaival közösen egy posztert készítettek a témával kapcsolatban. Ezalatt tudatosult a gyerekekben, hogy milyen kincs is található szülőfalujukban. Az információs táblákkal mindenki találkozhat a faluban, de a terepre való látogatást is ajánlom mindenkinek, hogy akár alaposabban is
szemügyre vegye az ott található apró kis növényeket.
A konferenciáról sok kinccsel – élménnyel gazdagodva, jó érzéssel jöttünk haza, hiszen mindkét előadónkat nagyon megdicsérték.
Az előadások a Magyar Interaktív Televízió oldalán hamarosan megtekinthetők, az Andrissal készült riportot pedig a Pátria rádióban hallhatják.
Mgr. Miskolczi Melinda

Színjátszó fesztivál
Lakszakállason
Domonkos Zsuzsanna népművelő, a lakszakállasi Csemadok alapszervezet elnöke meghívására november 5-én részt vettünk az EljátszLak színjátszó fesztiválon. Az irodalmi kör a Háromgenerációs versmondó műsorával, a Szivárvány gyermekszínpad pedig a Micimackó, a hős című mesejátékkal érkezett Lakszakállasra.
A kétnapos fesztiválon tizennégy csoport 160 tagja szerepelt. Reggel
9-től délig foglalkozás és képzés volt az érdeklődők részére, amin mi is részt
vettünk és nagyon jól éreztük magunkat. A mozgásszínházi foglalkozást
Viczencz Andrea, a komáromi Jóki Mór Alapiskola pedagógusa vezette.
Este került sor a csoportok kiértékelésére. A kiértékelést Csepi Zsuzsanna nyugdíjas népművelő és pedagógus vezette. Nagyra értékelte a naszvadi
gyermekek és felkészítőjük munkáját. Az irodalmi kör szintén nagy dicséretet kapott, kiváló ötletnek tartotta, hogy együtt szerepelt nagyszülő,
gyermek és unoka. „A jól megválasztott és szívhez szóló versek könnyeket
csaltak szemembe” –nyilatkozott a tapasztalt népművelő.
Az előadások után Várady Kornélia drámapedagógus és Csepi Zsuzsa
bábrendező vezették az Éjjeli baglyok beszélgetést, melynek során többször hangsúlyozták, hogy csodák születtek a lakszakállasi kultúrház színpadán.
Orisko Klára
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Čítali sme spoločne

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s Národnou
stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vyhlásil školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti.
Na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu a získaniu si väčšieho počtu priaznivcov literatúry vyzvalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR všetky školy k organizácii spoločného čítania rozprávky. Za
dátum spoločného čítania sa určil 24. október 2016, ktorý je Medzinárodným dňom školských knižníc.
Vedenie Základnej školy na Komenského ulici č. 21 výzvu ministra Petra Plavčana prijala. Organizáciou aktivity s názvom „Čítajme spolu” poverilo triednych učiteľov. 24. októbra 2016 sa tak jednotlivé triedy a aula
premenili na jednu veľkú čitáreň. V určenom čase, o 9-tej hodine, sa začalo spoločné čítanie rozprávok, bájok a príbehov.
Žiaci prvých, druhého a tretích ročníkov si doniesli deky a v pohodlí,
ako doma sa usadili v priestoroch auly, aby si vypočuli prvý príbeh z rozprávkovej knihy autorky Dariny Vránovej Škriatkovia pomáhajú. Myšlienka pokračovať v pozitívnej motivácii detí k čítaniu nás však nadchla, a tak
sme sa pustili do práce a vytvorili vlastný, celoročný a celoškolský projekt
„Dobrodružstvá so škriatkami”. Za pozitívnu formu práce sme si zvolili
hru, ktorá v projekte priamo nadväzuje na prečítanú knihu, literárne postavy, či zaujímavé situácie v knihe. Aby nebola samoúčelná, určili sme aj
cieľ. Pomáhať osvojovať, zdokonaľovať aj fixovať vedomosti detí. Podpo-

rovať zdravú súťaživosť a vzbudzovať túžbu byť úspešným účastníkom hry
alebo súťaže. S vedomím, že neúspech pri hre deti mrzí podobne ako neúspech pri práci, volili sme aktivity primerané veku účastníkov, s možnosťou zažiť pocit radosti a úspechu pri prekonávaní zadaných úloh, istých prekážok. Ďalším cieľom nášho projektu je prostredníctvom rozprávok vychovávať v deťoch pevnú vôľu nevzdávať sa, učiť ich vytrvalosti, sebaovládaniu, húževnatosti a vytvárať v nich pocity istoty a viery vo vlastné sily a schopnosti.
V nadväznosti na spoločné čítanie v doobedňajších hodinách sme
v spolupráci so ŠKD Bublinka, Slniečko a Stromček slávnostne otvorili
dvere školskej knižnice. Pre niektorých prvákov bol pojem školská knižnica neznámy. Uvítali však možnosť samostatne si vybrať knihu podľa vlastného výberu, požičať si ju, zobrať domov, zodpovedať za ňu a nepoškodenú ju vrátiť. Nádhernej a múdrej víle z rozprávkovej krajiny zložili sľub,
že odteraz budú pravidelnými návštevníkmi školskej knižnice počas celého školského roka.
Deti obdržali čitateľské preukazy, do ktorých im učiteľky a vychovávateľky budú priebežne značiť požičiavanie a vrátenie kníh. A pretože
priestory našej školskej knižnice sú málo priestranné a počet detí v triedach vysoký, učiteľka D. Molnárová sa rozhodla nadviazať na skúsenosti
a poznatky v práci s knihou spred dvoch rokov. Oprášila myšlienku spojazdnenia knižnice a rozhodla sa najmenším žiakom ponúkať knihy na
čítanie s „Knižnicou na kolieskach”. Veľký nákupný vozík škole prepožičalo nákupné stredisko COOP Jednota. Knihy rôznych žánrov, dostupných v školskej knižnici sa teda vložili do nákupného vozíka a s požičiavaním kníh sa mohlo začať. Knihy bude žiakom celý školský rok počas veľkej prestávky a po vyučovaní ponúkať kráľovná víla - vybraný žiak/čka.
Nadväzujúc na skúsenosť, že dieťa sa ľahko nadchne pre niečo, čo ho
baví, čo mu je príjemné plánujeme zábavnými formami práce s knihou
podporiť u žiakov dobrý a hlavne trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici
a k čítaniu. Našou snahou je, aby hravými aktivitami deti/žiaci nadobudli presvedčenie o tom, že kniha je aj v dnešnej medializovanej dobe dôležitým zdrojom k získaniu a poznávaniu nového.
Dana Molnárová



Jesenné prázdniny 2016
Na jesenné prázdniny sme pripravili pre deti pestrý program. Dňa 28.
októbra už od rána sme otvorili dvere do korán. Naši malí návštevníci
mali možnosť vybrať, čo si zahrať: stolný tenis, stolný futbal, x-box, zajazdiť si na kolobežkách... Deti, ktoré mali náladu na tvorenie, vyrobili s dekorgumi jesenné zvieratká. Deti si ukázali svoju kreativitu s tým, že okrem
predkreslených vzorov si vymysleli vlastné tvorby. Okrem toho sa postarali aj o zvieratká, a kreslili na „ozajstnú” tabuľu s „ozajstnou” kriedou, čo
je pre nich pri moderných interaktívnych tabuliach čoraz zaujímavejšie.
Poobede sme navštívili plaváreň v Nových Zámkoch, kde deti mali
možnosť sa vyšantiť vo vode. Po príchode z plavárne sa im ešte nechcelo
ísť domov, tak ešte chvíľu zostali v CVČ zahrať si.
Dňa 31. októbra poobede sme zorganizovali autobusový výlet do zoologickej záhrady v Győri, kde sme strávili s deťmi Halloweensky večer. Pracovníci ZOO pripravili pre návštevníkov okrem prehliadky zvierat veľa

zaujímavostí. Bosorky,
duchovia, pavúky a vysvietené vyrezávané tekvice zdobili chodníky.
Tento rok deti mali za
úlohu nájsť heslá, ktoré mohli dozvedieť od
„zombíkov”. Za dobrú odpoveď na otázku
sa dozvedeli hesla. Za
svoju odvahu a múdrosť
hneď dostali sladkú odmenu. V areáli ZOO nachádza moderný detský
park, ktorý sme s radosťou obsadili a užili, preto čas veľmi rýchlo ubehol.
Deťom sa páčili veselé a „strašidelné” zážitky, a už sa tešia na budúcoročný výlet.
-cvč-



Fandíme spevu
Celoštátna spevácka súťaž detí v interpretácii ľudovej piesne je z roka
na rok obľúbenejšia. Je to postupujúca súťaž, ktorej predchádzajú školské,
okresné a krajské kolá. Súťaž organizuje Občianske združenie Slávik Slovenska a jej garantom je Peter Dvorský. Všetci finalisti sa stávajú nositeľmi čestného titulu „laureát”.
V školskom roku 2015/2016 sme na Základnej škole na Komenského
ulici 21, mohli oslavovať jednu z finalistiek celoštátnej speváckej súťaže
v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska – laureátku Slávika Slovenska 2016, žiačku 5. ročníka, Natáliu Martinskú. Našu školu úspešne reprezentovala v II. kategórii. Natálka nosí vo svojom hrdle vzácny poklad.
Krásny, prenikavý, spevavý hlas, s ktorým dobíja srdcia porotcov. Vo svojom víťaznom ťažení pokračuje aj naďalej. V posledný októbrový týždeň
sa so žiačkami Veronikou Kissovou, Táňou Bartekovou a Laurou Tótho-
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vou zúčastnili súťaže v speve slovenských ľudových piesní, ktorú organizovala MO Matice slovenskej v Komárne. Vo svojej kategórii si opäť odniesla prvenstvo a veríme, že bude rovnako úspešná aj v ďalších speváckych súťažiach. Žiačky na súťaž pripravuje učiteľ Mgr. Nebojša Popić. Pokračujúc v dobrej tradícii sa vďaka nemu aj v tomto školskom roku na našej škole veľa spieva a hrá. Učiteľ, hudobník a pedagóg srdcom i dušou,
združuje okolo seba každým rokom viac a viac detí, žiakov. Jeho láska
k hudbe, spevu, hre na hudobný nástroj zdá sa byť nákazlivá.
Prajeme si, aby mu záľuba v spievaní ešte dlho vydržala, aby aj naďalej pestoval v deťoch lásku k ľudovým klenotom – k ľudovej piesni, aby
jeho vášeň k hudbe a spevu ešte dlhé roky vydržala a aby ju naďalej a neúnavne šíril v radoch nám zverených detí. My mu ďakujeme za všetok čas,
ktorý našim malým spevákom venuje a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Jemu aj dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
Dana Molnárová

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský mesačník

ANNO...
Százhúsz évvel ezelőtt, 1896-ban alakult meg Naszvadon az
önkéntes tűzoltó egyesület. A tűzoltóság a legrégibb ma is működő szervezete falunknak. A kerek évfordulóra Tűzre, vízre vigyázzatok! címmel a testület történetét feldolgozó kiadvány készült, a kiadására azonban érthetetlen módon az idén nem kerül
sor. Így csak remélhetjük, hogy a jövő tavaszra tervezett megjelenés és emlékünnep méltó lesz a testület rangjához. Mi a magunk részéről az alábbi, a könyvben is megemlített régi tűzesetről tudósító sajtóhírrel tisztelgünk a múlt és a jelen naszvadi önkéntes tűzoltói előtt.
Naszvad (Komárom megyében)
nov. 2kán: A’ négy év előtt tűz által
feledhetlenül megostorozott Naszvad
ismét messze tanyás lakházaitól. Oct.
31kén délutáni 4 órakor a’ legszélső
háznál lobbot vetett kender szétküldé rögtön
támadt széltől űzött szikráit, ’s 8 óra alatt 103
– 107 ház lett lángmartalék, oda a’ sok alom,
ól, ’s az idén nagy bőséggel örvendeztetett takarmány! A’ kár iszonyu ’s több család kezei
kinyujtvák már a’ koldusbot után, ha az ég könyörületet nem gerjesztend irántunk. De könynyeink zápora közt sem akarunk megfeledkezni egyik legszentebb kötelességünkről, ’s ezennel legbuzgóbb hálánkat nyilvánítjuk járási szolgabiró, ’s uradalmi tiszt
urak iránt bölcs rendeleteik sőt fáradozásaikért. Legkülönösbben pedig
Érsekujvár szabaditékos város jó szomszédunknak szivből ohajtjuk, hogy
példás lelküségének hasonló esetben viszonoztatását soha se legyen kénytelen tapasztalni.

(Erdélyi Hiradó, 1838. november 15.)

COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo

PONÚKA

Julcsival együtt
izgultunk a Páván
A Fölszállott a páva gyermek népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt
idén immár második alkalommal hirdették meg. A júniusi számban már írtunk róla, hogy Szabó Julcsi énekes szólista kategóriába nevezett be a versenybe, és részt vett a zselízi válogatón. Azóta eltelt négy hónap, Julcsi bekerült
a legjobb 12 közé. Ezidáig azért nem írhattunk a válogató kimenetéléről, mert
az MTV-vel kötött szerződés értelmében, ha november elejéig bármely sajtóban megjelent volna összefüggő
gg hír, az a versenyző
y azonnali kizárását jelenj
tette volna.
Julcsi július közepén a többi továbbjutott versenyzővel együtt
részt vett Balatonakarattyán egy egyhetes
összpontosításon. Itt
megismerkedett a leendő ellenfelekkel, barátságok kötődtek, és
persze nagyon sok életre szóló élménnyel tért Szabó Julcsi felkészítő- és szurkolócsapatával a felvétel után
haza. Már ott, egymás
között latolgatták az esélyeket – ki kerülhet be a középdöntőbe, a döntőbe
vagy akár ki nyerheti meg az egész Kárpát-medencét átölelő versenyt.
Julcsi a harmadik, november 18-án megtartott élőközvetítéses elődöntőben mérettette meg tudását két másik szólistatársával, ahová többen elkísértük. Az MTV székházába lépve egy kisebb múzeum fogadott bennünket:
volt itt a 80-as évekből ismert felvevő kamera, másfél méter magas plüss Süsü
a sárkány, TV maci és a Rubik kocka.
Kategóriájában Julcsi másodikként lépett színpadra, zoboraljai lakodalmas
dalokat hallhattunk tőle. Egy érett, szépen zengő, profi módon összeállított
és előadott éneket hallhattunk Julcsitól. Az éneklést követően a zsűri elnöke,
Sebő Ferenc méltatta az előadást, majd nagy izgalommal vártuk a zsűritagok
pontszámait. Az elején kapott tízesek biztatóak voltak, mígnem Kocsis Enikő
csak egy kilencessel jutalmazta Julcsit. Ha nincs ez a kőszívűség, akkor Julcsi
egyből továbbjutott volna... Mivel Julcsi nagy ellenfele Gyúr Gabriella megkapta a maximális 60 pontot, már csak Sebő Ferenc kezében lévő szabad kártyában bízhattunk. Sajnos hiába. A szabad kártyát Poór Mária – Szuszai Hunor Sándor néptánc kettős kapta.
A műsor után egy kis tüske azért maradt bennem/bennünk. Nézve az első
két elődöntő énekes szólista kategóriában továbbjuttatott versenyzők előadásait, szerintem Julcsinak nem ebben a körben kellett volna befejeznie a versenyt. Tudom, a zsűrizés ebben a műfajban nagyon szubjektív. Tudom, itt már
mindenki jó. Tudom, én is egy kicsit részrehajló vagyok. De akkor is. Tüske
ide vagy oda, Julcsi ezen a Kárpát-medence méretű versenyen méltón képviselte Felvidéket, és azon belül Naszvad községet. Sem ő, sem pedig mi nem
voltunk elkeseredve, és egy ilyen szépen sikerült előadást pezsgővel illik megünnepelni. Mi megtettük.
Szép volt Julcsi!
Simonics Tibor

na predaj nehnuteľnosť - predajňu s. č. 770
v obci Nesvady.
Predajňa sa nachádza na Ul. Gútska č. 5
na parc. č. 867/1 a 867/2,
pozemok celkom vo výmere 684 m2 vedenej
na LV č. 3661 v k. ú. Nesvady.
Pozemok je vo vlastníctve nášho družstva.
Predajná cena nehnuteľnosti je 100.000 €.
V prípade viacerých záujemcov sa bude licitovať.
Žiadosti posielajte najneskôr do 30. novembra 2016
na adresu:
COOP Jednota Komárno, SD,
ul. Vodná č. 36,
945 01 Komárno,
Telefón: 035/7905 101
mobil: 0908 770 500
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Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Kovács Zsolt
Martin Tóth
Horváth Zoltán
Fekete Szabolcs
Ján Haris

–
–
–
–
–

Sabína Sláviková
Ema Barkociová,
Melinda Hoffmanová,
Soňa Kováčová,
Erika Tureková



HALÁLOZÁS –
OPUSTILI NÁS
Lýdia Dibuszová (82), Pásztó Irén (73),
Kovács Hermina (91), Haris Erzsébet (86)

Apróhirdetés –
Malé oznamy
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Giulio Lakatos,
Žaneta Lakatosová,
Evelyn Slamová,
Lea Rajková

Fekvőbeteg részére állítható, oldalrácsos betegágyat kínálunk. Tel.: 0905/344 398

Ponúkame polohovateľnú posteľ s bočnicami
pre chorého. Tel.: 0905/344 398
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Mosolyra fakasztó
Karácsony
A skót kisfiú megkérdezi
az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.

http://stream.nesvady.sk
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