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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Pomerne málo, iba dvanásť bodov obsahovalo uznesenie prijaté 30. 

marca na 30. zasadnutí nesvadského obecného zastupiteľstva. Rokova-

nie sa začalo správou starostu, ktorou každoročne bilancuje výsledky sa-

mosprávy dosiahnuté v predchádzajúcom roku. Je potešiteľné, že sa darí 

trvalo udržiavať počet obyvateľov obce nad päťtisícovou hranicou, a to 

aj napriek nie príliš vysokému počtu narodených detí a v podstate ne-

mennej a pomerne vysokej miere nezamestnanosti. Správu si môžu zá-

ujemci prečítať aj na internetovej stránke obce.

Zástupca starostu potom informoval o základných číslach ročnej in-

ventarizácie. Ottó Becse uviedol, že hodnota majetku obce sa v  roku 

2016 zvýšila o 400-tisíc eur a dosiahla výšku 20 miliónov eur. Najväčšími 

majetkovými položkami sú budovy, pozemky a nedokončené investície.

V piatom bode programu debatovali poslanci o stanovách novej spo-

ločnosti založenej samosprávou. K textu sa najprv vyjadril Juraj Miško-

vič a žiadal, aby niektoré právomoci valného zhromaždenia prešli do 

kompetencie obecného zastupiteľstva. Vo svojej odpovedi starosta ob-

hájil pôvodné znenie, po ňom sa prihlásili Zoltán Takács a Róbert Do-

bosi a nakoniec bolo prijaté riešenie, podľa ktorého o prijatí úveru, hy-

potéke a ručení budú rozhodovať poslanci. Súčasťou uznesenia bolo aj 

vymenovanie Zoltána Kelemena za riaditeľa spoločnosti VPS Nesvady, 

s.r.o., pričom menovaný je zároveň jedným z dvoch konateľov fi rmy.

V ďalšom priebehu sa rozhodovalo o žiadosti Zoltána Maráza a Dari-

ny Zsellérovej, ktorí požiadali o predaj časti obecného pozemku na Gaš-

tanovom rade (Zsoldosárok) s cieľom výstavby rodinného domu. Všetci 

poslanci hlasovali za, s podmienkou vyhotovenia predpísaného znalec-

kého posudku.

Ivett Lábszky má v prenájme miestnosť na Športovej ulici už od roku 

1992, teraz požiadala o predĺženie zmluvy o nájme na ďalších päť rokov; 

s nezmenenými podmienkami, čiže s výškou ročného nájmu 22 eur za 

štvorcový meter schválilo zastupiteľstvo aj túto žiadosť.

Spoločnosť EX, s.r.o., sa obrátila na samosprávu tiež vo veci predĺže-

nia nájmu, fi rma predáva v obchode na Športovej ulici 7 papiernický 

tovar, časopisy a darčekové predmety od roku 2004. Plénum predĺžilo 

zmluvu s rovnakou sadzbou nájmu a na rovnaké obdobie piatich rokov.

Ako sme uviedli naposledy, samospráva plánuje vyhlásenie verejnej 

obchodnej súťaže na predaj dvoch sýpok na Novozámockej ulici; v ďal-

šom bode schválili poslanci podmienky tejto súťaže. Súťažné návrhy 

bolo treba doručiť do 19. apríla, vyhodnotenie sa uskutočnilo o deň ne-

skôr, 20. apríla.

Ostávalo ešte schválenie dvoch rozpočtových opatrení, tie sa týka-

li zúčtovania štátnych príspevkov na vydanie propagačných materiá-

lov o obci, resp. na verejnoprospešnú prácu vykonávanú v hoteli Šport.

Nasledovala záverečná všeobecná rozprava a interpelácie poslancov. 

Zoltán Molnár žiadal ostrihanie brečtana na oplotení futbalového ih-

riska, opravu vstupnej brány a v ďalšom vystúpení výmenu povrchu na 

viacúčelovom ihrisku, Juraj Miškovič referoval o poslaneckej prehliad-

ke stavby termálneho kúpaliska, materskej školy Bocianiky a viacúčelo-

vého ihriska, Ladislav Sárai navrhol sledovanie ihriska kamerovým sys-

témom, kým Martin Lešš dlho hovoril o svojich zisteniach z prehliad-

ky kúpaliska. Starosta Jozef Haris v odpovedi na tieto podnety okrem 

iného povedal, že do termínu plánovaného jesenného začatia prevádz-

ky kúpaliska sa pravdepodobne začne s budovaním kanalizácie, čím sa 

umožní napojenie kúpaliska na obecnú kanalizáciu. 

Dvojhodinové zasadnutie ukončil starosta o 19. hodine.

 Zoltán Takács

Aránylag kevés, csak tizenkét pontból álló határozat született 

a naszvadi képviselő-testület 30. ülésén március 30-án. A tanácskozás 

a polgármester jelentésével kezdődött, amelyben minden évben mér-

leget von az előző esztendő önkormányzati eseményeiről. Örvende-

tes, hogy a falu lélekszámát sikerül tartósan az ötezres határ felett tarta-

ni, még a nem túl magas születésszámok és a lényegében változatlan és 

meglehetősen magas munkanélküliségi ráta ellenére is. A dokumentum 

a község honlapján is elérhető.

A  leltározás számadatait ismertette ezután röviden az alpolgármes-

ter. Becse Ottó elmondta, hogy a község vagyonának értéke 400 ezer 

euróval gyarapodott 2016-ban és jelenleg meghaladja a húszmillió eu-

rót. A legjelentősebb vagyonelemeket az épületek, a földvagyon és a be-

ruházások alkotják.

Az ötödik napirendi pontban az új önkormányzati kft . alapító okira-

tát vitatták meg a képviselők. A szöveghez először Miškovič György fű-

zött megjegyzést és kérte, hogy egyes kompetenciák a társaság taggyű-

lésének hatásköréből a képviselő-testület hatáskörébe kerüljenek át. Vá-

laszában a polgármester megvédte az eredeti elképzelést, utána Takács 

Zoltán és Dobosi Róbert szólalt még fel és végül olyan megoldás szüle-

tett, amely szerint a cég hitelfelvételéről, jelzálogról és kezességről a kép-

viselők döntenek majd. A határozat részeként a VPS Nesvady nevű cég 

igazgatói pozíciójába Kelemen Zoltánt nevezte ki a testület, aki egyúttal 

a két ügyvezető egyike is.

A továbbiakban Maráz Zoltán és Darina Zsellérová kérelméről dön-

töttek, akik a Gesztenyesoron (Zsoldosárok) házépítés céljából vásárol-

nának meg egy önkormányzati tulajdonban lévő telekrészt. Az előírt ér-

tékbecslést feltételként szabva egyhangú igennel szavaztak a képviselők.

Lábszky Ivett, aki már 1992-től bérel üzlethelyiséget a Sport utcában, 

szerződésének meghosszabbítását kérte további öt évre; változatlan fel-

tételek, vagyis évi 22 euró/nm bérleti díjért ezt a kérelmet is jóváhagy-

ta a testület.

Ugyancsak bérletének meghosszabbításáért folyamodott az önkor-

mányzathoz az EX Kft ., amelynek 2004 óta papír- és ajándékboltja van 

a Sport utca 7. alatt bérelt helyiségben. A cég szerződését ugyanazon 

bérleti díj ellenében, ugyanúgy öt évre újította meg a plénum.

Ahogy előzőleg megírtuk, az Újvári úti két magtárépületet versenypá-

lyázat útján fogja értékesíteni az önkormányzat, ennek részleteit hagy-

ták jóvá a következő pontban a képviselők. Az ajánlatok benyújtásának 

határideje április 19. volt, elbírálásukra egy nappal később, április 20-án 

került sor.

Az ülés végére maradt még két költségvetési kiegészítés elfogadása, 

ezek a  falut népszerűsítő kiadványok, illetve a Sport hotelben végzett 

közmunka állami fi nanszírozásának elszámolására vonatkoztak.

Végül az általános témájú képviselői felszólalások következtek. 

Molnár Zoltán a  futballpálya kerítésére felfuttatott borostyán lenyí-

rását, a kapu tatarozását, majd később a műfüves pálya borításának 

cseréjét kérte, Miškovič György a március 22-i képviselői kiszállás-

ról – a  termálfürdő, a Kisgólya óvoda és a műfüves pálya helyszíni 

szemléjéről – beszélt, Ladislav Sárai a műfüves pálya térfi gyelő kame-

rás megfi gyelését javasolta, míg Martin Lešš hosszan ecsetelte a szem-

le során a fürdő építkezésén tapasztaltakat. Haris József polgármes-

ter a felvetésekre adott válaszában egyebek közt elmondta azt is, hogy 

a tervezett őszi nyitás idejére feltehetően megindulnak a csatornázási 

munkálatok, ami lehetővé tenné a fürdő rákötését a hálózatra.

A kétórás ülést 19 órakor zárta be a polgármester. Takács Zoltán

A testület 
30. üléséről

Z 30. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Többéves hagyományt követve, több tár-

sadalmi szervezet, községi intézmény és po-

litikai párt együttműködésének köszönhe-

tően 2017. március 17-én került megrende-

zésre az 1848-as szabadságharc és forrada-

lom emlékünnepély. A  megszokott koreog-

ráfi ától eltérve, idén a Csemadok előtti zöld-

övezetben álló, az 1848-as szabadságharc 

tiszteletére állíttatott kopjafa koszorúzásá-

val kezdődött a  megemlékezés. A  kopjafá-

nál Szigeti László, a Magyar Közösség Párt-

ja oktatásügyi és kulturális alelnöke, az or-

szágos elnökség tagja mondott ünnepi be-

szédet, valamint egy-egy műsorszám ere-

jéig mikrofonhoz lépett Paluska Dániel és 

Dézsi Rebeka. A műsor első részének befe-

jezéseként a Búzavirág éneklőcsoport veze-

tésével elhangzott nemzeti énekünk, a Him-

nusz. Ezek után fáklyás felvonulás kíséreté-

ben az érdeklődők átsétáltak a helyi kultúr-

házba, ahol folytatódott az ünnepi műsor. 

A műsorban felléptek az alapiskola tanulói, 

valamint helyi előadók egészítették ki az esti 

műsort. A  rendezvény részeként megnyi-

tották a Pósa Lajos emlékkiállítást is, amit 

a műsort követő állófogadás után meg is te-

kinthettek az érdeklődők. A kiállítás még to-

vábbi két héten át látható volt a  helyi galé-

riában. A megszokott mennyiségű érdeklő-

dő, látogató már visszatérő vendégként vett 

részt az ünnepségen, de elmondható, hogy 

új arcok sokasága is szebbé tette a szervezők 

csapatának az ünnepet.  -DR-

Búcs község határában immár második 

alkalommal rendezték meg a  böllérfeszti-

vált, amire 27 csapat nevezett be – többek 

között a naszvadi Csemadok csapata is.

Bár a fesztivál csak szombaton volt, a csa-

patok részéről a készülődés már péntek meg-

kezdődött. Mindenki elfoglalta a neki kije-

lölt helyet, felállította a  sátrakat, kirakta 

a díszeket, elkészítette a vendégváró asztalo-

kat, padokat. Tűző napon, rövidujjú ingben, 

megizzadva rakodtunk – nehezen volt hihe-

tő a meteorológusok vészjóslata, hogy szom-

batra borús, esős, szeles, hideg idő várható. 

Sajnos a szakemberek jóslata ebben az eset-

ben bevált...

Szombaton reggel már 6 óra után ott volt 

a  naszvadi Csemadok 14 fős csapata, hisz 

volt mit tenni – kidíszíteni a sátrunkat, elő-

készíteni a  katlanokat, a  disznóöléshez fel-

dolgozóasztalokat. Hét órakor volt a  feszti-

vál megnyitója, majd a malacok elvérezteté-

se. A nekünk szánt malacot ügyes bölléreink 

nem sokáig kínozták, de ezután jött a nehe-

ze – el kellett húzni a 200 méterre lévő csa-

pathelyünkhöz. Nagy nehezen, de sike-

rült. Utána szinte minden úgy ment, mint 

az igazi naszvadi malacvágáskor – pörzsö-

lés, a malac tisztítása, feldarabolása... Regge-

lire hajmásvér, tojásos vese... A zsűri számára 

többféle ételt kellett készíteni – hajmásvért, 

disznótoros levest, disznótoros káposztát, 

kolbászt, pecsenyét, hurkát. Délutánra meg-

érkezett a kb. 35 aktív csemadokos, akik jöt-

tek megkóstolni az elkészített ételeket. Zene-

szó és éneklés mellett késő délutánig vissz-

hangzott a  naszvadi zeneszótól a  fesztivál. 

Este az eredményhirdetéskor a levesek kate-

góriájában a harmadik helyet szereztük meg, 

a 27 csapat közül pedig a harmadik legtöbb 

ételt adtuk el. Egy hosszú, fárasztó nap után 

jólesett a pihenés.   Simonics Tibor

Fotó: GM, Holop

Április 9-én a  költészet napja alkalmából 

Csallóköznádasdra indult vendégszerepel-

ni a Mécsvirág irodalmi kör. 

Csepi Zsuzsa nyugdíjas népművelő és 

bábművész ajánlására hívta meg az irodalmi 

kört Bóna Zsuzsa polgármester. Az 570 lel-

ket számláló kisközség közönségének a há-

romgenerációs verses összeállításunkat ad-

tuk elő, melyet nagyon szívélyesen fogadtak. 

A versek előadói: Oriško Klára, Haris Kati-

ka, Szabó Júlia, Simonics Tímea, Simonics 

Réka, Déži Rebeka, Balogh Rebeka, Balogh 

Laura, Mátyus Mária, Pásztó Laura, Danics 

Mária, Asztalos Mária, Asztalos András, 

Asztalos Anna, Asztalos Luca, Csontos Er-

zsébet, Bódis Irén, Pém Bódis Aurélia és 

Pém Isabelle voltak. Szabó Julcsi gyönyörű 

hangján előadott népdalokkal színesítette 

műsorunkat, amire a  közönség külön felfi -

gyelt, emlékeztek rá a Fölszállott a pávából. 

A  műsort követő kellemes beszélgetés-

ből a  polgármesterrel és a  közönséggel sok 

minden kiderült, főleg arról volt szó, hogy 

miként próbálják újraéleszteni falujukban 

a kulturális életet. Tavaly alakult újra a Cse-

madok alapszervezetük, ami évekkel koráb-

ban megszűnt. Iskolájuk nincs, a  gyerekek 

a  környező falvakba járnak iskolába. Mű-

sorunk inspiráló hatású volt számukra. Út-

ban hazafelé megálltunk Bősön és a  gyere-

kek nagy örömére láthattuk, hogyan emel-

nek át egy hatalmas hajót a vízlépcsőn. Él-

ményekkel gazdagodva tértünk haza. 

Április 10-én a  Csemadok klubhelyisé-

gében a Mécsvirág irodalmi kör tagjai meg-

emlékeztek a költészet napjáról, Arany János 

születésének 200. és Szabó Magda születésé-

nek 100. évfordulójáról.

Oriško Klára bevezetőjében röviden is-

mertette Arany János és Szabó Magda élet-

útját, s  ezután következtek a versek. Arany 

János, József Attila, Tóth Árpád, Túrmezei 

Erzsébet, Aranyosi Ervin, Tompa Mihály, 

Petőfi  Sándor, Magyar Ottó, Várnai Zse-

ni verseit adták elő az irodalmi kör tagjai 

kis közönség előtt. Ismert és kevésbé ismert 

versekkel egymást is meglepték a versmon-

dók. Rövid beszélgetés és közös fotózkodás 

után jó hangulatban búcsúztak el egymás-

tól, készülve a  következő fellépésre, ami 

Pozsonyligetfaluban lesz május 17-én.

  Csontos Erzsébet

E t d é hi d té k l k k t

Oriško Klára be ezetőjében rö iden is

Többé h á kö öbb á

Március idusa 2017-benMárcius idusa 2017-ben

Böllérfesztivál BúcsonBöllérfesztivál Búcson

A magyar költészet napja A magyar költészet napja 
Csallóköznádasdon és Csallóköznádasdon és 
NaszvadonNaszvadon
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Bár a szervezet százhúsz éves jubileuma az elmúlt esztendőben 

volt, az arról való ünnepi megemlékezés, bizonyos technikai okok-

ból, átkerült az idei esztendő májusának huszadik napjára, amikor 

is a  szervezet, egyebek mellett, egy nagyszabású tűzoltóversenyt 

is szervez. Egy szerény, ötvenoldalas kiadvány is megjelenik majd 

erre az alkalomra a szervezet működésének százhúsz esztendejére 

visszatekintve. Idézzünk most fel ebből – a teljességre való törek-

vés igénye nélkül – néhány rövid fejezetet.

Bizonyos történelmi források a  szervezett tűzoltóság nyoma-

it már az egyiptomiaknál felfedezik, majd adat van arról is, hogy 

Augustus római császár (időszámításunk fordulójának éveiben) 

már egy több ezres lélekszámú rendőr-tűzoltóságot tartott fenn. 

A maihoz hasonló tűzoltótestületek szervezett megalakulása, leg-

alábbis a  történelmi Magyarország területén, a 19. század máso-

dik felére datálható. Mindaddig, sőt, még a későbbi időszakban is, 

a tűzvészek, természeti katasztrófák esetében az emberek magától 

értetődően egymásnak segítettek. A tűzvészek még az elmúlt, te-

hát huszadik évszázad első felében is igen gyakoriak voltak, hiszen 

főleg faluhelyen „zsúptetős” (szalmából készült), illetve nádtetős 

épületek voltak, még évtizedekkel a  tetőcserép megjelenése után 

is. Az egyéb katasztrófákat pedig vidékünkön elsősorban a zabo-

látlan folyók által okozott árvizek jelentették. A  mai értelemben 

Mária Terézia korában, illetve II. József uralkodása idején (1780-

1790) vált szervezettebbé a  tűzvédelem. Az első önkéntes tűzol-

tótestületek, akkor a  monarchia szerves részét képező mai Szlo-

vákia területén, a 19. század hatvanas éveiben jöttek létre. Tagjai 

elsősorban fi atal férfi ak, tartalékos katonák, esetleg az egyes köz-

ségekben található iparosok-mesteremberek, esetenként értelmi-

ségiek voltak. 1888-ban látott napvilágot egy rendelet, amely sze-

rint minden, legalább 50 ház-

zal rendelkező községben lét-

re kellett hozni a  tűzoltóságot. 

A tűzoltóság tagjainak feladatai 

közé tartozott a községek, vala-

mint a magánszemélyek vagyo-

nának védelme a  tűzvészek és 

más természeti katasztrófák el-

len. Felszerelésük az első idők-

ben meglehetősen kezdetleges 

volt. Még a múlt század húszas-

harmincas éveiben is lóvontatá-

sú, négykerekű, kézi meghajtá-

sú tűzoltófecskendők, létrák és 

egyéb kézi eszközök képezték 

a felszerelés fontosabb részét.

Naszvadon 1896. április 17-

én alakult meg az önkéntes 

tűzoltóegyesület. Erre nagy szükség is volt, mert a községben ab-

ban az időben igencsak gyakoriak voltak a tűzesetek. A zsúptetős, 

apró falusi házak szinte szorosan egymás mellé épültek az inkább 

hosszú, ám keskeny portákon a Nyitra szélesen elterülő vadvizei-

ből kiemelkedő magaslatokra az akkori néhány utcában (Kangyi, 

Sárad, Nedám stb.). Ami azt is jelentette, hogy egy-egy tűzeset al-

kalmával, főleg, ha a fellobbanó tűz szeles idővel is párosult, akár 

egy-egy egész utca, esetenként akár egy teljes falurész is leégett. 

Elődeink is tehát kénytelenek voltak felismerni, hogy a jelentősebb 

tüzek megfékezésére csak egy jól szervezett, szakmailag képzett és 

megfelelő felszereléssel rendelkező tűzoltószervezet lehet képes. 

Magáról a  szervezet kezdeti ténykedéséről – egyetlen fotográ-

fi a kivételével – sajnos szinte semmilyen releváns információnk 

nincs. Csak következtetni tudunk, hogy tagjai – ugyanúgy, mint 

másutt – tartalékos katonák és a faluban található mesteremberek, 

értelmiségiek közül kerülhettek ki. A szervezet felszerelése ebben 

az időben meglehetősen kezdetleges volt. A kezdeteknél a  testü-

letnek emellett komoly nehézségekkel kellett megküzdenie, mert 

nem volt a faluban olyan szakember, aki a szakmai képzést irányí-

totta volna. Így a legelső feladat a parancsnokló személyzet kikép-

zése volt, ami feltehetőleg az akkor már létező járási tűzoltó-pa-

rancsnokság szakembereire hárult. Bilkó István egykori dél-komá-

romi tűzoltótiszt, a téma egyik jeles ismerőjének visszaemlékezé-

séből tudjuk, hogy a múlt század második évtizedének vége felé ju-

tott hozzá a testület egy nagyobb teljesítményű, lóvontatású fecs-

kendőhöz, amivel már komolyabban tudtak szembeszállni a pusz-

tító tüzekkel. Persze, abban az időben (1918-tól) a község már az 

újonnan alakult országhoz, Csehszlovákiához tartozott. Említsünk 

meg ezen időszakra vonatkozóan mindenképpen idetartozó két 

érdekességet. Az egyik, hogy fontos szerep hárult ebben az idő-

szakban a falvak éjszakai nyugalmát őrző bakterekre. Maga a bak-

ter elnevezés a bajor-osztrák Wächter (éjjeliőr) szóból ered. A XIX. 

században (egészen a XX. század harmincas éveiig) minden köz-

ségben volt. Éjjel járta a falu utcáit, kis verseket mondva óránként 

kiáltotta az időt (a vers egyik strófájában a tűzre, vízre vigyázzatok 

fi gyelmeztető mondat is mindig elhangzott), s  tűzvédelmi szem-

pontból is nagyon fontos szerepe volt. A másik, hogy az utcákban 

egymás mellett sorakozó házak aprócska ablakaira bádogból és 

vaskeretből készült, 

úgynevezett vasab-

lakokat lehetett rá-

csukni, s  így, ha 

a hosszú nyelű csák-

lyákkal sikerült ide-

jében az égő zsúp-

tetőt lekapni, akkor 

a  tűz az ablakokon 

keresztül a  házak 

belső terébe nem tu-

dott bejutni. Jóma-

gam gyerekkorom-

ból még emlékszem 

néhány ilyen vasab-

lakra.

Amint az már az 

előzőekben írtam, 

a helyi önkéntes tűzoltószervezet első ötven esztendejéről nagyon 

kevés adat maradt meg. Inkább csak egy-egy tűzeset leírása külön-

böző korabeli forrásokban, melyek közül elevenítsünk fel kettőt:

„1899. április 25-én déltájban kondult meg a vészharang, mely 

Nemes Mátyás gazda házánál kiütött tűzhöz riasztotta a  falu né-

pét. A viharos erejű szélben a tűz gyorsan terjedt egyik épületről 

a másikra. A tűzoltók a falu népével együtt rövid időn belül a hely-

színre érkeztek, de a lángok rohanását már nem tudták megakadá-

lyozni. Később a szomszédos Gútáról is érkezett segítség, minden-

Anno...

Naszvadiak...
Mottó:

„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fi át megbecsülésével 

megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”        (Makovecz Imre)

Németh Gyula: „...tűzre, vízre vigyázzatok”
(Fejezetek a naszvadi tűzoltó szervezet százhúsz éves történetéből)
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nek ellenére rövid egy óra leforgása alatt 34 lakóház, s ugyanennyi 

melléképület a tűz martaléka lett.” Nem telt el egészen tíz eszten-

dő sem, 1908. június 20-án bekövetkezett a helyi tűzoltóság száz-

húsz esztendejének ta-

lán legszörnyűbb tűzese-

te. Az eseményt leíró kró-

nikás szerint „orkánszerű 

szélben csaptak fel a lán-

gok a  falu közepe táján. 

Az orkánszerű szél az al-

vég felé hajtotta a lángot, 

s  ami útjába került min-

den porrá égett. Hiá-

ba érkeztek meg a tűzol-

tók a  szomszédos közsé-

gekből, az értékek men-

téséről szó sem lehetett, 

a  tűzoltók teljesen tehe-

tetlenek voltak a dühön-

gő tűzvésszel szemben. 

Nagyjából két és fél óra 

alatt leégett 180 lakóház, 

300 melléképület, s  ren-

geteg háziállat is elpusztult, és volt egy emberáldozata is a tűzvész-

nek. Ezen túlmenően leégett az iskola, a paplak, a zsidó templom, 

a postahivatal, s meggyulladt a katolikus templom orgonája is. Ez 

utóbbit sikerült eloltani, s így a templomot is megmenteni. A tűz 

okozta kár több százezer koronát tett ki, közel 1.500 személy ma-

radt fedél nélkül.” A krónikás leírja azt is, hogy a környező tele-

püléseken jótékonysági gyűjtés indult a károsultak megsegítésére. 

A  tűzoltószervezet a második világháború utolsó éveiben egy-

re jobban sorvadt, majd az ostrom idején a szervezeti élet is meg-

szűnt. A  háború utáni években 

teljesen újjá kellett szervezni 

a  testületet, hogy ismét bizton-

sággal tudja szolgálni a falu tűz-

védelmét. Gondoskodni kellett 

a  tűzoltáshoz szükséges techni-

kai felszerelések és az egyéni vé-

dőeszközök pótlásáról. A  szer-

vezet krónikáját író Hengerics 

Ferenc, egyes régebbi tagok visz-

szaemlékezései alapján, az 1953-

as esztendőtől kezdődően pró-

bálja meg papírra vetni a szerve-

zet újabb kori történetét, s ebből 

az időszakból a következő neve-

ket rögzíti a  krónikában: Keszi 

Vince elnök, Szamosvölgyi Ján 

parancsnok. Tagok Cservenka 

László, Kovács Gyula, Richter 

László, Cserepes István, Kato-

na József, Zelenák Ján, Gyűrösi 

Mihály, Vician Štefan, Kollár Ondrej, Flaisz József, Furuglyás Já-

nos, Gyűrösi János, Katona András, Dobosi József, Mučai Štefan, 

Gorilák Jozef volt elnök, Nagy Imre volt elnök, Kiss Štefan, Bódis 

Gyula, Bódis Boldizsár. Nagyjából ez idő tájt készülhetett az a fo-

tográfi a is, melyen jó néhányan szerepelnek a  felsoroltak közül. 

A  képet elnézve, koruknál fogva, a  képen szereplők közül töb-

ben a szervezet tagjai lehettek már a két háború közötti időszak-

ban is. Amint az a képen is látszik, a  szervezet ebben az időben 

már egy komoly teljesítményű motoros fecskendővel is rendelke-

zett. 1957-ben pedig a  szervezet megkapta első, Praga RN típu-

sú tűzoltóautóját. Bilkó István szerint „a testület szakmai, szerve-

zeti és sporttevékenysége, igazán az 1960-as évek kezdetén alakul 

ki...”. Innentől kezdve a szervezet csapatai a mai napig rendszeres 

résztvevői a különböző szintű tűzoltóversenyeknek. Az 1964/65-

ös időszakban szervezi meg Dibusz 

Lajos pedagógus az első, versenyké-

pes női, illetve fi ú ifj úsági csapatokat 

a  magyar tannyelvű alapiskola ki-

lencedikes diákjaiból. Ezek a csapa-

tok ugyan kiemelkedő eredménye-

ket még nem tudhatnak maguk mö-

gött, ám mindenképpen megalapo-

zói voltak annak az ifj úsági női csa-

patnak, amely a  legmagasabb szin-

tű eredménnyel dicsekedhet a szer-

vezet százhúsz éves történetében. 

1969-ben, Túrócszentmártonban 

(Martin), csapatban, szlovák orszá-

gos bajnokságot nyert. Egyéniben 

pedig Polereczky Erzsébet országos 

második helyezést ért el. Az orszá-

gos bajnokcsapat tagjai Petró Gizel-

la, Bazsó Mária, Polereczky Magdol-

na, Gyűrösi Klára, Morongová Má-

ria, Bazsó Valéria parancsnok, Fürdős Anna és Takács Júlia voltak. 

Az 1970-es évek elején változott a szervezet vezetősége. Gyűrösi 

Mihályt Simonics József váltotta az elnöki funkcióban, parancs-

nok Hengerics Lajos, titkár Dibusz Lajos, gépész és pénztárnok pe-

dig továbbra is Kovács Gyula maradt. 1984-ben újabb változás kö-

vetkezett be a  szervezet vezetőségében. Simonics Józsefet az ad-

digi községi parancsnok, Hengerics Lajos váltotta, az új községi 

parancsnok pedig Habara Tibor lett. 1986-ban Puškáš Tibor lett 

a testület új parancsnoka és ebben az időszakban kapta meg a szer-

vezet a  kor köve-

telményeinek már 

teljesen megfele-

lő Škoda 706 RTH-

AKVE tűzoltóko-

csit. A  nyolcva-

nas évek vége és 

a  kilencvenes évek 

első fele az alapis-

kolás diákok Láng 

(Plameň) nevű 

mozgalomban való 

ténykedése, illetve 

az ifj úsági csapatok 

jó szerepléseinek je-

gyében zajlott. Az 

1996-os esztendő 

a szervezet megala-

kulásának százéves 

évfordulójáról való 

méltó megemléke-

zés jegyében zajlott. Erre az alkalomra készült el és lett felszentel-

ve Borbély Péter helyi lelkiatya által a szervezet Szent Flóriánt áb-

rázoló zászlaja, amely eszmei értékén túl jelentős művészeti érté-

ket is képvisel, és egy márvány emléktábla is felkerült ez alkalom-

ból a tűzoltószertár falára, emlékeztetve az utókort a szervezet cen-

tenáriumára. A szervezet egy nagyszabású járási verseny megren-

dezésével tette még emlékezetesebbé a centenáriumot.

A centenáriumi ünnepi esztendőt követték a kívülálló számára 

tán kevésbé látványos hétköznapok a szervezet életében. Bár – ter-

mészetesen – volt néhány jelentős esemény a  szervezet életében 

Az országos bajnok lánycsapat Gyűrösi M. elnökkel

Ötvenes évek

folytatás a 6. oldalon
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A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a 

3.042/1944. K.K.M. számú rendeletével a Komárom várme-

gye közigazgatási területéhez tartozó Naszvad község kérel-

mére a 7.730/1940. M.E. számú rendelet alapján megenged-

te, hogy a község kísérletképpen az 1944. évben szeptember 

hó első csütörtökén és az 1945. évben március hó 27-én, ab-

ban az esetben pedig, ha e napok valamelyike vasárnapra, 

Gergely-naptár szerinti vagy nemzeti ünnepre esnék, a kö-

vetkező legközelebbi köznapon országos állat- és kirakóvá-

sárt tartson. (Belügyi Közlöny, 1944. április 30.)

ebben az időszakban is. Mert, az utóbbi húsz esztendő is, hasonló-

an az ezt megelőző időszakokhoz, a látványos események mellett 

többnyire mégiscsak a kevésbé látványos, hétköznapi, ám végülis 

pótolhatatlan munkával telt el. Természetes, hogy a megelőző száz 

esztendő, és ez utóbbi húsz esztendő tevékenységi görbéjének is 

vannak kiemelkedő csúcsai, meg hullámvölgyei is. A lényeg azon-

ban az, hogy községünk legrégebbi tömegszervezetének mind 

a mai napig aktív és pótolhatatlan szerepe van Naszvad község tár-

sadalmi életében. S hogy ez így van, két nevet mindenképpen ki 

kell emelnünk. Először Puškáš Tibor nevét, aki, mint azt már az 

előzőekből tudhatjuk, 1986-tól mind a mai napig betölti a testület 

községi parancsnoki tisztét. A másik név pedig Hengerics Feren-

cé, aki Kovács Gyula 1989-es halála után a szervezet pénztárnoki 

tisztét vette át, majd 2003-tól, amikor is az addigi elnök Hengerics 

Lajos lemondott tisztségéről, mind a mai napig az elnöki funkciót 

tölti be, és vezeti a szervezet krónikáját is. Mindketten hosszú évek 

óta tagjai az önkéntes tűzoltószervezet járási vezetőségének is. 

A  szervezet tűzoltórajai rendszeresen gyakorolnak, rendszeres 

résztvevői a különböző szintű tűzoltóversenyeknek. És természe-

tesen részt vesznek az előforduló tüzek megfékezésében, oltásában. 

Minden évben több tűzesethez kell kivonulniuk, ám az esetek dön-

tő többségében csak kisebb tűzesetekről (bozóttüzek, szemétlera-

kat, stb.) van szó. Az elmúlt húsz év során három komoly tűzeset 

volt a községben. 2002-ben a Tulipán utcában égett le egy lakóház, 

és ennél az esetnél, sajnálatosan, a keletkezett anyagi káron túl a la-

kóház tulajdonosa is életét vesztette. 2009. június 8-ra virradó éjjel, 

a főtéren, a községi tulajdonban lévő multifunkciós épület beren-

dezett padlástere és tetőzete égett le. A 2014. október 15-re virradó 

éjjel pedig a magántulajdonban lévő, Újvári úti, üzletközpontként 

működő épület tetőzete. Az utóbbi két esetben csak jelentős anyagi 

kár keletkezett, és mindhárom tűzeset megfékezésében a környék 

hivatásos tűzoltó alakulatai is részt vettek. 

A  szervezet 2004-től ünnepi szentmisével összekötve rendsze-

resen megemlékezik Szent Flórián emléknapjáról, és mindez a vé-

dőszent szobrának 2008-as leleplezése óta annak koszorúzásával is 

kiegészül. Emlékezetes a szervezet életében 2010. május elsejének 

előestéje is, hiszen Robert Kaliňák belügyminiszter ugyanis sze-

mélyesen hozott és adott át a  szervezetnek egy modern, IVECO 

típusú tűzoltóautót. 2015-ben alakult egy, a mai felnőtt raj alapját 

képező új ifj úsági csapat, Bagin Norbert vezetésével, s jelenleg újra 

működik egy női csapat is.

Zárjuk e korántsem teljes visz-

szaemlékezést azzal, hogy az elő-

ző időszakban sorra eltávoz-

tak a  testület régebbi vezetői 

és érdemes tagjai: Keszi Vince, 

Szamosvölgyi Ján, Gorilák Jozef, 

Gyűrösi Mihály, Nagy Imre, Ko-

vács Gyula. Majd az utóbbi húsz 

esztendőben Csontos Sándor, 

Bengyák András, Dibusz Lajos, 

a  szervezet volt titkára, ifj úsági 

és diákmozgalmának megalapí-

tója és évtizedeken át patrónusa, 

valamint a  szervezetben szintén 

hosszú időn át aktívan tényke-

dő Pásztó János és Csuport János. 

Távozott az élők sorából a szerve-

zet két volt elnöke, Hengerics La-

jos és Simonics József is, és leg-

utóbb Fekete Gyula is. Őrizze 

tisztelet emléküket!

ANNO.. .

Bevetésre készen

Centenáriumi felvonulás Szt. Flórián szobraSztS tSSztSztSzt FFFFF. Flólólórlórlórlóriáiáiániániánián szszsz sz bbobrobrobrobraaaa
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A babahordozás menő!
Szervező: Keszeg Júlia, a „Nosíme v Nesvadoch” csoport 

megalapítója a Facebookon

Kinek? Kisgyerekes családoknak, mindenkinek, aki „hordoz” 

vagy csak érdeklődik a téma iránt

Miért? A babahordozás hete alkalmából

Hol? Az Artézi parkban

Mikor? 2017. május 8-án, 15:30 órakor 

(rossz idő esetén május 13-án, 15:30 órakor)

Mit hozz magaddal? Pokrócot, enni- és innivalót, jókedvet

Miért jó a hordozás? Elősegíti és megerősíti 

a pozitív érzelmi kötődést szülő és gyermek között, 

stabilizálja a baba légzését, a hordozott baba nyugodtabb...

Több információ: A 0918/902 815-ös telefonszámon, 

a Facebookon vagy a julka.sedmakova@gmail.com e-mail címen.

Dobosi Henrietta

A naszvadi Magyar Tan-

nyelvű Alapiskola és a  he-

lyi művelődési központ 

együttműködésével márci-

us 22-én ismét megrendez-

ték a már hagyományosnak 

számító szavalógálát. A sza-

valógálát dr. Becse Norbert, 

iskolánk igazgatója nyitotta 

meg, majd Gáspár Tünde, 

az est műsorvezetője mutatta be a fellépőket és felkészítő tanárokat. 

A  gálaműsoron 16 tanulónk szavalatát hallgathattuk meg, akik az 

ógyallai, azaz a körzeti fordulón ezüst, vagy arany sávos minősítést értek 

el. Név szerint: Balogh Laura, Mickolczi Noémi, Kis Kiara Stella, Slávik 

Sára, Bencsik Bernadett, Asztalos Anna, Simonics Luca, Pál Emma, Cson-

tos Eszter, Asztalos Luca, Lestár Zsófi a, Simonics Réka, Bazsó Bernadett, 

Mikulec Amina, Haris Katarina és Szabó Júlia. 

A műsort Haris Nagy Krisztina tette színesebbé, aki híres magyar szer-

zők dalait adta elő az est folyamán. Végezetül Holop Ferenc, a helyi műve-

lődési központ igazgatója mondott köszönetet a résztvevőknek, a felkészí-

tő tanároknak és kívánt nekik további sok sikert.

A  szereplőknek köszönhetően újabb színvonalas műsort tudhatunk 

magunk mögött, melynek remélhetőleg lesz folytatása a jövőben is.

Gáspár Tünde, nevelőnő

IGEN, még vannak ilyenek. Számos diák olvas szívesen, sőt, vannak 

olyanok, akik otthon kisebb könyvtárral is rendelkeznek.

Március a könyv hónapja. Ilyenkor a könyvtárak is aktívabban működ-

nek. Iskolánkban számos foglalkozást tartunk a könyv tiszteletére. Amel-

lett, hogy a  napközisek évek óta rendszeresen látogatják a  helyi könyv-

tárat, vetélkedővel egybekötött mesedélutánt tartanak ebben a hónapban. 

Többnapi munka elkészíteni a  folyosón kiállított projekteket. Volt már 

meseleporelló, kézzel készített mesekönyv, sőt, kis fi gurák segítségével, 

gyönyörű díszletben elevenedtek meg a mesék. Idén lenyűgöző rajzokkal 

teli ötletes „diafi lmet” nézegethetünk a folyosón. Az informatika órákon 

már többször készültek hangos mesék saját rajzokkal és hangfelvételekkel. 

Március 24-

én az ötödik 

osztály teadél-

utánt tartott 

a  könyv és ol-

vasás jegyében. 

A  helyi irodal-

mi kör Wass 

Albert felolva-

sóestjének min-

tájára a  diákok 

Nógrádi Gábor: 

Segítség, ember! című kötetéből olvastak novellákat tréfás perceket sze-

rezve egymásnak. Egy prezentáció keretében megbeszélték, hogy március, 

mint a kikelet hava, egyben több más jeles nappal is büszkélkedhet. Ekkor 

emlékezünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra és a  magyar 

sajtó napjára, továbbá márciusban van a nemzetközi PÍ nap (π = 3,14... 

a matematika egyik leghíresebb száma) – Albert Einstein születésnapja, 

de a víz világnapja is.

A  tanulók beszélgettek a könyvnyomtatásról, kiderült, hogy mikor és 

ki adta ki az első magyar könyvet, hol volt az első magyar könyvnyomda. 

A nap folyamán úgy, mint a többi osztály is, ellátogattak a helyi művelő-

dési központban látható Pósa Lajos emlékkiállításra. Mindezek után egy 

vetélkedő során adhattak számot a rengeteg megszerzett új információról.

Gondolom, senki sem bánta meg, hogy egy kis időre a focilabdát és a szá-

mítógépes játékot könyvre és egy kellemesen eltöltött délutánra cserélte.

„Egy szoba könyv nélkül olyan,mint a test lélek nélkül.“ 

(Marcus Tullius Cicero)

Mgr. Miskolczi Melinda

Nosenie sa nosí
Organizátorka: Ing. Júlia Keszegová, 

zakladateľka skupiny Nosíme v Nesvadoch na Facebooku

Pre koho? Pre rodiny s malými deťmi, mamičky alebo oteckov 

s ratolesťami, pre všetkých, ktorí už „nosia” či len majú záujem 

o používanie ergonomických nosičov a šatiek v budúcnosti

Prečo? Aby sme spolu oslávili Európsky týždeň nosenia detí, 

vymenili si skúsenosti a zabavili sa

Kde? V Artézskom parku

Kedy? Dňa 8. mája 2017 o 15:30 hodine 

(v prípade nepriaznivého počasia 13. mája o 15:30 h)

Čo si priniesť? Deku, jedlo, nápoje a hlavne dobrú náladu

Prečo nosiť? Nosenie podporuje kladnú citovú väzbu medzi rodičom 

a dieťatkom, stabilizuje dýchanie a nosené deti sú pokojnejšie...

Kontakt: viac sa môžete dozvedieť 

na telefónnom čísle 0918/902 815, 

na Facebooku alebo na e-mailovej adrese 

julka.sedmakova@gmail.com. 

Srdečne vás očakávame!

Henrietta Dobosi

Piknikezz velünk Szavalógála 2017

Könyvmolyok

Pozvánka na piknik
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K
to by už len dnes nechcel byť 

bohatý a zdravý? Myslím si, že 

na svete nájdeme málo ľudí, 

ktorí si radšej zvolia chudobu a  chorobu 

ako bohatstvo a zdravie. Dnes je téma bo-

hatstva a  zdravia jedna z  najpopulárnej-

ších tém, o ktorej sa diskutuje vo svete. In-

ternet, televízia a  rôzne iné multimédiá 

nám ponúkajú nespočetné možnosti ako 

zarobiť, ako investovať, ako zbohatnúť, 

pohodlne priamo z  tepla svojich gaučov 

bez toho, aby sme museli odísť z  domu. 

V televízii je veľa reklám na banky, spori-

teľne, na rôzne fi nančné inštitúcie a všetky 

vám radia, aby ste investovali svoje penia-

ze práve u nich. Rovnaké je to aj so zdra-

vím. Reklamy na vitamíny, výživové do-

plnky, zdravšie jedlo a nápoje, zdravší ži-

votný štýl či fi tness programy s cvičebný-

mi postupmi..., to všetko môžeme nájsť, 

keď zapneme televízor, otvoríme novi-

ny alebo sa ideme pozrieť, čo je nového 

na Facebooku. Byť bohatý a zdravý je ide-

ál dnešného človeka. Každý z nás má ta-

kéto túžby, ak sa naozaj úprimne zahľadí-

me do seba. A nehovorím tu teraz o výhre 

v  lotérii alebo o zdravý 18-ročného mla-

dého človeka. Niekto chce len kúsok viac 

zdravia, niekto zasa trošku viac peňazí, 

niekto možno len o 50 eur naviac k výpla-

te. Napriek tomu sa tu ale naskytuje otáz-

ka... ako skutočne sme bohatí a  zdraví? 

Existuje internetová stránka http://www.

globalrichlist.com/, kde zadáte svoj ročný 

príjem a vyskočí vám, koľko ľudí na sve-

te je bohatších a koľko chudobnejších než 

vy. Aj takto sa dá merať bohatstvo. Ale nie 

o tom hovorím. Čo je to skutočné bohat-

stvo a čo je skutočné zdravie? A aké majú 

mať miesto v našom živote?

Veľmi zaujímavý je v  tejto téme biblic-

ký príbeh o  bohatom mládencovi a  Pá-

novi Ježišovi Kristovi. Bohatý mládenec 

príde k  Ježišovi a  pýta sa ho, čo má ro-

biť, aby získal večný život. Je to úprimná 

otázka mladého, zdravého, bohatého člo-

veka. Má vo svojom živote naozaj takmer 

všetko, na čo si môže pomyslieť. Nechýba 

mu toho veľa, dokonca, ako sa z príbehu 

dozvedáme, je to pobožný človek. Predsa 

však, chce sa nejakým spôsobom dozve-

dieť, ako môže získať večný život. Ježiš mu 

odpovedá: „Poznáš prikázania: Nezabiješ, 

nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš kri-

vé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i mat-

ku.” Odpovedal mu: „Majstre, toto všetko 

som zachovával od mladosti.” Tu sa Ježiš 

zahľadel na neho, zamiloval si ho a pove-

dal mu: „Jedno ti chýba: choď, predaj, čo 

máš, rozdaj chudobným a budeš mať po-

klad v nebi; potom príď, vezmi kríž a na-

sleduj ma.”

Pán Ježiš začína menovať príkazy z dru-

hej polovice Desatora, tam sa hovo-

rí o  medziľudských vzťahoch. Mládenec 

ich vraj všetky dodržiaval. To nebýva bež-

né, ale zrejme to bola pravda, čítame, že 

sa Pán Ježiš naňho pozrel s láskou. To by 

asi neurobil, keby onen muž klamal! Ten-

to mládenec bol nielenže bohatý a  zdra-

vý, ale ešte aj naozaj sa snažil dodržiavať 

zákon a robiť všetko preto, aby sa mohol 

dostať do neba. Avšak ani presným dodr-

žiavaním litery zákona ale nie je Pán Je-

žiš uspokojený. Ešte mu nemôže prisľú-

biť nebo. Ešte niečo mu chýba. Chýba mu 

láska. To, čo robil, robil pre vlastnú doko-

nalosť. Chcel byť perfektný, chcel si zaslú-

žiť nebo pre seba. To ale nie je dostačujú-

ce. Preto mu Pán Ježiš hovorí: „Choď, pre-

daj všetko, čo máš, a rozdaj chudobným.” 

Hovorí mu vlastne: zmeň motiváciu svo-

jich postojov. Prestaň premýšľať o  vlast-

nej dokonalosti a začni sa zaujímať o dru-

hých. Rozdaj chudobným, daj tým, ktorí 

to potrebujú viac, ako ty, budeš mať po-

klad v nebi.

Ale ani to samo o sebe by nestačilo. Pre-

to Pán Ježiš pridáva ešte poslednú radu: 

„Príď a nasleduj ma!” V tom je totižto več-

nosť... nasledovať Ježiša, tráviť s  Ježišom 

čas, žiť a  existovať na tejto zemi v  osob-

nom vzťahu s  Ježišom Kristom. Lenže 

toto bolo už na mladíka veľa. Čítame veľ-

mi smutný záver tohto príbehu: „Ale on sa 

zarmútil pre tú reč, a odišiel smutný, lebo 

mal mnoho majetku.” Mladý muž odchá-

dza preč, pretože nespoznal, čo je sku-

točné bohatstvo a čo je skutočné zdravie. 

Áno, je super byť zdravý, je super mať pe-

niaze a nemusieť sa nad tým trápiť. Avšak 

existuje viac než to. Existuje duchovné bo-

hatstvo a duchovné zdravie, ktoré nemô-

že nikto na tomto svete človeku zobrať 

a ukradnúť. Je to bohatstvo vzťahu s Ježi-

šom Kristom. Je to duchovné zdravie, kto-

ré má človek, ktorý sa už nemusí trápiť 

pod ťarchou zlyhaní, hriechu, snaženia sa 

z vlastných síl. Človek, ktorý sa už nemu-

sí báť a triasť o budúcnosť, o to, čo bude, 

čo prinesie zajtrajšok, nová vláda, zmena 

vedenia vo fi rme, čo prinesie dôchodok, 

zmena školy alebo čokoľvek iné. Skutočné 

bohatstvo môžeme nachádzať len v  sku-

točnom vzťahu s Kristom. Inak ako číta-

me v tomto príbehu, nemá ani to pozem-

ské bohatstvo a pozemské zdravie v  sku-

točnosti veľkú cenu.  

Áno, za peniaze sa dajú získať veľmi cen-

né veci. Nikdy ale ten najcennejší – več-

ný život. Človek sa nemôže dostať do neba 

žiadnym vlastným prostriedkom. Nepo-

môže mu nič z  toho, na čo sám spolie-

ha, ani peniaze, ani vplyvné postavenie, 

ani žiadne vlastné zásluhy. Čo ale nie je 

v možnostiach človeka, to ponúka Pán Je-

žiš sám. U neho je možné všetko, aj otvo-

renie cesty záchrany a spasenia, otvorenie 

neba. Pán Ježiš Kristus mladého muža vy-

zval, aby sa oslobodil od vecí, ktoré boli 

prekážkou medzi ním a  Pánom. Dal mu 

šancu presvedčiť sa, že Pán Ježiš Kristus je 

naozaj dobrým Majstrom, pretože je pra-

vým a skutočným Bohom. Dal mu šancu 

k  okamžitému vstupu do večného života. 

Bohatému mladíkovi ale zaslepilo oči jeho 

bohatstvo, preto odchádza smutný. Penia-

ze a  zdravie na tejto zemi nie sú problé-

mom, nie sú hriechom. Avšak môžu byť 

prekážkou na našej ceste do večnosti, ak 

ich začneme milovať tak, že ich postavíme 

na prvé miesto nášho života. Ako to urobil 

mládenec. Ukázalo sa, že v jeho živote za-

ujíma prvé miesto jeho majetok. Hodnota, 

ktorú bol ochotný priznať Pánu Bohu, bola 

až niekde ďalej. Nerobme podobnú chybu, 

ako urobil tento mladík. Buďme vďačný 

Bohu za zdravie a za majetok, ktorý máme, 

pretože všetko pochádza od Neho.

Avšak nedovoľme týmto veciam, aby za-

brali miesto, ktoré má patriť len Bohu.

Martin Tobák

Pre dušu

Ako skutočne sme Ako skutočne sme 
bohatí a zdraví?bohatí a zdraví?
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Végre itt a tavasz, amikor mindenki a húsvétra készülődik. Pár nappal hús-

vét előtt azon tűnődtem, hogyan magyarázzam el az ovisoknak, miről szól ez 

az ünnep, hiszen nem minden gyerek vallásos, és nem szívesen magyaráz-

nám azzal sem, hogy eljön a nyuszi és elrejti a tojásokat, mint a tengerentúlon 

szokás. Úgy gondoltam, hogy a legjobban abból a szemszögből értenék meg, 

ha valaki elmesélné nekik, hogyan is zajlottak az ünnepek régen, hogyan és 

miért is locsolkodtak az embe-

rek. Hiszen a mai gyerekek már 

alig járnak locsolni, a szülők in-

kább a pihenést vagy a kirándu-

lást választják, mert végre kicsit 

együtt lehet a család. 

Ezért a Katica csoportos óvo-

dásokkal meglátogattuk a  nasz-

vadi nyugdíjas napközi otthont, 

ahol nagy szeretettel fogadtak 

minket. Hogy a  gyerekek szé-

gyenlőssége oldódjon, körjátékokat játszottak az egykori tanító nénikkel, Er-

zsike nénivel és Edit nénivel, majd büszkén énekeltek és szavaltak a néniknek és 

bácsiknak tavaszi énekeket, locsolóverset. Sor került egy kis kézműveskedésre 

is. Öröm volt nézni a két generáció találkozását, ahogy a gyerekek együtt dol-

goznak a nagymamákkal. Közben sokat kérdezősködtünk, hogy zajlott a hús-

vét, hogyan is locsolkodtak régen, és a nénik elmesélték, hogyan jártak a legé-

nyek házról házra, és bizony a vizet a kútból húzták és azzal öntözték a lányo-

kat, majd a lányok fi zetségül festett tojást ajándékoztak a locsolóknak...

Az idő gyorsan elrepült, így lassan vissza kellett térnünk az oviba. Zárszó-

nak idézném az egyik kislány szavait: ,,úgy játszanék itt még egy kicsit...”, ami 

azt bizonyítja, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Köszönet a napközi ott-

hon vezetőinek és a néniknek, bácsiknak, hogy ott lehettünk. 

Mgr. Balogh Rebeka, Kisgólya Óvoda

Hogyan húsvétoltunk Deň narcisov 2017Deň narcisov 2017

Vítanie jari v YMCE
Kto hľadá, nájde

Občianske združenie Liga proti rako-

vine (LPR) aj v tomto roku organizovalo 

na celom území Slovenska Deň narcisov. 

Dobrovoľnú fi nančnú zbierku pre onko-

logických pacientov usporiadala pod vý-

stižným heslom „Nepomáhajú preto, aby 

sa zviditeľnili”.

7. apríla 2017 sa Rodičovské združenie 

pri ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 

so svojimi dobrovoľníkmi, bývalými a sú-

časnými žiakmi základnej školy opäť ak-

tívne zapojili do organizovania Dňa na-

rcisov v našej obci. V spolupráci s Ligou proti rakovine, v poradí už dva-

nástykrát sa 52 dobrovoľníkov rozhodlo podporiť túto aktivitu. Označe-

ných identifi kátormi ich mohli občania obce v spomínaný deň stretnúť pri 

obchodnom dome, na Obchodnej ulici, v hypermarkete, ale i na verejných 

priestranstvách našej obce. Tak, ako po minulé roky aj tento deň bol na-

priek nepriaznivému počasiu plný pozitívnych emócií, zážitkov a udalostí. 

Žltý narcis – kvietok jari a nádeje, nás všetkých spojil v myšlienke vyjadriť 

morálnu a fi nančnú pomoc ľuďom postihnutých rakovinou. Prispieť mohol 

každý dobrovoľným fi nančným príspevkom. V našej obci sa vyzbierali prí-

spevky v celkovej výške 1.220 eur. Uvedené fi nančné prostriedky boli zasla-

né na účet LPR. Z vyzbieraných fi nančných príspevkov LPR investuje ne-

malú čiastku na starostlivosť o prevenciu v boji proti zákernej chorobe, ďa-

lej do výskumu a peniaze sú prerozdeľované aj pre starostlivosti o pacien-

tov postihnutých rakovinou a  ich rodinám. LPR pomáha všade tam, kde 

štát nato zrejme nemá.

Rodičovské združenie pri ZŠ s  VJS touto cestou ďakuje všetkým dob-

rým ľuďom, ktorí sa do tohtoročnej verejno-prospešnej zbierky organizo-

vanej len v jediný deň v roku zapojili. Nech ich teší poznanie, že ich nezišt-

ná pomoc podporí projekty pre onkologických pacientov, ich rodiny i zdra-

vú verejnosť. Pripnutím žltého narcisu vyjadrili podporu a spolupatričnosť 

s tými, ktorí touto zákernou chorobou bojujú.  Mgr. Mária Zuberová

Jarné slniečko nás vždy častejšie láka na prechádzku. Nebolo tomu inak 

ani 11. apríla 2017, keď sme sa s  deťmi z  triedy Včielok vybrali na pre-

chádzku. Cieľ cesty bol zámerný, čakali nás totiž v  komunitnom centre 

YMCA-Nesvady.

Na privítanie odovzdali deti vlastnoručné darčeky tetám Betke, Kristín-

ke, Ivetke a dobrovoľníčkam Natálii, Evnjike a Ildikó, ktoré tam pracujú. 

Potom sme sa navzájom spoznávali. Milé tety nám poukazovali priesto-

ry, hračky, pomôcky k  zábavným činnostiam, aby sa deti osmelili. A  už 

bolo veselo!

Deti sa podelili do troch skupín, aby si všetci mohli všetko vyskúšať. 

Jedna skupina pracovala pri stoloch, deti si vyrábali papierové veľkonoč-

né vajíčko. Keďže sa Veľká noc neúprosne blíži,l táto práca deti veľmi zau-

jala a nálepky rôznych mo-

tívov by boli lepili hoci aj 

do večera. Druhá skupina 

maľovala prstovými farba-

mi jarný obrázok, tu bolo 

vidieť, ako deti radi navzá-

jom spolupracujú. Že po-

hyb je pre deti prirodze-

ným, svedčí aj aktivita tre-

tej skupiny, tu boli deti za-

ujaté pohybovými činnos-

ťami – hod lopty o trampolínu, kuželky, loptové hry... Potom sa skupiny 

vystriedali, o zábavu bolo postarané!

Teta Ildikó deti vyfotila, deti si nalepili fotku na svoje vajíčko, ktoré sa 

tým stalo originálnym. Tety odmenili deti sladkou odmenou a svoje va-

jíčko si vzal každý domov na pamiatku. Predpoludnie ubehlo tak rých-

lo, ani sme sa nenazdali. Deti odchádzali s príjemnými zážitkami, za ktoré 

všetkým tetám v YMCE ďakujeme!.  Mgr. Rebeka Balogh,

MŠ-Bocianiky

Jar. Obdobie prebúdzania sa prírody zo zimného spánku. Ročné obdobie, 

ktoré má svoje osobitné čaro. Prichádza pomaly, lenivo, má zvláštne ovzdu-

šie, osobitnú príchuť. Je jasná a priezračná. Jarné slniečko prináša radosť, 

veselie, prebúdza nás zo zimnej melanchólie a je predzvesťou dobrej nálady. 

Ktovie, či aj naši predkovia podobne vnímali príchod jedného z najkraj-

ších ročných období? Ich dlhoročné poznatky z pozorovania prírody tomu 

nasvedčujú a my, učitelia, sa snažíme vštepovať ich našim žiakom. Moder-

nizáciou doby sa, žiaľ, krása ľudových tradícií postupne zo života našich 

detí vytráca. Tak ako aj zmienka o symboloch jari, sviatkoch jari. Zo skúse-

nosti však vieme, že najmenšie deti, našťastie, s nesmiernym záujmom po-

čúvajú rozprávania o zvykoch a obyčajoch našich predkov. Nikdy nemajú 

výhrady proti tomu, aby sme si niektoré z nich vyskúšali. Tak tomu bolo aj 

s veľkonočným šibaním.

Najskôr sme si na archívnych záberoch pripomenuli naše, pozreli a po-

rovnali rázovité oblečenie ľudí. Korbáče, vedrá vody, farebné stuhy, kraslice, 

kúpanie v potoku... pre naše deti 

úplne nový pohľad na Veľkú noc. 

A  tak sme dali dokopy minulosť 

so súčasnosťou a pustili sa do ve-

selého vítania jari. Naučili sme sa 

básne: „Oblej ma, šuhajko, veď je 

voda na to! Dostaneš vajíčko, ma-

ľované za to!” a  to typické: „Šy-

bi-ryby, mastné ryby...”, pripravili 

korbáčik, vysvetlili, z čoho je vy-

robený, aký má účel, ďalej vedier-

ko s vodou, farebné stužky a šibalské šibanie sa mohlo začať.

Kraslice sme zamenili za čokoládové vajíčka, ktoré žiakom celej školy ve-

novalo Rodičovské združenie pri ZŠ v spolupráci so žiackym parlamentom. 

Kto hľadal, ten ich aj našiel. Boli poschovávané po triede. Potešil aj darček 

od učiteľky – ručne vyrobené vajíčka a tulipány na paličke. 

Fotenie so Zajkovcami bolo bodkou za šibalstvami dňa! A  tak sme si 

mohli povedať, že máme za sebou ďalší vydarený deň v škole plný dobrej 

nálady a veselého učenia.  Dana Molnárová, ZŠ Komenského 21, Nesvady

p p

í k ž lk l é h k

gy j

gyenlőssége oldódjon körjátékokat játszotta
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Už v  mladšom školskom veku je podľa nášho názoru dôležité 

poukázať na to, ako je voda úzko prepojená so všetkými oblasťa-

mi života. 

22. marec – Medzinárodný deň vody – je každoročne príležitos-

ťou na to, aby sme si v podmien-

kach našej školy pripomenu-

li skutočnosť, ako voda ovplyv-

ňuje živobytie miliardám ľudí. 

Tohtoročný Svetový deň vody 

sa niesol v znamení témy: „Voda 

a  udržateľný rozvoj”. Téma sa 

aktuálne dotýkala nielen oblas-

ti zdravia, prírody, urbanizá-

cie, priemyslu, ale aj energetiky 

a potravín.

Pedagógovia i žiaci ZŠ na Ko-

menského ulici č.21 v Nesvadoch v tento deň pravidelne prichá-

dzajú do školy v modrom. Demonštrujú tak silu vody, svoju sna-

hu podporiť význam a  poslanie tohto dňa. Triedni učitelia, det-

ský parlament pripravili aj v tomto školskom roku aktivity, v cen-

tre ktorých bola voda ako vodný zdroj, voda v súvislosti s potra-

vinami a podporou znižovania chudoby, voda a jej zásadný vplyv 

na ľudské zdravie. Na tieto oblasti bolo zamerané i vysielanie relá-

cie školského rozhlasu. Po jej vypočutí žiaci mohli odpovedať na 

kvízové otázky. Správne odpovede boli odmenené vecnými darmi. 

Voda očami prvákov. I  takto by sme mohli nazvať hry, aktivi-

ty zamerané na získanie poznatkov, overenie už získaných a osvo-

jenie si nových skúseností pri experimentovaní s vodou. Najmen-

šie deti si prostredníctvom nich v prvom rade upevnili návyk pra-

videlného umývania rúk, ako jeden z najlepších spôsobov na od-

stránenie baktérií a predchádzanie prenosným ochoreniam. Šetr-

ný spôsob púšťania vody z vodovodu, sprchovanie a zbytočné vy-

lievanie vody bolo obsahom prezentácie z portálu www.

kozmix.sk, ktorú deti s údivom sledovali.

Tému globálneho otepľovania sme si spoločne s deťmi 

priblížili experimentovaním s  ľadom a vriacou vodou. 

Vodu deti prelievali z nádoby do nádoby a hovorili si: 

„Ani kvapka nazmar!” Načrtli sme aj tematiku znečisťo-

vania vôd rôznymi zdrojmi a zahrali sa na zachraňova-

nie morských živočíchov zamorených ropnou škvrnou, 

na čistenie vodných tokov od odpadu (lovili z nádoby 

umelohmotné vrchnáky). Nezabudli sme ani na starost-

livosť o  izbové rastliny. Poliali sme ich zhromaždenou 

dažďovou vodou. Na sáčok naplnený vodou sme kresli-

li slniečko, oblaky a šípkami zaznačovali kolobeh vody v prírode. 

Najviac sa deťom páčila relaxačná časť dňa, kedy počúvali prírod-

né uspávanky. V rytme zurčiacej horskej bystriny a za spevu vtá-

kov v lese zhotovili krásny vodopád. Tanec so šatkami a improvi-

zácia pohybov na symfonickú skladbu Bedřicha Smetanu Vltava 

bol vyvrcholením dňa. 

Snahou našej školy je naučiť deti chodiť s  otvorenými očami 

a vnímať prírodu a svet ako prirodzenú súčasť nášho života. Ak-

tivitami zameranými na podporu a ochranu životného prostredia 

im chceme priblížiť potenciál, ktorým disponujú a zdôrazniť tak 

dôležitosť ich smerovania a postojov do budúcna.

 Dana Molnárová, ZŠ Komenského 21, Nesvady

V  dňoch 6.-7. apríla 2017 sa v  ZŠ na Komenského ulici č. 21 

v  Nesvadoch konal zápis detí do prvého ročníka. Rodičia detí, 

ktoré dovŕšili šiesty rok svojho života k  nám na základe pozvá-

nok vyvesených na stránke školy, v  MŠ, na verejných priestran-

stvách a správy vyhlásenej prostredníctvom obecného 

rozhlasu, priviedli svoje ratolesti, aby sa prvýkrát pre-

zentovali na pôde základnej školy ako budúci prváci.

Novinkou pri zápise bola možnosť v predstihu, elek-

tronicky vyplniť prihlášku k zápisu do základnej školy. 

Rodičia si pochvaľovali hladký, nerušený, aj po tech-

nickej stránke kvalitne zabezpečený priebeh zápisu. 

Prihláška bola zavesená a  pre rodičov prístupná na 

webovej stránke základnej školy. Ku dňu zápisu bolo 

prostredníctvom elektronickej prihlášky do 1. ročníka 

ZŠ prihlásených 21 detí. Kým sa v deň zápisu dve uči-

teľky zaoberali s deťmi, rodičia si mohli skontrolovať 

údaje vyplnené v prihláške, vytlačiť a podpísať ju. 

Samotnému zápisu predchádzalo už tradičné stretnutie riaditeľ-

ky, učiteliek základnej školy s rodičmi detí – predškolákov. Aj tento 

školský rok ho iniciovalo vedenie oboch materských škôl. Na mi-

moriadnom sedení v priestoroch MŠ si obe strany okrem základ-

ných informácií o priebehu zápisu vymenili poznatky a skúsenos-

ti o  potrebe citovej zrelosti detí pred vstupom do školy, zavede-

ní pravidelného spánkového režimu detí, ako základného predpo-

kladu pri zvládaní náročných úloh v prvom ročníku. Rozvoj gra-

fomotorických zručností, komunikačných schopností, slovnej zá-

soby, schopnosť vyjadrovania svojich myšlienok, názorov, potrieb 

na sedeniach učiteľky zdôrazňovali najviac. Obracali sa na rodičov 

s prosbou o odstránenie prípadných defi citov, nedostatkov vo vy-

jadrovaní sa a zdravotných problémov ešte pred nástupom do pr-

vého ročníka. Na zreteli pritom mali hlavne základné potreby detí, 

ich potenciál a možnosti na rast výkonnosti. Primeraný a správny 

rozvoj osobnosti detí totiž predpokladá vytvorenie a zabezpečenie 

vhodných podmienok.

Zápis do prvého ročníka bol 

pre 30 detí a  ich rodičov nepo-

pierateľne slávnostným aktom. 

Zameniť prostredie MŠ za nové, 

ešte len málo známe priestory 

školy, predstaviť sa a prezentovať 

svoje zručnosti a  schopnosti po-

trebovalo poriadnu dávku odva-

hy. Zábavné a pútavé aktivity, hry 

s  farebnými a  netradičnými po-

môckami však zvládli všetky deti 

s humorom a nadhľadom. V učebni I.A triedy vládla počas dvoch 

dní pohoda, dobrá nálada, veselé debatenie a hranie, čarovanie. 

Budúci prváci neodchádzali zo zápisu s  prázdnymi rukami. 

Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského č. 21 pre ne pripravi-

lo množstvo darčekov. Knihami obdaroval deti aj miestny podni-

kateľ. Deň zápisu fotografi cky zdokumentoval učiteľ a  pomáhali 

mu aj naše pomocníčky, žiačky ročníkov 2 až 4. Fotografi e so Za-

jkovcami a s riaditeľkou majú deti a ich rodičia k dispozícii a k na-

hliadnutiu na webovej stránke ZŠ.

Tešíme sa na naše spoločné septembrové zvítanie. Sme presved-

čení, že bude rovnako radostné, naplnené optimizmom a očakáva-

ním z nových zážitkov vo veľkej škole. 

 Dana Molnárová, ZŠ Komenského č. 21 Nesvady

Voda naša každodennáVoda naša každodenná

Novinka pri zápise detí do ZŠNovinka pri zápise detí do ZŠ
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Jubilejnú výstavu Júliusa Déžiho otvori-

li v Studio Galérii 21. apríla 2017. Oslavu-

je sa ňou vlastne dvojité jubileum – Július 

Déži dovŕšil 65 rokov a tvorí 15 rokov. Vý-

stavu otvoril slávnostným príhovorom, ria-

diteľ Základnej umeleckej školy v  Hurba-

nove PaedDr. Juraj Svitek. Július Déži ho-

voril o  svojej tvorbe a  svojich dielach na-

sledovne:

Ako ste začali tvoriť?

– Drevorezbu som sa začal učiť autodi-

daktickou metódou, moja technika sa stále 

zlepšovala po dlhej ceste nadobúdania skú-

seností. Táto výstava je mojou jedenástou 

v rade samostatných výstav.

Ako vzniká drevorezba?

– Najprv kúpim surovinu, zvyčajne dre-

vo z lipy či jelše, prípadne ovocného stro-

mu. Drevo potom Zsolt Katona nareže na 

mieru v stolárskej dielni v bývalej pekárni. 

Doma nakreslím na papier ornament, kto-

rý nanesiem na drevo. Ornament vyrežem, 

túto fázu nasleduje morenie. Hotové dielo 

má zvyčajne miery 60×40 cm, váži 2 kg.

Kam sa dostanú hotové diela?

– Väčšina mojich diel je vytvorená na zá-

kazku (hlavne podložky pod trofeje) ale-

bo na nejakú slávnostnú udalosť či súťaž. 

Pravidelne sa zapájam do súťaže Výtvarné 

Spektrum, na ktorej sa zvyčajne umiestnim 

v  prvej trojke. Moje diela zväčša ostávajú 

na Slovensku, ale podaktoré putujú do Ma-

ďarska, či dokonca Kanady alebo Austrálie. 

Veľa svojich diel som daroval rôznym in-

štitúciám, ako napríklad portrét Sándora 

Petőfi ho miestnej organizácie Csemadok, 

portrét Petra Pázmáňa miestnej základnej 

škole s  vyučovacím jazykom maďarským, 

portrét Komenského dostala miestna zá-

kladná škola s  vyučovacím jazykom slo-

venským, a  portrét pápeža Jána Pavla II. 

dekoruje miestny katolícky kostol.

Venujete sa výlučne drevorezbe?

– Nie. Vytváram aj grafi cké diela a maľ-

by – olej, akryl... Na každom mojom obraze 

sa nachádza vyvalený strom, ktorý symbo-

lizuje ničenie životného prostredia. V po-

slednom čase sa venujem aj pyrografi i, čo 

znamená vypaľovanie do dreva pomocou 

vypaľovacieho pera.

Aké diela môžeme vidieť na jubilejnej 

výstave?

– Táto výstava – ktorá je mojou treťou 

samostatnou výstavou v  Nesvadoch – je 

vlastne prierezom 15-ročnej tvorby. Na-

chádzajú sa tu diela môjmu srdcu najbliž-

šie – portréty slávnych osobností, zátišia, 

sakrálne diela, diela s poľovníckou temati-

kou. Výstava je otvorená do 19. mája 2017, 

denne od 8:00 do 17:00 hod.. Každého sr-

dečne očakávame.  Henrietta Dobosi

15 rokov v čare drevorezby

i t lá k j di l i bý l j ká i
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A beiratkozás eredménye:
Magyar iskola 20 gyerek, 

szlovák iskola 30 gyerek.
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Letná rekreácia pri 
Balatone

Balatoni tábor

Centrum voľného času Nesvady

Szabadidőközpont Naszvad, 

Novozámocká 21, tel.: 76 92 391, 

www.cvcnesvady.estranky.sk, 

facebook: Centrum Voľného Času Nesvady

Miesto - Helyszín:  Siófok
Termín / Időpont: 

10.-16. júl 2017 / 2017. július 10-16.
Hláste sa, kým je voľné miesto!

Addig jelentkezz, amíg van hely!

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Eduard Keszi, Bryan Lakatos, 

Hanna Čepregiová



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Helena Barkociová (80),  Imrich Stojka (49), 

Dibusz Vince (90),  Tarics Irén (67), 

Ján Lakatos (55),  Farkas Teréz (76), 

Ľudovít Barkoci (94),  Viktor Nagy (33), 

Nagy Lujza (81),  Michal Keszi (76), 

Lebó Jenő (69),  Gabriel Kürti (40), 

Pásztó János (66),  Száraz István (68)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Megemlékezés
„ Kimegyünk a temetőbe,
ez a sírkő nem fed mást,
mint egy drága fi atal
testvért, férjet, édesapát.”
Fájó szívvel emlékeztünk meg 2017. április 
1-jén halálának 10. évfordulóján

GYARMATY Istvánra
Nyugodjon békében az ógyallai temetőben.
Emlékét örökké őrzi

a gyászoló család


