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Önkormányzati lap

Tisztelt polgártársak!
Ma Ön a kezében tartja a
községi újság első számát.
Már régen készülünk arra,
hogy újságon keresztül is informáljuk községünk polgárait. Legalább negyedévente
szeretnénk ezt a lapot kiadni
és bízom benne, hogy sokan
vagyunk, akik nemcsak olvasni, de írni is szeretnének
ebbe az újságba. Jó lenne,
ha ez az újság gyakrabban
jelenne meg bővebb tartalommal.
Sikeresen zártuk a 2008-as
évet. Bezártuk a régi szeméttelepet és hamarosan megnyílik a „gyűjtő udvar“, ahol
a szemét osztályozva lesz és
rendszeresen elszállítjuk a
hulladék nyersanyagot.
Bérlakásokat adtunk át 4356 m2 területen 12 fiatal
roma családnak, akik nagyon megvannak elégedve.
Hiszem, hogy csak rendes
családok kaptak lakást és sokáig jól fog nekik szolgálni. A
roma negyedben és a helyi
temetőben több mint 1 km
hosszú járdát építettünk ki
európa úniós támogatásból.
Sikerült 5 ha szántóföldhöz
jutnunk /megvásárolni és átíratni/, melyre községünkben
új lakóházak fognak épülni.
Sajnos a földtulajdonosok
mindíg drágábbért szeretnék
eladni a földjeiket. Igaz, hogy
a múlt évben nem tartottunk
falunapot, de annak ellenére nagyon sok kultúrális és
sportesemény volt községünkben, melyeken mindíg
sok volt az érdeklődő.

Terveket készítettünk és készítünk a község további fejlődése érdekében. 2009-ben
16 új alacsony konfortú lakást építünk, melyre az állam
75 %-os hozzájárulást ad. A
Nyitra-i Vízművek kiszélesítik
a tisztítóállomást és befejezik
a község csatornahálózatát.
Továbbá kiépítik a vízvezetéket és a csatornahálózatot az
új lakótelepeken /a pósta és
a Perix mellett/.
Készek a terveink községünk
főterének rendezésére, az
utak és a járdák megjavítására. A legszükségesebb
helyeken. Sportpályánkat
szeretnénk kibővíteni egy
műfüves kispályával 40x20
m területen és szükséges
volna megjavítani az iskolák és óvodák épületeit. A
csatornahálózat kiépítése
után szeretnénk befejezni
az úthálózatokat és a járdákat és ezzel megszabadulni
az esővizes pocsolyáktól.
Nagyon reméljük, hogy a mi
községünk is szerencsésen
pályázik majd az Építészeti
Minisztériumban.
Tudom, hogy nem mindenkinek tettünk a kedvére és
nem is tehetünk, de az igények nagyok és a pénzből
nincs sok. Jó tudni, hogy a
2008-as költségvetés aktív
volt és már csak rajtunk múlik, hogy hogyan használjuk
fel a 2009-as évben.
Az országos lapokban sokat olvashatunk a gazdasági válságról, biztosan elér
községünkbe is és az egyes

ingyenes

polgárokhoz is. Ha nem is
leszünk gazdagabbak, de
azért jutalmazni tudunk
nemcsak pénzzel, de elismeréssel is. Viselkedjünk tisztelettel azokkal szemben,
akik ezt megérdemlik. Büszkék lehetünk sportolóinkra,
tűzoltóinkra, táncosainkra,
a jól tanuló diákjainkra és
minden polgártársra, aki
jól és becsületesen végzi a
munkáját. Büszkék akarunk
lenni községünkre „Nagymagyarra“. Ez a szép nagy

község nemcsak a miénk, de
a környező 12 ezer lakósé is,
akik ide járnak a bankokba,
üzletekbe, templomba és
az egészségügyi központba.
Nemsokára ez a falu itt a főváros mellett várossá alakulhat, hogy még gyorsabban
fejlődhessen.
Kívánok Önöknek boldog és
sikerekben gazdag új évet
és sok örömet.
Ing. Matiaško László
Polgármester
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Fejezetek Nagymagyar község krónikájából
(Nagymagyar község krónikájában olvastuk)
Vásárok

Nagymagyar községnek emberemlékezet óta volt vásárjoga – olvashatjuk a krónikában.
A községi képviselőtestület
1925-ben 37/3 számú rendeletében felújíttatta a községi
vásárok megtartását. Az országos vásárok napjai a következők voltak: Február 16. –
Húsvét- Úrnapja előtti szerda-i
nap, búcsú napja szeptember
14., november 5., és karácsony
előtti szerdai nap.
A környező falvakból sok látogatója volt az – állatvásároknak – 1931-ben a község
mérlegházat épített. A mérlegdíjak a község jövedelmét képezték. A háború előtti években hetenként kétszer
hetipiac is volt.

A köztársaság fája
Kevesen tudják, hogy a falunkban még két fa őrzi a
Csehszlovák
Köztársaság

megalakulásának emlékét.
1928-ban a Csehszlovák Köztársaság megalakulásának
10 éves évfordulója alkalmából ünnepélyes zenés felvonulás volt a község utcáin.
Az évforduló emlékére a község főutcáján ( a jelenlegi
Jednota Supermarket, buszmegálló) 10 darab emlékfát
ültettek. Ezek közül jelenleg
már csak két darab található,
a többi kipusztult. Az utókor
nagyobb tiszteletet biztosíthatna a 60- éves emlékének.

A nagymagyari iparosok
és az ipartársulat
Az 1872-ben kiadott ipartörvény felszámolta a céheket és
biztosította az ipargyakorlás
szabadságát. A nagymagyari
céhek is megszüntek. Az iparosok viszont 1836- ban társulatot alapítottak. Ezen társulat
legfőbb célja volt az elszegényedett iparosok, illetve azok

Életmód
Mit is árul el rólunk? Mindent.
Kifejezi azt, hogyan is telnek mindennapjaink. Hajszoljuk
e a pénzt, hogy még több tárgyat vehessünk meg, azzal
a titkos vággyal, hogy akkor majd boldogok leszünk. Közben pedig a testünk belefárad, elménk szüntelen pörög,
lelkünk nyugtalan. Az áhitott boldogság pedig elmarad,
mert rájövünk, hogy időközben új igényünk támadt és ha
majd az meglesz, majd akkor......
Vagy, lehet másként is?
Cseréljük fel egyszer a TV-képernyőt egy kiadós sétára, ahol
friss levegőt szívunk és valóságos dolgokat látunk. Észrevesszük magunk
körül a szépet?
Át tudjuk élni a
pillanat gyönyörét? Merjük reggel mosolyogva
kezdeni a napot!
Adjunk szeretetet és legyünk rá
készek befogadni! Mindezt megtehetjük.

családtagjainak
segélyezése és
eltemettetése.
Az ipartársulat
1875-ben kibővitette alapszáblyait, amelyet a magyar
„ Földmüvelés,
Ipar és Kereskedelemügyi Minisztérium ”
jóváhagyott. Ennek alapján
az ipartársulat foglakozott: tanoncszerződéssel, felaszabadítással, segéd és tanoncközvetítéssel. Távolabbi céljuk volt
tanonciskola létrehozása, amit
nem sikerült megvalósítani. A
régi álom azonban valósággá
vált 1992. szeptemberében,
amikor megalakult Nagymagyaron a Középfokú Szakmunkásképző Magániskola.

Müvelődésünk a múltban
1922-ben alakult a Nagymagyari Mükedvelők Köre.

Céljuk volt a mükedvelői előadások rendezése, bemutatása, szoros együttmüködés
a sportszervezettel. Lekesedésük, szorgalmuk szinte
hihetetlen mai szemmel. Az
1935-ös évben négy színdarabot adtak elő, a sportszervezet pedig bemutatta
a Mágnás Miska és a Nótás
Kapitány címü operettet.
Elődeink azt tartották, hogy
az emberi kapcsolatokhoz,
barátságokhoz, szerelmek
kialakulásához nagyban hozzásegítenek a színjátszási
próbák.
HUS

A választás lehetősége mindenki kezében ott van. Éljünk
hát vele!
Jó tanácsot, módszereket ma már bárhol találunk. Mindenki kedvére válogathat a táplálkozási útmutatók, szellemi, lelki gyakorlatok közül.
A művészet, megtenni, meglépni, magamért. Ha én jól
érzem magam az nemcsak az én javamat szolgálja, hanem mindenkiét. Csak egészséges fizikai testtel, épp elmével, kiegyensúlyozott lélekkel tudunk a családunknak
a legtöbbet nyújtani.
A szeretetet magunknál kell kezdeni. Szeressük hát magunkat annyira, hogy minőséges táplálékkal erősítsük
testünket. Gondolatainkat a szépre és jóra irányítsuk, lelki
gyakorlatokkal váljunk kiegyensúlyozottá. Egy egészséges,
mosolygós, nyugodt anya-apa-ember igazi kincs a körülötte élőknek. Kívánom tehát mindnyájuknak, hogy találják
meg az utat a saját testi-szellemi-lelki egészségük felé.
Ha úgy érzi változtatni szeretne szívesen várjuk a Szivárvány életmódközpontban, ahol: bejelentkezésre működik pedikűr és talpmasszázs, szoptatási tanácsadás igény
szerint szervezünk előadásokat, szülésre való felkészítést,
egyénileg kineziologiai oldás a „One Brain“ Egy Agy módszer segítségével bővebben a www.szivarvany.sk
Mezei Krisztína tel. 0907 735 851
Mail: kristina.mezeiova@gmail.com
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A Nagymagyar-i Nyugdíjas Klub életéből
A községi vezetőség jóvoltából, (egy régi családi házat újított fel) a helyi nyugdíjasok lehetőséget kaptak,
hogy méltó helyen klubot
alapítsanak.
A „nagy nap“ 1976. február
27-én valósult meg, első elnöke Strelka Lajos volt.
Az első évek nagyon sikeresek voltak, hiszen nem
volt olyan nap, hogy páran
ne jelenjenek meg a klub
helyiségében. Az asszonyok
kézimunkáztak, a férfiak
kártyáztak, de közben jól
elszórakoztak egymással és
TV-t néztek, rádiót hallgattak. Tavasztól őszig kivették
részüket a társadalni munkákból: helyi közterek, temető takarítása, virágágyasok gondozása.
Közösen voltak egy, vagy
több napos kirándulásokon, többek közt Gombaszög, Kraszna Horka, Betlér,
Rozsnyó Vöröskő szépséges
helyeit nézték meg, de Magyarországon pl. Sopron,
Fertőd, Bükfürdőn is.
Egyhetes rekreációt a járási
szociális hivatal biztosított
több esetben is az érdeklődők számára, amikor a járás
területéről egy autóbusszal vitték a nyugdíjasokat
Szlovákia, és Csehország
üdülőközpontjaiba is. Így a
résztvevők megismerkedhettek hazánk, és a határon

túli természeti és történelmi nevezetességekkel is. Az utóbbi
években
azonban
csökkent az érdeklődés. Több esetben
volt meghírdetve kirándulás, de kicsi volt
az érdeklődés, így
nagyon költséges lett
volna egy főre.
A kultúra terén a helyi iskola diákjai, valamint a Csemadok
kultúrcsoportja szórakoztatta a nyugdíjasokat. Varga Csaba
a helyi kultúrház volt
vezetője mindig szép
színházi előadásokat szervezett Győrbe, Komáromba,
Somorjára.
Ezen nyaralási és kultúrális
rendezvények, valamint a
klub életének kiadásaihoz
nagy részben hozzájárultak
a járási szervek és a Helyi
Községi hivatal. Nagy segétség lett kivált a magányosan élők számára, amióta
kedvezményes áron kapnak
ebédet a Magyar Tanítási
Nyelvű Iskola konyháján.
Nagy múltja van az Ecseri
Nyugdíjas Klub tagjaival
ápolt barátságnak. Az első
években minden évben
találkoztak. Egyszer itt nálunk, máskor Ecseren. Ezen
találkozók a reggeli órákban
városnézéssel kezdődtek.

Az ecseri klub vezetőségi
tagjaival voltunk a Budapesti Nemzeti Múzeumban,
Bazilikában, Parlamentben.
Az ecseriek a mi idegenvezetőnk segítségével többek
közt Pozsony, Komárom
nevezetességeit, valamint
Vöröskő és Bajmóc várát
nézték meg.
Pénzügyi források csökkenésével már a találkozókat
csak két évenként rendezzük meg. Azonban a baráti
hangulat nem csökkent.
Nagyon jól érzi magát
mindenki. Jó elszórakozni,
sőt dalra fakadni és táncra
perdülni is. És hát az ecserieknek nagyon jó, sok éves
tapasztalattal rendelkező
ének és tánccsoportja van,
s akár nálunk, de náluk is ők
adják meg a jó hangulatot.
Az utolsó 2008-as találkozóról élményeket az ecseri
Cserfa ujság hasábjairól olvashatjuk.
A mi klubunkból – tagjainkból már hiányzik a több
mint 30 évvel ezelőtti nagy
lelkesedés. Évkőzben már
csak vasárnaponként pár
férfi jár a klubba.
A klub vezetősége szükség
szerint összeül, szervezni,
megbeszélni.
Tagsági összejövetel hagyományosan
karácsony
előtt van, amikor megemlékeznek az évben elhúnyt

tagokról, köszöntik a jubilánsokat, s frissítők mellett
szórakoznak.
Farsangban van az évzáró, amikor értékelve van
az előző év tevékenysége,
és megvitatva a következő
lehetőségek, javaslatok. A
kultúrház vezetője biztosítja a zenét, amikor mindenki
elfelejtve „ fájós“ gondjait
vidáman énekel és táncol.
Ezeken az összejöveteleken
felváltva szerepelnek a helyi iskolák diákjai, Valamint
a MINI TINI tánccsoport
Mészáros Marianna vezetésével. A karácsonyi összejövetelekre a speciális iskola
diákjai mindig sajátkezüleg
készített kis emléktárgyakkal kedveskednek.
A nyugdíjas klub tagjai ezúton mondanak köszönetet
mindenkinek, aki bármilyen
módon segítette, szebbé
tette nyugdíjasaink napjait.
Az utóbbi években külön szép rendezvény, amit
ugyan nem a klub szervez,
de meghívást kap minden
nyugdíjas a szép kultútműsorral értékes előadásokkal
egybekötött nyugdíjas délutánra, ahol az előadások
után frissítők mellett jól lehet szórakozni. Ezért is hálás
köszönet a szervezőknek.
Baráth Imre
nyugdíjasklub elnöke
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A nagymagyari Művészeti
Alapiskola - 2008/2009-es tanév
A sikeres tanévkezdés után
a iskola képzőművészeti
szaka, Renata Lišková rajztanárnő vezetése alatt 2008.
október 29-én kirándulást
szervezett Pozsonyba. A
diákok ellátogattak a Bibiana nevű játszóházba, ahol
megtekintették a „Cirkusz“
című kiállítást. Kedvükre
szórakozhattak a sok érdekes, humoros és rendkívül

ötletes cirkuszi figura társaságában.
Iskolánk célja, bevezetni a
gyerekeket a zene, a festészet, az agyagozás csodálatos világába. Ezért minden
évben több alkalommal
koncert és színházlátogatást is szervezünk számukra.
November 28-án a Pozsonyi
Zenei Ünnepségek keretén
belül elhangzott ifjúsági
hangversenyre vittük el a
gyerekeket és néhány zeneszerető felnőttet.
Igazan szép élményekkel
tértek haza diákjaink. Ezt
követően „hangversenykritika-író“ versenyt hirdettünk nekik, amelyet Lunczer Gabriella zenetanárnő
értékelt ki.

Az adventi időszakban ellátogattunk a csákányi
Gyógy- és diagnosztikai
Intézetbe és kis hangversennyel kedveskedtünk a
központ lakóinak. Képzőművészeink pedig saját készítésű ajándékokkal lepték
meg az ottani gyerekeket
December 11-én, a már
hagyományossá vált „Karácsonyi koncertünkre“ került
sor. Két karácsonyi énekszám
után különböző
hangszereken
- zongorán, furulyán, keyboardon, hegedűn és
akordeónon előadott zeneszámok csendültek
fel. A díszítést
a képzőművészeti szak diákjai készítették,
amelynek címe:
„Angyalok és az
aranycsillagos
út az ég felé“
volt a címe. A
kisebb diákok
munkáiból összeállított kiállítás karácsonyi és téli motívumokból állt. December
17-én növendékeink a karácsonyi koncertből összeállított műsorral szerepeltek a
Pátria rádió élő adásában.
A tanítás utolsó napján
mendikálva kívántunk békés karácsonyi ünnepeket
a községháza alkalmazottainak.
A II. félévben újra megyünk
színházba. Február 5-én a
„Popolvár“ c. zenés mesejátékot tekintjük meg, 27én pedig a „Hattyúk tava“
c. balettelőadásra hívjuk a
komolyzene iránt érdeklődőket Pozsonyba.
Február végén a nyugdíjasoknak kedveskedünk néhány zeneszámmal. A fellépő

diákokat Emília Taláková,
Baráth Andrea, Bartalos
Imre, valamint
Vo n t s z e m ű
Gilbert zenetanárok készítik fel.
Az
iskolában közben
évfolyamversenyek
várnak ránk.
Márciusban, mint minden
évben versenyt hirdetünk a
kicsik és nagyok számára. A
legügyesebbeket ajándékkal lepjük meg és közönség
előtt koncerten és kiállításon
is bemutatják tehetségük és

szorgalmuk „gyümölcsét“.
Iskolánk a következő félévben is sok szeretettel várja a
zene és képzőművészet iránt
érdeklődő gyermekeket.
Dolán Éva, igazgató

Kis művészeink...

Terveink a következő félévre
Február

- a zenei és képzőművészeti szak
évfolyamversenyei

Március

1. Tavaszi koncert és a kiállítás megnyitása

Április

- a zenei és képzőművészeti szak
I. osztályosainak versenye
2. Tavaszi koncert és kiállítás a kultúrházban

Május

– a 7. osztályosok záróvizsgái

Június

– Végzőseink koncertje és a kiállítás
megnyitója
Nevelőhangversenyek a helyi,
valamint a környékbeli óvodák
és iskolák részére
Év végi záróhangverseny és kiállítás
megnyitója
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A ’’Ki, mit tud’’ versenyek szerepe
Az első ’’Ki, mit tud’’ tehetségkutató versenynek sok
magyarországi
híresség
köszönheti népszerűségét
még ma is.Érdekes módon
az akkori vezetés által is
támogatott tehetségkutató versenynek lehet ,hogy
csak figyelemelterelő feladata volt az akkori államapparátus problémái felől,
illetve szerepet töltött be
abban,hogy ne csak külföldi idoljai legyenek az akkori
fiatalságnak. Hazai előadók
,tehetségek népszerűsitése
volt a cél.
Most már mindegy, hisz
a nézők számára felejthetetlen élmény volt néhány
produkció.
A lényeg az, hogy 1966- ban
elindulhatott valami,amit
mindenki nagy érdeklődéssel figyelt
és a ma már ebből kialakult
’’Megasztár’’, vagy hasonló
műsorok nagy népszerűségnek örvendenek, miközben tudjuk, nem kis üzleti
fogás ez a tévétársaságok,
újságok, telefontársaságok
számára. De ami a legfontosabb számunkra, hogy
még nagymagyari vonatkozása is származott az akkori tévés ’’Ki,mit tudnak’’.
1968-ban Nagymagyaron
is sikerült megrendezni Bohus Marika tanító néni és

Kerekes Jenő tanító
bácsi vezetésével.
Ezt a tradíciót szeretném én is tovább
vinni, oly módon,
hogy minden évben
megrendezzük.
2006 – tól most már
a harmadik ’’Ki, mit
tud’’ - ot tudjuk magunk mögött. Biztos
sokan azt gondolhatnák, miért van
erre szükség, hisz a
tévében jobb és komolyabb ilyen műsort nézhetünk. Ez
igaz, csak illő hozzátenni, hogy az iskolások között már most
megmutatkozik néhányuk kiemelkedő
tehetsége, amit viszont
támogatnunk kell. Lehet,
hogy a most 9 éves ’’Kovács Janika’’ számára eldőlt,
hogy a színpadi pályát választja és tíz év múlva egy
országos műsor ’’Megasztárja’’ lesz. Beszélhetünk itt
énekesekről, zsonglőrökről,
versmondókról, vagy éppen egy kiemelkedő színész
köszönt majd vissza ránk a
tévé képernyőjéről Kovács
János személyében.
2008. december 5-én volt a
nagymagyari ’’Ki, mit tud’’ a
helyi magyar alapiskolával
karöltve, ahol 68 fellépő

mutatta be
tudását.
Ének kategóriában első
lett a Fehér Patrícia
–
Haramia
Anett páros,
a
második
pedig Bobis
Nikoletta. A
versmondók
között Csóka
Szilvia bizonyult a legjobbnak, s őt
követte Nagy
Tomi és Végh
Ádám.
December
10,11 – én a
helyi szlovák
alapiskolával
is létrejött a műsor, ahol
több, mint 200 szereplő
vett részt.
Mindkét műsor záróakkordjaként ’’Alex’’ bűvész érdekes műsorát követhettük,
aminek óriási sikere volt a
tapsviharból ítélve. ’’Alex’’ról, azaz Vörös Sándorról el
kell mondani, hogy 13 éves
korában lépett fel először
közönség előtt szintén hasonló tehetségkutató versenyen.

Számomra öröm, hogy ekkora sikere volt az utóbbi
’’Ki, mit tudnak’’, és remélem, hogy minden év decemberében megismételhetjük, és mindig lesznek új
arcok a fellépők között.
Nyársik Tibor
u.i.: A ’’Ki, mit tud’’ képei a
www.zlateklasy.sk weboldal fotóarchívumában tekinthetők meg.

NAGYMAGYARI HÍRADÓ
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ár a 17. században élt
nagy cseh pedagógus,
Ján Amos Komenský is rámutatott arra, milyen fontos a gyermekek számára az ismeretek
anyanyelven történő elsajátítása. A modern tudományos
kutatások is alátámasztják azt,
hogy az ismeretszerzés legtökéletesebben az anyanyelven
valósulhat meg. Ez hatványozottan vonatkozik az alapismeretek elsajátítására. A csak
anyanyelven megszerezhető
maximális ismeretszerzést – és
még sok más egyebet - igyekszik biztosítani községünk és a
környező települések magyar
ajkú diákjai számára a Nagymagyari Magyar Tannyelvű
Alapiskola.
Iskolánkban sokrétű tevékenység folyik. A tanításon kívül tanulóink számára étkezési

A Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola
lehetőséget és délutánonként
napközit biztosítunk. Az alsó
tagozatosoknak erdei iskolát,
a felsőbb évfolyamokba járóknak úszó- és sítanfolyamokat
szervezünk. Tanulóink minden
évben osztálykirándulások keretében megismerhetik Szlovákia és a környező országok
egyes tájegységeit. Rendszeres látogatói vagyunk a Komáromi Jókai és Győri Nemzeti Színház előadásainak. A
Pázmány Péter Alapítványnak
köszönhetően a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos
kiadásokat jelentősen mérsékelni tudjuk, esetenként pedig
ingyenessé tesszük.
Diákjaink számára az iskolán
ill. a falun belül is biztosítjuk
a szórakozási lehetőséget
a farsangi jelmezbál, Ki mit
tud vetélkedő, gyermeknapi
játékok, teadélutánok stb.
megszervezésével. Az érdekkörök széles választékát
nyújtjuk a gyerekeknek, pl.
számítástechnika, modern
tánc, ügyes kezek szakköre.
Akik ismereteiket tovább
szeretnék bővíteni, rendelkezésükre áll a matematikai,
szlovák nyelvi, anyanyelvi és a történelmi szakkör.

A kilencedikesek külön órákon készülhetnek a felvételikre. És mivel csak ép testben
ép a lélek, turisztikai-egészségügyi szakkör valamint
különböző sportkörök ( foci,
asztalitenisz) is működnek.
Tanulóink tehetségüket versmondással, énekléssel, táncokkal, színpadi jelenetekkel
is bizonyítják. Rendszeresen
műsort készítünk karácsonyra és anyák napjára. Nemzeti
ünnepeinkről sem feledkezünk meg: megünnepeljük
az 1848-as márciusi forradalmat, és megemlékezünk az
aradi vértanúkról is. Iskolánk

keretében működik a MINI
TINI tánccsoport, amelynek
táncosai számos hazai és külföldi versenyen szerepeltek
kitűnően.
Szinte minden tanulmányi és
sportversenybe bekapcsolódunk. Diákjaink becsületesen
helytállnak a megmérettetések során mind járási, mind
magasabb szinteken. Az elmúlt néhány év során iskolánk
diákjai közül többször kerültek
ki országos győztesek vagy
más dobogós helyezésűek, sőt
volt Kárpát- medencei szinten
is győztesünk. Ezek az eredmények azt tükrözik, hogy sok

a tehetséges gyerek a falunkban és a környékünkön, hogy
iskolánkban színvonalas oktatás folyik. Az oktatás eredményességét bizonyítja az a tény
is, hogy a kilencedikeseink az
országos, ún. Monitor tudásfelmérőkön rendre az országos átlag felett teljesítettek.
Idén február második hetére tervezzük a beíratást az
2009/2010-es tanév első évfolyamába. Minden szülőt,
akinek iskolás korúvá cseperedett a gyermeke, szeretettel várunk. Kérjük, hogy a
beíratáshoz hozzák magukkal
gyermeküket és annak anyakönyvi kivonatát is.
Aki többet szeretne tudni iskolánkról, képeket szeretne
megtekinteni diákjaink életéből stb., megteheti ezt a
világhálón keresztül is. Honlapunk: www.zsmzklasy.edu.
sk.A belépés módja: a nyitóoldalon található iskolánk
képe, annak bejárati ajtajára
kell kattintani az egérrel.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk mind az
iskolánkban, mind a honlapunkon.
Bohák Csaba
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A tánc az életünk

A tánc szórakoztató, vidám tevékenység, de ha úgy igazából
csinálod, felér egy sportteljesítménnyel. Táncolni pedig csak
szívből és igazán lehet.
Ez az álláspontja a nagymagyari MINI MAZSORETT, MIN JUNIOR és a MINI TINI tánccsoportok lelkes tagjainak is, akik nem
csak a helyi magyar iskola, nem csak a falu rendezvényeit
színesítik fellépéseikkel, de a környékbeli és távolabbi falvak
kultúrműsorainak is, mondhatni állandó szereplői.
Tánccsoportunk 13 éve, 1995-ben alakult meg. Dávid Erzsébet
tanító néni indította el a „lavinát”, mikor megkért, hogy segítsek az 1995-ös anyák napi műsorra táncot betanítani osztálya
táncos lábú és vállalkozó kedvű tanulóinak. Farkas Viki, Zsigó
Éva, Grello Denisza, Csóka Mónika és Takács Anita képviselték a lányokat, Balla Péter, Markó Karcsi, Szabó Arni, Horony
Tomi és Berner Romi képviselték a fiúk táborát. Ők voltak a
fejlődőképes kezdő parti. A 13 év alatt 80 táncos fordult meg
a tánccsoportban, tehát nagy volt nálunk a jövés menés. Volt
aki 1-2 hónap után abbahagyta a táncolást, mert sokallotta a
gyakorlást, és van olyan, aki már 10 éve lelkes tagja kis csapatunknak, ő Mikóczi Barbara. Van olyan is, aki már nem iskolás,
és felnőtt létére még mindig velünk ropja, ő Lengyel Edina.
A kezdetektől számítva több mint 60 koreográfiát tanultunk
be a legkülönfélébb táncstílusokban. Az évek leforgása alatt
több mint 30 segítő szülő vállalta a tánccsoport körüli egyéb
teendőket. Volt aki a díszlet megvalósításában, volt aki a varrásban, volt aki frizurakészítésben, sminkelésben és volt aki
fuvarozásban segített. Nélkülük messze nem lenne annyira
sikeres tánccsoportunk, mint ma. A táncosokról sem szabad
elfeledkezni, hiszen ők a főszereplői ennek a történetnek. Ők,
akiknek életük részévé vált a tánc. Egy-egy új koreográfia betanulásakor, hetente több alkalommal több órát töltenek tánctanulással és gyakorlással, ami nem kis megpróbáltatás. Na,
meg kondi is kell hozzá. Ezt a megfeszített tempót és a szorgalmas munkát jutalmazni is kell valamivel. Nem lehet mindig
kérni, jutalmazni is kell. Épp ezért minden évben egynapos jutalomkiránduláson vehetnek részt a táncosok és a körülöttük
tüsténkedő szülők is. Uticéljaink voltak: Dévény, Sandberg,
Zochová chata, Vöröskő vára, a Driny barlang és Lednice. Sőt
2008 nyarán 1hetes tánctáborban voltunk a Magas-Tárában,
Tatranská Štrba-n. Ez volt tánccsoportunk 1. tánctábora, de a
visszajelzésekből
ítélve
biztosan
nem az utolsó.
Lelkes résztvevői
vagyunk különböző táncversenyeknek is, ahonnan általában jó
eredményekkel
térünk haza. 2008
májusában immár
2. alkalommal vettünk részt a Zoltán
Erika tánciskolája
által
szervezett
moderntánc versenyen Budapesten, két csoporttal.
Mindkét csoport
e r e d m é ny e s e n
szerepelt. A MINI

JUNOR egy arany+ minősítést és egy 4. helyezést, a MINI TINI
pedig kér arany minősítést hozott haza. Ugyancsak jól szerepeltünk Nagyszombatban a TYRNAVIA DANCE OPEN táncversenyen, ahol csapatunk díjazott lett. Tavaly novemberben ismét
megrendezésre került a nyárasdi sportcsarnokban a TÁNCOLÓ
CSALLÓKÖZ című modenrtáncverseny. Mondanom sem kell,
hogy erre a versenyre sem mentünk hiába, a MINI JUNIOR a junior kategória 2. helyezéséért járó kupát hozta el, a MINI TINI pedig
a senior kategória 1. helyezéséért kapott serleget.
Ebből is látszik, hogy a rengeteg tánctanulás és gyakorlás
mégsem volt hiába. Ezt az tudja igazán aki a táncot teljes szívből és lélekből műveli, mert csak így lehet.
Mészáros Marianna

NAGYMAGYARI HÍRADÓ

Közélet - Oktatás

Szociális lakások bojkottjára szólítottak fel a projekt ellenzői

Tizenkét példaértékű roma
család jut bérlakáshoz
Nagymagyar.
Tizenkét,
egyenként 530 ezer koronás bérlakás épült a dunaszerdahelyi járásbeli roma
többségű községben. A
helyi roma bizottság közreműködésével választották ki a szerencsés családokat, akik a hétvégén
beköltözhetnek az összkomfortos, mégis alacsony
bérleti díjas lakásokba.
A bérlakások jelentős, 75
százalékos állami támogatással épültek. Eleinte
alacsonyabb komfortfokozatú házakat terveztek, de a roma közösség
közbenjárására,
önkormányzati támogatással és
a lakók hozzájárulásával

összkomfortos,
gázzal,
vízzel, villannyal, és külön
fogyasztási mérőműszerekkel felszerelt lakások
kerültek átadásra.
Az átadáson jelen volt
Ladislav Fízik, az építésügyi miniszter tanácsadója, a Roma Parlament
elnöke, és a roma kormánybiztos hivatalának
képviselője.
Mindketten elismerően szóltak a
megvalósult projektről és

annak megvalósításáról.
A terepszemlén üdvözölték a leendő lakókat, akik
épp az utolsó simításokat
végezték a házak környékén. A leendő lakók közül
a Rigó család nyilatkozott
lapunknak. A lakásokat
csodálatosnak tartják és
örülnek, hogy két gyerekükkel tágas, világos szobákban fognak lakni.
Ladislav Matiaško polgármester lapunknak elmondta, bár még a házak
környéke nincs befejezve,
minél hamarabb szeretnék
a lakók rendelkezésére bocsátani a lakásokat, hogy
ne kelljen tovább őriztetni. „Voltak ugyanis ellenzői
a tervezetnek, akik arra
buzdították a romákat,
hogy ne jöjjenek ide lakni, mert közös zuhanyzók
lesznek és istállókban
kapnak helyet. Ezek az
emberek betörték az ablakokat, tönkretették a friss
betonozásokat és szemetet hordtak a környékre“
– mondta a polgármester.
A lakásokra ugyanis sokan,
kb. 50-en jelentkeztek. A
kiválasztottak azok közül
kerültek ki, akik fiatalok,
nagy családdal éltek eddig
és dolgoznak. Rigó Imre,
a roma bizottság vezetője
úgy fogalmazott, példamutató családok kerülnek
a lakásokba. A bizottság
tagjai egyébként a továbbiakban a bérlakásokban
élők segítségére lesznek a
problémáik orvoslásában.
Ami a község további részét illeti, nemrég más negyedben is átadásra került
két kilenc lakásos bérház,
a jövőben pedig a közvilágítás és a főtér felújítását
tervezi az önkormányzat.
Utolsó simításokat végzik
a bérlakásokon
B. JÓZAN MÓNIKA

A nagymagyari szakközépiskola
Az iskola rövid jellemzése:
Az iskola 1992. szeptember 1-én indult, alapítója Horváth
Lajos, több mint 20 éves gyakorlattal állami középiskola
vezetésében, és mint szakoktató tanár. Fő cél volt az adott
régióban lehetőséget nyújtani a tanulóknak, hogy anyanyelvükön szerezhessenek szakképesítést.
A gyakorlati oktatás részben az iskolában, részben a környező magáncégeknél van biztosítva.
Nappali és távutas oktatás egyaránt folyik. Távutas oktatás
szlovák nyelven is folyik.
Az iskola megalapítása óta intézményünkben 422-en
szereztek segédlevelet és 371-en tettek sikeres érettségi
vizsgát.
Az iskola működése:
Az iskolán 10 állandó és 5 óraadó tanár tanít.Baráti kapcsolatot tartunk fenn a Budapesti Bánki Donát Szaktanintézettel 1994-től. Ez az iskola szintén autószerelőket
képez. Csereakciók keretén belül bővítjük szakmai ismereteinket.
Az iskolán 10 számítógéppel felszerelt szaktanterem működik az informatika és számítástechnika oktatására, valamint 8 írógéppel felszerelt terem a gépírás oktatására.
Kisebb könyvtár van a tanítók és diákok részére. Szintén
működik az iskola területén gyakorló műhely a kézi fémmegmunkálásra.
Sport:
Az iskola udvarán sportolási lehetőség van az újonnan épített többfunkciós műfüves sportpályán, ahol kézilabdázni,
kosárlabdázni, röplabdázni, teniszezni és futballozni lehet.
Az építkezés költségeit részben az Illyés Közalapítvány,
részben a szülők adományaiból fedeztük.
Iskolán kívüli tevékenység:
- fodrászversenyek
- bemutatók a gyakorlaton készített munkákból
- 	bemutatók a Fórum pedagogiky, JUVYR, ART Medzinárodný festival súkromných škôl rendezvényeken
- Falunapokon való részvétel
- 	Pályaválasztási börzén való részvétel Dunaszerdahelyen
- 	Kerületi 1. és országos 4. helyezés az Autoopravár JUNIOR-CASTROL versenyen
- 	Tanulmányi látogatások: Wolksvagen autógyárba, Autószalon Nyitrán, Pozsonyban, Beauty kozmetikai kiállítás és vásár, Trencsén a divat városa rendezvényekre
- 	Iskolai kirándulások: Budapest, Betlér, Trencsénteplic,
Pat, párkányi Vadas fürdő
Elérhetőségünk:
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Trhovisko 776/1
930 39 Zlaté Klasy
Tel/Fax: +421315691031
e-mail: info@sous-zlateklasy.sk
Az iskola vezetősége:
Az iskola alapítója és tujadonosa: Horváth Lajos
Igazgató:
		
Ing. Csicsay Éva
Igazgatóhelyettes:
Horváth Mária
Titkárság:
Varjú Mária
Az iskola Pozsonytól 30 km-re található
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Eseménynaptár

Obyvatelia našej obce - Falunk lakossága
Počet obyvateľov k 31.12.2008
Lakosok száma 2008. 12. 31-ig

3546

V roku 2008 sa narodilo 52 detí - 2008-an évben 52 gyermek született :
Horváth Kristián, Kartsonaki Anastasia, Radicsová Stela,
Sárközi Kevin, Botló Vojtech, Stojka Tibor,Dávid Damian,
Rigóová Sára, Danis József, Kovácsová Mária Elisabeth,
Síposová Dominika, Mezei Alexander, Sípos Radoslav,
Mezeiová Cecília Rebeka, Síposová Viktória, Rigó Nikolas,
Sipos Tomáš, Sipos Tony, Rigóová Paula, Kuki Karol, Horváth
Rómeó, Kiš Adrian, Kissová Sandra, Untermajerová Melany,
Mészáros Dominik, Horváth Tifani, Danis Radoslava, Kučerová Mária, Sléz Fabián, Danisová Laura, Rigóová Anna Kristina,
Rigóová Adriana, Horváthová Laura, Horváth Adorján Vojtech,
Mezei Vivien, Nesméryová Sofia, Danis Esteban, Lukovics
Levente, Slézová Jenifer, Marics Rebecca, Roman Viliam,
Šavel Kristián, - Danis Maroš, Daniš Erik, Csiba Zoltán, Fajtáková,
Botlóová Daniela, Rigó Nicol,Sípos Adrian, Tankó Patrik.
Veľa šťastia a zdravia, novorodenci! Sok sikert és egészséget, ujszulottek!
V roku 2008 zomrelo 28 občanov - 2008-ban 28 elhalázottunk volt
Daniš Pavol (51)
Botló Ľudovít (56)
Tomanovicsová Helena (77) Horváth Ján (55)
Farkasová Mária (59)
Rigó Norbert (33)
Radicsová Helena ( 85)
Valovičová Amália (78)
Gyökeresová Júlianna (89)
Zsigová Mária (85)
Hlinka František (53)
Botló Jozef (38)
Oros Karol (65)
Morvay Júlia (78)
Zsigó Anton (76)
Zsigmond František(73)
Osztrácka Etela (90)
Rigová Zuzana (56)
Merva Štefan (75)
Danišová Irena (58)
Ješková Marta ( 72)
Szighardt Rudolg (56)
Rigóová Katarína (56)
Hegyi František (51)
Vlahi Ľudovít (74)
Rigó Tibor (50)
Mervová Anna (86)
Kuruczová Júliana (71)
Česť ich pamiatke! Béke poraikra!

V roku 2008 bolo 24 sobášov – 24 házasságkötés a 2008-as évben

Varga Patrik – Szabóová Boglárka
Horváth Martin – Rigóová Diana
Farkas Róbert – Holocsiová Zuzana
Rigó Rudolf – Rigóová Klárisa
Cseh Ladislav – Bernáthová Melánia
Rigó Marcel – Rigóová Mária
Simon Tomáš – Vlahiová Denisa
Otta Daniel – Nagyová Silvia
Mészáros Martin – Botlóová Alexandra
Kurucz Zsolt – Tóthová Tamara
Danis Štefan – Danisová Olívia
Botló Vojtech – Danielová Sandra
Rigó Pavol – Farkašová Nikola
Horváth Ladislav – Bihariová Tímea
Kondwani Wongani Nyirenda – Zsigóová Éva
Rigó Jozef – Botlóová Éva
Németh Zoltán – Feketeová Mária
Ravasz Zoltán – Nagyová Éva
Botló Igor – Botlóová Magdaléna
Rigó Jozef – Ziembová Veronika
Razgyel Jozef – Csibová Žaneta
Mišalko Jozef – Horváthová Alexandra
PaeDr. Prokop Matej – Kupková Mária
Szikela Kristián – Szűcsová Barbara

A Nagymagyari Nyugdíjas Klub
2009. február 22-én vasárnap délután
17.00 órakor tartja évzáróját
a helyi kultúrházban.
Az iskola megnevezése: Magán Szakközépiskola Zlaté Klasy
Címe: Zlaté Klasy, Trhovisko 776/1
A 2009/2010-es tanévben a következő szakokat nyitjuk:
3 éves szakok,
amelyek záróvizsgai bizonyítvánnyal
és szakmunkáslevéllel fejeződnek be:
- fodrásznő
- varrónő
- autójavító-műszerész
- asztalos
- villanyszerelő
4 éves érettségivel végződő
szakok:
- kozmetikus
- marketing dolgozó
2 éves felépítményi szakok
a záróvizsgával befejezett szakok után:
- vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén
- gépészet
- elektrotechnika
- hajkozmetika

A felsorolt szakok távúton is
elvégezhetők. Konzultációk
szombati napon történnek.
Felvételi vizsga nincs.
Az érdeklődő diákok és
szülők az iskolánkat bármelyik napon megtekinthetik.
Nappali tagozaton az oktatás tandíjmentes. A távutas
oktatásért viszont tandíjat
kell fizetni.
Bővebb
információ
a
031/5691031-es telefonszámon vagy személyesen az
iskolában.

