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Önkormányzati lap

Köszönet

Az emberi természet legmélyebb elve
a megbecsülés vágya
Községünk képviselőtestülete 2008.12.15-i ülésén a kultúrális és iskolai
bizottság ajánlására jóváhagyta a legjobb diákok
és felnőttek megjutalmazását, akik méltóképpen

képviselték községünket
a 2008-as évben. Megjutalmazásuk ünnepélyes
keretek között történt
2009.1.22-én oklevél és
könyvvásárlási utalvány
formájában /10és 20 €

értékben/. A jutalmakat
Ing.Matiaško László községünk polgármestere
és Ing. Sill Tímea irodavezető adták át. Az ünnepségen az alapiskolák jól tanuló diákjai és
pedagógusai, sportolók,
tűzoltók és többszörös
véradók vettek részt.
(folytatás a 3. oldalon)

ingyenes

A tartalomból

Gál Tamás gyermekműsora

Farsang az oviban

Nyugdíjasok évzárója
Koszorúzás a temetőben

NAGYMAGYARI HÍRADÓ

PNEUSERVIS

Kontakt:
Zlaté Klasy
Hlavná 18

Horony Vendelín
Zlaté Klasy

kvalitné
výrobky

výmena a predaj kvalitných pneumatík
za dostupné ceny
kerékcserék és kiváló minőségű
gumiabroncsok kínálata
elérhető áron

za dostupné ceny

otváracia doba / nyitvatartási idŐ
pondelok - piatok / hétfő - péntek

7.OO - 12.30

13.00 - 17.00

sobota / szombat

Otváracia doba:

8.00 - 12.00
Zlaté Klasy 833 (pri Hlavnej ceste)
Nagymagyar 833 (Főút mellett)
Tel.: 0905 921 001

Po-Pi: 8:00-12:30
13:30-17:00
So:
8:00-12:00

VÉ!

VŽDY ČERST
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Közélet

Köszönet
(folytatás az első oldalról)

A szlovák nyelvű alapiskola részéről a következő pedagógusok részesültek jutalomban:
Ing.Zuzana Nagyová, Mgr.
Gabriela Feketevíziová - a diákok felkészítéséért a “Maťko
Šalianský” szavalóversenyre,
- Mgr.Edita Soósová - a diákok felkészítéséért a modern
táncversenyre,
- Eva Schavelová - a diákok
felkészítéséért a bibliai olympiára,
- Mgr.Miluška Kolláthová - a
diákok felkészítéséért az UNICEF területén,
- PaeDr.Gertrúda Farkašová a
kisegítő iskola igazgatónője a diákok iskolán kívüli tevékenységéért,
A szlovák tanítási nyelvű alapiskola legsikeresebb diákjai:
Friderika Tóthová, Romana
Bordášová, Jozef Rigó a modern táncok versenyében elért
l.helyezésért, Szilinszká Diana,
Kristína Sillová,Friderika Tóthová a bibliai olympián elért
2.helyezésért.

A magyar tannyelvű alapiskola részéről a következő
pedagógusok részesültek jutalomban:
Bohák Csaba - a nagyon sikeres történész csapataink
felkészítője, a község kultúreseményeinek aktív részese
/Anyák Napja, falunap, március 15. stb./,
Mészáros Marianna - a MINI
TINI tánccsoport vezetője.
Táncosai Csallóköz, Mátyusföld falunapjainak aktív
résztvevői, a helyi kultúrális
események legaktívabb részesei, járási, megyei sőt magyarországi táncversenyek
helyezettei.
Mikóczi Barbara a legügyesebb táncoslány.
A magyar tanítási nyelvű
alapiskola legeredményesebb tanulói a 2008-as évben:
Prehasko Denisz /Olgya/,
Csóka Szilvia /Nagymagyar/,
Simon Katalin /Nagymagyar/.

A művészeti alapiskola részéről jutalomban részesült Mgr.
Renáta Lišková pedagógus
valamint Tóth Dominik “Rendőrség gyerek szemmel” című
versenyen és Pörsök Noémi
“A nő és a virág” című versenyen elért eredményeikért.
Jutalomban részesült id. Zsigó József tűzoltóparancsnok
a Pajger Ferenc emlékére
rendezett esti tűzoltóverseny
megszervezéséért.
Jutalomban részesült Mikóczi
Lajos a sportszakosztály 80.
évfordulójára rendezett kupamérkőzések megszervezéséért, valamint Vlahy Árpád és
Lakatos Antal, akik méltó példaképai a fiatal sportolóknak.



A véradók közül jutalmat
kaptak Belay Lajos gyémánt
érmes és Gubela Otto ezüst
érmes véradók.
Aki vért ad, az tudatában van
annak, hogy az emberi élet
mennyire törékeny, hogy az
ember milyen hirtelen válhat
tehetetlenné, kiszolgáltatottá,
olyanná, aki segítségre szorul.
Aki vért ad, az felelőséget vállal. Személyes gesztust tesz,
méghozzá olyan embernek,
akit nem is ismer. Ez csodálatos emberi hozzáállás!
Kiemelt legjobbjainknak
köszönjük az eredményes
munkájukat és sok sikert
kívánunk!

Fejezetek Nagymagyar község krónikájából
Az autóbusz közlekedés kezdetei
A községnek vasútállomása
nincs. A legközelebbi vasútállomás Úszor. 1924 – ben
rövid időre volt itt már autóbuszjárat, melyet Dey János csörgei lakos indított,
de ez hamarosan megszünt

s utána alakult meg 1926
– ban a helybeli lakosokból
álló autóbusz-részvénytársaság. Ezen részvénytársaság 1928. évben felszámolódott, az autóbuszjárat
koncesszióját – a társaság
akkori söfőrje – Szabó Gyula vette át. A járat naponta
3-4-szer közlekedik.
1927 – től kezdve közvetlen autóbusz közlekedés van Nagymagyar
– Pozsony között, naponta
háromszori járattal. Ezen
autóbusz járat első tulajdonosa Ellinger pozsonyi

lakos. Közben Cziffra Imre
ligetfalusi lakos egy másik
járatot is létesített – Jóka –
Pozsony között, Nagymagyaron keresztül – szintén
napi három járattal.
Az autóbusz közlekedés
mellett a krónikás megemlíti azt is, hogy 1929 – ben
magánautója van Csenkey
lajos állatorvosnak és Dr.
Raáb József orvosnak.
A krónikából megtudhatjuk azt is, hogy a motorizmus gyors fejlődésenek
jóvoltából,mit hoztak létre
a községben.: A községen
keresztül az utóbbi időben
nagyon megnövekedett az

autóforgalom, 1932. évben
Franekl Adolf helybeli lakos
– benzinkutat – állított fel a
község főutcáján (az izraelita templom udvara előtt)
– jelenlegi Zdenka üzlettel
szemben.
A krónika elmondja azt is,
hogy a nagymagyari gazdák a földművelésben milyen gépeket használtak:
Nagymagyar községben
első gőzcséplőgépet a
gazdák közösen szerezték
be 1890. évben – tulajdonosok voltak: Ágh József,
Németh József, Pajor Antal,
Pajor Ferenc.
- hus-



NAGYMAGYARI HÍRADÓ

Oktatás

A Művészeti Alapiskolában az elmúlt hetek a versenyek
és koncertek jegyében zajlottak
Növendékeink számára rendkívül fontos, hogy a zene és
zeneelmélet tanulása mellett
kapcsolatot tartsanak az élő
zenével. Ezért több alkalommal hívjuk meg őket színházba
vagy hangversenyre. Legutóbb
február 5-én a „Popolvár“ c.
mese balettre látogattunk el
Pozsonyba. Ez a darab főként
kedves, mesés tartalmával és
változatos sokszínű díszleteivel
ragadta meg a gyerekeket.
Február 22-én viszont diákjaink
járultak hozzá a nyugdíjasok ös-

szejövetelének kultúrműsorához. Négy kis zenészünk lépett
fel: Keszőcze Krisztina furulyán,
Duducz Anita és Sipos Aurél
zongorán, Mózes István pedig
keyboardon játszott egy-egy
darabot. Felkészítő pedagógusaik Lunczer Gabriella, Emília
Taláková, Dolán Éva és Bartalos
Imre voltak
Március iskolánkban az évenként
megismétlődő évfolyamversenyek időszaka. A legkisebbek
és a végzős hetedik osztályosok
kivételével ilyenkor mindenki
versenyez évfolyamok és hangszerek szerint csoportosítva. Az
idei versenyre március 4-én és
5-én került sor. Az I. helyen a következő diákok végeztek: Mózes
Mónika, Šipoš Karol, Pőcz Eszter,
Repáňová Martinka, Šipos Aurél,
Bognár Máté (zongora), Hroncová Martinka, Václav Karolíne,
Keszőcze Krisztina, Hurtony
Enikő (furulya), Both Viktória,
Lipka Marika, Šléz Roman, Sill
Krisztinka, Somogyiová Dianka,

Rácz Linda (keyboard) és Danis
Ľudovít (hegedű).
A legsikeresebbek – az első és
második helyezettek március 12én nyilvános koncerten léptek
fel. A 28 közreműködő zenész sok
tapsot kapott a jelenlévő közönségtől. Mivel a képzőművészek is megtartották szokásos
osztályversenyeiket,
a koncerttermet az
ő díjnyertes munkáik
díszítették. A fellépő
diákokról fényképek
is készültek, melyeket meg lehet tekinteni a világhálón.
Az elkövetkező időszakban is sok esemény vár még ránk
az oktatás mellett.
Többek között megrendezzük az 1. osztályosok versenyét.
Utána kerül sorra
a Tavaszi koncert
április végén, majd

pedig az óvodások és kisiskolások részére nevelő hangverseny
adnak ügyes diákjaink.
Erről azonban majd legközelebb bővebben is beszámolunk.
Lunczer Gabriella

Február és március a versenyek,
kiállítások és galérialátogatások ideje...
Március 2. és 6. között került
sor a képzőművészeti szak versenyére. A diákok évfolyamok
szerint megadott témára készítették el munkáikat saját fantáziájuk szerint. A díjnyertes alkotások 2009. március 12-én lettek
kiállítva a helyi kultúrházban az
első tavaszi diákkoncert keretén
belül. A következő diákok szerepeltek a legsikeresebben:
Viktória Botlóová, Keszi Lilla,
Kiss Róbert, Nagy Dániel, Martin
Granec, Makky Alexandra, CsibaTibor. A nagyobb évfolyamok
diákjai közül pedig Romanka
Bordášová, Nagy Annamária és
Tóth Friderika munkái nyerték
el a zsűri tetszését. A győztesek
jutalomban részesültek.

Bekapcsolódtunk a roma nemzetiségű gyerekek és fiatalok
versenyébe is, amelyet a Csallóközi Művelődési Központ hirdetett meg Dunaszerdahelyen.
A verseny elnevezése: Színes
romavilág. A beküldött munkák
készítői: Kiss Róbert, Peter Sýkora, Gabriel Botló, Janette Rigóová, Michal Kállay és Jessica
Radičová.
Március 31-én a Szlovák Nemzeti Galéria és a VUD bank együttműködése által megvalósuló kiállítással egybekötött előadásra
készülünk. A tervezet elnevezése: „Kirándulás a művészetek világába“ és a gyermekek számára
nagyon érdekesnek ígérkezik. Ez
a kezdeményezés a Pozsonyon

kívüli iskolák diákjait karolja fel
és segíti a műalkotások megismerésében.
Megvalósulása
a galérián kívül a VUB banknak köszönhető,
amely az ingyenes autóbusz
szállítást biztosítja. Többek között a következő témák közül
válogathattunk: „A gyermek
gyermek marad” – kortársaink
a letűnt századok során vagy „A
siralom völgye” – érzések, hangulatok kifejezése a képzőművészeti alkotásokban. Reméljük,
hogy ez a kirándulás, amellett,
hogy a képzőművészet iránt érdeklődő gyermekeknek tetszeni

fog, gazdagítja is majd belső világukat és növeli ismereteiket a
művészetről.
Áprilisban még egy pozsonyi
látogatást tervezünk a BIBIANA nevű játszóházba, ahol az
„Amerre a vonat jár“ és a „Játék
– építészet“ című kiállításokat
tekintjük meg.
A kis művész palánták már előre örülnek neki.
Renata Lišková

NAGYMAGYARI HÍRADÓ

Kultúra



Szabadság, egyenlőség, testvériség!
(Megemlékezés március 15-ről)
A rendszerváltás után hagyománnyá vált a Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskolában, hogy
minden év március 15-én
megemlékezünk nemzeti
ünnepünkről, az 1848-as
forradalomról és az azt
követő szabadságharcról.
A 2008-2009-es tanévben iskolánk 5. osztályos
tanulói készítettek kultúrműsort, melyet március 13-án reggel ünnepi
megemlékezés keretében
adtak elő tanáraiknak és
diáktársaiknak, délután
pedig a helyi MKP ünnepségének keretén belül a
falu ünneplő lakosságának.
A délután fél ötkor kezdődő megemlékezést Bohák
Csaba, az alapiskola tanárának ünnepi beszéde
nyitotta meg a helyi művelődési házban. A beszéd
méltatta a magyar forradalmat és szabadságharcot, amely meghozta a törvény előtti egyenlőséget

a korabeli Magyarország
minden lakosa számára,
tekintet nélkül a polgárok nemzeti(ségi) hovatartozására. A forradalom
jelszavának (szabadság,
egyenlőség, testvériség)
máig kiható üzenete van.
,,Fel kell emelnünk szavunkat, ha nacionalista
kormányok
jogainkat
csorbítani akarják, másodrendű állampolgárként kezelnek,mikor a
saját nyelvüket, a saját
földrajzi elnevezéseiket
akarják ránk erőltetni, mikor nemzetünk zászlaját
kitiltják a stadionokból,
az ország nagy részén
hagyják elnémulni a rádió magyar adását, a költségvetési pénzeket pedig
nem a rászorultság elve,
hanem a nemzeti hovatartozás szerint osztják”hangsúlyozta az ünnepi
beszéd.
A diákok verses-zenés
történelmi összeállítása
ismertette 1848. március

15-ének az előzményeit,
a forradalom lefolyását és
jelentőségét. Elhangzott
többek között a nevezetes 12 pont, Petőfi Nemzeti dala, a Kossuth-nóta
és Ratkó József megzenésített verse is.
Nemzeti imádságunk közös eléneklése után az
MKP nagymagyari alapszervezetének
elnöke,
Farkas László mondott
ünnepi beszédet. A szónok méltatta a forradalom demokratikus jel-

legét, amely sorsfordító
jelentőséggel bírt a Kárpát-medence népei számára. Farkas László kitért
a forradalom üzenetére is:
büszkék lehetünk nemzeti identitásunkra, bátran
kell vállalnunk magyarságunkat, természetesen
nem mások fölé, hanem
mások mellé helyezve
magunkat. Identitásunk
megőrzésének eszközei a
család, a magyar tannyelvű óvoda és iskola, hiszen
a legtöbb ismeretet az
anyanyelvén tudja elsajátítani az ember.
Matiaško László polgármester szavaival az összefogásra buzdított. A
közeledő választásokkal
kapcsolatban kijelentette,
jól fontoljuk meg, a jelöltek
közül kit választunk meg
köztársasági
elnöknek,
erősítve a demokráciát.
A megemlékezés a helyi
temetőben fejeződött be
Leszkay Károly 1848-49es honvédhadnagy síremlékének megkoszorúzásával. Tisztelet neki és
társainak, akik a jövendő
nemzedékek jobb sorsáért küzdöttek!
(-ab-)
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Nyugdíjas évzáró
Február 22-én tartotta évzáró tagsági gyűlését a helybeli Nyugdíjas Klub.
Mivel előző nap hazánkban súlyos közúti baleset
történt, melynek következtében 12 személy vesztette
életét, az üdvözlést követően egyperces csenddel
adóztak az áldozatoknak.
Azután következett a helyi Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola mellett – Mészáros Marianna vezetésével - működő tánccsoport
fergetges műsora. Ezek a
tánccsoportok több rangos
verseny jó helyezettjei sőt
győztesei eljöttek köszön-

teni a nagymamákat, nagypapákat. Színvonalas kedves műsorukkal, szeretetet
kedvességet árasztottak.
Úgyszintén a helyi Művészeti Alapiskola növendékei
is hozzájárultak iműsorukkal a jó hangulathoz.
Tudjuk, milyen sok fáradságot önfeláldozást igényel
a programok betanulása,
azért hálás szívvel mondunk
köszönetet a pedagógusoknak és a gyerekeknek is.
A műsor után a „Kis művészek“ frissítőt, édességet
kaptak.
Ezután a Klub elnöki beszámolója következett a 2008as év tevékenységéről.
A tagságot ismertettük a SOREA
üdülési hálózat
tevékenységéről,
s egy egynapos
Tata – i kirándulás lehetőségéről amelyről
még bővebben
t á j é k oz t a t j u k
a
tagságot.
Ugyanis
Tata
nincs olyan messze, s nagyon
szép az Öreg
– tó, melyet körbe lehet hajózni, a kastély vár,

angol park, ahova kis városnéző buszokkal lehet menni, mely a tó parton pihenőt tart, esetleges frissítők
vásárlására, fogyasztására.
Azután saját busszal felmenni a turul madárhoz, melyet
ugyan látni az autópályáról,
de ott fent az ember liliputinak érzi magát a hatalmas
szárnyak alatt, é snem messze a sziklabarlang még csak
fokozza az élményt.
Pár mondattal Matiaško
László mérnök polgármester üdvözölte a jelenlevőket, s buzdította tevékeny
klub életét.
A Klub 30 évvel ezelőtti
alakulását, és az ecseri barátság kezdetéről beszélt az
alapító tagok közül Csermák
László és Bohus Ferenc.
Méry Erzsébet pénztáros
ismertette a pénzügyi gazdálkodást, melynek bevételéhez kisebb szponzorálá-

sok mellett szép összeggel
hozzájárult a Községi Hivatal, így egy kis „tőkével“
indulhatunk a 2009-es év
tevékenységének megvalósításához. Ezeket a pénzbeli, de mindennemű más
segítséget a Klub elnöke
mindenkinek megköszönte.
Frissítők, rakott kenyerek
és jó zene mellett az ügyes
háziasszonyok (tagok) által
sütött sütemények fogyasztása közben sokáig elszórakoztak a jelenlévők. Sőt!
Fájós lábaikat, derekukat elfeledve táncra is perdültek.
Kedves nyugdíjasok ! Új tagok jelentkezését is várjuk
nagy szeretettel. Hiszen ez
nem egy rokkant öregek
klubja, Ez egy nyugdíjban
levő emberek klubja, ahol
mindenki új barátra találhat.
B. I.

NAGYMAGYARI HÍRADÓ

Kultúra



A nagyidai cigányok

KARLSON CIRKUS, VARIETÉ
Kígyó, bohóc, bűvész, artista,
énekesnő, no meg egyebek
vonzották az érdeklődőket
március 4-én a nagymagyari
kultúrházba. A régi idők vándorcirkuszainak különleges
hangulatát hozta el hozzánk
a „Karlson cirkusz” vegyes társulata.
A családi vállalkozásnak is
mondható cirkuszi társulatot
„Karlson” azaz Vígh Sándor vezeti, aki a bohóc, konferancie
és bűvész szerepét is betöltve
szórakoztatta közönségét.
Boszorkányos ügyességgel
váltakoztak a szerepkörök,
hiszen a popcornos hölgyből
hirtelen
bűvészsegéd lett;
a jegyárusból
á l l a t i d o m á r,
vagy a bohóc
a
következő
számban már
bemondóként
folytatta. Nincs
is ezzel semmi
baj, nem ez a
lényeg. Bizonyára léteznek

világhírű artisták, bűvészek
vagy nagynevű bohócok; de
Vígh Alexander mégis valamit
tudott – ámulatba ejteni a kicsiket, de a nagyokat is.
A fergeteges jó hangulatú előadásban bemutatkozott a tvből már ismert Vígh Alexandra
is hullahoppkarikáival. A műsor végén a mindenre elszánt
gyerekeknek még állatsimogatásra is volt lehetőségük. A
közel 3m hosszú óriáspython
és a gyerekkrokodil aznap nem
kóstolt meg senkit.
/OCU/
(képek a www.zlateklasy.sk
oldalon)

Farsang az oviban
A február a farsang hónapja
az ovinkban. Már napokkal
a farsang előtt a gyerekek
lázasan készülődtek, farsangi díszekkel ékesítették az
osztályokat. Az óvónénik segítségével ötletes álarcokat
készítettek, amik a faliújságokra kerültek. Február 24én délelőtt az egész óvoda

jelmezbe bújt. Énekelve körbejártuk a többi csoportot
is, megnéztük a jelmezeiket
és velük együtt táncoltunk.
Az asztalokon a szülők által
készített finomságok és gyümölcsök várták a tánc közben
megéhezőket. Köszönet érte
a szülőknek. Az óvoda udvarán a hagyományos télűző

Szivet melengető, nagyszerű szinházi élményben volt részünk február 25-én a nagymagyari kultúrház termében tartott Nagyidai cigányok előadás okán.A két fős kamaraelőadás
a főszereplő Gál Tamás szinművész (SzEVASz Színház) és
zenésztársa jóvoltából igazi élményszinházat nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Bár az elbeszélő költemény régi
nyelvezetű,s önmagában is figyelmet próbáló műfaj,pergő
dramaturgiai megoldásaival : zenés betétekkel, népies
tánccal,humoros improvizációkkal, hangszinváltásokkal, és
meglepetésünkre: a gyermekek sokoldalú bevonásával derűs légkört teremtett.Az ilyen irodalmi élmény talán a kötelező olvasmányok megszerettetéséhez is közelebb visz.
			
/Mórocz Szilvia/

szalmabáb égetésével végződött a karnevál. Dalok, versek
kíséretében űztük
el telet. Az ünneplés
mindenki számára
maradandó élményt
nyújtott, amit a farsangon készült fényképek is igazolnak.
Mózes Iveta
óvónő
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Szabadidő

I.
I. AEROBIC
AEROBIC MARATON
MARATON
A nagymagyari kultúrházban
január 24-én kora délután
került megrendezésre az 1.
aerobic maraton.
A rendezvényre azok jöttek el,
akik úgy gondolták, próbára
teszik kitartásukat és végigmozogják a nagy odafigyelést
igénylő gyakorlatokkal, mozdulatsorokkal tarkított 4 órás
versenyt. A különböző típusú

aerobic órákat mindenki nagy
lelkesedéssel, örömmel és óriási küzdelemmel csinálta végig. A három tornáztató hölgy:
Mészáros Marianna, Bögi Andrea és Fekete Zsuzsa is keményen állta a sarat. A 45 perces
órák közti rövid szünetekben a
MINI MAZSORETT tánccsoport
bő repertoárjából láthattunk
néhány vidám műsorszámot.

Minden benevezett versenyző
örömmel nyugtázhatta, hogy
képes volt becsülettel végigcsinálni ezt a nem mindennapi
erőpróbát. Közben a szakértő
zsűri – Kosrec Szilvia, Lengyel
Edina, Fekete Zsuzsa és Dávid
László - kiszűrte a verseny legjobbjait.
A megosztott első hely: Bögi
Andrea és Paksi Tünde.

A megosztott második hely:
Cséfalvay Zsuzsa, Hortváth
Andrea és Kormuth Anasztázia.
A megosztott harmadik hely:
Sebestyén Melinda, Mikóczi
Barbara és Szabó Mónika.
A legfiatalabb versenyző díját Bögi Alexandra kapta, aki
8 éves létére ügyesen végigtornázta a 4 órát. A verseny
megszervezésekor a sportos és
egészséges életmód propagálása és megóvása volt az elsődleges szempont. Ebben segített
Mezei Krisztina is, aki az általa
forgalmazott egészségmegőrző étrendkiegészítőkkel ismertette meg az érdeklődőket. A jó
hangulat és a mosolygó arcok
mind a rendezvény sikeréről
tanúskodtak. Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy legyen
a rendezvénynek folytatása a
jövőben.
Köszönjük mindenkinek aki
eljött és végigmozogta velünk ezt a délutánt, illetve
köszönjük a községi hivatalnak és az összes támogatónak az értékes ajándékokat
és díjakat.
Mészáros Marianna
Nyársik Tibor

NAGYMAGYARI HÍRADÓ

Sport



Nagymagyari Roma-diadal diákfociban
A nagymagyari Roma futballklub kollektívája
veretlenül végzett az élen a csallóközi diák-focielit
hagyományos téli terembajnoksága tizenkilencedik
felvonásán, melyen nyolc csapat küzdött a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség elnökének vándorserlegéért.
A nyárasdi sportcsarnokban
megrendezett megmérettetésen a területi bajnokság
õszi idényében elfoglalt pozíciója alapján a négy regionális csoport elsõ és második
helyezettje kapott meghívást. Õket a szervezõk a viadalon két négyes csoportba osztották be, ezekben
körmérkõzéses rendszerben zajlottak a párharcok.
A csoport két legjobbja az
elõdöntõben folytatta, a
többiek a helyosztókban
voltak érdekeltek. A legjobb teljesítményt a Lakatos
Anton edzõ által irányított
nagymagyari focistapalánták produkálták, akik két alkalommal, a csoportban és
a fináléban, is legyõzték legnagyobb riválisukat, a hazai
környezetben játszó nyárasdiakat. A felsõ-csallóköziek nagy kedvvel fociztak,
leiskolázták
ellenfeleiket.
Érdekesnek találtuk, hogy a
Lakatos-legénység fele azonos, Rigó vezetéknevet viselt, gólformában futballo-

zott: a huszonegy találatból
tizenkettõt szerzett. Testvérek azonban nem voltak
köztük. Egyébként a felsõcsallóközi alakulat másodízben szerzett terembajnoki
címet. „Minden tekintetben,
elsõsorban
erõnlétben,
technikában,
helyzetkihasználásban, felülmúltuk
riválisainkat. Öt meccsen
mindössze kétszer rezdült
a hálónk, ebbõl az egyik
öngól volt. Produkciónkat
minõsíti, hogy három találkozón nem kaptunk gólt.
Mezünkben Botló játszotta a
prímet. A legjobb kapusnak
járó különdíjat hálóõrünk,
Mészáros gyûjtötte be. Dolgát nagyban megkönnyítette, hogy a csapattársak
fegyelmezetten védekeztek.
Említést érdemel az a tény
is, hogy elsõ cseresorunkat
kivétel nélkül a járási diákválogatott tagjai alkották.
A terembajnokság elõtti
napokban tornateremben
csak elvétve gyakoroltunk,
a szabadban, aszfalttal burkolt kispályán készültünk
fel a szombati erõpróbára”
– nyilatkozta lapunknak
Lakatos Anton, a gyõztesek
edzõje, aki 2004-ben nem
csak a járási terembajnoki
címet szerezte meg, hanem
a nagymagyari tehetségekkel a Nike-kupa lipótvári
elõdöntõjéig menetelt. A
legjobbak összecsapásain
csupán a bakai focistapalánták nem szerez¬tek
pontot.

Csoportmérkõzések
A CSOPORT:
Nyárasd-Kisudvarnok
g.: Csölle, Hájos, ill. Farkas

2:1

Felbár–Kisudvarnok 	3:4
g.: Nagy 2, Farkas Csaba,
ill. Farkas Norbert 2, Rigler, Bertók
Roma Nagymagyar–Felbár
8:1
g.: Botló 2, Ľudovít Rigó 2, Erik Rigó,
Vojtech Rigó, Tibor Rigó, Ujváry, ill. Farkas
Roma Nagymagyar–Nyárasd
g.: Botló 2, Ludovít Rigó 2, Erik Rigó;

5:0

Nyárasd–Felbár
g.: Hájos 2, Csölle, Bognár, Nagy, Rózsa

6:0

Kisudvarnok–Roma Nagymagyar
g.: Botló 2.

0:2

Végeredmény:
1. Roma Nagymagyar 	3 	3
2. Nyárasd
	3 2
3. Kisudvarnok 	3 1
4. Felbár
	3 0

0
0
0
0

0 15:1 9
1
8:6 6
2
5:7 	3
	3 4:18 0
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Eseménynaptár - hírek

Obyvatelia našej obce - Falunk lakossága
V 1. štvrťroku 2009 uzatvorili manželstvo
Az 1. negyedévben házasságot kötöttek
František Botló – Mária Botlóová
Zoltán Rigó – Kristína Horváthová
Marian Poloma – Eva Tamássyová
Árpád Nagy – Margita Miklósová

Narodení v 1. štvrťroku 2009
2009. 1. negyedévében születtek
Bačák Kristián, Danišová Silvia, Figura Adrian, Kiss Tibor,
Rigó Alex, Szabóová Dominika
Veľa šťastia a zdravia, novorodenci!
Sok sikert és egészséget, ujszulottek!

Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola

Tisztelt ISKOLABARÁT !
Az iskola, valamint szülői szövetsége nevében tisztelettel értesítjük,
hogy 2009. áprílis 25 -én a helyi művelődési központban 19,00 órától
z á r t k ö r ű S Z Ü L Ő I - bált rendezünk, melyen szívesen látott vengég
minden színvonalas szórakozásra vágyó baráti társaság.
Programtervezet:
20,00: - hivatalos bálnyitó - iskolánk MINI TINI táncosainak fellépése
21,00 –kor 1. vacsora, 01 -kor tombolahúzás,
02 -kor 2. vacsora, közben és utána önfeledt szórakozás
jó zenéről a TALIZMÁN együt- tese gondoskodik.
Ha érdeklik a részletek, kérem, hogy áprílis 20 -ig hívjon az alábbi
telefonszámon: 5692367 (iskolai)
Tisztelettel: Pellérdi Mária, SzT elnök és Dávid László, iskolaigazgató

Naši jubilanti - Jubilánsaink
Veľa zdravia, šťastia, pohody a lásky prajeme všetkým občanom
obce, ktorí v 1. štvrťroku 2009 oslávili okrúhle narodeniny:

Hírek: Magán Szakközépiskola Zlaté Klasy

Jó egészséget, sok-sok örömöt, boldogságot kívánunk azon
polgártársainknak, akik 2009 1. negyedévében ünnepelték
kerek évfordulójukat:

1. A napokban, 2009. március 16-20. között került sor
az érettségi vizsgák külső és belső írásbeli részére. 29
diákunk vett rajta részt nappali és távutas diák egyaránt.
A külső érettségi vizsga részében tesztlapot oldottak,
a belső írásbeli részben pedig fogalmazást kellett írniuk
a központilag megadott 4 téma közül választva.
Az éretttségi vizsgák szóbeli része 2009. május 25-27-ig lesz.

60 évesek - 60 roční

Bilová Rozália
Botló Jozef
Farkasová Elena
Mészároš Július
Mikócziová Eleonóra
Rajcsányiová Matilda
Szakál Jozef

70 évesek - 70-roční

Horváth Ľudovít
Kovácsová Helena
Mészárosová Mária

80 évesek - 80 roční

Deáková Šára
Koloňová Helena
Mózes Alexander
Tóth Štefan

Zosnulí v 1. štvrťroku 2009
2009. 1. negyedévében elhaláloztak
Danis Vincent
Danisová Terézia
Hlinka Ján
Horváth Jozef
Major Tibor
Mervová Verona
Šestáková Františka
Česť ich pamiatke! Béke poraikra!

2. Áprílisban várjuk a 9. osztályos tanulók jelentkezését
iskolánkra. Felvételi vizsgák nem lesznek, a tanulókat az
iskolaév féléves osztályzatai alapján vesszük fel.
Szeptembertől új négyéves szakot nyitunk –Kozmetika
és vizázs - 10 tanulóval.

Színházlátogatás

A nagymagyari Művészeti Alapiskola szervezésében az iskola diákjai februárban
színházban voltak Pozsonyban. Az iskolában zajló oktatás mellett, amelynek
célja a gyermekek zenei műveltségének gyarapítása, szépérzékük és természetes
zenei adottságaik fejlesztése, a növendékek eljutottak az új Nemzeti Színház
impozáns épületébe és megnézték a „Popolvár” című zenés meseelőadást. A
felnőtt számára nincs nagyobb boldogság, mint amikor a gyermek szemében a
felcsillanó örömet látja. Az előadást követően a kicsik-nagyok lelkesen számoltak
be élményeikről. Bárcsak, az értékes művészet iránt rajongó felnőtt válna belőlük!
Ezért pedagógusnak, szülőnek kölcsönösen arra kell törekednie, hogy a gyermekek érzelemgazdag környezetben nevelkedjenek, hogy később se álljanak át egy
durva, érzéketlen világba.
Február végén pedig az iskola szervezésében mi, felnőttek, szülők és nagyszülők
látogattunk el az új színházba. Megnéztük a „Hattyúk tava” című balettet.
Csajkovszkij fület és szívet melengető csodálatos melódiáit hallgatva, valamint a
mesebeli történet láttán az ember három teljes órára ismét gondtalan gyermekké válhatott.
A résztvevők köszönetüket fejezték ki a szép estéért annak reményében, hogy
lehetőség szerint a jövőben máskor is részesei lehetnek ilyen szép élménynek.
Baráth Ilona

