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BOLDOG GYEREKNAPOT
községünk minden csemetéjének!
„A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel:
- Mi leszel, ha nagy leszel?
Nagy bátorságot tanúsítana, aki ilyenkor
a felnõtt szemébe nézne, és azt mondaná:
- Én nem leszek, hanem már vagyok valami!”
David Elkind
Fotó: N.N

A tartalomból:
* II. Községi fotóverseny
* Szülõföldem arcai

Z obsahu:
* Úspešní Nesvadèania v Nitre
* Slávnosś na Devíne

Részletes program a 7-8. oldalon
Podrobný program na str. 7-8.
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Mikor? Hol?

POZVÁNKA
Materská škola
na Hurbanovej ulici
v spolupráci s Radou rodičov
srdečne pozýva záujemcov na

MEGHÍVÓ
A Hurban utcai óvoda
és a mellette működő Szülői Szövetség
minden érdeklődőt szívesen vár a

„Guláš party”,
ktorá sa uskutoční v piatok
25. mája 2012 od 16 hodine.

2012. május 25-én, pénteken
16 órától megrendezésre kerülő
„Gulyás party”-ra.

O dobrú náladu sa postará
hudobná skupina Carson.

A jó hangulatról a Carson zenekar gondoskodik.

II. Községi fotóverseny II. Obecná fotosúťaž
A 2011-ben kiírt és a Naszvadi Napok keretében megrendezett első községi fotóverseny elérte célját, hiszen
sokan részt vettek a versenyen, szám szerint 29-en.
A megnyitón akkor elhangzott, hogy a verseny tovább
folytatódik. A Helyi Művelődési Központ az idén is meghirdeti a naszvadiak fotóversenyét, melynek kiállítással
egybekötött kiértékelésére a 2012-es Naszvadi Napokon kerül sor. A versenyzők három színes és három fekete-fehér fotóval nevezhetnek be elektronikus formában.
A verseny témája kötetlen. A fotók mellett kérjük az
alkotó nevét, életkorát, lakcímét 2012. július 15-ig elküldeni a következő email címre: hmkmks@gmail.com

I. Fotosúťaž Nesvadčanov, ktorej vyhodnotenie prebiehalo počas Nesvadských dní 2011 dosiahla svoj cieľ,
veď sa jej zúčastnilo 29 súťažiacich. Vtedy na vyhodnotení odznelo, že v súťaži sa bude aj naďalej pokračovať.
Miestne kultúrne stredisko aj v tomto roku vyhlasuje
fotosúťaž Nesvadčanov, ktorej vyhodnotenie sa taktiež
uskutoční v rámci Nesvadských obecných dní. Do súťaže sa môže zapojiť každý s odoslaním troch farebných
a troch čiernobielych fotografií v elektronickej forme.
Téma je ľubovoľná. Fotografie je potrebné odoslať do
15. júla 2012 na emailovú adresu: hmkmks@gmail.com,
nezabudnite uviesť meno, adresu a vek autora.

AMIT A SZABADIDŐKÖZPONTRÓL
EDDIG MÉG NEM TUDTAK
Kedves Olvasó!
Engedjen meg – az obligát tevékenység-felsorolás, számok és grafikonok helyett – egy rövid eszmefuttatást
a naszvadi szabadidőközpont jelentőségéről, fontosságáról és küldetéséről.
Még 20 év után is vannak a községünkben emberek, akik nem kifejezetten tudják, hogy vagyunk, dolgozunk
és eredményekben gazdag éveket hagyunk magunk mögött. Viszont nagy
örömmel tölt el bennünket, hogy a régebbi tagjaink már gyermekeiket hozzák intézményünkbe foglalkozásokra,
engedik őket kirándulni, üdülni, táborozni, szórakozni velünk idehaza
vagy külföldön egyaránt.
Mivel mi a szlovákiai oktatási rendszer szerves része vagyunk, két fő területre fókuszálunk munkánkban:
a nevelés területére és a szakkörökön
belüli oktatásra, az érdeklődéshez
mérten.
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Tesszük mindezt a tagok szabadidejében, délután, este, szünetben,
hétvégéken... Mert a szabadidő, az
nem más, mint olyan tevékenységek
halmaza, melyet az egyén önszántából
végez úgy, hogy vagy szórakozik, pihen, fejleszti tudását, alkotó készségét,
vagy fejleszti aktivitását az önkéntes
társadalmi tevékenységben, függetlenítve magát a hétköznapi iskolai
munkától, munkahelyi és családi kötelezettségei alól.
Az ilyen aktivitásnak pedig óriási jelentősége van főleg a nem kívánt rossz
hatások megelőzése területén a fiatalok körében. De nem kisebb jelentőséggel bír tevékenységünk az álláskeresés, a továbbtanulás, a sportolás,
a kultúra, a számítástechnika, nyelvtanulás terén és egyéb területeken is. Az
intézményünkben bevezetett nevelési
formák a zene, a sport, a nyelvészet,
a természetvédelem, a kézműves- és

egyéb irányzatok mind az egyén személyiségének formálását segítik elő és
egyengetik útját a beilleszkedés terén
is.
Éljenek a kedves szülők, nagyszülők
az adott lehetőségekkel, vezessék be
gyermekeiket, unokáikat a szabadidőközpontba, ahol biztosított minden
feltétel, lehetőség az egyén további fejlődésére. Sok település, de még város
is megirigyelhetné feltételeinket, ne
hagyjuk tehát elkallódni gyermekeink,
fiataljaink hétköznapjait, szabadidejét
értelmetlenül. Lassan vége az iskolai
évnek, jön a vakáció, sok lehetőség van
tartalmasan, értelmesen eltölteni. Az
új iskolaév pedig mindig tartogat új és
érdekes kínálatokat, melyeket megtalálnak a www.cvcnesvady.estranky.sk
internetes oldalunkon, csak élni kell
velük. Mi itt vagyunk és leszünk mindenki számára!
Alföldi Károly, igazgató
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Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület
17. üléséről

Zo 17. zasadnutia
zastupiteľstva

Április 26-án került sor a testületi ülésre, amelynek három
fő pontja volt.
Az első az éves leltározásról szóló jelentés volt, amelyet
Molnár Zoltán alpolgármester, egyben a leltárbizottság vezetője, terjesztett a képviselők elé. Ebből kitűnik, hogy a község
összvagyona a múlt év végén 16,938 millió euró volt, ez 1,8
millióval több, mint az egy évvel korábbi érték. A növekedés főleg a beruházásoknak köszönhető, kisebb mértékben
a községi ingatlanok értékének változása is hozzájárult.
Ezután a községi kinnlevőségeket tekintették át a képviselők. Az elmaradt befizetéseket elsősorban az ingatlanadó,
a lakás- és egyéb ingatlanbérleti díjak, valamint a szemétdíj
alkotják. Pozitívan értékelhetjük, hogy az utolsó kimutatás
óta eltelt negyedév alatt a tavalyi év követeléseiből is sikerült
behajtani mintegy 9.500 eurót. Az idén esedékes összegek befizetésének mértéke megfelel a korábbi években szokásosnak.
A harmadik jelentős téma a falunk beruházásairól szóló
beszámoló volt. Az anyag 21 különböző tervet tartalmaz,
amelyek nagyjából három csoportba sorolhatók. Az elsőbe
tartoznak a legrégibbek, melyekben több éve nincs előrelépés, a következőbe azok, melyekkel az önkormányzat forráshiány vagy adminisztratív akadályok miatt egyelőre kivár,
végül vannak olyanok, amelyek megvalósultak vagy megvalósulnak.
Az utóbbiak közül valószínűleg még az idén befejeződik
az ökoudvar és a komposztáló építése, az iskolaépület átalakítása, a főtér újjáépítése, és már korábban, a múlt évben sor
került az artézi kút helyrehozására, a Hurban utcai Napsugár
óvoda kazánházának és a Csemadok klubjának átépítésére.
Egyelőre kérdéses, sikerül-e a további projektek megvalósítása - az utcalámpák cseréje, a Sládkovič utcai Nefelejcs
óvoda tatarozása, a Napsugár óvoda hőszigetelése és a községháza ablakainak cseréje.
Ezután néhány egyéb pont következett, köztük elsőként
Jurašková Marta kérvénye lakásbérletének meghosszabbítására. A testület egyhangú igennel három évre hosszabbította
meg a szerződést. Szintén lakásbérletről szólt a következő
pont. Az Üzletsor utca 11A. alatti bérházból egy lakó elköltözött, a három jelentkező közül Gaman Peter kapta meg
a lakást - a bérlet idejét a többi bérleti szerződéshez igazítva
- 2013 novemberéig. A továbbiakban a Nyitrai Körzeti Hivatal levelével foglalkoztak a képviselők: elutasították a Hosszú
és a Rövid utca sarkán található ingatlanok eladására vonatkozó ajánlatot, mert az egyik telek tulajdonjoga rendezetlen.
Majd a főtér elülső részén elhelyezendő, a község emlékkövének elnevezett alkotás építési költségei kerültek napirendre. Az uniós pályázat összköltségvetéséből kimaradt tétel
értéke mintegy 21 ezer euró. Kilenc igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a képviselők úgy döntöttek, hogy a község
saját forrásból fedezi ezt a kiadást.
Utolsó pontként a májusfaállításra szavaztak meg a képviselők 500 eurót. Megemlítendő, hogy (a rendezvény története során először) a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás
jóvoltából 600 euróval a központi költségvetés is hozzájárult
a sikeres lebonyolításhoz.
Takács Zoltán

Zasadnutie bolo zvolané na 26. apríl a malo tri hlavné
body.
Prvým bola správa ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii k 31. decembru 2011, ktorú predložil jej predseda, zástupca starostu Zoltán Molnár. Majetok obce má hodnotu 16,938 mil. eur, čo je o 1,8 mil. viac ako na konci roku
2010. O prírastok sa pričinili investície a v menšej miere aj
nárast hodnoty budov a stavieb.
Potom nasledovala správa o vymáhaní pohľadávok obce
za prvý štvrťrok. Omeškané platby tvoria najmä nezaplatené
dane z nehnuteľností, nájomné za byty a pozemky a poplatky
za odvoz odpadu. Pozitívne môžeme hodnotiť skutočnosť, že
v tomto období sa podarilo vymôcť približne 9.500 eur z pohľadávok splatných ešte v minulom roku. Pomer prijatých
platieb aktuálneho roku 2012 sa približne zhoduje s mierou
platieb posledných rokov.
Treťou významnou témou rokovania bol prehľad o investíciách v obci. Materiál obsahuje 21 akcií, ktoré možno rozdeliť do troch skupín. Prvú tvoria najstaršie zámery,
čakajúce na realizáciu už niekoľko rokov, do druhej patria
plány, ktoré pre nedostatok zdrojov alebo administratívne
prekážky obec dočasne odložila a nakoniec sú také, ktoré sa
už uskutočnili alebo uskutočnia. Do tejto poslednej skupiny
sa radia ekodvor a kompostáreň, dokončenie budovy školy
a prestavba hlavného námestia, resp. tie, ktoré boli dokončené už vlani - oprava artézskej studne, rekonštrukcia kotolne
v materskej škole Slniečko na Hurbanovej ulici a prestavba
priestorov klubovne Csemadoku.
Zatiaľ je otázne, či sa podarí zrealizovať ďalšie projekty: výmenu telies verejného osvetlenia, opravu budovy materskej
školy Nezábudka na Sládkovičovej ulici, zateplenie budovy
materskej školy Slniečko a výmenu okien obecného úradu.
V rôznych bodoch programu poslanci najskôr jednohlasne
rozhodli, že predĺžia zmluvu o nájme obecného bytu Marte Juraškovej na Športovej ulici č. 7 na tri roky, potom opäť
hlasovali o nájme bytu. Na Obchodnej ulici č. 11A sa uvoľnil byt a z troch záujemcov ho dostal Peter Gaman. Dobu
nájmu prispôsobili väčšine zmlúv v tomto bytovom dome,
preto bude nájomná zmluva uzavretá do 30. novembra 2013.
V ďalšom priebehu sa zastupiteľstvo zaoberalo listom
Obvodného úradu v Nitre: neschválilo kúpu ponúknutej
nehnuteľnosti na rohu Dlhej a Krátkej ulice, pretože jeden
z pozemkov nemá vysporiadané vlastnícke vzťahy.
Nasledovalo hlasovanie o rozpočte pamätného kameňa
obce, ktorý má byť umiestnený v prednej časti námestia.
Dielo má hodnotu 21 tisíc eur a do projektu rekonštrukcie sa
nedostalo. Poslanci deviatimi hlasmi za a jedným zdržaním
sa hlasovania rozhodli o tom, že stavba bude financovaná
z vlastných zdrojov obce.
V poslednom bode rokovania odhlasovali 500 eur na náklady stavania mája. Treba poznamenať, že prostredníctvom
Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ po prvýkrát v histórii tejto slávnosti prispel aj štátny rozpočet sumou 600 eur
k úspešnému priebehu podujatia.
Zoltán Takács
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Pre dušu

Kto je Duch Svätý?

Tretím najväčším kresťanským sviatkom po Vianociach a Veľkej noci je zoslanie Ducha Svätého. Svätodušné sviatky
slávime tento rok 27. a 28. mája. Poznáme
ich aj pod názvom Letnice alebo Sviatky
letníc. Nadväzujú na židovský Sviatok
týždňov, keď sa slávil začiatok leta a žatvy
v Izraeli. Pripadá na 50. deň po Veľkej
noci, preto sa nazýva aj Pentekost.
Tento sviatok sa pre nás, kresťanov, stal
významný tým, že v čase sviatku Letníc
v Jeruzaleme zakúsili prví kresťania, Ježišovi učeníci, nadprirodzené zoslanie Ducha Svätého, spojené s mnohými zvláštnymi javmi. V Biblii sa o tom píše: „Keď
prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom
mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba,
ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil
celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im
rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa
na každého z nich a Duch Svätý naplnil
všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.” (Sk2;1-4)
Prví kresťania teda prevzali slávenie tohto
sviatku zo židovstva, vrátane jeho názvu,
lenže ho naplnili novým významom. Neskôr, keď sa štátna konštantinovská cirkev
oddelila od židovstva, dostal tento sviatok
ďalšie pomenovanie: Turíce. Vzniklo od

slova Tur a súvisí s rovnomenným Staroslovanským božstvom plodnosti. Pôvodný Slovanský sviatok, oslavujúci silu
prebúdzajúcej sa prírody, bol takto nahradený kresťanským sviatkom Zoslania
Ducha Svätého.
Čo pre nás znamenajú tieto sviatky
dnes?
V prvom rade sú pre nás sviatkami
vzniku kresťanskej cirkvi. Príchodom
Ducha Svätého začala cirkev rásť a budovať sa a ľudia vďaka pôsobeniu Ducha
Svätého poznali a prijali Ježiša Krista ako
svojho Pána a Spasiteľa.
Po druhé: vďaka Duchu Svätému cirkev
žije a rastie dodnes. Bez pôsobenia Ducha
Svätého by sme my, ľudia, nemohli veriť
v Pána Ježiša Krista. Lebo na začiatku
všetkých našich pohnútok hľadať Boha
je vždy pôsobenie Ducha Svätého. Vďaka
Nemu vieme o hriechu, o spravodlivosti,
o súde, o pravde, o spáse...
Význam Ducha Svätého pre mňa osobne:
V Biblii je napísané: „Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží.”
(Rim8;14) Ak teda chcem byť Božím dieťaťom, musím dovoliť Duchu Svätému,
aby viedol môj život. Ako? Nuž, Duch

Svätý sa ku mne prihovára cez Bibliu
a uspôsobuje ma, aby prečítané Slovo pri
mne ožilo - aby sa cezo mňa stalo skutočnosťou tak, ako sa uskutočňovalo v živote Ježiša Krista. Preto každý, koho Duch
Boží vedie, sa podobá Pánovi Ježišovi svojím životom, slovami i skutkami.
Ostáva už len prianie, aby sa tak stalo
aj pri nás. Potom nielen správne zasvätíme svätodušné sviatky, ale časom spoznáme, ako vyzerá Boh. Uvidíme Ho tvárou
v tvár.
Prajem všetkým čitateľom požehnané
a Duchom naplnené svätodušné sviatky!
Mária Popičová,
zborová farárka

Naszvadi sikerek
Nyitrán

Úspešní Nesvadčania
v Nitre

A Novum Naswod márciusi számában olvashattuk,
hogy február végén községünkből kilencen vettek részt
a Naszvadon megrendezett Spektrum elnevezésű járási amatőr képzőművészeti versenyen. A verseny többfordulós, így
többen továbbjutottak a kerületi versenyre, melyet Nyitrán
rendeztek meg április
20-án. Név szerint Németh Csilla, Déži Gyula,
Zdenka Kováčová, Szabó
Veronika, Tóth Katalin
és Zachar Icu. A Kerületi
Művelődési Központban
megrendezett díjkiosztó kiállítás megnyitóján
többek közt a felsorolt
alkotók műveit is megtekinthették az érdeklődők.
Külön öröm számunkra, hogy a díjazottak közt Zdenka
Kováčová neve is szerepel, így az általa készített „Világűr”
című, tűzzománc technikával készült alkotása továbbjutott
az országos versenyre, melyet szeptemberben Trencsénben
tartanak.
Holop Ferenc

V marcovom vydaní mesačníka Novum Naswod sme sa
mohli dočítať, že sa okresného kola súťaže Výtvarné spektrum, ktoré sa konalo v Nesvadoch koncom februára, zúčastnili aj deviati amatérski umelci našej obce so svojimi
dielami. Súťaž pozostáva z viacerých kôl, a tak sa niektorí
dostali aj do krajského kola,
ktoré sa konalo v Nitre 20. apríla. Krajského kola sa zúčastnili
Csilla Némethová, Július Déži,
Zdenka Kováčová, Veronika
Szabóová, Katarína Tóthová
a Helena Zacharová. Po slávnostnom otvorení výstavy a po
odovzdaní ocenení vo výstavnej sále Krajského osvetového
Foto: Holop strediska v Nitre si prítomní
mohli prezrieť aj vystavené diela spomenutých autorov. Je pre nás zvlášť potešujúce, že medzi ocenenými sa nachádza aj Zdenka Kováčová, ktorej dielo „Vesmír” vyrobené technikou umeleckého smaltu, putuje
ďalej na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v septembri
v Trenčíne.
František Holop

Novum Naswod

Naszvadiak...

Nesvadský spoločenský mesačník
Mottó:
„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fiát megbecsülésével
megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”
(Makovecz Imre)

Kevesen születnek ilyennek
Lebó Sándor életútjáról

Az előző fejezettől elindulva, Lebó Sándor és apám kapcsán, a teljes igazság kedvért azért el kell mondanom, de ez is csupán éppen a kivételt erősíti; egy harmadik
osztálytársuk, Cservenka Józsi, a községi
kovács fia eljutott a papi pályára, felszentelt
pap lett, aztán pályát váltva, középiskolai
tanárként élte le életét. De mint mondottam, ez a kivétel csupán azon idők szabályát erősíti.
Mielőtt bárki félreértene: nem akarok én
glóriát fonni néhai Lebó Sándor feje köré.
Hisz – ahogy mondani szokás – ő is csak
emberből volt. Annak minden erényével
és minden hibájával. Egy volt közülünk
ő is. De ahogy azt annak idején egy másik volt földink, Maráz László személyét
illetően mondtam: egy volt közülünk, de
több volt nálunk. Miben lett volna több,
kérdezhetné bárki. Tudásában, közösségi
elkötelezettségében, mondom én. Meg emberségében! Azon kevesek egyike volt, aki
sohasem rang, titulus, pozíció alapján ítélte
meg a vele szembenézőt. Az ő mértékegysége az emberség meg a tudás volt. De az
ügyes állatgondozó, vagy a buszsofőr szakmai tudását ő ugyanúgy értékelni tudta,
mint a bölcsészdoktorét. És ezért jártunk el
hozzá sokan, ki gyakrabban, ki kevesebbszer; orvosok, tanárok, tsz-elnökök, népművelők, újságírók, meg állatgondozók,
meg buszsofőrök, meg tsz-napszámosok.
Egy-egy tanácsért, emberi szóért. És sokat
tanultunk tőle. És sokat tanult tőlünk ő is.
Orvostól, tanártól, tsz-elnöktől, népművelőtől, újságírótól, állatgondozótól, buszsofőrtől, tsz-napszámostól.
Közösségi ember volt. Születésétől haláláig. Beszélhetünk ennek kapcsán színjátszásról meg rendezésről, fúvószenekar-

(2., befejező rész)

ról meg énekkarról, a fűszerpaprika meg
a szatyorkötés naszvadi meghonosításáról,
leventeoktatásról, meg még sok mindenről,
amiről a naszvadiak még ma is nagyon sokat tudhatnak. Vagy említhetném, a kitelepítés kapcsán azt is, hogyan ment helyet
keresni a kitelepítendő naszvadiaknak. De
arról is, hogy hogyan lett egy időben szinte
zarándokhely bokodi háza a naszvadi kitelepítettek számára. Én azonban most mégis
inkább egy szintén kevésbé ismert epizódot szeretnék felhozni egyetemes közösségi
mivoltának igazolásaként.
A róla készített portréfilm előkészületei
során jónéhány, egyik közeli, akkor még
Naszvadon élő rokonához írt levelét is elolvastam, elolvashattam. Tudott dolog,
hogy az ember családi levelezés közben
ritkábban szokott filozofálgatni. Az ő családi-rokoni
levelei
viszont tele vannak
az ilyen gondolatokkal. Az egyik nagyon
megfogott ezek közül:
„Az emberek egyre
jobban elmagányosodnak. Nem csak
a kapujukat, hanem
a szívüket is bezárják
egymás előtt. És ez
nagy hiba.” Micsoda
meglátás és micsoda
megfogalmazás. Egy

– a mai szóhasználattal élve – iskolázatlan,
falusi öregembertől, valamikor a nyolcvanas évekből. S adódik a kérdés mindjárt;
mit írna vajon ma egy ilyen levélben? Ma,
amikor rangért, pozícióért, pénzért, pillanatnyi, mulandó dicsőségért nagyon sokan
és nagyon sokszor képesek vagyunk megtagadni, szívünkből kizárni, vagy egyáltalán be sem engedni, nemcsak az idegent,
hanem a hozzánk egészen közel állót is!
Nem szándékom különleges, lexikális adatokkal untatni az olvasót. Csupán
annyit: Lebó Sándor 1907-ben született
Naszvadon. Itt élte le életének első negyven esztendejét, majd a másik negyven
egynéhányat, új gyökereket eresztve,
Bácsbokodon, ahol 1990-ben fejeződött be
evilági pályája. Akit ennél több is érdekel,
ma még gond nélkül hozzájuthat szom-

szédnál, rokonnál, ismerősnél, hisz szinte
mindnyájan ismertük őt. Én, inkább személyisége néhány vonásának fellebbentésével, emlékezni és emlékeztetni szerettem
volna e néhány, néha talán nem is teljesen
összefüggő gondolatsorban. Meg kihámozni néhány, személyéből, személyiségéből
adódó, mának szóló üzenetet. Gondolatsorokban és gondolatsorok között. Remélem, talán sikerült. A számomra legfontosabbat azért engedtessék meg mégiscsak
kiemelni e sorokból és sorközökből; olyan
világot élünk ugyan, hogy kapuinkat,
ajtajainkat kénytelenek vagyunk egyre
gyakrabban kulcsra zárni. De a szívünkben, a lelkünkben próbáljunk meg azért
mindig nyitva tartani egy parányi rést legalább. Hogy megtalálhasson bennünket
mindig, aki keres. S hogy megtalálhassuk
mindig, akit keresünk!
Németh Gyula

5

Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

Művészetek
Hete 2012

Jegyelővétel!
A már 2011-ben bevezetett szokás szerint
ismételten kedvezményesen
juthatnak hozzá a belépőjegyekhez,
ha azt elővételben megvásárolják.
Hol? Az egészségügyi központ
előtti újságárusnál 15 euróért.
A nem hazai érdeklődők utánvétellel
juthatnak hozzá a kedvezményes jegyekhez
15 euró+postaköltség ellenében. Megrendelni
az info@csemadoknaszvad.sk email címen lehet.

Predpredaj
vstupeniek!
Podobne ako minulý rok aj teraz ponúkame
možnosť získať lístky za výhodnú cenu.
Stačí keď si ho zaobstaráte v predpredaji.
Kde? V novinovom stánku
pred Zdravcentrom za 15 eur!
Pre tých, ktorí nie sú z našej obce, ponúkame
možnosť zakúpiť si lístky za 15 eur+poštovné
na dobierku. Objednávky príjmame
na mailovej adrese info@csemadoknaszvad.sk.

Figyelem!

Pozor!

Idén sorsolunk!

Tento rok žrebujeme!

Az előre megváltott jegyekkel
thaiföldi utazást nyerhet 2 személyre!

Lístkami zakúpenými v predpredaji môžete
vyhrať zájazd pre 2 osoby do Thajska!

A sorsolásra 2012. június 10-én,
a Csík zenekar koncertje után kerül sor.
Az utazást kizárólag csak a sorsoláson felmutatott szelvénnyel lehet megnyerni! A nyeremény
átruházható, viszont pénzre nem váltható. A kirándulás időpontja 2012 november - 2013 január.
A pontos időpontot a rendező határozza meg.

Žrebovanie sa uskutoční 10. júna 2012
po koncerte skupiny Csík.
Zájazd je možné vyhrať jedine preukázaním
vstupenky! Výhra je prenosná, ale sa nemôže zameniť na peniaze. Predpokladaný termín zájazdu
je medzi novemberom 2012 a januárom 2013.
Presný termín určí organizátor.

„Mert szakadt gyökér csak kórót vagy szégyenfát nevel”

(Buda Ferenc)

Újra megrendezésre kerül a Tűzvirág - Kézművesek Nemzetközi Vására, amely az Üzletsor utca két oldalán lesz elhelyezve 2012. június 9-10-én. Ugyanitt található majd a Bor- és
pálinkaudvar, továbbá a Forum Librarium
Nasvadiensis - a Naszvadi könyvpiac, ahol
könyveket vásárolhatnak, új kiadványokkal
ismerkedhetnek meg, és dedikálásokra is sor
kerül.
Bár a Tűzvirág - Művészetek Hete 2012 ünnepi megnyitója június 1-jén (péntek) lesz, a kihelyezett kiállítások megnyitójára már hetekkel
korábban sor kerül:
2012. május 24., Érsekújvár, Anton Bernolák
Könyvtár, 18 ó: Fehér Margit (Gönyű, HU)
2012. május 25., Komáromi Jókai Színház,
18 ó: Turi Endre (Kecskemét, HU)
2012. május 31., Ógyalla, Képzőművészeti
Iskola galériája, Radka Urbanová (Prága, CZ)
2012. június 4., Gúta, VMK, 14 ó: Jaslovi
Képzőművészeti Szakközépiskola (Lengyelország) - válogatás a diákok munkáiból.
Naszvadon, a megszokott helyszíneken is újra
különböző kiállításokkal találkozunk.
Kiállítók: Kopócs Tibor (Észak-Komárom,
SK), Mikuláš Lovacký (Bardejov SK), Andrej
Németh Endre (Kutná Hora, CZ), Morelli Edit
(Budapest, HU), Barakonyi Klára (Pécs, HU),
Jan Hrubý (Prága, CZ) kiállítása, a Tatai Képzőművészek Körének közös kiállítása (Tata, HU)
és a hazai képzőművészek alkotásaiból válogatás. Ebből az alkalomból a Csemadok galériában az elmúlt 2 év alkotótáboraiban készült
anyagokból nyílik kiállítás.
Helyszínek: HMK, Csemadok, evangélikus
templom, Kelt Garden söröző, szabadidőközpont, katolikus templom, Éder vendéglő és az
Éder vendéglő kerthelyisége.

TŰZVIRÁG - NASZVAD - KECSKEMÉT
A naszvadi „Tűzvirág” seregszemle, majd
a megalakult Szabadiskola életünk része
lett, sőt ezek a tapasztalatok kecskeméti
munkánkhoz is erőt adnak.
A Nemzetközi
Zománcművészeti Alkotóműhely
a rendkívül nehéz
gazdasági körülmények ellenére
töretlenül folytatta
értékmegőrző és
kísérletezési tevékenységét az elmúlt
3 évben; nemzetközi
gyűjteményünk újabb 111
művel gyarapodott,
annak nyomán, hogy a művészek Alkotóműhelyünknek adományozzák egy-egy itt
készült alkotásukat.
A kisebb csoportos munkák mellett nyaranta megrendezzük hagyományos, 6 hétig
tartó Alkotótelepünket (ebben az évben
a harmincnyolcadikat), valamint a Tavaszi
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és az Őszi Szimpóziumot május és szeptember hónapokban a Kecskeméti Alkotóházban. Intézményünkben évente átlagosan 120 fő dolgozik.
Történetünkbe itt kapcsolódik be
Naszvad, hiszen immár negyedik éve gazdagítja életünket ez a gyönyörű nagyközség, megjegyezve, hogy a magyarországi
alkotótelepek szimpóziumát is itt rendezhettük meg.
Nincsenek véletlenek. Amikor Németh
Gyulának eszébe jutott, hogy bizony őt
már jónéhány éve várják Kecskeméten,
nem gondolta, hogy kapcsolatunk néhány
év alatt valóságos fává - életfává - terebélyesedik. Interjúkat készített az itt dolgozó,
a világ különféle országaiból származó művészekkel, fényképeken láttatta az otthoniakkal az itteni csodákat, s szinte rögtön
megfogant a gondolat: meg kellene ezt csinálni otthon, Naszvadon is.
És a kecskeméti légkör - egymás folyamatos segítése, a folyamatos kísérletezés
a tűzzománc képző- és iparművészeti lehetőségeivel - immár Naszvadon is észlelhető,

sőt: kiegészült más művészeti ágak képviselőivel; festők, szobrászok munkájával.
A sok helyszínen megrendezett kiállítások új színeket vittek Naszvad életébe, s az
itt megfordult művészek az alkotás mellett
feltöltekezhettek az itteniek gazdag közösségi és kulturális életéből.
Németh Gyula és Dobosi Róbert megtalálta annak módját, hogy hogyan lehet
emberközelbe hozni a művészetet, olyanok számára is, akik egyébként hiábavalóságnak, fényűzésnek tekintenék azt. Most
kiderült a legszélesebb értelemben vett
nagyközönség számára is, hogy lehet művészet nélkül is élni, de nem érdemes. Ha
a művészetre hangolódunk, életünk teljesebbé válhat, esetleg jobban odafigyelünk
egymásra, mert emberibb emberekké válhatunk általa.
Kodály Zoltán, Kecskemét szülötte azt
mondta: Legyen a zene mindenkié! Mi
most azt üzenjük Kecskemétről Naszvadra:
LEGYEN A MŰVÉSZET MINDENKIÉ!
Gyergyádesz László,
stúdióvezető

Novum Naswod
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2012. június 1. (péntek)
16 ó  Csemadok Galéria, evangélikus templom,
Kelt Garden söröző, szabadidőközpont, katolikus
templom, Éder vendéglő, HMK:
Helyi kiállítások megnyitói
18 - 19,30 ó  HMK udvar:
Carson zenekar - szórakoztató zene
20 ó  sörsátor:
„Tűzvirág – Művészetek Hete” - Ünnepi megnyitó
Mystery Gang rockabilly - élő koncert
A koncert után táncmulatság a Carson együttessel
hajnal 3-ig.
Belépő az egész estére: 5 €.

2012. június 3. (vasárnap)
16 - 17,30 ó  HMK udvar:
Carson együttes - szórakoztató zene
18 ó  sörsátor:
Sláva Kráľa „Zasľúbená zem” musical
Szervező: BJB Naszvad, info: 0905 490 632
Belépés díjtalan.
20 - 22 ó  Carson együttes - szórakoztató zene
24 óráig  Blueskocsma a Kelt Garden vendéglőben
Last Blues Band, Csukamájolaj,
Hodossy Krisztina és Pálffy József duó

2012. június 5. (kedd)
18 - 19 ó  HMK udvar:
Carson együttes - szórakoztató zene
19 ó  sörsátor:
Conors zenekar - élő koncert
United együttes - élő koncert
Belépő: 3 €

1. jún 2012 (piatok)
16 h  Galéria Csemadok, evanjelický kostol, piváreň Kelt Garden, Centrum voľného času, katolícky
kostol, reštaurácia Éder, MKS:
Otvorenie miestnych výstav
18 - 19,30 h  dvor MKS:
skupina Carson - živá hudba
20 h  pivný stan
Slávnostné otvorenie - Týždeň umenia „Tűzvirág”
Mystery Gang rockabilly - live koncert
Ľudová veselica so skupinou Carson
Vstupné na celý večer: 5 €

5. jún 2012 (utorok)
18 - 19 h  dvor MKS:
skupina Carson - živá hudba
19 h  pivný stan
skupina Conors - live koncert
skupina United - live koncert
Vstupné: 3 €

2012. június 2. (szombat)
17 ó  HMK:
Tűzvirág - Nemzetközi Zománcművészeti
Seregszemle ünnepi akadémia, díjkiosztó gála
J. Cobb Shela DNA együttes
(Lengyelország) - dzsesszkoncert
Belépés ingyenes
21 ó  sörsátor:
Demjén Ferenc - élő koncert
Belépő: 8 €

2. jún 2012 (sobota)
17 h  MKS:
Medzinárodný festival umeleckého smaltu Tűzvirág - slávnostná akadémia,
odovzdávanie cien
skupina J. Cobb Shela DNA (Poľsko) džezový koncert
Vstup voľný
21 h  pivný stan
Ferenc Demjén - live koncert
Vstupné: 8 €

2012. június 6. (szerda)
3. jún 2012 (nedeľa)
16 - 17,30 h  dvor MKS:
skupina Carson - živá hudba
18 h  pivný stan
muzikál Sláva Kráľa - Zasľúbená zem
Organizátor: BJB Nesvady, info: 0905 490 632
Vstup voľný
20 - 22 h  skupina Carson - živá hudba
do 24 h  Blues-krčma v pivárni Kelt Garden
Last Blues Band, Csukamájolaj,
duet Hodossy Krisztina a Pálffy József

18 - 19,30 ó  HMK udvar:
Carson együttes - szórakoztató zene
20 ó  sörsátor:
Memory team - élő koncert
Vastag Csaba - X Faktor 2010 félplayback koncert
Belépő: 3 €

6. jún 2012 (streda)
18 - 19,30 h  dvor MKS:
skupina Carson - živá hudba
20 h  pivný stan
Memory team - live koncert
Csaba Vastag - X Faktor 2010 - pol playback koncert
Vstupné: 3 €

2012. június 4. (hétfő)
Szabadnap

4. jún 2012 (pondelok)
Voľný deň

7

Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

2012. június 7. (csütörtök)
18 - 19,30 ó  HMK udvar:
Carson együttes - szórakoztató zene
20 ó  sörsátor:
LGT Revival Band - élő koncert
Kocsis Tibor - X Faktor 2011 - félplayback előadás
Belépő: 3 €

9. jún 2012 (sobota)

7. jún 2012 (štvrtok)
18 - 19,30 h  dvor MKS::
skupina Carson - živá hudba
20 h  pivný stan
LGT Revival Band - live koncert
Tibor Kocsis - X Faktor 2011 pol playback koncert
Vstupné: 3 €

8. jún 2012 (piatok)
18 - 19 h  dvor MKS:
skupina Carson - živá hudba
19 h  pivný stan:
Gilotin, Without Strings (BA), MadDogx live koncert
DiscoLife diskotéka DJ Mickey hosť: DJ Flower aka Virág Voksán
Vstupné: 6 €

2012. június 9. (szombat)
9 ó  Kézművesek vására az üzletsoron
14 ó  egészségügyi központ parkolója - kisszínpad:
Népművészeti Kavalkád:
Baji Német Nemzetiségi Énekkar (HU),
Dunaszentmiklósi Német Nemzetiségi Tánccsoport,
Pötörke néptáncegyüttest Tata (HU),
Cifra Táncegyüttes Tata (HU),
Kiscifra Táncegyüttes Tata (HU),
Csevergő énekegyüttes Tata (HU),
Barvinok ruszin folklórcsoport Kamienky (SK)
18 - 22 ó  Bor- és pálinkaudvar:
Szőllőssy Gipsy Band
A kisszínpad a műsora ingyenes.
13 ó  sörsátor:
SZMAZE - Pátria Zenekutató 2012 gálaműsor
(10-12 hazai zenekar) - élő koncert
22 ó  sörsátor:
Back II Black - élő koncert
Belépő: 5 €

2012. június 8. (péntek)
18 - 19 ó  HMK udvar:
Carson együttes - szórakoztató zene
19 ó  sörsátor:
Gilotin, Without Strings (BA), MadDogx élő koncert
DiscoLife DJ Mickey sztárvendég DJ Flower aka Voksán Virág
Belépő: 6 €
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9 h  Trh ľudového remesla na Obchodnej u.
14 h  Parkovisko Zdravcentrum - malé pódium:
Folklórny program:
Nemecký spevácky súbor z Baj (HU),
Nemecký tanečný súbor z Dunaszentmiklósu,
folklórny súbor Pötörke Tata (HU),
tanečný súbor Cifra Tata (HU),
tanečný súbor Kiscifra Tata (HU),
spevácky súbor Csevergő Tata (HU),
Rusínsky folklórny súbor Barvinok z Kamienky (SK)
18 - 22 h  Vínny a pálenkový dvor:
Szőllőssy Gipsy Band
Program na malom pódiu - zadarma!
13 h  pivný stan:
Galavečer talentovej súťaže SZMAZE - PÁTRIA 2012
22 h  pivný stan:
Back II Black - live koncert
Vstupné: 5 €

2012. június 10. (vasárnap)
9 ó Kézművesek vására az üzletsoron
14 ó  kisszínpad:
Carson együttes - szórakoztató zene
16 ó  kisszínpad:
Csocsesz - szórakoztató műsor
18 ó  kisszínpad:
Komáromi Dixieland Band - élő koncert
A kisszínpad műsora ingyenes.
20 ó  sörsátor:
„Tűzvirág - Művészetek Hete” - Ünnepi záróest.
Csík zenekar - élő koncert
A belépők sorsolása,
nyeremény egy 15 napos thaiföldi nyaralás!
Belépő: 8 €

10. jún 2012 (nedeľa)
9 h  Trh ľudového remesla na Obchodnej u.
14 h  malé pódium:
skupina Carson - živá hudba
16 h  malé pódium:
zábavný program speváka Csocsesz
18 h  malé pódium:
Komáromi Dixiland Band - live koncert
Program na malom pódiu - zadarma!
20 h  pivný stan:
Slávnostné ukončenie festivalu Tűzvirág Týždeň umenia
skupina Csík - live koncert
Žrebovanie 15-dňového zájazdu na Thajsko!
Vstupné: 8 €
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TŰZVIRÁG – Naszvadi Képzőművészeti
Szabadiskola

Mára már bebizonyosodott, hogy a TŰZVIRÁG - Naszvadi Képzőművészeti Szabadiskola,
életképes. Életképes és működőképes. Sőt, képes kiváló alkotások létrejöttének alkalmat és
teret adó intézménnyé válva, az átgondolt szervezési és gyakorlati munkálatokkal bizonyítva
évről-évre, eredményesebb életszerűséget biztosítani a SZIMPÓZIUMnak.
Amikor - évekkel korábban - Németh Gyula
barátommal beszélgettünk a műtermemben, elmondta az ötletét, gondolatait, hogy Naszvadon
szeretne létrehozni amolyan nemzetközi képzőművészeti aktivitást, kicsit kétkedve csóváltam
a fejem: Naszvadon? És nemzetközit...? Lesz
hozzá meggyőző erőd, kitartásod...? Aggályoskodtam. S lám, Gyulának lett igaza.
Ez évben (2012!) immár a negyedik alkalommal hirdették meg a szervezők – Dobosi Róbert,
a Csemadok alapszervezet elnöke és Németh

Gyula, a Tűzvirág - Naszvadi Képzőművészeti
Szabadiskola igazgatója – június 1. és 10. között
megrendezik az Alkotóművészek Nemzetközi
Seregszemléjét Naszvadon.
A negyedik alkalommal már nem illik nagyon csodálkozni, de mégis ámulatba ejtő,
hogy a világ tíz országából (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Ausztria, Ukrajna,
Oroszország, Románia, Szerbia, Spanyolország
és természetesen Szlovákia) kilencven kortárs
alkotóművész vette az érdeklődő fáradságot és
az első hívó szóra elindult Naszvadra. Jöttek,
s hozták bemutatni alkotásaikat. A szíves vendéglátást és a segítőkészséget megtapasztalva itt
maradtak. Kicsomagolták eszközeiket, szerszámaikat és nekiláttak dolgozni - alkotni.
Hogy mi ennek a tíznapos együttlétnek a hozadéka? - kérdezhetnénk.
Ezeknek a tíznapos SZIMPÓZIUMOKNAK
a hozadéka - szerintem - felbecsülhetetlen értékek létrejötte. Mert ezek a „felbecsülhetetlen”
értékek szálai számos irányba futnak szét.
1. Számos ország, számos jeles kortárs alkotóművésze jön el ide, Naszvadra. Szeretettel,
megbecsüléssel fogadják őket, 10 napig otthon
érezhetik magukat ebben a kellemes környezetben. 2. Számos alkotóművész - minden korosztály - találkozik itt, Naszvadon. Annak ellenére,
hogy különböző nyelveken beszélnek, megértik
egymást, a művészet nyelvén kommunikálnak,
ismerkednek, tapasztalatot cserélnek, barátkoznak, gazdagodnak lélekben, emlékekben.
3. Az idesereglett alkotóművészek megismerik

az itt élő emberek hétköznapi életformáját, kicsit a sajátjukból akaratlanul is átadnak a vendéglátóknak, de magukkal viszik az itt szerzett
élményeiket - és ez már majdnem békemisszió.
4. Az itt és a régióban élő emberek – a természetes kíváncsiságból eredően – szívesen érdeklődnek és találkoznak a messziről jött művészekkel, a község tíz helyiségében kiállított
műalkotásaikkal. Ezek pedig az együvétartozás
lélekemelő, léleknemesítő cselekedetek gesztusai. 5. A község, elsősorban pedig a Csemadok
alapszervezet vezetősége és elnöke, Dobosi Róbert, a seregszemle megálmodója, most már
pedig igazgatója Németh Gyula, de a község önkormányzata is dr. Haris József polgármesterrel
az élen, olyan erkölcsi-szellemi (és nem utolsó
sorban anyagi) befektetést indítottak el, ezelőtt
négy évvel, amelynek a „haszna” majd később
kamatozik, térül meg. (Bár a művészek által
ajándékozott műalkotások már most is komoly
értékek hordozói.) 6. Naszvad község és az itt
élő emberek jó hírét viszik szerte a világba... és
még sorolhatnám az értékeit ennek a erkölcsiszellemi befektetésnek.
De csak e néhányat említve is bizonyossá vált,
hogy a TŰZVIRÁG - Naszvadi Képzőművészeti
Szabadiskola itt, Naszvadon, életképes és immáron létjogosultsága van.
Szívből drukkolok az idei sikeres seregszemlének, és a további kitartó, lankadatlan - befektetési - szervezésnek.
Kopócs Tibor, festőművész
Révkomárom, 2012. május 3.

POLAK, WĘGIER, SŁOWAK
„TRZY” BRATANKI
Współpraca plastyków z grupy PLAJA (PLAstycy JAsielscy), działających przy Stowarzyszeniu Miłośników Jasła, ze stowarzyszeniem Csemadok Naszvad rozpoczęła się w jesieni 2009
roku. Július Németh i Róbert Dobosi (organizatorzy Festiwalu Sztuki w Nesvadach-Týždeň
Umenia Nesvady-TŰZVIRÁG) poszukiwali do
współpracy partnerów z Polski. Dzięki wspólnej
znajomości Mikuláša Lovackýego z Bardejova,
zaproponowali artystom z Polski współpracę i udział w Festiwalu Sztuki w Nesvadach,
w drugim międzynarodowym przeglądzie prac
z emalii artystycznej, oraz udział w pierwszym
międzynarodowym plenerze rzeźbiarsko-malarsko-emalierskim w 2010 r. Od tego czasu artyści Jasielscy: Wiesław Czechowicz, Jan Kukułka, Małgorzata Samborska, Bogdan Samborski
- uczestniczą w tej współpracy. Po pierwszym
roku współpracy zostaliśmy zaproszeni na kolejny Festiwal Sztuki w Nesvadach w 2011 r. Tym
razem byliśmy poproszeni o poszerzenie formuły Festiwalu poprzez zgłoszenie grupy uczniów
z Liceum Plastycznego z Polski do uczestnictwa
w Plenerze artystycznym, który zamienił się w
Letnią Nesvadską Szkołę Artystyczną. Wybór
nasz padł na Liceum Plastyczne w Jarosławiu.
Technika Emalii artystycznej nie jest rozpowszechniona w Polsce. Uprawia ją nielicz-

na grupa artystów. W związku z powyższym
- pomysł zapraszania młodych adeptów sztuki
na warsztaty emalii artystycznej jest dla nich
wspaniałą okazją do poznania tej techniki od
najlepszych.Nie tylko uczniowie na tym korzystają, starsi koledzy widząc zaangażowane,
zapał i świeże spojrzenie, też mogą z tego czerpać nowe inspiracje. Połączenie młodości z doświadczeniem przynosi nadspodziewanie dobre
efekty. Uczestnicy Pleneru posiadają różny stopień zaawansowania w tej technice, jak również
starają się ją łączyć z innymi materiałami jak
ceramika, kamień, drewno itp. ...
Po dwóch latach owocnej współpracy - grupa PLAJA miała swoją wystawę w Nesvadach.
Między innymi dzięki kontynuacji tej współpracy, w lutym 2012, w Jasielskim Muzeum
Regionalnym miała wystawę grupa plastyków,
(która poznała się w Nesvadach) pod nazwą
Polsko -Słowacka grupa EMALIA – MALOWANE OGNIEM. W wystawie brali udział artyści:
Mikulaš Lovacký, Tibor Kopócs, Ingrid Kovacsova, Renata Tarasovičowá, Katarina Matinová,
Małgorzata Samborska, Jan Kukułka, Wiesław
Czechowicz, Bogdan Samborski. W 2012 roku
Festiwal Sztuki w Nesvadach nadal rozszerza
swoją formułę. Będą w nim uczestniczyli między
innymi studenci ze Szkoły artystycznej z No-

wego Sącza. Planowany jest też udział zespołu
J. Coob Shela DNA z Jasła grającego free jazz.
Należy powiedzieć że dzięki działalności Csemadok Naszvad polscy uczestnicy Festiwalu Sztuki
w Nesvadach poznali lepiej sztukę emalii i zostali
zainspirowani do szerszej działalności artystycznej oraz współpracy z wieloma wspaniałymi artystami , szczególnie z Węgier, Słowacji i Czech.
Niezapomniana atmosfera którą stworzyli organizatorzy podczas letniej szkoły i stałe rozszerzanie jej formuły rokuje dobrze na przyszłość
tej imprezie.
Jeszcze inny aspekt i szczególny koloryt tej
imprezie nadaje fakt, że jest to rejon Słowacji
w którym mieszka duża grupa mniejszości węgierskiej. Tak więc będąc na Słowacji słyszy się
głównie język węgierski.
art. rzeźbiarz Bogdan Samborski
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Smalt je hmota, ktorá po vypálení
aj tvorcu vždy prekvapí
Je krásna májová nedeľa, keď sa zastavím pred bránou rodinného domu rodiny
Kováčovej. Už ma na ulici víta Zdenka Kováčová, ktorú som navštívila, aby sme
hovorili o jej tvorbe, o práci so smaltom.
V roku 2011 sa zúčastnila na Festivale umeleckého smaltu Tűzvirág ako začiatočník
chcela sa dostať k peci, dostať sa k novým informáciam a učiť sa od umelcov, ktorí
sa už dlho venujú smaltu. Vtedy už základy práce s umeleckým smaltom poznala
z kurzu, ktorý absolvovala v Kolárove, ale bola pripravená prijať dobré rady umelcov.
Zdravotné problémy jej nedovoľujú pracovať na záhrade, ale má neopísateľnú
trpezlivosť, výdrž a, samozrejme, kreativitu. Práve s týmito vlastnosťami začala
robiť so smaltom a robí dnes šperky a obrazy touto nezvyčajnou technikou.
Čo vás priviedlo k umeleckému smaltu?
– Je to trošku dlhé rozprávanie, ale pokúsim
sa v krátkosti. Od útlej mladosti som žila z práce na záhrade, ale pred pár rokom sa natoľko
zhoršil môj zdravotný stav, že už nemôžem vykonávať fyzickú prácu. Keď máte veľkú rodinu,
o ktorú sa staráte a okrem toho aj v záhrade je
vždy čo robiť - máte presne naplánovaný čas,
aby ste všetko stíhali. Naraz z týchto činností
vypadne jedna hlavná, a neviete čo so sebou.
Vedela som, že niečo robiť musím, a vtedy som
sa dozvedela o kurze smaltovania v Kolárove.
Prihlásila som sa a začala som sa učiť o dovtedy absolútne neznámych veciach, materiáloch

Povedla se
úžasná věc
Co říct o významu uměleckého sympózia
v Nesvadech - zaprvé je to již 4. ročník tohoto mezinárodního setkání umělců z různých
kulturních oblastí Evropy, což je předmětem
poznávání jednotlivých výtvarných směrů,
zároveň také seznámení s problematikou kultury v místě i čase v různých oborech umění.
Nejenom to, ale i osobní kontakty jsou důležité znich vznikají další aktivity. Povedla
se úžasná věc v Nesvadech, pevně věřím, že
tato akce bude vzkvétat a zdárně pokračovat
i příštích letech. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se podílejí na této akci, přeji mnoho sil
do dalších ročníků sympózia.
Jaroslav Rezler,
předseda středočeského sdružení
výtvarníku Česká Republika
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a pracovných náradiach. Veľmi sa mi páčilo
učivo, zoznámila som sa s prácou, ktorá v sebe
skrýva veľmi veľa možností.
Aby práca so smaltom bola ukončená, potrebujete pec, ktorú už dnes máte vlastnú. Na aké výrobky sa sústreďujete? Akou technikou pracujete?
– Koncom minulého roka som si vedela zaobstarať vlastnú pec, ktorú som sa najprv musela naučiť používať. Začala som robiť obrazy
a šperky, ktoré ponúkajú nekonečné možnosti
tvorivosti. Veľa skúseností ešte nemám a veľa
sa musím ešte naučiť o tejto technike vyrábania
šperkov. Robím s klasickým smaltom. Smaltom,
ktorý môžete poznať z kuchynských nádob.
Tento typ smaltu má životnosť 100-150 rokov,
môže sa poškodiť prakticky len mechanicky
a nanáša sa na vopred tvarované a dôkladne
očistené kúsky mede. Smalt sa po vypálení roztopí a zmení na sklovitú hmotu, ktorú z nijakej
inej hmoty nedostanete. Je to hmota, ktorá po
vypálení aj tvorcu vždy prekvapí svojou výslednou farebnosťou a vzormi.
Aký má prínos medzinárodný festival smaltu pre umelcov, tvorcov a pre obec?
– Medzinárodný festival má prínos v rôznych oblastiach života. Prvoradé určite je, že
z rôznych kútov sveta prichádzajú umelci, ktorí následne šíria dobré meno tohto podujatia
v kruhu umelcov. Počas tohto podujatia sa zoznamujú, vytvárajú sa nové pracovné a priateľské vzťahy, vymieňajú si skúsenosti, a to napriek

Najprv sa z mede vyreže forma šperku,
vysvetľuje Zdenka Kováčová

tomu, že každý hovorí iným jazykom. A práve
rôznorodosť zúčastnených národností je ďalším
dobrým príkladom a prínosom pre nás a pre široký región. Festivalom dokazujeme, že jazyk,
ktorým hovoríme, nemôže a ani nie je bariérou.
Všetci, ktorí chcú, sa s druhými dohovoria, je
to najlepšia možnosť, ako naše deti učiť v praxi tolerancii. Festivalom, ktorý tento rok bude
mať už 4. ročník, organizátori dosiahli zvýšený
záujem o Nesvady, prichádzajú k nám návštevníci z rôznych kútov Slovenska a sveta. Je to fantastický pocit, keď niekde posielate svoje dielo
na výstavu, opýtajú sa vás, že odkiaľ ste a keď
dostanú odpoveď, že z Nesvád, už spoja obec
s festivalom Tűzvirág.
Potom, čo Zdenka Kováčová odpovedala na
moje otázky, ukázala mi svoju dielňu, kde neskôr priniesla aj vlastnoručne vyrobené nádherné, farebné, detailne vypracované šperky
a obrazy, ktoré robila ešte na kurze a na minuloročnom festivale. Rozprávame sa ďalej,
len už mám vypnutý diktafón. Dozviem sa,
že to s tým učením pani Zdenka myslí vážne
- teraz navštevuje kurz maľovania a kreslenia
na ZUŠ-ke v Hurbanove, lebo už dávno maľuje
len tak pre seba a vždy mala taký pocit, že na
obrazoch niečo nesedí. Už dostáva odpovede
na svoje otázky a pevne verím, že v budúcnosti o Zdenke Kováčovej ako o umelkyni, ktorá
pracuje so smaltom, ešte budeme veľa počuť.
Text a foto: Ildikó Varga

Slávnosť na Devíne
Dňa 29. apríla 2012 za krásneho slnečného
počasia sa MO Matice slovenskej zúčastnili
na prvej národnej púti na Devíne.
Národná slávnosť na Devíne sa uskutočnila
pod záštitou predsedu Matice slovenskej Ing.
Mariána Tkáča PhD. pri príležitosti uctenia
si pamiatky našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ako aj výstupu Ľudovíta Štúra
a jeho druhov na Devín.
Slávnosť sa začala gréckokatolíckou sv. liturgiou za prítomnosti štátnych predstaviteľov. Pred Kostolom sv. Kríža sa nachádza
súsošie sv. Cyrila a Metoda. Predseda Matice
slovenskej tu položil veniec a prihovoril sa
prítomným.
Po krátkom kultúrnom programe bol v poobedňajších hodinách výstup na Devínsky

hrad, sídlo kráľa Rastislava, kde slávnosť ďalej
pokračovala.
Po dlhej dobe sa novému výboru podarilo uskutočniť spoločný výlet, ktorý zanechal
v matičiaroch pekný zážitok.
MO Matice slovenskej, Nesvady
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„SZÜLŐFÖLDEM
ARCAI” Németh Gyula fotókiállítása

N

apok, hetek teltek el azóta,
hogy április 13-án Baján,
Molnár Zoltán alpolgármesterrel részt vettem egy fotókiállítás megnyitóján, ahol nem csak magát a kiállítót,
de - annak ellenére, hogy Baja több száz
kilométerre van Naszvadtól - a megnyitón jelenlévők többségét ismertem. Nem
csoda, hisz évek óta baráti kapcsolat fűz
hozzájuk. Németh Gyula a „Szülőföldem arcai” című fotókiállításának megnyitójára Felsőszentivánról, Csávolyról,
Rémről, Borotáról, Császártöltésről,
Kiskőrösről érkeztek barátok a Bácskai
Kultúrpalota galériájába. A megnyitót baráti kézfogások, ölelések előzték
meg. Jó volt ott lenni, jó volt érezni
azt a szeretetet, amely körülvett mindenkit. Öröm volt találkozni Valterné
Maráz Gizi nénivel, Vető Zoltánnal,
Kalmár Jánossal, Dr. Mándics Mihálylyal, Domonyi Lászlóval, Tóth Sanyival,
Vörös Szilárddal, Babicz Lacival és még
sorolhatnám, igaz, nehéz lenne a közel
száz résztvevőt felsorolni. A találkozás
örömteli pillanataiban többször is megállt a tekintetem a kiállító arcán, lesve
annak apró rezzenéseit, a pillanatnyi
érzelmek hatását, melyeket eltitkolni így
hatvan fölött szinte lehetetlen. De nem
is kell. Néha jó egy aprócska könnycseppet elmorzsolni szemünk sarkában,
jelezve akarva-akaratlanul örömünket,
meghatódottságunkat.

A megnyitó a rémi folklórcsoport
műsorával vette kezdetét, majd Németh
Gyula: Babicz Ferenchez című versét Fekete András szavalta el.
Ezt követően Gyergyádesz László,
a Kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely igazgatója és Dr.
Fekete Imre, a Rákóczi Szövetség Bácskai
Szervezetének alelnöke mondtak ünnepi
beszédet. Mindketten nagyra értékelték
Németh Gyula eddigi munkásságát, tevékenységét, kihangsúlyozva a fotografáláshoz és a költészethez való mély érzelmi
kötődését, a kitelepítettekkel való kapcso-

napig is megjelennek fotói különböző lapokban, folyóiratokban, de talán kevesen
tudják, hogy az alkotónak nem ez az első
önálló kiállítása, hisz alkotásait láthattuk
már többek között Naszvadon (2002),
Rémen (2003), Felsőszentivánon (2006),
Esztergomban (2010) és Rév-Komáromban (2010) is. Németh Gyula fotográfiái
– úgy érzem –elsősorban személyes történeteket mesélnek el. A kiállítás fotói néhány kivétellel a közelmúltban készültek
és nincs olyan alkotás köztük, amelyen ne
látszódna az az idő, amit a fotográfus az
exponálás előtt a létrehozandó kép bűv-

latfelvételét, valamint annak további ápolásának fontosságát. A szervezők – Dr.
Fekete Imre és Fekete András – semmit
nem bíztak a véletlenre, gondosan ügyeltek minden apró részletre. A kiállítónak
több évtizedes publicisztikai tevékenysége kapcsán többször jelentek és a mai

körében töltött el. Fotográfiáin szinte olvashatók azok a történetek, érzelmek melyek a fotográfust a kép létrehozásához
elvezették. A hétköznapokban gyakorta
nem vesszük észre, hogy a körülöttünk
lévő alkotások, – ahogy Németh Gyula
fotói is –üzenetek. Fotók, amelyek arról
a világról üzennek végtelen nyugalommal, amiben élünk. De hogy mitől tudnak fotográfiái számunkra maradandó
üzenetté válni, makulátlanul megőrződni, ez az a titok, ami elválasztja egymástól
a fényképet és a fotográfiát? Ez az, ami
elválasztja egymástól a kattintást és az
alkotást. Az alkotónak, és a szervezőknek külön köszönet, mindazok nevében,
akiknek módjuk volt ezen a – számomra
„Naszvadiak Találkozója” hangulatú –
megnyitón részt venni.
Holop Ferenc
Fotók: Holop Ferenc
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Moderné technológie a pohybové aktivity detí
The SCHOOL DANCE je veľká tanečná súťaž, ktorú prináša centrum moderných vzdelávacích technológií EDULAB spoločne s tanečnou školou Petra Modrovského a Jána Ďurovčíka DANSOVIA.
Účelom súťaže je popularizácia moderných vzdelávacích technológií na školách, poukázanie na rovnováhu medzi využívaním technológií a pohybovými aktivitami detí a popularizácia tanca na školách ako
náplne mimoškolských aktivít žiakov.
Do tanečnej súťaže sa zapojila aj naša škola dvomi videonahrávkami. Na stránke http://schooldance.huste.tv/ sa prezentujú svojím tancom Natália Martinská a Viktor Argyuši, žiaci 1. ročníka a tanečná
skupina Čalamáda, ktorá pracuje pod vedením vychovávateľky Procházkovej. Súťažné videá natočili žiačky 8. ročníka - Linda Červenková, Kristína Petrová a Bianka Dibúzová.
Hlasovanie o najlepšie tanečné vystúpenie bude prebiehať na webovej stránke schooldance.huste.tv. Hlasovaním na súťažné videá pomô-

žete postúpiť tanečníkom zo ZŠ Komenského v Nesvadoch do ďalšieho
kola. Desať postupujúcich tanečníkov, resp. tanečných skupín z prvého
kola sa stretne v tanečnom finále, kde rozhodne o víťazovi a ďalšom
umiestnení odborná porota.
Text a foto: Mgr. Estera Kádeková

Tánc, tánc, Pettyem tánc Zene-Barátság
Jó hangulat, felszabadult vidám arcok és
megelégedettség jellemezte a 2012. április 21én tartott hagyományőrző rendezvényt, amelyet a tánc világnapjának alkalmából szervezett
meg a Csemadok helyi szervezete, immáron
4. alkalommal.
Az idei, „A tánc világnapjának tisztelgünk”
címmel fémjelzett rendezvény annyiban különbözött az eddigiektől, hogy szabadnapon,
szombaton került megrendezésre és ebből
kifolyólag mindenféle kötelezettségek nélkül,
csak azon gyermekek és felnőttek vettek részt
és élvezték a kínált lehetőségeket, kikhez közel áll a népművészeti hagyományok gyakorlásának lehetősége. Szép számmal jöttek össze
az érdeklődők és szinte megállás nélküli aktív
munkára késztették a meghívott kézműveseket. Az udvaron Eck Ernő kovácsmester volt
látható munka közben, míg a hátsó udvarban
a lovaglás alapjait sajátíthatták el nagyobb
növésű, bátrabb gyermekeink, a naszvadi
KePaso Lovasklub jóvoltából. A klub vezetője
egy kétlovas hintóval való sétakocsikázásra is
elvitte az érdeklődőket. A kultúrház bejáratánál Gerendás Arnold agyagozott, majd beljebb térve a nagyterembe jobbról Nagy Mária
és fia mutatták be a szövést fonást. Mellettük
Horváth Róbert fafaragó munkáit és azoknak
készítési módját figyelhettük meg. Soós Csilla
és kézműves barátai már visszatérő vendégként ez esetben az ólomüveg készítés fortélyaiba engedtek betekintést. Megismerhettük
a drótékszer-készítést és a testfestészet egyik új
technológiáját. Tóth Katalin rajzolt és rajzolás-
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Fesztivál, Szőny

ra buzdította az érdeklődőket, mellette Kürti
Andrea a gyöngyfűzést tanította. Mátyus Katalin sústyából font különböző használati eszközöket, Szabó Vera pedig a csipkézés mellett
a tojásfestést is megmutatta, Hulkó Évi pedig
a régen nagyon közkedvelt bábrongyozás adta
lehetőségeket ismertette az érdeklődőkkel. Míg
folyt a kézművesség, addig Nagy Feri bácsi és
Simonics Tibor gondoskodtak a betevőről, ebben segédkeztek persze a vezetőség asszonyai
is. Így állandóan fogyasztható volt a hagymás,
retkes zsíros kenyér, később pedig a marhagulyás. Délután 5 óra körül kezdődött a táncbemutató, ekkorra már megtelt a kultúrház nézőkkel is. A színpadon a perbetei Napraforgó,
a nagyigmándi Kis Árgyélus és a naszvadi Kis
Pettyem, valamint a Pettyem néptánccsoportok mutatták be legújabb koreográfiájukat. Az
élő zenét a zselízi Gereben együttes szolgáltatta
úgy a táncosoknak, mint a bemutatókat követő
táncház részvevőinek. A táncház után lassan
elcsendesült a kultúrház, s miután a vezetőség tagjai elrakták a kellékeket, befejeződött
A tánc világnapjának tisztelgünk rendezvény
4. évfolyama.
Dobosi Róbert

Április 29-én rendezték meg Szőnyben
a 18. Zene-Barátság Fesztivált. Alapszervezetünk csoportjai már számos alkalommal
kaptak meghívást a baráti találkozóra. Eleinte a rokoni szálak húzták a naszvadiakat
Szőnybe, ám mióta az éneklőcsoport vezetője
Bedecs Ilonka lett, aki a szőnyi Duna Népdalkört is irányítja, a baráti szálak még szorosabbra fűződtek a két település csoportjai
között.
Az idén a Búzavirág Éneklőcsoport és
a Sústya citerazenekar kapott meghívást,
hogy Naszvadot képviseljék a gálán. Fergeteges műsoruk méltán kapott hatalmas tapsot
a közönségtől. Rajtuk kívül még Martosról,
Szímőről és Nagykérről érkeztek felvidéki
fellépők a fesztiválra.

A találkozó díszvendége Dr. Barsi Ernő,
szőnyi származású néprajzkutató, főiskolai
tanár volt. A tanár úr beszédében a hagyományok megőrzésének fontosságát hangsúlyozta, melyek a mai vészterhes időkben különös
jelentőséggel bírnak.
„Addig él a nemzet, míg a dala él”, fogalmazta újra Kodály Zoltán szavait a zenetudós. S hogy a Felvidéken még él a magyar
népdal, ennek lehettünk tanúi eme vasárnap
délutánon.
LILI

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský mesačník

Gól - passz
Fiatalabb kézilabdázó diáklányaink már
most, két fordulóval a 2011/2012-es évad
befejezése előtt Nyitra megye bajnoka címmel dicsekedhetnek, hisz előnyük olyan
tetemes, hogy ezt az elsőséget nem lehet
elvenni a csapattól. Maguk mögött hagytak olyan neves klubokat, mint például
Nyitra, Vágsellye, Mocsonok, Surány, és
eddig veretlenek a bajnokságban. A tavalyi
munka, amit Szabó Veronika (Budapesten tanít) vezényelt idén meghozta gyümölcsét. A csapat Haris Lucia kezei alatt
a bajnoki cím elnyerésével jogot szerzett
az országos bajnoki címért küzdeni a többi
megyei győztes ellen. Erre a döntő tornára
június 15-17-én kerül sor Biccsén
(Trencsén megye).
A lányoknak komolyan fel kell
készülniük, hisz nyolc csapat
küzd meg a bajnoki címért. Szeretnénk egy háromnapos, komoly
összpontosítással
kellőképpen
behangolni a csapatot, hogy minél jobb eredményt érjenek el az
országos megmérettetésen.
Ehhez a sikerhez csatlakoztak
a klub és Szabadidőközpont mellett működő sportközpont kézilabdás lányai. A verseny 38. évfolyamában, ősszel és tavasszal, az
alapszakaszban játszott 24 mérkőzésből, csak háromszor vonultak le pont
nélkül a pályáról, és így megnyerték a csoportot.
Május 7-én, Nyitrán volt az országos középdöntő és a lányok ismét helytálltak. Egy
fárasztó hét után (május 2-án két mérkő-

Hengereltek a fiatal
Ferplastosok
zés, május 3-án egy bajnoki, majd május
5-én újabb bajnoki mérkőzés) léptek a pályára a lányok. Itt már nagy volt a tét, hisz
csak az juthatott be az országos döntőbe,
aki mindkét ellenfelét legyőzte.
A torna nyitómérkőzésén Nyitra 22:18ra (11:9) nyert Vágsellye ellen, majd mi
léptünk pályára. Az első viadal Vágsellye
csapatával volt és 7:4-es félidő után 14:11re nyertünk. Utána, egy 20 perces szünet
következett, majd a hazai Nyitra ellen kellett megvívni a döntő játszmát.

Nekünk a döntetlen nem volt elég
(Nyitra egy góllal jobb volt a sellyeieknél),
csakis a két pont megszerzése juttatta tovább a csapatot. Óriási harc folyt a pályán,
vezettünk 2:1-re, majd 4:2-re, volt az eredmény 4:6 és 2 perccel a félidő vége előtt 7:7

Meccsajánló – Labdarúgás
Diákmérkőzések:
Június 2. Naszvad szabadnap
Június 9. 14,30 ó
Tany - Naszvad
Ifjúsági bajnoki mérkőzés - V. liga
Június 3. 14,30 ó
Naszvad
Június 9. 17 ó Csallóközcsütörtök
Június 17. 14,30 ó
Naszvad
Bajnoki labdarúgó mérkőzés - V. liga
Június 3. 17óó
Naszvad
Június 10. 17 ó
Komját
Június 17. 17 h
Naszvad

– Ipolyság
– Naszvad
– Komját
– Ógyalla
– Naszvad
– Zselíz

volt, de a félidő végére az ellenfél 9:7-re
vezetett. A folytatás is drámai volt, hiszen
a 4. percben 11:9-re vezettek a nyitrai lányok, de a többéves munka, a „falusi szív,
akarat, tudás” most is hozta az eredményét.
A 11. percben már mi vezettünk 14:11-re,
az ellenfél szépített 12:14-re, de az utolsó
percekben már csak mi lőttük a gólokat, és
17:12-re megnyertük a mérkőzést. A középdöntő győzteseiként biztosítottuk részvételünket az országos döntőben.
Május 16-án, Vágbeszterce volt a követkkező viadal színhelye. Az ország
négy legjobb csapata mérhetn
tte össze az erejét (Nagymihály,
Biccse, Pozsony és természetesen
B
a mi csapatunk).
Akárhogy is vesszük, az a tény,
h
hogy
két országos döntőben ott
v
vagyunk,
ami nagyon nagy eredm
mény
egy vidéki csapattól, ahol az
a
anyagi
háttér és a játékoskeret is
k
korlátozott.
A mi szerény lehetőség
geink
messze elmaradnak a „szup
persztároké”
mellett (Vágsellye,
N
Nyitra,
Nagymihály, Simony,
P
Pozsony,
Biccse), de reméljük,
h
hogy
mi is a dobogón leszünk, és
így adjuk tudtára a „nagyvilágnak”, hogy
Naszvad-Imely fiatal kézilabdázói folytatják
„a sikerek útját”, amit az elődök (Vlahy Jenő,
Nagy Marika, Mikulec Angelika, Szabó Veronika, Miskovics György és a többiek) ránk
hagytak.
Miskovics György

Pozvánka na zápasy – Futbal
Žiaci
2. jún
Nesvady voľno
9. jún
14,30 h
Tôň
Dorastenci - V. liga
3. jún
14,30 h
Nesvady
9. jún
17 h
Zlatná na Ostrove
17. jún
14,30 h
Nesvady
Majstrovské futbalové zápasy - V. liga
3. jún
17 h
Nesvady
10. jún
17 h
Komjatice
17. jún
17 h
Nesvady

– Nesvady
– Šahy
– Nesvady
– Komjatice
– Hurbanovo
– Nesvady
– Želiecovce
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Anyák napja!
B

iztosan mindenki igazat ad abban, ha
azt mondom, hogy az év legszebb hónapja a május, és a legszebb nap az Anyák
napja! Mint minden évben, az idén is nagy
lelkesedéssel készülődtünk az óvodában erre
az ünnepnapra. A gyerkőcök saját készítésű
meglepetéssel, versekkel, énekekkel és tánccal

várták az anyukákat. Várták a nagy nap eljövetelét, az izgalomtól alig tudtak elaludni...
Vannak olyan pillanatok, amikor az ember
legszívesebben megállítaná az időt, ha lehetne. Biztosan ilyen pillanat volt az is, amikor az
anyukák átvették a gyermekük által készített
ajándékot, melyben ötvöződött a gyermeki
őszinteség, tisztaság és szeretet, hálájuk jeléül az anyukák önfeláldozó gondoskodásáért.
Talán titokban egy-két rejtett könnycsepp is
megjelent az anyukák örömtől ragyogó pillantásában! Ki ne hatódna meg a gyermekeink által elmondott versek hallatán, amelyek
nekünk szülőknek szólnak... Hát így történt ez
idén májusban is.
Balogh Rebeka,
Hurban utcai Óvoda

Deň matiek!
U

rčite mi dá každý za pravdu, že najkrajším mesiacom roka je máj a najkrajším dňom je Deň matiek! Tak ako každý
rok, aj toho roku sme sa s očakávaním chystali v našej materskej škole na oslavu tohto
dňa. Malé detské rúčky pripravili darček, naučili sa piesne, básne, tanček a čakali. Čakali
na deň s veľkým D! Toho dňa ani nespali od
očakávania.
Sú chvíle, keď máte pocit, že by ste čas naj-

radšej zastavili. Určite bola takou aj chvíľa,
keď deti jednoducho, milo a naozaj úprimne
vyjadrovali svojim mamičkám, ako ich ľúbia,
ako si ich ctia za svoju obetavosť, starostlivosť, za láskavý úsmev! A že sa mamičkám
tisli slzy do očí, to mi verte! Veď koho by
nedojali detské básničky, srdiečka a štrbavé
božteky... Takto to u nás v máji chodí.
Rebeka Balogh,
Materská škola, Ul. Hurbanova

Siker a Tipegő
Néptáncfesztiválon
A Pettyem vezetői elérkezettnek látták az
időt, hogy megmérettessék a csoportot Magyarországon, a VII. alkalommal megrendezett
Tipegő Néptáncfesztiválon. Ez alkalommal
a Bábolnán megrendezett versenyen résztvevő 13 tánccsoport közül, az arra érdemeseket
a szakmai zsűri az őszre tervezett országos versenyre javasolta. Nagy sikernek számít, hogy
a Pettyem néptánccsoport is zöld utat kapott
a továbblépéshez, amivel sajnos nem élhetnek, mivel akkorra már túllépik a megszabott
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korhatárt. Ez a tény természetesen nem szegte
jókedvét a csoportnak, továbbra is gőzerővel
tanulják az újabb és újabb koreográfiákat.
Dobosi Róbert

Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
Szőke Zsolt, Katona Zsolt, Tornóci Mária
Johanna, Mészáros Krisztián, Katzenbach
Henrich


HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
František Tallósi - Aneta Bertóková


ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK –
OPUSTILI NÁS
Tomcsányi Ladislav (67), Tóth Ladislav
(75), Lakatos Tibor (57), Valovicsová
Alžbeta, r. Asztalosová (59)

Hirdessen itthon!
Elég, ha az újságárusnál leadja hirdetése
tömör szövegét, nem felejti ki az elérhetőségét és mi ingyen közöljük hirdetését - eladás,
vétel, csere. Hirdetésfelvétel június 8-ig!


Inzerujte doma!
Stačí, keď odovzdáte v stánku krátky text
inzerátu, nezabudnete uviesť kontakt a my
zadarmo uverejníme vaše inzeráty - predaj,
kúpa, výmena. Príjem inzercií do 8. júna!

Hirdetés
Eladó családi ház melléképületekkel, garázzsal, 14-áras telken Naszvadon. Barkóczi
Lajos, Új utca 34. alatt. Tel.: 0908 122 487,
035 76 92 081.
Predám rodinný dom s vedľajšími budovami, garážou na 14-árovom pozemku v Nesvadoch. Ľudovít Barkóczi, Nová u. 34. Tel.:
0908 122 487, 035 76 92 081.

Deň narcisov
Trinásty apríl sa niesol v znamení žltého
narcisu - kvietku jari a nádeje, ktorý si ľudia
pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami
postihnutými rakovinou. Práve tento kvietok
sa stal symbolom boja proti tejto zákernej
chorobe. Zbierka je známa pod názvom „Deň
narcisov” a konala sa už po 16.-krát.
Rodičovské združenie pri ZŠ slovenskej
v Nesvadoch sa v tento deň zišlo a spolu
s dobrovoľníkmi, žiakmi našej školy, sa vybrali do ulíc obce, do firiem sídliacich v obci, ale
i do obchodného domu Jednota či na poštu.
Vyzbieralo sa 1.082 eur, ktoré budú použité
na podporu programov prevencie včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.

Poďakovanie patrí organizátorom, dobrovoľníkom a občanom, ktorí podporili túto
dobročinnú akciu a prispeli k boju proti rakovine.
Mgr. Zuzana Račeková
Foto: Mária Zuberová

