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Ezt a kijelentést felettébb helyénva-

lónak találom, annál is inkább, mert 

sikeresen befejeztük a  szakkörtevé-

kenységet, készen állunk a nyári tábo-

rokra, kirándulásokra, összpontosí-

tásokra, melyek telt házasak lesznek. 

Megtelt a  Balaton parti táborunk, 

a nappali tábor, készek a sporttal ösz-

szekötött nyári dolgaink, tehát a  be-

fektetett munka meghozta gyümöl-

csét.

A 2011/12-es 

iskolaév szakköri része a  mi 

intézményünkben megfelelt az elvá-

rásoknak. Kialakult a szakköröket lá-

togatók állandó csoportja, a 20 szak-

kört átlagban 14 érdeklődő látogatta. 

Akik akartak, megtalálták a megfelelő 

időtöltést. Érdekes lenne végigkövetni 

azon tanulók, diákok hétköznapjait, 

akik unatkoznak és nem találták meg 

az utat a szabadidőközpontba. Sok fi -

atalnak a  sport a  kedvenc időtöltése, 

és ez megmutatkozott a  sportkörök 

számában is. Kézilabda, futball, kara-

te, aerobik, asztalitenisz, birkózás és 

hasonló foglalkozások voltak a sláge-

rek, de berobbant a zene, tánc, zongo-

ra oktatása iránti nagy érdeklődés is. 

Sajnos, divatos és még mindig hódít 

„a beülök a  számítógép elé és ott ér-

zem jól magam” című fejezet is. Ami 

meglepő, az a gyér érdeklődés a nyelv-

oktatás iránt, főleg a kisdiákok részé-

ről. Igaz, az „anyagi rész” nagyon erős 

befolyásoló tényező. Sokan jártak ve-

lünk úszni, wellnessbe Patra, de nem 

volt gond megtölteni az egynapos 

rendezvényeinket sem - síelés, foci és 

kézilabda bajnokságok, Mikulás-napi 

műsor, és még sorolhatnám. Mi azt az 

elvet követjük, hogy amit gyerekeink 

nem élnek át, az nem is jelent annyit 

számukra lelkileg, eszmeileg, mint az 

ellenkezője.

Külön szót érdemel a Romák Klubja, 

melyet kolléganőnk a speciális iskolá-

ban működtet, és melynek eredménye 

hosszú évek múltán jelentkezik majd. 

Mi minden tanulónak teret adunk, 

növeljük erkölcsi értékítéletüket, szol-

gáltatásainkkal segítjük pozitív jel-

lemtulajdonságaik kialakulását.

A  nyári vakáció legyen mindenki 

számára, akik velünk jönnek táborok-

ba, a  nyugalom, a  pihenés, a  megis-

merés paradicsoma. Legyen a  feltöl-

tődés helye, köttessenek barátságok, 

vidámság és öröm övezze.

A  május végi és júniusi akcióink 

dióhéjban:

–  A szabadidőközpont és az alapiskola 

tánccsoportjának fellépése Moson-

magyaróváron

–  A  tatai képzőművészek kiállítása 

a szabadidőközpontban

–  Gyermeknap a Sládkovič utcai Óvo-

dában

–  A Romák Klub tánccsoport fellépé-

se a SAI

–  Évzáró hangverseny a zongora szak-

kör növendékei szereplésével

 Mgr. Alföldi Károly, 

igazgató

Mikor? Hol?

EZ A NYÁR IS JÓL KEZDŐDIK!

MEGHÍVÓ
Az idei Öregfi úk labdarúgótornájára 

2012. június 23-án, szombaton 
kerül sor a helyi focipályán.

Résztvevő csapatok: 
Csicsó, Udvard, Trio, School Boys, Polgárok, Öregfi úk.

A mérkőzések 9 órától kezdődnek.
Minden focirajongót szeretettel várunk!

POZVÁNKA
Tohtoročný 

Futbalový turnaj starých pánov 
sa uskutoční v sobotu, 

23. júna 2012 
na miestnom futbalovom ihrisku.

Prihlásené mužstvá: 
Číčov, Dvory nad Žitavou, Trio, 

School Boys, Polgárok, Öregfi úk (Starí páni).
Zápasy začínajú o 9 hodine.

Každého futbalového fanúšika 
srdečne očakávame!
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa opäť stretli v posled-
ný májový deň. Po odpovediach na interpelácie a preroko-
vaní aktuálneho stavu rozpočtu sa venovali predbežnému 
plánu Nesvadských dní. Odznelo viac vystúpení, ktoré sa 
týkali najmä programu a rozpočtu. Vzhľadom na význam 
tohtoročného podujatia sa zastupiteľstvo zhodlo na tom, 
že bude navýšený plánovaný rozpočet 11.000 eur. Detaily 
ešte nie sú známe, komisia kultúry očakáva ďalšie nápady 
a podnety, aby v júni mohla predložiť podrobný plán i roz-
počet našich obecných slávností. Tie sa budú konať v dňoch 
14. až. 16. septembra.

Nasledovali rôzne body, v  prvom sa prerokovávala žia-
dosť bratislavskej spoločnosti TYRKENIT o  uzavretie 
zmluvy o nájme. Ide o obecný pozemok na tržnici, na kto-
rom stojí stavba vo vlastníctve fi rmy. Druhú žiadosť podala 
Zora Krkanová, ktorá by chcela predĺžiť zmluvu o  nájme 
terasy baru Ibiza. V oboch prípadoch sa odhlasovalo ná-
jomné vo výške 20 €/m2 na dobu jedného roka. Nasledovali 
dve žiadosti o odkúpenie parciel, ktoré žiadatelia užívajú, 
susedia s  ich pozemkami, ale vlastní ich obec. Po vyho-
tovení potrebného znaleckého posudku a  geometrického 
plánu zastupiteľstvo žiadosti opäť prerokuje. Ďalej bola 
na programe výmena a  pridelenie bytu v  bytovom dome 
na Obchodnej ulici 11A, keď Martin Lešš sa presťahuje do 
uvoľneného dvojizbového bytu a jeho menší dvojizbový byt 
sa pridelí Zlatici Ághovej.

V Materskej škole Slniečko na Hurbanovej ulici sa vybu-
duje nová žumpa, pretože stará je v nevyhovujúcom stave. 
Náklady sú kalkulované na 2.678 eur.

Nasledovali dôležité body: schválenie plánu hospodár-
skeho a sociálneho plánu obce na roky 2011-2017 a schvá-
lenie komunitného plánu sociálnych služieb. Podľa slov 
starostu je schválenie týchto plánov jednou z podmienok 
podania rôznych projektov. Prvý, 79-stranový dokument 
pre jeho veľký rozsah dostali poslanci v elektronickej po-
dobe. Plán sociálnych služieb na obdobie 2012-2015 bol 
schválený s  poznámkami predsedkyne sociálnej komisie 
Márie Tóthovej.

V  ďalšom bode programu Školský športový klub CVČ 
Nesvady-Imeľ požiadal obec o  poskytnutie fi nančných 
prostriedkov pre turnajovú účasť dvoch našich mužstiev, 
ktoré budú hrať o majstrovské tituly. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo celkom 834 eur na cestovné náklady.

V záverečnej časti zasadnutia sa hovorilo o rozpočtových 
témach: schválilo sa vyúčtovanie nákladov na stavanie mája 
a druhé rozpočtové opatrenie. Posledným bodom bolo pre-
rokovanie platu starostu. Poslanci rozhodli, že ho nebudú 
meniť; k  zmene dôjde len z  dôvodu zvýšenia priemernej 
mzdy v národnom hospodárstve.

Interpeláciám opäť dominovala otázka káblovej televízie, 
pretože kvalita príjmu niektorých staníc je veľmi zlá. Obec-
ný úrad sľúbil, že v mesiaci jún zástupca prevádzkovateľa 
osobne a na mieste vysvetlí príčiny porúch a navrhne uspo-
kojivé riešenie problému.

Zoltán Takács

Május utolsó napján találkozott ismét községünk képviselő-
testülete. Az interpellációkra adott válaszok és a költségvetés 
áttekintése után a  Naszvadi Napok műsorterve került napi-
rendre. A vitának több felszólalója volt, akik főleg az esemény 
lebonyolításáról és költségvetéséről mondták el véleményü-
ket. Előzetes megegyezés született arról, hogy tekintettel az 
esemény rangjára a tervezett 11.000 eurónál többet különít el 
a községi hivatal a rendezvényre. A részletek még nem tisztá-
zottak, a kulturális bizottság várja a további javaslatokat és el-
képzeléseket, hogy júniusban a programmal együtt a pénzügyi 
keret is a testület elé kerülhessen. Annyi már most bizonyos, 
hogy a programokat szeptember 14. és 16. között rendezik.

Az egyéb pontok következtek ezután, köztük elsőként a po-
zsonyi TYRKENIT Kft . bérleti szerződés megkötésére irá-
nyuló kérvénye. A cég a piactéren, a  saját tulajdonában lévő 
épület alatti területet venné bérbe. A második beadvány Zora 
Krkanovától érkezett, ő az Ibiza bár teraszának szerződését 
szeretné meghosszabbítani. A  képviselők 20 €/nm-es bérleti 
díjat szavaztak meg egyéves időtartamra. Két azonos tárgyú 
kérvény következett, melyekben a  kérvényezők az általuk 
használt és telkükkel szomszédos, de községi tulajdonú föld-
terület eladását kérik. A szükséges értékbecslés és tervrajz el-
készítése után a testület újratárgyalja a két ügyet. Lakáscserét 
hagytak jóvá ezután a képviselők az Üzletsor utca 11A. szám 
alatti bérházban, ahol egy megürült kétszobás lakásba Lešš 
Martin költözik át, az ő kisebb kétszobás lakását pedig Ághová 
Zlatica foglalja el.

Majd a  Hurban utcai Napsugár Óvoda új derítőjéről sza-
vaztak a képviselők, a régi szennygödör ugyanis gyakorlatilag 
használhatatlan. A munkálatok a számítások szerint 2.678 eu-
róba kerülnek.

Fontos pontok következtek: községünk gazdasági-társa-
dalmi fejlődésének terve a 2011 és 2017 közötti időszakra és 
a  szociális munka községi terve. A  polgármester elmondása 
szerint az egyes pályázati kiírások megkövetelik ezeknek az 
anyagoknak a jóváhagyását. A 79 oldalas gazdasági-társadalmi 
tervet nagy terjedelme miatt a képviselők elektronikus alakban 
kapták meg. A másik tervet Tóth Mária szociális bizottsági el-
nök kiegészítésével fogadta el a testület.

A kézilabda-egyesület levele volt a következő napirendi pont, 
ebben anyagi hozzájárulást kértek két tornához, melyeken baj-
noki reményekkel indulnak csapataink. A  testület összesen 
834 eurós támogatást szavazott meg a csapatok utaztatására.

Két, költségvetéssel kapcsolatos pont volt még hátra, a má-
jusfaállítás költségeinek elszámolása és a második költségve-
tési kiigazítás jóváhagyása; valamint a  polgármesteri fi zetés 
megtárgyalása. A képviselők úgy döntöttek, nem változtatnak 
a polgármester javadalmazásán, amely így csak a nemzetgaz-
dasági átlagbér növekedésének mértékében változik.

Az interpellációk között ismét a kábeltévé-hálózat ügye ke-
rült előtérbe néhány csatorna kirívóan rossz vételi minőségé-
nek okán. A hivatal ígéretet tett, hogy júniusban a szolgáltató 
cég képviselője személyesen és helyben ad magyarázatot az is-
métlődő műszaki hibákra, egyúttal javaslatot tesz a probléma 
megoldására. Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
18. üléséről

Zo 18. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Amint beköszöntöttek a  meleg nyári na-

pok, mindenütt és mindenkitől - a gyerektől 

a felnőttig egyaránt csak azt hallani - mikor 

lesz már a  szünet, jön el a  szabadság ideje, 

hogy kipihenjük magunkat. S  terveznek 

a gyerekek, terveznek a szülők - és ez így jó. 

Hiszen a pihenésre szükség van.

Igen, a  nyári turizmus küszöbén állunk, 

az emberek világszerte útra kelnek és idegen 

tájakon keresik a  kikapcsolódást, a  felüdü-

lést és a pihenést. Ennek az általános emberi 

igénynek a  gyökerei az evangéliumból táp-

lálkoznak. Jézus ugyanis így hívta magához 

apostolait: „Jöjjetek félre egy magányos hely-

re és pihenjetek meg egy kicsit.” (Mk 6,31)

Igen, az apostolok Jézussal együtt igé-

nyelték a pihenést, a kikapcsolódást. A sok 

elfoglaltság ugyanis idegfeszültséget okoz. 

A folyamatos munka, az igénybevétel, a szer-

vezés, a különböző dolgokra való fi gyelés, az 

emberekkel való foglalkozás, a stressz - szi-

gorúan megkövetelik, hogy időszakonként 

abba kell hagyni a  tevékenységet, és vissza 

kell vonulni a  világ forgatagából „egy ma-

gányos helyre”. Elvonulni a nyilvánosságtól, 

kiemelkedni a rohanó munkatempóból - és 

amint Hofi  Géza mondotta annak idején - 

lazítani kell és nem lázítani. Ezt kívánja az 

egészség és a lélek harmóniája.

Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy Ő 

is és apostolai is regenerálódjanak a  zakla-

tottságtól és megnyugodjanak. Ezzel példát 

ad az aktivitásban túlhajszolt embereknek - 

akiknek nincs idejük pihenni, mert nélkülük 

összedől a világ, megáll a munka - hogy tud-

janak önmaguknak megálljt mondani.

És hová vonul Jézus? - A PUSZTÁBA.

Az én pusztám jelképesen lehet a  laká-

som, kertemnek egy szöglete, amikor nem 

vagyok itthon senkinek. Vagy elutazhatok 

egy ismeretlen helyre.

S  MIT TESZ JÉZUS A  PUSZTÁBAN? 

Testileg kipiheni magát, felüdül és felfrissül. 

Lelkileg pedig töltekezik.

ÉS MIT TEGYÜNK MI? Félrehúzódva 

a világ zajától gondoljuk át tevékenységün-

ket, tévedéseinket, emberi kapcsolatainkat; 

gondoljuk át az Istenhez való viszonyunkat. 

A puszta csendje így beszédes lesz a hallga-

tásban; kicseréli az embert. Más hangulattal, 

viselkedéssel, kiegyensúlyozottabb, megfon-

toltabb, udvariasabb emberként tér vissza az 

elhagyott terepszintre.

Az öreg szent János apostolnak egyszer 

valaki fogolymadarat ajándékozott. Ő sze-

retettel simogatta és becézgette az állatot. 

Meglátta ezt az egyik tanítványa, jót nevetett 

rajta és így szólt társához: „Nézd csak, az 

öreg úgy játszik ezzel a  madárral mint egy 

gyerek!” János akkor odafordult hozzá: „Mit 

viszel a kezedben, fi am?” „Egy íjat.” „És mit 

művelsz vele?” - hangzott az újabb kérdés. 

„Madarakra és vadakra vadászom vele!” - 

mondta a  tanítvány. „Hogyan csinálod?” - 

kérdezte János. Akkor a tanítvány megfeszí-

tette az íjat, kis ideig feszesen tartotta, majd 

ellazította. János megkérdezte tőle, miért 

nem tartja állandóan feszesen az íjat. Azt fe-

lelte rá, hogy azért, mert elfáradna, és mikor 

lőnie kellene, nem volna erő a karjában. Az 

apostol akkor így tanította: „Látod, így van 

ez az emberrel is. Nem nézheti állandóan Is-

tent, néha pihennie is kell. A sas ugyan min-

den madárnál magasabban szárnyal, de neki 

is le kell szállnia a földre. Ha az emberi lélek 

kipihente magát, új lángolással tud fölemel-

kedni az égbe.

Pihenjünk a nyári időben, hogy minden-

napi kötelességeinkhez visszatérve mi is új 

lángolással tudjunk fölemelkedni az égbe.

 Heriban László

Itt a nyár -
a szabadság és a pihenés ideje
Hitélet



UNICEF je poprednou or-

ganizáciou, ktorá v Zimbabwe 

zaisťuje prístup k bezpečnej 

pitnej vode, dodáva prostried-

ky potrebné na jej čistenie a 

stará sa o propagáciu hygieny 

a zlepšenie sanitácie.

V mnohých oblastiach af-

rického Zimbabwe nie je 

vhodná voda na pitie. Zne-

čistená voda spôsobuje silné 

hnačkové ochorenia, ktoré 

telíčka detí odvodnia a vysilia, nezriedka majú za následok smrť. 

Na hnačkové ochorenia tu umiera až 12 % živonarodených detí, 

najviac sú ohrozené deti, ktoré majú menej ako päť rokov. Ďalšie 

deti majú pre nedostatok pitnej vody zhoršenú kvalitu života.

ZŠ na Ul. Komenského sa zapojila do ôsmeho ročníka zbierky 

Týždeň modrého gombíka, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 14. 

mája do 20. mája. Počas týchto dní dobrovoľníci z našej školy vy-

zbierali sumu 65 eur.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do pokladničiek 

v uliciach, ale i v škole a ubezpečiť ich, že všetky vyzbierané pe-

niaze budú použité účelovo - na vodné a sanitačné programy, na 

zabezpečenie pitnej vody pre deti v africkom Zimbabwe.

 Text a foto: Mgr. Zuzana Račeková

na ZŠ Komenského Nesvady
Rok 2012 bol Európskou úniou určený za Európsky rok aktívne-

ho starnutia a solidarity medzi generáciami. Cieľom tohto roka je 

zvýšiť povedomie o tom, aký prínos majú pre spoločnosť starší ľu-

dia a umožniť im zachovať si pri udržiavaní svojho zdravia aktívnu 

úlohu. Mladí ľudia, okrem iného, prijímajú prostredníctvom spo-

mienok starších ich dedičstvo a môžu sa tak ako jednotlivci lepšie 

kryštalizovať. Prepojením spomienok a dejín spolu so svedectvom 

dlhého života odovzdávajú starší tým najmladším nielen rozmer 

minulosti, ale otvárajú im aj budúcnosť.

Za cieľom vytvorenia medzigeneračnej komunikácie sme pred 

Veľkou nocou reali-

zovali tvorivé dielne 

za aktívnej účasti 

starých rodičov na-

šich žiakov, ako aj 

priateľov školy.

Aktivity uskutoč-

nené v rámci projek-

tu si môžete pozrieť 

na stránke http://

w w w. p an or am i o.

com 

 Text a foto: Mgr. 

Estera Kádeková

Týždeň modrého gombíkaMedzigeneračný projekt

Illusztrációs fotó

A
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...tépett gyökérrel megkapaszkodni / 

a  végtelenbe futó sínpárok / döngölt kő-

ágyában, írtam a  kettőezres esztendőben, 

Babicz Ferenc hetvenedik születésnapjá-

ra írott versemben. Mert azon sokak közé 

tartozott ő is, akik - bár fi atalon ugyan, ám 

már teljesen fejlett elmével - meg kellett 

hogy éljék a szülőföld tápláló talajából való 

kitépettetést, és egy idegen földben való 

új gyökéreresztést. Az ő családjának öreg 

sublótja, meg szénakazla is utazott annak 

idején kényszeredetten azokban a teherva-

gonokban, azokon a  végtelenbe futó sín-

párokon.

Dr. Babicz Ferenc 1930. október 5-én 

született Naszvadon. Szülőfalujában vé-

gezte az alapiskolát is, majd 1948-ban szü-

leivel, testvéreivel együtt Magyarországra, 

Rém községbe telepítették. Fiatal volt, épp 

a  felnőttkor küszöbén. Imádta a  focit, hét 

közben valamelyik nap települtek Rémre, 

vasárnap már játszott a helyi focicsapatban 

(Pestre kerülése után egy ideig egy csapat-

ban edzett a később legendává vált Czibor 

Zoltánnal). Így kicsit talán könnyebb volt 

a  beilleszkedés. De csak a  beilleszkedés! 

A szülői házhoz, szülőfalujához való elsza-

kíthatatlan kötődése élete végéig tartott. 

S  talán tart azon túl is. Szinte legendává 

vált rémi feleségével, Icukával való fogadá-

sa egy naszvadi tartózkodásuk alkalmával; 

bekötött szemmel is eltalál a templom elől 

a  Betekints-közön át Felső utcai, egyko-

ri szülőházáig. Korosztályából sokakkal 

együtt, sokat járt ő is a közeli Bácsbokodra 

került Lebó Sándorhoz, akinek biztató, ser-

kentő szavai - megmutatni / többet akarni/ 

embernek maradni - szinte krédójává vált 

ennek a generációnak, melyből az átlagos-

nál sokszorosan több felsőfokú végzettsé-

gű, orvos, mérnök, tanárember került ki. 

Ő, 1954-58 között középfokú mezőgazda-

sági iskolát végzett, 1962-65-ben felsőfokú 

technikumot, majd 1972-ben diplomázott 

az Agrártudományi Egyetemen. 1974-

ben a  Közgazdaságtudományi Egyetemen 

a  mezőgazdaság gazdaságtana szaktudo-

mányból szerzett doktori címet. Egész éle-

tét a  mezőgazdaság-

nak szentelte. 1975-től 

1990-ben történt 

nyugdíjba vonulásáig 

a rémi Mezőgazdasági 

Termelőszövetkezet 

elnöki tisztét töltötte 

be. Ebben az időszak-

ban ő volt a  rémi és 

naszvadi szövetkeze-

tek közötti, abban az 

időben standardon 

felüli baráti együtt-

működés kezdemé-

nyezője is. Biztosan 

megvolt ennek a gaz-

dasági haszna is. Én 

azonban biztos vagyok 

benne, ő tudta, hogy abban az időben ez 

volt az egyetlen hivatalos módja a  szülő-

faluval való kapcsolatteremtésnek. Meg az 

abban az időben a Mikle házaspár önzetlen 

jóvoltából szervezett évenkénti iskolai ta-

lálkozók. Épp egy ilyen találkozón, a „har-

mincasok” találkozóján ismerhettem meg 

őt személyesen, így született meg, élete 

végéig tartó közvetlen és önzetlen barátsá-

gunk. Rendkívül népszerű volt a  kitelepí-

tett naszvadiak és leszármazottaik körében, 

s  így szinte természetes volt, hogy Lebó 

Sándor, majd Maráz László távozása után 

vezéregyéniségévé lett a  Magyarországon 

élő egykori naszvadiaknak. Aztán 2005-

ben, születésének hetvenötödik évforduló-

ja alkalmával, sorrendben Maráz László és 

Lebó Sádor után harmadikként (s a mai na-

pig utolsóként) megkapta a Naszvad Köz-

ség díszpolgára kitüntető címet. Életútját 

a  törvényszerű kudarcok mellett döntően 

sikerek, elismerések, kitüntetések kísérik, 

s azt Az út című dokumentum összeállítás-

ban a rádiós Maráz László is megörökítet-

te, akárcsak édesapjának, Babicz Lajosnak 

életútját is a Ki meg nem hal fi atalon című, 

egyszemélyes, lírai dokumentum összeállí-

tásban. Két gyermeke közül az egyik tanár-

nő, a másik egy külföldi érdekeltségű, nagy 

budapesti cég ügyvezető igazgatója.

Hetvenhét évesen ment el 2007-ben. 

Még telve életerővel, energiával, tervekkel, 

elképzelésekkel. Egy banális autóbaleset 

következtében. Egy olyan, még csak for-

galmasnak sem mondható, két kistelepülés 

közötti útkereszteződésben, melyen élete 

során ki tudja hány ezerszer vagy tízezer-

szer hajtott már át. Koporsójára, a rémi te-

mető sárga-agyagos földjén kívül, elkerült 

néhány apró zacskónyi a  naszvadi temető 

homokjából is.

Nincs pótolhatatlan ember, mondjuk 

szinte minden nap. Annyiszor ismételve 

már, hogy biztosan igaz is. Én azonban 

biztos vagyok abban is, hogy vannak sze-

mélyiségek, akiknek távozása örökre be-

tölthetetlen, hatalmas űrt hagy maga után. 

Családban, barátokban, közösségekben. Dr 

Babicz Ferenc egyike volt ezen személyisé-

geknek. S megtisztelő számomra, hogy ba-

rátként tudhattuk egymást.

Németh Gyula

Fotó: Holop Ferenc és archívum

Tépett gyökérrel...
(Dr. Babicz Ferenc életútja)

Naszvadiak...
Mottó:

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

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

Babicz Ferenc

Feleségével és fiával

A „harmincasok iskolai találkozóján
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Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy 

a  vzdelávania žiakov základných škôl. Jej úlohou je 

postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cest-

nej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom 

je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich 

vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej čin-

nosti sa uskutočňuje v objekte školy a v bezpečných 

priestoroch v jej okolí.

Predmet Dopravná výchova je súčasťou ŠkVP ZŠ 

Komenského č. 21 v Nesvadoch pre žiakov 5. ročníka 

s dotáciou jednej hodiny týždenne.

Každoročne v  mesiaci máj sa na škole organizuje 

okresné kolo súťaže Na bicykli bezpečne. V  tomto 

roku sa súťaž konala 12. mája. Zúčastnili sa jej druž-

stvá z  deviatich škôl. Štvorčlenné družstvo piatakov 

z našej školy sa umiestnilo na 1. mieste a postúpili do 

krajského kola.

Usmerňovať a hodnotiť súťažiace deti nám pomohli 

aj Tibor Ďurika a Roland Seres - obecní policajti, ktorí 

majú s deťmi na komunikáciách bohaté osobné skúse-

nosti. Dohodli sme sa na spolupráci aj v budúcnosti.

 Text a foto: Mgr. Estera Kádeková

Valóban így is van ez, ha Dézsi Gyuláról esik szó. Nem túlzás, mikor ezt állí-

tom, hisz az elmúlt hónapok eseményei is igazolják. Elmondhatom, hogy alko-

tásai, fafaragásai kiállítóteremből kiállítóterembe vándorolnak. Amint az egyik 

helyen befejeződik a  kiállítás, a  másik helyen máris megnyílik. Lehet-e ettől 

kellemesebb érzés egy olyan ember számára, aki alkot, aki éveken át a fafaragás 

bűvkörében él, a fával tölti el idejének jelentős részét, hogy a keze alól kikerülő 

műveket elénk tárja, közkincsé tegye? A válasz úgy gondolom egyértelmű.

Dézsi Gyulának, ahogy azt mondani szokás, megy a szekere, hatodik önálló 

kiállításán van túl az alkotó. Az idei naszvadi kiállítását követően Rév-Komá-

rom egyik legrangosabb helyén, a Limes Galériában mutathatta be fafaragásait. 

2012. május 11-én a Dúdor Istvánról elnevezett kiállítóterem megtelt érdeklő-

dőkkel. Bánházi Dóra énekével vette kezdetét a megnyitó, majd Bencsik Csilla 

szavalt. A kiállítót és a megjelent 

vendégeket dr. Farkas Veronika 

művészettörténész, a  Limes Ga-

léria igazgatónője köszöntötte, 

majd a  népművészet mesterének 

kijáró tisztelettel méltatta Dézsi 

Gyula alkotásait, méltatásában 

kiemelve fi gurális tematikájú, va-

lamint csendéletet ábrázoló dom-

borműveit.

10 év nem kevés idő egy 

ember életében. 10 éve fo-

gott a kezébe vésőt. 10 év 

nem kevés idő, főleg akkor 

nem, ha az eltelt egy év-

tizedben olyan alkotások 

születtek, melyekre mél-

tán lehet büszke maga az 

alkotó, de egyben mi is, 

naszvadiak. Holop Ferenc

Fotó: Prezmeczky Péter

Kedves olvasóink, januári számunkban ad-

tunk hírt községünk polgármesterének állami 

kitüntetéséről. Most ismét egy jelentős elisme-

résről számolhatunk be, amelyet falunk egyik 

lakosa mondhat magáénak.

2012. május 25-én Pozsonyban adták át a Fe-

hér szív (Biele srdce) elnevezésű kitüntetést har-

minc ápolónőnek és szülésznőnek. A díjjal az 

egészségügyben dolgozó egyének kiemelkedő 

gondoskodást, tudást és emberiességet felmuta-

tó teljesítményét jutalmazza a szakmai kamara. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az említett har-

minc személy egyike Tóth Mária ápolónő, aki 

az érsekújvári kórházban főnővérként dolgozik, 

egyébként pedig Naszvad község önkormány-

zati képviselője a Magyar Koalíció Pártja színe-

iben.

A rangos elismerést Silvia Gašparovičovától, a köztársasági el-

nök feleségétől vehette át. Ivan Gašparovič államfő a  díjátadás 

előtt a Grassalkovich-palotában az egészségügyi miniszter, Zuzana 

Zvolenská jelenlétében fogadta a 30 kitüntetett nővért.

Marikának őszintén gratulálunk, és ezúton kívánunk sikeres és 

tartalmas munkát a következő években. Takács Zoltán

Fehér szív községünkben
Milí čitatelia, v januárovom čísle nášho časo-

pisu sme písali o štátnom vyznamenaní nášho 

starostu. Teraz Vás môžeme opäť informovať 

o  obyvateľke Nesvád, ktorá dostala významné 

ocenenie.

25. mája 2012 v  Bratislave vyznamenali tri-

dsať zdravotných sestier a pôrodných asistentiek 

cenou Biele srdce. Táto cena je „ocenením vy-

jadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti 

a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetro-

vateľstva” a udeľuje ju Slovenská komora sestier 

a  pôrodných asistentiek. Je nám cťou oznámiť, 

že jednou zo spomínaných 30 sestier je Mária 

Tóthová, ktorá pracuje ako hlavná sestra vo Fa-

kultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zám-

koch a popri tom pôsobí aj ako poslankyňa obec-

ného zastupiteľstva za Stranu maďarskej koalície.

Ocenenie prevzala z rúk manželky prezidenta Slovenskej repub-

liky Silvie Gašparovičovej. Pred odovzdávaním ocenenia sa sestry 

zúčastnili na prijatí u prezidenta SR Ivana Gašparoviča za prítom-

nosti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej.

Marike úprimne blahoželáme a do ďalších rokov jej prajeme veľa 

pracovných a osobných úspechov. Zoltán Takács

Biele srdce v našej obci

Na bicykli bezpečne Kiállításról kiállításra...
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A  Pettyem néptánccsoport és 

a Viza citerazenekar immár má-

sodik alkalommal vehetett részt 

a Perbetén megrendezett II. Nép-

művészeti Fesztiválon. Május 26-

án, egy szép napos szombaton 

rövid buszozás után érkeztünk 

meg. A  rendezvény első részé-

ben megtekinthettük a  Martosi 

Hagyományőrző Együttes mű-

sorát, a  kürti Csemadok citera-

zenekarának és vegyeskórusának 

előadását, a  perbetei óvodások 

műsorát, majd a nagy Pettyem előadásában a Dél-Alföldi táncokat. 

Rövid szünet után a Viza citerazenekar lépett színpadra. Előadásukat 

a nézőközönség nagy tapssal köszönte meg. Akik jól fi gyeltek, hall-

hatták, milyen jól megy nekik az ének roma nyelven is. A nagykéri és 

ebedi Csemadok Vegyeskórusai után újra a mi nagylányaink léptek 

színpadra. Moldvai táncukkal felpezsdítették a közönség hangulatát. 

Nagy összpontosításukban még a színpad deszkájából kiálló „szálkát” 

sem vették észre. Végezetül a hazai, perbetei Árvalányhaj Népdalkör 

és a Napraforgó Gyermek Néptánccsoport műsorát láthattuk. A fá-

rasztó délután után jól esett a gulyás és a rétes, amivel megvendégel-

tek bennünket. Köszönjük szépen a meghívást!                              S.T.

Május 5-én a negyedi Hagyományőrző esten lépett 

újra színpadra a Viza citerazenekar. Boncidai csok-

rukkal nem csak a közönséget, hanem önmagukat is 

szórakoztatták, és nagy sikert arattak. A szűnni nem 

akaró taps szokatlan helyzetbe hozta a  citerásokat, 

akik nem tudták eldönteni, hogy visszamenjenek-e 

a színpadra újra meghajolni vagy sem. Az ilyen si-

kert még szokniuk kell.

A vendéglátók hálásak voltak a színvonalas és a jó 

hangulatú, ritmusos fellépésért, komolyan érdek-

lődtek a  dallamok iránt, és csodálkozva hallgatták 

a nem mindennapi, merész szövegeket.              D.V.

Már több mint tízéves hagyomány, 

hogy a  Rákóczi Szövetség Bácskai 

Szervezete évente megrendezi a Felső-

Bácskában élő, a  Felvidékről kitelepí-

tettek és leszármazottaik találkozóját. 

Kezdetekben a  csávolyi Tóparti Ven-

déglő adott kiváló otthont a rendezvé-

nyeknek.

A Felsőszentiváni Faluház és Közös-

ségi Tér átadása óta, az előző helyet 

„kinőve”, immáron negyedik alkalom-

mal a  több program megvalósítására 

lehetőséget biztosító helyszínen kerül 

sor az ide év rendezvényére június 30-

án, szombaton.

Délután 15 órakor kezdődik az ese-

ményekben bővelkedő összejövetel. Az 

ünnepi köszöntő után koszorúzásra 

kerül sor a kitelepítés 65 évvel ezelőtti 

szomorú kezdetére emlékezve, a  Mű-

velődési Ház falán 1998-ban felavatott 

kitelepítési emléktáblánál. Ezt köve-

tően visszatekintés az elmúlt időszak-

ra, melynek aktualitását az adja, hogy 

2012-ben 15 éve, hogy megalakult 

a Bácskai Szervezet.

A délután folyamán Holop Ferenc fo-

tókiállítását tekinthetik meg az érdek-

lődők a  megnyitó után. Bemutatásra 

kerül a  már sokak által ismert kötet, 

Dr. Mándics Mihály Hol van a  hon? 

(A  Csallóközből a  Bácskába) című 

helytörténeti műve.

A vacsora előtt a népzenei csoportok 

lépnek színpadra Csávolyról, Rémről, 

Tataházáról, Bajáról, Felsőszentivánról 

és a mindig szeretettel várt és fogadott 

vendégeink Naszvadról. Aki még ezek 

után is bírja, annak jöhet az éjszakába 

nyúló táncos est a Régi Csibészek köz-

reműködésével. 

E rövid beharangozó után remélhe-

tőleg egy jól sikerült eseményről szá-

molhatok be legközelebb a  tisztelt ol-

vasóknak.

 Fekete András, elnök

a Rákóczi Szövetség 

Bácskai Szervezete

FELVIDÉKIEK TALÁLKOZÓJA 2012

Negyedi tapsvihar II. Népművészeti 
Fesztivál Perbetén
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa Miestna or-

ganizácia Matice slovenskej rozhodla usporiadať futbalový 

turnaj žiakov základných škôl. Na turnaji sa zúčastnili fut-

balisti a  futbalistky zo ZŠ Nesvady s vyučovacím jazykom 

slovenským, ZŠ Nesvady s  vyučovacím jazykom maďar-

ským a ZŠ Imeľ.

Každé družstvo bojovalo o víťazný pohár a diplom, preto 

boli zápasy napínavé a plné nasadenia. Celý turnaj sa zaobi-

šiel bez väčších zranení.

Prvenstvo v kategórii žiakov si vybojovali žiaci slovenskej 

ZŠ, druhí skončili futbalisti zo ZŠ Imeľ a tretí žiaci maďar-

skej ZŠ.

V kategórii dievčat si prvé miesto vybojovali dievčatá zo ZŠ 

Imeľ, slovenské nesvadské dievčatá vybojovali druhé miesto 

a  žiačky z  maďarskej školy skončili ako ich spolužiaci - na 

treťom mieste. Zároveň boli vyhlásení aj najlepší hráči v obi-

dvoch kategóriách. Všetkým zúčastneným za účasť poďako-

val predseda MO MS Ľubomír Benča. Po dobre odohratom 

turnaji si futbalisti a futbalistky pochutnali na malom občer-

stvení a spokojní sa odobrali domov. Ján Polerecký

V čase konania sa úspešných Majstrovstiev sveta v  ľado-

vom hokeji 2012 vo Fínsku zorganizovala miestna organi-

zácia Matice Slovenskej v  Nesvadoch sledovanie zápasov 

slovenskej hokejo-

vej reprezentácie. 

Zápasy sa premie-

tali na veľkoplošnú 

obrazovku v  sídle 

miestnej organizá-

cie. Slovenským ho-

kejistom prišli fandiť 

starí, mladí a aj deti. 

Vyzbrojení vlajkami, 

tlieskačmi a  dobrou 

náladou prežívali 

búrlivú atmosféru 

športových zápo-

lení. Pri sledovaní 

všetkých zápasov až 

po fi nále, panovala 

pravá hokejová ná-

lada, všetci nadšene 

povzbudzovali a  dr-

žali palce našim.

Po úspešných zápasoch sa nadšení fanúšikovia občer-

stvili výborným gulášom, podávalo sa aj pravé halászlé, 

ktoré pripravili naši priatelia Dano Barkóczi a dedo Mo-

rec ako ho familiár-

ne voláme. Úspechy 

našich hokejistov sa 

zapili výborným vín-

kom.

Akcia zanechala vo 

všetkých účastníkoch 

obrovskú radosť zo 

spoločného úspechu 

a  domov si odnášali 

tie najlepšie dojmy. 

Pri rozlúčke zazne-

la vyzývavá otázka: 

„Nezopakujeme si 

to aj počas majstrov-

stiev Európy vo fut-

bale?”

Ján Polerecký,

sympatizant 

s Maticou 

slovenskou

MDD – Futbalový turnaj žiakov

AKCIA MO MATICE SLOVENSKEJAKCIA MO MATICE SLOVENSKEJ

Foto: internet
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Európa 9 országának művészei 

a  fesztivál díjáért, 7 ország művészei 

közel százan a képzőművészeti szabad-

iskolában, 4 külső, 9 hazai helyszínen 

kiállítás, Csemadok Galéria megnyi-

tása, Nemzetközi Kézművesek Vására, 

Borok és Pálinkák Udvara, Naszvadi 

Könyvpiac, könyvbemutatók, több 

mint 30 zenekar, énekes, musical, több 

mint 150 népművész, több ezer elé-

gedett látogató, boldog nyertesek, jó 

hangulat, fi nom ételek és italok, talán 

ennyi, ha nagyon röviden szeretnénk 

jellemezni az idén már 4. alkalommal 

megrendezett fesztivált. 

Mélységében viszont sokkal több. 

Felbecsülhetetlen az erkölcsi érték, 

ami felhalmozódik községünkben, 

községünk lakosainak és a  hozzánk 

látogatók lelki világában. Felbecsülhe-

tetlen érték a kultúrához egyre közele-

dő, a kultúra nyújtotta lehetőségekkel 

egyre gyakrabban élő embertársaink 

életében való pozitív változás hozta 

nemcsak erkölcsi, de fi zikai jobblét, 

szélesebb látókör és egyre szélesedő 

toleranciakészség.

Ha csak az utólag említett oldalról 

közelítünk és értékelünk, elmondhat-

juk, hogy sikeres volt és sokatmondó 

az idei fesztivál is. Már csak az égiek 

kegyességéből kellett volna egy pi-

cit több és akkor a befektetett munka 

gyümölcse még édesebb lehetett volna. 

Kihasználva ezt az alkalmat szeretnék 

a  szervezőbizottság nevében minden-

kinek köszönetet mondani, aki segített 

a  sikeres fesztivál megszervezésében. 

Köszönet Önöknek, kedves közönség, 

hogy egyre nagyobb számban érdek-

lődnek a  rendezvény iránt és elnézést 

kérek azon naszvadi lakosoktól, kik-

nek esetleg kellemetlenséget okoztunk 

a  4. alkalommal megrendezett Tűzvi-

rág fesztivállal. 

Részletes beszámolóval a  következő 

számokban jelentkezünk.

Dobosi Róbert

Tűzvirág képzőművészeti és zenei Tűzvirág képzőművészeti és zenei 
fesztivál 4. alkalommal!fesztivál 4. alkalommal!
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Sezóna hádzanej sa v závere mája ukončila posledný-

mi zápasmi.

Družstvo žien hralo 

posledný zápas v  roční-

ku 2011/2012 doma dňa 

24.  mája. Bolo to derby 

ako sa patrí, veď hostili ri-

vala zo Zlatnej na Ostrove. 

V jesennej časti tam vyhrali 

o jeden gól (17:18).

Preplnená hala mohla sle-

dovať urputný boj o  každú 

loptu, kde sa hráčky navzá-

jom dobre poznali a nič si nedarovali. Bojovali o piate 

miesto v 1. lige a o revanš za posledné zápasy.

Po polčase 13:9 doviedli zápas do víťazného konca 

a výhra 23:19 bola zaslúžená, veď počas 

zápasu viedli aj o šesť gólov.

Záverečným hvizdom sa 

uvoľnili emócie na oboch 

stranách. Hádzanárky tak 

mohli spoločne s  fantastic-

kým obecenstvom oslavovať 

historické piate miesto, ktoré je 

doteraz najlepšie umiestnenie 

v  tejto súťaži. Funkcionári sú-

pera mali ťažšiu úlohu, nie všetci 

zniesli opätovnú prehru a prejavili 

to aj nevhodným správaním po ukončení 

zápasu.

Len teraz družstvo začali mrzieť remízy: Bytča – Fer-

plast 26:26, Ferplast – B.  Bystrica 26:26, Moče-

nok – Ferplast 30:30, lebo by 

dokázali získať medai-

lové umiestnenie. Piate 

miesto je najlepšie, aké 

naše ženy dosiahli v  naj-

vyššej slovenskej súťaži.

Dorastenky hrali 1. regi-

onálnu ligu, kde odohrali 

celkovo 18 zápasov, z toho 5 

výhier, 2 remízy a 11 prehier. 

Celkovo obsadili 4. miesto 

v  dlhodobej súťaži, a  to za klubmi z  Koláro-

va, Zlatnej na Ostrove, Bánoviec a Topoľníkov. 

Staršie žiačky sa umiestnili na 7. mieste v súťaži 

Nitrianskeho kraja.

Mladšie žiačky aj na jar po-

kračovali v dobrom výkone a po 

poslednom kole získali titul maj-

stra Nitrianskeho kraja na rok 

2011/2012 bez jedinej prehry, čo je 

samo o  sebe pozoruhodné. Takto 

si vybojovali právo účasti na klu-

bových Majstrovstvách Slovenska 

mladších žiačok, ktoré bude v dňoch 

15-17. júna 2012 v Bytči. Dúfajme, že v poli ôsmich krajských 

víťazov sa umiestnia čo najlepšie.

Na záver sezóny sa uskutočnil 2. júna v športovej hale Jenőa 

Vlahyho tradičný hádzanársky turnaj žien „Gion Cup 2012”.

Výsledky:

Ferplast – Kolárovo 29:23 (13:15)

Kolárovo – Örkény Inárcs 30:31 (16:16)

Ferplast – Örkény 27:24 (13:14)

Víťazstvo si odniesli Fer-

plasťáčky, na dru-

hom mieste sa 

umiestnilo družstvo 

z  Örkényu (HU) 

a  tretie miesto patrí 

Kolárovu. Na turnaji 

dostali šancu už aj 

mladé hráčky, ktoré by 

mohli vhodne zapadnúť 

do kolektívu a  novom 

ročníku si naplno zahrať za dospelé druž-

stvo.

Po dlhej a  namáhavej súťaži si dievčatá 

môžu na chvíľu oddýchnuť, a potom s plným 

elánom sa pripravovať na nový súťaž-

ný ročník.

Hráčky, členky špor-

tového strediska nášho 

klubu počas 38. roční-

ka celoslovenskej súťaže 

športových stredísk hrali 

na jeseň a na jar základnú 

časť, ktorú po 24 zápasoch 

vyhrali. Postúpili do semi-

fi nále MSR športových stre-

dísk, ktoré bolo dňa 7. mája 

v  Nitre. Postupne porazili družstvá zo Šale 

14:11 (7:4) a Nitry 17:12 (7:9). Takto sa stali ví-

ťazmi semifi nále a postúpili do fi nále Majstrov-

stiev Slovenska športových stredísk, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 28. 

mája v Považskej 

Bystrici. O týchto 

majstrovstvách sa 

dočítate v  nasle-

dujúcom čísle

Ing. Juraj 

Miškovič

HISTORICKÉGóly - prihrávky
PIATE MIESTO U ŽIEN!
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Kik képezik és mennyi tagja van az öregfi úk csapatá-
nak?

– A csapat vázát főleg a naszvadi valamikori aktív fo-
cisták alkotják, de természetesen vannak a  csapatban 
olyanok is, akik nem voltak soha regisztrált futballisták, 
vagy esetleg annak idején nem Naszvadon fociztak. Ami 
a létszámot illeti, hozzávetőleg 20-22 focistáról beszélhe-
tünk, de mivel felnőtt, családos emberekről van szó, és 
mivel meccseink általában 
hétköznap vannak, ritka 
az, amikor mindenki kijön 
a meccsre. 

Milyen focitornákon vet-
tetek részt az utóbbi idő-
ben, és milyen sikerrel?

– Már több éve állan-
dó jelleggel részt veszünk 
januárban a  Naszvadon 
megrendezésre kerülő Pol-
gármester Kupán, amit az 
utóbbi két évben sikerült 
megnyernünk. Ezenkí-
vül szinte minden meg-
hívásnak eleget teszünk: 
az utóbbi időben részt 
vettünk már többször fo-
citornán Udvardon és 
Nagyigmándon is. Meg-
említeném, hogy tavaly jú-
liusban szerveztük meg 16. 
ízben 6 csapat részvételével 
a  Polgár József Focitornát. 
A kupát a Polgárok csapata 
nyerte meg. Mivel augusz-
tusban a fi atal diákok számára megrendezett tornát a ren-
dezők kérésére szintén Polgár Józsefről nevezték el, így 
a tornánkat idén június 23-án már „Öregfi úk Focitornája” 
néven fogjuk megszervezni.

Naszvad melyik testvértelepülésének öregfi úcsapatai-
val tartjátok a kapcsolatot?

– Talán a  földrajzi közelségnek köszönhetően 
Nagyigmánd csapatával a legközelibb a kapcsolat. Tavaly 
kétszer is meghívást kaptunk Nagyigmándra, aminek ter-
mészetesen eleget is tettünk: júniusban a XXI. Hegyi nap 
keretén belül megrendezett focitornán vettünk részt, au-
gusztus 20-án pedig egy nagypályás focitornára kaptunk 
meghívást. Januárban épp a Polgármester Kupán beszél-

gettünk a felsőszentivániakkal, akikkel annak idején több 
meccset is játszottunk, hogy fel kellene frissíteni a  kap-
csolatot. Mivel az idei szeptemberi falunap a naszvadiak 
találkozója körül szerveződik, szeretnénk egy öregfi úk 
mérkőzést szervezni a  két település csapatai között. Re-
méljük, összejön. A  többi testvértelepülés csapataival 
a Polgármester Kupán szoktunk megmérkőzni, de amint 
már említettem, ha meghívást kapunk, szívesen megyünk 
bárhová focizni.

Sokan talán nem is tudják, hogy esetleg hét közben is 
kinézhetnek a focipályára meccset nézni. Mikor játsszá-
tok meccseiteket?

– Mivel hétvégéken szinte mindenhol a  nagypályá-
kon bajnoki meccseket játszanak a diák-, ifj úsági- illetve 
felnőttcsapatok, ezért mi a meccseinket nagyrészt hétfőn 
késő délután játsszuk. Egyedül a magyarországi Ács csa-
patával szoktunk szombatonként megmérkőzni.

A  következő hónapokra mikorra és kikkel vannak 
meccseitek lefoglalva?

– A nyáron eddig csak július 2-ára van meccsünk Ér-
sekújvár csapatával. A  következő hazai mérkőzésünket 
szeptember 10-én játsszuk, amikoris Marcelházát látjuk 
vendégül. A  mérkőzések 18 órakor kezdődnek. Amint 
már említettem, az Öregfi úk Focitornájára június 23-án 
szombaton kerül sor. Csicsó és Udvard csapata már je-
lezte részvételét, ezenkívül több naszvadi csapattal szeret-
nénk kibővíteni a mezőnyt (Trio, School Boys, Polgárok, 
Öregfi úk). A focitorna reggel 9 órakor kezdődik.

Minden focirajongót szeretettel várunk.
Köszönöm a beszélgetést. Simonics Tibor

Az aktív pályafutás után is van foci
Gól - passz

A Naszvadi Sport Klub mellett működő Öregfi úk 

futballcsapata az utóbbi két évben nagyon ak-

tív tevékenységet tudhat maga mögött. Heten-

te nagypályás meccsek, focitornákon való rész-

vétel, magyarországi vendégszereplések stb. 

A csapat múltjáról és jelenéről Polgár Józsefet, 

az Öregfi úk vezetőjét kérdeztük.
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Jordanov Damian, Tóthová Selina, 

Lakatosová Eva, Luca Samuel, Ősziová 

Noémi,  Bencsik Aliz, Gyenesová Jennifer



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Gyűrűsi Peter –  Mátyási Éva

 Molnár Marek –  Hudková Ľubica

 Valko Tomáš –  Farkasová Denisa

 Rehrik Gabriel –  Asztalosová Zuzana

 Šima Dušan –  Szűcsová Eunika

 Tóth Gabriel –  Pintérová Klaudia



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Mikle František (65), Dobosi František (66), 

Maglodská Soňa (25), Kelko Tibor (69)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Hirdessen itthon!
Elég, ha az újságárusnál leadja hirdetése 

tömör szövegét, nem felejti ki az elérhetősé-

gét és mi ingyen közöljük hirdetését - eladás, 

vétel, csere. Hirdetésfelvétel július 16-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 16. júla!

Hirdetés – Inzercia
Keresek három lamellás, működő ön-

tözőszivattyút. / Kúpim trojlamelové 

záhradné čerpadlo. Tel.: 0905/344 398.



Predám murovanú garáž v  Nových 

Zámkoch na Gúgskej ulici aj a  mon-

tážnou jamou. Kompletne zrekon-

štruovaná – nová strecha, nová brána 

a nová omietka. Cena 6.000 €. Dohoda 

možná. Tel.: 0908/044 880.



Hengerics Anna - A & Z  tudatja 

a  tisztelt vásárlókkal, hogy a  Sport 

utca 1. alatt (a  régi Trió bár) üzletet 

nyitott. Festékek, lakkok, munkaruhák, 

munkacipők, munkavédelmi eszközök 

és drogériai áruk széles választékával 

várja az érdeklődőket. / Anna Henge-

ricsová - A & Z oznamujme cteným zá-

kazníkom, že na Športovej ul. 1 (bývalý 

bar Trió) otvorila obchod. Veľký výber 

farieb, lakov, pracovného odevu, pra-

covnej obuvi, ochranných pracovných 

prostriedkov a drogérie.

Zrnko mesiaca
Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré 

nám dych berú.

Elgondolkodó
Soha nem ítélhetjük meg mások életét. Mindenki csak 

a maga fájdalmait és lemondásait ismeri. Lehet, hogy 

úgy érzed, jó úton jársz, de soha ne gondold, hogy ez az 

egyetlen helyes út.

 Paulo Coelho
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Či si veľký a či malý, nevadí - poď s nami na tábor! YMCA ti ponúka skvelú možnosť 

zažiť veľa zábavy, táborových hier a dobrodružstiev. Neseď doma... počítač ti neutečie... 

a domáce práce ťa počkajú! Zavolaj aj svojich kamarátov a zaži týždeň, na ktorý budeš mať 

pekné spomienky celý život.

Čo všetko ťa čaká?

  dobrý program, súťaže, tvorivé dielne, večerné tá-

boráky, nočná hra

  starí a noví kamaráti, blbnutie s vedúcimi, výbor-

ná partia

  kopa smiechu, veselé príhody, spoločné zážitky

  hory, lesy, lúky, drevené chatky, výlety do prírody

  nové vedomosti, životné múdrosti a povzbudenie do zmyslu-

plného života!

Môžeš si vybrať z nasledovných ponúk:

Letný detský tábor „Hľadači vzácnych kameňov”
Dátum: 7. 7. - 15. 7. 2012

Vek: od 6 do 12 rokov

Miesto: Dobšiná, chata Radzim

Cena: člen YMCA - 119 €, nečlen YMCA - 128 €

Prihlásiť sa treba do: 29. 6. 2012

Letný tábor pre teenagerov „Bludisko - východisko”
Dátum: 14. 7. - 21. 7. 2012

Vek: od 13 do 17 rokov

Miesto: Brezová pod Bradlom, Matejková

Cena: člen YMCA - 99 €, nečlen YMCA - 109 €

Prihlásiť sa treba do: 29. 6. 2012

Denný anglický tábor „Sport and fun”
Dátum: 23. 7. - 3. 8. 2012

Vek: od 6 do 17 rokov

Miesto: ZŠ v Nesvadoch

Cena: s obedmi - 58 €, bez obedov - 38 €

Prihlásiť sa treba do: 20. 7. 2012

Všetky prihlášky a ďalšie informácie nájdete na www.ymca-nesvady.sk. 

Neváhajte a kontaktujte nás aj na tel. čísle: 0905 490 632 alebo 035 76 92 677

Letné tábory s YMCA Nesvady!


