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Tudom, örülsz annak, hogy vége van az iskolaévnek. Gondol-

kodsz, mit fogsz csinálni ezen a nyáron, HAVEROK, BULI, ..., 

de szeretném, ha tudnád, hogy a felnőtté válás azt is jelenti, hogy 

odafi gyelek a másik emberre, nem sodrom tetteimmel veszélybe, 

becsülöm az általa elvégzett munkát.

Szerintem te ezt nem tudod, hiszen erre pénteken, június 29-

én éjszaka rácáfoltál, mikor kitörted a Malom és Komenský utca 

sarkán található jelzőtáblát. 

Gondolom, szokatlan volt számodra, hogy Naszvad belterü-

letén közúti táblával találkozol, hiszen lehet, ilyen csodát még 

életedben nem láttál. Rácsodálkoztál a táblára, hogy két nap alatt 

hogyan tudott olyan nagyra nőni, gyökerestől akartad kitép-

ni a  földből. Rángattad, törted, míg sikerült magadévá tenned, 

végül aztán mégsem tudtál vele mit kezdeni, hiszen száznéhány 

méterrel odébb eldobtad.

Hát most elmondom, ha szüleid idáig nem mondták el:

A közúti táblák a közlekedés rendjét szabályozzák. Feladatuk 

tiltani, a  veszélyekre és a  közúti szabályok betartására fi gyel-

meztetni.

Az említett tábla arra 

hívja fel a  fi gyelmet, hogy 

megváltozott a  közlekedési 

rend a  említett kereszte-

ződésben. A  Komenský 

utcából felsőbbrendű út, 

míg a Malom utcából al-

sóbbrendű út lett. A táb-

la megnevezése „Adj 

előnyt”.

Ezzel a  tetteddel ba-

lesetveszélyt hoztál 

létre. Talán az a  sze-

rencse, hogy hoz-

zászoktunk ahhoz, 

hogy községünkben 

nincsenek közleke-

dési táblák és ezért 

a  jobbkéz-szabály 

van érvényben, az emberek jár-

műveikkel automatikusan lassítanak a kereszteződésekben.

Mondanivalómnak ez a része szólt a veszélybe sodrásról. 

Most szeretnék neked beszélni a  munka megbecsüléséről, 

mert, gondolom, erre sem tanítottak meg. Az említett táblát 

szerdán helyezték el a kereszteződésben. Aki ezt a táblát „odaül-

tette” a tűző napon dolgozott vele.

A  következő munkája 

annak volt vele, aki szom-

baton védett helyre vitte 

a  majdnem három mé-

teres táblát, hogy bará-

todnak, a „hős2update”-

nak eszébe se jusson 

továbbvinni, vagy eset-

leg véglegesen eltávo-

lítani (ellopni, leadni 

ócskavasnak).

Most elmesélem 

neked a visszaállítási 

munkát: 

Hétfő: a  tábla 

lábából le kellett 

vágni, mert rende-

sen megkínoztad, 

amikor ellenállt 

neked. Kirojto-

sodott, amikor 

tőből kitépted. Már reggel a hő-

mérséklet 29 fok volt. A táblát tartó betonlábazat-

ból is kellett levésni, hogy vissza lehessen hegeszteni. A hegesztő 

nyakig beöltözve, hason fekve a  porban hegesztette vissza azt 

a helyére. A hőmérséklet árnyékben 35 fok volt.

Gondolom, csuklottál, mert emlegetett téged és a felmenőidet 

is. Legalább valaki gondolt rád, hiszen nagyon elhagyatott és el-

hanyagolt ember lehetsz, ami meglátszik a tetteiden.

Ami neked péntek éjszaka „cool” volt, az a rákövetkező napok-

ban több embernek adott munkát. Nevükben köszönöm neked 
Remélem, a  nyár folyamán legalább annyira felnősz, hogy 

megtanulod becsülni mások munkáját.

Üdvözlettel: Kelemen Zoltán

(A szerző felvételei)

U.I.: Ha valamit tudni szeretnél a közlekedési táblákról és ar-

ról, hogy hogyan nőnek ki a földből, nyugodtan keress meg, és 

bátran kérdezz!

Mindenkit érint – Týka sa to každého

NYÍLT LEVÉL A „HŐSNEK”
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Zasadnutie sa uskutočnilo 28. júna. Po odpovediach na in-
terpelácie bol na programe plán práce zastupiteľstva a hlavnej 
kontrolórky na II. polrok. Ako sme už písali, v júli sa nebudú 
konať zasadnutia obecného zastupiteľstva, poslanci sa najbliž-
šie stretnú 23. augusta.

Tretím bodom rokovania bolo schválenie defi nitívneho 
programu a rozpočtu Nesvadských dní. Bolo tiež rozhodnu-
té, že v rámci podujatia sa po siedmykrát uskutoční Stretnutie 
Nesvadčanov.

V rôznych bodoch sa postupne hlasovalo o predaji časti po-
zemkov (Imre Cserge, Zoltán Pelikán), prenájme nebytových 
priestorov (Ágnes Janetka), prenájme terás (Péter Sallai, Zsolt 
Hlavička) a prenájme obecného bytu (Helena Kovácsová).

Miestny odbor Matice slovenskej požiadal o dotáciu vo výš-
ke 400 eur na zakúpenie ošatenia pre členov novovzniknutého 
spevokolu. Poslanci bez námietok schválili pridelenie fi nanč-
ných prostriedkov.

Pomerne dlho sa diskutovalo o všeobecne záväzného naria-
denia č. 3/2012 o maximálnom počte detí v základných a ma-
terských školách. Nakoniec bol schválený návrh obecného 
úradu, v zmysle ktorého sa v závislosti od veku a triedy počet 
detí v triedach materských škôl zvyšuje zo súčasných 20 až 22 
na 25 až 27 a v triedach prvých štyroch ročníkov základných 
škôl z 22 a 25 na 26 a 28 detí.

Rýchlo a jednohlasne rozhodli poslanci o vyčlenení fi nanč-
ných prostriedkov na inštaláciu kamerového systému pred 
budovou obecného úradu, ktorý bude stáť podľa predbežnej 
kalkulácie 3.142 eur.

Nasledovalo stanovenie výšky nájomného v novom 18-by-
tovom nájomnom dome: fi nančná komisia i komisia výstav-
by navrhli 4,5 percenta hodnoty obstarávacej ceny bytu ako 
ročné nájomné. To znamená, že noví obyvatelia budú platiť 
mesačne 122 až 150 € za prenájom bytu, čiže 33,22 € za jeden 
štvorcový meter.

Hlasovanie o troch nasledujúcich bodoch bolo tiež krátke: 
išlo o vyhotovenie oplotenia okolo bývalej skládky odpadov 
za Nitrou (približne 2.800 €), zariadenie javiska v priestoroch 
bývalého baru Méta (tiež 2.800 €) a  opravu fasády budovy 
obecného úradu (7.500 €).

Firma Slovanet dodržala slovo a poslala dvoch svojich zá-
stupcov na rokovanie; žiaľ, ich odpovede na sťažnosti neboli 
uspokojivé. Ako však odznelo v diskusii, na pracovnej porade 
zvolanej na 2. júla navrhne spoločnosť okrem možného sme-
rovania rozvoja káblovej siete aj spôsoby odstránenia porúch.

Na záver dali poslanci bodku za nepríjemnou záležitosťou. 
Príslušné ministerstvo s niekoľkomesačným omeškaním od-
mietlo úhradu faktúr za rekonštrukciu základnej školy z dô-
vodu porušenia zmluvy, preto sa obec obrátila na zhotoviteľa, 
fi rmu HANT BA a.s. so žiadosťou o vrátenie týchto výdavkov. 
Spoločnosť však poukázala na skutočnosť, že okrem vyšších 
nákladov má nárok aj na zmluvnú pokutu a úroky z omeška-
nia a navrhla uzavretie dohody o urovnaní, podľa ktorej bude 
požadovať zaplatenie iba 12.000 eur. Poslanci schválili uzavre-
tie dohody.

Zoltán Takács

Június 28-án tartotta 19. ülését a képviselő-testület. Az inter-
pellációkra adott válaszok után a testület és a főellenőr II. félévi 
munkaterve volt napirenden. Ahogy már írtuk, júliusban ezen-
túl nem ül össze a  testület, legközelebb augusztus 23-án talál-
koznak a képviselők.

Harmadik napirendi pontként a  Naszvadi Napok végleges 
műsortervéről és költségvetéséről beszéltek a képviselők. Eldőlt, 
hogy a rendezvény keretében hetedik alkalommal a Naszvadiak 
Találkozóját is megszervezi a község.

Az egyéb pontok között először a  májusban tárgyalt két te-
lekrész-eladás (Cserge Imre, Pelikán Zoltán), egy ingatlanbér-
leti szerződés (Janetka Ágnes), két teraszbérlet (Sallai Péter, 
Hlavička Zsolt) és egy lakásbérlet (Kovácsová Helena) jóváha-
gyására került sor.

A Matica slovenská helyi szervezete 400 eurós támogatást kért 
az újonnan alakult énekkar fellépőruháinak megvásárlására. Az 
összeget a testület ellenjavaslat nélkül megszavazta.

Meglehetősen hosszú vitát váltott ki a  3/2012. sz. községi 
rendelet, amely az óvodai és iskolai osztályok létszámáról ren-
delkezik. Végül az eredeti, a hivatal által beterjesztett változatot 
fogadták el a képviselők, mely szerint korcsoporttól és osztálytól 
függően a maximális létszám az eddigi 20-22-ről 25-27-re nő az 
óvodák esetében, az iskolák első négy osztályában pedig 26-ra és 
28-ra az eddigi 22, ill. 25 gyerek helyett.

Gyorsan és egyhangúan döntött a testület az új főtér térfi gye-
lő rendszerének telepítéséről, amely előzetes számítások szerint 
3.142 euróba kerül.

Az új 18-lakásos bérház lakbérének meghatározása követke-
zett: a pénzügyi és az építési bizottság egyaránt a lakások értéké-
nek 4,5 százalékában javasolta megállapítani az éves lakbér ösz-
szegét. Az így elfogadott határozat értelmében tehát lakásonként 
havi 122 és 150 euró közötti összeget, azaz négyzetméterenként 
33,22 eurót fi zetnek majd az új lakók.

Ugyancsak rövid ideig tartott a következő három pont tárgya-
lása: a régi, Nyitrán túli szeméttelep elkerítése, amelynek költ-
sége kb. 2.800 euró lesz, az egykori Méta bár helyén kialakított 
stúdiószínpad berendezése (szintén 2.800 euró) és a községi hi-
vatal épületének külső tatarozása (7.500 euró).

A kábeltévét üzemeltető Slovanet Rt. ígéretéhez híven két kép-
viselőjét is elküldte a  júniusi ülésre; a panaszokra azonban ér-
demben nem tudtak válaszolni. Elhangzott viszont, hogy a hét-
főre, július 2-ára összehívott munkamegbeszélésen a  hálózat 
fejlesztésének lehetséges irányai mellett a hibák eltávolításának 
lehetőségeiről is beszámol a cég.

Végül egy kellemetlen ügy végére tettek pontot a képviselők. 
Az illetékes minisztérium több hónapos késlekedés után szak-
mai hiányosságokra hivatkozva elutasította az iskola felújításával 
és átépítésével kapcsolatos számlák megtérítését, ezért a község 
a  kivitelező HANT BA részvénytársasággal szemben próbálta 
meg érvényesíteni követelését. A cég azonban rámutatott, hogy 
a szerinte jogosan és szakszerűen elvégzett többletmunka díján 
felül jelentős összegű késedelmi és büntetőkamat is megilleti. Pe-
ren kívüli egyezséget javasolt, aminek értelmében 12.000 euró 
kifi zetésének fejében lemond a további követelésekről. A képvi-
selők az egyezség elfogadása mellett döntöttek. Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
19. üléséről

Z 19. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Rakosgatom egymás mellé - ki tudja 

hanyadszor immár - Holop Feri barátom 

réges-régen készült fotográfi áit. Egy tel-

jes sorozat készült annak idején belőlük. 

Az utolsó naszvadi takácsmester, Csuport 

József arcának ezernyi ránca rajtuk, szö-

vőszékre felvetett vászonszálak tömkelege, 

s  egy-egy érdekes, ma már szinte archai-

kus, míves részlete és tartozéka egy öreg 

szövőszéknek.

A  mesterséggel, a  maga természetes, 

teljes valóságában már magam is alig-

alig találkoztam. Felsejlik ugyan néhány 

gyerekkori emlék; szinte katonás rend-

ben összerakott kenderkúpok a  Tarány-

itatónál, az áztatott kender fanyar illa-

ta, padlásunkon rúdra akasztva egy jó 

nyalábnyi kenderfonál, mely sohasem 

került aztán már szövőszékre, ugyan-

azon rúd végére akasztva egy öreg, poros 

sústyaszatyor, benne néhány, kenderfo-

náshoz használt orsóval, s  idébb, szin-

tén a  rúdon átvetve néhány szürkés vá-

szonzsák, két hosszanti piros vagy fekete 

csíkkal, a  két csík között, tintaceruzával 

ráírva, apám nevének kezdőbetűivel. 

Odébb, a  cseréptető tövében, egy olda-

lára fordított, már szétesőben lévő öreg 

rokka. S  mindezeken túl, egy máig őr-

zött, piros mintás, fehér gyerekhordozó 

kendő anyám hagyatékából. Meg néhány, 

mára már szinte teljesen elfeledett kifeje-

zés gyerekkoromból is, meg későbbről is; 

tiloló, gereben, cicpad, motolla, pászma, 

hajó, pociklétra, lyukasfa, és egyebek.

Az utolsó naszvadi takácsmester
(Csuport József és az egykori naszvadi takácsok emlékének)

Naszvadiak...
Mottó:

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

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

Naša spoločnosť si ale často pletie lásku 

a  žiadostivosť. Láska, ktorá pochádza od 

Boha smeruje k  ostatným, je nesebecká. 

Žiadostivosť smeruje iba sebe. V  morálne 

narušenej spoločnosti ako je tá dnešná, sa 

z  lásky stáva zmiešaný hmlistý pojem bez 

konkrétneho významu. Ľudia ani nechá-

pu, čo je to láska. Láska je najväčšia zo 

všetkých vlastností človeka. Láska sa pre-

javuje okrem iného, nesebeckou službou 

ostatným. Preukazuje záujem a  starostli-

vosť. Viera je základom a obsahom Božieho 

posolstva, nádej je postoj, láska sú skutky. 

Ak sú viera, nádej v zhode, budeš slobod-

ný v  praktizovaní skutočnej lásky, budeš 

chápať ako miluje Boh. Láska je vlastnosťou 

samotného Boha (1 Jána 4.8.).

1 Kor. 13 kapitola 1-8a, obsahuje tzv. 

hymnu lásky. ...A  čo by som ľudskými ja-

zykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som 

nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom 

a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj 

prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal 

všetko možné poznanie, a  čo by som mal 

takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky 

by som nemal -nič nie som. A čo by som 

rozdal všetok majetok i  telo si dal spáliť, 

a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, ne-

závidí, láska sa nevypína, nenadýma sa, nie 

je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, 

nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale 

teší sa s  pravdou, všetko znáša, všetkému 

verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí.

Láska nikdy neprestane...

Tak, ako to je vlastne s tou Láskou? Gréč-

tina pozná 5 výrazov pre rôzne podoby lá-

sky: Agapé, Storgé, Fileo, Eros és Epythi-

mia-koiten - Je Božím darom, prijatím iba 

skrze vieru v Ježiša Krista. My sami zo seba 

nemáme silu milovať tak, ako Boh. Preto 

bez tejto nadprirodzenej sily od Boha, zo-

stávame na úrovni iba prirodzenej lásky. 

Je to nesebecká, bezpodmienečná láska. 

Miluje bez podmienok. Má schopnosť ne-

ustále dávať a neočakáva späť. Nepýta sa, čo 

z toho budem mať. Dáva to najlepšie. Jej zá-

kladom je rozhodnutie chcem milovať. Ona 

sama je základom pre ostatné podoby lásky.

Storgé. Vzťah, ktorý zahŕňa náklonnosť 

a  pocit súdržnosti. Je to láska v  rodine, ro-

dičia a  deti navzájom, súrodenci navzájom 

ap. Môže sa jednať aj o lásku bratov a sestier 

v Kristu. Ev. Jána 13:35 „Podľa toho pozna-

jú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete 

vzájomne milovať.” Storgé znamená, že srdce 

jedného bije pre srdce iného. Fileo. Je to láska 

vzťahu - priateľstva. Prejavuje náklonnosť, ale 

očakáva odozvu. Eros. Tento pojem vyvoláva 

predstavu romantiky, ktorú Boh v manželstve 

chce. Boh chce, aby manželia boli do seba po-

čas celého života zaľúbený. Zaľúbenosť je du-

chovná, duševná, emocionálna a fyzická odo-

zva na skutočný charakter a celú bytosť toho 

druhého, ktorý stelesňuje dlho hľadané a ob-

divované vlastnosti. List Efezským 5:25 „Mu-

žovia milujte si ženy tak, ako Kristus miloval 

cirkev a sám svoj život dal za ňu” Epythimia-

koiten. Silná túžba po niečom.

Každému z  Vás prajem dostatok tohto 

korenia života, aby mu v živote nechýbala 

láska. Kto si myslí, že jej má málo, tak nech 

ju hľadá na správnom mieste, lebo jeho 

zdrojom je sám Boh. Božie slovo pripomí-

na v 1.Jána 4.8 …Boh je láska.

 Mgr. Jaroslav Krajčovič

Pre dušu Láska je jedna zo základných potrieb každého človeka. 

Potrebujeme ju všetci. Je základom každého zdravého vzťahu 

- v rodine, v manželstve, medzi priateľmi, či blížnymi.
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Ám nagyjából ennyi mindössze, ami mára, a régebbi, meg a kö-

zelebbi múltból a  takácsmesterséghez, illetve az ahhoz szorosan 

kapcsolódó kenderfeldolgozáshoz köthető. Szövőszéket, működés 

közben, már magam is csak felnőttkoromban láttam, meg-megáll-

va néha az öreg takácsmesternél, Csuport Józsi bácsinál. Az utolsó 

mesterénél a takácsoknak a faluban.

Pedig, mennyi volt belőlük egykoron! S hírük a világban! Nem 

tudom, meghatározható-e egyáltalán, miben, mennyiben lenne 

mérhető a valamikor is élt naszvadi takácsok keze alól kikerült vá-

szonkelme mennyisége. Nem hiszem. Annyi azonban bizton állít-

ható, hogy az általuk szőtt vászon századokon át fontos tartozéka 

volt tíz és százezrek mindennapjainak. Hosszú időn át meghatá-

rozó és nélkülözhetetlen eleme volt a  falusi ember ruházatának, 

vászonból készült egyebek mellett az egyszerű, falusi tisztaszobák 

ünnepi asztalterítője, a mindennapi kenyér kovászának szakajtó-

kendője. Ám ugyanúgy tartozéka volt díszes polgári otthonoknak, 

s nem ment ritkaságszámba az sem, hogy naszvadi takácsok keze 

nyomát őrizték messze templomok oltárkendői is.

Gyerekkorunk meséinek szóhasználatával élve; hetedhét hatá-

ron át vitték e szőttesek, készítőiknek és a falunak hírét. S lám, mi 

maradt mára belőle? A  régen jobblétre szenderült takácsmester, 

Csuport József szövőszéke, meg ami e néhány papírra vetett sor-

ban, illetve Holop Ferenc mintegy három évtizede készült fotográ-

fi áinak jóvoltából felidézhető.

Ma már tudom, hogy ezen egykorvolt 

mesterségnek szinte az utolsó valós pil-

lanatait merevítette ki abban az időben 

a  fényképezőgép lencséje. Hisz az akkor 

a szövőszékbe időnként még be-beülő idős 

takácsmester olyan korban volt már, hogy 

a természet törvénye, meg az emberélet vé-

gessége folytán bármikor elszólíttathatott 

volna már e földi világból. S  tudott dolog 

volt az is, hogy távoztával az utolsó ak-

kordjai csendülnek el ezen ősi mesterség-

nek nemcsak Naszvadon, hanem az egész 

régióban. S  bár a  sors kegyessége folytán 

megadatott neki, hogy eltöltsön még né-

hány esztendőt e felvételek elkészülte után 

is népes családja, s élete párja és minden-

kori segítője, Matild néni társaságában, 

ám egyre ritkábban adódott már alkalom 

a szövőszékben, valós munka közben érni 

őt. A szövőszék élete végéig, sőt kicsit még 

azon túl is egy ideig, ott volt a szerény falusi 

hajlék első szobájában, csak az idős mester 

vállát nyomták már ekkor egyre súlyosabban a  ránehezedő évti-

zedek.

Ez a mesterség viszont mindig is egész embert kívánt. Sőt! Az 

„egy takács nem takács, két takács fél takács, három takács egy ta-

kács” egykori szállóigét fi gyelembe véve, esetenként még többet is.

S  most, hogy az elmúlt, bő három évtized alatt, ki tudja 

hanyadszor nézem újra, Holop Feri barátom fotográfi áit, újra csak 

csodálni tudom azt, ahogyan annak idején, e felvételek készíté-

sekor ráérzett a pillanat és az alkalom egyediségére és sajnálatos 

megismételhetetlenségére.

Hisz nagyjából bő két évtizede immár annak is, hogy a  képe-

ken látható, arcának számtalan ráncában a sors ezernyi megpró-

báltatását is megtestesítő idős takácsmester, Csuport Józsi bácsi, 

távoztával végérvényesen magával vitte az egykori naszvadi taká-

csok szinte minden titkát és tudományát. S bár - úgy tudom - az 

akkori szándék szerint egyszerű dokumentumfotókként készültek 

az azóta jeles és széles, nemzetközi körökben is jegyzett fotográfusi 

pályát befutó, ám akkor még éppen hogy csak a szakma fortélya-

it ízlelgető Holop Ferenc képei, én most is 

úgy érzem, sokkal több tartalmi és érzelmi 

többlet van ezekben a képekben, mint ami 

a  fotográfi ának ettől a  műfajától éppen-

séggel elvárható. Én ott érzem és látom 

bennük – persze, egy, a  szabad szemmel 

látható síkon túli dimenzióban – a Tarány-

itatói kenderkúpok végtelen sorát, ott van 

a képen túli síkban valahol anyám is, amint 

engem cipel éppen abban a  gyerekhordo-

zó kendőben, ott érezni a  szakajtóruhával 

letakart, frissensült kenyér illatát, mint 

ahogy egy letűnt mesterség minden szép-

ségét, kínját és keservét is. S  minél több-

ször, minél tovább nézem e fotográfi ákat, 

egyre többször hallani vélem, hogy vala-

hol, nagyon-nagyon távol, nagyon-nagyon 

halkan, a  rég elment idős takácsmester 

gyakorlott mozdulatainak jóvoltából megroppannak az öreg szö-

vőszék eresztékei, hogy aztán újra zakatolni, zenélni kezdjen a régi 

szerkezet.

Persze, az is lehet, hogy mindez már nem is egy földi, hanem egy 

mennyei szövőszék, messziről jövő, emberi füllel alig-alig hallható, 

gyönyörű muzsikája.  Németh Gyula

Fotó: Holop Ferenc
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A  kora reggeli órákban indult útnak szervezetünk népművésze-

ti csoportjainak jelentős része. A  célállomás - testvértelepülésünk, 

Felsőszentiván és baráti községünk, Csávoly. Most is, mint ennek előt-

te már annyi alkalommal lelkesedve vártuk a találkozást, a baráti ölel-

kezések pillanatát, a 65 évvel ezelőtt kitelepített naszvadiak és azok le-

származottjainak mással össze nem téveszthető pillantását, a szomorú 

esemény szülte új barátok vállveregetését és őszinte, üdvözlő szavait. 

A kezdeti mély meghatódottság, az élet vihara gyorsasággal odébbállt, 

s  csak a  nap folyamán történő megemlékezések egyes szakaszaiban 

tört fel újra torokszorító fájdalommal, majd ismét tovaszállt, és teret 

kapott a  jó hangulat, a  soha ki nem apadó megbeszélni való témák 

sokasága, melyek a „mi van otthon” - „mi van itthon” kérdések körül 

forogtak az egész idő alatt. 

A  rendezvényről következő számunkban Fekete Bandi, a  Rákóczi 

Szövetség Bácskai Szervezetének elnöke, a  felsőszentiváni önkor-

mányzat tagja, a rendezvény főszervezője ír majd bővebben, mi most 

a szomszédos Csávoly község rendezvényére fókuszálunk.

A  Pettyem néptánccsoportunk tagjai és kísérői a  Csávoly község-

ben élő bunyevácok meghívására érkezett a településre. Meghívásuk 

oka a  60 évvel ezelőtt alakult Bunyevác Kultúrkör kerek évforduló-

ja alkalmából szervezett ünnepi műsorban való fellépés volt. Miután 

a kultúrkörben tevékenykedő családoknál megszálltak és megebédel-

tek, felmérték a terepet a délutáni táncbemutató helyszínén, az isko-

la udvarán felállított rendezvénysátorban, megismerkedtek a  helyi 

és a  további vendégszereplőkkel, akik Petriovacról (Horvátország), 

Tavankutról (Szerbia) és Mohácsról (Magyarország) érkeztek. Délután 

3 órakor szentmisét hallgattak horvát nyelven, majd részt vettek Petres 

János horvát bunyevác kanonok emléktáblájának megkoszorúzásán. 

17 órakor kezdődött a kulturális program első része, majd 19 órakor 

a második rész, amelyekben táncosaink is színpadra léptek. A  siker 

várható volt, az általában horvát, szerb és bunyevác népi táncok között 

szinte ék volt a naszvadiak előadása, amelyet mindkét esetben nagy 

tapssal köszönt meg a nézősereg. A kultúrműsorok után következett 

a közös vacsora, majd a hajnalig tartó bunyevác bál, ami nélkül is már 

eléggé fáradtak voltak táncosaink. A közel 40 fokos hőség, a többréte-

gű népviselet bizony próbára tette mindenki állóképességét.

Vasárnap még a vendéglátó családoknál megbeszélték az elmúlt nap 

eseményeit, a tervezett jövőt, majd Berta János polgármester látta ven-

dégül őket. Ekkor már a Felsőszentivánról megérkezett többi Csema-

dokossal együtt. A higed sör, üdítők és fagyi gombócok elfogyasztása 

után útra keltek gazdag élményekkel telve, otthonról haza.

Ezúton is köszönet a vendéglátóknak, a szervezőknek, Berta János 

polgármesternek és minden csávolyinak. Köszönet Felsőszentivánnak 

a csodálatos bánásmódért és vendégszeretetért.

 Dobosi Róbert

2012. június 30., Felsőszentiván – „Felvidékiek Találkozója”
Megemlékezés a felvidéki kitelepítés 65 éves évfordulójáról
15 éves a Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezete
2012. június 30., Csávoly - „60 éves a Csávolyi Bunyevác Kultúrkör”

EGY NAPON KÉT HELYSZÍNEN, KÉT ÜNNEPI 
MŰSORBAN A CSEMADOK NÉPMŰVÉSZEI
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Nagyigmánd és Naszvad kapcsolatában 

egy újabb idei találkozási ponthoz érkez-

tünk június 23-án. A  nagyigmándi falunap 

kivételes alkalom volt, ahol a  naszvadiak és 

a nagyigmándi barátok újfent összetalálkoz-

hattak a  szőlőhegyen, ahogyan a  februári 

néptáncfesztiválon történt a művelődési ház-

ban.

A  Hegyi Nap elnevezésű rendez-

vényre a Bableves hegyoldalban került 

sor az igmándi szőlőhegy végében. En-

nél szebb és kedvesebb környezet nem 

sok van errefelé, s emiatt is igazi öröm 

volt találkozni naszvadi barátainkkal.

A  falunapi eseményre a  Csemadok 

hagyományőrző csoportjainak apraja-

nagyja ellátogatott, s  fáradtságot nem 

kímélve igazán színvonalas műsorok-

kal színesítették a színpadi műsorokat. 

A naszvadi önkormányzat vezetői is el-

látogattak az eseményre, s kötetlen ta-

lálkozásban volt részük Hajduné Farkas Erika 

nagyigmándi polgármesterrel.

De visszakanyarodva a  hagyományőrzők-

re, azért is nagyon jó hangulatú találkozás 

volt, mert a  nézőseregben a  nagyigmándi 

rokonokat is felfedezhették a fellépő kicsik és 

nagyok.

Elsőként a  naszvadi Pettyem néptánc-

csoport és a  nagyigmándi Kis Árgyélus 

Néptáncegyüttes mutatkozott be a  rendez-

vénysátor színpadán. Közös műsorukban 

rábaközi táncokat láthattunk, ahogyan ko-

rábban Naszvadon A  tánc világnapján is. 

A  következőkben a  nagyigmándi felnőtt 

táncosok léptek a  színpadra, majd újból 

a  Pettyem táncosait tapsolta a  nagyszámú 

közönség „Alföldnek széles határiban” című 

előadásuk után.

Dél-Komárom testvérvárosából, a  fi nn-

országi Lietoból jöttek egy a  Hegyi Napra 

a  Szélhámosok és csavargók névre hallga-

tó tánccsoport tagjai, akik harmonikaszó-

ra ropták jellegzetes táncaikat. A  fi nneket 

a  Viza citerazenekar követte előadásával, 

Dobosi Tamásék Bonchidai csokor címmel 

szólaltattak meg erdélyi ritmusokat. Az ebéd 

utáni népművészeti műsort a  helyi Zúgó 

Néptáncegyüttes zárta szatmári táncokkal.

A  délutánban a  műsorok mellett sok 

mindenre adódott lehetőség a  hegyol-

dalban. A  gyermekek és a  felnőttek is el-

tölthették az időt a  műsorok előtt-után, 

kézműveskedhettek, lovagolhattak, vásároz-

hattak, vagy éppen csak a  szép természeti 

környezetben sétálgathattak.

A Búzavirág éneklőcsoport tagjai megérke-

zésük után egyből egy lovaskocsira is felpat-

tantak és nótaszóval kocsiztak a szőlőhegyen. 

A kis táncosok a Kis Árgyélus sátrában kap-

ták a fi nomra főtt paprikáskrumplit, az idő-

sebbek babgulyást ettek ebédre a Bablevesen.

Csepregi Éva fellépése után következett 

a  Búzavirág éneklőcsoport és a  Sústya cite-

razenekar a  színpadon. Eddigre már a  sok 

igmándi rokon mind a sátorban volt, s nagy 

tapssal köszöntötte a  naszvadiakat. A  szép 

előadásokat követően a  kötetlenebb beszél-

getésre is sor kerülhetett. A  nagy 

melegben a  borsátorban is jól esett 

egy-egy fröccs, egy pohár borocska 

az igmándi szőlők levéből. A boroz-

gatás alatt mi, igmándiak rengeteg 

új nótát, dalt ismertünk meg, hála 

nektek, naszvadi barátaink. A hegy-

község sátrában cigányzenész bará-

tunk is segített a hangulatot javítani, 

és a  sok régi nóta is nagy örömére 

volt a borkedvelőknek.

A nap aztán a  sok program után 

szépen véget is ért, s  hazamentek 

a  vendégek, azzal a  szép emlékkel, 

amit naszvadi barátaink ittléte is színesített, 

köszönet érte.

Külön köszönet Dobosi Róbertnek és 

a  naszvadi Csemadok tagjainak, vezetőinek, 

hogy ellátogattak hozzánk, a mi legnagyobb 

eseményünkre. S  részemről még külön kö-

szönet a fellépő együttesek vezetőinek, hogy 

műsoraikkal megörvendeztették közönsé-

günket.

Reméljük, jól érezték magukat a  He-

gyi Napon, és a  jövőben is találkozhatunk 

Nagyigmándon és Naszvadon egyaránt.

Baráti üdvözlettel:

 Bajcsai Miklós

művelődési ház igazgatója

A Komárom járásbeli 

Duna-parti kisközség-

ben 50 évvel ezelőtt 

rendezték meg első al-

kalommal a járási nép-

művészeti fesztivált. 

A Csemadok járási, ma 

már területi választ-

mánya, a  kolozsnémai 

Csemadok Alapszer-

vezet és Kolozsnéma 

önkormányzata közös 

munkájának révén év-

tizedeken keresztül 

a környék legrangosabb 

fesztiváljaként tartották számon. Hosszú 

időn keresztül ideális helyszínen, a  Duna 

partján ezrek gyűltek össze minden alka-

lommal és ünnepeltek, szórakoztak a nép-

művészet nyújtotta lehetőségeket kihasz-

nálva. Aztán az új kor és a vele egy időben 

mindennapjainkat megváltoztató média 

hatása, az anyagi támogatások megszűnése 

e fesztivál életét is meghatározta, és bizony 

csak az erős akarat és a szervezők kitartása 

mentette meg a rendezvényt.

2012. július 8-án, az 50. alkalommal meg-

rendezett fesztiválon ismételten ott voltak 

községünk Csemadok Alapszervezetének 

népművészei ugyanúgy, mint 49 éven ke-

resztül. A  jubileumi rendezvényen szerve-

zetünket és községün-

ket képviselve fellépett 

a Búzavirág női, férfi  és 

vegyes csoport, a  Viza 

és a  Sústya citerazene-

kar, Bánházi Dóra és 

a  Pettyem néptánccso-

port. A közel 300 néző 

mindegyik csoportot 

szeretettel fogadta és 

az előadásokat tapssal 

jutalmazta meg.

 D.R.

rika ra ropták jellegzetes táncaikat A finneket it

Hegyi Nap a Bablevesen

50. Járási Népművészeti Fesztivál Kolozsnémán
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Rodina a škola sú dva najvýznamnejšie 

atribúty pri výchove a vzdelávaní. Dôležité 

je, aby sa rodičia, ale i starí rodičia podie-

ľali na budovaní triedneho či školského 

spoločenstva. 

Pri tejto príležitosti sme 15. júna v našej 

škole privítali rodičov i  starých rodičov. 

V príjemnej atmosfére sa žiaci spolu s ro-

dičmi zapájali do rôznych aktivít.

Piataci našej školy v rámci Olympijského 

festivalu detí a  mládeže priblížili význam 

olympijských hier a olympijských kruhov. 

Zdôraznili heslo, ktorým sa pri športe ria-

dime: „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne 

a v priateľstve”. Po odznení hymny a vystú-

pení piatakov privítala riaditeľka PaedDr. 

Silvia Hlavačková hostí a otvorila Európsky 

deň rodičov a  škôl, cieľom ktorého je vy-

tvoriť nové partnerské vzťahy medzi školou 

a rodičmi, propagovať školu a prezentovať 

samostatnosť, aktivity a tvorivý prístup. 

Pre rodičov boli pripravené prezentácie 

pod názvom: „Aj takýto bol školský rok 

2011/2012”. Pri vstupe do školy bola spuste-

ná prezentácia fotografi í zo života školy. Ví-

tala ich i nástenka venovaná škole a histórii 

školy a  výstavka, na ktorej si mohli pozrieť 

naše úspechy - víťazné poháre, diplomy. Ro-

dičia si mohli pozrieť výtvarnú galériu, v kto-

rej boli vystavené kreatívne práce našich detí 

a  výstavku svojich prác si taktiež pripravili 

všetky tri oddelenia školského klubu. 

Rodičia spolu s  deťmi si mohli zahrať 

futbal, hokejbal alebo stolný tenis. Naši 

žiaci veľmi radi kreslia a do tejto činnosti 

zapojili i svojich rodičov a spoločne vytvo-

rili krásne kresby.

Keďže tento deň sa niesol v duchu pre-

zentácií, žiaci sa prezentovali i v kultúrnej 

oblasti. Máme veľa talentovaných žiakov, 

ktorí ukázali, že vedia tancovať, spievať 

a recitovať.

Na záver bolo pripravené pre rodičov 

občerstvenie, ktoré pre nich pripravili 

žiačky z krúžku Varím, varíš, varíme.

Každým rokom sa snažíme zdoko-

naľovať svoju prácu. Poďakovanie pat-

rí všetkým zamestnancom školy za ich 

tvorivé aktivity a  úspechy, ktoré dosiahli 

v tomto školskom roku so svojimi žiakmi. 

Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí nás 

podporujú a pomáhajú nám v našej práci.

 Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Mgr. Katarína Gallová

Do postupovej súťaže boli prijaté ilustrácie 

realizované na základe odporúčanej literatúry 

vyhlasovateľmi, vo všetkých disciplínach vhod-

ných k ilustrácii kníh, so zameraním na rómsku 

komunitu, kultúru a rozprávok. 

Žiačka na kolekcii ilustrácii k  vybranej kni-

he, rozprávke, pracovala samostatne. Súťaž bola 

postupová, prešli len práce, ktoré splnili predpí-

sané kritériá. Odborný garant prostredníctvom 

regionálnych kultúrno-osvetových stredísk po-

stúpil do celoštátneho rozhodovania tri kolekcie 

v každej kategórii. Odborná porota na celoštát-

nom stupni z 307 prác v každej kategórií vybrala 

3 kolekcie a navrhla poradie udelenia cien a čest-

né uznania pre autorov súťažiacich na tejto 

úrovni.

Ceny autorom a  autorkám víťazných prác 

boli odovzdané na slávnostnej vernisáži vý-

stavy celoštátnej súťaže v Nitre 21. júna 2012 

v Krajskom osvetovom stredisku. Elektronic-

ká reprodukcia bude viditeľná na www.para-

misa.sk a na www.pro-futuro-združenie.sk. 

1. miesto v celoslovenskej súťaži v kategórii 

„I.A” získala zo ZŠ slovenskej v  Nesvadoch 

Mónika Lakatosová, osemročná žiačka pod 

vedením Mgr. Katalin Varjú.

Ocenená bola za ucelený výtvarný prejav, 

výborne zvládnutú techniku a  presvedčivú 

obsahovú výpoveď kolekcie ilustrácií ku kni-

he Katalin Varjú: V piatok doobeda je otvo-

rené nebo.
 Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Mgr. Katalin Varjú

Európsky deň rodičov a škôlEurópsky deň rodičov a škôl

Farebný svet Supertrieda
Prváci zo ZŠ slovenskej v Nesvadoch sa 

zúčastnili oblastného kola dramaticko-hu-

dobnej prezentácie tried v Nitre - Janíkov-

ciach. 

DEDO Jozef a  BAMBUĽKA ožili v  ich 

dramatizácii a ukázali svetu, že staroby sa 

vôbec neboja. Tancovali, spievali, hrali na 

hudobných a  vlastne aj na nehudobných 

nástrojoch a s veselosťou prekonali strach 

z vystúpenia. Trému totiž zamkli v Nesva-

doch do skrine a vrátili sa z Nitry ako SU-

PERTRIEDA.

V  Bratislave na celoštátnom fi nále sa 

umiestnili na peknom treťom mieste. Sr-

dečne gratulujeme!

Poďakovanie patrí vychovávateľke 

I. Procházkovej, učiteľke A. Bazsóovej 

a všetkým, ktorí prvákom pomohli a držali 

im palce. Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Ingrid Procházková
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S  myšlienkou zorganizovať rodinné 

stretnutie sa organizátori pohrávali už 

dávnejšie. Pokročilý vek a  podlamu-

júce zdravie najstarších žijúcich prí-

slušníkov tejto vetvy Barkócziových 

primäli organizátorov k  tomu, aby sa 

myšlienky postupne premieňali na 

skutočnosť. Začiatkom marca tohto 

roku sa teda začalo s  intenzívnejšími 

prípravami. Hľadalo sa vhodné miesto, 

kde by sa príjemne cítilo veľké množ-

stvo ľudí, kde by bola dostupná aj tech-

nika na projekciu fotografi í. A  keďže 

SEV Dropie splnilo očakávanie orga-

nizátorov, objednal sa prvý voľný ter-

mín a to 26. máj.

Začali sa zbierať údaje o členoch ro-

diny - presné mená, dátumy narodenia, 

fotografi e. Našli sa aj staré zarámované 

fotografi e manželov Pavla Barkócziho 

a  Alžbety rod. Kromholcovej, asi 

z roku 1905, od ktorých sa vlastne celý 

rodokmeň odvíja. Zozbierané fotogra-

fi e sa skenovali, aby sa mohli použiť 

v  prezentácii, ktorú vyhotovil Ferenc 

Barkóczi, bývalý primátor mesta Kis-

kőrös so svojimi deťmi. Aby boli údaje 

čo najpresnejšie, bádalo sa v cirkevnej 

matrike, viedli sa rozhovory so starší-

mi členmi rodiny, hľadali sa informá-

cie o pôvode mena Barkóciových...

Mimochodom, rodina svoje meno 

prevzala z názvu obce Barkóc (z maď.), 

ktorej názov po slovinsky je Bakovci. 

Táto obec sa nachádza v Slovinsku ne-

ďaleko maďarských hraníc. Priezvis-

ko Barkolczi prvýkrát použili tamojší 

šľachtici v roku 1513. 

Výsledkom bádania teda bol aj de-

tailne rozpracovaný rodokmeň, na 

ktorom je 239 osôb vo forme zalami-

nátovaného listu A4. Tento rodokmeň 

dostala každá rodina.

Pripravili sa pozvánky, ktoré orga-

nizátori roznášali, zabezpečili sa suro-

viny na pohostenie, obecný úrad Ne-

svady prepožičal z prevádzkarne stoly 

a  lavice, zabezpečil sa veľký vojenský 

stan.

Dňa 26. mája pred deviatou hodi-

nou predpoludním sa začali schádzať 

pozvaní hostia. Bol nádherný slnečný 

deň už od rána. Postupne prichádza-

li príslušníci tejto rozvetvenej rodiny 

z  okolitých miest a  obcí, ale aj z  Ma-

ďarska, z  Moravy, zo stredného Slo-

venska. Prítomných bolo napokon 138 

členov rodiny. Stretli sa tu potomkovia 

siedmych detí spomínaných manželov 

Pavla a Alžbety Barkócziových. Väčši-

na sa veľmi dobre poznala, len bratran-

ci a sesternice z druhého kolena a ich 

rodiny viac-menej len nadväzovali 

medzi sebou kontakty. Pozvanie prijal 

aj starosta obce Nesvady JUDr. Jozef 

Haris s manželkou.

Podujatie sa začalo privítaním hostí 

a  úvodnou rečou Jozefa Barkócziho, 

ktorý potom vyzval najstarších žijú-

cich členov rodiny Michala a Františka 

Barkóciho, aby sa pomodlili. Následne 

Ferenc Barkóci hovoril o prípravách na 

tento deň a o pôvode mena Barkóczi. 

Potom nasledoval príhovor staros-

tu našej obce. Prítomní si v odbornej 

učebni vybavenej didaktickou tech-

nikou mohli neskôr pozrieť prezentá-

ciu o rodine Barkóciových a potom si 

mohli v areáli strediska a pod zapoži-

čanými vojenskými stanmi pochutiť 

na vynikajúcom guláši. Nechýbali ani 

pagáčiky, koláčiky a  iné dobroty, kto-

rými prítomní prispeli.

Samozrejme nechýbalo ani fotenie 

- spoločná fotka účastníkov rodinné-

ho stretnutia bude pripomínať i  po 

rokoch a aj ďalším generáciám počet-

nosť a z veľkej miery i súdržnosť tejto 

rodiny. 

Poďakovanie patrí organizátorom, 

ktorí obetovali svoj voľný čas a  dba-

li o  spokojnosť každého pozvaného, 

takisto aj všetkým prítomným, ktorí 

prijali pozvanie a  zúčastnili sa tohto 

nezabudnuteľného stretnutia. Prajeme 

každému veľa zdravia a  porozumenia 

v  kruhu svojich najbližších a  veríme, 

že takého veľkolepé stretnutie si nieke-

dy v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti 

ešte zopakujú.

Ing. Klaudia Tóthová Danáčová

Veľkolepé rodinné stretnutie 
B A R KÓC ZIOVÝ C HB ARKÓCZIOVÝCH

Vďaka dobrej organizácii sa uskutočnilo dňa 26. mája 2012 rodinné 

stretnutie pod názvom Rodina Barkócziová v minulosti a v súčasnosti. 

Miestom stretnutia bolo SEV SAŽP Dropie, ktoré sa nachádza v srdci 

Žitného ostrova, asi 10 km od mesta Kolárovo.
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Už pred šestnástou hodinou sa pod roz-

loženými altánkami začali v dobrej nálade 

usádzať prichádzajúci hostia s programom 

slávnosti v  rukách. Prúd hostí neustával 

ani po šestnástej hodine, a tak sa organizá-

tor rozhodol pre posun otvorenia slávnosti 

o dvadsať minút.

Konečne na pódium na-

stúpil spevokol MO MS 

Nesvady a  prvé cyrilo-

metodské slávnosti otvo-

ril štátnou hymnou. Po 

štátnej hymne nasledo-

vala recitácia v podaní 

pani Kurucovej a Mgr. 

A. Barkóciovej, kto-

rá taktiež privítala 

ofi ciálnych hostí 

a ostatných účastní-

kov slávnosti. Na-

sledoval príhovor 

predsedu MO MS 

Ľubomíra Benču, ktorý 

sa v krátkosti venoval historickým fak-

tom spojených s príchodom vierozvestcov 

na naše územie.

Nasledovala matičná hymna, po ktorej sa 

prítomným prihovoril starosta obce JUDr. 

Jozef Haris. Ten vyjadril radosť zo zorgani-

zovania tejto slávnosti na počesť sv. Cyrila 

a Metoda. 

V nasledujúcom príhovore sa farárka ev. 

cirkvi Mgr. Mária Popič tiež dotkla ich his-

torickej úlohy v dejinách starovekých Slo-

vienov a ich kultúrneho odkazu pre všetky 

generácie, ktoré sú hodné 

nasledovania. 

Ľudové piesne v po-

daní žiačok ZŠ Nesvady a spevokolu 

MO MS Nesvady pod vedením Ne-

bojšu Popiča boli príjemným spes-

trením programu, tak ako aj básne, 

ktoré predniesli Mária Záhorská 

a Milada Kurucová.

Po skončení programu a ďako-

vaní slávnosť pokračovala pri hudbe a ob-

čerstvení.

Napriek pretrvávajúcemu tropickému 

počasiu počas celého týždňa sa obloha 

umúdrila a už počas príchodu prvých hostí 

sa zatiahla. Sem tam aj jemne poprcháva-

lo... jednoducho nám počasie prialo.

Po ofi ciálnej časti slávnosti prišlo na rad 

občerstvenie v  sprievode príjemnej hudby. 

Hosťom boli ponúknuté výtvory šikovných 

rúk našich žien v  sladkej a  slanej podobe, 

pričom si mohli vybrať aj zo širšej ponuky 

nápojov v bufete. Všetci prítomní mali mož-

nosť ochutnať aj dobroty ako pečené hurky, 

grilované klobásy a aj niekoľko druhov gulá-

šov. Pochvala z úst hostí a rýchlo sa vyprázd-

ňujúce taniere plné dobrôt boli vítanou od-

menou za pot preliaty pri ich príprave. 

Krásna hudba a  chutné jedlo len 

umocnilo dobrú náladu účastníkov, 

ktorá sa prejavila v  príjemnej konver-

zácií a  spoločný spev ľudových piesní 

v sprievode harmoniky prispel k pocitu 

vzájomnej spolupatričnosti.

Dobrá nálada pretrvala až do 21 hodi-

ny, kedy sa počasie rozhodlo ukázať svoju 

silu a  za sprievodu hrmenia a  bleskov sa 

intenzívne rozpršalo a  ukončilo tak našu 

slávnosť.

V  mene MO MS Nesvady ďakujem 

všetkým, ktorí prijali pozvanie a svojou prí-

tomnosťou prispeli k vytvoreniu príjemnej 

atmosféry. Priznajme si, bez Vás by bola 

naša snaha márna! Chcem sa poďakovať 

tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 

a  organizácií, spievali, recitovali, uvádza-

li, piekli a  varili. Napriek potokom potu 

neľutovali svoj voľný čas ani prostriedky 

a  prispeli tak k  dobrému priebehu osláv. 

V  neposlednom rade veľké poďakovanie 

smeruje starostovi JUDr. Jozefovi Harisovi 

a prednostovi Ing. Janovi Lucovi za zapo-

žičanie priestorov domu ľudových tradícií.

Vďaka za technické vybavenie patrí F. 

Holopovi a Ing. Z. Kelemenovi.

PS: Pri rozoberaní altánkov a upratovaní 

priestorov, povzbudení priebehom a  atmo-

sférou sme už rozmýšľali nad organizáciou 

budúcoročných osláv. Počítame s Vami!

Ľubomír Benča

Veľká vďaka patrí výboru Miestneho 

odboru Matice slovenskej za zorganizova-

nie „Prvých cyrilo-metodských slávností 

v Nesvadoch pri príležitosti sviatku Cyrila 

a  Metóda, ktorí v  roku 863 prišli do Veľ-

komoravskej ríše, aby hlásali kresťanstvo 

v reči, ktorou hovoril ľud.

Za krátky čas sa podarilo výboru to, čo 

sa predtým zdalo nemožným: založiť spe-

vokol, hoci zatiaľ malý, ale perspektívny, 

a pripraviť takmer hodinový program. Čo 

je najpotešujúce, to bola účasť obecenstva. 

Toľko nesvadských Slovákov na jednom 

„dvore” už dávno nebolo. Chýbala mi len 

dychovka Zboru baptistov.

Pri tejto príležitosti som si zaspomínal 

na rok 1967, kedy sme zakladali Miestny 

odbor v Nesvadoch. Aj vtedy, hoci bola iná 

doba, iné možnosti, bol plný kultúrny dom, 

ako bol dnes plný „dvor Domu ľudových 

tradícii”. Je mojou povinnosťou spomenúť 

si na zakladajúcich členov, ktorí, žiaľ, už 

nie sú medzi nami. Boli to Alexander Li-

tavský, Ondrej Kelemen, Juraj Lošonci. Za 

44 rokov sa vo výbore vystriedali desiatky 

funkcionárov. Bolo roky úspešné i  menej 

úspešné, ale MO v Nesvadoch nikdy neza-

nikol aj vďaka Ferkovi Pňačekovi, či Štefa-

novi Barkócimu.

Želám novému výboru veľa elánu do 

ďalšej práce. Nech vás neodradia prípadné 

čiastkové neúspechy, lebo aj tie sú súčasťou 

každej práce. Želám vám, aby vám vždy 

tlieskalo toľko divákov, ako na Prvých cyri-

lo-metodských slávnostiach roku 2012.

Milan Ragan
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SVIATOK SV. CYRILA A METODA
MO MS Nesvady sa rozhodol osláviť slávnosťou venovanou týmto vierozvestcom.

MATICA „SA POCHLAPILA” A PREKVAPILA!MATICA „SA POCHLAPILA” A PREKVAPILA!
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Mnohí ľudia cestujú iba vtedy, keď idú na do-

volenku. Ale je tu aj skupina ľudí, ktorí cestujú 

obchodne a  ďalšia skupina tých, ktorí cestujú 

za dobrodružstvom. Každý má inú predstavu 

o  cestovaní a  každý vyžaduje iné podmienky. 

Na tejto strane sa vám pokúsime priniesť zopár 

dobrých rád, ktoré sú odpozorované od ľudí, 

ktorí cestujú často. V  každom prípade dopo-

ručujeme poistenie, mapu alebo sprievodcu 

a zoznam vecí, ktoré si treba zabaliť.

V  neposlednom rade si zoberte niečo na 

skrátenie dlhej chvíle. Napríklad hry. Ďalšiu 

možnosť predstavujú krížovky. Kúpte si krí-

žovkársky časopis, vyberte si podľa vlastnej 

fantázie klasické krížovky, osemsmerovky, ma-

ľované krížovky či iné hádanky. No a výbornou 

zábavkou sú logické hry, ktoré chytia každého. 

Ak cestujete s deťmi, vezmite aj klasické hry ako 

sú „človeče, nehnevaj sa” alebo šachy. Dobrým 

pomocníkom na vyplnenie daždivých dní sú aj 

karty alebo knihy.

Dobrá rada nad zlato. Pred cestou si overte, 

či krajina, kam sa chystáte vyžaduje očkovania 

alebo inú prevenciu.

Rady pre dovolenkárov alebo zopár slov 

o tom ako cestovať...

Dopredu si stanovte, že dovolenka bude oá-

zou odpočinku a pokoja.

Pripravte si všetky potrebné doklady, vrátane 

kontroly platnosti pasu, vodičského preukazu 

vopred, aby ste mali šancu prípadné nedostat-

ky do začiatku dovolenky odstrániť. Ak budete 

šoférovať, zistite si platné predpisy a rýchlostné 

limity v krajinách, ktoré sa chystáte navštíviť.

Zožeňte si informácie o  mieste pobytu 

a o možnostiach výletov. Vaša dovolenka získa 

punc dokonalosti a budete mať na čo spomínať.

Pripravte si fotoaparát, kameru, fi lm, batérie 

a iné potreby na zachytenie pekných okamžikov.

Pri balení nezabudnite na nikoho z cestujú-

cich. Baľte primerané množstvo vecí. Dbajte na 

to, aby ste batožinu vládali odniesť a aby ste ne-

museli platiť za nadváhu.

Pripravte si rozpočet a podľa vašich predstáv 

si zameňte potrebné množstvo peňazí. Vezmite 

si so sebou železnú rezervu (pre prípad úrazu 

alebo nepredvídaných skutočností) a  ak máte 

možnosť, zoberte si medzinárodnú platobnú 

kartu.

Ak máte možnosť, vezmite si so sebou GPS 

navigátor. Môže vám skrátiť čas cesty a optima-

lizovať trasu a  zistiť polohu. GPS navigácia je 

pri ceste autom ako aj v  ťažkých terénoch vý-

borným pomocníkom.

Zoberte si so sebou svoj mobilný telefón, na-

bíjačku, telefónne čísla si do mobilu zadajte aj so 

správnou predvoľbou, napr. +421, aby ste mohli 

poslať SMS bez problémov. Vybavte si roaming.

Ak sa chystáte kúpiť darčeky pre svojich blíz-

kych, pozrite si tabuľku veľkostí, aby obdarova-

ní mohli vaše darčeky s radosťou nosiť.

Zdroj: Internet

Nyár, napsütés és óvatosság...
Kisgyermekkel és gyermekkel utazni elővi-

gyázatosságot kíván meg a családoktól. Figyel-

jünk oda a fürdőzésre, a napozásra, a könnyű és 

energiadús táplálkozásra, a betegségmegelőzés-

re és a biztonságra. Csokorba szedtünk egy-két 

gondolatot, íme hát...

Fürdőzés
Felvetődik a  kérdés, hogy hova menjünk 

pancsolni a gyermekünkkel a nyári hőségben? 

Természetes vizeinket keressük fel vagy a csalá-

dok körében oly kedvelt élményfürdőket, épített 

strandokat és aquaparkokat?

Bárhova is megyünk a  fő, hogy fi gyeljünk 

oda a  higiéniára. Bébivel nem tanácsos olyan 

medencében fürödni, ahol mások is fürödnek, 

ezért inkább kis, felfújható medencét készítsünk 

számára. Ha abban lubickol, akkor megóvjuk őt 

a fertőzésektől. A klóros víz szárítja a bőrt és fáj-

dalmat is okozhat a bársonyos bőrű kisbabának. 

Ha természetes vizeink strandján két fürdő-

zés között homokvárat építünk csemeténkkel, 

akkor fi gyeljünk oda, hogy mindig legyen rajta 

fürdőbugyi, hogy megvédjük a kórokozók általi 

fertőzéstől.

Nagyobb gyermek esetén persze már köny-

nyebb dolga van a  szülőknek, de az alapvető 

higiéniás szabályokat az ő esetükben is be kell 

tartani. 

Napozás - fényvédelem
Gyerekek esetében különösen kell fi gyelni 

a fényvédelemre. Minél magasabb faktorszámú 

krémmel kenjük be a  baba és kisgyermek bő-

rét. A krémezést legalább kétóránként célszerű 

megismételni, főleg ha közben a  gyermek víz-

ben is játszott. 

Figyelem: az erős UVB sugárzás miatt dél-

előtt 11 óra és délután 15 óra között ne vigye 

gyermekét napra, s a többi időszakban is a félár-

nyékos hely javasolt. 

Persze ezt nehéz megvalósítani egy egésznapos 

strandolás alkalmával, mivel a  legtöbb helyen 

a  játszótér, a  homokozó, a  focipálya mind-mind 

napos részen van, árnyékkal alig-alig fedve. Pedig 

milyen jó lenne, ha a  fa lombkoronája árnyékot 

tartana a kicsik feje fölé, miközben a ho-

mokban valósítják meg önmagukat.

Kell-e fejfedő a kisgyermekre? Java-

solt, de az izzadós gyermekeknél nem 

feltétlenül kényelmes viselet. Színek 

tekintetében a fehéret válasszuk, mi-

vel ez a legjobb fényvisszaverő.

Ha csemeténk a „tiltott időszak-

ban” mégis vízbe szeretne menni, 

vagy homokozni és játszani a  tár-

saival, akkor ne engedjük fedetlen 

testtel, inkább adjunk rá fehér 

pólót. Lehet, hogy melege lesz, de 

legalább este nem kell tejföllel keneget-

ni a pirosra sült bőrét. 

Mit együnk és mit igyunk?
Nyáron mindig legyen a táskánkban víz, limo-

nádé vagy gyümölcslé, mert fontos, hogy a gyer-

mek kellő mennyiségű folyadékot fogyasszon. 

A  legjobb szomjoltó ezek közül a  víz (kicsik 

esetében inkább szénsavmentes). A  tea előnye, 

hogy hidegen, langyosan és melegen is megfe-

lelő, fogyasztása élvezetes (ellentétben a vízzel). 

Ne várjuk meg, míg gyermekünk kér inni, 

naponta többször kínáljunk neki italt. Hűtőből 

kivett italt soha ne adjunk pici gyermekünknek.

Ehető szomjoltók
Nyári saláták alapja a paradicsom és az ubor-

ka, mely utóbbi 95 %-ban nedvességet tartalmaz. 

A  legnedvdúsabb gyümölcs a dinnye. A gö-

rög-és sárgadinnye egyaránt sok vizet tartalmaz, 

frissítő hatású. Szép piros húsát szinte minden 

gyermek szereti.

A cseresznye, meggy, ribizli, málna és szilva 

szintén kiváló szomjoltóak és értékes anyagok-

ban gazdagok.

Betegségek és rovarcsípések ellen
Nyaralásra feltétlenül vigyünk magunkkal 

lázcsillapítót (kúp, tabletta vagy szirup formájá-

ban a gyermek életkorától függően).

Készüljünk fel hasmenés és hányás elleni 

gyógyszerekkel is, mert üdülőhelyen gyakran 

előfordulhat, hogy elkap a gyermek valamilyen 

fertőzést. Ennek elkerülésére inkább palacko-

zott vizet igyunk. 

S ha gyerekekről van szó, akkor nem szabad 

elfelejteni az apró sérüléseket, zúzódásokat. Fel-

tétlenül vigyünk magunkkal árnika-és köröm-

virágkrémet. Az előbbi ütés, zúzódás, rándulás 

esetén használatos, míg a körömvirágkrém hor-

zsolás, bőrgyulladás vagy - sérülés esetén tesz 

igazán jó szolgálatot.

Rovarcsípésre kiváló és gyors segítség 

a  Fenistil gél, s  készítsünk be az esti nyáresti 

órákra szúnyogriasztót is, hogy kellemesen él-

vezhessük a naplementét.

Gondtalan családi üdülést kívánunk!

Forrás: Internet

Nyári jótanácsok 

Do batoha
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FELHÍVÁS POGÁCSA-CSATÁRA!
A Naszvadi Napok szervező bizottsága felhívja 

községünk háziasszonyainak fi gyelmét, 

hogy akik szeretnének „ A legfi nomabb pogácsa” 

elnevezésű versenyben részt venni a Naszvadi 

Napok alatt, azok jelentkezzenek a kultúrház 

dolgozóinál, ahol részletes tájékoztatást kapnak 

a versennyel kapcsolatban.

SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ PAGÁČ!
Organizátori Nesvadských dní oznamujú našim 

gazdinkám, ktoré by sa chceli počas Nesvadských 

dní zúčastniť súťaže „Najlepší pagáč”, aby sa 

prihlásili u zamestnancov kultúrneho strediska, 

kde sa im poskytnú podrobnejšie informácie.
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Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Míg tavaly Léván a  vár, az idén községünk 

művelődési központja adott helyet a  Szlováki-

ában már 40 éves múlttal rendelkező országos 

fotósverseny kerületi fordulójának. Öt járás, 

Nyitra, Nagytapolcsány, Léva, Érsekújvár, Ko-

márom, 146 fotósának 320 fotója került meg-

mérettetésre. Az öttagú szakmai zsűri 153 fotót 

tartott arra érdemesnek, hogy a kerületi verse-

nyen részt vegyenek.

A kiállítás megnyitójára, egyben a díjkiosztó 

értékelésre június 15-én 18 órai kezdettel ke-

rült sor a  művelődési központ nagytermében. 

A  megnyitón többek közt jelen volt dr. Haris 

József, községünk polgármestere, Molnár Zol-

tán alpolgármester, valamint az önkormányzat 

több tagja is.

A zsűri hét első, hét második és hét harmadik 

díjat osztott ki, természetesen kategóriák szerint. 

A kerületi versenyen községünket ifj . Haris Zol-

tán és Holop Ferenc képviselték, összesen négy 

fotóval. A négy fotó, mely már túljutott a járási, 

immár a kerületi fordulón is, ezáltal bekerült az 

országos versenybe, melyet Homonnán rendez-

nek meg november 19-én. Holop Ferenc

Június 23-án került megrendezésre a  helyi 

focipályán a  már hagyományos Öregfi úk foci-

tornája, mely eddig a  Polgár József Focitorna-

ként volt megrendezve. Sajnos, a két idegenbeli 

csapat (Csicsó, Udvard) az utolsó pillanatban 

visszamondta a  részvételt, így hazai focitornát 

láthattak a kilátogató focirajongók.

A  tornán négy naszvadi csapat vett részt: 

Trio, School Boys, Öregfi úk és a  Polgárok/

Kiskertészek közös csapata. Szerencsére az idő-

járás kedvezett a tornának, hiszen az egész heti 

kánikula egy kicsit enyhült, így egy focira ideá-

lis, enyhén felhős égbolt mellett 10 órakor elkez-

dődött az első mérkőzés.

Az ideiglenesen kialakított füves pályán 6-6 

ellen, kétszer 20 perces játékidőben mérték ösz-

sze focitudásukat a csapatok. A mérkőzések ba-

rátságos légkörben zajlottak, aminek köszönhe-

tően komolyabb sérülés nem történt.

Az első helyért folytatott harcban „körbe-

verés” alakult ki, így a  jobb gólaránynak kö-

szönhetően a kupát az Öregfi úk csapata nyerte, 

második a Polgárok/Kiskertészek közös csapata 

lett, a dobogó képzeletbeli legalsó fokára pedig 

a School Boys csapata állhatott fel.

 Simonics Tibor

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Marko Patrik, Kristián Polgár, Santiago 

Lakatos, Euardo Lakatos, Frederik Lakatos



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Tibor Lebó –  Malíková Klaudia, 

 Bohumil Uhrin –  Kováčová Ráchel, 

 Ing. Tomáš Hengerics –   Mgr. Szabóová 

Alexandra, 

 Gabriel Flaisz –  Andrea Dibúzová, 

 Dionýz Méry –  Viktória Nagy 



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Ladislav Balla (59), Alexander 

Bató (73), Ľudovít Katona (67), Zuzana 

Medvecká (80)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

KÖSZÖNTŐ
2012. július 27-én ünnepli 85. születésnapját 

TAKÁCS Rozália.
Ezen szép napon mindnyájan azt kívánjuk, hogy 
ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.

A szép ünnep alkalmából szívből gratulál:
lánya Vera, veje Feri, unokái és dédunokái. 
Mindenki nevében Lara sok puszit küld 

az ükmamának.

Hirdetés – Inzercia
Predám starší rodinný dom v  Nesvadoch 
so záhradou na 11-árovom pozemku, 
v  dobrom stave. Zavedené všetky IS. Tel.: 
0907/242 039..


Eladó régebbi családi ház Naszvadon 11-
áras kerttel 11 áras telken, jó állapotban. 
Közművesített. Tel.: 0907/242 039.


Z ponuky Szilvia Dobosi - VINOTÉKA, Kalin-
čiakova 2: akostné sudové a fľaškové vína, 
nealkoholické nápoje, minerálne vody, 
darčekové predmety.
Dobosi Szilvia - BORSZAKÜZLET, Kalinčiak 
u. 2. kínálatából: minőségi hordós, palackos 
borok, üdítők, ásványvizek, ajándéktárgyak.


Portrérajzolás 
Portrérajzok és más témák megrajzolását 
vállalom fotóról vagy egyedi elképzelés 
alapján. Legyen szó híres emberről, családi 
portréról, esetleg egy tájkép megalkotásá-
ról. Elérhetőség: rajzok.csilla@azet.sk

Kiadja: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíková 9., 946 51  Naszvad. Felelős kiadó: Kelemen 
Zoltán Főszerkesztő: Varga Ildikó, Szerkesztők: Dobosi Róbert, Kelemen Zoltán, Lestár Péter, Maglodská Alžbeta, Simonics Tibor, 
Takács Zoltán, Grafi ka, tördelés: r0by. / ISSN 1338-7977. Engedélyszám: EV4445/11 - engedélyezte az SzK Kulturális Minisztéri-
uma Elérhetőség: info@novumnaswod.sk A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
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Pokiaľ vlani dejiskom Nitrianskeho krajského 

kola celoštátnej fotosúťaže, ktorá má na Sloven-

sku už 40-ročnú minulosť sa stal Levický hrad, 

v  tomto roku sa krajské kolo fotosúťaže usku-

točnilo v  kultúrnom stredisku v  Nesvadoch. 

Súťaže sa zúčastnilo 146 fotografov s  320 die-

lami z piatich okresov: Nitra, Topoľčany, Levi-

ce, Nové Zámky a  Komárno. Odborná porota 

vybrala 153 diel, ktoré uznala za vhodné, aby sa 

zaradili do krajského kola súťaže.

Otvorenie výstavy, spojené s  vyhodnotením 

a odovzdaním ocenení sa uskutočnilo 15. júna o 18 

hodine vo veľkej sále kultúrneho domu. Na otvore-

ní popri iných boli prítomní aj starosta obce JUDr. 

Jozef Haris, zástupca starostu obce Zoltán Molnár 

ako aj viacerí členovia obecného zastupiteľstva.

Porota udelila sedem prvých, sedem druhých 

a  sedem tretích miest v  siedmich kategóriách 

súťaže. Krajského kola fotosúťaže sa z našej obce 

zúčastnili Zoltán Haris ml. a  František Holop 

celkove so štyrmi dielami. Všetky štyri diela 

majú za sebou okresné kolo, teraz už aj krajské 

kolo a  tým pádom sa dostali do celoštátneho 

kola, ktoré sa uskutoční 19. novembra v  Hu-

mennom. František Holop

Kerületi forduló Naszvadon

Öregfi úk focitornája

Krajské kolo 
v Nesvadoch


