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Pár hónappal ezelőtt írtam a  táblaron-

gálásról, és most újra hálátlan téma kerül 

képbe – a SZEMÉT.

Írásom apropója, hogy itt az ősz, a taka-

rítások ideje. Mindenki igyekszik rendbe 

rakni kertjét, házát, portáját. Sokat gon-

dolkodtam rajta, írjak vagy inkább én is 

hallgassak. De... a mellékelt képek önma-

gukért beszélnek...

Az embert talán nem is zavarná, ha va-

lahol máshol volna, távol tőlünk, ahol nem 

érint, de nem így van - itt van! Néhány mé-

terre ezektől a szemétlerakatokról emberek 

élnek. Olyan emberek, akik dolgos, rende-

zett életük során felépítették otthonukat, és 

most olyan pontra jutottak, hogy felteszik 

kérdést: Hogyan tovább? Mi történik eb-

ben a világban? Hogy történhet meg, hogy 

egyesek még ezt is minden következmény 

nélkül megengedhetik maguknak?

Ezek az „egyesek” csak azt használják ki, 

amit az adott helyzet ad. Homályosan fo-

galmazok, inkább megpróbálom helyükre 

rakni a dolgokat.

Szóval: „Egyesek” biciklivel vagy 

lovaskocsival (ez jobb, mert magasabbról 

jobban látni) mennek az utcán. Látják, 

hogy valakinél szemét gyűlik az udvarban 

(mert ők mindent látnak és észrevesznek!) 

vagy csak egyszerűen felajánlják (mivel 

szemfülesek), hogy majd ők aprópénzért 

elszállítják a hulladékot a szeméttelepre.

Igen, elszállítja! A  saját házához, ahol 

kiszedi a  hulladékból a  vasat és a  többi 

szemetet otthagyja az udvarában, míg ko-

moly szemétlerakat nem keletkezik. A sze-

méttel együtt megjelennek a patkányok és 

egyéb élősködők, de nem csak nála, hanem 

a szomszédoknál is.

Ha nem az udvarába viszi, akkor leszór-

ja valahol, mert a  lényeg, hogy megkapja 

a pénzt. Aztán a fekete lerakatot majd va-

laki eltakarítja. Erről is beszélnek a képek, 

mert biztos, hogy ezt a halom „árut” nem 

„egyesek” vették a szociális segélyből.

A következő eset, amikor „egyesek” fel-

ajánlják, hogy elszállítják a  bontási tör-

meléket az arra kijelölt helyre. A  baj ott 

kezdődik, hogy ezt a helyet ő jelöli ki ma-

gának! Csak akad majd valaki, aki össze-

takarít. Nem számít, hogy mennyibe kerül 

az eltakarítás, és milyen pénzből térítik 

a  költségeket. A  lényeg, hogy az, akitől 

a  törmeléket elviszi, jól járjon, és megta-

karítson néhány centet, esetleg eurót. Ám, 

nem csak „egyesek” a  bűnösök, mert ők 

csak az adott helyzetet használják ki. Az is 

bűnrészes, aki megbízza, hogy szállítsák el 

a hulladékot.

A XXI. században élünk, annak minden 

előnyével és hátrányával. Községünkben 

minden hulladékot osztályozunk, ingyene-

sen leadható az üveg, a papír, a műanyag, 

a fa, a poliészter, az autógumi, a tiszta fólia, 

a növényi hulladék, a Tetra Pak doboz és 

a textil.

Azonban vannak dolgok, melyekhez fel 

kell nőni. Tudni kell, mit miért teszünk, 

és meg kell érteni tetteink lényegét, mert 

nincs kizárva, hogy azok következményeit 

másoknak kell majd viselniük.

Hát ilyenek vagyunk?

 Kelemen Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A másik oldal...
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Zasadnutie, ktoré sa konalo 27. septembra, malo v progra-
me rokovania 15 bodov. Po zvyčajnom úvode – referát o pl-
není úloh a  uznesení, odpovede na interpelácie – poslanci 
schválili správy o hospodárení a činnosti troch príspevkových 
organizácií obce. Miestne kultúrne stredisko, Verejnoprospeš-
né služby aj Športové a turistické služby uzavreli prvý polrok 
s kladným hospodárskym výsledkom.

Nasledovala správa o činnosti zboru pre občianske záleži-
tosti, z ktorej vyplynulo, že deväť členov zboru sa za prvých 
osem mesiacov zúčastnilo takmer 20 občianskych obradov 
(občianske sobáše a pohreby, privítania, jubileá).

Po šiestom bode, ktorým bola správa o  podnikateľských 
aktivitách, v širšom zmysle o hospodárskom živote obce, na-
sledovali rôzne body rokovania. Ako prvá sa prerokovávala 
monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30. 
júnu. Programový rozpočet nečlení výdavky podľa miesta 
vzniku, ale podľa určitých spoločných charakteristík ich za-
raďuje do programov. Aktuálna správa obsahuje 47 takýchto 
programových bodov – podprogramov.

Prijatie rozpočtového opatrenia č. 5 bolo potrebné kvôli vý-
davkom na zakúpenie záhradného traktora a dohode o urov-
naní (schválené v  auguste, resp. v  júni). Vďaka preskupeniu 
výdavkov v rozpočte je hodnota opatrenia iba 127 eur.

V ďalšom priebehu sa hlasovalo o pridelení obecných bytov 
v novom nájomnom dome na Obchodnej ulici č. 11B. Osem-
násť nových nájomcov sa do 9 väčších a 9 menších bytov na-
sťahuje pravdepodobne v  januári. Do uvoľneného bytu na 
Obchodnej 11A sa od októbra presťahuje Denisa Jordanová, 
a menia sa nájomcovia aj v 27-bytovom nájomnom dome na 
Športovej 4: dva voľné byty boli pridelené Jozefovi Bombiczo-
vi a Gizele Csontosovej.

Ďalej bolo na programe predĺženie siedmich nájomných 
zmlúv na obecné byty na Športovej ulici č. 7. Šiestim nájom-
com bola schválená zmluva na tri roky, jednej rodine pod-
mienečne na šesť mesiacov. V  tomto dome sa zvyšovalo aj 
nájomné: ročné nájomné počítané na jeden štvorcový meter 
bolo doteraz vo výške 4 percent z obstarávacej ceny bytu, od 
októbra bude vychádzať zo 4,5 percenta hodnoty.

Nasledoval materiál fi nančnej komisie, ktorý obsahuje ná-
vrh na osvetlenie dvora kultúrneho domu pozdĺž oplotenia 
osvetľovacími telesami, ktoré boli pôvodne na hlavnom ná-
mestí. Na návrh starostu bol tento zámer s predpokladanými 
nákladmi vo výške 6 100 eur odložený na jar budúceho roka.

Potom sa hlasovalo o personálnom obsadení školských rád: 
do rady materskej školy na Sládkovičovej ulici bol zvolený 
Zoltán Molnár, do rady materskej školy na Hurbanovej ulici 
Zoltán Haris a Róbert Dobosi a do školskej rady maďarskej 
školy Zoltán Takács a Katarína Haris.

Záverečným bodom bola žiadosť Csabu Bencsika, ktorou 
požiadal obec o  uzatvorenie nájomnej zmluvy na skladové 
priestory na Novozámockej ceste č. 59. Obecné zastupiteľstvo 
v súlade s platným sadzobníkom schválilo nájomné vo výške 
10 eur za štvorcový meter a zmluvu na dobu neurčitú.

Zoltán Takács

A szeptember 27-én megtartott ülés napirendjén 15 pont sze-
repelt. A megszokott sorrend alapján – az előző feladatok, hatá-
rozatok teljesítéséről szóló beszámolóval és az interpellációkra 
adott válaszokkal – kezdődött az ülés, majd a  három községi 
irányítású szervezet gazdálkodását és tevékenységét tekintették 
át a képviselők. A művelődési központ, a kisüzem és a sport-
komplexum is pozitív egyenleggel zárta az első félévet.

Ezután a polgári ügyek testületének jelentése került a képvi-
selők elé, melyből megtudhatták, hogy a  testület kilenc tagja 
az első nyolc hónap során közel húsz különféle rendezvényen 
(polgári esküvők és temetések, névadó ünnepségek, jubileu-
mok) szerepelt.

A hatodik napirendi pont után, amely a községben működő 
cégek és vállalkozások, tágabban értelmezve a  gazdasági élet 
áttekintése volt, az egyéb pontok következtek. Elsőként a prog-
ramköltségvetés félévi állásáról szóló anyag, amelynek lényege, 
hogy a kiadásokat nem keletkezési helyük szerint kezeli, hanem 
egyéb közös jellemzőik szerint programokba sorolja. Negyven-
hét ilyen programpontot tartalmaz az aktuális beszámoló.

Egy újabb költségvetési kiigazítás következett, ennek oka az 
augusztusban megszavazott kertitraktor-vásárlás és a  június-
ban jóváhagyott peren kívüli egyezség. A  kiigazítás összege 
a tervezett kiadások átcsoportosításának köszönhetően mind-
össze 127 euró.

Majd az Üzletsor utca 11B. sz. alatti új bérház lakóiról hatá-
rozott a testület. A 18 újdonsült bérlő valószínűleg januárban 
költözhet be a kilenc nagyobb és kilenc kisebb alapterületű la-
kásba. Kiköltözés miatt szabadult fel egy lakás az Üzletsor utca 
11A. szám alatt, ezt októbertől Jordanová Denisa foglalja el. 
Változnak a lakók a Sport u. 4. sz. házban is, ahol a két megüre-
sedett lakást Bombicz József és Csontos Gizella fogja bérelni.

Ezután a Sport u. 7. sz. alatt lakó hét bérlő hosszabbítási ké-
relméről döntöttek a képviselők. Hat lakónak három évre, egy 
család esetében pedig feltételesen hat hónapra újították meg 
a bérleti szerződést. Ennél a bérháznál lakbéremelés is történt: 
az eddigi kiindulópont, a  ház értékének 4 százaléka helyett 
ezentúl az érték 4,5 százaléka lesz az egy négyzetméterre szá-
mított éves lakbér.

A  pénzügyi bizottság beadványa következett ezután, amely 
a kultúrház udvarának megvilágítására tett javaslatot. Eszerint 
a főtéren leszerelt régi lámpákat helyeznék el az udvart övező 
kerítés mentén. A polgármester javaslatára a 6 100 eurós össz-
költségűre becsült átalakítást a  jövő év tavaszára halasztották 
a képviselők.

Személyi kérdésekben döntött ezután a testület: az iskola- és 
óvodatanácsok tagjainak megválasztásáról. Három helyen tör-
tént változás: a  Sládkovič utcai óvoda tanácsába Molnár Zol-
tánt, a Hurban utcai óvoda tanácsába Haris Zoltánt és Dobosi 
Róbertet delegálta a község, a magyar iskoláéba pedig Takács 
Zoltán és Haris Katalin került.

Utolsó pontként Bencsik Csaba beadványa következett, eb-
ben az Újvári úti magtárépület bérbe adását kérte raktározás 
céljából. A testület az érvényes díjszabás szerint évi 10 euró/nm 
bérleti díjat és meghatározatlan időre szóló bérleti szerződést 
hagyott jóvá. Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
21. üléséről

Z 21. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Nedávno sme si pripomenuli 20. výročie otvorenia na-

šej modlitebne, čo ma viedlo k zamysleniu sa nad rodi-

nou, ktorá je základnou bunkou tej väčšej – Božej rodiny.

Žijeme v čase hospodárskej krízy, ale ona v skutočnosti 

odráža len morálnu krízu našej spoločnosti. Žijeme v čase 

rozpadu rodiny, kedy sa sociológovia snažia predefi novať 

defi níciu, čo to rodina je, aby to lepšie odrážalo skutočný 

stav spoločnosti.

Boží pohľad na rodinu a poriadok pre rodinu je jasný 

a nemenný, jasne určujúci stav, v ktorom sa človeku môže 

dariť žiť život v šťastí a Božom požehnaní. Žiť v domove 

naplnenom láskou a Božím pokojom je skoro, ako zažiť 

kúsok neba na zemi. Všetci vieme, že je to pravda. A túži-

me v takom domove žiť. Napriek tomu, čas od času svoje 

rodiny okrádame. Svoje najláskavejšie slová a  najmilšie 

úsmevy venujeme ľuďom mimo našu rodinu.

Uvažoval si niekedy, prečo tomu tak je? Odpoveď je jed-

noduchšia, než by sa zdalo.

Duchovne povedané, tvoja rodina čelí útoku. Harmonic-

ký život nie je len jedným z najcennejších darov, ktoré máš. 

Je to tiež jeden z najmocnejších zdrojov. Satan to vie, aj keď 

ty možno nie. A vydal sa rodinu zničiť. Jeho bojový plán je 

v celku jednoduchý. Urobí čokoľvek, čo v tvojom dome vy-

volá spory. Rozmieša pocity sebaľútosti a žiarlivosti. Bude 

v  tebe roznecovať pocit hnevu a  zahorknutosti. Za tým 

všetkým stojí stále rovnaký cieľ: rozdeliť a zničiť tvoj domov. 

Keď spolu Boží ľudia žijú v súlade, začnú sa diať zázraky. 

Ich zhoda vytvára prostredie, v ktorom môže Božia nad-

prirodzená a zázračná moc voľne pôsobiť!

Satan nás teda neustále pokúša, aby také prostredie na-

rušil. Aby ho pokazil našimi vzájomnými spormi. Príliš 

často mu na to skočíme len preto, že si neuvedomujeme, 

aké sú spory nebezpečné. Jediný bližší pohľad do Božieho 

Slova však celý problém vyrieši. V Jakubovi 3:16 sa hovorí: 

„Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj i každá zlá vec”. 

Neotváraj dvere svojho 

domova satanovi tým, 

že by si si „doprial lu-

xus” občasných hádok. 

Zamedz ničeniu skôr, 

než začne. Prestaň sa 

na svoju rodinu dívať 

len zo svojho úzkeho 

uhlu. Začni ju vidieť, 

tak, ako ju vidí Boh – 

ako zdroj moci!

Pripútaj sa k  Božie-

mu Slovu. Je Božím lis-

tom písaným pre teba. 

Božie Slovo je na to lie-

kom. Čítaj ho. Zamýšľaj 

sa nad ním. Skúmaj ho 

a  predovšetkým pod-

ľa Božích prikázaní sa 

rozhodni žiť. Iba s Bo-

žou pomocou je možné dosiahnuť zdravé, harmonické 

vzťahy v rodine. Iba jemu – Bohu plne odovzdané srdce 

dokáže byť cele nesebecké. Sebectvo je zabijak akýchkoľ-

vek vzťahov. Božie Slovo ti dá tú pravú silu a poukáže na 

zdroj pomoci, ktorým je Ježiš Kristus.

Zisti si, čo Slovo Božie hovorí o  moci, ktorá sa ukrý-

va v zhode rodinného spoločenstva. Nebudeš už musieť 

bezmocne padať do každej hádky, ak v  tvojom domove 

vypuknú nejaké emócie. Rozhodni sa hneď teraz, že už 

diablovi svoju rodinu nenecháš nivočiť. Radšej sa za ňu 

modli a miluj ju. Približujte sa jeden k druhému, aby ste sa 

mohli spoločne radovať z kúsku neba na zemi.

Zo Žalmu 133:

„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! 

...Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život na veky.”

 Mgr. Jaroslav Krajčovič

é d i h ť d é h i ké

Keď spolu Boží ľudia 
žijú v súlade, začnú sa diať zázraky
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Nyolcvanöt éve íródna a naszvadi 

foci (és sport) története. Ha íród-

na. Sajnos nem íródik. Az egykori 

családi archívumokból fokoza-

tosan tűntek és tűnnek el az ezzel 

kapcsolatos fényképek és egyéb 

dokumentumok, és így a közösség 

nem is olyan távoli múltjából sok 

minden maradt és marad ki ebben a vonatkozásban is. Pedig szo-

rosan hozzátartozna. Mint sok más, egyéb. Nem lehet szándékom 

pótolni mindezt e rövid megemlékezésben, s nem is tudnám. Meg-

próbálok csupán az elkövetkező néhány sorban, ennek a  foci- és 

sporttörténe(lem)tnek egy szeletére, a Polgár József nevéhez kötő-

dő és köthető időszakra visszatérni. Megosztva vele kapcsolatban 

néhány gondolatot az olvasóval, elmondani néhány gondolatot 

magáról Polgár Józsefről, aki ennek a sport- és foci történelemnek 

egyik meghatározó egyénisége volt hosszú éveken át. Sokunknak 

pedig, mindezen túl tanítónk, edzőnk és bizonyos értelemben pe-

dig (természetesen amennyire ez pedagógus és diák viszonylatában 

elmondható) a barátunk is volt. Ha élne, hetvenhárom éves volna, 

ám éppen ebben az esztendőben múlt huszonöt éve annak, hogy 

nincs már közöttünk. Nem volt ötvenéves sem, amikor elment.

Megszállottja volt a  sportnak, focinak, jégkorongnak, kézilab-

dának... S megszállottjai lettünk mi is, akik nagyjából ebben a két 

évtizednyi időszakban diákként a  közelében voltunk. Mert meg-

szállottja volt a  fi atalokkal való foglalkozásnak is. Engem hato-

dik osztályos koromtól tanított földrajzra és testnevelésre. Sosem 

voltam egy tipikusan sportos alkat. Irányítása, hozzáértése mellett 

azonban kilencedikes koromra állandó, kezdő embere lettem az is-

kola foci- és kézilabda csapatának.

Az alapiskola befejezése után jómagam felhagytam ugyan az aktív 

sportolással, ám osztálytársaim közül jó néhányan megalapozói let-

tek a naszvadi foci egyik legdicsőbb korszakának. A teljesség igénye 

nélkül engedtessék meg felsorolni neveiket: Takács Feri, Csontos 

Jani, Csonka Tibi, Lebó Boldi, Bazsó Vince, Mlinkovics Sanyi. Igen. 

Ők voltak a meghatározó egyéniségei annak a csapatnak, melyből 

aztán fokozatosan kinőtt a következő generáció, mely a 70-es évek 

végére, még a Polgár-iskolából kikerült játékosokkal megtűzdelve 

az eddigi legmagasabb szintre vitték a naszvadi labdarúgást.

Rég volt ugyan mindez, ám a mondással ellentétben, ez igaz volt. 

A nosztalgiázók máig ezt a csapatot emlegetik, amikor a színvona-

las foci kerül szóba. És a még régebbieket, akik közül az egyik itt 

közölt régi képen is látható, valamikor az ötvenes és a hatvanas évek 

fordulójának tájékáról.

Gyerekkorom naszvadi álomcsapata. Az álló sorban, jobbról 

a második az akkor még fi atal titán, Polgár József. Ahogy nézem 

a képet, rájövök, a kép baloldalán álló partjelzőn kívül már senki 

sem él a képen szereplők közül. Tényleg rég volt. 

Jó edző és jó pedagógus volt. „Visszajöttök focizni (hokizni, kézi-

labdázni, jeget öntözni, pályát gyeptéglázni)?” Szinte mindennapi 

kérdés volt ez egy-egy délelőtti órája végén. S mi, persze mentünk. 

Akár minden délután. Pontosan tudva, hogy a  másnapi földrajz-

órán mindig közülünk kerülnek majd ki az első felelők. Esetenként 

előfordult, hogy bizony porzott a  nadrág a  fenekünk táján ilyen-

kor a mutatópálca ösztönző suhintását követően. Ám tudtuk, so-

sem vár el tőlünk lehetetlent. Az egyes tanulótól természetesen 

az egyest, a hármastól azonban a hármas is a mércének megfelelő 

teljesítmény volt. A  lényeg az volt, hogy az előző napi foci (hoki, 

kézilabda...) nem mehetett a tanulás rovására.

Édesapja a Csemadok első, alapító elnöke volt a  faluban, édes-

anyját amatőr színjátszóként őrzi archívumomban egy régi fény-

kép. Ő a sportnak szentelte életét. Bő két évtizeden át játékosként, 

edzőként egyik meghatározó egyénisége volt a naszvadi labdarú-

gásnak, egyik alapítója volt a hosszú időn át Slávia néven szerep-

lő, országos szinten is kimagasló eredményeket elérő kézilabda 

egyesületnek, s egy alkalommal (ahogy a régi, elmosódott felvétel 

igazolja) csehszlovák országos bajnoki címet szerzett az iskola jég-

korongcsapatával.

Valamikor a hatvanas évek másik felében, olyan időkben, amikor 

Naszvadon a Holt-Nyitra - a túlanyitrai hajlatok - és a felöntözött 

iskolaudvar jegén lehetett az egy-két téli hónapban hokizni, korcso-

lyázni! Mindhárom gyermeke sportoló lett. Fiatalon elhunyt lánya 

Mária, kézilabdázott, majd a  Slávia korosztályos lánycsapatainak 

edzőjeként ért el sikereket. József és Artúr fi ai a fociban jártak és 

járnak édesapjuk nyomdokaiban. Előbb játékosként, majd egy ideje 

edzőként. Előbbi a helyi ifi csapat, utóbbi pedig a helyi felnőttcsapat 

edzője.

A sport volt az élete. Felesége fogalmazta meg ezt a mondatot, 

amikor adatokat kértem tőle a mostani sorokhoz. Nevét, ha jól tu-

dom, az évente megrendezésre kerülő ifj úsági torna, a Polgár József 

Labdarúgótorna őrzi Naszvadon. Remélem, még sokáig!

 Németh Gyula, Fotó: archívum

Naszvadiak...
Mottó:

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

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

Az a bizonyos álomcsapat

Az országos bajnok jégkorongcsapat

A sport volt az élete
Gondolatok Polgár József portréjához
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Prázdniny ubehli ako voda a opäť je tu september. Znova sa za-

čali školské povinnosti a ranné vstávanie. Dňa 3. septembra 2012 

sa konalo na dvore ZŠ slovenskej v Nesvadoch slávnostné otvore-

nie školského roka 2012/2013. Na slávnostnom otvorení sa stretli 

nielen všetci zamestnanci školy, žiaci a ich rodičia, ale i pán staros-

ta Jozef Haris a prednosta Ján Luca. Vo svojom uvítacom prejave 

sa všetkým prihovorila pani riaditeľka Silvia Hlavačková. Zvlášť sa 

obrátila na našich najmenších žiačikov – prváčikov, so želaním, 

aby sa im dobre darilo v škole.

Prvýkrát do školských lavíc zasadlo 28 prváčikov, ktorí sú rozde-

lení do dvoch tried. V I.A je triednou pani učiteľkou Viera Hanu-

layová a v II.A Nikoleta Jakubecová. Veľa úspechov našim žiakom, 

ale i  učiteľom popriala i  predsedníčka rodičovského združenia 

Mária Zuberová.

Žiaci s triednymi učiteľmi sa potom rozišli do svojich krásne pri-

pravených tried. Touto cestou želáme každému úspešný začiatok 

nového školského roka, veľa tvorivých síl a pracovného elánu

 Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Kitti Zuberová

Možno ste sa už viacerí zamýšľali nad tým, 

„z čoho žije” YMCA Nesvady. Sme nezisko-

vá organizácia a predsa - máme mnoho akti-

vít: tábory, kluby, školenia... Stojí nás to nie-

len naše úsilie, ale aj peniažky. Naším cieľom 

je systematická práca s deťmi a mládežou. Môžeme 

ju vykonávať vďaka rôznym grantom a projektom. 

Projekt „Prekročme svoj vlastný tieň” je 

zameraný na terénnu prácu. Tím dobrovoľ-

níkov sa stretáva s  deťmi a  mladými ľuďmi 

v parku, na ihriskách alebo priamo na ulici. 

Hrajú sa s nimi futbal, rôzne športy, kolektív-

ne hry, trávia spolu čas rozhovormi. Našim 

cieľom je zasiahnuť a  motivovať doteraz neoslovené deti a  mla-

dých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosť navštevovať 

YMCA kluby a potrebujú špeciálny prístup.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Nadácia Intenda.

Projekt „Daj si šancu - vzdelávaj sa” je 

zameraný na vzdelávanie nezamestnaných 

mladých ľudí, ktorí sú v  hmotnej núdzi. 

Zorganizovali sme kurz pre začiatočníkov, 

umožňujeme im prístup k PC vo voľnom čase v klubových priesto-

roch YMCA pod vedením našich dobrovoľníkov. Sme presvedče-

ní, že projektom oslovíme skupinu ľudí, ktorí to nemajú v živote 

jednoduché.

Tento projekt podporuje Accenture nadačný fond v Nadácii Pontis.

Hlavným cieľom projektu „Život 

je šanca - Mám na to!” je podporiť 

mladého človeka s telesným znevý-

hodneným v chránenej dielni a tak 

mu vytvoriť bezpečný priestor na vzdelávanie, postupné osamo-

statnenie a osobnostný rast. Projekt je šancou pre mladého človeka 

zapojiť sa do širšieho spoločenstva a byť užitočný.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu 

Prekročme spolu bariéry Nadácie Orange. Aneta Pinkeová,

YMCA Nesvady

Komisia športu a mládeže pri príležitosti Nesvadských dní uspo-

riadala dňa 17. septembra pre deti z materských škôl a pre deti zo 

základných škôl bežecké preteky na námestí pred obecným úradom. 

Deti boli rozdelené do jednotlivých kate-

górií podľa ročníkov. Úsek, ktorý mali za-

behnúť bol prispôsobený veku, ale i schop-

nostiam žiaka. Bolo vidieť, že o jednotlivé 

prvenstvá prebiehal úporný boj.

Najskôr sa behu ujali tí najmenší - škôl-

kari. Po nich nasledovali žiaci 2. kategó-

rie, a to prváci. Z chlapcov sa na 1. mieste 

umiestnil Matúš Losonci, na 2. mieste At-

tila Nagy a na 3. mieste Ata Türk. Z dievčat sa na 2. mieste umiest-

nila Stela Jelenčičová a  na 3. mieste Sabina Maglódiová. V  tretej 

kategórií sa z chlapcov umiestnili na 3. mieste Miloš Barkóci a na 

1. mieste Gellért Bacigál z tretieho ročníka. Vo štvrtej kategórií be-

žali žiaci štvrtého a piateho ročníka. Aj tu sme mali svojich víťazov. 

Z chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Adrián Nagy, na 2. mieste Erik 

Tóth a na 3. mieste Kristián Lukacsovics. Z dievčat sa na 1. mies-

te umiestnila Nikoleta Kóšová a na 3. mieste Vanesa Gumbérová. 

V piatej kategórií súťažili žiaci šiesteho a siedmeho ročníka. Z diev-

čat sa na 1. mieste umiestnila Letícia Mrúzová a na 2. mieste Tamara 

Simonicsová. Poslednú šiestu kategóriu tvorili žiaci ôsmeho a devia-

teho ročníka. Z chlapcov sa na 1.mieste umiestnil Miroslav Bôžik, 

na 2. mieste Ján Polerecký a na 3. mieste Maroš Danáč. Z dievčat sa 

na peknom druhom mieste umiestnila Mónika Oršulíková.

Víťazom blahoželáme a všetkým žiakom patrí poďakovanie za 

účasť. Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Mgr. Katarína Gallová

Projektová činnosť YMCA Projektová činnosť YMCA 
Nesvady v roku 2012Nesvady v roku 2012

Bežecké pretekyBežecké pretekyP á d i b hli k d äť j t t b Z

Začiatok školského roka 2012/2013

A nyári szünidőt július 1-én kezdtük egy nyolcnapos gyermek-

táborral Siófokon a Balaton partján, mely egyben edzőtábor is volt 

a diák focistáknak. A kisebb gyerekek az 5 napos Aktív táborban 

vehettek részt, melynek keretén belül volt biciklitúra, lovaglás, ka-

tonai múzeum- és strandlátogatás, kézműves foglalkozás, szalon-

nasütés, kincskeresés.

„A  naszvadi horgászok és vizek barátai” egyesülettel közösen 

szerveztük meg a  hagyományos horgásztábort, amely idén az 

imelyi Szeles-Gyótva tavon volt. A gyerekek a 4 napos tábort hor-

gászversennyel zárták. Kürti Andrea

A szabadidőközpont nyári A szabadidőközpont nyári 
tevékenységetevékenysége
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Az iskolai szünet, a  nyári fesztiválok, 

szabadságok, a napsütéses napok sokasága, 

a pozitív történések, a jó hangulat szeptem-

ber beköszöntével szinte azonnal megvál-

tozik. Napok kellenek, míg az ember átáll 

a rohamosan egymást váltó munkanapok-

ra. Aztán az élet megy tovább a maga meg-

szokott, túlhajszolt formájában.

Szervezetünk aktivistái által nyújtott és 

szervezett előadások, rendezvények szep-

temberben is azt a  célt szolgálták, hogy 

a  túlhajszolt mindennapjainkba egy pici 

örömet vigyenek.

Szeptember 9-én egy csodálatos ese-

ménnyel tisztelegtünk a  Magyar Dal 

Napjának. Szeptember 15-én Martoson 

járt Sústya citeraze-

nekarunk, majd 16-

án idehaza láthattuk 

a  Búzavirág ének-

lőcsoportunkat és 

a Pettyem néptánccso-

portunkat a  Naszvadi 

Napok vasárnapi gála-

műsorában.

Szombaton, 22-én 

gyerekzsivaj töltötte meg a  Csemadok 

klubhelyiségeit, amikor beiratkozás volt 

a néptánciskolába. Felemelő érzés volt látni 

a  visszatérők vidámságát, és az első alka-

lommal érkező pici gyermekek megszep-

penését, akik még nehezen boldogulnak az 

édesanyjuk közelsége nyújtotta biztonság-

érzet nélkül. Örömteli tény az is, hogy a je-

lentkezők létszáma újabb csoport indítását 

tette lehetővé, így a jövőben már 3 korcso-

portban tanulhatják a  minden művészet 

alapját képező népművészetet, azon belül 

is a néptáncot.

A klubhelyiségbe visszatért a megszokott 

élet. A  hétvégéken péntektől vasárnapig 

újra hangos az Egészségügyi Központ alag-

sora. Hol népdal, hol a néptánc kísérőzené-

je vagy éppen citeraszó hallatszik a nyitott 

ablakon át, hol fi atalok szórakozásától han-

gos a klubhelyiség, tehát megállapíthatjuk, 

az élet megy tovább.

Az élet megy tovább akkor is, amikor 

szeptemberben szomorú események tör-

ték meg mindennapjaink hol felhős, hol 

felhőtlen hangulatát. Akkor is, ha közeli 

hozzátartozónk vagy éppen jó barátunk, 

ismerősünk távozik az élők sorából. Mi-

nél idősebb az ember, annál jobban kezdi 

felfogni, elfogadni, hogy egyszer bekövet-

kezik majd a  vég, mégis megrendítő volt 

hallani, hogy 2012. szeptember 19-én eltá-

vozott közülünk, éneklőcsoportunk oszlo-

pos tagja, Dobosi Gyula. Gyula, az aktivis-

ták legtöbbjének Gyuszi bácsi, évtizedeken 

át minden pénteken megjelent az énekkari 

próbán és szinte soha nem hiányzott a fel-

lépésekről sem. Állandó vidám hangulata, 

természetéből eredő emberbarátsága szinte 

példaértékű volt. Hiánya 2012. szeptember 

21-én, azon a péntek esti próbán volt iga-

zán érezhető, amikor énekeseink Gyuszi 

bácsi temetésére készülve, a  hozzá szóló 

búcsúdalt gyakorolták. 2012. szeptember 

22-én elkísértük utolsó útjára, ahol volt 

énekestársai dallal elbúcsúztak tőle, emlé-

két örökre megőrizve.

Aztán híre ment, nagyon beteg Ernő 

bácsi. A hírt hír követte, majd halálhíre is 

elért hozzánk. 2012. szeptember 26-án állt 

meg Ernő bácsi szíve, miután elénekelte 

nemzeti imánkat. Nem töltött hosszú időt 

a  kórházban, mégis minden ott dolgozó 

Ernő papának szólította, ami igazolja azt 

a tényt, hogy Ernő bácsit nem lehetett nem 

szeretni. Neki mindenkihez volt jó szava, 

mindenkiben tisztelte az embert. Ezért és 

sok más jó tulajdonságáért, aki ismerte, 

felnézett rá. Ernő bácsi Megyercsen szüle-

tett, ott élt és tevékenykedett a Csemadok 

elnökeként és állandó aktivistaként, majd 

a 80-as évek vége felé költözött községünk-

be, Naszvadra. Nem volt naszvadi, mégis 

ideköltözése után szinte egyik napról a má-

sikra igazi lokálpatriótaként közösségün-

kért dolgozott úgy, hogy sosem feledkezett 

meg szülőfalujáról, melynek földjébe végül 

2012. szeptember 28-án visszatért. Elkísér-

tük utolsó útjára a  Búzavirág éneklőcso-

porttal, melyben itt-tartózkodása első pil-

lanatától énekelt, neki is szólt a  búcsúdal. 

Elbúcsúztunk tőle, de emléke és mint igazi 

példakép mindnyájunkban megmarad.

Isten veled, Ernő bácsi, hi-

ányozni fogsz a  Csemadok 

szervezetének, amelynek 

örökös tiszteletbeli vezetősé-

gi tagja voltál és leszel, ami-

ért annyit dolgoztál - énekes-

ként, színészként, vezetőségi 

tagként, dolgozóként. Hi-

ányozni fog szókimondó, 

magyarságodat büszkén fel-

vállaló egyéniséged, aki a más nemzeteket 

tisztelve, a  magyarság megmaradásáért 

küzdöttél az utolsókig.

Szomorú lett az idei szeptember. Ha 

Ernő bácsi és Gyula szólhatnának hozzánk, 

biztosan mosolyogva, jókedvűen arra buz-

dítanának, hogy folytassuk a munká, vé-

gezzük a feladatunkat. Távozásuk űrt hagy 

lelkünkben, de szívünkben örökké élnek.

Isten veled, Dobosi Gyula, Isten veled, 

Németh Ernő! Dobosi Róbert

2012. szeptember 15.

A  Csemadok Martosi Alapszervezete 

szeptember 15-én rendezte meg a hagyo-

mányőrző szüreti ünnepségét. A  progra-

mok az abai szőlőhegyen kezdődtek, majd 

este 6 órától az egykori martosi tanítóról, 

Zsittnyan Istvánról elnevezett kultúrház-

ban folytatódtak.

A  kultúrműsor nagyobbik részét most 

is a  szomszédos települések művészeti 

csoportjai adták: fellépett a  Szíkes Ci-

terazenekar és a  Búzavirág Népdalkör 

Imelyről, az ógyallai Őszirózsa népdalkör, 

valamint a Bellő Konkoly Th ege Gyermek 

Néptánccsoport is. Távolabbról, Kisud-

varnokról érkezett a  Pünkösdirózsa Nép-

dalkör. Az ünnepségnek egy magyaror-

szági résztvevőcsoportja is volt, a Csutora 

Néptáncegyüttes Győrújfaluról.

A  naszvadi csoportok közül az idén 

a  Sústya citerazenekar kapott meghívást 

a  rendezvényre. Zenekarunk a  csoportja-

inktól megszokott módon fergeteges han-

gulatot teremtett, a függöny mögött vára-

kozók közül páran még táncra is perdültek 

a pörgős muzsikára. A házigazda Martosi 

Hagyományőrző Együttessel együtt vala-

mennyi résztvevő tudásának legjavát mu-

tatta be a színpadon.

A  színvonalas műsor után elköltöttük 

az ízletes vacsorát, és a  beszélgetéseket, 

ismerkedést táncmulatság követte. A  jó 

hangulatú estét a Sústya citerazenekar tag-

jai Naszvadon, a Naszvadi Napok szombat 

esti forgatagában folytatták.

Köszönjük a meghívást és a vendéglátást 

a Csemadok Martosi Alapszervezete veze-

tőségének és tagjainak. Reméljük, a  cso-

portjaink a jövőben többet, és több helyen 

fognak találkozni. LILI

Szeptember a Csemadokban

Szüreti ünnepség Martoson
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Honnan a lovak iránti szeretet?

– Gyerekkoromtól vonzódtam a  lovakhoz, vágytam utánuk. Min-

den emberben ott van az ösztönös kötődés ehhez az állathoz, hiszen 

évszázadokon át a  lovakkal szoros kapcsolatban éltünk, mellettük 

nőttünk fel, és a közlekedésen kívül a mindennapi munkához is hasz-

náltuk őket. Ám mostanra ezeket a  gyönyörű állatokat kiszorította 

életünkből az autó.

Az élet természetes folyamatait átélve – kisgyermekkor, iskola, 

munka, házasság – eljutottam odáig, hogy teljesíthettem életem nagy 

álmát, és elkezdhettem a hobbimmal - a lótenyésztéssel - komolyab-

ban foglalkozni.

Mikor vette meg első saját lovát?

– 2004 karácsonyára leptem meg magam az első lóval, akit Báró-

nak neveztem el és mai napig megvan. Bárót megörökítettük, mert 

a KePaso Lovasklub logójában lévő ló pont ő.

Az első lóval, gondolom jött a tapasztalatszerzés.

– Igen, miután megvettem mindent, ami a lótartással kapcsolatos, 

tanulnom kellett. Nem volt könnyű, mert mindent autodidakta mó-

don tanultam. Igyekeztem mindent megtudni a lovakról és a lótartás-

ról, jártam Bábolnán, lótenyésztéssel foglalkozó embereket kerestem 

fel - idős embereket. Egyszóval mindenkit, akinek bármilyen tapasz-

talata volt a lovakkal.

Balesetmentesen tudta megülni első saját lovát?

– Sok balesetem volt, de ez természetesen hozzátartozik a betörési 

folyamathoz, hiszen a lovat meg kell érteni, egymásra kell hangolódni. 

Ám a kemény munka és a türelem meghozta a gyümölcsét, mert elér-

kezett az az idő, amikor már gond nélkül meg tudtam ülni a lovat, és 

élvezni kezdtem a lovaglást. Amikor eljött az a pillanat az életemben, 

hogy igenis ezt lehet élvezni, és nincs gyönyörűbb élmény a lovaglás-

nál, onnantól kezdve azon kezdtem el dolgozni, hogy ezt az élményt 

minél több emberrel megosszam.

Az élmény megosztásához egy ló nem volt elég. Újabb lovat vásárolt?

– Megvettem Vándort, aztán egy barátnőtől kaptam ajándékba egy 

makacs, kis csődör pónit, akit a szüleinek vásárolt meg eredetileg, ám 

nem bírtak vele.

Hogyan bővült a lóállomány?

– A környező településekről többen vásároltak lovakat és bértartás-

ba hozzám hozták őket. Azon felül, hogy a lovak teljes ellátását bizto-

sítom, a lovak betörését is vállalom.

Hány lova van jelenleg a lovasklubnak?

– Jelenleg 13 lovunk van, de ehhez hozzá kell tennem, hogy a klub 

nem csak Naszvadon működik. Klubtagunk van Szímőről, Perbetéről, 

Gútáról, Kamocsáról, Érsekújvárból.

A szímői Tóth Renének már saját 5 éves félarab lova van, Kamikaze. 

Közösen sorra nyerik a  vándorserleg-versenyeket. A  versenyeken 

ugyanúgy kitűnően szerepel a naszavadi Bobek László, aki szintén sa-

ját lován lovagol. A Jánošík utcában lakik, ahol a lovakat tartjuk, így 

minden szabad idejét a lovak között tölti. Renével megosztva hordják 

az első helyeket.

Ha már a versenyekre terelődött a szó, milyen eredményeket érnek 

el a vándorserleg-versenyeken?

– Az idei évünk kimagaslóan sikeresnek mondható. A  bajnokság 

keretében versenyeztünk Nyitrán, Felsőszelin, Vágfarkasdon, Kőhíd-

gyarmaton, Bagotán, Imelyen, Tardoskedden. Bobek László a  pole 

bendingben 2012. év bajnoka.

Az egyes versenyeken pontokat szereznek az indulók, és ezeket 

a pontokat az idény végén összeadják. Az összesítés után lett Lacika 

a bajnok. A díjátadásra október 13-án került sor Felsőszelin, ahol át-

vettük a vándorserleget és a szezonban megnyert különböző díjakat.

Kanyarodjunk vissza a  lovasklubhoz. Hogyan, mikor és milyen 

céllal jött az ötlet létrehozni a KePaso Lovasklub Polgári Társulást?

– A társulás célja elsősorban az, hogy a lótartást, a  lovassportokat 

újra magasabb szintre hozza, mint a hobbiszint. Azt szeretnénk, ha az 

emberek tudatába újra bekerülne a ló. Községünkben sajnos a ló irán-

ti szeretet különböző okok miatt nagyon megcsappant. A helybéliek 

lovakkal csak mint igásállatokkal találkoztak, tulajdonképpen csak 

munkára használták - az áru behordására. Én is így kerültem először 

kapcsolatba lóval, amikor gyerekként a termés behordásánál felültet-

tek egy lovaskocsira. Sajnos később sokan a lovakat arra használták, 

hogy meglopják a másikat, és ezért a viszonyunk magával a  lóval is 

nagyon megromlott.

Én az első pillanattól kezdve, amint megvettem az első lovam, arra 

törekedtem, hogy ezt a hozzáállást megváltoztassam. Számomra a ló 

a teremtés legszebb állata. Biztosan van nála hasznosabb állat, de nála 

szebb egy sem – tökéletesek az idomai és a formája.

2007-ben alakult meg a polgári társulás, és idővel áttértünk a bér-

tartás helyett a klubtevékenységre. Sikerült telkeket bérelni a Jánošík 

Nincs gyönyörűbb élmény a lovaglásnál
Beszélgetőtársam: Gerhardt Miroslav, a KePaso Lovasklub elnöke
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utcában, amivel nagyobb legelőt sikerült kialakítanunk, és ott tartjuk 

a lovainkat.

A  lovak körüli munkák, a  versenyek mind időigényes feladatok. 

Tudnak látogatókat fogadni?

– Idén már úgy alakult, hogy nem nagyon tudunk látogatókat fo-

gadni, mivel az emberek általában hétvégén érnek rá, nekünk azonban 

az összes hétvégénk versenyekkel telik. Ám, ha az érdeklődők időben 

jelzik látogatásukat, nagyon szívesen látjuk őket. Ilyenkor lovagolhat-

nak, ki tudunk kocsizni a környékre a  lovaskocsinkon. Örülünk, ha 

másoknak is örömet szerezhetünk a lovainkkal.

Milyen a kapcsolatuk a helyi intézményekkel?

– Szerencsére kitűnő, ezért se hagyunk ki egy óvodai, iskolai ren-

dezvényt se, visszük a lovainkat és a gyerekek felülhetnek 

rájuk. Természetesen a nagy naszvadi rendezvények-

ről se hiányozhatunk, de ugyanez elmondható 

a  közeli Érsekújvárról is, ahol legutóbb a  Cse-

madok Érsekújvári Alapszervezetének meghívá-

sára részt vettünk a Szüreti ünnepségeken. Szü-

reti ünnepségre átlovagolunk minden évben Perbetére 

is, és az is egy egész napos elfoglaltság nekünk.

Vannak tanítványai, akiket Ön tanít lovagolni és az 

Ön irányításával alakul ki az elszakíthatatlan kapocs 

ló és lovasa között?

– Tanítok gyerekeket lovagolni, a legígéretesebb ta-

nítványom Fekete Letícia, aki most még csak 6 éves, 

de már egy éve szorgalmasan lovagol, sőt, fi atal kora 

ellenére példásan részt vesz a ló körüli összes munká-

ban is. Már saját lova is van, és ritka gyerek, akinek 

nem számít, hogy hideg van, esik az eső vagy éppen 

kánikula van, bármikor ki tudunk lovagolni a környe-

ző erdőkbe.

Tóth René és Bobek László versenyekre felkészíté-

sében is aktívan részt veszek. Rendszeresen edzünk, 

a versenyek után pedig elemezzük a versenyüket.

A  ló elképzelhetetlen patkó nélkül. Évekkel 

ezelőtt a lovakkal együtt szinte teljesen eltűntek 

a patkoló kovácsok is. Az önök lovait ki és hol 

patkolja?

– Hozzánk háromhavi rendszerességgel jár 

a bábolnai állami kovács, Nagy Tamás, aki meg-

patkolja a lovainkat.

Számomra a lónevek sokszor nagyon misztikus-

nak tűnnek. Az önök klubjában milyen nevű lovak van-

nak?

– Tény, hogy a ló nevének kiválasz-

tását sokszor sok körülmény befolyá-

solja. Az én Vándor lovam például 

azután kapta ezt a  nevet, hogy meg-

vettem Búcson és gyalog hazavezet-

tem Naszvadra. René Kamikazenek 

nevezte el lovát, ami Isteni szellőt je-

lent. Letti lova egy természeti kataszt-

rófa után kapta a  nevét, és azért lett 

Cunami, mert azon a  napon hoztam 

haza Naszvadra, amikor ez természe-

ti csapás a világ másik végét sújtotta. 

A  legújabb lovamat Vad titánnak ne-

veztem el, mert 2 évig nem nyúlt hoz-

zá ember, szinte vadon élt nem messze 

Naszvadtól. Vele megélem a megszelí-

dítés a betörés teljes folyamatát, és ez 

egy felejthetetlen élmény számomra.

Egy polgári társulás ugyan pályá-

zik, próbálja előteremteni a  műkö-

déséhez szükséges anyagaikat, de az 

emberek segítsége nélkül nehezen bol-

dogul. Milyen a naszvadiak hozzáállása a lovasklubhoz?

– A  legkomolyabb támaszom és segítőm a  feleségem, aki nélkül 

nem boldogulnék, hiszen szorgalmasan gondoskodik az ellátásunk-

ról, hogy a felkészülések alatt legyen egy hely, ahová a versenyzők is 

mindig hazajönnek.

Minden naszvadinak szeretném megköszönni, hogy támogatja 

lovasklubunkat, hiszen nincs a községben lassan már olyan ember, aki 

valamilyen módon ne segített volna. Érvényes ez a munkáltatóinkra, 

a szomszédokra, a szülőkre, akik támogatják és segítik gyermekeiket, 

hogy ezt a hobbit űzhessék.

Beszélgetésünk több mint egy órán át tartott, és bevallom, nagyon 

sok információt tudtam meg. Ült velem szemben egy 21. századi 

ember, aki a  legnagyobb alázattal és csodálattal mesélt a  teremtés 

legszebb állatáról, annak megszelídítéséről, tartásáról, betörésé-

ről, versenyre felkészítéséről - a lóról. Ha kedvet kaptak egy kis lo-

vaglásra vagy kikocsiznának a környékre, elég, ha időben jeleznek 

Miroslavnak és nagy szeretettel fogják várni önöket. 

 Varga Ildikó
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II. časť
6. Papučky by mali byť dostatočne veľké a na celú nohu. Nevhod-

né sú „našuchovačky“, šľapky a tiež papuče s prackami. Samozrej-

me, výnimkou je ortopedická obuv.

Obuv na von: Nájdite si čas na sledovanie predpovede počasia. 

Tak sa vám nestane, že do slnečného dňa obujete dieťaťu celé ne-

vzdušné topánky alebo do daždivého sandále.

7. Najdôležitejšie nakoniec.

Otázky: Rozprávam sa s dieťaťom o materskej škole? Vysvetlil 

som mu, prečo ide do materskej školy? Zvládnem ja sám/sama 

odchod dieťaťa do kolektívu?

Najdôležitejšie otázky sme si nechali na koniec. Na to, aby vaše 

dieťa zvládlo odlúčenie od rodičov, od rodiny, musí byť v prvom 

rade psychicky a fyzicky zrelé. Odborníci presne stanovili toto ob-

dobie na vek 3 rokov. Prikláňame sa k tomuto názoru a prax nám 

to potvrdzuje, že čím sú deti mladšie, tým ťažšie preklenú toto 

prelomové obdobie. Buďme empatickí a vžime sa do 

situácie našich najmenších.

Od narodenia sú deti pri maminke, 

tatinkovi, pri blízkych členoch 

rodiny, ktorí sú len a len 

pre nich. Deti 

sú bez výnimky 

šťastné a  spokojné 

nielen keď vyrastajú 

v  harmonickej rodi-

ne, ale aj v prípadoch, 

kedy nejde o harmonic-

kú rodinu, v  prípadoch, 

kedy ich vychovávajú 

slobodné, resp. rozvedené 

matky. Kým sú doma, všetok 

čas a pozornosť sa podriaďuje 

ich záujmom. Odrazu prídu do 

kolektívu, kde je 20-24 (niekedy 

aj viac) takých detí ako sú ony. Všetky potrebujú a vyžadujú citlivý, 

milý prístup, pozornosť, pomoc, pohladenie, popestovanie.

V materskej škole však majú všetky deti iba jednu náhradnú ma-

minku. Maminku pre všetkých. Práve preto je veľmi ťažké zvládnuť 

toto prechodné obdobie pre každého účastníka procesu adaptácie 

na prostredie MŠ.

8. Zvládneme to, nebojte sa! 

Postupne, trpezlivo a bez negatívnych emócií.

V prvom rade je dôležité, aby ste dieťa nestrašili rozprávaním 

typu: „Veď počkaj, v škôlke budeš musieť, toto, tamto... veď pani uči-

teľka ti ukáže!”

Absolútne nevhodné je sa tomu nadmieru venovať a stále sa die-

ťaťa vypytovať, či sa do škôlky teší, ktorú pani učiteľku má najrad-

šej a podobne.

Vašou úlohou, milí rodičia, je nástup do škôlky vysvetliť dieťaťu 

ako normálny, prirodzený jav, ktorý je pokračovaním a postupom 

v ďalšom jeho živote a nie nejakou tragédiou.

Skrátka: „Vieš, ja teraz budem chodiť do práce, medzi ujov a tety, 

ty budeš chodiť do škôlky medzi detičky. To bude tvoja prvá práca“, 

alebo ak ste na materskej: „Ja musím opatrovať tvoju sestričku či 

bračeka, lebo ešte nemôže ísť do škôlky, ty si už veľký a môžeš.” Viac 

sa k tomu nevracať, neriešiť zbytočne situáciu.

9. Ďalšia vec, ktorú treba zvládnuť bez emócií, je nesporne 

rozlúčka v šatni. Doporučujeme dať si poslednú pusinku a objatie 

pred dverami do budovy MŠ, nie pred dverami do triedy.

Na chodbe dieťa už len prezliecť, zakývať, šup do triedy... a ma-

mina je preč.

Okamžite, ako 

začnete dieťa ob-

jímať a  pusinko-

vať pred vstupom 

do triedy, stane sa 

jediná vec. Maxi-

málne sťažíte jeho 

vstup do triedy. 

Nechcene si die-

ťa viažete k  sebe. 

Viete si predstaviť, 

ako sa musí vaša ratolesť cítiť, keď ide od maminkiných pusiniek 

alebo ocinkovho náručia do triedy plnej detí, kde je pre všetkých 

len jedna mamina a plno neznámych tvárí?

10. Ďalšia chyba, ktorej sa často dopúšťame, je ranné rozprá-

vanie sa medzi dverami. Čím dlhšie ste ráno s dieťaťom v kon-

takte, tým viac času má premýšľať nad tým, čo urobiť, aby zvrátilo 

situáciu. Zvyčajne sa pustí do plaču a ujde z triedy. Ak potrebujete 

učiteľke niečo povedať, zaklopte na dvere ešte pred tým ako máte 

dieťa pripravené do triedy. Počas prezliekania informujte učiteľku 

o veciach, ktoré považujete za dôležité, napr.: o zhoršenom zdra-

votnom stave či domácom úraze. Sú to veci, ktoré potom zabránia 

zbytočným problémom.

Ak netreba, radšej rýchlo dieťa, s ktorým ste sa už rozlúčili, pre-

zlečte, prezujte a odovzdajte do triedy triednej učiteľke.

Toto všetko, čo sme vám, milí rodičia, napísali, je len zlomok 

toho, čo nás v priebehu nového školského roka čaká. Veríme však, 

že ak si tieto naše praktické a dobre mienené rady prečítate a po-

kúsite sa nimi aj riadiť, spoločne sa nám podarí zabezpečiť plynulú 

a bezbolestnú adaptáciu našich/vašich detí na prostredie MŠ. Na-

šou snahou je vytvoriť v našom zariadení pokojné, hravé, podnetné 

a zábavné prostredie, v ktorom budú deti s radosťou tráviť každú 

chvíľu a neskôr s láskou spomínať na obdobie predškolského veku.

Nie nadarmo sme našu MŠ nazvali „MŠ Nezábudka”. 

Tešíme sa na aktívnu spoluprácu! Bc. Dana Molnárová

MŠ-Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady
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Po úspešnej jarnej časti nasledovala pre-

stávka, ktorá trvala do konca júla 2012. 

Posledné júlové dni začali družstvá s  prí-

pravou na novú sezónu. Dosiahnuté vý-

sledky (5. miesto žien v I. lige, vicemajster 

SR v súťaži športových stredísk, 5. miesto 

na majstrovstvách SR mladších žiačok) nás 

zaväzujú k  tomu, aby sme spravili všetko 

preto, aby aj nový ročník priniesol dobré 

výsledky a prilákal veľa divákov do športo-

vej haly Jenő Vlahy v Nesvadoch.

Letná príprava
Po dvojtýždennej kondičke, kde sme vy-

užili dané možnosti okolo obce (Aňalské 

záhrady, štrkovisko), a zamerali sme sa na 

hernú činnosť, aby nás účasť na budúcom 

turnaji neprekvapila.

Kolárovo Cup 2012
V dňoch 9-12. augusta sa uskutočnil už 

39. ročník medzinárodného hádzanár-

skeho turnaja Kolárovo Cup 2012, kde sa 

stretlo 26 družstiev z Čiech, Maďarska a zo 

Slovenska. Štartovali sme v troch vekových 

kategóriách - mladšie žiačky, staršie žiačky 

a ženy spolu s dorastenkami. Po zápasoch 

v základných kolách sa družstvá dostali do 

semifi nále a vyvrcholením boli fi nálové zá-

pasy. V nedeľu ráno najprv mladšie žiačky 

v tuhom boji v riadnom hracom čase remi-

zovali, preto nasledovali 7 metrové hody, 

kde sme vyhrali, a  tak získali prvý pohár. 

Najlepšou strelkyňou sa stala Edina Pas-

toreková (Ferplast). Po nich nasledovali 

staršie žiačky, v pohode zdolali dievčatá zo 

Zlatnej, a tak získali druhý pohár. Na záver 

nastúpili naše žienky proti družstvu z Tata-

bánye. Zápas vyhrali, a tak získali do tretice 

ďalší pohár za prvé miesto.

Pohár J. Žižku v Bánovciach
V  letnej príprave sme pokračovali a  na 

1. september sme prijali pozvanie na naj-

starší hádzanársky turnaj na Slovenskuj na 

42.  ročník o  Pohár partizánskej brigády 

Jána Žižku, ktorý sa konal v  Bánovciach 

nad Bebravou. Turnaja sa zúčastnilo 6 

družstiev.

V základnej skupine sme postupne zdo-

lali juniorky z Bánoviec a zo Senice. Nasle-

dovalo fi nále, kde sme sa stretli s hráčka-

mi Bánoviec. Zápas bol veľmi vyrovnaný 

(v  polčase 7:5). Na zápasy sme nastúpili 

bez viacerých opôr, ale hráčky, ktoré takto 

dostali šancu nesklamali a  získali druhé 

miesto na turnaji.

Turnaj „Leto 2012” v Nesvadoch
Na záver prípravného obdobia sme uspo-

riadali 8. septembra pracovný turnaj v Ne-

svadoch „Leto 2012” pre ženy a žiačky, aby 

sme si doladili formu na nadchádzajúce 

majstrovské zápasy. Turnaja žien sa zúčast-

nili 4 družstvá, hralo sa systémom každý 

s každým a na záver o umiestnení rozhodli 

vzájomné zápasy. Prvé miesto patrilo druž-

stvu z Tatabánye, druhé boli Ferplasťáčky, 

tretie Kolárovo a štvrté družstvo z Lehníc. 

V kategórii žiačok 1. miesto obsadili mla-

dé nádeje nášho klubu, druhé boli dievčatá 

z Lehníc a tretie z Kolárova.

Začali sa majstrovské zápasy
Dňa 22. septembra sa začali zápasy v je-

sennej časti súťažného ročníka 2012/2013. 

Najprv staršie žiačky zdolali družstvo Šu-

rian (24:14), potom mladšie žiačky si po-

dali rovesníčky a vyhrali v pomere 27:10.

Večer v  prvoligovom zápase družstvo 

žien malo za súpera Michalovce (junior-

ky), ktoré boli vlaňajšími víťazkami súťaže. 

Obe družstvá chceli vyhrať a preto prepl-

nená hala mohla vidieť vynikajúci zápas 

plný dramatických situácií a zvratov. Viac-

krát sa nám podarilo ujsť o  5-6 gólov, no 

súper dokázal vždy kontrovať. Tvrdý, rých-

ly a v góloch bohatý zápas zdvíhal adrena-

lín v hľadisku (k tomu prispeli aj rozhod-

covia, ktorí urputne sledovali časomieru, 

snažili sa držať zápas v rozmedzí 1-2 gólov 

a mnohé verdikty zdvihli z  lavičky našich 

fanúšikov). Nestáva sa, aby súper hádzal 

dvakrát viac 7 m hodov ako domáci (do-

máci 7×, súper 14×), aby padlo 73 gólov, 

a preto mohli byť naši fantastickí fanúšiko-

via po ukončení hry spokojní, veď konečný 

výsledok 38:35 znamenal prvé dva body.

30. septembra sme privítali na domácej 

pôde súpera z Bánoviec. Na tento zápas na-

stúpili naše hráčky už v lepšej zostave ako 

na turnaji, a  to sa odzrkadlilo aj na  prie-

behu zápasu. Na úvod viedli hostia, no 

postupne sme prevzali hru do našich rúk, 

vypracovali sme si pekné gólové príležitos-

ti a počas zápasu viedli aj o 6-7 gólov. Zá-

ver sme už v posledných dvoch minútach 

vypustili (25:20), a tak súper skorigoval na 

konečných 26:24.

Dúfajme, že aj na ďalších zápasoch bude 

atmosféra vynikajúca, hádzaná bude vždy 

v našich srdciach a nájdeme ďalších priate-

ľov - sponzorov, ktorí pomôžu prežiť tieto 

neľahké chvíle.

Rozbiehame projekt minihádzanej, do 

ktorej prostredníctvom Centra voľného 

času v  Nesvadoch, vedenia základných 

škôl v Nesvadoch a v Imeli chceme prilá-

kať dievčatá 1-3. ročníka ZŠ na hádzanú. 

Rodičia môžu prihlásiť svoje ratolesti pria-

mo v  športovej hale. Veríme, že aj takto 

podchytíme talentované deti, ktoré budú 

mať možnosť na upevnenie svojho zdra-

via, rozvoja talentu, veď aj esá ako napr. 

Katka Harisová, Monika Kovacsicová, 

Sandra Zácsiková, Boglárka Bíziková 

a  ďalšie prvoligové hráčky (vymenovanie 

by potrebovalo minimálne ďalšiu stranu 

a raz k tomu určite dôjde) začali u nás ako 

malé nezbedné, šantiace deti a dotiahli to 

až do reprezentácie.

Vieme, že talentov je dosť a preto prosí-

me rodičov, aby priniesli svoje deti na há-

dzanú.

Nabudúce prinesieme aktuálne udalosti, 

ale obzrieme sa aj do slávnej minulosti.

Ing. Juraj Miškovič

V ž l d ť í

bá Zá h li t k í k li d t ti

KK lláá CC 22001122

Je tu opäť hádzaná
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Dňa 23. septembra 2012 sa uskutočnil 

hokejbalový turnaj, ktorý usporiadala MO 

MS v Nesvadoch. Bol to I.ročník hokejba-

lového turnaja o  putovný pohár MO MS 

v  Nesvadoch. Turnaj sa odohral za účasti 

piatich mužstiev – hokejbalové mužstvá 

z Hurbanova a Kolárova a tri domáce muž-

stvá: Allstars team Nesvady, X-Fan Nesvady 

a usporiadateľský team MO MS Nesvady.

Úvodné slovo povedal predseda MO 

MS Ľubomír Benča, ktorý privítal všet-

ky zúčastnené mužstvá. Vyzdvihol hlavne 

zmysel turnaja a to je priateľské stretnutie 

mladých ľudí pri guláši a športe. Predstavil 

aj nanovo obnovenú činnosť MO MS v Ne-

svadoch a prisľúbil aj iné športové činnosti, 

ktoré plánuje MO MS v budúcnosti usku-

točniť.

Po tomto krátkom príhovore mužstvá 

boli oboznámené s  pravidlami turnaja. 

Turnaj začal úvodným bulym o  10 hod. 

Otvárací zápas odohrali medzi sebou muž-

stvá X-FAN Nesvady proti poloprofesioná-

lom z Hurbanova. Po tuhom boji nakoniec 

šťastnejší odchádzali z ihriska hokejbalisti 

Hurbanova, ktorí vyhrali v  pomere 4:2. 

Nasledovala šnúra zápasov, ktoré mali fan-

tastickú úroveň a  vynikajúcu kulisu, kde 

diváci búrlivo povzbudzovali jednotlivé 

mužstvá. Po krátkom občerstvení, keď sa 

podával guláš, boje pokračovali až do sko-

rých večerných hodín.

Nakoniec fi nále sa začalo hrať o 18 hod.. 

Na potešenie usporiadateľa sa do fi nále do-

stalo mužstvo MO MS Nesvady. Vyspelú 

úroveň hokejbalu v Nesvadoch podčiarkol 

aj druhý účastník fi nále - Allstars team Ne-

svady. Finále teda patrilo domácim tímom. 

Po naozaj tuhom boji sa nakoniec z víťaz-

stva tešil usporiadateľský team MO MS Ne-

svady, zápas skončil výsledkom 1:0 pre MO 

MS Nesvady. Radosť bola obrovská, skoro 

taká, ako keď sa domov vrátili naši „zlatí 

chlapci” z MS v ľadovom hokeji.

Po odovzdaní putovného pohára boli muž-

stvá už v predstihu pozvané na II. ročník.

Konečné poradie: 1. MO MS Nesvady, 

2.  Allstars team Nesvady, 3.  Hurbanovo, 

4. X-Fan Nesvady, 5. Warios Kolárovo.

 Ondrej Kelemen

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Ramóna Lakatosová, Ľuboš Lakatos, 

Alejandro Lakatos, Denis Litavský, 

Panna Grünvald Šimonič, Noe Pálenkáš



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Gabriel Mikle –  Ildikó Košanová 

 Igor Asztalos –  Lucia Zsoldosová, 

 Marián Suček –  Paulína Bugaňová, 

 Štefan Pšenák –  Monika Madarászová, 

 Tomáš Kelemen –  Nikoleta Dudáková, 

 Ladislav Kovács –  Valéria Ižácka



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

František Mátyus (54), Dobosi Gyu-

la  (70), Augustína Fujaszová (79), Mária 

Mészárosová (73), Németh Ernő (81), 

Ľubor Vrábel (58), Lakatos Gyula (52)

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 november 9-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 9. novembra!

Hirdetés – Inzercia
Eladó házi fehér- és vörösbor. 

Tel.: 0907/052 362.



Predám domáce biele a červené víno. 

Tel.: 0907/052 362.



Eladó jó állapotban lévő többfunkciós 

babakocsi. Tel.: 0915/549 564.



Predám viacfunkčný kočík v dobrom 

stave. Tel.: 0915/549 564.
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Hokejbalový turnaj

Helyreigazítás
Lapunk szeptemberi számának 3. és 6. oldalán téves adatot közöltünk. Az első hivatalos 

naszvadi találkozóra 1995-ben került sor, azaz az idei találkozó már a nyolcadik volt.

Olvasóink szíves elnézését kérjük. -szerk.-

Köszönetnyilvánítás
Szerettünk elvesztése mély sebeket ejtett szívünkben. 

Ezért szeretnénk köszönetünket kinyilvánítani mindazoknak, 
akik osztoztak fájdalmunkban és szeretett halottunkat 

DOBOSI Gyulát 
2012. szeptember 22-én elkísérték utolsó útjára.

Köszönjük a sok koszorút és virágot, egyben köszönetet mondunk 
a Csemadok énekkarának is. A gyászoló család


