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Szívélyes légkör fogadta községünkben október 18-án Szlovákia 

köztársasági elnökét Ivan Gašparovičot. A ragyogó napsütésben töb-

ben is kijöttek a Fő térre, hogy részesei legyenek egy olyan esemény-

nek, mely történelmi jelentőséggel bír a község életében, hisz modern 

kori történelmünkben első ízben köszönthettünk államfőt közsé-

günkben. Dr. Haris József polgármester meghívását elfogadva a köz-

társasági elnök limuzinja délután a  megbeszélt időpontra, 14 órára, 

szinte percre pontosan meg is érkezett. Ivan Gašparovičot községünk 

polgármestere Dr. Haris József, alpolgármestere Molnár Zoltán, vala-

mint a hivatalvezető Ján Luca fogadták. Mindazok számára, akik ilyen 

eseményen még nem vettek részt, érdekességként hatottak az államfő 

érkezését megelőző különböző biztonsági intézkedések. A községi hi-

vatal termeit gondosan átvizsgálták, többek közt azt a virágcsokrot is, 

melyet az államfő kapott az érkezésekor.

Az elnök személyi testőrségének tagjai úgy vigyázták az államfő biz-

tonságát, hogy az újságíróknak szinte lehetetlen volt jó felvételeket ké-

szíteni az eseményről. A közel négy órán át községünkben tartózkodó 
államfő látogatásának célja elsősorban az új főtér ünnepélyes átadása 

volt. A környező települések jelenlévő polgármesterei, a helyi önkor-

mányzat képviselői, és a  kivitelező vállalatok képviselői bemutatása 

után az állami himnusz következett, melyet a Maranata fúvószenekar 

előadásában hallhattunk, majd sor került az ünnepi felszólalásokra.

Községünk polgármestere ünnepi beszédében történelmi visszate-

kintésként elmondta, hogy a jelenlegi főtér sorrendben immár harma-

dik a község történelmében. Ivan Gašparovič felszólalásában az ösz-

szefogás jelentőségét hangsúlyozta, követendő példaként hivatkozva 

községünkre mint többnemzetiségű településre.

Az ünnepélyes átadást követően az államelnök a főtér megtekintése 

közben többeknek kezet adott, és néhány mondat erejéig szót váltott 

a jelenlévőkkel.

Ezt követően az ipari parkot tekintette meg, majd Carlo Vaccari, 

a  Ferplast tulajdonosa fogadta a  köztársasági elnököt. Az államfő 

a községünkben tett látogatása végén az NTV-nek adott nyilatkoza-

tában megköszönte a szívélyes fogadtatást, s egyben további sikereket 

kívánt a község lakóinak. Holop Ferenc 

(A szerző felvétele)

Első államfői látogatás Naszvadon

A Naszvadiak Polgári Egyesülete a Mikulással együtt 

minden gyereket és felnőttet meghív a 

MIKIestre 
2012. december 8-án, 16 órára a főtérre.

Program:

16 ó:  Mikulás érkezése meseországból, ajándékosztás (már 

aki megérdemli)

18 ó  Zenebona térzene a DANIEL SPEER BRASS együttessel

A szervezők ajándéka: 

felnőtteknek forralt bor, gyerekeknek meleg puncs.

A Mikulással sikerült megegyeznünk: ha a „jó” gyerekek 

szülei eljuttatják hozzánk az ajándékokat december 8-án 

10-től 15 óráig a községháza előtti parkolóba, akkor miután 

a Mikulás este megérkezik szánján Naszvadra, 

azokat névre szólóan átadja.

Mindenkit szeretettel várunk ezen a MIKIesten!

A Mikulás és a NPE

Bővebb tájékoztatás: 0905/344 398, Kelemen Zoltán és 

0905/723 602, Dobosi Róbert, 

e-mail: info@novumnaswod.sk

MEGHÍVÓ
Občianske združenie Nesvadčanov spoločne s Mikulášom 

pozýva všetky deti a dospelých na 

MIKIvečer, 
ktorý sa uskutoční 8. decembra 2012 

o 16 hod. na hlavnom námestí.
Program:

16 hod.  Príchod Mikuláša zo sveta rozprávok, rozdávanie 

darčekov (pre tých, ktorí to si aj zaslúžia)

18 hod.  Pouličná hudba so skupinou DANIEL SPEER BRASS

Darček od usporiadateľov: 

pre dospelých varené víno, pre deti teplý punč.

Podarilo sa nám dohodnúť s Mikulášom: 

rodičia „dobrých” detí majú možnosť 8. decembra 

od 10 hod. do 15 hod. odovzdať darčeky na parkovisku 

pred obecným úradom. Po príchode Mikuláša na saniach 

do našej obce tieto darčeky na meno rozdá.

Každého srdečne očakávame na MIKIvečeri!

Bližšie informácie: 0905/344 398, Zoltán Kelemen 

a 0905/723 602, Róbert Dobosi, 

e-mail: info@novumnaswod.sk

POZVÁNKA
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Ústrednou témou zasadnutia, ktoré sa konalo 25. októbra, 
boli hodnotiace správy školských zariadení. Ešte pred týmto 
bodom poslanci prerokovali správu o stave pohľadávok obce. 
V odpovedi na poslaneckú otázku ohľadom riešenia pohľadá-
vok exekúciou starosta uviedol, že úspešnosť takéhoto opat-
renia v prípade relatívne malého dlhu môže byť veľmi neistá, 
pretože vynaložené náklady môžu presiahnuť výšku vymoženej 
pohľadávky.

Potom nasledovali spomenuté odborné správy základných 
a materských škôl, školských klubov, jedální a centra voľného 
času za školský rok 2011/2012. Niekoľko zaujímavých údajov 
z rozsiahleho materiálu: v uplynulom školskom roku navštevo-
valo miestne základné školy 341 žiakov, z toho 204 slovenskú, 
137 maďarskú školu; do školských klubov chodilo 116 detí, cel-
kový počet detí v materských školách bol 139; v školskej jedálni 
za jeden mesiac vydali v priemere 1 379 obedov; na jednorazo-
vých podujatiach organizovaných centrom voľného času sa zú-
častnilo 5 646 záujemcov. Keďže poslanci mali ku každej správe 
poznámku alebo otázku, diskusia trvala pomerne dlho. Nako-
niec zastupiteľstvo prijalo uznesenie schvaľujúce všetky správy, 
doplnené o bod, ktorým žiada ministerstvo školstva o riadne 
a včasné zásobovanie učebnicami a učebnými pomôckami.

V rámci riadnych bodov rokovania nasledovalo vyhodnote-
nie priebehu Nesvadských dní a Stretnutia Nesvadčanov spolu 
s vyúčtovaním podujatia, z ktorého vyplýva, že celkové nákla-
dy predstavujú 13 781 eur, príjem z prenájmu predajných miest 
činí 1 367 eur.

Prvým z rôznych bodov bola žiadosť spoločnosti KRAMIX 
o  odkúpenie nehnuteľnosti. Kolárovská fi rma má záujem 
o prázdny pozemok oproti hlavnému námestiu, aby k adminis-
tratívnej budove na Obchodnej ulici č. 28 pristavala vlastné ob-
chodné priestory. Poslanci dali predbežný súhlas na odpredaj 
pozemku (9 hlasov za, traja sa zdržali) s podmienkou, že záu-
jemca splní stanovené požiadavky.

Opätovnú žiadosť cirkevného zboru evanjelickej cirkvi o po-
skytnutie fi nančného príspevku na opravu organu navrhli pos-
lanci riešiť v rámci pripravovaného rozpočtu na rok 2013.

Nasledovalo predĺženie zmlúv o nájme obecných bytov pre 
Evu Urbánovú (Športová 4), resp. pre deväť nájomcov bývajú-
cich na Obchodnej ulici č. 11, všetkým na obdobie troch rokov.

V ďalšom priebehu rozhodli poslanci o nákupe pôdy: v rám-
ci prebiehajúcich jednoduchých pozemkových úprav dochádza 
k zjednoteniu pozemkov, čím sa zvýši hodnota obecného ne-
hnuteľného majetku. Súbežne s úpravami obec vykupuje pôdu 
v piatich lokalitách nesvadského katastra.

Nasledovalo uznesenie, ktorým poslanci rozhodli o  podaní 
žiadosti pre projekt výmeny otvorových výplní materských škôl 
a  zdravotného strediska, ktorý bude fi nancovaný z prostried-
kov získaných z Environmentálneho fondu.

V poslednom bode bolo jednohlasne schválené prijatie pre-
kleňovacieho úveru vo výške 47 223 eur na vyplatenie posled-
nej faktúry za stavebné práce na hlavnom námestí, pričom 95 % 
uvedenej sumy následne vráti obci riadiaci orgán investičného 
projektu.

Zoltán Takács

Az október 25-én lezajlott ülés központi témája az oktatási 
intézmények rendes éves beszámolója volt. A rendes napiren-
di pontok között a  képviselők előbb megtárgyalták a  kinn-
levőségekről szóló negyedéves jelentést. A  polgármester 
képviselői kérdésre válaszolva elmondta, hogy az adósokkal 
szemben kezdeményezett végrehajtás hatékonysága erősen 
kétséges, mivel aránylag kis tartozás esetén a ráfordított ösz-
szeg nagyobb lehet, mint a behajtott követelés.

Ezután következtek a  2011/12-es tanévre vonatkozó, fent 
említett szakmai beszámolók, melyeket az iskolák, óvodák, 
napközi otthonok, iskolai éttermek és a  szabadidőközpont 
terjesztett a  testület elé. Néhány érdekesebb adat a  terjedel-
mes anyagból: a  múlt iskolaévben 341 diák látogatta a  helyi 
iskolákat, ebből 204 a szlovák, 137 pedig a magyar nyelvű in-
tézményt; napközibe (ahogy ma hívjuk: iskolai klubba) 116 
gyermek járt; az óvodások összlétszáma 139 volt; havonta át-
lagosan 1 379 ebéd készült az iskola éttermében; a szabadidő-
központ egyszeri rendezvényein 5 646 érdeklődő fordult meg. 
Mivel a  képviselőknek az összes anyaggal kapcsolatban volt 
megjegyzésük vagy kérdésük, a  vita meglehetősen hosszúra 
nyúlt. Végül egy, a megfelelő és pontos tankönyvellátást sürge-
tő, az oktatásügyi minisztériumnak címzett ponttal kiegészít-
ve fogadta el a testület a beszámolókat jóváhagyó határozatot.

Ugyancsak rendes napirendi pont volt a Naszvadi Napok és 
Naszvadiak Találkozójának lebonyolítását taglaló anyag, illet-
ve az esemény pénzügyi elszámolása. Utóbbiból kiolvasható, 
hogy a rendezvény összköltsége 13 781 euró volt, az árusok, 
mutatványosok által befi zetett helypénz összege 1 367 euró.

Az egyéb pontokban elsőként a KRAMIX Kft . vételi aján-
lata került megtárgyalásra. A  gútai cég a  főtérrel szembeni, 
üresen álló telket vásárolná meg, hogy a szomszédos, Üzlet-
sor utca 28. sz. alatti irodaépülethez hozzáépítse saját üzlet-
házát. A képviselők 9 igen és 3 tartózkodás mellett előzetes 
beleegyezésüket adták az adásvételhez, melyre azonban csak 
a megszabott feltételek teljesítése mellett kerülhet sor.

Az evangélikus egyházközség ismételt beadványát, melyben 
a  templom orgonájának javításához kérnek anyagi támoga-
tást, a jövő évi költségvetés terhére javasolta megoldani a tes-
tület.

Majd lakásbérleti szerződéseket hosszabbítottak Urbánová 
Eva (Sport u. 4.), illetve az Üzletsor utca 11. sz. alatt lakó ki-
lenc bérlő részére, további 3-3 évre.

Földvásárlásról döntött a következő pontban a testület: a ta-
valy megkezdett részleges földrendezéssel a község tagosítani 
szeretné a birtokában levő telkeket, növelve ezzel meglévő in-
gatlanvagyona értékét. Ezzel párhuzamosan a naszvadi határ 
öt különböző pontján vásárol fel földet.

Ezután az egészségügyi központ és az óvodák nyílászárói-
nak cseréjét határozták el a képviselők, amit a Környezetvé-
delmi Alapból lehívott összegből fi nanszíroz majd a község.

Végül 47 223 eurós rövid lejáratú hitel felvételét szavazták 
meg egyhangúan, melyből a  főtér átépítésével kapcsolatos 
utolsó számlát egyenlíti ki a  község, hogy aztán az összeg 
95 %-át uniós forrásból kapja vissza.

 Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
22. üléséről

Z 22. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Milí priatelia. Vonku nám silno fučí vie-

tor, teploty nám klesajú pod bod mrazu, 

lístie zo stromov je už opadané na zemi, 

v domácnosti už musíme zapnúť radiátory 

a v televízii vidíme reklamu na to, akú naj-

úžasnejšiu ponuku telefónneho paušálu si 

budeme môcť nájsť pod vianočným strom-

čekom. 

To všetko a  mnoho iného nám ukazuje 

na to, že sa blíži zima a  s  ňou aj obdobie 

Vianoc. Nechcem byť ako naši telefónny 

operátory a už teraz hovoriť o Vianociach, 

aj keď oni majú značný náskok a začali už 

v októbri.

Ale predsa len, pri pohľade do kalendára 

vidíme, že o pár nedieľ začne advent, a ad-

vent je známy ako obdobie príprav. Preto 

som sa rozhodol dnes zamyslieť sa nad Via-

nocami.

Dúfam, že nie len ja, ale všetci sa zamys-

líme. Pretože je to potrebné, v tejto dnešnej 

dobe, kedy sa na nás z obrazovky, rozhlasu, 

obchodov a z ulíc valia všemožné reklamy, 

ktoré sa snažia z  Vianoc urobiť karikatúru 

toho, čo v skutočnosti Vianoce znamenajú. 

Snažia sa nám nahovoriť, že najdôležitejšia 

vec na Vianociach je nový mobil s najneko-

nečnejším paušálom, mať na stole vychla-

dený osviežujúci nápoj z červeného vianoč-

ného kamióna, ktorý každý rok chodí po 

uliciach miest, ale nikto ho ešte nikdy ne-

videl a vydržať nejesť až do večera, aby sme 

uvideli zlaté prasiatko.

Čo je teda na Vianociach najdôležitejšie? 

Možno sme sa ešte ani sami nezamysleli nad 

tým, čo je počas Vianoc tým, na čo máme 

zameriavať našu pozornosť. Možno ani ne-

máme čas sa nad niečím takým zamýšľať 

počas Vianoc. Nakupovanie na sviatky je 

v predvianočnom čase v plnom prúde, tre-

ba nakúpiť darčeky, potraviny na pečenie, 

ozdoby a všetko ostatné. Treba poupratovať 

celý dom predtým, než vôbec človek pri-

stúpi k ostatným povinnostiam. A ak je to 

všetko hotové, tak potom treba stráviť čas aj 

s rodinou, ktorej sa nemáme až tak veľa času 

venovať cez bežný rok.

Neostáva nám veľa času rozmýšľať nad vý-

znamom Vianoc. A ak aj nad ním rozmýš-

ľame, všetko okolo nás sa nám snaží pove-

dať, že zmyslom Vianoc je niečo úplne iné. 

Všetky ostatné odpovede, ktoré počúvame 

z  televízie, z  rozhlasu, z  ulíc našich miest 

a dedín, z reklám a odvšadiaľ nám hovoria, 

že zmyslom Vianoc je všetko možné, len nie 

to, čo je skutočným zmyslom Vianoc.

Všade vidíme krásne veci a  ozdoby, 

a  máme pocit, akoby ozdobnosť, krása 

Vianoc bola tým zmyslom. Pre niekoho sa 

práve toto stáva zmyslom Vianoc. Alebo 

sa všetko okolo nás snaží povedať, že je to 

jedlo, ktoré je významom Vianoc. Kapor, 

kapustnica, polievka, koláče, medovníky, 

všetko možné, čo si len vieme vymyslieť, 

a  čo sa dá jesť patrí k  Vianociam v  našej 

kultúre rovnako ako darčeky pod stromče-

kom. Alebo darčeky... pre ľudí sú darčeky 

zmyslom Vianoc, obdarovať sa, obdarovať 

blízkych, prijať darčeky, tešiť sa z nich. Ob-

chádzame okolo stromčeka a čakáme, či už 

náhodou nie je ten správny čas na ich roz-

balenie. Ale ani v  darčekoch nie je zmysel 

Vianoc ukrytý.

Sami pri tom všetkom vnímame, že nám 

čosi uniká, že zmysel a význam Vianoc nám 

uteká pomedzi prsty. Nevieme ho nájsť. 

Avšak Biblia nám ukazuje jeden príbeh, 

ktorý nám hovorí o  tom, čo je skutočnou 

podstatou Vianoc.

Je to vianočný príbeh narodenia Božie-

ho Syna, Ježiša Krista na túto zem. Isto ho 

poznáme, nejdem ho tu opisovať, môžeme 

si ho nájsť v  Biblii. Tento vianočný príbeh 

nám ukazuje na to, že žiadna ozdoba, žiad-

ne dobré jedlo a  užitie si Vianoc a  žiadne 

najdrahšie darčeky, ktoré nájdeš pod strom-

čekom sa nemohli, a ani dnes nemôžu vy-

rovnať skutočnosti, že Boží Syn, Boh sám, 

sa narodil na zem ako malé dieťa. Boh sa 

rozhodol žiť život človeka, byť pokúšaný, za-

kúšať všetko to, čo zakúšame my. Prežiť to, 

čo prežívame my preto, aby nám rozumel 

a preto, aby nám pripravil cestu. A to všet-

ko len preto, aby ho neskôr zbili, zavesili na 

kríž a popravili. Kvôli nám. Kvôli mne. Kvôli 

tebe. Aby sme my mali zmierenie s Bohom. 

Aby sme ho mohli spoznať, uveriť v  Neho 

a vyznať, že cez Jeho smrť máme možnosť 

prijať Božie požehnanie, Božiu milosť a več-

ný život s ním.

To je význam a zmysel Vianoc. To je via-

nočný príbeh v plnej kráse. Príbeh o naro-

denom Božom synovi, v ktorom ľudstvo má 

možnosť prijať odpustenie svojich hriechov 

a priestupkov a nájsť v ňom zmierenie s Bo-

hom.

Ja nám všetkým prajem, aby sme tento 

zmysel a  význam Vianoc mohli pochopiť 

a uvedomiť si už teraz, kedy do Vianoc ešte 

ostáva nejaký ten týždeň. Aby nám neuni-

kal v spleti rôznych iných falošných zmyslov 

Vianoc, ktoré sa nám bude snažiť podstrčiť 

tento svet skrze rôzne zdroje v  najbližších 

týždňoch, ale aby sme rozmýšľali nad tým, 

čo sa v skutočnosti stalo na Vianoce, 2000 

niečo rokov dozadu v malom meste Betle-

hem. A aby sme rozmýšľali nad tým, že to, 

čo sa tam stalo, sa stalo kvôli nám. Kvôli 

mne, kvôli tebe, kvôli tomu, aby sme my 

mohli mať večnosť s Bohom.

 Martin Tobak, kazateľ

Pre dušu

Krúžok šikov ných rúk pri Miestnej or-

ganizácii Matice slovenskej (MO MS) pra-

cuje od septembra 2012. Krúžok navšte-

vujú ženy rôznej vekovej kategórie, deti 

aj mládež. Stretávajú sa pravidelne každý 

nepárny týždeň v  pondelok dvakrát me-

sačne. Pri práci využívajú svoju kreatívnosť 

a fantáziu. Odovzdávajú si vzájomne svoje 

skúsenosti, zručnosti, radi sa učia jedna od 

druhej. Robia paličkovanú čipku, háčkujú, 

štrikujú, každá robí to, čo má rada.

20. októbra sa vhodne využil voľný čas. 

Zorganizoval sa kurz maľovania na sklo, 

ktorý viedla členka združenia maliarov 

Natália Blaškovičová z  Nových Zámkoch. 

O maľovanie na sklo bol záujem u dospe-

lých i detí. Naučili sa rôzne techniky maľ-

by na sklo, porcelán a keramiku. Každý si 

domov zobral svoje prvé umelecké diela. 

Kurz sa veľmi vydaril. Tešíme sa na ďalší - 

maľovanie na hodváb.

Ak máte záujem sa naučiť niečo nové, 

alebo niečo nové nás naučiť, príďte medzi 

nás, každý je vítaní.

Kontakt: 0908/716 758

 Výbor MO MS

Krúžok šikovných rúk 
pri MO MS v Nesvadoch

uvideli zlaté prasiatko ykapustnica polievka koláče meeeddddododovníkyyy

Čo v skutočnosti 
Vianoce znamenajú
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Az első szándék szerint ez az írás 

Kerekesné dr. Nemes Máriáról szólt vol-

na, annak kapcsán, hogy a  szeptemberi 

Naszvadiak Találkozójakor az idei, fél 

kerek életjubileuma alkalmából a község 

önkormányzata Köszönőlevéllel méltatta 

hosszú ideje tanúsított emberi és em-

berséges magatartását, szakmai pályáját, 

szülőfalujához való mélységes kötődését, 

a  kitelepített naszvadiak és a  szülőfalu 

közötti kapcsolatok ápolásában kifejtett 

ténykedését. Aztán, ahogy íródni kezd-

tek e sorok, rá kellett jönnöm, megke-

rülhetetlen, hogy ne szóljak idősebb 

Nemes Andrásról, az édesapáról, ifj abb 

Nemes Andrásról, az öcsről, és legalább 

nevének megemlítésével a  pár éve el-

távozott Nemesné Paluska Irénről, az 

édesanyáról. Számomra ugyanis ők így 

négyen, a Nemesék. A család, amely - tu-

dom - ezer szállal kötődik a településhez, 

Naszvadhoz.

Ritkán zajlottak nélkülük az elmúlt bő 

másfél évtizedben a Naszvadiak találko-

zói, a húsvéti körmenetek, az évfordulós 

és egyéb ünnepségek. Bármelyikükről is 

írnék külön, számomra mindnyájan ott 

vannak. Hárman közülük itt is születtek. 

Az édesapa, az édesanya és 1947 márciu-

sában Mária.

„1947 tavasza nagyon zordon köszön-

tött a  naszvadiakra. Édesapám mindig 

úgy emlegette, hogy amikor megszülettem 

olyan hideg volt, hogy a  kocsikerék törte 

a jeget, amikor a gyermekkocsit hozta haza 

Bogyóvárba... Aztán eljött az augusztus 

közepe édesapám elmesélése szerint kivit-

tek a Nyitra partra, hogy megfürösszenek 

a Nyitra vizében, merthogy naszvadi lány 

nem nőhet fel anélkül, hogy ne fürödne 

a  Nyitrában. Augusztus 20-án vagonba 

rakták a  családunkat...” - olvasom egyik 

ünnepi beszédének szövegében.

A családot számtalan naszvadi család-

dal együtt Császártöltésre telepítették. 

A  fi ú, Bandi már ott született. Az ide-

genből jötteket természetesen nagyon 

nehezen fogadta be a falu közössége. Ke-

ményen kellett bizonyítaniuk, hogy nem 

alábbvalók a helybélieknél. Az édesapa id. 

Nemes András itthon földműves vagyis 

kétkezi munkás volt, fuvarosként külön-

böző útépítéseknél is dolgozott. Egy ide-

ig Császártöltésen is a  föld lett a  család 

megélhetési forrása. Később a család át-

került Bácsalmásra, ahol 1954-től 1982-

ig nyugdíjba vonulásáig tizenhat éven át 

a bácsalmási állatkórházban, majd a he-

lyi termelőszövetkezetben állatfelcser-

ként dolgozott. Azok közé tartozott, akik 

tudták, hogy csak tudásukkal, és sokszor 

szinte emberfeletti teljesítménnyel tudják 

bizonyítani egyenlőségüket. Ez az életfel-

fogás két gyermekébe is mélyen belene-

velődött. Negyvenhárom évesen szerzett 

érettségit a  kiskunhalasi Mezőgazdasági 

Technikumban.

2001-ben megjelent az „Egy ember-

öltő” önéletrajzírását Naszvad Község 

Polgármesteri Díjával tüntette ki dr. 

Haris József polgármester és a  naszvadi 

önkormányzat. Megtisztelő, hogy idén 

a  90. születésnapjára rendezett ünnep-

ségen Budakeszin dr. Haris József, pol-

gármester és Holop Ferenc barátom 

társaságában magam is ott lehettem, és 

tolmácsolhattuk az otthoniak üdvözletét, 

jókívánságait.

„...tanuld meg lánka, mindent elvehet-

nek az embertől, csak a tudását, a becsü-

letét és az önbecsülését nem” - volt Mária 

útravalója annak idején, megtetézve még 

azzal, hogy „...te felvidéki magyar kislány 

vagy, te nem engedheted meg magadnak, 

hogy második légy... neked bizonyítanod 

kell!” És Mária bizonyított. A  Szegedi 

Orvostudományi Egyetem Gyógyszeré-

szeti Karán szerzett diplomát, majd dok-

tori címet. Szakmai pályája csúcsaként 

a  Magyar Egészségügyi Minisztérium 

Gyógyszerészeti Főosztályának főosz-

tályvezetőjeként ténykedett 1996-2001 

között. Közben mindmáig megmaradt 

egyszerű, naszvadi „lánkának”. Az egy-

szerűség és mások megbecsülése szin-

tén ott volt a mindenkori apai intelmek 

között. Megmaradt azon naszvadinak, 

akikre szakmai pályája, emberi magatar-

tása és életútja kapcsán joggal lehet büsz-

ke a naszvadiak mindenkori közössége.

Nővéréhez és édesapjához hasonló sze-

rénysége és közvetlensége révén sokunk 

számára csak „nemesbandiként” ismert, 

a  már Magyarországon született ifj abb 

Nemes András. Végzettsége szerint jo-

gász, ha hivatalosan írják a  nevét és ti-

tulusait, akkor Dr. Nemes András PhD., 

a  Semmelweis Egyetem Testnevelési és 

Sporttudományi Karának docenseként 

titulálják őt. Hosszú éveken át ő volt 

a Testnevelési Kar tanszékvezetője is. Mi, 

itthoniak, viszont fantasztikus harmoni-

kajátékát csodáltuk meg egy-egy rendez-

vényen, és nótáztunk át vele egy-egy fél 

vagy akár egész éjszakát is.

Mária már többször idézett ünnepi 

beszédét olvasva sokáig tépelődtem két 

idézet között, melyik is lehetne méltó 

befejezése írásomnak. Úgy döntöttem, 

az alábbit választom. Jól, vagy nem jól? 

Nem tudom. Mária, András bácsi, és 

Bandi barátom majd talán tudják:

„...tizenkét éves voltam, mikor elérke-

zett az a nap, amikor először mehettem el 

szülőfalumba. Karácsony volt, és az éjfé-

li misére mentünk el szüleimmel. Életem 

egyik legnagyobb élménye, talán akkor 

értettem meg szüleim fájdalmát. A  világ 

sok díszes katedrálisát, dómját láttam, 

megcsodáltam több száz éves kis kápol-

nákat, de a  naszvadi templom azon az 

éjszakán a  világ nyolcadik csodája volt. 

Igaznak találtam, hogy kétszer imádkozik 

az, aki énekel. Azon a karácsonyi éjszakán 

a  naszvadi templomot felvitte az egekig 

a naszvadiak éneke. Akkor láttam apámat 

először sírni. Azóta is, ha igazi áhítatra 

vágyom, a kicsi naszvadi templom Mária 

szobra jelenik meg lelki szemeim előtt.”

 Németh Gyula 

Fotók: Holop Ferenc

Naszvadiak...
Mottó:

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

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

Ifjabb Nemes András

Idősebb Nemes András

Nemesék
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Ha a kegyetlen, negatív történések, események listáját állítanánk 

fel, vagy azokat rangsorolnánk, az 1947/48-ban végrehajtott kitele-

pítés bizonyára előkelő helyen szerepelne a nem éppen dicsőséges 

skálán. A közép-európai történelem, az emberi életbe való, egyik 

legdurvább beavatkozásának során kerültek naszvadiak Magyar-

ország erőszakkal kirajzolt 

mai területére, több tucat 

helyszínre szétszórva. Ha-

jós és Császártöltés egy-

egy település azok közül, 

ahol évtizedes kirekesztett-

ség után új otthonra leltek 

volt honfi társaink.

Hajósra 17 naszvadi csa-

lád, 71 fő, a  szomszédos 

Császártöltésre pedig 112 

naszvadi család, 484 fő ke-

rült akarata ellenére. Mint 

a  legtöbb magyarországi 

településen, ahová felvidé-

ki magyarokat telepítettek, 

így Hajóson is megalakult 

a  felvidékieket összefogó 

szervezet - Hajósi Felvidé-

kiek Kulturális Egyesülete, amely magába foglalja a császártöltési 

felvidékieket is. Tőlük érkezett a meghívás, melynek köszönhetően 

újabb baráti és családi kapcsolatok alakultak ki és újultak meg.

Mint minden meghívásnak, a  hajósi kultúregyesület meghí-

vásának is örültünk, és enyhe lámpalázzal vártuk a  találkozást 

azokkal az emberekkel, akiknek fontos a múlt, a megemlékezés 

a múltban történt eseményekre még akkor is, ha az éppen 

embertelenségre, az emberi jogok 

meggyalázásá-

ra, emberi 

tragédiákra emlékeztetnek.

Az előzetes egyeztetések alapján 2012. október 

27-én reggel keltünk útra a  Búzavirág éneklőcsoport, a  Viza és 

a Sústya citerazenekar tagjaival, hogy részt vegyünk a 65 évvel ez-

előtti kitelepítés emlékére rendezett kulturális összejövetelen, és 

megismerkedjünk a  hajósi és a  császártöltési volt naszvadiakkal, 

a  más településekről kitelepítettekkel, azok leszármazottjaival és 

végül, de nem utolsó sorban a  született hajósiakkal. Érkezéskor 

a baráti fogadtatást a Kovács Családi Borpincészet vendégfogadó-

jában elfogyasztott ebéd követett majd egy rövid megbeszélés után 

a befogadó családok - Gyűrűsi Ferenc, Haris Boldizsár, Haris Gyu-

la, Krajnik Attila, Soltész Éva, Gál János, Dobosi László, Ledniczki 

János, Leiné Dobosi Irén, Bodnár Gyula és Kovács Sebestyén 

(többségében volt naszvadiak, illetve leszármazottjaik) segítsé-

gével mindenki elfoglalta 

szálláshelyét. Az elszálláso-

lás után közös kastélyláto-

gatás következett, majd jö-

hettek az előkészületek az 

esti műsorra, mely a  mű-

velődési központ otthonias 

nagytermében volt.

Balogh Gyárfás pedagó-

gus, iskolaigazgató, a  Ha-

jósi Felvidékiek Kulturá-

lis Egyesületének elnöke 

megnyitó, üdvözlő szavai 

után a helyi iskolások mű-

sora következett, amely-

ben nagy meglepetésünk-

re naszvadi mondókákat 

adtak elő gyermeki tiszta-

sággal. Őket a  helyi 

óvoda pedagógu-

saiból, az erre az alkalomra összeállt 

kórus követett műsorukat naszvadi dalokból állították 

össze. (folytatás a 7. oldalon) 

Hajós - Felvidéki Kulturális Találkozó

töltési 

etően 

g.

eghí-

ozást 

ezés 

re naszvadi mondókákat 

adtak elő gyermeki tiszta-

sággal. Őket a  helyi 

oda pedagógu-

ból, az erre az alkalomra összeállt 

órus követett műsorukat naszvadi dalokból állították

a múltban történt eseményekre még akkor is, ha az éppen 

embertelenségre, az emberi jogok 

meggyalázásá-

ra, emberi 

tragédiákra emlékeztetnek.

Az előzetes egyeztetések alapján 2012. október 

kó

óvo

saib

kó

össze. (folytatás a 7. oldalon(( ) 
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Mélyen Tisztelt Polgármester Úr!

Még most is mély megrendüléssel és há-

lás tisztelettel gondolok vissza a 2012. szep-

tember 14-i  ünnepi önkormányzati ülés-

re. Csodálatos érzés volt, hogy a  szülőfalu 

megemlékezik egy méltatlan szülöttjéről is, 

hisz nem volt módom arra, hogy valaha is 

tegyek valamit ezért a községért. Maximum 

beszélgetés szintjén említettem néhány 

gyógyszergyár vezetőjének, hogy érde-

mes lenne körülnézni Felvidéken is akkor, 

amikor külkapcsolataikat építgetik. Büszke 

voltam mindig arra, hogy Naszvadon szü-

lettem. Emlékszem, egyszer az Egészségügyi 

Minisztérium Gyógyszerügyi főosztályve-

zetőjeként tárgyaltam a  gyógyszertámoga-

tás költségvetését a  Pénzügyminisztérium 

Naszvadi György nevű államtitkárával. 

Megkérdeztem tőle, hogy ismeri-e a  nevét 

adó községet Felvidéken. A válasz nemleges 

volt, de nem sokkal később telefonon meg-

keresett és elmondta, hogy magánember-

ként elment Naszvadra és megnézte a köz-

séget és büszke, hogy ilyen szép helyhez 

kötődik a neve. Jó érzés volt.

Nagyon meghatódtam, hogy lehetőséget 

kaptam arra, hogy elmehessek az énekkari 

próbára. Fiatal koromban egy elég nagy lét-

számú vegyes kar tagja voltam, megcsodál-

tam az akkor nekem idősnek tűnő férfi akat, 

nőket, hogy mi hajtja őket esténként a sok 

áldozatot követelő énekkari próbákra. Aztán 

később megértetem, hogy az együtt éneklés 

talán olyan, mint a közös ima, meg van a kü-

lön varázsa. Ez mégis más volt, szívet szo-

rongató, könnyeket előcsaló énekkari próba 

volt. Ismertem a dalokat, együtt énekeltem 

a kórussal, de patakokban folyt a könnyem, 

nem magamért, azokért a  naszvadiakért, 

akik valamikor otthon Naszvadon énekelték 

ezeket a nótákat, de már a világban szétszór-

va pihennek idegen földben. Dédszüleim, 

nagyszüleim, és szüleim, rokonaim ki nem 

mondott fájdalma, elhallgatott hazasóvárgá-

sa csalta ki a könnyeket. Hányszor hallottam 

gyerekként ezeket a dalokat borozgató fi atal, 

idős férfi ak „mulatozása” közben, és jaj de 

nem értettem, amit ma már értek, hogy mit 

is jelent a „sírva vigad a magyar”. Köszönöm 

az énekkarnak, hogy elénekelték nekem 

a  „Szülőfalum” című dalt. Nagyon jó volt 

otthon lenni Naszvadon. Köszönöm Önök-

nek, különösen Önnek (Neked) Polgármes-

ter úr, hogy gondoltatok rám.

Nem jó kifejezés, hogy büszke vagyok 

erre az emléklapra, nem, nem büszke, meg-

hatódott és hálás szívű, és nagyon, nagyon 

boldog, valahányszor visszagondolok erre 

a nem mindennapi ünnepségre. 

Mély tisztelettel köszönöm meg a fi gyel-

mességet az egész naszvadi önkormányzat-

nak és polgármesterének.

 Kerekesné dr. Nemes Mária

Budakeszi, 2012. október 1.

A Naszvadiak Találkozójának margójára
Aktuális számunkban Németh Gyula a „Naszvadiak” állandó rovatában 

a Nemes családról ír. Arról a Nemes családról, amelynek egyik tagja a lenti 

levél írója is egyben. Nemes Mária, a 2012 szeptemberében megrendezett 

„Naszvadiak Találkozója” alkalmából kapott községi kitüntetést, amelyet 

többek között az alábbi sorok megírásával köszönt meg. Mária bizonyára 

nem veszi rossz néven, hogy levelét megosztjuk több mint 1 500 hazai, és 

kb. 150 kitelepített naszvadi családdal, abban bízva, hogy az olvasókban 

is olyan mély megrendülést, és egyben örömöt szerez a levél olvasása, mint 

amit Mária átélt 2012. szeptember 14-én Naszvadon.

(folytatás a 6. oldalról) 

Ezután kezdődött a felvidéki műsor, ame-

lyet Dobosi Róbert a  Csemadok Naszvadi 

Alapszervezete elnökének rövid ismertetője 

nyitott meg. A közel egy órás műsorban fel-

váltva szerepeltek a  Búzavirág 

férfi , női, ill. vegyes csoport-

jai, ugyanúgy, mint a Sústya és 

a Viza citerazenekarok. Műsor-

végre nem maradhatott más, 

mint a közös nóta a nézőkkel, 

akik sokan voltak és elmondá-

suk szerint nagyon jól érezték 

magukat. Bár a  műsor véget 

ért, a  szórakozás tovább folyt 

az egyes családoknál, a  leg-

több helyen egészen hajnalig. 

A  hosszú éjszakai kalandot 

másnap a vasárnapi szentmise 

követte, majd pincelátogatás és 

kötetlen beszélgetés, meg per-

sze a  fi nomabbnál fi nomabb 

borok kóstolgatása egészen délutánig, ami-

kor is a gyülekező és a közös búcsúdal el-

éneklése után, amely nagyon sok részvevő-

nek könnyet csalt a szemébe, elbúcsúztunk 

és útnak indultunk haza.

Megbocsájthatatlan intézkedések sora 

történt 1947/48-ban, melyeknek követ-

kezményeire nem megfelelő a  közmon-

dás, hogy „Az idő begyógyítja a  sebeket”. 

Ezeket a mélyen lélekbe maró károkat az 

idő csak felszínesen tudja kezelni. A kite-

lepítettek elmondása szerint az ő sebeiket 

csak az elmúlás képes véglegesen megolda-

ni, mert amikor gondolatban visszatérnek 

1947-48-ba, ma is ugyanolyan erővel tör 

rájuk az a szívszaggató érzés, amely szinte 

egész életüket végigkísérte, a bizonytalan-

ság és a kivetettség érzése. Elmondják, el-

mesélik, majd újra elmondják, 

elmesélik, mindenkor vigyáz-

va arra, hogy a  találkozások 

hangulatát ne pecsételjék meg 

a rossz emlékekek.

Jó volt Hajóson, mondjuk 

mi naszvadiak, jó volt, hogy 

itt voltatok, mondják a  hajó-

siak, császártöltésiek. Köszö-

net a  szervezőknek, minden 

kedves befogadó családnak, 

vendéglátónak és nézőnek 

egyaránt, akik bármilyen for-

mában hozzájárultak a  talál-

kozó létrejöttéhez. Külön kö-

szönet Kovács Sebestyénnek 

és kedves feleségének, Editnek, 

a Kovács Borház tulajdonosainak és végül, 

de nem utolsó sorban Balogh Gyárfásnak, 

a Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete 

elnökének. D.R.





8

Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Hogyan kezdődött?

Szlávikné Tóth Gyöngyi: – 1971-ben az naszvadi alapiskolába sok tehet-

séges sportoló tanuló járt. A tehetségek felismerésére volt két lelkes peda-

gógus, Polgár József és Vlahy Jenő testnevelés szakos tanító, akiket a tanu-

lók nagyon szerettek. Futóversenyekre jártunk – csehszlovák bajnokságon 

többször részt vettük, még bajnokunk is volt. Az iskolai kézilabda ver-

senyeket sorra nyertük, és többször előfordult, hogy egy-egy mérkőzésre 

felkértek bennünket, ha éppen egy kézilabdatornán női csapat hiányzott. 

Mint diákok, azokon a meccseken is mindig nagyon jól szerepeltünk, pe-

dig nem csináltunk semmi mást, csak szívvel-lélekkel játszottunk, egymást 

buzdítva - segítve a pályán. Így születtek sorra sikereink, eredményeink.

A kézilabdások kiváló teljesítményére felfi gyelt egy akkori állami hivatal-

nok, Virág István, és megszólította a már említett testnevelés szakos tanítót, 

Polgár Józsefet, aki a labdarúgás elkötelezettje volt, valamint Hanzelík Kál-

mánt, az iskola akkori igazgatóját, hogy a  sok tehetséges gyerekből állít-

sanak össze egy kézilabdacsapatot. Így 1971-ben megalakult az első lány 

kézilabda csapat, a Slávia Naszvad, melynek edzője az akkori ifj ú testnevelés 

szakos tanító, Vlahy Jenő lett, és a csapat elkezdett bajnokságban szerepelni.

Hol edzettek?

Szlávikné Tóth Gyöngyi: – A községi hivatal mögött akkor még egy ku-

koricás volt, amit kitisztítottunk, eligazítottunk - lapátoltunk eleget. Ehhez 

a munkához nekünk lányoknak, szükségünk volt a fi úk segítségére is, és 

így közös erővel készült el az első földes kézilabdapálya Naszvadon.

A fi úk fi zikai munkát végeztek a pálya kialakításánál, de hogyan ala-

kult meg a fi ú kézilabdacsapat?

Szlávik József: – Polgár Józsefnek köszönhetően volt a  magyar iskolá-

ban iskolai fi ú kézilabdacsapat is. Jó eredményeket értünk el a környező 

iskolák csapatai elleni mérkőzéseken, ami távlati terveket engedett szőni 

a későbbiekben. Mivel egy iskolába, sőt, többen egy osztályba is jártunk, 

a pálya körüli munkákban szívesen részt vettünk, de nem csak mi. Nagyon 

sokan jöttek akkor a faluból, önzetlenül segítettek az emberek. A földpályát 

később egy nagyon elegáns salakpálya váltotta, melynek már rendes alapja 

volt. A harmadik, aszfaltozott pályához pedig már fedett lelátó is épült.

Mi, a későbbi fi úcsapat észre se vettük, hogy a lányok szinte összes edzé-

sén is már ott vagyunk, és a  foci mellett a  kézilabda is érdekel minket. 

Fokozatosan annyi fi ú összejött, hogy már egy önálló csapat lehettünk, 

és a lányok edzésein mi lettünk a pályán az ellenfél. Ekkor a lányok már 

egy éve bajnokságon szerepeltek, és felmerült a kérdés, hogy a jól teljesítő 

fi úcsapat miért ne vehetne részt a bajnokságban. Így hivatalosan 1972-ben 

bejelentették a fi úcsapatot is.

Mi az oka, hogy erről a csapatról ma már csak kevesen tudnak, mi 

történt vele?

Szlávikné Tóth Gyöngyi: – Talán a  lánycsapat tehet róla. Hogy miért? 

Volt egy év előnyünk a bajnokságban, mi is meneteltünk mindig feljebb 

és feljebb a  bajnokságban, évente egy osztállyal feljebb akárcsak a  fi úk. 

Abban az időben is, akárcsak ma, a sporthoz és a bajnoksághoz nagyon 

komoly anyagi háttérre volt szükség, és az akkori sportvezetők úgy látták 

jobbnak, ha a lánycsapatot menedzselik és támogatják anyagilag.

Szlávik József: – Az tény, hogy annak ellenére, hogy rövid ideig szere-

peltünk a bajnokságban, töretlenül haladtunk előre. 1972 őszén a legala-

csonyabb osztályban kezdtünk, de fokozatosan lépdeltünk előre, egészen 

a II. ligáig.

1978 tavaszán már pár játékost behívtak katonának, katonai csapatok-

hoz sportolóként nyáron rukkoltunk. Őszre sokan főiskolai tanulmányai-

kat kezdték meg, ami azzal járt, hogy elmentek a községből. Szerencsére 

utánpótlás volt, úgyhogy az új játékosokkal a csapat folytatta az 1978-as 

a nyári felkészülést. A bajnokság kezdete előtt jött a hír, hogy a fi úcsapatot 

nem nevezték be a bajnokságba.

A rövid időn belüli nagyon jó eredmények azt mutatják, hogy a csa-

patnak kiváló edzői voltak. Eshetne róluk is pár szó?

Szlávik József: – 1972-ben a csapat első edzője Molnár László volt. Mun-

kahelyi elfoglaltságai miatt egy év után a  csapatot Bódis Gyulára bízta. 

1973-ban is kiváló eredményeket ért el a  csapat, de Bódis Gyula is egy 

év után távozott a  csapattól egyéb elfoglaltságaira hivatkozva. 1974-ben 

a csapat edzője Dudák András lett, aki a csapat fennállása végéig az edzői 

padon ült. Miután a vezetőségi tag volt és a Sláviánál több tevékenysége 

is volt, ezért a  csapathoz, az akkor fi atal testnevelő tanár, Dibusz János 

érkezett edzőnek. Az ő edzősége alatt szűnt meg aztán 1978-ban a csapat.

Hogy alakult az Ön aktív kézilabdás pályafutása?

Szlávik József: – A katonaságnál két évig a Dukla Bechyněben játszot-

tam, ami annak idején úgy működött, hogy bevonuláskor az összes kézi-

labdás egy laktanyába került, és próbajáték után kategóriák szerint osz-

tották el a kiskatonákat a különböző katonai csapatokhoz. Leszerelés után 

hazatérve már nem működött a  fi úcsapat, így aztán az aktív kézilabdás 

pályafutásomnak is vége lett. A sportolást azért nem hanyagolom, aktív 

játékosa vagyok a naszvadi sláviás öregfi úk labdarúgócsapatának.

Eltelt 40 év, és az Ön kezdeményezésére szervezni kezdték, hogy újra 

találkozzanak azok a játékosok, akik a fi úcsapat tagjai voltak.

Szlávik József: – Az ötlet már tizenöt éve a fejemben motoszkált, miu-

tán a  női csapat fennállásának 25. évfordulójára rendezett ünnepségen, 

mint nem meghívott vendég vettem részt. A szívem mélyén abban bíztam, 

hogy pár mondatban megemlítik, hogy Naszvadnak a hetvenes években 

fi úcsapata is volt, mely valahol azért bomlott fel, hogy a női csapat még 

előkelőbb helyezéseket érhessen el. Sajnos, ez a pár mondat nem hangzott 

el, se akkor, se azóta.

A 15 év azóta annyira gyorsan elszaladt, hogy idén azon kaptuk ma-

gunknak, hogy tulajdonképpen a lánycsapat már 41 éve létezik Naszvadon, 

és a fi úcsapat megalakulásának is kerek, 40 éves évfordulója van. Egy nyá-

ri fagyizáskor Poroleczky Pállal mondtuk ki, hogy mindenkit, aki része 

volt az egykori csapatnak - a csapat még élő vezetőitől kezdve, a még élő 

játékosokon át egészen azokig, akik a háttérben dolgoztak szorgalmasan - 

meghívjuk egy találkozóra.

Mivel a  fi úcsapat és a  lánycsapat nemcsak a  pályakialakításnál és az 

edzéseken dolgozott együtt, hanem minden bálba is együtt jártunk, ezért 

a két csapat között nagyon szoros barátságok szövődtek. Egy pillanatig se 

Volt egyszer egy fi ú kézilabdacsapat
A naszvadi női kézilabdacsapat híres az egész régióban, sőt 

országban, de arra már talán nagyon kevesen emlékeznek 

Naszvadon, hogy volt egy nagyon tehetséges és komoly sike-

reket elérő fi ú kézilabdacsapat is.

Erről a csapatról kérdezem Szlávik Józsefet és Szlávikné Tóth 

Gyöngyit, akik mindketten ott voltak a  naszvadi kézilabda 

születésénél, mint alapiskolás tanulók.
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volt kérdés, hogy a 40-es találkozóra a lányokat meghívjuk-e. A lánycsapat 

meghívásával feleségem, Gyöngyi kezdett el foglalkozni.

Egy ilyen találkozó megszervezése ennyi év távlatában nem könnyű 

feladat. Hogyan fogadták a megszólítottak a hírt?

Szlávik József: – A találkozóra Poroleczky Pál, aki vadász, felajánlott egy 

bogrács vadgulyást, ezzel indult a szervezés. Ezután elkezdtem felkeresni 

az összes vezetőt, játékost, háttérben dolgozót. Akikre nekem nem volt 

elérhetőségem, volt másnak a csapatból. Az utánunk következő fi úkat Do-

bosi Róbert által kerestük fel, és mindenki egyhangúan nagyon pozitívan 

fogadta a találkozó ötletét. Megállapodtunk egy időpontban, ami minden-

kinek megfelelt, elkészültek a meghívók és már csak várni kellett, hogy 

elérkezzen 2012. október 20-ika.

Mindenki el tudott jönni a találkozóra?

Szlávik József: – Legnagyobb és legkellemesebb meglepetésünkre majd-

nem mindenki. Sokan ma is Naszvadon élünk, de volt olyan, aki Prágából, 

Magyarországról jött haza. Egy volt játékostársunk jelenleg Kanadában él, 

ő munkahelyi elfoglaltságai miatt nem tudott eljönni, ő viszont levélben 

köszöntötte a volt játékostársait. A találkozó nagyon jól sikerült, mindenki 

nagyon jól érezte magát, és nagyon jó volt közösen a lányokkal visszaem-

lékezni a kezdetekre.

Sajnos, az egykori csapatból már többen nem élnek, ezért a találkozón 

természetes volt, hogy megemlékezünk róluk. Erre az alkalomra készí-

tettünk egy fotókból álló tablót, azok tiszteletére, akik már nem lehetnek 

velünk, viszont a csapat szerves részét alkották.

A múlt század 70-es éveiben Naszvadon Polgár József, Vlahy Jenő attól 

volt más, hogy aktív sportolásra bírták tanítványaikat, és szívvel-lélekkel 

azon dolgoztak, hogy a  sport iránti szeretetet mindenkiből előhozzák. Így 

volt a községnek jégkorongcsapata, megalakulhatott a máig nagyon sikeres 

női kézilabdacsapat, és ugyan tiszavirág életű volt, de a községnek volt egy 

nagyon sikeres fi ú kézilabdacsapata is 1972 és 1978 között.

Polgár József, Vlahy Jenő munkássága példaértékű közösségformáló és 

építő munka volt, nevelési módszereik nagyon eredményesnek bizonyultak 

majd fél évszázad távlatából is, hiszen egykori tanítványaik tisztelettel em-

legetik őket, szeretettel emlékeznek rájuk, és az egykori csapatok tagjai szíve-

sen találkoznak egymással, mert van mire visszaemlékezniük.

 Varga Ildikó

Fotó: archívum

Felső sor balról: Szlávik József , Bódis Gyula - edző, Bódis 
Gyula, Molnár Tibor, Csontos Tibor, dr. Dibusz Viktor, 
Hanzelík Antal, Buzás Róbert, Dudák András - edző, 
Markó Laszló
Alsó sor balról: Haris Tibor, Suba Zoltán, Csontos József, 
Dibusz János - edző, Poroleczky Pál

Sokat tettek értünk, de már nem lehettek közöt-
tünk: Haris Vilmos - játékos, Gyűrösi József - veze-
tőségi tag,  Polgár Tibor - vezetőségi tag, Hanzelík 
Kálmán - a Slávia TE elnöke, Polgár Tibor - játé-
kos, Molnár László - edző, Polgár József - vezető-
ségi tag, Miskovics József - vezetőségi tag, Polgár 
Mária-játékos, edző, a lánycsapat elhunyt tagja

Felső sor balról: Ledniczky Éva, Tóth Márta, Mikle Edit, 
Pinke Erzsébet, Fekete Márta, Kovács Valéria, Szabó 
Valéria, Hengerics Magda, Bódis Lívia, Czuczor Mária
Alsó sor balról: Vons Milka, Bazsó Etelka, Nagy Ka-
talin, Juhász Mária, Hengerics Klára, Pásztó Mária, 
Ledniczky Zsuzsanna, Tóth Gyöngyi
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Dobré jazykové poznatky sú nutnosťou 
a právom každého - toto je jedno z kľúčových 
posolstiev Európskeho dňa jazykov, ktorý sa 
každoročne z  iniciatívy rady Európy slávi 26. 
septembra.

Všetky triedy zo ZŠ slovenskej sa do tohto 
dňa zapojili. Úvodné slovo dostali deviataci, 
ktorí nás oboznámili so zaujímavosťami o  ja-
zykoch vo svete. Žiaci museli pozorne počúvať, 
lebo na konci prezentácií ich čakal kvíz.

Každý ročník mal pridelenú krajinu, o ktorej 
si pripravili krátku prezentáciu. Prváci si pri-
pravili zvyky typické pre Slovensko, vítali nás 
chlebom a  soľou a  zaspievali nám slovenské 
piesne. Druháci nám porozprávali zaujímavos-
ti o našom susedovi, Českej republike. Taktiež 

zaspievali pieseň a  zatancovali tanec. Keďže 
žijeme v  národnostne zmiešanej obci, pri pre-
zentácií nesmeli chýbať národy ako Rómovia 
a Maďari. Tretiaci zo špecializovanej triedy nám 
predviedli rómsku kultúru, tanec, spev a báseň. 
Tretiaci z 3.A nám zatancovali známy maďarský 
čardáš. Štvrtáci sa zamerali na nášho severného 
suseda - Poľsko. Obliekli sa do farieb ich vlaj-
ky a  odprezentovali nám najdôležitejšie údaje 
o  tejto krajine. Nezabudli sme ani na Rusko, 
o ktorom nám porozprávali piataci, a dokonca 
zaspievali ruské piesne. Naši žiaci sa na škole 
učia anglický a  nemecký jazyk, a  samozrejme, 
tieto dve krajiny na tomto dni nesmeli chýbať. 
Anglicko odprezentovali šiestaci s  názornými 
ukážkami, rekvizitami a  preoblečením. So za-

ujímavosťami Nemecka nás oboznámili žiač-
ky-ôsmačky. Siedmaci si pripravili prezentáciu 
o  Španielsku. Napokon sa nám predstavili de-
viataci, ktorí mali pridelené dve krajiny - Fínsko 
a Taliansko. Žiaci mali pripravené rekvizity ty-
pické pre dané krajiny. Daniel Kovačic zahral na 
saxofóne typickú taliansku pieseň O Sole Mio. 
Na záver tohto dňa bol pre žiakov pripravený 
anglický čaj s mliekom.

Žiaci boli obohatení o množstvo poznatkov, 
ktoré sa týkali nielen základných údajov krajín, 
ale aj ich gastronómie, kultúry, športu, význam-
ných osobností alebo podujatí.

Nie nadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, 
toľkokrát si človekom.” Schopnosť porozumieť 
a  používať niekoľko jazykov dovoľuje ľuďom 
plne sa rozvíjať ako sebavedomé a  úspešné 
osobnosti a aktívne pôsobiť v spoločnosti.

 Mgr. Zuzana Račeková

Európsky deň jazykovEurópsky deň jazykov

2012. október 22-26. között a Comenius Nemzetközi Projekt keretén be-
lül az ógyallai, az aranyosmaróti speciális iskolákkal, valamint a lengyelor-
szági wegrówi gyermek- és ifj úsági sport és fejlesztési társulás dolgozóival 
együtt módszertani napokat szerveztünk. Hétfőn az aranyosmaróti iskolá-
ban érdekes előadáson vettünk részt, mely a gyermekek agresszivitásáról 
szólt, majd a nap hátralévő részében különböző táncokat sajátítottunk el.

Október 24-én hozzánk látogattak el a vendégek. Nálunk a kosárfonás, 
a  szövés és a kukoricacsuhézás alapjait sajátították el, majd a  sportcsar-
nokban futball- és fl oorballmeccsen mértük össze erőnket.

Ez alatt a pár nap alatt nagyszerű tapasztalatokat szereztünk, melyeket 
a jövőben hasznosítani szeretnénk a munkánk során.

2012. október 31-én 1 napos kirándulást szerveztünk a  győri Xantus 
János Állatkertbe, ahol az állatkert dolgozói Halloween estet rendeztek 
a látogatók részére. Boszorkányok, szellemek, pókok és tökök lepték el az 
utakat. A délután folyamán megismerkedtünk az állatkert „lakóival”, majd 
kezdetét vette a  tízpróba, amelyben gyermekeink nagyon ügyesen bizo-
nyították rátermettségüket. A célállomáson édes jutalom várt mindenkire. 
A programot állatijó bemutató, tűzzsonglőrök és sámándobok zárták.

Nem mindennapi élményben volt részük a gyerekeknek, reméljük, so-
káig emlékezni fognak erre a napra. Kürti Andrea

Október 19-én a Hurban utcai Napsugár óvoda kapuján óriási mosoly-
gó tök csalogatta az arra járókat a hagyományos tökparádéra.

A vénasszonyok nyarát idéző őszi napon az ezer színben pompázó fák 
alatt nagy volt a sürgés-forgás. Míg a szülők a délelőtt folyamán az előké-
születeket végezték, addig a gyerekek az óvónéni segítségével saját kezűleg 
festett tökplakátokkal díszítették fel az óvoda udvarát.

Végre elérkezett a várva-várt pillanat. 16 órakor Mikleová Iveta, az óvo-
da igazgatónője köszöntötte az egybegyűlt szülőket, vendégeket és gyere-
keket. Idén sem hiányzott a jobbnál-jobb, ötletesnél-ötletesebbre faragott 
tökök sokasága. A zöld fűben meglapulva tök-kígyó kúszott, tök-hattyú 
úszott, tök-teknős szaladgált. Huncut mosollyal kacsintott a  tök-bohóc, 
vidáman nézelődött kalapja alól a  tök-hóember, szomorúan pislogott 
a  rács mögül a  rab-tök, táncra perdültek a  tök-babák és még megannyi 
tök-kreáció várta, hogy emeljék az est fényét, miután a gyerekek a szülők 
felügyelete alatt meggyújtották a  bennük elhelyezett gyertyákat, mécse-
seket.

Ezek után mi más is következhetett volna, mint az ínycsiklandozó ételek 
elfogyasztása, ahol mindenki megtalálhatta a kedvére valót - vadgulyást, 
sült kolbászt vagy hot dogot, és megkoronázhatta almás és mákos rétes-
sel. A rendezvényen a gyerekek szórakoztatásáról a KEPASO Lovasklub 
gondoskodott Gerhardt Miroslav vezetésével, míg a szülők szórakozását 
a RÉGI CSIBÉSZEK zenekar biztosította, akik késő estig húzták a  talp-
alávalót.

Mi más marad hátra, mint megköszönni a szervezők áldozatos mun-
káját, a szülők és óvodabarátok támogatását, valamint a zenészeknek a jó 
hangulat biztosítását. Szeretettel várunk mindenkit jövőre is!

 Gáspár Mária

Tökparádé az oviban

V dňoch 22.-26. októbra 2012 sa konali metodické dni na základe me-
dzinárodného spoločného projektu, do ktorého sa zapojilo viac inštitúcii 
- CVČ Nesvady, hurbanovská a zlatomoravská ŠZŠ a Združenie rozvoja 
a športu pre deti a mládež z Poľska z Wegrovie.

22. októbra sme sa zúčastnili zaujímavej prednášky o  agresivite detí 
a ich zvládnutie, ktorá sa uskutočnila v ŠZŠ v Zlatých Moravciach, okrem 
toho celý týždeň si účastníci mali možnosť osvojiť rôzne choreografi e tan-
cov, porovnať si sily v športových disciplínach.

24. októbra k nám zavítali hostia do CVČ. Metodický deň bol zameraný 
na tvorivé dielne, účastníci mali možnosť vyskúšať si prácu so šúpolím, 
tkanie kobercov ako i košikárstvo.

Počas týchto pár dní sme získali veľa poznatkov a skúseností, ktoré by 
sme chceli uplatniť v našej práci.



Halloweensky večer sme oslávili s deťmi v zoologickej záhrade v Győ-
ri. 31. októbra 2012 sme absolvovali jednodňový autobusový výlet. Pra-
covníci ZOO pripravili pre návštevníkov okrem prehliadky zvierat veľa 
zaujímavostí. Bosorky, duchovia, pavúky a vysvietené vyrezávané tekvice 
zdobili chodníky. Deti svoju zručnosť a odvahu mali možnosť dokázať na 
jednotlivých stanovištiach, kde po absolvovaní ich čakala sladká odmena. 
Na nevšedné zážitky z tohto dňa budú deti dlho pamätať a spomínať.

 Andrea Kürti

Dňa 19. októbra 2012 na bráne MŠ Slniečko na Hurbanovej ulici sa us-
mievala obrovská tekvica, ktorá lákala okoloidúcich na našu, už tradičnú 
„Tekvicovú parádu”.

V tento nádherný jesenný, slnečný deň, pod pestrofarebnými korunami 
stromov prebiehali prípravy na spomínanú udalosť. Kým rodičia v dopo-
ludňajších hodinách pomáhali s  prípravou guláša, deti za pomoci pani 
učiteľky vlastnoručne vymaľovanými tekvicami vyzdobili areál MŠ.

Konečne nadišla tak veľmi očakávaná chvíľa. Riaditeľka MŠ Iveta 
Mikleová o 16 hodine privítala hostí, rodičov, ich známych a, samozrejme, 
aj našich najmenších. Ani tento rok nebola núdza o dobré nápady rodičov 
a detí pri vyrezávaní tekvíc - zhotovení tekvicových príšeriek. V zelenej 
tráve, medzi opadaným lístím sa plazil had-tekvička, hrdo, so vztýčenou 
hlavou priplávala tekvička-labuť, tiež korytnačka so svojim kamarátom 
ježkom si vychutnávali toľkú krásu okolo seba. Tekvička šašo sa huncút-
sky usmieval, snehuliak sa s radosťou obzeral spod svojho klobúka, tek-
vička-väzeň smutne žmurkal spoza mreží. Všetky tekvice sa ihneď dali do 
tanca a veselo sa rozžiarili, keď v nich deti zapálili sviečky a kahance pod 
dohľadom svojich rodičov.

Po týchto radostných chvíľach nasledovalo občerstvenie v podobe gulá-
ša, pečenej klobásy a hot dogu, samozrejme, že nemohlo chýbať ani sladké 
potešenie - jablková a maková štrúdľa. Vedúci klubu KEPASO Miroslav 
Gerhardt zabezpečil program pre deti - jazdu na koňoch a poníkovi na 
školskom dvore. Rodičia sa zatiaľ zabávali pri výbornej tanečnej hudbe 
v podaní skupiny RÉGI CSIBÉSZEK do neskorých večerných hodín.

Na záver ďakujeme všetkým rodičom a známym, ktorí sa podieľali na 
príprave nášho spoločného podujatia. Mária Gáspárová

preklad: Monika Kollárová

Tekvicová paráda 
v materskej škole

Szabadidőközpont Naszvad Centrum voľného času Nesvady
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Így is nevezhetnénk a  töklámpások, vidám 

fi gurák, szörnyek és kísértetek kiállítását, amit 

2012. október 12-én délután rendeztünk meg 

a Szládkovics utcai óvoda udvarán.

Az óvoda mellett működő szülői szövetség 

munkarendjének egyik meghatározó pontja 

a  már hagyományos tökfesztivál megszerve-

zése. Itt alkalom nyílik kellemes környezetben 

a  baráti beszélgetésekre, a  jó zene és frissítők 

mellett a  szülők, nagyszülők kötetlenül társa-

loghatnak egymással és a  pedagógusokkal, az 

őket foglalkoztató és érintő kérdésekről. Öröm-

teli eseménynek számít a  mai rohanó világban 

megszervezni egy három generációs találkozót. 

Nem könnyű feladat, ám nekünk idén is sikerült. 

A családtagokon kívül meghívott vendégeket is 

köszönthettünk - az óvoda szponzorait, a képvi-

selő-testület tagjait és mindkét iskola igazgatóját. 

Büszkék vagyunk a  volt óvodásainkra, akik az 

ehhez hasonló alkalmakkor mindig visszatérnek 

közénk. Hancúrozásuk, játékuk és mókázásuk 

a kicsikkel azt juttatja az eszünkbe, hogy ahol jól 

érzi magát az ember, oda szívesen tér vissza.

Az idei fesztivál programját a kalács- és süte-

ménykészítők versenye bővítette, ami a „Nagy-

mama legfi nomabb gyümölcspitéje” elnevezést 

kapta. Tucatnyi anyuka és nagymama hozott 

fi nomságokat, és három kislánynak jutott a kós-

tolás és elbírálás feladata. Mivel az összes süti 

nagyon fi nomnak bizonyult, mindenki nyert. 

Jutalmuk az 5-6 éves gyerekek által készített 

ajándék volt.

A lovak és a lovasszekér idén sem hiányozha-

tott az udvarról. A gyerekek szüleik felügyelete 

mellett fel is ülhettek rájuk, gyönyörködhettek 

bennük. A  sötétben pislákoló mécsesek fénye 

gyönyörű látványt nyújtott jutalmul a szülőknek 

a mintatervezéssel és tökfaragással töltött időért.

Bízunk benne, hogy ez a  hagyományos ak-

tivitás még sok éven át életben marad, hiszen 

a projekt célja, hogy az óvodát látogató gyerekek 

részére élmény alapú ismeretszerzést tegyen le-

hetővé. Az óvodai regionális nevelés projekt ke-

retén belül a gyerekek megismerkednek a régió 

hagyományaival, kultúrájával, nevezetességei-

vel. A  tökfesztivál és a  lampionos menet képet 

ad az ősök életéről, munkájáról, de kapcsolódik 

a csillagok és világegyetem témájához is. Közben 

megfi gyelik az éles tárgyakkal és a  tűzzel való 

bánásmódot, fejlődik a  képzeletük, fantáziájuk 

és az esztétikai érzékük. További célunk a gye-

rekek összekovácsolása, büszkeségre, lojalitásra, 

az ősök tiszteletére és szeretetére való nevelése. 

Szeretnénk elérni, hogy értékeljék azok erőfe-

szítéseit, akik jelenleg is a  falu fejlesztésén dol-

goznak – szem előtt tartva az ő személyiségük 

és műveltségük fontosságát. Hisszük, ha az élet 

bárhová is sodorja a gyermekeinket, a  szülőfa-

lujukba örömmel és alázattal fognak visszatérni.

Mindenszentek előestéjén a  naszvadi 

Szládkovics utcai óvoda minden évben megszer-

vezi hagyományos lampionos menetét. A  gye-

rekek szüleikkel és az óvónőkkel lampionokkal 

a  kezükben, ijesztő jelmezekbe öltözve gyalo-

golnak a  falu utcáin, hogy jelképesen elriasszák 

a gonosz szellemeket. A Halloween megünnep-

lése nagyon kedvelt a  gyerekek és a  szülők kö-

rében. Tóth Erzsébet óvónő vezetésével 2012. 

november 30-án sötétedéskor idén is részt vehet-

tünk a felvonuláson. Köszönettel tartozunk min-

den anyukának, apukának és bátor gyereknek, 

akik a lampionjaikkal a kezükben elgyalogoltak 

az óvodától a községháza mögötti parkig. Szép 

és nem mindennapi élményt nyújtott a gyerekek 

részére a községi rendőrség autójának villogó fé-

nye, amely kíséretünket biztosította.

Bc. Molnárová Dana,

Fordítás: Nagy Gabriella, óvónő

TökfesztiválTökfesztivál

Takto by sme mohli nazvať výstavu tekvico-

vých lampášov, príšeriek, strašidiel a  veselých 

fi gúrok, ktorú sme usporiadali 12. októbra 2012 

na školskom dvore MŠ-Óvoda na Sládkovičovej 

ulici v Nesvadoch.

Rodičovské združenie pri MŠ v  spolupráci 

s vedením školy má organizáciu už tradičného 

festivalu tekvíc zaradenú do harmonogramu 

aktivít školy ako jednu z priorít. Posedenie na 

školskom dvore pri dobrej hudbe a občerstvení 

dáva priestor na vzájomné spoznávanie rodičov, 

poskytuje možnosť neformálnych, priam pria-

teľských rozhovorov medzi rodičmi a pedagóg-

mi školy, personálom a v neposlednom rade ho 

môžeme nazvať aj stretnutím troch generácií. 

Zorganizovať a manažovať v súčasnom uponá-

hľanom svete pod jednou strechou stretnutie 

starých rodičov, rodičov a  ich detí je, uznajte, 

neľahká úloha, ale o to viac prekrásna udalosť, 

ktorá sa nám aj tento školský rok vydarila. 

Okrem rodinných príslušníkov účasť na tek-

vicovej párty prijali aj sponzori našej MŠ, po-

slanci obecného zastupiteľstva, riaditelia oboch 

základných škôl. Našou najväčšou pýchou je ra-

dostný návrat našich bývalých škôlkárov do MŠ 

pri podobných aktivitách. Pohľad na prváčikov, 

aj väčších žiakov, radostne šantiacich po dvore, 

alebo sa len prizerajúcich šanteniu najmenších 

nás utvrdzuje v poznaní, že na miesta, kde člo-

vek trávi príjemné chvíle (a  deti obzvlášť) sa 

vracia s láskou. 

Program tohtoročného festivalu bol obohate-

ný o súťaž v pečení koláčov a zákuskov. Niesla sa 

pod názvom: „Súťaž o  najlepší babičkin ovoc-

ný koláč”. Zapojilo sa doň vyše tucta mamičiek 

a  babičiek. Porota pozostávajúca z  troch mla-

dých dám mala za úlohu ochutnať všetky dob-

roty a určiť víťaza. Keďže členky poroty nevedeli 

rozhodnúť o víťazovi, zvíťazili všetci, ktorí sa do 

súťaže zapojili. Odmenou pre víťazov bol vlast-

noručne zhotovený darček od 5-6-ročných detí.

Ani toho roku na dvore MŠ nechýbali kone 

a  konský povoz. Deti pod dohľadom rodičov 

sa mohli na koňoch povoziť a pokochať sa ich 

krásou. Neskorý, večerný pohľad na svetielku-

júce tekvice bol, myslíme si, zadosťučinením za 

hodiny strávené nad vymýšľaním a kreovaním 

milých výtvorov rodičov našich detí.

Dúfame, že táto skvelá aktivita zachovávajúca 

ľudové tradície a  zvyky našich predkov v  obci 

neostane ani po ostatné roky zabudnutá. Jej 

cieľom je, aby sa deti navštevujúce MŠ v rámci 

zážitkového učenia zapojili do interného pro-

jektu MŠ. Projekt Regionálna výchova v  MŠ 

je zameraný na spoznávanie a poznanie nášho 

regiónu, jeho kultúry, tradícií, pamätihodnos-

tí. Prostredníctvom aktivít akou je aj Festival 

tekvíc a  Lampiónový sprievod, približuje de-

ťom nielen život a prácu našich predkov, ale ich 

oboznamuje aj s témami ako hviezdy a vesmír. 

Deti učíme aj bezpečnému narábaniu s ohňom 

a  inými - ostrými predmetmi. Rozvíjame ich 

predstavivosť, fantáziu a estetické cítenie.

Našim ďalším cieľom je vštepovať deťom po-

cit spolupatričnosti, hrdosti, lojálnosti, lásky 

a úcty k našim predkom a voči tým, ktorí sa aj 

v  súčasnosti starajú o  zveľaďovanie našej obce 

a majú na zreteli ich osobnostný i vzdelanostný 

rast.

Veríme, že kamkoľvek naše deti cesty života 

zavedú, do rodnej obce sa budú vracať s rados-

ťou a pokorou. 

V predvečer sviatku Všetkých svätých uspo-

radúvame na MŠ-Óvoda Sládkovičova 2 v Ne-

svadoch už tradičný pochod s lampiónmi. Deti, 

učiteľky i rodičia prestrojení za strašidlá, v mas-

kách a  s  lampiónom v  rukách pochodujú po 

uličkách obce, aby symbolicky odháňali zlých 

duchov a vyhýbali sa tak všetkému zlu.

Novodobý Halloween je obľúbenou aktivitou 

detí, rodičov i priateľov školy. Pochod sa usku-

točnil v podvečer 30. novembra 2012 pod tak-

tovkou učiteľky Alžbety Tóthovej.

Vďaka patrí všetkým mamičkám, oteckom 

a  odvážnym deťom, ktoré pešou chôdzou 

a  s  lampiónom v  rukách zvládli trasu MŠ - 

park za obecným úradom. Poďakovanie patrí 

aj Obecnej polícii za hliadku a doprovod nášho 

sprievodu so zapnutými majákmi na policaj-

nom aute. Pre naše deti to bol skvelý a nevšedný 

zážitok.

Bc. Dana Molnárová,

MŠ-Óvoda, Sládkovičova 2

Festival tekvícFestival tekvíc

A hosszú, néha unalmas, de fárasztó nyári fel-

készülési időszak után, végre szeptemberben be-

indult a kézilabdás szekér. Nemcsak a  játékosok, 

de a sportág rajongói is már türelmetlenül várták 

a bajnoki mérkőzések kezdétét.

Hogy melyik csapat hol játszik, milyen torná-

kon vesz részt, mit tudunk nyújtani a  játékosok-

nak, nézőknek, ezeket az adott anyagi lehetőségek 

szabják meg. Sajnos, az anyagi lehetőségek évről 

évre egyre szűkebbek, és így kénytelenek vagyunk 

kimondott amatőr státuszban játszani, rengeteg 

(főleg külföldi) tornát visszamondani. Ez kihatás-

sal van a csapatok jobb és érdekesebb felkészülésé-

re, és végső soron a bajnokikon való szereplésre is.

Csak remélni lehet, hogy az elkövetkező idő-

szakban is lesznek olyan személyek, vállalkozók, 

cégek, akiknek szívügye a  kézilabda, mert ha 

nem lenne a  naszvadi, az imelyi önkormányzat, 

a Ferplast, a Virex cég, akkor talán már a kézilab-

da se volna. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy 

felkérjem a kézilabda kedvelőit , hogy segítsenek 

csapataink jobb anyagi lehetőségeinek bebiz-

tosításában, hiszen az új évadban (2012/2013) 

Beindult a kézilabda

folytatás a 12. oldalon
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a felnőtt női csapatunk az országos bajnokság 1. li-

gájában, az ifj úsági csapatunk az 1. regionális ligá-

ban, az idősebb és fi atalabb diáklányaink a megyei 

bajnokságban szerepelnek.

Felkészülési időszak
Gúta Kupa 2012
Augusztusban újból Gútán kezdtük a  felké-

szülést. Idén 26 csapat (cseh, magyar, szlovák) 

részvételével zajlott a  négynapos sportesemény. 

A felnőtt női csapatunk, az idősebb diáklányok és 

a fi atalabb diáklányok is az első helyen végeztek.

J. Žižka Torna Bánovcén
Szeptember 1-jén Bánovcén, a 42. J. Žižka Tor-

nán szerepelt a  női csapatunk, ahol a  második 

helyen végeztek. Ez a torna két ok miatt is érde-

kes volt, egyrészt lehetőséget kaptak a  fi atalabb 

játékosok is, másrészt kicsit megszorongattuk az 

újonc Bánovce csapatát (igaz, a döntőn négy góllal 

kikaptunk), de majd a bajnokin eldől, ki a jobb.

„Nyár – 2012” Torna Naszvadon
Az utolsó hangolás Naszvadon volt. Szeptember 

8-án a nők és a diáklányok a  felkészülési tornán 

csiszolgatták a  formájukat. A  felnőtt csapatunk 

a második, diáklányaink az első helyen végeztek.

Elkezdődtek a bajnoki mérkőzések
Ferplast – Nagymihály 38:35 (22:22)
szeptember 22.

Az első hazai bajnoki mérkőzésre szeptember 

22-én került sor, amikor a  nagymihályi csapatot 

fogadtuk. Izgalmas, kemény, gólokban gazdag 

mérkőzést láthatott a  közönség. A  csapat nem 

csak a  játékosok ellen küzdött, de a  két játékve-

zető ellen is. Nem csoda, hogy a  telt házas mér-

kőzés közönsége sokszor nemtetszését fejezte ki, 

de a  nagyszerű hangulatban végül nyertünk, és 

elkönyvelhettük az első két pontot.

Ferplast - Bánovce 26:24 (13:7)
szeptember 30.

A  sorsolásnak köszönhetően a  második mér-

kőzést is hazai környezetben játszotta a csapat, az 

újonc Bánovce ellen. Erre a mérkőzésre már ko-

molyabb összeállításban léptünk fel, ami a játék so-

rán meg is mutatkozott. Már 6 góllal is vezettünk, 

és csak a végén szépített az ellenfél. Így a 26:24-es 

végeredmény meghozta az újabb két pontot.

Szered - Ferplast 24:22 (9:14)
október 14.

A másik újonc is komoly állományt halmozott 

fel a szenci, a nagyszombati, és a nyitrai csapatok-

ból szerzett játékosokból. Az első félidőben a pa-

pírforma érvényesült, hiszen öt góllal vezettünk. 

A női kézilabdában minden lehetséges, és így az 

51. percben 20:17 volt az állás a javunkra. Az 54. 

percben már csak 20:20, de a  mérkőzés végéig 

még vezettünk 22:21-re, de az utolsó két percben 

két gólt kaptunk, és megszületett az első meglepe-

tés. Sajnos, elúszott a két pont.

Ferplast - Csallóközaranyos 17:17 (8:9) 

október 21.

Eljött a nagy derbi ideje is, a telt ház (kiderült, 

hogy kicsi a csarnok, sokan kényelmetlenül, szo-

rongva nézték a mérkőzést, az erkélyen is telt ház 

volt, ahogy mondják, a  csilláron is lógtak, talán 

ideje volna befejezni az erkélyre tervezett lelátót). 

Rengeteg csallóközaranyosi szurkoló gúnyosan 

meg is jegyezte, náluk azért a nézőknek nem kell 

kakasülőn tolakodniuk.

A  két csapat is szorongva, de az eredménytől 

tartva, várta a mérkőzést. Talán, ha az elején meg-

kérdeztük volna a  csapatvezetőket, az aranyosiak 

kiegyeztek volna egy döntetlennel, a mi célunk a két 

pont volt. Nagyszerű kezdés, rossz folytatás, szeren-

csés vég - így lehetne tömören jellemezni a  mér-

kőzést. Kemény, szikrázó, sok-sok kihasználatlan 

helyzet, de a hangulat pazar volt, úgy, ahogy ennek 

lennie kell. A döntetlen kicsit fáj, de igazságos volt.

Mocsonok – Ferplast 20:33 (11:16)
október 27.

Ez az a  hely, ahol a  csapatunk szeret játszani. 

Igaz, kicsit kevés a  fény, kicsit rideg a  terem, ki-

csit kemény a talaj, de a velünk utazó drukkerek 

ezt mind feledtették, és végig hajtották a csapatot 

a győzelem felé. Végre bejöttek a cselek, jól véde-

keztünk, és bedobtuk a ziccereket (ez olyan hely-

zet, amit vakon is be kellene dobni). A második 

félidőben még rátettünk egy lapáttal, és így simán 

hoztuk a két pontot.

Ferplast - Senica 38:25 (20:11)
november 4.

Kicsit félénken vártuk a  mérkőzést, mennyi 

néző jön el a hosszú hétvégén, de nem csalódtunk, 

a csarnok este hatra megtelt, és várta az összecsa-

pást. Lányaink végre meg akarták mutatni, hogy 

mit tudnak, és ez sikerült is. Nagyszerű védeke-

zésből, gyors ellentámadások után, a 10. percben 

már 7:1 volt az állás, kicsit lazítottunk, de a 9 gólos 

előny kecsegtető volt. A  második félidőben már 

szebbnél-szebb gólokkal szórakoztattuk a  néző-

ket, végre nem kellett rémísztő helyzeteket átélni, 

és a nézők kellemes hangulatban távozhattak a va-

sárnapi mérkőzésről.

A folytatás nagyon nehéz
A  harmadik hely nagyon szép, de a  java még 

hátra van. November 11-én Besztercebányára utaz-

tunk, november 17-én, szombaton este 17 órakor 

Kassát fogatuk, majd az őszi idény befejezése Po-

zsonyban lesz, ahol az Inter ellen játszunk.

Helyszűke miatt a kicsinyeinkről - ifi , diáklány-

ok, bővebben majd egy következő számunkban 

esik szó, most jöjjenek az idősebb diáklányok és 

a nők eredményei:

Idősebb diáklányok: Ferplast - Surány 24:14, 

Tapolcsány - Ferplast 15:33, Ferplast - Mocsonok 

27:8, Ferplast - Érsekújvár 29:9, Ferplast - 

Vágsellye 17:28, Nyitra - Ferplast 30:21

Fiatalabb diáklányok: Ferplast - Surány 

27:10, Tapolcsány - Ferplast 11:21, Ferplast - 

Mocsonok 26:5, Ferplast - Érsekújvár 24:10, 

Ferplast - Vágsellye 20:20, Nyitra - Ferplast 21:21

Ifjúsági lányok: Ferplast - Nyitra 39:32, 

Bánovce - Ferplast 32:25, Ferplast - Gúta 27:16, 

Csallóközaranyos - Ferplast 17:24



Felhívás
November 9-től a helyi sportcsarnokban 

a szabadidőközponttal karöltve, 

új szakkört indítunk az alapiskola 

1-3. évfolyamába járó lányok számára 

„Labdajátékok – előkészítő csoport” elnevezéssel. 

Az edzések kedden és pénteken 

15-16 órakor lesznek.

Jelentkezni a megadott időpontban lehet. 

Minden sportolni vágyó kislányt várunk, 

hiszen lehet, Te is egy nagy kézilabdázó vagy, 

az új Kovacsic, Zácsik, Haris, 

és ők is nálunk kezdték.

 Miškovič György

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Kovács Zoé,  Kóšová Lea



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Tibor Molnár –  Monika Škotnárová, 

 Tomáš Ryšavý –  Katarína Tóthová, 

 Branislav Majtán –  Ingrida Jelenčičová



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Starovič Ladislav (54), Mátyusová Gizela, 

rod. Csuportová (86), Benyík Pavel (78), 

Kociská Mária, rod. Száková (70)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Hirdetés – Inzercia
Eladó gördíthető járókeret, bevásárlókosárral, 
pihenő ülőkével, nehezen mozgó, idős embe-
reknek. Ár: 60 €. Tel.: 0908/847 961. / Predám 
pomôcky na podporu pohybu - štvorkolku s ná-
kupným košom, sedadlom na odpočinok pre ťaž-
ko pohybujúcemu staršiemu človeku. Cena: 60 €. 
Tel.: 0908/847 961.


Eladó jó állapotban lévő férfi  hegyi kerékpár. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0905/476  610.  /  Pre-
dám mužský horský bicykel v  dobrom stave. 
Cena dohodou. Tel.: 0905/476 610.


Eladó 3-szobás lakás Gúta központjában. Tel.: 
0905/236 971. / Predám 3-izbový byt v centre 
Kolárova. Tel.: 0905/236 971.


Eladó 7-áras telek a Rózsa utcában. Érdeklődni 
lehet: Üzletsor 51., tel.: 0908/048 301. / Predám 
7-árový pozemok na Ružovej u. Info: Obchod-
ná 51, tel.: 0908/048 301.
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