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Harang csendül,
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December 20-án a községháza dísztermében került sor az idei év egyéni 

elismeréseinek átadására. Az év sportolója kitüntető címet Molnár Attila, 

községünk labdarúgócsapatának erőssége vehette át. A  második helyen 

Molnár Borbála kézilabdázó, a harmadik helyen Bobek Ladislav, a KePaso 

Lovasklub tagja végzett. Ugyancsak ezen az estén adták a községi ösztöndí-

jakat. A két nyertes Németh Csilla és Bucseková Miriama lett, előbbi a Selye 

János Egyetem, utóbbi a Közgazdasági Egyetem hallgatója.

Az ösztöndíjak átadása immár évtizedes múltra tekint vissza, az esemény 

alapját 2001 novemberében vetette meg az önkormányzat. A képviselő-tes-

tület ekkor fogadta el képviselői javaslatra és a Magyar Koalíció Pártja képvi-

selőcsoportjának támogatásával a községi ösztöndíjról szóló rendeletet. Az 

indoklás szerint a díj a felsőoktatásban elért kiváló tanulmányi eredményt 

kívánja honorálni, a kiemelkedő egyéni teljesítményre helyezve a hangsúlyt. 

Nem titkolt célja volt a kezdeményezésnek az is, hogy bizonyos értelemben 

elkötelezze a díjazottakat, rábírva őket arra, hogy tanulmányaik befejezté-

vel lakóhelyükre visszatérve keressék boldogulásukat. Elmondható, hogy az 

ösztöndíj iránti érdeklődés az esztendők során állandósult: évről évre ki-

alakul a jelentkezők - ha úgy tetszik: az esélyesek - nem túl nagyszámú, ám 

stabil köre, amelyből a kiírásnak megfelelően a két legjobb pályázó részesül 

ösztöndíjban. 

A feltételekről időről időre kiújul a vita, tény viszont, hogy a rendelet ed-

dig mindössze két alkalommal változott: 2008-ban a pályázat benyújtásának 

határideje módosult, 2011-ben az ösztöndíj összege nőtt 400 euróra. A meg-

jegyzések elsősorban a felsőoktatási intézmények eltérő színvonalára, ebből 

következően az érdemjegyek iskolánként változó értékére és a tanulmányok 

különböző nehézségi fokára vonatkoznak. Ezt a  problémát valószínűleg 

összetettebb értékelési módszer alkalmazásával lehet megoldani (például 

rangsor felállításával vagy a szaktantárgyak súlyának fi gyelembevételével.)

A díjat első ízben 2002-ben ítélték oda, az azóta eltelt tíz év alatt több mint 

ötven pályázatot bírált el az oktatásügyi és kulturális bizottság. A 2012-es év 

díjazottjait a novemberi ülésen nyolc pályázó közül választotta ki a képvi-

selő-testület.

 Takács Zoltán

Tízéves a községi 
ösztöndíj

A 2002 és 2011 között községi 

ösztöndíjban részesült 

egyetemi és főiskolai hallgatók:

2002  a magyar iskola volt tanulói közül Holka Darina, 

a szlovák iskola tanulói közül Molnárová Katarína

2003  nem volt magyar ösztöndíjas

  Molnárová Katarína 

2004  Hengerics Szilvia

  Pinkeová Anita, 

 rendkívüli elismerés Markóová Erikának

2005  nem volt jelentkező a magyar diákok közül, ezért 

kivételesen két szlovák diák kapott ösztöndíjat: 

Kováčová Ráchel és Molnárová Katarína 

2006 Bódis Kornélia

 Molnárová Katarína 

2007 Bódis Kornélia

 Kováčová Ráchel 

2008 Mlinkovics Szabina

 Maglodský Peter 

2009 Szabó Veronika

 nem volt szlovák ösztöndíjas

2010 Németh Csilla

 Bucseková Miriama

2011 Szabó Veronika

 Bucseková Miriama

1. születésnap...
„Mindenik embernek a lelkében egy dal van,

 és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép lelkében az ének

 az hallja a mások énekét is szépnek.”

(Babits Mihály: A vihar)

Engedjék meg, hogy ezzel az idézettel kezdjem írásomat. Úgy 

érzem, illik az adventi hangulathoz is, hiszen ilyenkor minden 

ember lelkében megszólal egy hang, és illik az elmúlt „újságos” 

évünkhöz is, mert van, aki örömmel fogadta, van, aki kétségek-

kel, és van, aki határozottan negatívan.

Pontosan egy éve indítottuk útjára lapunkat, melynek elsődle-

ges küldetése tájékoztatni Naszvad életéről, a múltról, a jelenről. 

A  lapkiadásnak nagy lelkesedéssel vágtunk neki, bízva abban, 

hogy mindenki majd örömmel fogadja a havonta megjelenő la-

pot. Az első próbálkozások, botladozások után az újság megta-

lálta arculatát. Egy dinamikus, fejlődő, nyitott lapot teszünk le 

havonta a naszvadiak elé. Reméljük, mindenki megtalálja benne 

azt, ami érdekli, ami megszólítja.

Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben mellénk állt és 

biztatott. Köszönjük az építő jellegű kritikát is, hiszen hibájából 

tanul az ember. Örülünk a javaslatoknak, az ötleteknek.

Köszönjük a  cikkíróknak, hogy segítenek sokszínűvé tenni 

a lapot és tájékoztatnak az aktuális történesekről.

Egy évvel ezelőtt bevezető írásomban próbáltam megfogal-

mazni krédónkat: „Célunk az olyan, jó értelemben vett polgá-

ri értékek ápolása és megőrzése, mint a hagyománytisztelet, az 

egyéni teljesítmény és felelősség, ragaszkodás a helyhez, a közös-

séghez.” Bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így marad és 

egyre több naszvadi fogja magáénak vallani ezt a hitvallást.

Régóta szerettem volna az olvasókkal megosztani a fenti Ba-

bits-idézetet és most úgy érzem, eljött az ideje, most időszerű, 

hiszen „lelkünk dalát” cselekedeteink, magatartásunk, értékren-

dünk tükrözi.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok 

egész szerkesztőségünk nevében. Legyünk jók és fi gyeljünk egy-

másra.

 Kelemen Zoltán

1. narodeniny...
Práve pred rokom vyšlo prvé číslo nesvadského časopisu No-

vum Naswod. Našu „vydavateľskú prácu” sme začali s  veľkým 

elánom a verili sme, že sa nám podarí osloviť všetkých Nesvad-

čanov.

Po prvých začínajúcich krokoch a po prvých chybách Novum 

Naswod našiel svoju tvár: dynamickú, otvorenú a rozvíjajúcu sa. 

Veríme, že sa nám podarí Vás informovať o všetkom, čo sa deje 

v Nesvadoch.

V mene redakcie by som chcel poďakovať všetkým prispieva-

teľom do našich spoločných novín. Je dobrá vec, že informujete 

o Vašich akciách. Ďakujeme za podporu ako aj za konštruktívnu 

kritiku.

Dovoľte, aby som citoval z úvodného článku z decembra mi-

nulého roku: „Mesačník má vniesť nové farby, nové hlasy a novú 

kvalitu do spoločenského života Nesvád, ...Našim cieľom je za-

chovanie takých občianskych hodnôt ako je úcta k  tradíciám, 

spolupatričnosť, úcta k miestu a spoločenstvu, kde žijeme.”

V mene redakcie prajem všetkým našim čitateľom požehnané 

Vianoce.

 Zoltán Kelemen

Naszvadi közéleti lap
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29. novembra bol ústredným bodom rokovania obecný rozpo-
čet na rok 2013. Na rozdiel od pôvodného programu sa obecné 
zastupiteľstvo zaoberalo touto témou až v závere, pretože sa rozho-
dovalo aj o ďalších otázkach, ktoré mohli mať vplyv na plánované 
príjmy a výdavky v roku 2013.

Napríklad o  predaji nehnuteľnosti pre spoločnosť KRAMIX, 
ktorý opäť potvrdila väčšina poslancov. V ďalšom priebehu sa ho-
vorilo o žiadostiach poľovníckeho združenia Srnec (zvolanie zhro-
maždenia vlastníkov poľovných pozemkov), centra voľného času 
(zmena rozpočtu z  dôvodu vyplatenia nevyčerpanej dovolenky), 
Matice slovenskej (umiestnenie adventného venca na hlavnom ná-
mestí), následne o predĺžení zmlúv o nájme obecných bytov pre 
16 nájomcov.

Nasledovala diskusia o troch všeobecne záväzných nariadeniach: 
o sociálnych službách, o dani z nehnuteľností a o povinnej školskej 
dochádzke a určení poplatkov v školstve, pričom hlasovanie o po-
slednom návrhu sa odložilo na decembrové zasadnutie.

Navrhovaná úprava dane z nehnuteľností, ktorá vyplýva zo zme-
ny zákona, sa týka dvoch oblastí: daň zo stavieb sa mení z doteraj-
ších asi 7 centov na 13 centov za m2, sadzba dane z pozemkov sa 
v prípade ornej pôdy a  trvalých trávnych pozemkov zvýši z 0,35 
na 0,4 percenta z  hodnoty pozemkov, pri lesných pozemkoch 
z 0,55 na 0,75 percenta. Dôležitým prvkom nového nariadenia je 
zníženie vekovej hranice pre okruh zvýhodnených osôb zo 70 na 
62 rokov. Schválené zmeny prinesú nárast príjmov budúcoročného 
rozpočtu približne o 33 tisíc eur.

V ďalších dvoch bodoch poslanci hlasovali o udelení individu-
álnych ocenení. Obecné prospechové štipendium získala absol-
ventka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Csilla 
Németh a Miriama Bucseková, ktorá skončila slovenskú školu.

Športovcom roka sa stal futbalista Attila Molnár, na druhom 
mieste skončila Barbora Molnárová (hádzaná) a na treťom Ladi-
slav Bobek (jazdectvo).

Na konci zasadnutia spôsobili živú diskusiu návrhy poslancov 
Juraja Miškoviča a  Róberta Dobosiho, resp. odpoveď starostu na 
ne. Rozsiahlejší materiál Róberta Dobosiho napísaný v maďarskom 
jazyku rozoberá v  troch častiach a  devätnástich bodoch predo-
všetkým tie úlohy, ktorých riešenie je nevyhnutné pre pozdvihnutie 
kultúrneho a  duchovného života obce. Tento materiál zásadného 
významu sa okrem iných zameriava na otázky ako je zachovanie 
kultúrnych hodnôt, problém web stránky obce, dôsledná dvojjazyč-
nosť v úradnom styku, usporiadanie bývalej centrálnej časti obce 
a odmeňovanie poslancov. V dlhej rozprave poslanec zdôraznil, že 
bude žiadať postupnú realizáciu jednotlivých opatrení.

Po týchto bodoch sa poslanci vrátili k prerokovaniu rozpočtu na 
rok 2013. Na návrh poslancov za SMK majú byť zdrojom vyšších 
dotácií pre športové a iné spoločenské organizácie zvýšené príjmy 
z  dane z  nehnuteľností. O  kapitálových príjmoch z  plánovaného 
predaja pozemku zatiaľ nebolo rozhodnuté, starosta prisľúbil, že 
obecný úrad bude hľadať zdroje možného zvýšenia rozpočtu kul-
túrneho strediska. Ako posledný bod bola zaradená žiadosť Jóka-
iho nadácie v  Komárne, na základe ktorej obecné zastupiteľstvo 
schválilo sumu 750 eur na podporu 60-ročného Jókaiho divadla. 
Rekordne dlhé zasadnutie sa skončilo po pol jedenástej.

Zoltán Takács

November 29-én a jövő évi költségvetés állott a képviselő-tes-
tületi ülés vitájának középpontjában. Az eredeti napirendtől az 
ülés végén foglalkozott a  testület ezzel a kérdéssel, mivel más 
napirendi pontok is befolyásolhatták a 2013-ra tervezett bevé-
teleket és kiadásokat.

Többek között a KRAMIX Kft . részére történő ingatlaneladás, 
amelyet ismét megerősített a képviselők többsége. A továbbiak-
ban a Srnec vadásztársaság (a földtulajdonosok gyűlésének ösz-
szehívása), a szabadidőközpont (költségvetés-módosítás felhal-
mozott szabadság kifi zetése miatt), a Matica slovenská (adventi 
koszorú elhelyezése a főtéren) beadványairól, azt követően pe-
dig 16 bérlő lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról 
határozott a testület.

Három községi rendelet megvitatása következett ezután: 
a szociális szolgáltatásokról, az ingatlanadóról és az iskolaláto-
gatásról és iskolai illetékekről szóló rendeleté, amelyek közül az 
utóbbiról decemberben döntenek a képviselők. Az ingatlanadó 
javasolt változtatása, melyre a  vonatkozó törvény idei módo-
sítása miatt kényszerül a testület, két területet érint: a házadó 
négyzetmétere az eddigi kb. 7 centről 13 centre, a földadó mér-
téke pedig szántók és legelők esetében a  föld értékének 0,35 
százalékáról az érték 0,4%-ára, az erdők esetében 0,55%-ról 
0,75 százalékra módosul. Fontos eleme az új rendeletnek, hogy 
a  kedvezményezett személyeknél a  korhatár hetven évről 62-
re csökken. A jóváhagyott módosítások mintegy 33 ezer eurós 
többletbevételt jelentenek a jövő évi költségvetésben.

A  következő két napirendi pontban egyéni elismerésekről 
döntöttek a  képviselők. A  községi ösztöndíjat nyolc pályázó 
közül a  magyar iskolában végzett Németh Csilla és a  szlovák 
iskolából induló Bucseková Miriama kapta. Az év sportolója 
2012-ben Molnár Attila labdarúgó lett, mögötte Molnár Borbá-
la (kézilabda) és Bobek Ladislav (lovaglás) végeztek.

Az ülés végén élénk vitát váltott ki két képviselői beadvány és 
a polgármester állásfoglalása. Miškovič György és Dobosi Ró-
bert anyaga közül utóbbié volt a terjedelmesebb, három részre 
osztva tizenkilenc pontban és magyar nyelven taglalja elsősor-
ban azokat a tennivalókat, melyek elvégzése a község szellemi 
és kulturális életének fellendítéséhez elengedhetetlen. A  stra-
tégiai jelentőségűnek nevezhető javaslat egyebek mellett kitér 
a kulturális értékek megóvására, a községi honlap problémájá-
ra, a következetes hivatali kétnyelvűségre, az egykori központi 
részek rendezésére és a képviselők javadalmazására. A hosszú-
ra nyúlt vitában a képviselő megerősítette, hogy kérni fogja az 
egyes intézkedések fokozatos megvalósítását.

Ezután tértek vissza a képviselők a 2013-as költségvetés tár-
gyalásához. A MKP képviselőinek javaslatára a sport- és egyéb 
civil szervezeteknek juttatott támogatás fedezete a  megnövelt 
ingatlanadó-bevétel lenne. A  tervezett telekeladásból befolyó 
tőkebevételről egyelőre nem született döntés, és a polgármester 
ígéretet tett, hogy keresni fogják a módját, hogyan egészíthetik 
ki a művelődési központ költségvetését.

Utolsó napirendi pontként a testület 750 eurós összeget sza-
vazott meg a komáromi Jókai Alapítvány részére a hatvanéves 
Jókai Színház támogatására. A rekordhosszúságú ülés fél tizen-
egy után ért véget. Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
23. üléséről

Z 23. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Adventi színeket öltött környezetünk - zöld 

koszorú, lila szalag, égő gyertya. S mindez arra 

fi gyelmeztet bennünket - vegyen körül bennün-

ket nagyobb csendesség. De vigyáznunk kell, 

hogy mindez ne csak külsőség legyen. Mit sem 

ér a  feltétel önmagában, ha nem azzal kezdjük 

életünknek ezt a döntő szakaszát, hogy beismer-

jük - NINCS BENNÜNK TISZTA, IGAZI SZE-

RETET, s  ezért kiáltsuk e napokban buzgób-

ban, mint máskor az Úrhoz - növeld bennünk 

Urunk a szeretetet, mert Te vagy a szeretet, mi 

pedig szeretet nélkül semmit sem érünk!

E szeretetben való növekedésre buzdít ben-

nünket egy tanmese a négy gyertyáról:

Egyszer volt, hol nem volt, volt négy gyertya. 

Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisz-

tán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek. 

Azt mondta az első: ÉN VAGYOK A  BÉKE! 

De az emberek nem képesek életben tartani. 

Azt hiszem, el fogok aludni... Néhány pillanat 

múlva már csak egy vékony füstölgő kanóc em-

lékeztetett a  hajdan tündöklő lángra. A  másik 

azt mondta: ÉN VAGYOK A  HIT! Sajnos, az 

emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme 

tovább égnem... A  következő pillanatban egy 

enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így 

szólt a harmadik gyertya: ÉN A SZERETET VA-

GYOK! Nincs már erőm tovább égni. Az embe-

rek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy 

milyen nagy szükség van rám... Ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek. Meglátta a há-

rom kialudt gyertyát és felkiáltott: Hát mi tör-

tént? Hiszen nektek égnetek kellene mindörök-

ké... s elkeseredésében sírva fakadt.

Ekkor megszólalt a  negyedik gyertya: Ne 

félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk 

gyújtani a  többi gyertyát. ÉN VAGYOK A RE-

MÉNY! A gyermek szeme felragyogott, megra-

gadta az égő gyertyát, s lángjával új életre keltet-

te a többit.

Községünk újonnan felújított terén - advent 

első vasárnapján - a szép adventi koszorún meg-

gyújtottuk az első gyertyát. Ne hagyjuk kialudni 

ezeket a gyertyákat lelkünk mélyén, hanem imá-

inkkal, keresztény életünk vitelével és az erények 

gyakorlásával gyújtsuk lelkünkben e gyertyák 

fényességét nagyobb lángra. Hiszen mit érnek 

a  karácsonyi ajándékok, őszinte szeretet nél-

kül? Mit ér a szépen kitakarított, befűtött lakás, 

a feldíszített karácsonyfa, ha parázs viták ördö-

gi lángjai csapnak elő a  szánkból, és felégetik 

a  köztünk lévő ingatag fahidakat? Hiszen csak 

egy édesség van a  mindenségben - az Istentől 

jövő szeretet.

Nyissuk tágra szívük kapuját e szeretet előtt, 

hiszen Szent Pál írja a rómaiakhoz szóló levelé-

ben - „....mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe 

a nekünk adott Szentlélek által.”(Rom 5,5)

E szeretetet befogadva, ebben növekedve és 

gazdagodva tegyük karácsony ünnepét Jézus 

születésének ünnepéve. Ne legyen az ünnep 

csak karácsonyi nosztalgia, hanem Jézus szü-

letésének ünnepe mindazok lelkében, akikkel 

találkozunk.

 Heriban László

Hitélet

Pre dušu
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ADVENT

1. decembra členovia výboru MO MS umiest-

nili na námestí pred obecným úradom nádher-

ný adventný veniec. Prvá decembrová nedeľa 

bola zároveň aj prvou adventnou nedeľou. Na 

adventnom venci rozhorela prvá sviečka, ktorú 

zapálil predseda MO MS Ľubomír Benča za prí-

tomnosti občanov našej obce. Každú nedeľu sa 

zapáli ďalšia sviečka. Tieto nedele sú obohatené 

s  vianočným programom, ktoré potešia naše 

srdcia v čase príchodu Vianoc.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na re-

alizácii adventných nedieľ a  zároveň aj tým, 

ktorí spríjemnili predvianočnú atmosféru du-

chovným posolstvom a kultúrnym programom 

v našej obci.

Blížia sa krásne chvíle vianočné, prežite ich 

v láske, v šťastí a v harmónii spoločne.

 Výbor MO MS

MO Matice slovenskej v Nesvadoch 

Vás srdečne pozýva na 

MATIČNÝ PLES, 
ktorý sa uskutoční 

12. januára 2013 o 19.30 hod. 
v MKS v Nesvadoch.

Zabávať Vás bude skupina Brilax z Nitry.

Vstupné 15 €.

Cena zahŕňa večeru, víno a minerálku.

Vianoce

Pozvánka

Karácsony

1 deceembra ččlennovia výbbooru MO MMMS umiest

Zapálenie Zapálenie 
sviečok na sviečok na 
adventnom adventnom 
vencivenci

Ako sa blíži čas Vianoc, tak sa vo mne hro-

madí príjemné napätie, pocit šťastia, čo som 

cítil v  rannom detstve, keď som so žiarivými 

detskými očkami a úprimnou detskou čistotou 

očakával sviatky. Týmto pohľadom sme najviac 

potešili našu matku a  vyvolali ten jej pohľad, 

na ktorý dodnes spomínam a  nikdy naň ne-

zabudnem. V  mojich spomienkach takto žije 

vzešený duch Vianoc.

Vtedy som si ešte nevedel vysvetliť, nerozu-

mel som tomu, že od čoho sú vianočné večere 

nezabudnuteľné, okrem očakávaných darče-

kov. Od čoho boli tieto sviatky jedinečné, k ni-

čomu neporovnateľné.

Teraz už naisto viem, že aj keď na krátku 

dobu, ale čas sa zastaví. Čas sa zastaví, a naša 

pozornosť sa upriami len jeden na druhého. 

V očiach si navzájom uvidíme lesk a pohľady 

sprostredkujúce šťastie, sme naladení jeden na 

druhého, sme spolu, sme RODINA.

Prajem šťastné Vianoce!

 Róbert Dobosi

Karácsony tájékán gyülemlik bennem a  fe-

szültségnek is mondható kellemes, mélyről 

jövő boldogságérzet, amit akkor éreztem, eltit-

kolni nem tudó gyermeki tisztasággal, fénylő, 

csillogó szemekkel, anyánknak ezzel örömet 

szerezve, ezzel belőle kiváltva azt a  tekintetet, 

amely feledhetetlen élményként maradt meg 

bennem máig. Így raktároztam el emlékeim-

ben karácsony magasztos szellemét.

Akkor még nem tudtam megmagyarázni 

magamnak, nem értettem, az ajándék utáni 

sóvárgáson túl, mi tette felejthetetlenné a kará-

csonyi estéket, mitől volt egyedi ez az ünnep, 

máshoz nem hasonlítható.

Most már biztosan tudom, hogy ha rövid 

időre is, de megáll az idő. Megáll az idő, és ez 

alatt egymásra fi gyelünk. Észrevesszük egymás 

szemében a  csillogást és a  boldogságot köz-

vetítő pillantásokat, egymásra hangolódunk, 

együtt vagyunk, „CSALÁD” vagyunk.

Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!

 Dobosi Róbert
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Nem tudom, hogy tényleg olyan nagyok, s  tény-

leg olyan szikrázóan fehérek voltak-e az akkori 

karácsonyi havak, vagy csak a világ töpörödött ösz-

sze azóta körülöttünk az évek, évtizedek múlásával. 

Tény azonban, hogy azóta sem emlékszem olyan 

hatalmas, hófehér, csenddel borított karácsonyokra, 

mint gyerekkori eszmélésem első éveiből. Áhítattal 

teli, gyönyörű, hófehér karácsonyokra. Pedig visz-

szagondolva, mennyire szegények is voltak azok a mi 

karácsonyaink. A kinti hatalmas fehérségen, a csen-

den, az áhítaton, meg a belőlünk akkor még valahogy 

ösztönösen áradó szereteten túl, nemigen jutott más 

a minden alkalommal a szobaasztalon, szerénységé-

ben is csodálatosan pompázó kicsiny karácsonyfa alá, 

mert nekünk sohasem volt nagy karácsonyfánk. Már 

idősödő, egyszerű falusi szülők kicsit kései, negyedik 

gyerekeként, hogy is lehetett volna ez akkor az én szá-

momra másként.

Nővéreim közül a két idősebb, Irén és Gizi ekkor 

már férjnél voltak, hármuk közül a legfi atalabb, Mari, 

tőlem jóval idősebb, valahol épp a  nagylánykodás 

kezdetén.

Egyetlen szobánk, a két kicsiny ablak alatt sarok-

paddal. Ilyenkor télen ezen térdepelve, kifelé bá-

mészkodva töltöm időm nagy részét. Ha a  hambit 

felőli ablak alsó, négyszögletes üvegtábláján bámulok 

kifelé, az aránylag alacsony deszkakerítés és a nagy-

kapu fölött az utca, meg a velünk szemközti Kispart 

laposba futó része látszik. Lenn a laposban Lebó Giza 

néne, tán még a miénknél is kisebb háza az utolsó az 

utca túloldalán, és így az utca felőli ablakon kitekint-

ve csak a velünk szembeni Kispart fehérsége, illetve 

annak aljában, kicsit srégen, de már a másik utcából, 

Maráz Gazsi bátyámék házának hóval borított teteje, 

és füstölgő kéménye látszik. Itt benn, a padok szög-

letében, a fehér ünnepi terítővel letakart szobaasztal, 

rajta diónyi nagyságú színes üveggömbökkel, vékony 

viaszgyertyákkal, szaloncukorral, almával, aranypor-

ral festett vagy sztaniolba csomagolt dióval és angyal-

hajjal a feldíszített karácsonyfa.

A  szemközti fal mentén, a  szoba hosszában egy-

más végében a két bevetett ágy, piros-fekete mintás 

ágyterítővel letakarva. Fölöttük egy-egy nagy, vas-

tag, aranyozott keretű szentkép között egy kisebb, 

anyám és apám fi atalkori, nagyított közös fényképe. 

A szentekkel együtt így ők néznek vissza az innenső 

oldalon, a pad végében lévő, tetején rózsás porcelán-

csészék sorával díszelgő sublót fölött falra akasztott, 

egyre láthatóbban vakuló tükörből is. Az utca felő-

li ablakkal szemben a  konyhából a  szobába nyíló 

ajtó, az ajtó mellett, persze már a konyhában, balról 

a tűzhely, jobbról pedig a stelázsi, vizeskanna, és egy 

hokedlin a  lavór. A konyha végében, a padlásfeljáró 

alatt pedig egy, akkor már sokat megélt, ütött-kopott 

almárium. A  konyha közepén konyhaasztal, négy 

barna székkel, s mintha ma is azon a sarokpadon tér-

depelnék, magam előtt látom, ahogy anyám a tűzhely 

meg a konyhaasztal között és körül tesz-vesz éppen, 

fekete parasztviseletében, a karácsonyi ebédet készít-

ve, ahhoz készülődve.

Igen, így él mindez bennem azóta is, ama emléke-

zetes, ma már több mint fél évszázaddal ezelőtti ka-

rácsony óta. S hogy pontosan mikor is volt, ma már 

nem tudnám megmondani, mint ahogy abban sem 

vagyok biztos, hogy karácsony első vagy második ün-

nepén történt-e mindez. Csak arra emlékszem, hogy 

azoknak a  hatalmas, hófehér, csenddel beborított 

karácsonyoknak az egyike volt, valamikor az ötvenes 

évek első felében. Már akkora voltam ugyan, hogy 

együtt anyámmal, esetenként már én is meggyújt-

hattam a  karácsonyfa alsó ágain a  viaszgyertyákat, 

de még nyugodtan térdepelhettem is a padon, hogy 

a hambit felőli ablak alsó kockáján át türelmetlenül 

lessem apám és Mari nővérem jöttét a  karácsonyi 

nagymiséről.

A  fenyőfára csipeszelt viaszgyertyákat anyámmal 

már meggyújtottuk, és bármelyik pillanatban érkez-

niük kell apáméknak is, hisz a delet is elharangozták 

már közben. A viaszgyertyák lángja ott táncol az apró, 

színes üveggömbök csillogó tükrében, anyám már 

újra kint van a konyhában, talán az asztalra készített 

vastag, fehér porcelántányérokon igazít még éppen 

egyet. Én pedig az orromat szinte az ablaküveghez 

nyomva, izgatottan lesem, mikor tűnik fel apám fe-

kete, ünneplőbe öltözött alakja az utca fehérségében.

A  karácsonyfa legalsó ágára anyámmal felakasz-

tottunk egy csillagszórót is, amit hosszú könyörgés 

eredményeként én gyújthatok majd meg, amikor 

apámat bejönni látom a  kiskapun. Így a  gyertyák 

színes, táncoló lángocskái mellett csillageső fogadja 

őt, amint belép majd a szobaajtón, hogy vastag, sötét-

szürke téli félkabátját, s  ünneplő báránybőrsapkáját 

lerakja a bevetett ágy tetejére.

Aztán elérkezik a  várva várt pillanat, feltűnik 

apám, amint Nagy Lajos báttyal ballagnak a  hóban 

kitaposott ösvényen. Váltanak még néhány szót, az-

tán apám belép a kiskapun. Elérkezett az én időm!

Kezemben a  gyufa, egy sercintés a  doboz olda-

lán, és apám talán éppen a havat dobogja le a lábáról 

a  konyhaajtó előtt, amikor idebenn a  szobában fel-

röppennek a csillagszóró első szikrái. Aztán már csak 

azt észlelem, hogy a szétröppenő csillagoktól hirtelen 

meggyullad a  fára aggatott angyalhaj, s  mire apám 

alakja megjelenik a  szobaajtóban, anyám már el is 

taposta a fa tetejéig hirtelen fellobbanó tüzet a szoba 

sárpadlóján. Üveggömböstől, szaloncukrostól, kará-

csonyfástól! Nem tudom, én kiálthattam-e ijedtem-

ben, vagy ő látta meg a  fellobbanó fát a konyhából, 

tény azonban, hogy szinte csak a pillanat töredékéig 

tartott az egész, hogy színes üveggömbtörmelék, félig 

égett vagy megpörkölődött szaloncukrok, szétgurult 

almák és diók lepjék el az egész szobát. Egyetlen-egy, 

aprócska, zöld üveggömb maradt csupán egészben az 

egyik ágylábnál megbújva. Döbbenet! Mari nővérem 

is hazaért közben. A húslevest, meg a paradicsomos 

káposztát kanalazzuk már, persze, akinek lemegy va-

lami a torkán. Az enyémen nem nagyon. Szorít, feszít 

a  keserűség, pedig talán még egy szó sem hangzott 

el idáig. Jómagam, érdekes módon, nem is annyira 

a karácsonyfát, hanem szegény anyámat sajnálom.

Hosszú időnek kellett eltelnie, hogy mindennek 

a miértjét megértsem. Apám torkán is biztosan ne-

hezebben ment le az étel, mert a megszokottnál jóval 

hamarabb felkelt az asztaltól, téblábolt egy darabig, 

aztán - gyere, elmegyünk a  keresztanyádékhoz - 

szól felém fordulva. Már ballagunk is kéz a kézben, 

Agacsosból, a  falu egyik végéről, a  Kertekbe, a  falu 

másik végére. Régóta nagybeteg keresztapám ágy-

ban fekszik, keresztanyám hallva a nálunk történte-

ket, már aggatja is a  fáról, és rakja elém az asztalra 

a szaloncukrot, almát, diót, és tán a lelkét is kirakná 

szegény, vigasztalásképpen. Persze, sovány vigasz 

mindez akkor az én számomra...

Istenem! Mennyi-mennyi karácsony múlt már el 

azóta. Közülük, hál’ Istennek, aránylag még sokat 

tölthettem, tölthettünk el együtt, anyámékkal is. Csak 

mintha azoknak a  régvolt, gyerekkori karácsonyok-

nak a fehérsége szürkült volna mindegyre, és mintha 

a téli havak is mindinkább kisebbek és kisebbek len-

nének. Persze az is lehet, hogy tényleg a világ töpörö-

dik egyre összébb az ember körül.

Egy valami azonban nem változott nagyon soká-

ig. Az az apró, annak idején egyes-egyedül egészben 

maradt zöld üveggömb évről-évre mindig felkerült 

onnét kezdve a karácsonyfánkra. Még akkor is, ami-

kor már rég elköltöztünk anyáméktól. Aztán egyszer 

csak eltűnt. Hová, mikor, hogyan, nem tudni. Csak 

a hiánya érződik belül valahol, azóta is. És ilyenkor, 

karácsony táján, mindig előjön annak az egykorvolt, 

vele kapcsolatos, régi karácsonynak az emléke is. 

Késő esténként, amikor már egyedül szoktam ma-

radni a  szobában a  feldíszített karácsonyfával, ha 

behunyom a szemem, ott látom most is mindig egy 

pillanatra a fenyőfa legfelső ágán, zöld tükrében vé-

konyka viaszgyertyák táncoló lángjával, hogy aztán 

néhány pillanat múltán, apám és anyám fekete ruhás 

alakjával együtt, belevesszen lassan az ismét mindent 

beborító, hatalmas hófehér csendességbe.

Egy régi karácsony emléke
Apám és anyám emlékének, s emlékére mindazoknak, akik a mi gyerekkori 
karácsonyainkat szeretetteljessé, áhítatossá és gyönyörűvé tudták varázsolni...

Naszvadiak...
Mottó:

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

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

Illusztráció: Fekete Zoltán

Németh Gyula:
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Sok szeretettel köszöntjük Önöket Hajósról, ahol körünkben üd-

vözölhettük a Búzavirág éneklőcsoportot, a Viza és a Sústya citera-

zenekart október 27-én.

Azóta is emlegetjük a szép műsort és felidézzük a kedves dalo-

kat, a gyönyörű népviseletet. Gratulálunk!

Örülünk, hogy a hozzánk eljuttatott Novum Naswod újság lap-

jain is olvashatunk a Kulturális Találkozóról és havi rendszeresség-

gel mindazokról az eseményekről, melyek Naszvadon történnek. 

Csuport Gyula és Kovács Árpád tagtársaink születési helye: Naszvad 

község. A többi áttelepített család leszármazottjai élnek közöttünk 

a  több felvidéki községből idetelepítettekkel együtt. A  műsorban 

mondókázó 5 kisiskolás ősei is a határon túlról származnak.

Mint a  Magyar Néprajzi Társaság tagja és önkéntes néprajzi 

gyűjtő örömmel jegyzem le a régi hazából származó mondókákat, 

gyerekjátékokat, szokásokat, dalokat és örömömre szolgál, ha azok 

tovább élnek.

Karácsony közeledtével Naszvad minden lakójának szívből kívá-

nunk áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt!

Az élők sorából már eltávozott, 1929-ben Naszvadon született 

Mátyus Irén egy régi karácsonyi énekét őrzöm örök emlékül... Ké-

rem, őrizzék Naszvadon is tovább!

A Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete nevében üdvözlettel:

Hajós, 2012. december 4.

 Harmath Lajosné Vörös Kornélia

A Naszvadiak Polgári Egyesülete kedves tagjainak!

Az 1947-1948-as esztendők úgy a naszvadi, mind 

a szentlászlói családok életében szomorú, szíveket 

sajdító emlékeket hordoznak. Naszvadról mintegy 

300 lélek kényszerült áttelepülni Szentlászlóra és 

szülőfalunkból az akkori szégyenteljes politika 250 

személyt telepített ki sváb származása miatt az ak-

kori Német Demokratikus Köztársaságba.

Áldozatok voltak valamennyien, ők szenved-

tek mások bűneiért.

Egy szentlászlói sváb néni mondta: szegény-

ségben, de szeretettel fogadtuk a szülőföldjükről 

ide telepítetteket. Ők, gyermekeik és unokáik 

ma Szentlászló község megbecsült tagjai.

Egy önkormányzati delegáció vezetőjeként 

módom volt részt venni a naszvadi Kitelepítési 

Emlékmű avatásán. „Az ember elmegy a szülő-

föld örök” hirdeti a márvány emlékmű. A kifeje-

ző, szívből jövő gondolatok mélységes tartalmat 

hordoznak a  szülőföld szeretetéről, megbecsü-

léséről, a ragaszkodásról ahhoz a földhöz, ahol 

megszülettünk és vele egykoron együvé válunk.

Egy év múlva, 1998-ban Szentlászlón avattuk 

a naszvadi delegációval közösen a kitelepítés és 

betelepítés szobrát, melynek „Anya gyermeké-

vel” nevet adtuk. A gyermekét átölelő édesanya 

megformálásával kívántuk kifejezni a szülőföld 

szeretetét, az anyaföldhöz való ragaszkodást.

Azt kívánom, hogy a  két község, a  két nép 

tragédiája soha többé ne ismétlődjön meg. 

A szorgalmas és nagy kézügyességgel rendelke-

ző naszvadiak elhozták községünkbe a csuhézás 

művészetét. Ma Szentlászlón van Magyarország 

első Csuhémúzeuma, az épület pedig Országos 

Építészeti Nívódíjas lett.

Kedves naszvadiak, Barátaim!

E sorokon keresztül is kívánok a  Naszvadi 

Önkormányzatnak, a település valamennyi pol-

gárának békességet, boldogságot, szellemi és 

anyagi gyarapodást, baráti kapcsolatunk továb-

bi erősödését.

Jóisten áldását kérem önökre ma, holnap és 

minden időben.

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kí-

vánva: Bognár József,

Szentlászló polgármestere

A Viza citerazenekar 2012. november 11-én 

részt vett a 14. Citerazenekarok Országos Sereg-

szemléjén.

Már kora hajnalban útnak kellett indultunk, 

hogy átszelve az országot időben érkezzünk 

a Kassa közelében fekvő Buzita községbe. Sajnos, 

egy kisebb műszaki baki miatt a  tervezettnél 

hosszabbra nyúlt az utazás, és mire megérkez-

tünk, a  színpadi próbák már épp befejeződtek. 

Egy gyors (kései)ebéd, és máris kezdődött a mű-

sor. A Viza citerazenekar a második részben állt 

színpadra. Idén két dalcsokrot is előadtunk. Egy 

gömörit, amiben bemutatkoztak legifj abb ci-

terásaink is, majd egy bonchidait. A  közönség 

elismerő tapssal jutalmazta mindkét produkciót.

A műsor után a zenekarvezetők meghallgat-

hatták a zsűri rövid értékelését. Ezalatt a nagy-

terembe megérkezett a  cigányzenekar, és egy 

pohár bor mellett mindenki eldalolhatta velük 

kedvenc nótáját. Az est, és az utazás fáradalmait 

egy kassai kollégiumban pihenhettük ki, hogy 

aztán másnap reggel frissen, kipihenten indul-

hassunk haza.

Jó volt újra találkozni a  sok ismerőssel, ba-

ráttal, tapasztalatot cserélni, meghallgatni egy-

mást. Már most nagyon várom a következő ta-

lálkozót; jövőre Szímőn. TMY

Kedves naszvadiak, kedves Barátaim!

Országos seregszemlén a Viza citerazenekar
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A 2011-es évzáró közgyűlésen szervezetünk vezetősége komoly terve-

ket fogalmazott meg, az említett év sikerességén 

felbuzdulva tele optimizmussal, a 2012-es évre. 

Napjainkban, amikor az összegzések, kiér-

tékelések ideje van, bátran állíthatjuk, hogy 

a  tervek megvalósultak, több esetben a  tervet 

messze túlszárnyalta az eredmény, amelyért 

köszönet jár mindenkinek, aki hozzájárult 

a sikerhez. Ez a köszönet nagybetűs KÖSZÖ-

NET, azoknak az egyéneknek, akik szabad-

idejük jelentős részét feláldozzák a  kultúra 

oltárán, ezzel nagymértékben javítva a  tár-

sadalmi életminőséget.

Januárban azzal kezdtük, hogy 43. alka-

lommal rendeztük meg a közkedvelt Vin-

ce-bált, majd februárban 2. alkalommal az 

Ifj úsági bált, amely szintén nagy jövő elé 

néz. Február végén, szeretett Felvidékünk 

talán legmagasabb zenei fórumának le-

bonyolításában vettünk 

részt a  Komáromi Jó-

kai Színházban, ahol 

a  Harmónia Szlovákiai 

Magyar Zenei Díj gá-

laműsorát igazgatták 

aktivistáink, mialatt 

Nagyigmándon Pettyem 

tánccsoportunk képvisel-

te szervezetünket és köz-

ségünket.

Márciusban kampány-

műsor, majd az 1848-as sza-

badságharc és forradalom 

tiszteletére tartott emlékmű-

sor szervezésénél bizonyítot-

tak népművészeink és aktivis-

táink. Viza citerazenekarunk 

ugyanebben a  hónapban 

Szentpéteren vendégszerepelt, az ottani 

Csemadok alapszervezet évzáró közgyű-

lésen. Április elején Budapesten jártunk 

a  XXXI. Országos Táncháztalálkozón 

és Kirakodóvásáron tapasztalatokat és 

inspirációt begyűjteni, majd táncosaink 

értek el nagy sikert Bábolnán, a  Tipegő 

Néptáncfesztiválon.

Ezek után a Tánc Világnapjának tisztelegtünk egy egész napot betöltő 

rendezvénnyel, ahol a közkedvelt kézműves foglalkozásokon túl tánc-

házban is részt vehettek az érdeklődők, majd a hónap utolsó eseménye-

ként Szőnyben jártak énekeseink és a Sústya citerazenekar.

Májusban Heltai Jenő „Primadonna” című bohózatát hoztuk el Önök-

nek a gútai Kis-Duna Menti Rockszínház előadásában. Ugyanezen a na-

pon citerásainkat a negyedi tapsvihar erősítette hitükben. Énekeseink-

kel Kiskőrösre utaztunk az Országos Rétesfesztiválra, táncosaink pedig 

Perbetén tündököltek a második alkalommal megrendezett népművé-

szeti fesztiválon.

Aztán következett a „10 nap”. Előtte és utána még sokkal több, ami-

kor aktivistáink szinte teljes mértékben csak a  társadalmi munkának 

éltek, amikor segédkeztek a „Tűzvirág” képzőművészeti és zenei feszti-

vál 4. évfolyamának lebonyolításánál. Ezek után, még júniusban számos 

esemény váratott magára. Sústya citerazenekarunk Almásfüzitőn járt 

népzenei táborban, Kis Ricsi mesemondó versenyen Várhosszúréten, 

majd tanévzárót tartottunk néptánciskolánkban. A június még mindig 

nem ért véget ezzel, szinte teljes összeállásban Nagyigmánd testvérte-

lepülésünk által szervezett „Hegyi Nap” címmel jelzett műsorban lép-

tünk fel, majd küldöttjeink a Csemadok TV konferenciáján vettek részt. 

Csemadok tagokat avattunk még ebben hónapban. 15 végzős növendék 

vehette át a Csemadok tagságot igazoló kis könyvecskét ebből az alka-

lomból. A  hónap zárása Felsőszentivánon és Csávolyon történt meg, 

az előbbi helyen a Felvidékiek Találkozóján szerepeltek énekeseink, az 

utóbbin pedig táncosaink gazdagították a „60 éves a Csávolyi Bunyevác 

Kultúrkör” című műsort.

Júliusban Kolozsnémán képviseltet-

tük magunkat, majd 

citerásaink keltek 

útra sokadik alkalom-

mal, hogy tudásukat 

gyarapítsák és tapasz-

talatot szerezzenek 

a  Tiszakécskei Citeratá-

borban. Zenei vezetőnk 

a Dunaszerdahelyen meg-

rendezett népzenei tábor 

ajánlatát választotta, majd 

a  hónap vége fel a  Kürti 

Borfesztiválon vendégsze-

repelt a  Búzavirág éneklő-

csoportunk és a  Sústya cite-

razenekarunk.

Augusztusban néptánco-

saink jártak Nagyigmándon 

a Határtalan Néptánctáborban, 

majd Szent István-napi ünnepség szervezésében 

vettek részt aktivistánk. A Viza és a Pettyem ismé-

telten meghívást kapott Vajkára, majd citerásaink 

Nyitracsehin zenéltek a nagyközönségnek. 

Az első őszi hétvégén a Magyar Dal Napjának 

tisztelegtünk Arany János balladáival. Ezután 

a Naszvadi Napok gálaműsorában 

szerepeltek énekeseink és tánco-

saink, Sústya citerazenekarunk 

pedig Martoson mutatta be tudá-

sát. Szeptember 22-én beiratko-

zás volt a  néptánciskolába, majd 

október elején a  Viza muzsikált 

a Madari Bor- és Gasztrokorzón. 

A  szüreti hangulatot élhették át 

táncosaink Nagyigmándon a szü-

reti ünnepségeken, majd a Búza-

virág, a Viza és a Sústya csapata-

inkkal Hajósra látogattunk, ahol 

új barátokra leltünk. Novem-

berben „Dalolj, táncolj velünk” 

népzenei esztrádműsor volt, majd 

Országos Citeratalálkozó Buzitán, ahol a Viza citerazenekarunk képvi-

selte szervezetünket. Az Almásfüzitői Citeratalálkozóra a Sústya kapott 

meghívást és tett annak eleget.

Decemberben advent 2. vasárnapján a Matica slovenská helyi szer-

vezete meghívásának eleget téve lépett fel a  Búzavirág éneklőcsopor-

tunk és a Sústya citerazenekarunk a  főtéren rendezett gyertyagyújtási 

ceremóniánál. December végére maradt az évzáró közgyűlés, amellyel 

pontot tettünk a sok munkát igénylő tartalmas év után, és elkészítettük 

a terveket a 2013-as évre.

A sok-sok fellépés és hazai rendezvény mellett jutott idő arra, hogy ja-

nuárban újonnan kialakított tánchelyiségbe költöztessük a tánciskolát, 

majd júniusban Csemadok Galériát avassunk. A novemberi népdalestre 

elkészültek a népviseletek, így énekeseink és táncosaink teljes mérték-

ben népviseletbe öltözve kezdhetik meg a 2013-as évet, és folytathatják 

anyagiakban ki nem fejezhető tevékenységüket. Az évzárón választott 

vezetőség fő feladata a 2013-as évben is a hagyományainkra, kultúránk-

ra való odafi gyelés, azok megőrzése és gyakorlása, és az ehhez való fel-

tételek biztosítása.

Ezzel a gondolattal búcsúzunk a 2012-es évtől. 

Önöknek, kedves olvasó békés, boldog karácsonyi ünnepeket és ered-

ményekben, kulturális és más jellegű, élvezetekben gazdag boldog új 

évet kíván  a Csemadok naszvadi alapszervezete

Sikeres, eseményekben gazdag évet zárunk
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A 13 órás repülőút zökkenőmentes volt?

Zsuzsanna: – Igen, rendben ment minden, igaz, 

már ott szembesültünk azzal, hogy milyen rossz 

az, ha az ember egy világnyelvet se beszél.

Két hét nyár az itthoni tél közepén, kevesen 

élnek meg ilyen kalandot közülünk. Milyen volt 

a megérkezés pillanata?

Zsuzsanna: – Fura volt. Olyan érzés fogott el, 

mintha azért utaztam volna 13 órát, hogy eljus-

sak a világ végére. Este érkeztünk meg, fáradtak 

voltunk, meleg és párás volt a levegő, ami nagyon 

megterhelő a  szervezetre. Az első két napban az 

eső is esett, így a hangulatom egyre inkább ará-

nyos lett az időjárással, egyre szomorúbb és ked-

vetlenebb lettem.

Nyugtasson meg, hogy miután akklimati-

zálódtak, már csak a napsütést, az óceánt és a pi-

henést élvezték? Bebarangolták a vidéket?

Zsuzsanna: – Eltelt két nap, kisütött a  nap, és 

eltűnt a rossz kedv is. A levegő és az óceán is 32 fo-

kos, ott nem kell attól tartani, hogy túlhevült test-

tel megy az ember a vízbe. Pihentünk a parton, de 

de több alkalommal egész napos kirándulásokon 

vettünk részt - voltunk hajókiránduláson, budd-

hista szenthelyeken jártunk, de ültünk elefánthá-

ton, miközben szafariztunk. Helyben is nagyon 

élveztük a sétákat, mert teljesen más mentalitású 

emberek a keleti emberek, mint mi.

Miben nyilvánul meg a legnagyobb különbség?

Zsuzsanna: – A  piacon alkudni kell, amihez 

itthon nem vagyunk megszokva. Viszont volt 

olyan, hogy egy fi llér hiányzott a pénzünkből ah-

hoz, hogy megtudjunk venni pár hűtőmágnest. 

Az árus azt mondta, vigyük el nyugodtan, és ha 

majd felé sétálunk újra, megadjuk a tartozásunk. 

Természetesen, másnap vittük a  pénzt, amit az 

árus kézcsókokkal köszönt meg. Rendkívül hálás 

nép, a kicsit is sokra becsüli. A másik szembetűnő 

különbség az ő életük és miénk között az, hogy 

ők sokkal nyugodtabban élnek. Másképp fogják 

fel az életet, mélyen vallásosak, Buddha szobránál 

minden nap friss virág, rizs, víz, zöldség és gyü-

mölcs van.

Hogy ízlett a thai konyha? Kóstoltak helyi spe-

cialitásokat?

Zsuzsanna: – A thai konyha rendkívül fűszeres, 

nagyon sok halat fogyasztanak, friss zöldséget és 

gyümölcsöt. Bevallom, én nem vagyok az a  be-

vállalós, így ha lehetőség volt rá, európai ételeket 

fogyasztottam. Viszont amihez fogható nincs, az 

a friss gyümölcs - ananász, mangó, amit a napfény 

érlel, frissen szedik és azonnal tálalják.

És most egy kérdés, amit sokan fognak meg-

kérdezni Öntől, József. Milyenek a thai nők?

József: – A nők nagyon szépek, és minden men-

demonda, amit Európában hallani róluk, igaz. 

Abból élnek, hogy korosodó és vagyonos férfi -

akat szórakoztatnak akár egy-két hónapon át, 

lesik minden kívánságukat. Furcsa is volt, hogy 

ott a nők teljesen alárendeltek a férfi aknak, szinte 

másodrendűek a társadalomban.

Gondolom, nem bánták meg, hogy elutaztak...

Zsuzsanna: – Sose vágytam Keletre, de nagyon 

hálás vagyok mindenkinek, akinek akár csak cse-

kély része is volt abban, hogy mi elutazhattunk 

Th aiföldre. Olyan helyen jártam, olyan részét lát-

tam a világnak, mely csodálatos, és míg élek, em-

lékezni fogok rá.

Ezúton még egyszer nagyon szépen köszönöm 

Bazsóéknak, hogy még azelőtt találkozhattunk, 

hogy családjukat köszöntötték volna. Kívánom 

nekik, hogy a  nyárból gyorsan álljanak vissza 

a  karácsonyi hangulatra, és töltsék azt meghit-

ten, sokat mesélve élményeikről a családjuknak.

 Varga Ildikó

Fotó: Bazsóék archívuma

Hazatértek az egzotikus telelésről
Az idei Tűzvirágon a jegyet vásárlók között a szervezők egy thaiföldi utat sorsoltak 

ki. Erről havilapunk augusztusi számában olvashattak, és akkor megígértük, amint 

Bazsó Zsuzsanna és Bazsó József hazatérnek az útról, beszélgetünk velük. Decem-

ber 14-én Naszvadra érve elsők között köszönthettük az utazókat, akik 15 napot 

töltöttek el a csodálatos Koh Samuin. A hosszú, 13 órás utazás ellenére, mosolyog-

va és készségesen válaszoltak kérdéseinkre.

DEMJÉN 
FERENC

SZÖRÉNYI 
LEVENTE

KARÁCSONYI 
MEGAKONCERT

VIANOÈNÝ MEGAKONCERT

2012. DECEMBER 21., PÉNTEK, 19.00 ÓRA

21. DECEMBRA 2012, PIATOK, 19.00

ÉRSEKÚJVÁR, MILLENNIUM SPORTCSARNOK

ŠPORTOVÁ HALA MILÉNIUM, NOVÉ ZÁMKY

nyelv
 - 

ja
zyk

yelv
 - 

ja

Jegyelővétel - Predpredaj: 
KultúrKorzó, ANERI-TON, Fő téri Kultúrház 
jegyirodája, Info-Music Párkány

Jegyár - Vstupné: 
12 € (elővételben - predpredaj), 
15 € (helyszínen - na mieste) Jegyek kaphatók az újságárusnál.

-
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Havilapunk állandó munkatársa, aki hó-

napról hónapra sikeres, ismert vagy kevésbé 

ismert naszvadiak mutat be állandó rova-

tunkban a Naszvadiak...-ban. Hogyan jött az 

ötlet és az ihlet bemutatni egy-egy valamikor 

a községben élő, a községért dolgozó embert?

– Az első hat cikk községünk díszpolgárait 

irányult bemutatni az itt élőknek, mert nem 

biztos, hogy minden naszvadi ismerte őket, tu-

dott róluk. Miután a díszpolgárok „elfogytak”, 

át kellett vezetni az állandó rovatot egy kicsit 

más szférába. Ekkor jött az ötlet megemlékezni 

Csuport Józsefről, az utolsó naszvadi takács-

mesterről. A cikk ugyan egy konkrét személy-

ről szól, de az összes naszvadi takácsmesternek 

emléket állít. Ezután alkalomszerűen kezdtem 

el feldolgozni egy-egy valamikor közkedvelt, 

elismert ember életét, munkásságát. 

Honnan a  cikkekben felhasznált tények? 

Milyen célja van az adatgyűjtésnek?

– Van egy aránylag jelentős adatgyűjte-

ményem - akár jelenlegi, akár valamikori 

naszvadiakról. Valamikor ez az anyaggyűjtés 

úgy kezdődött, hogy foglalkoztatott a gondo-

lat kiadni a  Naszvadiak Lexikonát, ugyanis 

nagyon sok naszvadi és Naszvadról szár-

mazó vagy elszármazott személyiség mozog 

a nagyvilágban, akikről érdemes tudni. A le-

xikon kiadása nem egy egyszerű feladat, főleg 

anyagilag nagyon megterhelő, így ez az ötle-

tem „fi ókba” került.

Aztán egy évvel ezelőtt, amikor az újság 

elindult felajánlottam a kiadónak, hogy rész-

leteiben, cikkek formájában egy-egy szemé-

lyiséget kiragadva a  nagy halmazból feldol-

gozom az összegyűjtött anyagot. Így bizonyos 

formájában teljesül az elképzelésem, és rész-

letekben megjelenik a Naszvadiak Lexikona. 

A  cikkekben szereplőket biztosan sokan 

ismerték, de nem biztos, hogy mindenki 

tudott róluk. Ezért érzem szükségességét az 

ilyenfajta publikációknak, hiszen az újság ál-

tal minden családba eljutnak az információk, 

és olyanok is elolvassák, akik mondjuk a lexi-

kont nem biztos, hogy levennék a polcról és 

olvasgatnák.

A mai napig aktív kultúraszervező, költő 

és novellaíró, de fényképész is. Hogyan in-

dult a pályája?

– Az írás és a  szervezés szinte egyidőben 

kezdődött nálam. 1975 nyarán lettem a  Cse-

madok alkalmazottja, és egészen 1992-ig 

dolgoztam ennek a  kulturális szervezetnek. 

A  publikációs tevékenységet hozta magával 

a  szervezés. Először naiv, levelezői szinten 

kezdtem írni. Idővel komolyabb és komolyabb 

dimenzióba kerültek át az írásaim, és aztán 

már irodalminak is mondható dimenzióba.

A fotózást pedig az ésszerűség hozta. Ami-

kor fotózni kezdtem, akkor már a publikációs 

tevékenységemmel elég komoly szintre jutot-

tam. Az írott anyagért akkoriban is nagyon 

kevés honoráriumot fi zettek a  szerzőnek, de 

a fotós, akit vittem magammal egy-egy rendez-

vényre, mindig jóval magasabb honorárium-

ban részesült. Talán ez ösztönzött a legjobban 

arra, hogy egy egyszeri komolyabb befektetés-

sel beszerezzek egy komolyabb fényképezőgé-

pet, és onnantól kezdve én fotózzak.

A saját készítésű fotó biztosan jobban fe-

jezi ki, emeli ki a szövegben leírtakat, hiszen 

a gondolat és a látás ugyanattól a személytől 

származik. Ihlette már meg fotó egy vers, no-

vella megírásához?

– Amikor az ember kettős életet kezd élni, 

író és fotós egyben, elérkezik az az idő, ami-

kor megfordul a fontossági sorrend. Sokszor 

észreveszem magamon, hogy fotósként több 

olyan dolgot veszek észre, ami mellett nem 

fotósként elmennék. Így aztán sokszor egy 

pillanatkép ad ihletet az „irodalmi” alkotása-

imhoz. Aki egy kicsit ismeri munkásságomat, 

az biztosan igazat ad abban, hogy nagyon sok 

olyan szerzeményem, versem van, ami ilyen 

aspektusból született.

A múltban nem volt olyan szlovákiai ma-

gyar sajtótermék, melyben ne jelentek volna 

meg írásai, ám a tévéműsor és rádiójáték ké-

szítésébe is belekóstolt.

– Készítettem három portréfi lmet - abból 

kettőt a községünkből kitelepített személlyel 

és a  harmadik szereplője pedig községünk 

jelenlegi polgármestere, dr. Haris József. 

A  portréfi lmeken kívül elkészült három rá-

diójátékom, kettő a Pátria Rádióban, egy pe-

dig a Magyar Rádióban.

Milyen stílusúnak jellemezné irodalmi te-

vékenységét?

– Elsősorban a  dokumentarista típu-

sú publicisztikának vagyok a  művelője, 

és ez nem véletlen. Maráz László kiváló 

dokumentaristát a múlt század 70-es éveiben 

ismertem meg és mondhatom, hogy haláláig 

szoros barátság kötött össze minket. Általa 

gyakori vendég voltam a Magyar Rádióban. 

Szakmailag tőle és a rádió dokumentaristáitól 

nagyon sokat tanultam, és ez a műfaj nagyon 

a  szívemhez nőtt. Sehol nem találkoztam 

még ugyan a megnevezéssel, de én magamat 

az „irodalmi dokumentarisztika” művelőjé-

nek nevezem.

Az állandó cselekvés, szervezés és aktivitá-

sok egy család életében csak akkor akceptál-

hatók, ha a közösségért élő embert családja 

mindenben támogatja...

– Amióta a  Csemadokhoz kerültem tény, 

hogy mindig a közösség volt az első, és csak 

utána következett a  család. Alapjában véve 

a sors hozta így, de bevallom, vannak idősza-

kok, amikor sajnálom, hogy nem a család volt 

az első helyen. Viszont ezen már most, majd 

40 év távlatából kár bánkódni. Aki egyszer 

belép egy közösség életének szervezésébe, az 

előbb vagy utóbb mindent alárendel annak, 

és gondolom, hogy ez az én esetemben már 

nem is fog változni. Szavakkal nehéz kifejezni, 

hogy mi az a hajtóerő, ami újra és újra mun-

kába fog, de azt tudom, hogy egy-egy sikeres 

rendezvény után nagyon jó érzés látni az elé-

gedett résztvevők és látogatók arcát.

Az tény, hogy a feleségemnek és a gyereke-

imnek a szó pozitív értelmében sok mindent 

el kellett és a  mai napig el kell nézniük, hi-

szen a családi történések teljesen a közösségi 

munkám alárendeltjei.

Sokan biztosan nem értik, hogy hogyan 

történhet meg az, hogy a  közösségért vég-

zett áldozatos és önfeláldozó munka kerül, 

esetünkben Németh Gyula életében az első 

helyre, aminek alárendeli magánéletét, csa-

ládját, barátait. Ahogy riportalanyom is 

mondta, szavakkal nehéz kifejezni, mi hajtja 

az embert előre, de egy biztos. Szerencsések 

vagyunk, hogy élnek köztünk emberek, akik-

nek nem közömbös a  jelen és a  jövő közös-

ségének sorsa, új és új ötletekkel állnak elő, 

hogyan lehetne a község nevét minél ismer-

tebbé tenni, és ezáltal az itt élők életét külön-

böző rendezvényekkel színesíteni. Hogyan 

lehet az itt élőket összefogásra bírni, és az 

összefogás által mindig túlélni, néha a lehe-

tetlent is. Varga Ildikó

Fotó: archívum

Amikor a szerkesztőségünkben szóba került havilapunk decemberi szá-

ma, úgy döntöttünk, hogy egy kicsit másképpen mutatjuk be egy állandó 

munkatársunkat. Németh Gyula aktívan nagyon sokat tesz a közösségért, 

Naszvadért. Szervezői és publikáló tevékenysége 1975-ig nyúlik vissza, ami-

kor a Csemadok alkalmazásába került és egy másfajta élet vette kezdetét.

Levelező, tudósító, munkatárs, telefonhívás... Ezek azok a megszólítási sor-

rendek, melyeken valamikor minden publicista átment. A telefonhívás már az 

az elismerés, amikor egy szerkesztőség személyesen kéri fel egy tudósításra, 

vagy kér engedély írása megjelentetésére.

A naszvadi „irodalmi dokumentarista”
Kedves munkatársunkkal, Németh Gyulával beszélgettünk
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Milyen volt az első éve az önállósult bir-

kózóklubnak?

- Őszintén, nem vagyok elégedett ma-

gammal, többet vártam. Ez egy kicsit pesz-

szimistán hangozhat, de egy versenyzőnk 

se hozott idén bajnoki címet annak ellené-

re, hogy minden felküzdötték magukat az 

országos bajnokság döntőjéig.

Turancsík Anett orvosi és szülői en-

gedéllyel lépett szőnyegre az országos 

bajnokságon, mivel nagyon fi atal és az ő 

korcsoportjában nem indult verseny. Az 

országos bajnokságon a nála idősebbek ka-

tegóriájában, a  diáklányok kategóriájában 

harmadik lett.

Keszi Bálint is a diákkategóriában indult, 

nagy meglepetésre ő is második lett, sajnos 

elbukta a döntőt a nála két évvel idősebbek 

között. Takács Máté a  saját korcsoportjá-

ban indult, és második lett. A serdülők kor-

osztályában is indult két versenyzőnk, akik 

a korcsoportjukban a legfi atalabbak voltak. 

Borka Kevin sajnos a második mérkőzésén 

lesérült, de győzött a kassai szlovák bajnok 

fölött, aki tavasszal szabadfogásban lett 

bajnok, így kiesett a versenyből. Tudni kell, 

hogy mi görög-római kötöttfogású stílus-

ban birkózunk.

Érsek Róbert azt a tavalyi bajnokot verte 

el, aki mindenki szerint a befutó volt. Lajos 

is nagy meglepetést okozott az elért ered-

ményeivel, mert mindkét srácot a  váloga-

tott edzők a 6-7. helyre sorolták be a verseny 

előtt, és ők második helyeket hoztak haza.

Egy évben mennyi versenyen vesznek részt?

- Szám szerint ezt nehéz megmondani, 

mert a  nyári szünet hétvégéit és a  kará-

csonyt leszámítva minden hétvégén ver-

senyzünk, van, amikor több helyszínen 

egyszerre. Ilyenkor és mindig a  legna-

gyobb segítségem az édesapám, aki ön-

zetlenül viszi és hozza a  versenyzőket, 

a nagybátyjáim, akikre szintén mindenben 

és bármikor számíthatok.

Nemzetközi versenyeken is részt vesz-

nek, hol voltak legutoljára? Milyen ered-

ménnyel tértek haza?

- December második hétvégéjén Ukrajná-

ban voltunk, ahol a fi am is versenyzett. Ő öt 

éve űzi ezt a sportot, és eddig nem nagyon 

voltak ambíciói, de idén nyáron valami na-

gyon megváltozott benne, és annyira kemé-

nyen edz és hajt az eredményekre, hogy én 

magam is meg vagyok lepődve rajta.

Ukrajnában 7 ország 288 versenyzője 

versenyzett. Ukrajnát és Romániát a válo-

gatott képviselte, Magyarországot az M3-

ok képviselték. A  versenyről mi három 

bronzéremmel tértünk haza.

Mi vár még a csapatra idén?

- Egy járási klubverseny előtti felkészülé-

si szakaszban vagyunk, keményen edzünk, 

lehet úgy is mondani, hogy edzőtáboro-

zunk. Szlovákiában a  Komáromi járásban 

van a legtöbb birkózóklub, szám szerint 6.

Tervek 2013-ra?

- Jövőre szeretném Érsek Róbertet indí-

tani a kadét versenyen, természetesen őt is 

leöregítve a korosztályhoz. Azt szeretném, 

ha szokná az új kihívásokat és versenyta-

pasztalatokat nyerne.

2013. február 15-ére tervezzük a Naszvadi 

Kupát, ahová 250 versenyzőt várunk Len-

gyelországból, Csehországból, Magyaror-

szágról, Szerbiából, Ausztriából, Bulgáriából, 

Oroszországból, Moldáviából és természete-

sen Szlovákiából. Erre a  kupára megígérte 

jelenlétét a magyarországi sumo-válogatott, 

akik azért jönnek el, hogy bemutatót nyújt-

sanak majd a közönségnek a  sportágukból. 

A  Naszvadi Kupára természetesen minden 

érdeklődőt szeretettel várunk.

Köszönöm a beszélgetést.

Varga Ildikó

I napriek tomu, že sme nevedeli, v akých 

zostavách budú jednotlivé družstvá hrať, 

začiatkom septembra sme si dali určité 

predsavzatia. Záver sezóny bol v zname-

ní očakávania, ktoré družstvo na ktorom 

mieste prezimuje.

Mladšie žiačky
Mladšie žiačky sme očakávali do prvej 

poloviny tabuľky (4.-5. miesto). Príjemne 

prekvapili a umiestnili sa na 2. mieste, keď 

len dvakrát remizovali. Škoda, že jedna re-

míza sa zrodila na domácom ihrisku (Šaľa), 

lebo jarná odveta bude veľmi ťažká.

Staršie žiačky
Staršie žiačky nastupovali do súťaže s od-

hodlaním čo najlepšie obstáť, veď 2. miesto 

na M-SR zaväzovalo. Počas sezóny po-

stupne zdolávali jednotlivých súperov, no 

na konci sa stretli s rivalmi, ktorí ich včas 

poučili o tom, že nesmie sa spať na vavrí-

noch, že víťazstvá nepadajú z neba, o tie 

je potrebné poriadne sa pobiť. Dve prehry 

poukázali na naše nedostatky a dúfajme, že 

počas zimnej sezóny sa dievčatá pozbierajú 

a na jar sa pobijú o 1.-2. priečku.

Dorastenky
Dorastenky zvládli svoju súťaž so strie-

davými výsledkami. Boli zápasy, kde po-

tešili, hrali veľmi dobre a boli zápasy, kde 

sklamali. Konečné 3. miesto mohlo byť aj 

lepšie (rozdiel na druhého sú len 2 body), 

a preto k dosiahnutiu lepších výsledkov 

bude potrebné do jari pridať.

Ženy
Ženy po peknom 5. mieste v roční-

ku 2011/2012 mali za cieľ prezimovať do 

5. miesta. Úvodné zápasy (Michalovce, 

Bánovce) sa vydarili, pokračovanie bolo 

horšie, ale záverečné zápasy opäť postavili 

družstvo na nohy (výhra v Banskej Bys-

trici, v Močenoku, doma so Senicou a s 

Košicami). 3. miesto je vynikajúce, nebyť 

zaváhania v Seredi a straty bodu doma so 

Zlatnou, mohlo to byť aj lepšie. Posledný 

zápas sme hrali vonku s Interom Bratisla-

va. Na zápas sme išli s odhodlaním uhrať 

čo najlepší výsledok, no pre nepochopenie 

rozhodcov sme tento zápas ani nemohli 

vyhrať. Čaká nás náročná príprava na 

jarnú sezónu, veď udržať jesennú pozíciu 

bude veľmi ťažké. Bolo by dobré, keby sa 

všetky hráčky doliečili a boli k dispozícii. 

Bude potrebné zlepšiť pravidelnú účasť 

na tréningoch (ale asi to je najťažšie, lebo 

pracovné a študijné povinnosti pri takom 

zložení družstva ako máme, vždy narušia 

prípravu) ako aj zabezpečiť množstvo prí-

pravných zápasov.

Zimná príprava družstiev
Zimná príprava bude prebiehať pre všet-

ky družstvá v domácom prostredí a budú 

spestrené účasťami na turnajoch. Kde sú 

tie časy, keď sme mohli realizovať zimné 

sústredenia v horách. Dnešné ceny a naše 

možnosti sú úplne v inej dimenzii. Prípra-

vu začíname začiatkom januára a postupne 

budú pribúdať prípravné zápasy.

V dňoch 19.-20. januára 2013 to bude 

turnaj žien, kde do Nesvád prídu si zahrať 

družstvá z Čiech, Maďarska a Slovenska. 

Potom nasleduje turnaj v Tatatabányi pre 

žiačky, dorastenky, ženy. Začiatkom febru-

ára je naplánovaná účasť na jubilejnom 

10. ročníku Kárpát Kupa, ktorý sa usku-

toční v Budapešti za účasti rekordných 12 

družstiev z Rumunska, Srbska, Slovenska a 

Maďarska. Koncom februára a začiatkom 

marca sa žiačky a dorastenky zúčastnia 

turnajov v Maďarsku a na Slovensku.
Ženy začínajú jarnú časť 16.-17. februára, 

dorastenky 24. februára a žiačky až 16. mar-

ca.

Juraj Miškovič

Hádzanárky sa pripravujú na jar 2013

2012 a munkásosztály sportjában
Beszélgetőtársam: Gál János (Lepke), a Naszvadi Birkózóklub edzője
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A Naszvadiak Polgári Egyesülete december 8-án 

MIKIestet rendezett a főtéren. 

Arról, hogy a milyen volt a hangulat, 

beszéljenek a képek.

Občianske združenie Nesvadčanov zorganizovalo 

8. decembra na hlavnom námestí úspešný 

MIKIvečer pre najmenších. 

O skvelej nálade nech rozprávajú fotky.

     MIKIest   –   MIKIvečer

Foto: N.N a F.H.Fotó: N.N és H.F.
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Naszvad

A  lovasidény lassan a  végéhez közeledik. 

2012. november 24-én községünkben jó embe-

rek társaságában a KePaso Tanyán lovasverseny-

re került sor. A versenyen 14 lovas vett részt és 

négy versenyágban - Pole Bending, Barrel Race, 

Kulcslyuk, Naszvadi Galopp, valamint két kate-

góriában - Junior és Open mérték össze erejüket.

Megrendezésre került a  Naszvadi Galopp 

első évfolyama, melyen elsőként Bobek Lász-

ló Timotej lovával (Naszvad) értek célba. Mö-

göttük futott be Kotra Peter Dag Faier lovával 

(Kőhídgyarmat), Gerhardt Miroslav Báróval 

(Naszvad), Csóka Béla Dámán (Keszegfalu), 

Tóth René Kamikadze lovával (Szímő) és Dávid 

Peter Lénával (Párkány).

A  rendezvény alatt gulyást, sült kolbászt és 

forró teát szolgáltak fel, ami ebben a zimankós 

időben mindenkinek nagyon jólesett. Az egész 

verseny alatt szólt a countryzene és a nézők fo-

lyamatos szurkolása.

Minden versenyzőnek és résztvevőnek szív-

ből köszönjük, hogy látogatásukkal megtisz-

teltek bennünket és baráti körben töltötték ezt 

a  napot, nyeregben ülve, valamint becsülettel 

harcolva és versenyezve az egyes versenyágak-

ban. Ezen a  napon mindenki győztes volt, hi-

szen azt csinálhattuk, amit érdekel bennünket. 

Legyen szó akár versenyzőről vagy nézőről, aki 

eljött szurkolni befutójának. Köszönjük.

 Kollárová Michaela,

KePaso LK

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Lebó Gábor,  Surová Zoé



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Žigo Zoltán –  Csuportová Linda, 

 Kóša Ladislav –  Nagyová Kristína



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Molnár Alexander (73), Dobosiová Mária, 

rod. Nemesová (78), Hanzeliková Margita, 

rod. Solárová (77), Nagy Július (84), Cson-

ka Jozef (65)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Firma BCF Europe s.r.o. 

PONÚKA VOĽNÉ 
PRACOVNÉ MIESTA 

pre pozíciu 

kvalifi kovaný operátor CNC strojov.
Požadovaná je prax, 

schopnosť samostatne ovládať stroje, 

spoľahlivosť, vek nad 25 rokov.

Svoje životopisy so žiadosťou posielajte 

na adresu bcf@bcf-europe.com, alebo 

odovzdajte osobne v sídle spoločnosti: 

Novozámocká cesta 83, 946 51 Nesvady.

***

A BCF Europe Kft. 

SZABAD MUNKAHELYET KÍNÁL 
SZAKKÉPZETT CNC GÉPKEZELŐNEK.

Követelmény a gyakorlat, 

önállóan gépkezelés, megbízhatóság, 

kor 25 év felett.

Életrajzzal ellátott kérvényeiket küldjék 

a bcf@bcf-europe.com mailcímre 

vagy adják le személyesen 

a vállalat székhelyén: 

Érsekújvári út 83., 946 51  Naszvad.

Hirdetés – Inzercia
Predám na Agátovej ulici pozemok o roz-
lohe 17-árov, vhodný aj na stavebné účely. 
Tel.: 0905/387 436.



Eladó az Akácfa utcában 17-áras telek, épít-
kezésre is alkalmas. Tel.: 0905/387 436.
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A KePaso lovasversenye

Nesvady

Jazdecká sezóna sa blíži pomaly k svojmu zá-

veru. 24. novembra 2012 sa v našej obci, v spo-

ločnosti príjemných ľudí, uskutočnili jazdecké 

preteky na Ranči KePaso. Na pretekoch sa zú-

častnilo 14 jazdcov, ktorý súťažili v 4 disciplínach 

- Pole Bending, Barrel Race, Kľúčová dierka, Ne-

svadský cval a 2 kategóriach - Junior a Open.

Uskutočnil sa prvý ročník Nesvadského cva-

lu, na ktorom ako prvý dorazili do cieľa Ladi-

slav Bobek s  Timoteiom (Nesvady). Za nimi 

dobehli Peter Kotra s  koňom Dag Faier (Ka-

menný most), Miroslav Gerhardt na Báróovi 

(Nesvady), Béla Csóka na Dáme (Kameničná), 

René Tóth s Kamikadzem (Zemné), Peter Dávid 

s Lénou (Štúrovo).

Počas podujatia sa podával guláš, pečená klo-

báska, občerstvením bol aj horúci čaj v  tomto 

sychravom počasí. Celé podujatie sprevádzala 

country hudba a povzbudzovanie divákov.

Všetkým účastníkom a  zúčastneným srdeč-

ne ďakujeme, že nás poctili svojou návštevou 

a  strávili tento čas v  kruhu priateľov, v  sedle 

svojich koní a  statočne bojovali v  súťažných 

disciplínach. V  tento deň ste boli víťazi všetci, 

pretože, ste robili, čo vás baví! Či už pretekári 

alebo diváci, ktorí prišli podporiť svojich favori-

tov! Ďakujeme. Michaela Kollárová,

JK Kepaso

Jazdecké preteky KePaso

6. decembra 2012 už tradične členovia Jazdeckého 
klubu KePaso pomáhali roznášať darčeky Mikulá-
šovi v dedine.

Meghívó
A 2013-as év első sporteseménye, 

a Polgármester Kupa, 2013. január 5-én, 

szombaton kerül megrendezésre 

a helyi Vlahy Jenő Sportcsarnokban. 

Résztvevő csapatok: Nagyigmánd, 

Felsőszentiván, Rém, Kiskőrös, Öregfi úk, 

Slávia, School Boys és a Trio. 

A mérkőzések 9.00 órától kezdődnek. 

Minden focirajongót szeretettel várunk!

Pozvánka
Prvá športová udalosť roku 2013, 

futbalový turnaj „O pohár starostu” 

sa uskutoční 5. januára 2013 

v Športovej hale Jenőa Vlahyho. 

Prihlásené mužstvá sú: Nagyigmánd, 

Felsőszentiván, Rém, Kiskőrös, Starí páni, 

Slávia, School Boys a Trio. 

Zápasy sa začínajú od 9.00 hodiny. 
Každého futbalového fanúšika srdečne očakávame!


