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Az önök véleményére voltunk kíváncsiakAz önök véleményére voltunk kíváncsiak 190 éve 190 éve 
született született 
Petőfi Petőfi 
SándorSándor

Íme a válaszok:

József: - Az újságot mindig megkapjuk, és 

rendszeresen olvasom is. A  lap nagyon tetszik 

és mindent elolvasok benne. Szerintem nem 

hiányzik belőle semmi, így tetszik, ahogy van.

Oriskó házaspár: - A lapot megkapjuk, és az 

elejétől a végéig el is olvassuk. Kiemelt kedvenc 

rovatunk nincs, sok érdekes dologról tájékoztat-

nak. Őszintén bevallva kellemes meglepődtünk, 

amikor az első számot megkaptuk, és örülünk 

neki, hogy nem csak egy hirtelen jött fellángo-

lás volt. Mi hiányzik? Részünkről konkrét ötlet 

nincs, ezentúl is szívesen elolvassuk az összes 

írásukat.

Anna: - Noviny dostávam pravidelne každý 

mesiac, prečítam si všetky články v slovenskom 

jazyku. V  celosti sa mi články páčia, ale sú aj 

také, ktoré nie. Konkrétne ktoré? Na to vám 

odpovedať teraz neviem, ale zriedka sa aj také 

vyskytnú.

Kati: - Természetesen megkapjuk az újságot, 

és az elejétől a végéig el is olvasom. Sőt, minden 

számot félreteszek, mert azt gondolom, hogy 

megérdemli a lap és annak készítői, hogy meg-

becsüljem a munkájukat. Nemrégiben eszembe 

is jutott, hogy tollat ragadok és megírom a vé-

leményem az újságról, mert anno az egyike 

voltam a fő kezdeményezőknek, akik lapot sze-

rettek volna községünkben. Az újságban sok az 

olvasnivaló, sokszor azonban jó volna, ha gyak-

rabban jelenne meg, mert akkor aktuálisabb 

volna és az aktuális eseményekre tudná felhívni 

az emberek fi gyelmét.

Zsuzsanna: - Megkapjuk, és a férjem rendsze-

res olvasója a lapnak. Mindig átlapozom, és ami 

megfog, azt elolvasom.

László: - A Nowum Naswodot mindig olva-

som, egészében nagyon tetszik. Én talán többet 

olvasnék a község történelméről - az alakulástól 

a fontosabb pozitív és negatív események meg-

említésével.

Danka: - Köszönöm az eddigi együttműködé-

sét és az elkövetkező esztendőben is sok sikert 

kívánok a  kolléganőim nevében is a  Nowum 

Naswod lap további munkálkodásához. Mind-

nyájan csak elismerő szavakkal tudjuk értékelni 

a munkájukat.

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki 

a péntek esti rohanásban időt szakított ránk, és 

elmondta véleményét a munkánkról. Köszönjük 

a bizalmat, az elismerő szavukat, és szeretnénk, 

ha mindig bátran elmondanák, leírnák, ha vala-

mi téma ötletük van.

 Varga Ildikó

190 évvel ezelőtt, 1823. január 1-én 

(vagy 1822. december 31-én) született 

Kiskőrösön a  magyar költészet egyik 

legismertebb és legkiemelkedőbb alak-

ja, a forradalmár és nemzeti hős Petőfi  

Sándor.

Közel ezer verset írt rövid élete alatt, 

amiből hozzávetőleg 850 maradt ránk.

Petőfi  Sándor: 

PálnapkorPálnapkor
Itt van a tél, a hideg tél

Közepe,

Zúgolódik az idő kinn

Ízibe.

Zúgolódjék! egyéb dolga

Nincs neki:

Úgy akarja, hagyjuk kedvét

Tölteni.

Hisz nekünk ez úgysem árthat,

Igaz-e?

Meg nem fázunk- jó meleg van 

Idebe.

A kandallón pattog a fa,

Ég a tűz,

S a kulacsnak kotyogása

Fagyot űz.

Hát a csók piros menyecskék

Ajakán?

Az hevíti ám az embert

Igazán.

Háborogj hát, istenadta

Ideje!

Föl sem vesszük... víg barátim,

Igaz-e?

Napíšte svoj názor!Írja meg véleményét!
S  prosbou a  novou možnosťou oslovujeme 

Vás, čitatelia naši. Určite už každý prežil takú 

udalosť, na ktorú ste povedali, o  tomto by sa 

malo písať v miestnych novinách. Redakčný tím 

nemôže byť všade, práve preto Vás prosíme, na-

píšte nám svoje názory na rôzne udalosti v obci, 

podeľte sa s  nami o  vaše zážitky. Jednu pod-

mienku ale máme: všetky názory, zážitky mu-

sia byť podpísané, ale v novinách sa ako podpis 

pod článok môžu použiť iniciálky vášho mena. 

Jedno veľmi staré redakčné porekadlo tvrdí, že 

anonymy patria do koša a nie do novín. Ten, kto 

pod svojím názorom nechce mať uvedené celé 

svoje meno a  dá nám to najavo, samozrejme, 

rešpektujeme to, ale redakcia musí vedieť, kto je 

autorom názoru, článku.

Takže, keď sa vo vašom okolí udeje niečo, 

načo poviete, toto by sa malo napísať do Novum 

Naswod, neváhajte, a  napíšte. Vaše napísané 

názory, zážitky môžete odovzdať v novinovom 

stánku, ale môžete ho poslať aj e-mailom na ad-

resu: info@novumnaswod.sk.

Čakáme na Vaše názory, zážitky, články.

 Ildikó Varga

Kéréssel és egy új lehetőséggel fordulunk 

Önökhöz, olvasóinkhoz. Biztosan valamennyien 

voltak már úgy, hogy történt valami olyan a kör-

nyezetükben, amire azt mondták, ez meg kellene 

írni a  helyi lapban. A  szerkesztőség tagjai nin-

csenek ott mindenhol, ezért arra kérjük Önöket, 

írják meg bátran véleményüket a községben tör-

téntekről, osszák meg velünk és a  többiekkel él-

ményeiket. Egy feltétel azonban van: a szerkesztő-

séghez eljuttatott írást teljes névvel kell leadni, ám 

a  lapban a  cikkük alá aláírásként használhatják 

nevük kezdőbetűit. Egy nagyon régi szerkesztő-

ségi mondás ugyanis, hogy az anonim leveleknek 

a kukában a helyük és nem az újságban. Aki azt 

szeretné, hogy a  véleménye alá ne írjuk ki teljes 

nevét, és ezt jelzi, természetesen tiszteletben tart-

juk, ám a szerkesztőségnek tudnia kell, ki a szerző.

Tehát, ha bármi olyan történik, amire 

azt mondják, ezt meg kellene írni a  Novum 

Naswodban, ne késlekedjenek, írják meg. A vé-

leményüket beadhatják az újságárusnak, elküld-

hetik mailben az info@novumnaswod.sk címre.

Várjuk véleményeiket, élményeiket, cikkei-

ket! Varga Ildikó

Novum Naswod

Amikor egy helyi lap egy éves lesz, az nagy esemény, nemcsak a  lapot készítők 

számára, hanem az olvasóknak is. A  lap készítői bizonyságot kapnak arról, hogy 

kezdeményezésük életre képes, és azon felül, hogy nagy fába vágták a fejszéjüket, 

maradandót alkotnak.

Egy újság legnagyobb és legjobb kritikusa az olvasó, és pont ezért gondoltunk egy 

nagyot, és a  legfrissebb számot megelőzve kimentem az utcára, és ismeretlenül 

megszólítottam pár járókelőt, hogy kisebb közvéleménykutatást végezzek.

Kérdésből nem volt sok, és mindenkinek ugyanazokat a kérdéseket tettem fel:

Havi rendszerességgel megkapja lapunkat otthonába?

Olvassa újságunkat?

Mi az, amit rendszeres elolvas és a kedvenc rovatai közé tartozik?

Mi hiányzik a lapból, amiről szívesen olvasna?
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Posledné minuloročné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
uskutočnilo 13. decembra. Po hlasovaní o obvyklých úvodných 
bodoch programu a  o  jednom rozpočtovom opatrení prišiel 
rad na defi nitívne schválenie obecného rozpočtu na rok 2013.

Budúcoročné príjmy majú byť vo výške 2.814 tisíc eur, z toho 
bežné príjmy činia 2.231 tisíc a príjmy kapitálového rozpočtu 
583 tisíc eur. Na strane výdavkov je 2.805 tisíc eur v nasledu-
júcej skladbe: bežné výdavky 1.356 tisíc, výdavky kapitálového 
rozpočtu 617 tisíc a výdavkové fi nančné operácie 150 tisíc eur. 
Na fi nancovanie škôl pôjde 682 tisíc eur. Rozpočet je prebyt-
kový, plánované príjmy sú približne o 9 tisíc eur vyššie ako vý-
davky.

V  ďalšom priebehu zastupiteľstvo schválilo štyri všeobecne 
záväzné nariadenia, ako prvé bolo prijaté nariadenie o povin-
nej školskej dochádzke, ktoré poslanci v  novembri odročili. 
Podľa schváleného znenia poplatky v školstve neporastú v takej 
miere, ako to bolo v pôvodnom návrhu obecného úradu.

Nariadenie č. 6/2012 o  poplatku za komunálny odpad tiež 
obsahuje mierny nárast: zmena je v  rozpätí 0,77 až 4,82 eura 
v závislosti od počtu členov domácnosti. Dôvodom zvýšenia je 
obnovená zmluva s fi rmou Brantner Nové Zámky s.r.o. a v nej 
obsiahnuté vyššie prepravné náklady. Treba však poznamenať, 
že posledná úprava poplatkov bola pred štyrmi rokmi a nové 
znenie pripúšťa možnosť úhrady v splátkach.

Nariadenie č. 8/2012, taktiež nové, určuje mieru dotácie na 
mzdové a prevádzkové náklady školských klubov, centier voľ-
ného času, materských škôl a školských jedální.

Ako posledný sa schválil nový, ale zásadné zmeny neobsa-
hujúci text nariadenia č. 9/2012 o miestnych daniach, čím sa 
rokovanie o riadnych bodoch programu skončilo.

V rôznych bodoch sa najskôr odhlasovalo predĺženie nájom-
nej zmluvy pre Lstar, s.r.o. na ďalších päť rokov, ročná cena náj-
mu je 8 eur za jeden štvorcový meter.

Nasledovala zmena rozpočtov troch príspevkových organi-
zácií obce, ktorej celkovým výsledkom je zvýšenie výdavkov 
o 800 eur. Ďalej bola prerokovaná otázka troch nájomných by-
tov. Pôvodne schválení nájomcovia obecného bytu na Obchod-
nej ulici 11B stiahli svoje žiadosti a na ich miesta nastúpili dvaja 
noví záujemcovia: František Tallósi a Denisa Tamášová.

Nasledujúci bod sa týkal personálnej záležitosti: Helena Ha-
risová bola zvolená za členku sociálnej a zdravotnej komisie na 
návrh jej predsedníčky.

Posledným bodom rokovania bolo rozdelenie budúcoroč-
ných príspevkov pre organizácie a združenia pôsobiace v obci. 
Z rozpočtu na rok 2013 obec prispeje na športovú činnosť su-
mou 27.500 eur a na iné spoločenské aktivity sumou 18.150 eur. 
Uvedené sumy sa rozdelia medzi štyri športové kluby a sedem 
iných organizácií a  združení za predpokladu, že splnia poža-
dované podmienky. Bol to šestnásty bod rokovania, po jeho 
schválení starosta Jozef Haris ukončil zasadnutie zastupiteľstva 
a zaželal príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok poslan-
com, zamestnancom obecného úradu i  všetkým obyvateľom 
našej obce. Zoltán Takács

December 13-án tartotta az óév utolsó ülését a képviselő-tes-
tület. A megszokott kezdeti napirendi pontok és egy újabb költ-
ségvetési kiegészítés megszavazása után a 2013-as költségvetés 
végleges elfogadása következett.

A  jövő évi bevételek összege kerekítve 2.814 ezer euró, eb-
ből 2.231 ezret tesznek ki a folyó bevételek és 583 ezret a tőke-
jellegű bevételek. A kiadási oldal összege 2.805 ezer euró, ami 
a következő tételekből áll: 1.356 ezer euró folyó, 617 ezer euró 
tőkejellegű és 150 ezer euró pénzügyi kiadás, illetve 682 ezer 
eurónyi juttatás az iskolák fenntartására. A büdzsé körülbelül 
kilencezer eurónyi többlettel számol.

A továbbiakban négy községi rendeletet fogadott el a testület, 
elsőként a  kötelező iskolalátogatásról szólót, amelyet a  képvi-
selők novemberben elhalasztottak. Ennek értelmében a befi ze-
tendő iskolai és egyéb illetékek nem nőnek olyan mértékben, 
mint a községi hivatal által kidolgozott eredeti tervezetben.

A 6/2012. számú új rendelet alapján 2013-tól kismértékben 
nő a szemétdíj is: a változás éves szinten 0,77 - 4,82 euró, a ház-
tartásban élők számától függően. Az emelés oka a hulladékot 
kezelő Brantner Érsekújvár s.r.o. céggel megkötendő szerződés 
és a  benne foglalt magasabb szállítási költségek. Ugyanakkor 
fontos megjegyezni, hogy a díj összege négy éven át változatlan 
maradt, és az új szövegbe bekerült a részletfi zetés lehetősége.

A 8/2012. számú, ugyancsak új rendelet a napközik, a szabad-
időközpont, az óvodák és az iskolai étterem bér- és fenntartási 
költségeihez adott támogatás mértéket szabja meg.

Végül a 9/2012. számú, a helyi adókat taglaló rendelet új, de 
érdemi változtatásokat nem tartalmazó szövege került elfoga-
dásra, lezárva ezzel a program rendes napirendi pontjait.

Az egyéb ügyek között először az Lstar Kft .-nek az Üzletsor 7. 
sz. alatti alagsori helyiségre vonatkozó bérleti szerződését hosz-
szabbították meg a képviselők további öt évre, a bérleti díj egy 
évre 8 euró/nm lesz.

A három községi irányítású intézmény idei költségvetésének 
módosítása következett ezután, ennek egyenlege összesen 800 
euró többletkiadás. Majd három új községi lakás ügyét tárgyal-
ta a testület. Az Üzletsor utca 11B. számú bérházának eredetileg 
megszavazott, de később visszalépő három bérlője helyét két új 
jelentkező foglalja el: Tallósi Ferenc és Tamášová Denisa.

Személyi ügyben döntöttek ezután a képviselők: a szociális és 
egészségügyi bizottság elnökének javaslatára Haris Ilonát a bi-
zottság rendes tagjává választották.

Az utolsó napirendi pont a községben működő civil szerve-
zeteknek juttatott jövő évi támogatás elosztása volt. A  2013. 
évi költségvetésből a  sportegyesületek 27.500 eurót, az egyéb 
szervezetek 18.150 eurót kapnak. Az említett összegekből négy 
sportklub és hét szervezet és társulás részesül, amennyiben tel-
jesítik a  megszabott feltételeket. Az ülés tizenhatodik pontja 
volt ez, megszavazása után Haris József polgármester bezárta 
a képviselő-testületi ülést és kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánt a képviselőknek, az önkormányzat alkal-
mazottainak és községünk minden lakosának.

 Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
24. üléséről

Z 24. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Ha felidézem, behunyt szemhéjaim mö-

gött ma is teljesen tisztán látom a gyerek-

kori képet; volt egy, a  szomszédos falusi 

parasztházaktól kicsit eltérő, polgáriasabb 

típusú, sárgás-barna színű ház a  komáro-

mi főútként szolgáló Új utca és a  Gödrök 

sarkán. A  kiskapu mellett, a  deszkakerítés 

előtti padon, jó időben, egy idős, pocakos, 

micisapkás idős férfi  szokott üldögélni. 

A Budinszky tanító úr. Így ismerte őt a fa-

luban mindenki. S  ismerte is őt mindenki 

a faluban. Gyerek, felnőtt, aggastyán. Nem 

csoda, hisz életének nyolcvan esztendejé-

ből hatvanegyet ebben a  faluban élt meg, 

a  helyi katolikus népiskola tanítójaként, 

majd 1936-ban bekövetkezett, egészségügyi 

okokból való nyugdíjba vonulásától, 1963-

ban bekövetkezett haláláig nyugdíjasként.

A naszvadiak ma élő legidősebb generá-

ciója még diákként került vele kapcsolatba. 

Én már nem. Ebből adódóan megítélni sem 

tudom pedagógiai ténykedését. Viszont 

valahol, valakinek a  visszaemlékezésében 

olvastam, hogy szigorú is tudott lenni. De 

a  visszaemlékezés írója rögtön hozzáteszi, 

hogy e szigor alól a saját gyerekei - akiket 

természetesen szintén tanított - sem képez-

tek soha kivételt. S azt hiszem, sokat elárul 

pedagógusi erényeiről ez a megállapítás.

Budinszky Sándor. Százharminc eszten-

deje, 1883. február 7-én született Nyitrán. 

Ám a rendelkezésemre álló adatokból úgy 

ítélem, hogy a  naszvadi mivoltát megelő-

ző tizenkilenc esztendő inkább Lévához 

kötődik. Itt végezte ugyanis alapiskolai 

tanulmányait, majd ugyancsak az itteni 

tanítóképző friss végzőseként került az 

1902-es esztendő októberének első napján 

Naszvadra. Száztíz éve múlt már ennek is.

Tán három évtizede annak, hogy egy 

rádiós dokumentum-összeállításhoz gyűj-

töttem anyagot, és most idekívánkozik ab-

ból is egy hír, az 1904-es Komáromi Ujság 

egyik januári számából:

„Műkedvelők estélye Naszvadon. A nasz-

vadi római katholikus intelligencia vasár-

nap este igen sikerült zártkörű táncmulat-

ságot rendezett. A szép számban jelentkező 

vendégek kellemes meglepetésére a rendező-

ség műkedvelői előadást is rögtönzött a kö-

vetkező műsorral: 1. Nyitány. 2. Vallomás 

(monológ), elmondta Dvihally Marinka kis-

asszony. 3. Magyar dalok, cimbalmon előad-

ta Bukovinszky Lenke kisasszony. 4. Gyulai 

Pál: Pókayné, szavalta Budinszky Erzsike 

Budinszkyék

Naszvadiak...
Mottó:

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

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

Na rozhraní rokov zaznelo tisíce zbožných 

prianí všetkého dobrého, zdravia, šťastia, úspe-

chov, lásky... „Kde niet lásky, tam niet ani prav-

dy”, povedal nemecký fi lozof Feuerbach. Nuž, 

láska to je viac ako myšlienka či pocit. Láska je 

vlastne spôsob jednania. Znamená to venovať 

čas svojim deťom, keď sa učia čítať. Znamená to 

skutočne byť so svojimi priateľmi a zdieľať s nimi 

životné skúsenosti, sny a občas aj problémy.

Naša spoločnosť sa vyvíja tak, že sa z nás stá-

vajú ľudia žobrajúci o lásku. Nie konzumenti lá-

sky, ale žobráci lásky. Nastavíme svoje klobúky 

a chceme od iných lásku: „Prosím vás, dajte mi 

trocha lásky!” Pretože si myslíme, že sa budeme 

cítiť lepšie, keď nás ľudia budú milovať. Všetko 

toto snaženie je však márne. Lebo skutočne mi-

lovať dokážeme až vtedy, keď najprv naplníme 

láskou samých seba a potom s radosťou nasype-

me túto lásku do klobúka aj iným.

Láska je veľmi dôležitá. Keď nás niečo trápi 

a existuje niekto druhý, kto je tu pre nás, milu-

je nás, potom sa nám dostáva toho najväčšieho 

daru na svete. Je jednoduché vyznávať lásku iba 

slovami, ale najpravdivejšie merítko našej odda-

nosti voči láske spočíva v našich činoch.

Na to ročné obdobie bol neobyčajne horúci 

deň. Každý hľadal nejaké osvieženie, takže stá-

nok so zmrzlinou bol prirodzeným miestom, 

kde sa ľudia zastavovali. Do stánku vošlo malé 

dievča silne zvierajúce v  dlani svoje peniaze. 

Nestihla povedať ani slovo, keď ju predavač 

upozornil, aby vyšla von. Mala si prečítať nápis 

na dverách a zostať tam, kým si nezoženie neja-

ké topánky. Dievčatko zdráhavo vyšlo a hneď za 

ním vyšiel aj jeden urastený muž. Sledoval ju, 

ako stojí pred obchodom a  číta nápis: „Vstup 

bez obuvi zakázaný!” Po líčkach sa jej začali 

kotúľať slzy, otočila sa a pobrala sa preč. Potom 

na ňu ten urastený muž zavolal. Posadil sa na 

obrubník, vyzul si svoje topánky číslo 45 - po-

sunul ich pred dievčatko a povedal: „Myslím, že 

sa ti v nich nepôjde ktovieako pohodlne, ale ak 

dáš pozor, svoju zmrzlinu určite dostaneš.” Na 

to zdvihol dieťa a  postavil ho priamo do tých 

topánok. Dievčatku šťastne zažiarili oči, pomaly 

sa pošmykovalo smerom ku obchodu a kúpilo 

si zmrzlinu. Bol to urastený muž, všetka česť. 

Veľké brucho, veľké nohy, všetko na ňom bolo 

veľké. Jeho srdce však bolo najväčšie.”

Drahí priatelia! Kde hovoria činy, slová sú 

nanič. Pokiaľ túžite milovať, urobte si čas a na-

čúvajte hlasu svojho srdca.

V našej civilizácii existuje toľko zatrpknutých 

ľudí. Sami sa zbavujeme možnosti chápať jeden 

druhého. Niektorí sa maznajú so svojimi zvie-

ratkami, niektorí venujú čas rastlinkám - no nie 

aj členom svojej rodiny. Ľudia však potrebujú 

lásku ešte viac.

Skúsme si teda, na začiatku Nového roku po-

ložiť otázky: Čo odo mňa tento človek práve teraz 

potrebuje? Čo mu môžem ponúknuť? Akým spô-

sobom by som mohol prispieť do života mojich 

blížnych?

Nepočúvajme tie trápne frázy z  televízie 

o tom, čo nám prinesie rok 2013. A ani neseď-

me so založenými rukami. Radšej 

podniknime niečo zmysluplné, 

sami obohaťme spoločnosť - obo-

haťme ju láskou. Namiesto otázky: 

„Čo mi prinesie rok 2013?” sa radšej 

pýtajme: „Ako môžem ja pozitívne 

ovplyvniť dianie vo svete? Ako sa 

zachovám ku svojej manželke/man-

želovi, k deťom, ku svojim rodičom 

a priateľom?”

Ak sa staneme účastníkmi 

vesmírneho prúdenia lásky, doká-

žeme ovplyvniť celý svet! Pretože 

náš vonkajší svet iba odráža náš 

svet vnútorný. Čokoľvek sa totiž odohrá v našej 

duši, to sa potom prejaví aj v našom okolí. Ak 

začneme v  sebe samých pestovať lásku, aj svet 

okolo nás bude plný lásky. Nech teda v  roku 

2013 sprevádza vaše kroky čistá, úprimná lás-

ka, aby sme sa aj v našich rodinách aj na celom 

svete cítili naplnení radosťou a šťastím! Prajem 

nám všetkým do Nového roku: Viac lásky!

Čím sme žili v uplynulom roku
V máji sme navštívili malebnú dedinku Biele 

Blato v Srbsku. Prežili sme tam tri nádherné dni 

a prostredníctvom bohatého programu sme sa 

zoznámili s tamojšími ľuďmi, ich kultúrou a tra-

díciou.

V júni sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie 

evanjelikov v Lučenci. Vystúpením na Hlavnom 

námestí sme prezentovali náš cirkevný zbor.

V  decembri sme usporiadali dva koncerty 

spevokolu Agapé v Hurbanove-Bohatej a v Nes-

vadoch. Vďaka Bohu za Jeho láskavé vedenie 

a požehnanie v minulom roku!

 Mgr. Mária Popičová,

zborová farárka

Pre dušu

Németh Gyula:

Do Nového roku: 
Viac lásky
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kisasszony. 5. Büvész mutatványok, bemu-

tatta Korányi Vince úr. 6. Hipnotizmus (di-

alóg), előadták Honff y Micike kisasszony és 

Budinszky Sándor úr. 7. Magyar népdalok, 

énekelte Kosztolányi Ilonka kisasszony, cim-

balmon kísérte Kosztolányi Juliska kisasz-

szony. 8. Szerencsétlen (monológ), előadta 

Janics Lajos úr. 9. Rákóczi in-

duló. A programnak minden 

egyes számát nagy tetszéssel 

fogadta a  szépszámú közön-

ség, mely a római katholikus 

fi úiskolát megtöltötte. Szü-

netek alatt Dobrovay János 

érsekújvári karmester szóra-

koztatta a közönséget mozgó 

képek bemutatásával. A min-

den ízében sikerült előadást 

a  vendéglőben tánc követte, 

mely kitünő hangulatban 

tartott a hajnali órákig.”

Miért is idézem mindezt? 

Talán azért is, hogy utaljak 

Budinszky Sándor naszvadi, 

közösségi beilleszkedésére, 

amely az elkövetkezőkben 

is jellemző lesz majd a  fa-

míliára, és talán azért is, 

hogy felelevenítsek egy-egy 

ismerős, vagy akár ma már 

ismeretlen nevet az akkori 

naszvadi közéletből. És kö-

vesse ezt mindjárt egy másik 

idézet, egy másfél évtized-

del későbbi, szomorúbb az 

előbbinél, a  háborút követő 

időszakból. Már egy új ha-

zában, néhai Lebó Sándor 

visszaemlékezéseiből:

„... minden ment a  maga 

útján, csak később aztán 

a tanítóktól meg a jegyzőktől 

bizonyos dolgot megkövetel-

tek... az volt a  feltétel, hogy 

egy év leforgása alatt le kell 

nekik tenni a nyelvből a vizsgát és a külön-

bözetet, úgyhogy fel voltak függesztve, és 

a Budinszky is, akinek a  felesége meghalt, 

és az anyjával volt a három kislánya amíg 

ő katona volt, hazajött, és egy évig úgy 

tartották a  bogyóváriak őket, hogy nem 

kapott fi zetést, úgyhogy nehéz volt a hely-

zetük.”

A három lányát - Piroska, Márta, Anna 

- jómagam nem ismertem. Gondolom, ők 

korábban elkerültek Naszvadról. Ismer-

tem viszont, megint csak a  naszvadiak 

mindegyikével együtt, második feleségét, 

Budinszkyné Weninger Irént, akihez a ma-

gaménál sokkal méltóbbnak tartom egyik 

fi ának, a nyugalmazott ideggyógyász szak-

orvosnak, dr. Budinszky Ernőnek mintegy 

tíz éve hozzám küldött sorait:

„1920-ban a  volt jugoszláviai Nagybecs-

kerekről jött férjhez Naszvadra Budinszky 

Sándor megözvegyült tanítóhoz, három 

árva lánya nevelésére. Itt mint a  Naszvadi 

Fogyasztási Szövetkezet és a Naszvadi Hitel 

Szövetkezet ügyvezető hivatalnoknője dol-

gozott 1945-ig... Ötven évig élt Naszvadon, 

mint a  falubeliek szeretett és megbecsült 

<Irénke nénije>, akihez sokszor jártak ta-

nácsért ügyes-bajos dolgaikkal, valamint 

francia és német nyelvtudását kihasználva 

segített ezeken a nyelveken levelezni.”

És - ezt már én teszem hozzá - 1946-tól 

1970-ig a  naszvadi katolikus gyülekezet 

kántoraként és magán zongoratanárként 

is tevékenykedett. Ebből 

a  házasságból három fi ú-

gyermekük született. Ferenc 

(1921-1965) a  legidősebb, 

korán bekövetkezett halá-

láig újságíróként, szerkesz-

tőként tevékenykedett Deb-

recenben, Kolozsvárott és 

Budapesten. Az 1926-ban 

született ikrek közül Ernő 

ideggyógyász szakorvos, 

Érsekújvárott él, Miklós pe-

dig zenetanár és korrepetitor 

Budapesten.

A  2001-es esztendőben, 

há rom ne gyed szá za dos élet-

jubileumuk alkalmával, 

a  község jó hírének öreg-

bítése terén kifejtett érde-

meik elismeréseként úgy 

dr. Budinszky Ernő, mind 

Budinszky Miklós átvehette 

Naszvad Község Polgármes-

teri Díját. Megadatott, hogy 

ott lehettem annak idején 

magam is a  kitüntetések át-

adásánál. Én úgy éreztem 

akkor is, és most, e sorok 

írásakor, sőt biztos vagyok 

benne, hogy ennek a díjnak 

az odaítélése, az ő személyes 

érdemeik elismerésén túl, 

tiszteletteljes főhajtás volt 

a  naszvadiak közössége ré-

széről édesapjuk Budinszky 

Sándor, és édesanyjuk 

Budinszkyné Weninger Irén 

érdemei és emléke előtt is.

Budinszky SándorBudinszkyné Weninger Irén

Első osztályosok, valamikor a múlt század 20-as éveinek elején. 
Középen balról: Fónay József igazgató, Budinszky Sándor, Dudich László

A Hitelszövetkezet vezetősége 1937-ben, balról (ülők): Pásztó Sándor, Pásztó János, 
dr. Wiedermann Károly, Kovács Lajos, Dibusz Lajos, 
balról (állók): Keszi Lajos, Budinszky Irén, Budinszky Sándor
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Mikor lesz idén a közkedvelt és sok látogatót vonzó fesztivál? 

Hány naposra tervezitek?

– A fesztivált 10 naposra terveztük még az elején, ezen a szo-

káson nem szeretnénk változtatni, így 2013-ban is 10 napig él-

vezhetik az érdeklődők a  különféle rendezvények hangulatát. 

2013. május 31-én kezdünk és a következő hétvégén, 2013. jú-

nius 9-én lesz a záróünnepség.

Minden évben a Nemzetközi Zománcművészeti Seregszem-

lének külön témája van. Milyen tematikában alkotnak majd 

a zománcművészek 2013-ban?

– Egy minden ember, élőlény számára megfoghatatlan, ám 

nagyon fontos tematikában, ami a Szeretet.

Van már visszajelzés, jelentkező? Hány országból mennyi 

művészre számítotok?

– Egyelőre csak bizakodunk, hogy ismételten lesz annyi je-

lentkező, mint az elmúlt években, de ezt most még túl korai 

lenne kijelenteni. Folyamatosan érkeznek a  jelentkezési lapok 

és az alkotásokról készült felvételek. A  jelentkezési határidő 

január vége, de természetesen, ha egy picit túllépi valaki ezt 

a határidőt, akkor sem marad le a versenyről. Mindaddig, míg 

a katalógus el nem készül, addig elfogadjuk a jelentkezéseket.

A  zománcművészeti seregszemle kísérőrendezvénye 2010-

től a  képzőművészeti alkotótábor, 2011-től Képzőművészeti 

Szabadiskola. A zománcművészeken kívül milyen alkotókat, 

művészeket vártok ebben az évben?

– Ez esetben úgy érzem, lesznek változások a  létszámban, 

mivel támogatások hiányában meg kellett változtatnuk az itt-

tartózkodás feltételeit, és nem lesz ingyenes az alapanyag sem. 

Ez idáig ingyenes volt minden, most a szállás csak akkor lesz 

ingyenes, ha elfogadják a csoportos szállások nyújtotta környe-

zetet. Ha nem, akkor  meg kell fi zetniük a szállásköltségeket. Az 

ellátás továbbra is ingyenes lesz. Ezek a változások remélhetőleg 

nem riasztják el az Európa számos országából érkező művésze-

ket, és jönnek ugyanúgy, mint eddig. Már eddig is tapasztalható 

volt, hogy a tűzzománcosokon kívül szép számba jelentkeztek 

hozzánk festők, kő-, fa- és üvegszobrászok. Rájuk éppúgy szá-

mítunk idén is.

Tudjátok-e már, hol és milyen kiállítás lesz majd látható?

– A fesztivált megelőző hetekben, egy kivételével, külső kiál-

lítást nyitunk majd Érsekújvárott, Komáromban, Ógyallán és 

Gútán. Az említett egy kivétel pedig már április végén megte-

kinthető lesz Svédországban, Göteborg városában az ottani „Ma-

gyar Napok” alkalmából. Ez a kiállítás is a Tűvirág kísérőrendez-

vényeként jön majd létre. Idehaza a megszokott helyeken ismét 

igyekszünk megtölteni a falakat különböző művekkel, jelen pil-

lanatban még tárgyalások, megbeszélések folynak ez ügyben.

Szerveződik idén is a kézművesek vására?

– Természetesen, ezt a részét is hosszú távra terveztük, így ez 

évben is lesz. Ez esetben is az anyagiak hiánya miatt pici módo-

sításokra kerül majd sor, nem lesz például kisszínpad az egész-

ségügyi központ előtti parkolóban, megpróbáljuk a nagyszín-

padra összpontosítani a programot, a kőszínpad pedig átmeneti 

megoldásnak szolgál majd.

A vásáron megint teret kapnak a bemutatkozásra a Borok és 

a Pálinkák udvarában a bortermelők és pálinkafőzők?

– Igen, azzal a különbséggel, hogy a borok és pálinkák udvara 

teljes egységében a kultúrház udvarán lesz elhelyezve.

A  Naszvadi Könyvvásárban azon kívül, hogy hatalmas 

a  választék a  könyvekből, melyeket bárki megvásárolhat, 

a szerzőkkel is találkozhatnak az érdeklődők. Lesz idén eset-

leg olyan vendég, akit a naszvadiak régebbről ismerhetnek, de 

nem biztos, hogy ismerik alkotói munkásságát? Gondolok itt 

pl. Hlavicska László tanítóra - szerzői névvel Holbay, aki biz-

tosan szívesen eljönne, dedikálna, beszélgetne, árulná a köny-

veit...

– Jó, hogy említetted, biztosan megszólítjuk őt is. Az író-olva-

só találkozókra az új kamaraszínház teremben kerül majd sor, 

ott kellemes körülmények között, mástól nem zavarva beszél-

gethetnek majd írók és olvasók. A könyveladást pedig besorol-

juk a kézművesek közé.

A  Népművészeti Kavalkád egy színes foltja a  fesztiválnak, 

amikor egész nap népzene, népdal szól, és néptáncosok, ha-

gyományőrzők ropják a táncot. Honnan vártok idén vendége-

ket? Kik lesznek a hazai fellépők?

– Ennek a résznek is van sajátossága a Tűzvirág Fesztiválon, 

ugyanis hozzánk, felvidéki magyarokhoz hasonló helyzeten élő, 

5 ÉVES A TŰZVIRÁG!

2013-ban már 5. alkalommal kerül megrende-

zésre a Tűzvirág - Művészetek Hete.

Az aktuális évfolyam végeztével a  szervezők 

nem tétlenkednek, és szinte azonnal a követke-

ző év fesztiváljának szervezésén dolgoznak. Ez 

az immár 5. évfolyamához érkező seregszemle 

három nagy rendezvény egy tető alá vonása. 

Egy időben kerül megrendezésre a  Tűzvirág - 

Nemzetközi Zománcművészeti Seregszemle, 

a  Tűzvirág - Nemzetközi Képzőművészeti Sza-

badiskola és a Tűzvirág - Képzőművészeti és Ze-

nei Fesztivál.

Dobosi Róberttel, a  rendezvény házigazdá-

jával a  készülő 2013-as Tűzvirágról beszélge-

tünk.

Beharangozó
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az anyaországtól elszakadt nemzetek népművészetét igyekszünk 

bemutatni Naszvadon. Így jártak itt svábok, bunyevácok, ma-

gyarországi szlovákok, vagy pl. 2012-ben a  ruszinok. 2013-ban 

terveink szerint a romániai Szék község népművészeit látjuk ven-

dégül, ők a magyar népművészet része, mégis más, mint a miénk. 

Hazai fellépőkkel éppen ez okból nem számolunk ez évben.

2013-ban is a Tűzvirágon lesz a Szlovákiai Magyar Amatőr 

Zenészek (Szmaze) és a Pátria Rádió „Zene kerestetik” záró-

rendezvénye? Lehet már ismerni pár fellépőt?

– Úgy gondolom, a sikeres rádióműsornak is köszönhetően 

több tucat zenekar jön majd el, de mivel ennek szervezési ré-

sze teljes mértékben a Szmaze hatásköre, így egyelőre én nem 

tudok ehhez mit hozzászólni. Március vége a határidő, amikor 

megkapom majd a szereplők névsorát, hogy aztán a műsorlap-

ra rákerülhessenek.

Elérkeztünk a nagysátorhoz, és a Minden este szórakoztató 

zene rendezvénysorozathoz. Az elmúlt 5 évben híres és közked-

velt előadók, zenekarok váltották egymást a kultúrház mögött 

felállított színpadon. Elárulnál pár nevet, zenekart, fellépőt, 

akikkel idén találkozhat a közönség?

– Igen, hiszen ez itt már a reklám helye is egyben. Akivel már 

leszerződtünk, az DJ Bárány Attila, ő június 7-én szórakoztatja 

majd a  fi atalabb korosztályt, továbbá másnap, június 8-án az 

Edda játszik a nagyszínpadon. Gerendás Péter az első éven járt 

nálunk, már akkor megbeszéltem vele, hogy ha a fesztivál meg-

éli az öt évet akkor újra találkozunk majd, így őt is lefoglaltam 

már zenekarostól, Radics Gigi vendéggel. Ez a felállás lényegé-

ben a 2012. karácsonyi, nagysikerű koncertet tükrözi, amelyen 

a Syma csarnokban több ezer ember vett részt. Hétköznap es-

ténként a hazai minőségi zenekarok mellett színpadra lép majd 

úgy az X-Faktor, mint a napjainkban még futó műsor, a Voice 

győztese, illetve helyezettjei. Lesz táncmulatság Carsonnal, és 

ha minden összejön, akkor fúvószenekar fesztivált is szerve-

zünk valamelyik hétvégi napra. Első vasárnapi estét az Érsek-

újvári Rockszínpad műsora tölti meg, a hiányzó napokra még 

egyelőre keressük a műsort.

Az előadók kiválasztásánál ismételten nagy súlyt helyezünk 

a  minőségi kritériumokra és nagyon fontosnak tartjuk azt is, 

hogy lehetőleg minél nagyobb százalékban élő zenei produkci-

ókat élvezhessen a közönség, ahogyan azt már megszokhatták 

az elmúlt években.

Mit üzennél még az olvasóknak?

– Most, hogy ismert már az időpont, kérünk minden ked-

ves olvasót, hogy vigye hírét a rendezvénynek, szóljanak a kül-

honban dolgozóknak, élőknek, hogy jöjjenek haza. Töltsék 

Naszvadon ezt a  tíz napot, hiszen esténként biztosan ismerő-

sökkel találkozhatnak, együtt szórakozhatnak majd.

Köszönöm a beszélgetést. (vi)

MeghívóMeghívó
A naszvadi alapiskola mellett működő szülői szövetség vezetősége 

tisztelettel meghívja Önt és kedves párját

2013. február 2-án, 19 órára a helyi kultúrházba a

SZÜLŐI SZÜLŐI 
BATYUS BATYUS 

BÁLJÁRA.BÁLJÁRA.
A jó hangulatról az Apollo Band zenekar 

gondoskodik.

Belépő: 7 €

Jegyelővétel: 

Hlavička Judit (Judit Salon - Üzletsor)

Aki a bálba hagyományos 

batyuban hozza 

a fogyasztani valót, 

egy üveg bort kap ajándékba!

Mindenkit 

szeretettel várunk!
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Rodičovské združenie pri ZŠ slov. Nesvady

Kedy: 16.februára 2013 o 19.00 h
Kde: Miestne Kultúrne Stredisko, Nesvady

Hudba: Mátyus Ladislav
Vstupné: 7 €

Pripravené je chutné občerstvenie 
a kultúrny program

VALENTÍNSKU 
RODICOVSKÚ 
ZÁBAVU

ˇ

Vás srdecne pozýva na
Vianočný program
Čaro prichádzajúcich Vianoc si mohli vychutnať všetci, ktorí 

prišli tretiu adventnú nedeľu do kultúrneho domu v Nesvadoch. 

Žiaci zo ZŠ slovenskej si pripravili pre svojich rodičov, starých ro-

dičov, príbuzných a  priateľov vianočný program, ktorého témou 

bola známa rozprávka, od dánskeho spisovateľa H.Ch. Andersena: 

Dievčatko so zápalkami.

Pani riaditeľka svojím príhovorom privítala všetkých prítom-

ných hostí. Po úvodných slovách z  rozprávky, sa opona zastrela, 

žiaci štvrtého ročníka sa pripravili na slávnostne vyzdobenom pó-

diu a rozprávka sa začala. Čarovná zápalka sa rozhorela, horela až 

do konca programu a prinášala vystúpenia ostatných žiakov našej 

školy. Na pódiu sa predstavili žiaci zo všetkých ročníkov. V progra-

me zazneli básne i  vinše, spievali sa piesne. Pódium i  publikum 

rozvírili veselé a energické tance.

Hostí čakal nielen skvelý program, ale i práce našich žiakov. Vo 

vstupnom vestibule kultúrneho domu ich vítala galéria výtvarných 

prác, taktiež si mohli zakúpiť za symbolickú cenu vianočné ike-

bany, ktoré vyrábali naši žiaci a, samozrejme, pre hostí napiekli 

šikovné žiačky chutné medovníčky.

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli si pozrieť vystúpe-

nie našich žiakov. Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Mgr. Katarína Gallová

6. decembra oslavujú svoje meniny Mikulášovia. Ako lepšie 

priblížiť deťom sviatok svätého Mikuláša, než priamym stretnutí 

s ním? 

V  roku 2012 ho do našej materskej školy pozývala učiteľka 

Gabriella Nagyová, a neprišiel sám - sprievod mu robili anjelik 

aj čertík. Ako ináč by zvládol toľkú robotu? Musel predsa pri-

chystať balíky pre vyše 80 detí, naplnil rovno štyri veľké vrecia 

s nimi.

Zvítal sa však s nami veselo, milo a rozdával nielen balíky, ale 

aj úsmevy a  dobrú náladu. Deti mu za odmenu zaspievali, za-

tlieskali a za balíčky poďakovali. My, učiteľky, ďakujeme výboru 

rodičovského združenia pri materskej škole, že pomohol so za-

bezpečovaním obsahu balíkov, ich prípravou, balením a chysta-

ním občerstvenia pre Mikuláša a  jeho sprievodu. Ďakujeme aj 

zastupujúcej pani učiteľke H. Nagyovej za spoluprácu a pomoc 

pri organizovaní školských osláv Mikuláša a, samozrejme, nášmu 

„kmeňovému” Mikulášovi, že si každý rok nájde na nás čas a že 

zakaždým dokáže vyčarovať na tvárach našich detí veselé úsme-

vy, v očiach zažať iskričky šťastia a trpezlivo odpovedať na zveda-

vé otázky našich detí.

 Bc. Dana Molnárová, učiteľka MŠ

Foto: Gabriella Nagyová, učiteľka MŠ December 6-án ünneplik névnapjukat a Miklósok. Hogyan le-

hetne jobb módon megismertetni a gyerekekkel Szent Miklós ün-

nepét, mint egy személyes találkozás alkalmával? 2012-ben Nagy 

Gabriella óvónő közvetítésével jutott el hozzánk a Mikulás, és nem 

jött egyedül - egy ördög és egy gyönyörű angyalka kísérte. Hiszen 

hogyan is boldogult volna nélkülük? Több mint 80 csomaggal négy 

teli zsákot töltött meg. 

A  gyerekek köszöntötték, vidáman, kedves mosollyal az arcán 

osztogatta nemcsak a csomagokat, hanem a jókedvet is. A gyere-

kek köszönetképpen énekeltek és tapsoltak neki. A pedagógusok 

nevében köszönjük az óvoda mellett működő szülői szövetségnek, 

hogy biztosították a csomagokat, a  frissítőt a Mikulás és kísérete 

részére. Köszönjük Nagyová H. helyettesítő pedagógus segítségét 

a szervezésnél, és nem utolsósorban a mi kedvenc Mikulásunknak, 

aki évek óta mosolyt csal a gyerekek arcára, és csillogó szemmel 

válaszol a gyerekek kíváncsi kérdéseire.

 Molnárová Dana, óvónő

Fordítás és fotó: Nagy Gabriella óvónő

Dievčatko so zápalkami

Mikuláš 
v materskej škole

Mikulás az óvodában
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Színházi estek
Koncertek
Irodalmi estek
Kiállítások
Konferenciák
Gyermekprogramok

Jegyek igényelhetők a 
KultúrKorzó irodájában: 
Mihály bástya 4. Érsekújvár
tel.: 0905 184 170
info@kulturkorzo.sk
www.kulturkorzo.sk

Belépő:  Elővételben 10,- €, 
helyszínen 12,- € , 
Asztalfoglalás 5,- €

nyelv - j
azyk

yelv - j
a

A sok hó egy picit megnehezítette a bálozók közlekedését, ennek 

ellenére az esti 8 órás kezdésre minden vendég elfoglalta a helyét, 

miután a bejáratnál cigányzene mellett megkóstolták az alma vagy 

szilva kisüstit, amelyet népviseletbe öltözött énekeseink kínáltak 

lelkesen.

Csodálatosra sikeredett az Érsekújvári Rockszínpad előadásá-

ban a nyitótánc, ami a palotás volt. Majd Simonics Tímea, az est 

házigazdája köszöntötte a  jelenlévőket és kiemelt vendégeinket. 

Ezek után a helyi Csemadok elnöke Dobosi Róbert nyitotta meg 

a bált, miután szólt a „Magyar Kultúra Napja” közeledtéről és jó 

szórakozást kívánt mindenkinek.

A talpalávalót az Unicum partizenekar húzta, amely Tornaljáról 

érkezett hozzánk, nagy megelégedést keltve. Majd jött a megszo-

kott vacsora, amelyet ismételten az Éder vendéglő szolgált fel, 

Haris Ákos vőfély segítségével. Amíg tartott a vacsora, addig ifj . 

Szőllőssy Sándor és cigányzenekara gondoskodott a zenéről, hall-

gatókról, és Szabó Árpád nótaénekes zenei kíséretéről.

Vacsora után jöhetett a  tánc kifulladásig, közben megnyílt 

a gyümölcsbár, csoki szökőkúttal és kinyitott a borház is, amelyben 

a bátorkeszi szőlőhegyek nedűjét mérték.

Éjfél után kisorsolásra került a  sok tomboladíj, majd reggelig 

szólt a tánczene a színpadon, cigányzene pedig az előcsarnokban, 

így mindenki megtalálhatta a maga számára éppen legkellemesebb 

időtöltést.

Sikeres rendezvényt tudhat maga mögött a  rendezőség, ismé-

telten megvolt a gyümölcse a sok és kitartó munkának. Ez a gyü-

mölcs nem más, mint a farsang éke jelzőt méltón viselő bál, amely-

ben jól érezték magukat a vendégek és élményekben gazdagodva 

tértek nyugovóra, igaz, már nappali fénynél. 

 -dr-

44. Vince-bál

Dňa 12. januára 2013 v našej obci plesovú sezónu 

otvoril Matičný ples, tradične organizovaný miest-

nym odborom Matice slovenskej v Nesvadoch.

23. ročník sa niesol v dobrom duchu a skvelej nálade aj vďaka 

hlavným organizátorom plesu, teda členom výboru MO MS. O zá-

bavu sa postaral folklórny súbor Matičiarik, ktorý už dlhé roky 

pôsobí pri organizácii Matice slovenskej v Nových Zámkoch. Ako 

súčasť programu sa nám predstavili členovia speváckeho zboru 

Matice slovenskej v Nesvadoch pod vedením Nebojšu Popića.

Tento rok sme mali možnosť privítať hostí, ktorí prijali naše 

pozvanie: predsedu Matice slovenskej na Slovensku Ing. Mariána 

Tkáča, PhD., starostu obce Nesvady JUDr. Jozefa Harisa, prednos-

tu OÚ v Komárne JUDr. Miroslava Adamíka, predsedu miestnej 

organizácie Csemadok Róberta Dobosiho, ako aj predstaviteľov ZŠ 

slovenskej a  maďarskej Mgr. Ladislava Saraiho, Mgr. Esteru Ká-

dekovú a  PaedDr. Norberta Becseho, Františka Holopa, vedenie 

fi rmy Femad a mnohých ďalších.

V  priateľsky naladenej atmosfére predseda MO MS Ľubomír 

Benča slávnostne otvoril ples a zábava sa mohla začať. Tento rok 

sa o  dobrú zábavu postarala skupina Briklax z  Nitry. Polnočná 

tombola ukrývala množstvo hodnotných cien, za čo ďakujeme 

všetkým naším sponzorom.

Dobrá zábava pokračovala do skorých ranných hodín, preto sa 

už teraz tešíme na nasledujúci ročník.

 Bc. Jana Pňačeková

Tkáča PhD sstarosstu obce Nesvady JUDDr JJozefa Harisa prednos

Matičný plesMatičný ples
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Az 1. ligás Naszvad-Imely kézilab-

dázónői a 3. helyen teleltek, ami ugyan 

meglepetés, de az őszi jó teljesítmé-

nyek eredménye.

A  tavaszi kezdet se lesz akármi-

lyen, hiszen az első mérkőzésre feb-

ruár 15-én kerül sor a  listavezető 

Nagymihállyal. Utána idegenben Bán 

(Bánovce), és csak március elején lát-

hatják a naszvadi drukkerek hazai pá-

lyán a kedvenc csapatukat.

Az első ellenfél Szered lesz, az a csa-

pat, amely ősszel pontokat rabolt, és 

ezzel a két ponttal zárták is a tabellát. 

Utána nagy derbi Aranyoson. Szóval, 

nem könnyű tészta az első négy mér-

kőzés.

A  tavaszi felkészülést már január 

elsején megkezdte a  csapat, egy ha-

gyományt teremtő focigálával a veze-

tőség és a  női csapat között. Hol van 

az az idő, amikor a téli összpontosítás 

is szerves része volt a felkészülésnek?! 

Most örülnek a csapatok, ha a költség-

vetés elegendő a versenyben maradás-

ra. Az edzéseket a csapat tornán való 

részvétele tarkítja majd a  felkészülési 

időszak alatt.

Az első idei torna a Naszvadi Vlahy 

Jenő Sportcsarnokban lesz, nem is 

akármilyen. A  közönségnek igazi ké-

zilabda-csemegét ígér a  január 19-én 

megrendezésre kerülő sportesemény. 

A  Virex Kupa 2013 elnevezésű nem-

zetközi felnőtt női kézilabda-torna 

résztvevői: Otrokovice (Csehország), 

Budakalász, Inárcs-Örkény (Magyar-

ország), Inter Pozsony, Bán, Ferplast 

Naszvad-Imely. Másnap edzőmérkő-

zéseken találkozik Gúta, Budakalász, 

Otrokovice és a hazai csapat.

A felkészülés legszebb pillanata feb-

ruár elején várja a  csapatot, amikor 

a  jubileumi X. Kárpát Kupán vesz 

részt. Idén a  házigazda Budapest, és 

az első helyért az Erdélyből, Vajdaság-

ból, Kárpátaljáról, Felvidékről és Ma-

gyarországról érkező 12 csapat három 

napon át küzdhet. Ezen a tornán Gúta 

csapata is szerepel majd.

Meg kell említeni, hogy a  naszvadi 

és az imelyi önkormányzat, és a sport-

barát támogatók nélkül nagyon ne-

héz lenne tovább őrizni a  kézilabda 

tüzét. A klub vezetősége bízik abban, 

hogy a  csapat, amely nagyon szép 

eredménnyel zárta az őszi fordulót, 

a  tavaszi folytatásban is sikeres lesz. 

A fantasztikus közönség, amely a mér-

kőzéseken óriási támogatást jelent, 

számíthat a lányok akaratára, és újból 

megtelik a  Vlahy Jenő Sportcsarnok. 

Ez nem tűnik olyan nagy feladatnak, 

hiszen elég kicsi a befogadóképessége 

a csarnoknak, de amíg nem kerül be-

fejezésre a lelátó bővítése, addig a Sok 

jó ember kis helyen is elfér közmon-

dással élve, megpróbálnak helytállni 

a nagyon nehéz tavaszi folytatásban.

Nem lesz könnyű feladat, nagyon 

kemény mérkőzések várnak a lányok-

ra, de a kézilabda már csak ilyen. Aki 

sok szép pillanatot, élményben gazdag 

perceket szeretne átélni, azt a kézilab-

da mindig képes biztosítani. Merem 

állítani, hogy régiónkban ez a  sport 

a  nőknél az első helyen áll, és hogy 

Aranyoson, Gútán, Érsekújvárott, 

Naszvadon, Imelyen sokáig fogja 

a drukkerek szívét melengetni.

Miškovič György

A Naszvad-Imely kézilabdázói 
megkezdték a tavaszi felkészülést

Centrum voľného času Nesvady
Töltsd velünk hasznosan a szabadidődet!

V novom roku zasa pripravujeme 

pre deti a mládež 

nové a zaujímavé podujatia.

Kúpanie v bazénovom svete 

„Wellness Hotel Patince” 

dňa 19. januára 2013 (v sobotu). 

Deti sa môžu vyšantiť v peknom 

a príjemnom prostredí.

Pre milovníkov zimných športov 

organizujeme jednodňovú 

lyžovačku, a to 26. januára 2013 

na Salamamdra Ski Resort, 

Štiavnické vrchy.

Podrobnejšie info na web stránke: 

www.cvcnesvady.estranky.sk. 

Informovať a prihlásiť sa môžete 

v CVČ osobne alebo telefonicky 

na tel. č. 9692 391.

A 2013-as esztendőben is 

szeretnénk érdekes programokat 

kínálni kicsiknek és nagyoknak.

Az évet wellness látogatással 

kezdjük január 19-én 

szombaton a pati fürdőben. 

Január 26-án 1 napos 

síkirándulást szervezünk 

a hó szerelmeseinek. 

Helyszín: Salamandra resort, 

Zsarnóca közelében.

Ne késlekedj!  Jelentkezz Te is!

Minden információt megtalálsz 

a www.cvcnesvady.estranky.sk 

weboldalunkon. Tájékoztatás 

és jelentkezés személyesen 

a szabadidőközpontban vagy 

a 9692 391-es telefonszámon.
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Már évekre visszanyúló hagyomány, hogy az új év első hétvégé-

jén a nagyigmándi, a kiskőrösi, rémi és felsőszentiváni futballcsa-

patok útnak indulnak és Naszvadnak veszik az irányt. Így történt 

ez 2013 januárjában is. Dr. Haris József Naszvad polgármesterének 

meghívására, Felsőszentiván Önkormányzatát képviselve érkez-

tünk péntek este a naszvadi sportcsarnokhoz.

Másnap hideg és szeles időre ébredtünk. A hideg szél persze nem 

jött rosszul sem a rémi, sem a felsőszentiváni csapatnak, felélesztet-

te a focistákat. Volt miből felébredni, 

hisz a  naszvadi vendégszeretet már 

a  torna előestéjén megmutatkozott. 

Kínálásból nem volt hiány, mi pedig 

hagytuk magunkat.

A  szombat reggelre kitűzött 

megnyitóra gyülekeztek a  helyi és 

a vendégcsapatok, a lelátó is hamar 

megtelt, dübörgött a felújított par-

ketta, gurult a  labda és gólöröm-

ből sem volt hiány!

A  mi csapatunk 2012 szep-

temberében, a  naszvadi focipá-

lya frissen vágott zöld gyepén, 

a  Naszvad-Felsőszentiván öreg-

fi úk meccsen játszott legutóbb 

együtt. Már a  szep-

temberi meccs lefújása 

után terveztük a januá-

ri kupán való részvételt. 

Mentek a  nagy fogad-

kozások, hogy addigra 

jobb fi zikai állapotba 

hozza magát mindenki. 

Megszervezzük, hogy 

november-december-

ben teremben fociz-

zunk együtt. Tervez-

tük, hogy a Naszvadon 

ajándékba kapott, 

a  polgármesterünk 

irodáját díszítő sárga 

teremfoci-labdát is ki-

próbáljuk, begyakoroljuk a fi gurákat, hogy Naszvad ellen ne csak 

döntetlenre fussa.

Aztán persze mindez elmaradt...

Jöttek a dolgos hétköznapok, a fi zikai állapotunk nem erősödött, 

a teremfoci-labda még mindig Vörös Szilárd vitrinjét ékesíti és mit 

sem kopott szeptemberhez képest. Bár tudom, hogy polgármes-

terünk futball-kedvelőként bármikor szívesen rúgta volna velünk 

azt a labdát.

E sorokat írva, így kedd este is még izomlázammal küszködök, 

de remélem, hogy holnap reggel már legalább kapaszkodás nélkül 

le tudok majd menni a nappalinkba vezető lépcsőn. Az előbb be-

széltem a testvéremmel telefonon - Ő rúgta csapatunk legtöbb gól-

ját a tornán - azt mondta, hogy ma már be tudta kötni a cipőjét se-

gítség nélkül. Csak remélni merem, hogy csapatunk többi tagja is 

- Fekete Bandi, Hőgye Laci, Mészáros Józsi, Bundity Zoli, Lakatos 

István, Takács Gábor, Péter Róbert „Bodza”, Vedelek Roli, Csepregi 

Laca, Csepregi Zsolti - még hol így, hol úgy, de érzik a meccsek 

fáradalmait. Ha nem így vagytok vele barátaim, akkor már tudom, 

miért nem a mi nyakunkban lóg a bronzérem!

Bezzeg a Hőgye Laci bácsi, a Mészáros Józsi és a Fekete Bandi 

gyorsan regenerálódott, egyik-másik a cukros vízre vagy éppen az 

Aranyfácánra esküszik. Hogy melyikük mire, az maradjon rejtély 

a kedves Olvasó előtt.

Az idei volt a harmadik alkalom, hogy a falumat képviselve részt 

vehettem ezen a tornán. Minden évben várjuk, hogy összeálljon újra 

az a csapat, amelyik a 90-es években és a 2000-es évek elején, még 

együtt focizott minden hétvé-

gén Felsőszentiván felnőtt 

csapatában. Mindig jóleső 

érzés újra találkozni, közö-

sen utazni, új élményeket 

szerezni és barátságokat 

szőni naszvadi vendéglátó-

inkkal és más csapatokkal. 

A  sport, különösen a  fut-

ball, összehoz. Amíg a  pá-

lyán győzni akaró férfi em-

berek egymásnak feszülnek, 

addig a  meccs lefújása után 

már egymást ölelik, és poha-

rukat koccintásra emelik.

Az eredményeket 

tekintve az idei év-

ben értük el eddigi 

legjobb helyezésün-

ket, negyedikek let-

tünk. A  harmadik 

helyért, a  Slaviával 

vívott mérkőzésen, 

vért, verejtéket iz-

zadva 2:2-es dön-

tetlent értünk el. 

A  mindent eldöntő 

hetesrúgásoknál 

a  Slávia focistái 

pontosabban céloz-

tak.

A  tavalyi ötödik 

és a 2011-es hetedik helyezés után joggal lehetünk büszkék ered-

ményünkre. Természetesen, egyszer szeretnénk mi is döntőt ját-

szani! Azt már tapasztalatból tudjuk, hogy az első helyért folyó 

mérkőzés állandó szereplője a Sport Klub csapata, no, de miért ne 

lehetne egyszer a másik csapat a Felsőszentiván!?

A  döntőben a  Sport Klub a  Kiskőrös csapatával csapott össze, 

szoros mérkőzésen a naszvadiak bizonyultak jobbnak. A mérkő-

zés kezdőrúgását a  Naszvadon született, ma Császártöltésen élő 

Ledniczky Jani bácsi végezte el. A  maga 68 évével egyenesen és 

büszkén állt a kezdőkörben, majd fi atalosan kocogott le a pályáról, 

nagy taps köszöntötte Őt.

A felsőszentiváni csapat nevében ez úton is gratulálunk a győz-

tesnek és minden résztvevő csapatnak! Külön gratulálunk a szer-

vezőknek a nagyszerű lebonyolításért, köszönjük a sportszerű já-

tékot és a vendéglátást!

Üdvözlettel és sportbaráti szeretettel: Csepregi Csaba

Felsőszentiván, 2013. január 09.

Élménybeszámoló a naszvadi 
Polgármester Kupáról
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Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Takáčová Vivien,  Lebó Dominik



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Ipóth Daniel –  Barkocziová Erika, 

 Nagy Zoltán –  Juhászová Milada



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Sörfözöová Alžbeta, r. Szögyiová (82), Ra-

koncai Miroslav (45), Maglodyová Mária, 

r. Hasková (85)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Hirdetés – Inzercia
Po celý rok, 2×mesačne vykupujem andul-
ky, korelky, rozelky a  iné exotické vtáctvo. 
Bližšie info na tel. čísle: 0905/257 614.



Predám rodinný dom na Novej ul. 12 na 
10-árovom pozemku. Tel.: 0905/729 861.



Eladó családi ház az Új utca 12. alatt 10-áras 
telken. Tel.: 0905/729 861.



Fóliavasalás méretre! Megrendelhető 
a  0908/260 530-as telefonszámon vagy 
a Napos utca 20. alatt Orisko Kláránál.



Predaj a  zváranie fólie! Klára Orisková, 
Slnečná ulica 20. Tel.: 0908/260 530.

Cetlik
A kórházban egy műtétre 
váró beteg gondolta, nem 
bíz semmit a véletlenre, 
ezért teleragasztotta a 
testét apró cédulákkal, 
melyeken különböző 
fi gyelmeztetések voltak: 
„Mosson kezet!”, 
„Ne siessen el semmit!”, 
„Óvatosan vágjon!”, „Csak nyugodtan!”

A műtét után, amikor a beteg felébredt, egy 
újabb cédulát vett észre magán, amelyet az 
orvos írt: „Nem látta valaki a karórámat?”
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