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Lássunk tisztán

A média 
szerepe és ereje...

„So zdravým 
duchom 
k zdravému telu”

A  következő pár sort a  múlt havi lapban 

megjelent „Az önök véleményére voltunk 

kíváncsiak” ankét folytatásának, és egyszeri 

kiegészítésének szánom.

Amint emlékeznek csak pozitív hozzászó-

lások voltak a  véletlenszerűen megkérdezett 

emberek közt, hozzáteszem, ezt nem mi szer-

kesztettük így. De akadnak az ellenkező olda-

lon is, akik nevüket nem vállalva keresnek fel 

személyesen negatív véleményükkel.

Az egyik ilyen megkeresésről.

Egy HÖLGY ismerősöm véleménye:

„Költhetnétek hasznosabb dolgokra is a köz-

pénzt, mert ez a pénz mindannyiunké!” És Ő, 

a HÖLGY, mint a köz egyik „tiszteletreméltó” 

tagja, jogosnak érzi, hogy ebben az ügyben 

véleményt nyilvánítson. Ez a  formája a köz-

pénz elherdálásának teljességgel elfogadha-

tatlan a számára, haszontalan és fölösleges!

Lássunk tisztán!

A  Novum Naswod című lap kiadásához 

immáron 15. alkalommal sem vettünk igény-

be közpénzt. Teljes mértékben személyes for-

rásokból fi nanszírozott. Hogy a  HÖLGY is 

megértse, zsebből fi zetjük azt is, hogy hozzá 

elkerül, bármit is állítson az általa „első kéz-

nek” nevezett forrása, az igazság ideát van.

Személyes meggyőződésem, hogy ebben az 

esetben is a negatív vélemény nem a lapnak, 

hanem a  mögötte lévő személyeknek szól. 

A HÖLGY, ezen személyre szóló gyűlöletével 

alulminősíti azon kiváló munkatársainkat is, 

akik havi rendszerességgel, írásaikkal előse-

gítik lapunk megjelenését. Ugyanis mi csak 

lehetőséget, hátteret nyújtunk ahhoz, hogy 

bárki cikket, tudósítást írhasson, vagy akár 

hirdetést adjon fel lapunkba, amire már több-

ször is felkértük az olvasóinkat.

Ez Önnek is szólt, HÖLGYEM, és ha az 

emlékezetem nem csal, már élt is ezzel a „ha-

szontalan lap” kínálta lehetőséggel, ugyan 

nem cikket vagy tudósítást írt, hanem eb-

ben esetben az ingyen hirdetési lehetőséget 

használta ki lapunknál... Reméljük, hogy 

működött a reklám ereje, és segítettünk pozi-

tív irányba elmozdítani a szolgáltatása iránti 

keresletet.

Félreértés ne essék, bárki bármit vélemé-

nyezhet a  lappal kapcsolatban. Ugyanis hi-

szünk benne, hogy az építő kritika tényleg 

építő hatással tud lenni. De kérem, mellőz-

zük az álinformációk terjesztését, és a  bizo-

nyos személyek elleni ellenszenv átruházását 

- ebben az esetben a lapra, mert azzal indo-

kolatlanul olyan személyeket is sérthetünk, 

akiknek ezekhez az egyébként nevetséges, 

megalapozatlan gyűlöletrohamokhoz semmi 

köze.

Önnek pedig, „tiszteletreméltó” HÖL-

GYEM, szeretettel ajánlok egy dalt Demjén 

Ferenctől, aminek a címe „Engem így fogadj 

el igazán, mert más nem lehetek...” – hallgassa 

szeretettel. -LP-

Naszvadi közéleti lap

Támogassa 
adójának 2%-ával 

a Csemadok Alapszervezet 
Naszvad munkáját!

Bővebb információ 

és a nyomtatványok 

az Egészségügyi Központ előtti 

újságárusnál.

ZO Csemadok Nesvady

Obchodná 7

946 51 Nesvady

IČO: 36110922

Köszönjük, 

hogy döntésével megtisztel bennünket!

Venujte 2% z daní 
pre YMCA Nesvady!

Aj v tomto roku môžete sami rozhodnúť o tom, 

komu poukážete 2% z odvedených daní.

Obchodné meno: 

Miestne združenie YMCA Nesvady

Sídlo: Nesvady, 946 51, Novozámocká 1

Právna forma: Občianske združenie 

IČO: 36098841

Ďakujeme všetkým, 

ktorí nás podporíte aj touto formou!

Betka Maglodská,

programový koordinátor

Podpora zdravého životného štýlu

Cieľom projektu „So zdravým duchom 

k zdravému telu” je harmonický rozvoj telesnej, 

duševnej a  duchovnej stránky osobnosti detí 

a mladých ľudí, ako nástroj prevencie pred ne-

zdravým, neprimeraným a nevyváženým život-

ným štýlom súčasnej uponáhľanej doby.

Cieľovou skupinou projektu sú deti vo veku 

od 6 do 13 rokov. Na pravidelných stretnutiach 

s deťmi hovoríme o zdravej výžive, o závislos-

tiach, o sebaprijatí, o efektívnom využití svojho 

voľného času... Prostredníctvom rolových hier, 

tematických klubov, špeciálnych eventov s hos-

ťami, deti získajú zručnosti a vedomosti potreb-

né pre zdravý plnohodnotný život ako: starost-

livosť o svoje telo, denný režim, šport, správny 

sebaobraz, psychohygiena.

Projekt sa venuje aj tematike anorexie, bulí-

mie, tlaku rovesníkov, nasledovaniu nespráv-

nych vzorov, idolov, sebapoškodzovaniu a  ne-

zdravého vplyvu médií. Vyvrcholením projektu 

je týždňový letný tábor v júli 2013.

Zdravý životný štýl vedie cez zdravé myslenie 

- chceme ich sprevádzať! 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina 

deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

 

Betka Maglodská

(Lövöldözés Naszvadon)

Még mielőtt valaki azt gondolná a  címből 

következtetve, hogy a  szlovákiai kereskedelmi 

tv-csatornák által igencsak túl misztifi kált, janu-

ár végén történt légpuskával való lövöldözésről 

írok, akkor kérem a kedves olvasót, hogy a cikk 

címének az első részét vegye fi gyelembe.

Maga az esemény nem több egy tyúkperes 

ügynél, mégis fi lmbe illő körítést kapott. Men-

tő, rendőrségi autó, tv-stábok, már csak Bruce 

Willis hiányzott, mint „akcióhős”. Az esti hír-

adók aránylag hosszan mutatták be a „hatalmas 

lövöldözést”. A  tévés kommentátor elmondása 

szerint 90 eurós büntetésre számíthat az elköve-

tő, persze csak akkor, ha az ügy bizonyságot nyer. 

S ezzel a hírrel, úgy gondolom, tovább már nem 

is érdemes foglalkozni, talán még csak annyit, 

hogy a két televízió riporterének és operatőrének 

munkabére többe kerül, mint maga a büntetés.

Azt viszont fontosnak tartanám megjegyezni, 

hogy a  híradókban bejátszott fi lmanyag döntő 

többsége, sajnos, úgy mutatta be községünket, 

miszerint ez az egész esemény a  szó szoros ér-

telmében egy putri helyen történt. A felvételeket 

nézve elgondolkodtam azon, hogy milyen kép is 

alakulhatott ki azokban a nézőkben, akik nem is-

merik községünket.

Ebben az esetben a két kereskedelmi televízió 

mennyire megtévesztő módon mutatta be tele-

pülésünket! A  felvételek - igaz - községünkben 

készültek. Sajnos, ezen polgártársaink döntő 

többsége csak ennyire képes, nem tudnak, de 

nem is akarnak maguk körül egy tisztességes 

életformát kialakítani. Az általuk folytatott - so-

kunk számára elfogadhatatlan - életvitelt minden 

esetben, így ebben is, közösen kell elviselnünk.

 Holop Ferenc
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Nesvadské obecné zastupiteľstvo vstúpilo do druhej polovice 

volebného obdobia zasadnutím, ktoré sa uskutočnilo v posled-

ný januárový deň v obvyklom čase, o 17. hodine.

Rokovanie sa začalo ročnou správou o činnosti obecnej polí-

cie. Materiál je spracovaný do 12 bodov a podrobne sa zaoberá 

vlaňajšou prácou oboch príslušníkov, Tibora Ďuriku a Rolan-

da Seresa, ako i hlásenými a vyriešenými prípadmi, rizikovými 

faktormi a technickým zabezpečením polície.

Potom nasledovali správy rozpočtových a príspevkových or-

ganizácií obce o hospodárení v roku 2012. Najskôr predstúpili 

pred poslancov riaditelia škôl a centra voľného času Norbert 

Becse, Silvia Hlavačková a Karol Alföldi, aby zhrnuli predlože-

né materiály, ktoré obsahovali aj rozpis rozpočtu danej inštitú-

cie na rok 2013. Zo správ vyplýva, že maďarská škola a školský 

klub budú mať k dispozícii na tento rok 295.000 eur, sloven-

ská škola a školský klub 319.550 eur a centrum voľného času 

67.400 eur.

Po nich predniesli svoje referáty riaditeľ Miestneho kultúr-

neho strediska František Holop, riaditeľ Verejnoprospešných 

služieb obce Nesvady Zoltán Kelemen a  riaditeľ Športových 

a  turistických služieb Gabriel Hengerics. Tohtoročné celko-

vé rozpočty spomenutých organizácií sú vo výške 83.080  €, 

197.000  € a  83.000€, z  toho príspevky obce predstavujú 

70.000 €, 141.888 € a 50.000 €. Predložené správy boli po nie-

koľkých pripomienkach jednohlasne schválené.

Nasledovali rôzne programové body. V prvom poslanci sta-

novili podmienky predaja voľného pozemku na hlavnom ná-

mestí. Predaj sa uskutoční formou verejnej súťaže tak, že mi-

nimálna cena nehnuteľnosti je 27.150 eur, čiže 50 eur za jeden 

štvorcový meter. Na základe poslaneckej pripomienky sa do 

zmluvy o budúcej zmluve vloží klauzula predpisujúca termín 

ukončenia stavby a tiež možnosť spätného odkúpenia nehnu-

teľnosti.

V  ďalšom priebehu sa rokovalo o  žiadosti Juraja Hanzena, 

ktorý chcel odkúpiť pozemok na Obchodnej ulici - úsek cesty 

vedúcej k budove niekdajších jaslí, ktoré nadobudol v minulom 

roku. Predaj nie je možný pre inžinierske siete vedené cez uve-

dený pozemok, preto na návrh obecného úradu bolo schválené 

vecné bremeno v prospech žiadateľa spočívajúce v povinnosti 

obce umožniť mu používanie prístupovej cesty.

Nasledovalo hlasovanie o  pridelení obecného nájomné-

ho bytu. Prázdny byt na Obchodnej ulici č. 18B bude mať od 

februára v prenájme Norbert Mikle.

V záverečnom, desiatom bode programu sa prijalo uznesenie 

o  zmene zriaďovateľskej listiny základnej školy s  vyučovacím 

jazykom slovenským. V zmysle novely sa školská jedáleň, ktorá 

bola doteraz neprávnym subjektom obce, od 1. februára stáva 

súčasťou základnej školy. K zmene došlo na základe protokolu 

o kontrole, ktorú nadriadený orgán vykonal v novembri.

Starosta ukončil zasadnutie krátko po 19. hodine.

 Zoltán Takács

Január utolsó napján ismét a megszokott időpontban, vagyis 

délután öt órakor ült össze a naszvadi képviselő-testület, hogy 

immár a választási ciklus második felébe lépve folytassa mun-

káját.

A községi rendőrség éves jelentésével kezdődött az ülés. A ti-

zenkét pontba foglalt szöveg részletesen foglalkozik a két rend-

őr, Tibor Ďurika és Seres Roland tavalyi munkájával, a bejelen-

tett és felderített rendőrségi ügyekkel, a kockázati tényezőkkel 

és a rendőrség műszaki felszereltségével.

Utána községünk költségvetési és ún. támogatott (dotációs) 

intézményeinek 2012. évi gazdasági beszámolói voltak napiren-

den. Először az iskolák és a szabadidőközpont igazgatói - Becse 

Norbert, Hlavačková Silvia és Alföldi Károly - léptek a képvise-

lők elé, hogy röviden összefoglalják a benyújtott anyagot, amely 

az adott intézmény 2013-as költségvetésének tételeit is tartal-

mazta. Ezekből kiderül, hogy a magyar iskola és napközi otthon 

295.000 euróból, a szlovák iskola és napközi otthon 319.550 eu-

róból, a szabadidőközpont 67.400 euróból gazdálkodik majd az 

idén.

Ezután a  művelődési központ (Holop Ferenc), a  kisüzem 

(Kelemen Zoltán) és a  sportkomplexum vezetője (Hengerics 

Gábor) számolt be az elmúlt évről. Az említett szervezetek idei 

tervezett összköltségvetése 83.080 euró, 197.000 euró és 83.000 

euró, amiből a községi támogatás 70.000 eurót, 141.888 eurót 

és 50.000 eurót tesz ki. A beterjesztett beszámolókat a testület 

néhány megjegyzés hozzáfűzésével egyhangúan elfogadta.

Az egyéb napirendi pontok következtek. Elsőként a  főtéren 

levő üres telek eladásának feltételeit rögzítették a képviselők. Az 

ingatlanértékesítés nyilvános verseny útján történik úgy, hogy 

az ingatlan kikiáltási ára 27.150 euró, azaz négyzetméteren-

ként 50 euró. Képviselői javaslatra az előszerződésbe bekerül az 

építkezés befejezésének időpontjára vonatkozó megkötés és az 

esetleges visszavásárlás lehetősége.

A továbbiakban Hanzen Juraj beadványáról tárgyaltak a kép-

viselők, aki a múlt évben megvásárolt régi bölcsődéhez vezető, 

Üzletsor utcáról nyíló bejárati útszakaszt szerette volna meg-

venni. A  szóban forgó terület alatti közművek miatt ez nem 

lehetséges, ezért a  községi hivatal javaslatára olyan határozat 

született, amely a kérelmező számára ingatlanhasználati jogot 

biztosít a hozzávetőleg egyáras telekre.

Ezután lakásbérleti szerződést hagyott jóvá a  testület. Az 

Üzletsor utca 18B. alatti bérházban jelenleg üresen álló lakást 

a jövő hónaptól Mikle Norbert foglalhatja el.

Végül az utolsó, tizedik napirendi pontban a szlovák tanítási 

nyelvű iskola alapítólevelét módosító határozat került elfoga-

dásra. Ennek értelmében az iskolai étterem, amely eddig köz-

ségi intézményként szerepelt, február 1-jétől az említett iskola 

szervezeti egysége lesz. A változtatásra a felettes szerv novem-

beri ellenőrzését lezáró jegyzőkönyv alapján került sor.

Az ülést röviddel 19 óra után zárta be a polgármester.

 Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
25. üléséről

Z 25. zasadnutia 
zastupiteľstva
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V poslednej dobe veľa rozmýšľam o slove mi-

losť. O tom, čo vlastne toto slovo pre nás, ľudí, 

znamená. Ako sa toto slovo praktizuje v dnešnej 

spoločnosti a vo svete okolo nás. Uvedomil som 

si jednu vec. Svet okolo nás, v ktorom žijeme je 

plný nemilosti. Ako obyvatelia veľkomesta dý-

chajú znečistený špinavý vzduch bez toho, aby 

si to uvedomovali, alebo ako si úradníci kazia 

oči pozeraním sa na počítačové monitory, tak 

aj my dýchame atmosféru nemilosti, ktorá nás 

obklopuje.

Uvažoval som nad množstvom oblastí, ktoré 

ma napadli od rodiny až po zamestnanie a bežný 

život, a všade som si uvedomoval tú dramatickú 

prítomnosť nemilosti. V  rodine sa často stretá-

vame s  rodičmi, ktorí častujú svoje deti výrok-

mi typu: „Nehanbíš sa za seba? Pozri sa, čo si to 

urobil?” A týmito výrokmi nám vtĺkajú do hlavy 

predstavu, že nikdy nedokážeme vyhovieť ich 

predstavám a získať si ich uznanie a pochvalu.

Už v predškolskom veku nás testujú a hodno-

tia, aby nás potom dokázali rozdeliť do kategó-

rií. Od tejto chvíle sú v škole naše schopnosti zo 

všetkého možného hodnotené stupnicou zná-

mok. Písomky sa nám vracajú s červene zvýraz-

nenými chybami, avšak nikdy nie so správnymi 

odpoveďami. Toto všetko, čo sa vlastne odohrá-

va na škole nás pripravuje na skutočný život. 

Na skutočný svet s jeho neustálym hodnotením 

a  posudzovaním zo strany všetkých ostatných 

ľudí v našom okolí.

Dobre videné je to napríklad v  zamestnaní, 

kde je všetko naše konanie hodnotené, posu-

dzované a  všetko si v  ňom musíme zaslúžiť. 

Počul som, že fi rma Ford Motors Company 

hodnotí zamestnancov na stupnici od 1 - sekre-

tárky a úradníci až po 27 - riaditeľ a vrcholový 

manažment. Musíte dôjsť minimálne po stupeň 

9, aby ste mali nárok na parkovacie miesto pred 

továrňou. Od stupňa 13 máte nárok na výhody, 

ako napríklad samostatná kancelária s oknami 

a kvetmi.

Toto bol len taký prierez niekoľkými oblas-

ťami života človeka, kde sa vyskytuje nemilosť. 

V živote dnes vidíme, že na každom rohu exis-

tuje akási bojovnosť o to, kto bude lepší a vyš-

šie postavený, aké budú medzi nami rozdiely. 

Ideme nemilosrdne za postavením, za karié-

rou, za úspechom a  ohodnotením. A  tak je to 

všade. Zdá sa, že každá inštitúcia, organizácia 

alebo spoločenská skupina ľudí stojí na systéme 

nemilosti, v ktorom si svoj postup musíme za-

slúžiť. Nechcem hodnotiť to, ako funguje tento 

svet, len prosto a jednoducho konštatujem aký 

je stav vo svete. 

A ako sa my, ľudia, s  týmto všetkým vyrov-

návame? Dobre to vykresľuje príbeh od Ernesta 

Hemingwaya. Jeden španielsky otec sa rozhod-

ne zmieriť sa so svojím synom, ktorý utiekol do 

Madridu. Plný výčitiek k sebe samému uverej-

ní v  denníku tento inzerát: „Jose, stretneme sa 

v utorok na obed pri hotely Montana. Všetko je 

odpustené. Tvoj otec.” V utorok otec prichádza 

k hotelu Montana a vidí pred ním stáť asi 800 

mladých mužov menom Jose, ako čakajú na 

svojho otca v nádeji, že budú môcť prežiť milosť 

z odpustenia a prijatia. Svet je hladný po milos-

ti. Svet potrebuje milosť. 

Problém nás ľudí však je, že nie je v  našich 

schopnostiach si túto milosť preukazovať. Sme 

dosť nemilosrdné stvorenia, ktoré dokážu napá-

chať množstvo vecí.

Biblia nám o tomto hovorí v liste Rimanom, 

kde sa píše: Všetci zhrešili a nemajú slávy Bo-

žej. Každý človek má v  sebe nemilosť hlboko 

zakorenenú. Dobrá správa pre nás však je, že 

sám Boh nám preukázal milosť v  jej najhlbšej 

forme a podstate. A  to vo svojom synovi Ježi-

šovi Kristovi, keď On zomieral za hriechy sveta 

na kríži a vybojoval pre každého jedného z nás 

milosť. Milosť, ktorú si nezaslúžime. To, čo sme 

si zaslúžili, bola smrť za naše hriechy. V Ježišovi 

Kristov však môžeme mať odpustenie svojich 

hriechov a túto túžobne žiadajúcu milosť, ktorú 

každý z nás hľadá.

Zároveň tak v  Ježišovi Kristovi môže každý 

jeden z nás túto milosť poskytovať ostatným ľu-

ďom okolo seba. A to preto, lebo Ježiš Kristus je 

prameňom milosti, nekonečnej a nevyčerpateľ-

nej milosti, ktorú môžeme dávať ľuďom okolo 

nás, ktorí po nej túžia.

Milosť je ponúkaná úplne zadarmo ľuďom, 

ktorí si ju nezaslúžia. Všetci sme hriešnici, ale 

Boh nás aj tak miluje, to je na tom to najúžas-

nejšie. A stále nám ponúka túto svoju milosť. Je 

na nás, či ju prijmeme a urobíme rozhodnutie 

pre život s Bohom.

Dnes, vďaka Božiemu synovi, máme možnosť 

aspoň trošku meniť svet nemilosti okolo nás. 

Bolo by krásne, keby sa domácnosť každého 

jedného z  nás stala miestom, kde táto milosť 

preteká a kde sa milosť môže dotknúť tých, ktorí 

túto milosť potrebujú. Na to však potrebujeme 

dotyk Božieho syna. Len v Ňom môžeme zažiť 

premieňajúca silu milosti, ktorá mení všetko 

v našom živote spôsobom, ktorý prinesie zme-

nu do tohto sveta plného nemilosti. 

 Martin Tobák, kazateľ

Pre dušu Svet je hladný po milosti

Členovia a  sympatizanti Matice slovenskej sa zišli na príjemnom fa-

šiangovom večierku. Zaspievali si krásne ľudové piesne, kto mal chuť aj 

si zatancoval. Hrou na syntetizátore sa o vynikajúcu atmosféru a náladu 

postaral člen výboru a vedúci spevokolu Ms. Nebojša Popić.

Neodmysliteľne ku fašiangom patria aj typické jedlá. Všetci sme si 

pochutili na šiškách 

a  fánkoch, ktoré na-

piekli naše šikovné 

ženy. Krásne škraboš-

ky na túto príležitosť 

vyrobila Mgr.  Lenka 

Tóthová.

Poďakovanie pat-

rí všetkým, ktorí 

prispeli svojou prá-

cou zorganizovať ten-

to večierok a  zvlášť 

klubu dôchodcov, 

ktorí nám poskytli 

svoje priestory.

Tešíme sa na ďalšie 

spoločné stretnutia.

 Výbor MO MS

Tento rok sme navštívili prekrásne horské prostredie v Štiavnických vr-

hoch na Salamandre Ski Resorte. Bol to krásny deň stvorený na lyžovačku 

a snowboardovanie. Počasie bolo dobré, bolo veľa snehu, každý sa mohol 

venovať svojmu obľúbenému športu.

10. februára 2013 sme zorganizovali 1-dňový autobusový výlet na Play-

mobil výstavu do Győru. Na výstave za sklenenými tematickými vitrí-

nami boli vystavené 

celé mestá, strediská, 

farmy so zvierata-

mi, vesmírna stanica 

s  raketami a  robotmi, 

hrad s  rytiermi, roz-

právkové mesto s víla-

mi, kúpalisko, staveb-

níctvo... Deti to veľmi 

zaujalo, hlavne po-

hyblivé časti výstavy. 

K  fi gurínam ľudskej 

veľkosti ako požiar-

nik, pirát, policajt, ry-

tier, agent, princezná, 

poľovník sa postavili 

a  porovnávali svoju výšku. Deti sa mohli zahrať i  pri stoloch s  legami, 

s autíčkom na diaľkové ovládanie. Napriek usneženému počasiu sme mali 

všetci krásny zážitok.

 Andrea Kürti

Fašiangový 
večierok

CVČ Nesvady
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A naszvadi iskolai oktatás történetét, főleg 

annak kezdeteit illetően, csupán bizonyos 

feltételezésekből lehet kiindulni, mivel ezen 

témakör szélesebb körű kutatásával – tudo-

másom szerint – mind ezidáig senki sem fog-

lalkozott. Általános ismeretekre, és néhány 

szomszédos község (Imely, Gúta, Andód) 

ilyen jellegű anyagaira lehet feltételezéseket 

alapozni.

Ebből kiindulva sejthető, hogy bizonyos 

felekezeti oktatás folyhatott már a községben 

a 17. század végétől vagy a 18. század elejétől. 

Minderről azonban e sorok írójának ebben 

a  pillanatban dokumentumok nem állnak 

rendelkezésére.

Annyi azonban tudható, hogy az 1800-as 

évek derekán egy egyosztályos iskola már 

működött a községben. Az egyosztályos isko-

laépület a katolikus templom mögött, a mai 

öreg iskola udvarán állott. Nos, ebbe az is-

kolaépületbe jött kántortanítóként (igazgató 

tanítóként, főtanítóként - mikor hogyan titu-

lálták ezt a posztot) valamikor az 1840-évek 

végén, vagy az ötvenes évek elején Pataky 

György mester. Hogy honnét, a  rendelkezé-

semre álló dokumentumokból nem 

állapítható meg, s egészen pontosan 

az ideje sem.

Az azonban egy korabeli jegy-

zőkönyvből nyilvánvalóvá válik, 

hogy az 1853-as esztendőben már 

Naszvadon volt; „Ő Cs. Kir: Apostoli 

fölsége által adományozott hivatalos 

hatalmánál fogva a Cs. Kir: Perbetei 

szolgabírói hivatal... az iskolamesteri haran-

gozási köpűcze megadásából eredő sürgős 

birtokháborítás miatti ügyében... Miután az 

alperesített bíró Tóth Mihály, s  mint tényré-

szesei Dibúz Pál t. bíró, Barta József, Mátyus 

Mihály esküttek nemtagadták és így a PP 22 § 

értelmében elismerték azt, hogy a naszvadi is-

kolamesternek eddig minden külön kenyeres 

gazdától és zsellértől az úgynevezett harango-

zási köpűcze fejében 1/4 véka rozs járandó-

sága volt, és hogy ezen illeték szedhetés a cs. 

Kir: Komárom megyei főnökségnek 1853dik 

évi Nov. 26:9163 szám alatti rendelet által, 

még a zivatar elleni harangozás után is fenn-

tartatott, elismervén továbbá alperesek: hogy 

f. év szept:29én Pataky György naszvadi isko-

lamestert eme törvényszerű járandósága szed-

hetésétől eltiltották és így őt a köpűcze szed-

hetési jogaiba megháborították, ezen mesteri 

köpűcze czím alatti gabona szedhetési jogaiba 

a  naszvadi iskolamester... visszahelyeztetik... 

Ó Gyalla, 1854dik évi november 20kán.”

Ittlétének első, ám a  továbbiakat illetően 

nagyon is jellemző írásos dokumentuma. 

Szegény Pataky György! Ekkor még nem sejt-

hette, hogy naszvadi kántortanítóskodásának 

több mint négy évtizedét nagyon sűrű gya-

korisággal kísérik majd végig az ilyen típusú 

jegyzőkönyvek, amikor is saját, majd a  ké-

sőbbiekben segédtanítóinak javadalmazását 

kénytelen ilyen formában behajtani.

A  községre nézve természetesen ma sem 

hízelgő tény. A tényeket kutató szemszögéből 

viszont éppenséggel „hálás” dolog, mert úgy 

az iskola életét, mint a községben lévő állapo-

tokat nagyon pontosan nyomon tudja általuk 

követni.

Egy ugyanilyen bírósági jegyzőkönyv-

ben találkozhatunk azzal is, hogy valamikor 

1857-58-ban készült el az új, kéttantermes 

iskola, amely ma a község legrégebbi iskola-

épülete, sajnos, kiszolgáltatva az idő vasfo-

gának. Régi, vörösmárvány lépcsőjét Pataky 

György mester is sokat koptathatta. Innét 

kezdődően már egy segédtanítót (Jehlár Fe-

renc) is alkalmazni kellett: a  jegyzőkönyv 

tárgya, mely ugyancsak „Fölvétetett a Cs. Kir. 

Perbetei szolgabírói hivatal által 1858 év Júli-

us 4én Naszvad községben... Pataky György 

naszvadi iskolamester abbéli folyamodása, 

melly szerint részént az iskolás gyermekek 

szaporodása, részint a  fölsőbbi hatóság ál-

tal kibocsátott rendelet folytán fölépített két 

osztályú iskola... tekintetéből is füzetését 200 

pengő forintokkal javítatni...”

S  mennyi van még aztán ezekből a  jegy-

zőkönyvekből... Ő az iskola kántortanító-

ja akkor is, amikor 1885-ben felépül az új, 

négytantermes iskola a kántortanítói lakással 

a mai Új utcában. Ez egy rövid bejegyzésen 

túl, évente precízen vezetett adóbevallásaiból 

is kikövetkeztethető: ugyanis 1884-es adó-

bevallásán még a  Mester utca 417-es szám, 

az 1885-ösön már az Iskola utca 410 (úgy 

vélem, addigi lakása a  később zárdaként is-

mert, templom mögötti épületben lehetett) 

szerepel.

Utolsó, iskolamesterként benyújtott, álta-

lam ismert adóbevallása 1894-ben íródott, 

s  a  hozzáférhető dokumentumokból kide-

rül az is, hogy 1894-95-ben a  lányokat már 

kedvesnővérek tanították, tehát kettévált 

a fi úk és a lányok oktatása.

Idáig követhető nyomon (számomra 

legalábbis) Pataky György életútja. Felesé-

gét Reviczky Emíliának hívták, azt bizto-

san tudni, hogy volt egy Lajos és egy Ernő 

nevű fi a, valamint egy Hermin nevű leánya, 

aki az 1880-as években szintén 

Naszvadon tanító, ám fi atalon el-

hunyt Orbán Miksának volt fele-

sége, majd özvegye (s  talán nem 

véletlen; elhunyt vejének elmaradt 

járandóságát is bírósági úton kellett 

követelnie).

1875-77 között, két éven át Pataky 

Gyula volt a segédtanító Naszvadon. 

Elvileg ő is lehetett az iskolamester gyermeke 

is, ám ezzel kapcsolatos adattal nem találkoz-

tam.

Pataky György halálát sem tudni pontosan. 

Sírhelyére, sírkövére még emlékszem az öreg 

temetőben, az úgynevezett Nagykereszt tövé-

ben, további, Naszvadon eltemetett tanítók, 

papok sírjai társaságában. Az egykori böl-

csőde építésekor tűnt el az öreg temető ezen 

része, az ott lévő síremlékekkel együtt. Arca is 

ismeretlen, s nem is maradt mára utána szin-

te semmi. Mindössze kézírása néhány kora-

beli dokumentumon, egy hír a  Néptanítók 

Lapja 1875-ös évfolyamának egyik számá-

ból, mely szerint „a Cholonius és Széchényi 

fundátiót Pataky György úgy mint naszvadi 

tanító nyerte el...”

S  talán lábnyoma is ott van még valahol 

azon a  bizonyos márványlépcsőn az egy-

kori, málladozó iskolaépület bejárati ajtaja 

előtt. S  hogy a  szellemiségből, melyet több 

mint négy évtizeden át próbált plántálni 

naszvadiak generációiba, átmentődhetett-e 

valami? Ki tudja...!

(Pataky György egykori iskolamester portréja)
Egy ismeretlen arc

Naszvadiak...
Mottó:

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

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

Németh Gyula:



6

Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

osszú idő eltelt az utolsó Vince-bálomtól, lehet az huszon-

öt esztendő is. Ezért is örültem az ideinek. Régi 

csemadokosként még éltek bennem az emlékek, milyen 

mulatság volt annak idején egy Vince-bálban.

Sok mindent hallottunk a  faluban a „legnagyobb naszvadi mulat-

ságról”: így volt beharangozva a jelenkori, Csemadok helyi szervezete 

által rendezett mulatság. Többek között azt is beszélték, hogy kevés 

idő van a bálban táncolni, szórakozni, mert sok a program, ami - ké-

sőbb tapasztalhattam - nem bizonyult igaznak.

Ezekkel a vegyes érzelmekkel indultunk el társammal és barátaim-

mal, tele várakozással.

Belépéskor jó volt találkozni régi ismerősökkel, nagyon hangulato-

san meg volt szervezve a vendégek fogadására kínált kupica pálinka, 

tényleg hagyományőrző jelleget kölcsönzött a  népviseletbe öltözött 

szervezők, valamint az ugyancsak népviseletben lévő lányok jelen-

léte, akik elkísértek minden vendéget a  saját asztalához. Ugyancsak 

kellemes volt a  cigányzenekar zenéje is. Rövidre fogva: a  szervezők 

mindent megtettek, hogy az első benyomás nagyon kellemes legyen 

minden vendég számára.

Dobosi Róbert, a Csemadok helyi elnöke bálnyitó beszédében több-

ször rámutatott a  Vince-bál hagyományőrző mivoltára, elmondta, 

mennyire fontos, hogy a  mai fi atalság ismerje ősei szokásait, esetleg 

ízvilágát. Tetszett a beszéd, teljes mértékben egyetértettem és egyetér-

tek vele. Ebben a lelkületben készülődtem a bálra és bíztam abban, hogy 

ilyen is lesz. Sajnos, később tapasztalnom kellett, hogy bizony a Vince-

bál csak nevében hagyományőrző. De mindent a maga idejében.

Nagy érdeklődéssel vártam a Palotást az Érsekújvári Rockszínpad 

előadásában és bevallom, hogy az este folyamán ez volt az első csa-

lódásom, igaz, talán a legkisebb. Amikor meghallottam a Palotás na-

gyon is ismerős dallamát, éreztem, csalódás öntött el. Hagyományőr-

ző bálként elvártam volna, hogy a Palotás klasszikus formájában fog 

megszólalni, nem pedig egy modernizált, dobokkal teletűzdelt válto-

zat. Csalódásomat tetőzte a táncosok teljesítménye: unott, érdektelen, 

az egész táncot nem átélő társaság mozgott előttünk, igyekezve tartani 

a ritmust. Szándékosan nem táncot írtam. Kár volt ezért a nem jó él-

ményért, mert bizony nem csak számomra a Palotás a magyar bálok 

Tánca, ezért több gyakorlást, nagyobb átélést érdemelt volna az elő-

adók részéről.

Csalódásom folytatódott, amikor megszólalt a  zenekar. Nem, nem 

a zenével volt bajom, hanem azzal, hogy torz volt, nem lehetett érte-

ni a szöveget. Bíztam benne, hogy ezt a  technikai problémát nagyon 

gyorsan korrigálják, hiszen tudván, hogy milyen minőségű technika 

van a naszvadi kultúrházban, biztos voltam benne, hogy nemsokára ezt 

a gondot megoldják. Sajnos, tévedtem, de ezt akkor még nem tudtam.

Mindenesetre örültem, hogy lehet táncolni és nincs igazuk azok-

nak, akik azt kritizálják, hogy ebben a bálban lehetetlenség táncolni, 

mert annyira sok a program. Az már más dolog, hogy maga a zenekar 

nehezítette meg a táncolást: vagy olyan dalokat játszottak, amelyeket 

nagyon jó hallgatni, de szinte lehetetlen táncolni rájuk, legfeljebb tö-

työrögni a parketten vagy olyan gyorsan játszottak, hogy bizony nehéz 

volt a ritmust tartani. Ez, sajnos, az egész bálra jellemző volt a zene-

karra nézve. Na és még mindig ott van a torz hangzás...

Jött a vacsora ideje, ami alatt a cigányzenekar játszott nekünk, Szabó 

Árpád nótázott. Az ötlet fantasztikus, sajnos, a végeredmény silány: 

a cigányzenekar jól játszott, Szabó Árpi szépen énekelt, csak megint 

a fránya technikának köszönhetően az égadta egy világon semmit sem 

értettünk, mivel nagyon torz volt a zene és a nótázás is. Ez a torzság 

hallható volt a  vőfély előadásában is - semmit sem értettem abból, 

amit mondott, sajnos.

A vacsora ízletes volt, habár a „klasszikus” hússal, rizzsel és burgo-

nyával már találkoztam a szilveszteri mulatságban is. Az asztalunknál 

ülők nevetve hozzáfűzték, hogy mindig ez a „menü”, hiszen ugyanaz 

a szolgáltató.

A bál továbbiakban folyt a medrében, semmi változás: táncolhatat-

lan énekek, torz zene, értelmetlen szöveg, majd jött valami, ami na-

gyon is felejthető élmény maradt számomra: Völgyi Zsuzsi fellépése. 

Nem hiszem, hogy sokan voltak a teremben, akik igazán élvezték en-

nek az „előadóművésznek” az előadását.

Itt komolyan elgondolkodtam azon, vajon mi a hagyományőrző eb-

ben a bálban.

Csak felerősödtek érzéseim és kételyeim a  hagyományőrzéssel 

kapcsolatban, amikor megláttam a  mindenféle egzotikus gyümöl-

csökkel, mélyfagyasztott eperrel és szőlővel megrakott asztalokat és 

a csokiszökőkutat!

Szeretném megkérdezni Dobosi Robit, vajon mi a  hagyományőr-

ző ezen? Nem lett volna sokkal jobban hagyományőrző, ha mondjuk 

a naszvadi csemadokos asszonyok rétest sütnek? Számomra minden-

esetre bizonyossá vált, hogy egy hagyományőrző bálnak kikiáltott mu-

latságnak semmi köze a hagyományokhoz.

Fél háromig maradtunk a  bálban, akkor végleg feladtuk, mert 

már nagyon fájt a  fejünk a  rossz hangzású zenétől. Igen, a  rossz 

kihangosításon senki egy jottányit nem javított egész idő alatt. Nem 

tudom, ki volt felelős ezért, mindenképpen hallhatóan nem tudott 

megbirkózni a feladattal. Mert ahogy a klasszikus mondja: nem elég, 

hogy jó hangosan szól a zene, tisztán is kell hangzania. 

Végezetül annyit, hogy jól éreztük magunkat a  bálban, mindezen 

hiányosságok vagy zavaró hatások ellenére, köszönhetően a jó asztal-

társaságnak. Így visszagondolva nem is lett volna ennyi negatív élmé-

nyem, ha nincs a Vince-bál hagyományőrzőnek beharangozva. Vall-

juk be, hogy a zenekar mögött felakasztott szalámirudak, oldalasok és 

csülkök nem bizonyultak elégségesnek a hagyományőrzéshez.

Ha már hagyományőrző bál a  Vince-bál, lehet, hogy az elnagyolt 

Palotás, a  sok egzotikus gyümölcs, sorozatvacsora, semmitmondó 

vendégelőadó helyett valóban hagyományt kellene belevinni.

Mondjuk táncolhatna a  Csemadok helyi szervezetének tánccso-

portja, vacsorához énekelhetne a  kórus, játszhatna a  citerazenekar. 

Minderre képes a helyi szervezet, megjegyzem, ingyen és bérmentve.

A zenekart is meg lehetett volna kérni, hogy olyan zenét játsszon, 

ami sokkal hagyományosabb. Nem lett volna jobb csárdást járni, mint 

Apostolra, Máté Péterre, Eddára, Exoticra vagy mondjuk Omegára 

tötyögni?

Vacsorára felszolgálhatnák például azt a kolbászt, hurkát, sült húst, 

amit maguk a  csemadokosok készítenek elő abból a  malacból, amit 

mondjuk szombat délelőtt a Faluház udvarán levágnak, hagyományos 

módon, természetesen nyilvános disznótort szervezve, ezzel is bemu-

tatva a fi atal generációnak valamit a hagyományainkból. Ott helyben 

fi nom káposztát lehetett volna főzni, estére pedig disznótoros tálat 

készíteni. Sokkal több köze lenne a  hagyományhoz, mint a  feltálalt 

ételnek volt.

De ha ez gond lenne, akkor még az udvaron kondérokban főzött 

gulyásleves emléke is melengető, amit annak idején, úgy huszonöt éve 

tálaltunk a kedves vendégeknek, műanyag tányérokban, műanyag ka-

nállal. Hagyományosan.

Végezetül csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem lett volna 

rossz a Vince-bál, ha nem harangozzák be azt, ami nem volt: a hagyo-

mányőrző. Ha „csak” egy egyszerű bálként hirdetnék.

Olyan érzéssel jöttem el a bálból, hogy a kevés több lenne. Kevesebb 

pompa, de magas színvonalon előadva és főként: a naszvadi Csema-

dok-bál maradhatna a naszvadiak hagyományőrző báljának.

Kritikámmal nem bántani szeretném a szervezőket, csak elmondani 

véleményemet „az asztal túloldaláról”. Ha pedig a szervezők soraim-

ban valami pozitívat találnak, annak csak örülni fogok.

 Haládik Gábor,

Naszvad

A szerk. megj.: Köszönjük olvasónk véleményét, szerkesztőségünk ezennel a bál 

témáját lezártnak tekinti. Kedves olvasónknak, Haládik Gábornak Dobosi Ró-

bert, a Csemadok helyi elnöke a www.csemadoknaszvad.sk oldalon teszi közzé 

válaszát. Ajánljuk mindenki fi gyelmébe.

A Vince-bál margójáraOlvasóinktól
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Az ember társas lény, szüksége van a töb-

biekre, akikkel szívesen van együtt. Erre ad 

lehetőséget többek közt a magyar alapiskola 

szülői batyus bálja is, mely évente kerül meg-

rendezésre, február első szombatján. Így volt 

ez idén február 2-án este is.

A tavalyi évhez hasonlóan a diákok alkotá-

sai díszítették a kultúrház előcsarnokát. Nagy 

örömünkre nőtt azon bálozók száma is, akik 

komolyan vették felhívásunkat: „Aki batyu-

ban hozza a fogyasztani valót, egy üveg bort 

kap ajándékba!”. Voltak, akik a tavalyi kis ba-

tyu ajándékot is használatba vették.

Bevezetőben Szabó Julcsi énekelt. Őt követ-

ték az iskola 3-4. osztályos tanulók nyitótán-

cukkal. Fontos, hogy őrizzük hagyománya-

inkat, ezért készítettünk egy igazi naszvadi 

paraszt asztalt. Kínálatunkból jó étvággyal 

kóstolgattak vendégeink. Az este folyamán 

a  jó hangulatról az ímelyi Apollo Band ze-

nekar gondoskodott. Sikerült is kifulladásig 

pörgetni mindenkit, aki bírta a tempót.

A  bálozók kényelméről a  mobilbüfések 

gondoskodtak, nagy sikerrel. A pincérek Lali, 

Sanyi és Róka produkciója mosolyt csalt ki 

mindenki arcán.

Éjfél után kisorsoltuk a  tomboladíjakat, 

majd hajnalban lufi stánccal folytatódott 

a szórakozás reggel hatig.

Minden cégnek, vállalkozónak, iskolaba-

rátnak köszönet a felajánlott tomboladíjakért! 

Fáradtan, de mosolyogva, lassan pihenőre 

vonult a mintegy 180 iskolabarát. Szeretném 

megköszönni a  Szülői Szövetség tagjainak, 

akik odaadó munkájukkal évről-évre bizo-

nyítják, van értelme a csapatmunkánknak.

Remélve, hogy jó visszhangja van a bálnak, 

és jövőre még többen, még több batyuval vá-

gunk bele a batyus bálba.

 Pásztó Rita

Fotó: Holop Ferenc, Becse Norbert

Nagy várakozás előzte meg az ifj úsági bált, 

amely már megélte a harmadik évet és a rész-

vevők hangulatából ítélve hamarosan elérheti 

a „hagyományos” bál címet.

Már pénteken reggeltől nagy volt a forgoló-

dás a művelődési központban, érkezett a fény- 

és hangtechnika, a díszítő elemek, meg persze 

a  fi atal aktivisták, kik aztán helyére rakták 

az egyes tárgyakat, berendezéseket. A  kora 

esti órákban már csak az asztalok elrende-

zése váratott magára, majd miután elcsen-

desedett a  terem, kinn teljesen besötétedett, 

a fénytechnikus beállította a fényprogramokat.

Szombaton a  kora délutáni órákban kö-

vetkezett a  terítés az esti vacsorához, a büfé 

feltöltése és az utolsó simítások, ellenőrzé-

sek, hogy minél zökkenőmentesebb legyen 

a vendégek fogadása. Öt órakor már minden 

vezetőségi tag jelen volt, még egy utolsó el-

igazítás és érkezhettek folyamatosan a  ven-

dégek. A 20 órai megnyitóra megtelt a terem, 

mindenki elfoglalta helyét, a hozott frissítő-

ket, italokat, ételeket kipakolták az asztalra és 

kezdődhetett a szórakozás.

Ez alkalommal Süttő Jennifer vállalta 

a  műsorvezetői szerepet, köszöntötte a  je-

lenlévőket és megkérte Petheő Attilát, a Cse-

madok Komáromi Területi Választmányának 

elnökét, hogy nyissa meg a 3. IFI bált. Attila 

a tőle megszokott módon, közvetlenül beszélt 

a  fi atalokhoz. Többek között felhívta fi gyel-

müket arra a  tényre is, hogy milyen nagy 

szükség van a feladatot vállalókra, hiszen ők 

a garancia arra, hogy a jövőben is lesz IFI bál, 

vagy esetleg más rendezvény, amelyet a társa-

dalmi munka jelzővel illethetünk.

Ezek után Jenna színpadra szólította az 

ALFA Trió együttest, kik aztán reggelig húz-

ták a talpalávalót. 21 órakor tálalták a fi nom 

vacsorát, majd 23 óra után érkezett Tóth 

Gabi sztárvendég, aki még fokozta az amúgy 

is emelkedett hangulatot. Ezek után Szabó 

Gergely vezetésével kisorsolták a  tombolát, 

kihirdették a bál királynőjét és királyát, majd 

reggel hatig felhőtlenül folyt a  szórakozás, 

mindvégig kiváló hangulatban. -szb-

Szülői batyus bál

3. Csemadok Ifjúsági Farsangi Bál

A szervezők és az ifjúsági vezetők

Benkovics Sandra és Kiss Dávid a 3. IFI bál 
bálkirálynője és bálkirálya

POZVÁNKA

MEGHÍVÓ
A KultúrKorzó PT 

szeretettel meghívja 

2013. március 6-án 17 órára 

az érsekújvári Samba cukrászdába 

(Fő tér 7.), ahol az ArtKorzó keretében 

HOLOP FERENC 

fotókiállításának megnyitójára 

kerül sor.

A belépés díjtalan.

OZ KultúrKorzo Vás srdečne pozýva 

v rámci ArtKorzo 

na vernisáž výstavy fotografi í 

FRANTIŠKA HOLOPA, 
ktoré sa uskutoční 

6. marca 2013 o 17 hod. 

v cukrárni Samba 

v Nových Zámkoch (Hlavné nám. 7).

Vstup voľný.
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Doteraz si nechcel, aby som s Tebou urobila rozhovor o miestnej fi rme 

Verejnoprospešných služieb a jej práci. Čo bolo dôvodom? 

– Áno, doteraz som sa snažil vyhnúť tejto téme, lebo som cítil, že po-

trebujem nejaký čas na to, aby som mal komplexný obraz o práci. Riadite-

ľom Verejnoprospešných služieb obce Nesvady som sa stal v januári 2012 

a myslím si, že teraz prišiel čas, aby som našu doteraz vykonanú prácu 

hodnotil aj pred verejnosťou. Ide o fi rmu, ktorej existenciu verejnosť ne-

vníma, keď pracuje a všetko ide ako po masle. Problémy začínajú vtedy, 

keď sa do stroja dostane piesok, veď našou prvoradou úlohou je, aby sme 

zabezpečili technický chod každodenného života obce.

Verejnoprospešné služby obce v prvom rade vykonáva služby pre obec. 

Cez zimu odpratávame sneh z  ciest a  na verejných priestranstvách, cez 

leto kosíme a  zalievame, máme na starosť údržbu verejného osvetlenia 

a  obecného rozhlasu, separovanie odpadu, čistenie a  údržbu verejného 

priestranstva, technické zabezpečenie Nesvadských dní, pred Vianocami 

montáž vianočného osvetlenia obce a podobné práce. Ide o  také úlohy, 

ktoré defi nujú každodenný život, ale len vtedy si ich uvedomujeme, keď 

nie sú vykonané.

Ako hodnotíš rok 2012?

– Keď mám hodnotiť výsledky z hľadiska hospodárenia, tak po strato-

vom 2011 roku rok 2012 sme uzatvorili so ziskom. Potom, čo som prevzal 

vedenie hneď som zaviedol konkrétne úsporné opatrenia, lebo mojim cie-

ľom je zefektívniť chod fi rmy.

Po uplynutí roku však viem, že nami vykonaná práca sa nedá vždy vy-

jadriť v peniazoch, a v tomto prípade už nejde o stratu alebo zisk, ale o to, 

aby sme zabezpečili obyvateľom nimi požadovaný komfort.

V minulom roku sa v obci uskutočnilo viacero investícií z európskych 

fondov (žiaľ, tieto sme nerobili my - možno je to tak aj lepšie), a vždy sa 

niečo nájde, načo sa pri vypracovaní rozpočtu projektu zabudne a  tieto 

práce potom robíme my.

Naše hmatateľné výsledky: dokončený prístrešok na cintoríne v Aňale, 

v kultúrnom dome komorné divadlo, rekonštrukcia fasády obecného úra-

du, vyriešili sme problém s odvodom dažďovej vody na Obchodnej ulici 

pred bankou, znovu sme postavili artézsku studňu a vytvorili sme vedľa 

nej aj parkovisko, pri kultúrnom dome sme taktiež vyriešili odvodnenie 

základov od dažďovej vody, v materskej škole na Hurbanovej ul. sa vyrie-

šil problém s kanalizáciou a dlho by som mohol vymenovávať vykonané 

menšie práce.

Z fondov EU sa vytvoril ekodvor a z vlastných zdrojov sa nám podarilo 

„odblatniť” aj ostatné časti. Dokončil sa Ekodvor a kompostáreň a dostali 

sme aj nové stroje: nakladač CASE 121, traktor New Holland, drvič na 

zelený odpad a na otáčanie kompostu Zago Ecogreen. Myslím si, že nami 

vykonaná dobrá práca hovorí za nás.

Koľkí vykonávajú každodenné práce?

– O tom, že drobná prevádzákeň v obci v minulosti zamestnávala 40-50 

ľudí, ja som len počul. Dnes máme 12 zamestnancov. V roku 2012 piati 

odišli do dôchodoku, preto by som sa aj cez noviny chcel poďakovať za 

ich prácu - bývalému riaditeľovi Jánovi Mátyusovi, Júliusovi Feketemu, 

Františkovi Siskovi, Jozefovi Sallaimu a Tiborovi Puskásovi. Prajem im, 

aby si dlho užívali zaslúžený dôchodok.

Zostali sme dvanásti, a našou úlohou je slúžiť obci. Žiaľ, motorový park 

je už zastaralý a potreboval by modernizáciu. Najstaršie vozidlá sú LIAZ 

z roku 1989, pracovná plošina AVIA - 1988, IFA - 1978, UNC 060 - 1989, 

DH - 1986 a Zetor 8011 - 1977. Aj ja sám sa niekedy čudujem, čo dokážu 

kolegovia s týmito strojmi.

Dôležité je, aby som spomenul prácu ľudí, ktorí vykonávajú aktivačné 

práce alebo malé obecné služby (MOS) – oni separujú a  lisujú PET-fľa-

še, triedia vyzbierané vrecia. V januári sme vyzbierali okolo 1.900 vriec, 

a priznajme sa, bez pomoci a práce týchto ľudí by sme do konca mesiaca 

nevedeli vyprázdniť zberný dvor.

Plány do budúcna?

– Na túto otázku je veľmi ťažká odpoveď. Uvedomil som si, že pláno-

vať sa dá len približne a tak je aj s vytýčením cieľov. Stáva sa, že cez deň 

viackrát musím zmeniť plán práce, lebo sa vždy stane niečo neočakávané. 

Napríklad okolo 20. januára som mal naplánované, že začneme s výru-

bom a prerezávaním stromov. Kvôli poveternostným podmienkam sa tie-

to práce dodnes nezačali.

Plány? V prvom rade, aby fi rma verejnoprospešných služieb obce fun-

govala! Potom, aby sme vykonali každodenné úlohy, aby som kolegom 

zabezpečil prácu a aj ich výplatu. Aby obyvatelia boli spokojní s nami vy-

konanou prácou, a aby naša práca mala pozitívnu odozvu.

Ďakujem za rozhovor. (vi)

Na jar, cez leto a na jeseň o nich hovoríme zriedka, veď je samozrej-

mosťou, že v  našej obci prerezávajú stromy, vykonajú menšie aj 

väčšie opravy. Jedným slovom, všetko je v  poriadku, ulice obce sú 

usporiadané, vrecia s PET-fľašami spred brán zmiznú, tabule, ktoré 

sa stali obeťami vandalov, na druhý deň sú zas na mieste. Potom 

prichádza zima, začne snežiť, a stavím sa, že každého napadne, že 

v  obci funguje verejnoprospešná služba, ktorá má na starosti aby 

sa z  ciest a  chodníkov odhrnul sneh. Túto prácu vykonávajú vzor-

ne, pravdou ale je, že nespokojní sa vždy našli a aj v budúcnosti sa 

nájdu. Lebo sú veru aj takí, ktorým by nevadilo, keby odhŕňače snehu 

pracovali 24 hodín denne, kým sneží.

Dnes sa so Zoltánom Kelemenom rozprávame o verejnoprospešných 

prácach, o výsledkoch, ale aj o plánoch do budúcnosti. Samozrejme, 

nezabudneme ani na problémy.

Rozhovor s riaditeľom Verejnoprospešných služieb 
Zoltánom Kelemenom

Keď všetko ide ako po masle, ani 
nevieme, že existujú
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Idáig nem akartál kötélnek állni, hogy beszélgetést készítsek veled a he-
lyi közszolgáltatások üzeméről és munkájáról. Mi volt ennek az oka?

– Igen, igyekeztem kerülni ezt a témát, mert úgy éreztem, hogy kell bi-
zonyos idő ahhoz, hogy teljes képet tudjak összeállítani magáról a munká-
ról. 2012 januárjában vettem át a  közszolgáltatások üzemének vezetését, 
és most úgy érzem, eljött az idő, hogy a nyilvánosság előtt is értékeljem az 
elvégzett munkát.

Ez egy olyan cég, mely ha rendesen, gördülékenyen dolgozik, a nyilvá-
nosság nem veszi észre a  létét. A  problémák akkor kezdődnek, ha vala-
milyen oknál fogva a működés nem gördülékeny és akadozik, hiszen az 
elsődleges feladat biztosítani a falunk mindennapi műszaki életét.

A  közszolgáltatások üzeme elsősorban kiszolgáló feladatokat lát el. 
Ilyenkor télvíz idején például a hóeltakarítást a közutakon és közterülete-
ken, nyáron a kaszálást és az öntözést, a közvilágítás és a hangosbemondó 
karbantartását, a hulladék válogatást, közterületek tisztítását és gondozá-
sát, a Naszvadi Napok műszaki lebonyolítását, fenyőfa díszítést, díszvilá-
gítás kihelyezését és még sorolhatnám. Olyan feladatokról van szó, melyek 
a  községben mindennapi életünk meghatározói, de csak akkor veszünk 
tudomást róluk, ha nincsenek elvégezve.

Hogyan értékeled a 2012-es évet?
– Ha gazdasági szempontból kellene érté-

kelnem, akkor egy veszteséges 2011-es év után 
sikerült nyereséggel zárnunk a  2012-es évet. 
Amint átvettem a vezetést, máris bizonyos ta-
karékossági intézkedéseket vezettem be, mert 
célom eff ektívvé tenni a közszolgáltatások üze-
mének működést.

Viszont az eltelt egy év után látom, hogy 
pénzben nem mindig fejezhető ki az a munka, 
amit elvégzünk, és ilyenkor ez már nem nye-
reségről és veszteségről szól, hanem arról, ho-
gyan tudjuk biztosítani azt, hogy a lakosoknak 
meglegyen az elvárt komfortérzetük.

Tavaly a községben több beruházás is megvalósult sikeres uniós pályáza-
tokból (sajnos, ezeket nem mi végeztük - vagy talán jobb is), de mindig van 
valami, ami egy ilyen projektnél kimarad a költségvetésből, és akkor ezeket 
a munkákat nekünk kell elvégeznünk.

Kézzelfogható eredmények: elkészült az anyalai ravatalozó, a kultúrház-
ban a kamaraterem, a községháza homlokzata, megoldottuk az esővíz elve-
zetését az Üzletsor utcán a bank előtt, újraépítettük az artézi kutat valamint 
egy parkolót alakítottunk ki mellette, a kultúrháznál szintén megoldottuk 
az esővíz elvezetését az alapoktól, a Hurban utcai óvodánál a szennyvíz el-
vezetést oldottuk meg és még sorolhatnám az kisebb munkákat.

Az uniós pénzből kialakított „ökoudvar” mellett sikerült saját költségen 
„sártalanítani” a többi részt is. Az elkészült és átadott „Ökoudvar és kom-
posztáló”-hoz kaptunk új gépeket is: CASE 121 rakót, New Holland trak-
tort, Zago Ecogreen zöldhulladék-darálót, komposztforgatót. Úgy érzem, 
a jól elvégzett munkánk magáért beszél.

Hány ember végzi a mindennapi feladatokat?
– Arról, hogy valamikor a naszvadi kisüzem 40-50 állandó alkalmazot-

tal dolgozott, én csak hallottam. Ma tizenkét alkalmazott van. 2012-ben 
öten nyugdíjba mentek, ezért itt a lap hasábjain is szeretném megköszön-
ni Mátyus János volt igazgató, Fekete Gyula, Siska Ferenc, Sallai József, 
Puskás Tibor munkáját. Kívánom nekik, hogy hosszú ideig tudják élvezni 
a megérdemelt nyugdíjas éveket.

Szóval maradtunk tizenketten, a feladatunk a községet szolgálni. Sajnos, 
a gépeink már öregek és ezért szükséges volna felújítani a gépparkot. Jár-
műveink közül a LIAZ-1989-es, az emelőkosaras AVIA-1988-as, az IFA-

1978-as, az UNC 060-
1989-es, a  DH-1986-os, 
a  Zetor 8011-1977-es 
gyártású, így ezek a  jár-
művek a  legöregebbek. 
Néha magam is elcsodál-
kozom, hogy a  kollégák 
még mit tudnak kihozni 
ezekből a gépekből.

Fontosnak tartom ki-
emelni a  közmunkások 
munkáját is. Ők azok, 
akik válogatják és pré-
selik a  PET-palackokat, 
osztályozzák az összesze-
dett zsákokat. A  januári 
szedésnél hozzávetőleg 
1.900 zsákot szedtünk 

össze. A közmunkások munkája nélkül nehéz lenne mindent időben elvé-
gezni és a hónap végére kiüríteni a gyűjtőudvart.

Jövőbeni tervek?
– Erre a  kérdésre nehéz válaszolni. Rájöttem, hogy itt csak nagy vo-

nalakban lehet tervezni és célokat kitűzni, hiszen van úgy, hogy naponta 
többször kell megváltoztatnom az előre eltervezett munkát, mert valami 
váratlan „történik”. Például január 20-ika környékére úgy terveztem, hogy 
megkezdjük a favágásokat és a botolást. Az időjárás miatt még a mai napig 
sem kezdtük el.

A tervek? Elsősorban, hogy működjön a közszolgáltatások üzeme! Az-
tán, hogy ellássuk a mindennapi feladatokat, a kollégáknak tudjak mun-
kát biztosítani és ezzel együtt fi zetést is. A lakosok elégedettek legyenek az 
általunk elvégzett munkával, és pozitív visszhangja legyen munkánknak.

Köszönöm a beszélgetést. (vi)

Tavasszal, nyáron és ősszel ritkán beszélünk róluk, hiszen termé-

szetes, hogy községünkben megmetszik a fákat, lebotolják őket, ki-

sebb-nagyobb javításokat végeznek el. Egyszóval, minden rendben 

van, a  község utcái rendezettek, a  pillefl akonos zsákok is eltűnnek 

a kapuk elől, az éppen vandálok áldozatául esett útjelző is másnap 

újra a helyén áll. Aztán a jön a tél, lehullik a hó, és fogadni merek rá, 

hogy mindenkinek eszébe jut, hogy a faluban van egy közszolgálta-

tások üzeme, akinek igenis az a dolga, hogy útról és járdáról eltaka-

rítsa a havat. Ezt példásan meg is teszik, igaz elégedetlenkedők ezzel 

kapcsolatban mindig voltak és mindig lesznek is. Mert ugye vannak, 

akik nem bánnák, ha havazáskor a nap 24 órájában járna a hókotró.

Mai beszélgetőtársammal a  közszolgálati munkákról, az eredmé-

nyekről és tervekről beszélgetünk. Természetesen a  gondokat se 

hagyjuk szó nélkül.

Beszélgetés Kelemen Zoltánnal, 
a közszolgáltatások üzemének igazgatójával

Ha minden simán megy, fel se fogjuk, 
hogy léteznek
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Zápisy prvákov do základných škôl sú ofi -

ciálne terminované na obdobie od 15. janu-

ára do 15. februára. Každá základná škola, 

respektíve zriaďovateľ školy, si presné miesto 

a čas zápisu určuje podľa vlastných podmie-

nok. Pretože sa zápis detí týka tých, ktorí do 

31. augusta dovŕšia šesť rokov, je na mieste 

zamyslieť sa nad otázkou, ako dieťaťu 

uľahčiť prechod z  materskej školy do 

základnej školy.

Len málokto zapochybuje o  tom, že 

odpoveďou na túto otázku by mohla 

byť spolupráca všetkých zúčastnených 

strán - učiteľov a  riaditeľov materskej 

školy, učiteľov a riaditeľa/-ky základnej 

školy, rodičov, ale aj detí samotných. 

Učiteľky v Materskej školy - Óvoda na 

Sládkovičovej ulici č. 2 už dlhé roky 

úzko spolupracujú s  oboma základný-

mi školami v obci. So základnou školou 

s  vyučovacím jazykom slovenským, aj 

so základnou školou s vyučovacím jazykom 

maďarským. Zlepšenie vzájomnej spoluprá-

ce, vzájomnej komunikácie a pomoc sú pri-

oritami všetkých spomínaných strán. Okrem 

toho, že sa celoročne vzájomne pozývajú na 

rôzne školské aktivity, pred zápisom do ZŠ 

sa už tradične uskutočňujú sedenia rodičov 

5-6-ročných detí s učiteľmi. Tieto stretnutia 

sa nesú v priateľskej atmosfére. Uskutočňujú 

sa na pôde MŠ a dávajú priestor na komuni-

káciu medzi učiteľmi ZŠ, MŠ a  rodičmi na-

vzájom.

Rodičia sa na týchto sedeniach dozvedajú 

o tom, aké osobné údaje a dokumenty o svo-

jom dieťati musia pri zápise do školy predlo-

žiť, dozvedajú sa o kritériách, ktoré podmie-

ňujú prijatie dieťaťa do ZŠ, sú oboznámení 

so smerovaním školy, o  tom, či škola kladie 

dôraz na výučbu jazykov, počítače, šport, či 

sa venuje talentovaným deťom, dozvedajú 

sa o  fungovaním krúžkov, školského klubu. 

Pedagógovia ZŠ ďalej oboznamujú rodičov 

s priebehom zápisu. Rodičia sa dozvedajú, že 

na základe rozhovoru a výtvarného vyjadre-

nia sa pri zápise preverujú psychické, fyzické 

a sociálne schopnosti dieťaťa.

Na termín zápisu sú rodičia upozorňovaní 

aj prostredníctvom plagátu, ktorý je vyvesený 

na hlavnej chodbe MŠ a v šatniach tried. Sú 

upozornení i  na možnosť odkladu školskej 

dochádzky. Školská zrelosť a spôsobilosť detí 

sa posudzuje na základe analýzy výsledkov 

zápisu. V  prípade, ak sa preukáže nezrelosť 

dieťaťa, škola podáva návrh na psychologic-

ké vyšetrenie dieťa. S  výsledkami psycholo-

gického vyšetrenia sú oboznámení rodičia 

dieťaťa, ony rozhodujú o tom, či ne/súhlasia 

s odkladom školskej dochádzky.

Pred samotným zápisom do ZŠ sú 5-6-roč-

né deti riaditeľmi ZŠ pravidelne pozývané na 

návštevu do základnej školy s príslušným ja-

zykom. Toho roku naši škôlkári navštívili ZŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským 30. janu-

ára 2013. Učiteľky zo základnej školy a  žia-

ci - prváci (bývalí škôlkári) privítali svojich 

budúcich kamarátov v prostredí svojich tried. 

Pre deti z MŠ bol tento zážitok nesmierne dô-

ležitý, pretože sa dostali do priameho kontak-

tu so školou prvýkrát.

Úplne nové a iné prostredie detí väčšinou 

nesmierne učaruje. Do školských lavíc si sa-

dali nesmelo, o to viac ich prekvapilo, že z nej 

krásne dovidia na ozajstnú, veľkú tabuľu, že 

na háčik si môžu zavesiť školskú tašku a  že 

pod lavicou je polička, v ktorej sa neschová-

vajú hračky, ale učebnice a zošity. Vôbec im 

nevadilo, že im nohy ešte nedočiahli na zem. 

Každý z  nich totiž vie, že do jesene narastú 

a v septembri sa im už nohy nebudú nezbed-

ne hompáľať pod lavicou.

Učiteľky „prváčky“ poukazovali deťom, 

ako sa školáci učia čítať, písať, deti si vy-

skúšali prácu s  interaktívnou tabuľou, 

navštívili jedáleň a na chodbe si pozreli 

výstavu hračiek. Občerstvili sa v  škol-

skej jedálni a obdarovaní darčekmi od 

prvákov a plní zážitkov sa pobrali späť 

do materskej školy.

Myslíme si, že takáto forma spolu-

práce má pre deti pred zápisom do ZŠ 

veľký prínos. Pomáha deťom spoznávať 

nové prostredie, ľudí, situácie, prispieva 

k  vybudovaniu pozitívneho vzťahu ku 

škole, ku získavaniu nových informácií 

a  k  prekonávaniu problémov súvisia-

cich s adaptáciou na nové neznáme prostre-

die. Bc. Dana Molnárová,

učiteľka MŠ

Pred zápisom do základnej školy

Az elsősök beíratása az alapiskolába hivata-

losan január 15-től február 15-ig tart. Minden 

iskola maga határozza meg a  beíratás helyét 

és időpontját. Mivel a  beíratás azokat a  gye-

rekeket érinti, akik augusztus 31-ig betöltik 

a hatodik életévüket, ideje átgondolni, hogyan 

tudjuk megkönnyíteni gyermekünk részére az 

óvodából való átlépést az iskolai környezetbe.

Egyértelmű, hogy ez csak az összes érin-

tett fél együttműködésével lehetséges - az 

óvoda és az iskola pedagógusait, igazgató-

ságát, a  szülőket és a  gyerekeket beleértve. 

A Sládkovič utcai óvoda pedagógusai szoros 

kapcsolatot ápolnak mindkét alapiskolával. 

A kölcsönös jó viszony és kommunikáció ki-

alakítása mindenki közös érdeke. Azonkívül, 

hogy az iskolai aktivitásokon vendégül lát-

ják a másik intézmény tagjait, a beiratkozást 

megelőzően az óvodások látogatáson vesznek 

részt az iskolában, a  szülők megismerked-

hetnek gyermekük leendő pedagógusaival. 

Ezeket a  találkozókat oldott hangulat jel-

lemzi. A beiratkozás időpontjáról a folyosón 

kifüggesztett plakát ad információt.

A szülők megtudják, milyen személyes ada-

tokat, dokumentumokat kell elvinni a beirat-

kozásra, milyen kritériumok határozzák meg 

az iskolaérettséget. Megismerkednek az isko-

la irányelveivel, melyik tantárgyra fektetnek 

nagyobb hangsúlyt, a  tehetséggondozásról, 

a szakkörök és az iskolai klub működéséről.

Információt szereznek a beiratkozás folya-

matáról. Megtudják, hogy beszélgetés és rajz 

alapján elemzik a gyermek pszichikai, fi zikai 

és szociális készségeit. A  pszichológus véle-

ménye és a szülő kérése alapján megtörténhet 

az iskolába való lépés elhalasztása.

A beiratkozást megelőzően mindkét iskola 

meghívására az óvodások látogatást tesznek 

az iskolában, ahol az első osztályos gyerekek 

a saját termükben fogadják a kicsiket. A gye-

rekeknek ez nagy élményt jelent, teljesen más 

környezettel találkoznak, mint az óvodában. 

Az iskolapadba ülve látják a  nagy táblát, 

a  padban lévő polcon nem játékok, hanem 

könyvek és füzetek vannak, és persze megvan 

a helye az iskolatáskának is.

Az iskolaköteles gyerekek havonta egyszer 

játékos foglalkozáson vesznek részt - Kuckó 

Mackó néven az iskolában, ahol már megis-

merkedtek a  tanító nénivel, napközis tanító 

nénivel és leendő osztálytársaikkal is. Így ősszel 

már bátrabban lépnek be az iskola kapuján.

A  beiratkozás napja nagy esemény a  kis-

gyerek, de a szülő életében is. Tegyünk meg 

mindent azért, hogy szép emlék maradjon 

mindenki számára.

 Bc. Dana Molnárová, óvónő

Fordította: Nagy Gabriella, óvónő

Az iskolai beiratkozás előtt

2013. február 5-6-án 

került sor az iskolai beiratkozásokra 

községünkben. 

A magyar alapiskolába 17, 

a szlovák alapiskolába pedig 24 

gyermeket írattak be.

***

Zápis do základných škôl 

sa v našej obci uskutočnil 

5.-6. februára 2013. 

Do slovenskej ZŠ sa zapísalo 24 detí, 

a do ZŠ s VJM 17 detí.

k d li l i i h k il ž j i h
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F
ebruár 1-3. között immár a  jubileumi 

10. Kárpát Meditop Kupán vettek részt 

Naszvad-Ímely kézilabdázónői. Ez 

a hatodik alkalom, hogy női csapatunk meghí-

vást kapott a tornára, amely nemcsak egy nem-

zetközi kézilabdatorna, hanem alkalom a spor-

tolók és a Kárpát-medencében élő sportbarátok 

találkozására is. Idén Budapest adott otthont 

a  tornának, és a  sportoláson kívül megtekint-

hettük Budapest szépségeit is (igaz, többnyire 

csak a busz ablakából és az esti órákban, hiszen 

a nappalokat a csarnokokban töltöttük).

Tizenkét csapat négy csoportban mérte ösz-

sze az erejét az alapszakaszban. A mérkőzésekre 

a Dabasi Sportarénában és a Kossuth Csarnok-

ban került sor. Idén minden csoportba kerültek 

kiemelt csapatok (az NB I-ben játszó klubok 

junior csapatai, vagy az NB I/B éllovasai), akik 

naponta edzenek és ez, ha nem is a játékban, de 

a kondiban, gyorsaságban előbb-utóbb megmu-

tatkozott.

A csoportbeosztás: A csoport: Szekszárd, Fra-

di II, Ada (Vajdaság); B csoport: Debrecen  II, 

Beregszász (Kárpátalja), Karcag; C csoport: 

Győr II, Naszvad-Imely, Dabas; D csoport: Sep-

siszentgyörgy (Erdély), Göd, Gúta.

Mérkőzéseink: Dabas - Ferplast 30:39 (16:16), 

Győr II - Ferplast 32:29 (13:14).

Itt dőlt el, hogy ki fog játszani az 1-4. helyért, 

és ki az 5-8. helyért. Az első félidőben a jó haj-

rának köszönhetően (az utolsó három percben 

zsinórban három gólt lőttünk), átvettük a  ve-

zetést, a  második félidő 22. percében az állás 

újra döntetlen volt (25:25), de a két csodamadár 

(Attila és Gábor - bárcsak újra találkoznánk) el-

döntötte, hogy a  falusi csapatnak ennyi is elég 

volt, és bepofozták az ellenfelet a döntőbe.

A középdöntő és a helyezésekért folyó mér-

kőzések már a Fradi-csarnokban folytatódtak, 

ahol kellemes meglepetés várta csapatunkat, 

Zácsik Szandi személyében. A  másik hazai já-

tékosunk, Kovacsicz Mónika Valcsában (Romá-

nia) volt. Nagyszerű érzés volt, amikor az aréna 

falain található tablókon a két itthoni nevelésű 

játékost is ott találtuk - Jenő bácsi büszke lehet 

a növendékeire.

Péntek este kaptunk egy kis kárpótlást a mér-

kőzésért. Meghívást kaptunk a  parlamentbe, 

ahol a  díszszázad katonái kíséretében megte-

kinthettük az Országháza szinte minden he-

lyiségét. Ez követte a  gyönyörűen kivilágított 

Duna-part és a  csodálatos Váralja, a  Gellért-

hegy látványa, ami szebbé, felejthetetlenné tette 

a Kárpát Kupát (volt is miért, mert a játékveze-

tők és a Fradi szállodában elénk tett kaja is egy 

szinten voltak, még szerencse, hogy volt egy kis 

hazai). Csak emlékezni tudtunk az erdélyi, az 

adai vagy a naszvadi étlapra.

Szombaton a  középdöntőben Göd csapatá-

val játszottunk egy jó mérkőzést – 30:23 (16:9), 

majd vasárnap a Fradi II volt az ellenfelünk az 

5.-6. helyért. Sajnos, a  jobb kondi a  második 

félidőben meghozta az eredményt, és 18:14-es 

félidő után 37:26-os végeredménnyel a tizenkét 

csapatból a 6. helyen végeztünk.

A torna legtechnikásabb játékosa a mi csapa-

tunk tagja, Bizik Réka lett. Ha azt nézzük, hogy 

a  külhoni csapatok között a  második helyen 

végeztünk, és hogy csak az NB I-es utánpótlás 

csapatai előztek meg minket, nem is értünk el 

rossz eredményt.

Végeredmény: Szekszárd, Sepsiszentgyörgy, 

Győr, Debrecen, FTC, Naszvad-Imely, Göd, 

Dabas, Ada, Beregszász, Karcag, Gúta.

Nagyon hasznos volt a tornán való részvétel, 

mert be kell vallani, hogy a  magyar kézilabda 

jóval előrébb van (tudásban is, anyagi lehető-

ségben is), és remélhetőleg olyat adott ez a há-

rom nap, amit a mérkőzéseke kamatoztatni tu-

dunk majd.

Felbuzdulva a  budapesti tornán elért ered-

ményen, mindenkit várunk az első tavaszi hazai 

mérkőzésre, melyre március 3-án (vasárnap) 

17 órakor kerül sor a Vlahy Jenő Sportcsarnok-

ban Szered csapata ellen.

 Miškovič György

Kárpát 
Kupa 2013

pozývame Vás na účasť v súťaži, ktorá začína v aktuálnom čísle a okrem 

zábavy ponúka možnosť otestovať si Vaše vedomosti o našej obci. Jej té-

mou je totiž história, kultúrny, hospodársky a športový život Nesvád, od 

počiatkov po súčasnosť, vrátane niekoľkých zaujímavostí.

Pravidlá sú jednoduché: vo februárovom, marcovom a v aprílovom čís-

le nášho časopisu zverejníme štyri otázky. Odpovede napíšte na aktuálne 

uverejnený kupón. Nezabudnite napísať vaše meno, adresu a  telefónne 

číslo, a potom do 15. mája kupóny odovzdajte Ľudmile Szabóovej v stán-

ku na Obchodnej ulici.

Pozor! Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť iba raz! Losovania sa zúčast-

nia tí, ktorí odovzdali všetky tri kupóny a odpovedali správne na všetky 

otázky.

Dvaja výhercovia získajú týždennú vstupenku na Týždeň umenia 

Tűzvirág 2013. Mená výhercov so správnymi odpoveďami zverejníme 

v májovom čísle Novum Naswod.

Veríme, že sa Vám súťaž zapáči a zúčastníte sa ho v hojnom počte. Že-

láme dobrú zábavu a samé dobré odpovede! Redakcia

e havi számunktól kezdődően három hónapon át játékra invitáljuk 

Önöket, hogy próbára tegyék szülőfalunkról szerzett ismereteiket. A kvíz 

témája ugyanis Naszvad község történelme, kulturális, gazdasági és sport-

élete, a kezdetektől napjainkig, néhány érdekességgel körítve.

A szabályok egyszerűek: lapunk februári, márciusi és áprilisi számában 

4-4 kérdést teszünk fel Önöknek. A három lapból a kérdésekre a választ 

írják rá az adott hónapban megjelentetett szelvényre, majd 2013. május 

15-ig a névvel, címmel és telefonszámmal ellátott válaszokat adják le az 

Üzletsor utcai újságosnál - Szabó Ludmilla.

Figyelem! Egy személy csak egyszer vehet részt a játékban. A sorsoláson 

az vesz részt, aki mindhárom szelvényt leadta és minden kérdésre helye-

sen válaszolt.

A sikeres megfejtők között két hetijegyet sorsolunk ki a Tűzvirág Művé-

szetek Hete 2013-ra. A nyertesek nevét és a helyes megfejtéseket a Novum 

Naswod májusi számában közöljük.

Bízunk benne, hogy minél többen bekapcsolódnak a játékba. Jó szóra-

kozást és sikeres megfejtést kívánunk! A szerkesztőség

1. forduló kérdései / Otázky 1. kola
1. Lapunk címe, a Novum Naswod megegyezik azzal a névvel, amelyen először említik Naszvadot egy 

1269-ből származó okiratban. Kinek az uralkodása alatt történt ez? / Názov nášho časopisu - Novum 

Naswod - sme prevzali z prvej písomnej zmienky o Nesvadoch z roku 1269. Kto bol v tom čase panovníkom?

2. A  labdarúgásnak meghatározó szerepe van községünk sportéletében. Melyik évben alakult meg 

Naszvadon a futballklub? / Futbal má určujúci význam v športovom živote obce. V ktorom roku vznikol 

v Nesvadoch futbalový klub?

3. Folyamatos és töretlen a  Vince-napi táncmulatságok hagyománya a  faluban. Hányadik alkalommal 

rendezték meg 2013-ban a Vince-bált? / Tradícia tanečných zábav na meniny Vincenta je v dedine stála 

a neprerušená. Koľkáty ročník Vincovho plesu usporiadali v roku 2013?

4. A múlt század 30-as és 40-es éveiben terjedt el a sústyából (kukoricacsuhé) készült tárgyak készítése. 

Soroljon fel két jellegzetes használati tárgyat, emelyek ebből az alapanyagból készülnek! / V  30. a  40. 

rokoch minulého storočia sa rozšírila výroba predmetov každodennej spotreby z  kukuričného šúpolia. 

Vymenujte dva typické predmety vyrobené z tohoto základného materiálu!

játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž

Milí čitatelia,Tisztelt olvasóink,

1. kupon/kupón - NN 2013/2.
Válaszok - odpovede:

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. ..................................................................................

4. ..................................................................................

Név - Meno: .................................................................

Cím - Adresa: ...............................................................

Telefonszám - Telefónne číslo: ...................................
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Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Keszan Roland,  Lakatosová Laura



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Tóth Ján (68), Tóthová Alžbeta, rod. 

Orosziová (76)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Hirdetés – Inzercia
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.

Véletlen 
egybeesés

Szőkeség hazaér 
munkából, és újságolja 
a pasijának:

- Észrevetted már, hogy az 
utcánkban csupa azonos 
színű autó parkol?

A barátja kinéz az ablakon, és így szól:

- Drágám, már vagy három órája havazik...
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r0by. / ISSN 1338-7977. Engedélyszám: EV4445/11 - engedélyezte az SzK Kulturális Minisztériuma Kiadva az SZK Kormányhivatalának támogatásával - 
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Vydáva: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51  Nesvady. Za vydanie zodpovedá: Zoltán Kele-
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Mosolyra fakasztó

Megemlékezés
Addig vagy boldog, míg valaki szeret, aki bajban 
megfogja kezed, s hogy milyen fontos is volt néked, 
csak akkor érzed, ha nincs már véled.

Fájó szívvel emlékeztünk 
2013. február 2-án, 

halálának első évfordulóján 
a szeretett édesapára, nagypapára,

BÓDIS 
Tiborra 

Naszvadon.
Szerető felesége, 

lányai, vejei, négy unokája, 
szülei és a rokonság


