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Nézőpont

Naszvadi közéleti lap

Tisztelt polgármester úr, 

tisztelt képviselők!

A TESCO üzlet helyének kiválasztásával kap-

csolatban kérem, hogy változtassák meg azt.

Kérem, hogy ne legyen Tesco üzlet a  falu 

történelmi központjában a  templom köze-

lében, a  főúton és a  park szomszédságában. 

A park, melynek nyugalmat kellene nyújtani, 

pihenésre, játszásra alkalmas hely, veszít így 

jellegéből.

A Tesco üzlet legalább kétszer akkora par-

kolót igényel, mint maga az üzlet, ami nagyon 

magas környezetszennyezéssel jár (teherau-

tók, személyautók, zaj- és fényártalom).

A parkkal szemben a volt községháza épü-

lete a régi idők hangulatát idézi, amit szintén 

meg kellene őrizni, de a templom közelébe se-

hogy sem illik egy mai üzlet; a főút mellé he-

lyezése még forgalomkorlátozással is jár majd.

Kérem, nézzenek körül Nyugat-Szlovákia 

falvaiban, sehol sincs Tesco a templom köze-

lében.

Maradjunk hűek hagyományainkhoz, hogy 

fi ataljainknak ne kelljen egykor majd egy elhi-

bázott vagy elsietett döntés miatt szégyenkez-

niük! Kérdezzük meg falunk minden lakóját, 

helyesli, ill. elfogadhatónak tartja-e, hogy üz-

letközpont zavarja meg a  templom és a park 

békéjét! Rangelov Babicz Margit

Jegyek elővételben megvásárol-

hatóak 2013. május 1-től 

az Egészségügyi Központ előtti 

újságárusnál.

- 10 napos jegy ára elővételben 18.- €

Az elővételben megvásárolt 

jegyek idén is sorsolásra kerülnek - 

2013. június 9-én, 20,30 órakor 

az esti főműsor előtt. 

A szerencsés nyertes a 10 nap felhőt-

len szórakozás után 

Magyarország legközkedveltebb 

üdülőközpontjában 

Hajdúszoboszlón pihenhet!

Figyelem!
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Najdôležitejším riadnym bodom rokovania uskutočneného 

28.  marca bol materiál o  stave investičných akcií obce. Správa ob-

sahuje 28  investícií, z  ktorých sa niektoré dokončili, niektoré práve 

prebiehajú a  sú aj také, ktorých realizácia je zatiaľ otázna. Starosta 

Jozef Haris vo svojom príhovore uviedol, že investori nejavia záujem 

o rekreačné centrum, podľa jeho názoru by preto výstavbu mala začať 

obec. Zastupiteľstvo schválilo predložený návrh hlasmi 10 poslancov, 

jeden sa hlasovania zdržal.

Poslanci potom schválili správy o hospodárení škôl a školských za-

riadení, tzn. základných škôl, centra voľného času , materských škôl 

a školských jedální, v roku 2012.

Počnúc štvrtým bodom sa rokovalo o rôznych záležitostiach, naj-

skôr o žiadosti Michala Barkóciho. V zmysle jednohlasne schváleného 

uznesenia žiadateľ bude nájomcom miestnosti na Novozámockej ceste 

č.  5 ďalších päť rokov, ročné nájomné je 10 eur za jeden štvorcový 

meter. Následne zastupiteľstvo predlžovalo zmluvy o nájme obecných 

bytov - v prípade Renáty Sablovej o dva roky, u Moniky Sashalmiovej 

opäť o šesť mesiacov.

V ďalšom bode poslanci schválili nové všeobecne záväzné nariade-

nie o spôsobe zásobovania pitnou vodou v čase jej nedostatku, dôvo-

dom je nedávny list okresnej prokuratúry.

Nasledovalo prvé rozpočtové opatrenie v tomto roku, ktorého dô-

vodom je plánovaný lízing osobného auta. Suma opatrenia riešeného 

preskupením výdavkov je 3 200 eur.

Pred poslancov sa potom dostala žiadosť OC Komjatice, s.r.o. o pre-

daj nehnuteľnosti. Firma plánuje zakúpiť taký pozemok pre obchodný 

reťazec TESCO, ktorý vyhovuje na výstavbu supermarketu. V  živej 

diskusii viacerí namietali proti miestu, ktoré navrhol obecný úrad - 

športovému ihrisku v areáli bývalej maďarskej školy na Novozámockej 

ulici, argumentujúc blízkosťou špeciálnej školy (Erzsébet Pataky, La-

dislav Sárai) a rímskokatolíckeho kostola (Zoltán Takács). Hlasovanie 

sa skončilo výsledkom 8 hlasov za, traja sa hlasovania zdržali, čo zna-

mená predbežný súhlas s uvedenou lokalitou.

Zastupiteľstvo potom rozhodlo o  fi nančnom rámci pre stavanie 

mája (550 eur) a v ďalšom priebehu sa zaoberalo žiadosťou Rozálie 

Dobosiovej o uzatvorenie nájomnej zmluvy. Jej fi rma Festival DR má 

v  úmysle prenajať si starú budovu v  priestoroch bývalej maďarskej 

školy za nájomné stanovené pre danú zónu, čiže 10 eur za štvorco-

vý meter , následne ju zo zdrojov EÚ zrenovovať a prevádzkovať ako 

penzión. Zámer prenajať budovu a  neskôr ju predať minimálne za 

16 000 eur podporilo sedem poslancov, štyria sa hlasovania zdržali, 

čo vzhľadom na chýbajúcu trojpätinovú väčšinu hlasov znamenalo 

zamietnutie žiadosti.

Ostával posledný bod programu, upozornenie okresnej prokuratú-

ry, v ktorom vzniesla námietky proti niektorým ustanoveniam naria-

denia o obecnej polícii.

Posledným diskutujúcim bol Szabolcs Lovász z radov zúčastnených, 

ktorý ostro kritizoval obchodnú politiku spoločnosti TESCO a ďal-

ších obchodných reťazcov. Rokovanie sa skončilo po 21. hodine.

Nasledujúci týždeň na základe žiadosti šiestich poslancov starosta 

obce zvolal na 4. apríl ďalšie zasadnutie, ktoré malo na programe dva 

body. V prvom poslanci opäť prerokovali a ôsmimi hlasmi schválili 

zámer odmietnutý na predchádzajúcom zasadnutí, v druhom vyho-

veli žiadosti Tamása Feketeho a Vilmosa Simonicsa o užívanie pastvín 

na obecnom pozemku vedľa cesty vedúcej k aňalskému mostu.

 Zoltán Takács

A március 28-ra összehívott ülés rendes napirendi pontjainak leg-

fontosabbika a  községi beruházások helyzetéről beterjesztett anyag 

volt. A beszámoló 28 tételt tartalmaz, amelyek részben megvalósultak, 

részben folyamatban vannak, és vannak olyanok is, amelyek megva-

lósítása egyelőre kérdéses. Haris József polgármester felszólalásában 

elmondta, hogy a termálfürdő iránt nincs befektetői érdeklődés, ezért 

elképzelése szerint a községnek kellene elkezdeni az építkezést. A elő-

terjesztett javaslatot 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfo-

gadta a testület.

Ezután az oktatási intézmények - az iskolák, a szabadidőközpont, az 

óvodák és iskolai étkezdék - 2012. évi gazdasági kimutatásait hagyták 

jóvá a képviselők.

A negyedik napirendi ponttal kezdődően egyéb beadványokkal fog-

lalkoztak, elsőként Barkóci Michal ügyével. Az egyhangúan elfogadott 

határozat értelmében a kérelmező újabb öt évig bérelheti az Újvári út 

5. szám alatti üzlethelyiséget, az éves bérleti díj négyzetméterenként 

10 euró lesz. Majd lakásbérleti szerződéseket hosszabbított a testület - 

Sablová Renátáét két évvel, Sashalmi Monikáét ismét fél évvel.

A  következő pontban egy új rendeletet fogadtak el a  képviselők, 

amelynek tárgya az ivóvízellátás szabályozása vízhiány esetén, előz-

ménye pedig a járási ügyészség nemrég beérkezett leirata volt.

Az év első költségvetési kiigazítása következett, ennek oka a közel-

jövőben tervezett személygépkocsi-lízing. A kiadások átcsoportosítá-

sával megoldott kiigazítás összege 3 200 euró.

Az OC Komjatice Kft . ingatlanvásárlási kérelme került a képviselők 

elé ezután. A cég a TESCO áruházlánc részére vásárolna olyan terüle-

tet, amely alkalmas egy szupermarket elhelyezésére. A kibontakozott 

vitában többen kifogásolták a községi hivatal által javasolt Újvári úti 

egykori sportpályát mint építési területet, a  speciális iskola (Pataky 

Erzsébet, Sárai Ladislav) és a római katolikus templom (Takács Zol-

tán) közelségére hivatkozva. A  szavazás 8 igen szavazatot és három 

tartózkodást eredményezett, ez az említett helyszín előzetes jóváha-

gyását jelenti.

A  májusfaállításra szánt pénzügyi keretről (550 euró) döntött ezt 

követően a  testület, a  továbbiakban pedig Dobosi Rozália bérleti 

szerződés megkötésére irányuló kérelméről vitatkoztak a képviselők. 

A Festival DR nevű egyéni vállalkozás az egykori magyar iskola egy 

részét bérelné ki az adott zónában megszabott 10 euró/nm-es áron, 

majd uniós pályázaton elnyert forrásból felújítaná és panzióként üze-

meltetné a patinás épületet. A bérbeadásra és az ingatlan későbbi, leg-

alább 16 000 eurós áron történő eladására vonatkozó szándékot négy 

tartózkodás mellett hét képviselő támogatta, vagyis az ilyen esetben 

szükséges háromötödös szavazattöbbség híján a testület elvetette a ké-

relmet.

Mindössze egy pont volt hátra, a járási ügyészség levele, amelyben 

a községi rendőrségről szóló rendelet egyes pontjai ellen emelt kifo-

gást.

Utolsó felszólalóként a  hallgatóságban helyet foglaló Lovász Sza-

bolcs élesen bírálta a TESCO és általában az üzletláncok üzletpolitiká-

ját. A tanácskozás 21 óra után ért véget.

A következő héten hat képviselő kezdeményezésére a polgármester 

újabb testületi ülést hívott össze április 4-re, amelynek két napiren-

di pontja volt. Az elsőben a  képviselők újratárgyalták és nyolc igen 

szavazattal jóváhagyták az előző héten elutasított szándéknyilatkoza-

tot, a másodikban Fekete Tamás és Simonics Vilmos kérésének eleget 

téve az említettek rendelkezésére bocsátották a Kosártelepre vezető út 

menti községi területet, hogy ott lovaikat legeltethessék.

 Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
27. üléséről

Z 27. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Keď sa pozrieme na dni, ktoré ležia pred 

nami, vidíme, že budúcnosť je pre nás ob-

rovskou výzvou; a zároveň je akousi desivou. 

Vo všetkých častiach sveta je ohrozený mier 

- nepokoje a neistota vládnu všade. A predsa: 

my ako kresťania máme Kráľa, ktorý má plán 

a odpoveď na každú našu konkrétnu situáciu. 

Ježiš je ten, kto povedal, že bude našim úto-

čiskom v časoch búrky. Kráľovstvo, ktorému 

vládne, je neotrasiteľné.

Biblická viera znamená vlastne dôveru 

v Boha. List Židom - jeho 11 kapitola je mi-

mochodom nazývaná kapitolou viery.

Stretávame sa tu s  hrdinami viery, ktorí 

vierou premáhali svet. Ábel, Noe, Abrahám, 

Sára, Izák, Jákob, Jozef, Mojžiš... a mnohí ďal-

ší zápasili, bojovali žili a mreli. Neboli v tom 

ale sami. Na životných cestách ich sprevádza-

la ochranná Božia ruka. Boh zasľubuje, že 

tých ktorí ho hľadajú bude sprevádzať.

Každý, kto sa skutočne rozhodol zveriť svoj 

život do Božích rúk, Jeho sprevádzanie vní-

ma.

Skrz Božie vedenie získava istotu a stabilitu 

v tomto búrlivom svete.

Napríklad tajomstvo Dávidovho celoživot-

ného víťazstva ležalo v  jeho úžasnej dôvere 

v Boha. Bez ohľadu na to, čo sa stalo - či už 

proti nemu povstali nepriatelia, aby ho zabili, 

alebo povstali proti nemu do vojny celé ar-

mády - kráľ Dávid disponoval absolútnou dô-

verou v Boha. Mal istotu, že Boh mu pomôže.

Tí, ktorí sa z veriacich smejú, že sú slabosi 

a  v  Bohu hľadajú akúsi barličku, majú svo-

je barličky inde. Alkoholizmus a  pijanstvo, 

drogy, okultizmus, často na psychiatrických 

liekoch, hriešne bezbožné vzťahy sú ich bar-

ličkami.

Dlhé roky som pracoval zo závislými. 

Všetci z nich si pôvodne mysleli, že to majú 

pod kontrolou, nikoho a  hlavne Boha k  ži-

votu nepotrebujú, až zrazu zistili, že to pod 

kontrolou nemajú.

Možno si poviete, že je to zvláštne, ale cestu 

z tohto otroctva im dal iba Boh.

Pritom sa jednalo o ľudí, z akejkoľvek soci-

álnej či spoločenskej vrstvy. Bolo jedno, či to 

bol bezdomovec, inžinier, manažér úspešnej 

fi rmy, či vrcholový športovec z I. ligy, mladý, 

stredoveký alebo postarší.

Ak máme voči Bohu správny postoj, ne-

musíme sa báť. On je našim štítom a  mies-

tom ochrany. Boh povoláva človeka, aby sa 

k  Nemu vrátil, našiel odpočinok a  zakúsil 

dôveru v Neho. Tí, ktorí toto Božie povola-

nie k stíšeniu, k dôvere a k istote odmietnu, 

čoskoro zistia, že ich problémy premáhajú. 

Nezáleží na tom, aké únikové plány si vopred 

vytvorili.

Znovu a znovu to môžeme vidieť v histórii 

Izraela. Keď bol Boží ľud poslušný Bohu, jeho 

nepriatelia boli porazení a  Izrael mal pokoj. 

Ale keď sa Izrael spoliehal na svoju vlastnú 

silu, bol porazený a rozptýlený do okolitých 

národov. V bežnom živote je to rozpad rodi-

ny a morálny rozklad celej spoločnosti.

Božie Slovo v liste Efezským v šiestej kapi-

tole spomína štít viery. Jedna z hlavných častí 

výzbroje rímskeho vojaka bol jeho štít. Pre 

každého vojaka bolo tou najväčšou nemilos-

ťou, ak odhodil svoj štít a  utiekol bez neho 

z bojového pola.

Ak odhodíme svoj štít viery, strácame Bo-

žiu ochranu.

V  skutočnosti nám to hovorí: „Neodha-

dzujte svoju dôveru, ktorá je vašim štítom. 

Existuje totiž veľká odmena, ktorá príde, ak si 

ju podržíte.” Musíme pevne uchopiť náš štít 

dôvery a nepustiť ho za žiadnu cenu.

Naše spasenie je podmienené tým, že ne-

stratíme dôveru v  Boha. Božie Slovo v  liste 

Židom 11:6a pripomína:

„Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu...”

Dokonca základnou požiadavkou pre to, 

aby boli tvoje modlitby zodpovedané je ne-

vyhnutná dôvera.

Nech ťa diabol o tvoju dôveru v Pána ne-

pripraví! Len používaj svoje modlitebné prá-

va a  slobodu prosby, lebo Ježiš ich pre teba 

kúpil za vysokú cenu - preliatím krvi.

Pán Ježiš na Golgotskom kríži vydobyl úpl-

né víťazstvo pre všetkých tých, ktorí ho na-

sledujú. A toto je vlastne hlavné posolstvo už 

uplynulej Veľkej noci.

„Vtedy pôjdeš bezpečne svojou cestou a ne-

narazíš svojou nohou. Keď ľahneš, nebudeš sa 

strachovať, ale budeš ležať a odpočívať, a tvoj 

sen bude sladký. Neboj sa náhleho strachu ani 

búrky bezbožníkov, keď príde. Lebo Hospodin 

bude tvojou dôverou...”. Príslovie 3:23-26

 Jaroslav Krajčovič

pastor

Pre dušu
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Čo je biblická viera

Érdeklődéssel olvastuk a  Novum Naswod 

februári számában Németh Gyula írását 

Pataky Györgyről (Egy ismeretlen arc.) Az 

alábbiakban néhány adattal szeretnénk ki-

egészíteni az egykori naszvadi iskolamester-

ről megrajzolt képet.

Először egy tudósítással, amely az Eszter-

gom és Vidéke című lap 1893. szeptember 

21-i számában jelent meg:

– Egy tanitó ünnepe. Ötven éves tanitói 

jubileum és egyúttal aranylakodalom volt e 

hó 14-én Imélyen, Komárommegyében, a hol 

Pataky György r.k. kántortanitót félszázados 

buzgó működéseért ünnepelték s ez alkalom-

mal ünnepelte a  jubiláns aranylakodalmát 

is. A község fel volt lobogózva s az istentisz-

teletet dr. Komlóssy Ferenc egyházmegyei 

tanfelügyelő végezte fényes segédlettel s  szép 

beszéddel áldotta meg az arany lakodalmas 

párt. Ezután diszgyűlés volt, melyen Fá-

bián János c. kanonok átadta az ünnepelt 

tanitónak a kerületi tanitók diszalbumát; dr. 

Komlóssy Ferenc pedig Vaszary hercegprimás 

elismerő oklevelét. Heckenast orsz. képvise-

lő az iskolaszék nevében üdvözölte. Chemez 

plébános pedig a  község nevében. - Délben 

nagy diszebéd volt, melyen a  primást, az 

ünnepeltet, a  főtanfelügyelőt és többeket fel-

köszöntöttek. Az ünnepen részt vettek a jubi-

láns dédunokái is.

Látható, hogy a cikkben közölt tények egy-

beesnek Németh Gyula következtetéseivel: 

Pataky György ezek szerint valóban a 19. szá-

zad derekán, egészen pontosan 1843-ban 

kezdte tanítói pályáját. Amelynek során min-

den bizonnyal Imelyen is megfordulhatott, 

hiszen a  cikk szerint pályafutása végén már 

ott lehetett a  lakhelye. Nem csekély tekinté-

lyére is következtethetünk a fenti néhány sor-

ból: rangos világi és egyházi személyiségek, 

köztük a  legmagasabb magyar egyházi mél-

tóság, Vaszary Kolos hercegprímás, eszter-

gomi érsek, tisztelték meg jelenlétükkel vagy 

elismerésükkel a  kettős évfordulót ünneplő 

idős tanítót.

A  másik adalék nem kimondottan hozzá, 

hanem - jól valószínűsíthetően - feleségéhez 

kötődik. Az Országgyűlés dokumentumai 

között akadtunk rá azokra az előző század-

fordulón keltezett főrendiházi iratokra, ame-

lyek tanítóözvegyek javadalmazását tartal-

mazzák. Ezek szerint az 1899. évben „Pataki 

Györgyné sz. Reviczky Emilia, naszvadi róm. 

kath.” segélyezett özvegy 209 forintot kapott, 

1900-ban pedig „az utalványozott özvegyi se-

gélypénz évi összege” 418 korona volt. Pataky 

György halálának időpontja tehát, melyről 

Németh Gyula cikkének utolsó előtti bekez-

désében ír, az 1893 és 1899 közötti időszakra 

tehető.

Az ilyen jellegű írások megjelenése lapunk-

ban azért is örvendetes, mert egybecseng 

a  szerkesztőség azon törekvésével, hogy 

Naszvad történetének egyes kevéssé ismert 

részleteit, érdekesebb mozzanatait lapunk ha-

sábjain tegyük közzé. Az év második felében 

új rovatot indítunk, amelyben újságcikke-

ken, sajtóhíreken, irodalmi szemelvényeken 

és visszaemlékezéseken keresztül kíséreljük 

meg közelebb hozni olvasóinkhoz a  régi 

naszvadiak életét és megidézni rég letűnt ko-

rok légkörét.

 Takács Zoltán

Egy ismeretlen arc új vonásai
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A két háború közt született, a mára már las-

san elfogyó generációnak személye, A Simonyi 

tanító urat jelentette és jelenti. Nekünk, ké-

sőbb születetteknek, akik már a hetvenes évek 

derekától egy-egy osztálytalálkozóra, kiállítá-

sainak megnyitóira visszajáróként ismertük 

meg őt, nekünk már inkább Lajos bácsi volt. 

Persze, ez a  Lajos bácsi számunkra ugyanazt 

a tiszteletet jelentette irányában, mint egyko-

ri diákjainak a  tanító úr. Áldásosan hosszúra 

nyúlt életének kilencvennégy esztendejéből 

tizenkettőt töltött egyfolytában Naszvadon.

Ezerkilencszázharmincegy szeptemberétől 

az ezerkilencszáznegyvenhármas tanév végé-

ig dolgozott tanítóként a helyi alapiskolában. 

S  mivel festői vénával is megáldotta a  sors, 

közben rengeteget festett, rajzolt. Naszvadot, 

a falut festette, és a naszvadi embereket rajzol-

ta. Pár ceruzavonással is karaktereket tudott 

teremteni. Aztán a háborúban mindez szinte 

teljes egészében odaveszett. Néhány vázlata, 

és ceruzarajzaiból is néhány maradt meg csu-

pán. A háború után aztán már nem jött vissza 

Naszvadra.

Ám az itt eltöltött tizenkét esztendő oly 

mélyen beivódott tudatalattijába, hogy - s  jó 

ismerőjeként merem ezt állítani - foglalkoz-

tatta őt szinte élete végéig. Megmaradt vázlatai 

alapján, meg sokszor emlékezetből, később 

„újrafestette” a háborúban elpusztult naszvadi 

képeit. S képei szignóiban mindez jól nyomon 

is követhető. Egy alkalommal megajándéko-

zott egyik ilyen képével. A sáradi utca pékség 

felőli végének tipikus naszvadi, nádtetős házai 

vannak rajta, a Simonyi szignó után, a kelte-

zésre utalva a  38-88-as évszám. Úgy emlék-

szem, azt mondta annak idején, hogy ezt a ké-

pet emlékezetből festette újra.

Gyerekkoromban jó néhány éven át vasár-

napi újságkihordó voltam, éveken át hetente 

végigmentem ezen az utcán is. Nos, ez a sáradi 

utcavég, kétoldalt a  fehérfalú, nádtetős háza-

ival, alacsony deszkapalánkjaival pontosan 

ilyen volt, mint Simonyi Lajos nyolcvannyolc-

ban újrafestett képén látható. Nyolcvannyolc-

ban azonban mindezt tényleg csak a  nagyon 

mélyen bevésődött emlékek alapján lehetett 

már csak így megfesteni. Néhány, hasonló 

témájú és hangulatú festménye a  községhá-

za helyiségeinek falát is díszíti. Hálás vagyok 

a sorsnak, hogy annak idején segíthettem ab-

ban, hogy legalább ez a néhány Simonyi-kép 

a községbe kerülhessen.

Simonyi Lajos a  mai lévai járás egyik kis 

falujában, Horvátiban született 1904. decem-

ber 19-én, a  helyi kántortanító tíz gyermeke 

közül másodikként. 1925-ben érettségizett az 

Esztergomi Főreáliskolában. Ezután két sze-

mesztert elvégez még Prágában, a Német Mű-

szaki Főiskola Építészeti Karán, majd bevonul 

katonának. Leszerelése után Ipolynyéken kezd 

tanítani, közben tanítói érettségit szerez Po-

zsonyban, majd 1931-ben, amint az már fen-

tebb is leíródott, Naszvadra kerül. Ezután rö-

vid ideig tanít még Udvardon, majd a háborút 

követően a magyar nyelvű oktatás újraindítása 

után Kürtön, majd Tardoskedden iskolaigaz-

gató. Eközben előbb a  Pozsonyi Komenský 

Egyetem Pedagógiai Karán, majd az Eperjesi 

P.  J. Šafárik Egyetemen szerzi meg szükséges 

képesítéseit. 1960-65 között Nyitrán a  Peda-

gógiai Intézet, majd a  Pedagógiai Fakultás 

Képzőművészeti Tanszékén főiskolai oktató. 

Innét megy nyugdíjba, Párkányba költözik, 

s 1998-ban bekövetkezett haláláig itt él és al-

kot.

Képzőművészi pályájának méltatása nem 

is célja, meg nem is lehet célja egy ilyen ter-

jedelmű megemlékezésnek. Csupán hosszú 

életének néhány naszvadi vonatkozását hiva-

tott mindössze felvillantani. Már csak azért is, 

mert Naszvadon eltöltött tizenkét esztendejét 

képzőművészi pályáján is meghatározónak 

tartotta mindig. Annyit azonban hadd írjak 

le mégis, kicsit tágabb kitekintéssel is, hogy 

elsősorban tájfestőként tartotta, meg tartja is 

őt a képzőművészeti szakma, meg a közvéle-

mény is. Párkányi lakásában, meglátogatva őt 

néhányszor, találkoztam a kétszobás lakásban 

„kazlakban” felhalmozott festményei és rajzai 

között nagyon sok, jól sikerült portréjával is. 

Néhány naszvadi arcot megörökítő ceruza- 

vagy szénrajzának másolatát magam is őrzöm. 

Néha elgondolkodom, hová került halála után 

az a  rengeteg, szerintem több ezerre tehető 

festmény és rajz a párkányi lakás „kazlaiból”...

Szép, hosszú, azt hiszem kiteljesedett, alkotó 

élet adatott meg neki. Kilencvennégy évesen 

ment el, tizenöt éve, ezen időtájt. A  napjára 

pontosan nem emlékszem. Temetésének nap-

ja azonban biztosan be van jegyezve polgár-

mesterünk 1998-as határidőnaplójába. Együtt 

voltunk ugyanis Simonyi tanító úr, Lajos bácsi 

temetésén. Az ipolysági temető családi sírbolt-

jáig kísértük őt utolsó földi útján.

Fotók: Simonyi-portré (Holop Ferenc)

Reprodukciók (A szerző archívumából)

Simonyi tanító úr

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:
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„Szerencsések vagyunk, hogy vannak 

olyan elhivatott oktatók és közösségek, 

akik továbbadják a  felnövekvő generáci-

óknak nemzetünk népi hagyatékát és fel-

keltik, majd ébren tartják az érdeklődést 

a magyar kultúra iránt” – ezekkel a beve-

zető szavakkal nyitották meg április 13-án, 

a  tatabányai Puskin Művelődési Házban 

az Észak-Dunántúli Gyermek- és Ifj úsági 

Népművészeti KI MIT TUD?-ot.

A  színvonalas rendezvény a  maga 

470  szereplőjével és közel 120 produkci-

ójával maratoninak bizonyult. Nevezni 

a  következő művészeti ágakban lehetett: 

néptánc, népzene, népdal, népmese, népi 

játék és népszokás. Szegvári Ildikó, az ese-

mény egyik főszervezője külön köszöntöt-

te a  naszvadi résztvevőket, kiemelve azt 

a  tényt, hogy a  régi Komárom-Esztergom 

vármegye felvidéki területéről csak mi kép-

viseltettük magunkat.

Nagy öröm számunkra, hogy Naszvadot 

3 csoportban is képviselni tudtuk. Népdal 

kategóriában Szabó Julcsi és Bánházi Dóra, 

akik mátyusföldi, illetve naszvadi népda-

lokat énekeltek. A népzenei ágazatot a Kis 

Viza citerazenekar képviselte, akik szat-

mári népdalokat adtak elő (nem kis telje-

sítmény ez a naszvadi és imelyi lányokból 

álló csoportnak, hisz ez vol a második nyil-

vános fellépésük). A néptánc kategóriában 

pedig a Pettyem néptáncegyüttes remekelt. 

Ők két műsorszámmal indultak: ez egyik 

egy lánytánc mátyusföldi koreográfi ával, 

a  másik pedig egy 

dél-alföldi táncösz-

szeállítás volt.

A  jó hangulatú 

találkozón egymás 

bemutatóit is meg-

nézték a  résztve-

vők, persze ez nem 

mindig sikerült, 

hisz a  rendezvény 

két  helyszínen is 

zajlott.

Az eredmény-

hirdetés során kis 

küldöttségünknek 

minden egyes tagja 

minősítést kapott, így díjesővel térhettünk 

haza: Bánházi Dóra bronzsávos, a Kis Viza 

citerásai pedig ezüstsávos minősítést kap-

tak. A  Pettyem táncosainak mátyusföldi 

koreográfi ája szintén ezüstsávos besoro-

lást kapott. A dél-alföldi produkciójuk vi-

szont megérdemelten kapott aranysávos 

minősítést, mondhatnánk ez az előadás 

már a  vérükben van. A  kitartó munka és 

a  sok gyakorlás meghozta a  gyümölcsét. 

Szabó Julcsi „csalogányunk” a legkiválóbb, 

kiemelt aranysávos minősítést tudhatja 

a magáénak. Ezúton is szeretnék gratulál-

ni minden résztvevőnek és természetesen 

a felkészítőknek is. -ST-

Aj tento rok 12. apríl, opäť patril „žltým narcisom”, zbierke Lige 

proti rakovine, ktorá sa konala na celom území SR, teda aj v našej 

obci. Rodičovské združenie pri základnej škole slovenskej s dob-

rovoľníkmi a žiakmi ZŠ sa opäť aktívne zapojili do organizovania 

LPR, v poradí už siedmykrát.

Dobrovoľníci a žiaci boli označení identifi kátormi, ktorých ste 

mohli stretnúť pri obchodnom dome COOP Jednota i  na verej-

ných priestranstvách našej obce. Tak, ako po minulé roky aj tento 

deň bol plný pozitívnych emócií, zážitkov a udalostí.

Žltý narcis - kvietok jari a nádeje nás všetkých spojil v myšlien-

ke vyjadrenia solidarity a pomoci ľuďom postihnutých rakovinou. 

Prispieť mohol každý dobrovoľným fi nančným príspevkom.

Dobrovoľníci vyzbierali v našej obci príspevky v celkovej výške 

1 000 eur, ktoré boli zaslané na účet LPR. Z fi nančných príspevkov 

sa investuje na prevenciu, do výskumu a starostlivosť o pacientov 

postihnutých rakovinou. LPR pomáha všade tam, kde štát nato 

zrejme nemá.

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa do tohtoročnej 

zbierky zapojili a tým urobili kus dobra v prospech onkologickým 

pacientov.

 Bc. Mária Zuberová

Deň narcisovDeň narcisov

KI MITMIT TUD?

Szabó Julcsi kiemelt aranysávos minősítést ért el

Pettyem - Dél-alföldi produkciójuk aranysávos minősítést kapott
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Napjainkban már elmondható, hogy közel 

hat évvel ezelőtt, mikor megrendezésre került 

a  Kürti Borfesztivál, még kevesen gondolták, 

hogy a  szőlőültetvények, borpincék és persze 

bennük a bor, mennyire vonzó lehet a nagykö-

zönség számára.

Míg az előző rendszerben, ahol mostohán 

bántak magával, a  borral, a  borkultúra mély-

ponton volt, napjainkban elmondhatjuk, hogy 

az előre gondolkodó szőlészeknek, borászok-

nak, köszönhetően egyre magasabb szintre 

emelkedik környékünkön is a borkultúra, benne 

a  minőségi borfogyasztás. Egyre többen látják 

ezt az utat elfogadhatónak és itt a  borászokon 

túl, már több ezerre nőtt azon fogyasztók szá-

ma, kiknél a minőségi, minél kevesebb vegyi rá-

hatással manipulált bor előnyt élvez, még akkor 

is, ha az említett boroknak az ára többszöröse 

a vegyészeti eljárásoknak köszönhető, minőségi 

szőlőt alig tartalmazó, ebből kifolyólag bornak 

nem nevezhető alkoholos italokénak.

Az igény igényt gerjeszt közmondás igazolá-

sára jött létre a Duna Menti Borút Polgári Tár-

sulás, melynek elsődleges célja a  Duna menti 

szőlőültetvényeken termett szőlő, az abból ké-

szült bor minél magasabb szintű prezentálása 

a nagyvilág felé.

Az iskolázásokon, előadásokon és különböző 

versenyeken túl ez a szervezet vállalta fel az éven-

te 2 alkalommal tervezett „Nyitott Pincék Napja” 

címmel fémjelzett rendezvény megszervezését, 

amelynek elsődleges célja ismételten a kézműves 

szinten előállított bor népszerűsítése.

Mi is történik majd 2013. május 4-én? 

A Duna menti régió 20 községében, közel 100 

pince tárja ki ajtaját és várja a borkóstolásra ér-

kező vendégeket már reggel 9 órától, az egész 

nap folyamán és csak akkor zárnak be valami-

kor a vasárnapot megelőző éjszaka, amikor már 

megcsappan az érdeklődők, borivók száma. 

A nyitott pincékben Ön, kedves érdeklődő, mi-

után megvásárolta az alapcsomagot (ezzel kap-

csolatban minden információt megtalál a www.

pdvc.sk honlapon), meglátogathatja bármelyik 

pincészetet és az ott kínált fi nomabbnál fi no-

mabb borokat borjegy ellenében megkóstolhat-

ja, és ha ízlett, akár vásárolhat is belőle.

Hogy merre is induljanak el, ebben segít 

Önöknek az alapcsomag tartozéka, a  borkata-

lógus, ahol a  pontos címek, 

telefonszámok, GPS koordiná-

ták mellett megtalálja a kínált 

borok fajtáit is. Ez a  borkata-

lógus egész évben segédeszköz 

lehet Önnek, ha éppen borvacsorára, vagy csak 

egyszerűen fi nom borra vágyik az év bármely 

időszakában.

Látogasson el a  www.pdvc.sk honlapra és 

rendelje meg az alapcsomagot, amit akár után-

vétellel is megszerezhet, és ne feledje, hogy 

Tavaszi nyitott pincék várják Önt 

2013. május 4-én!

Részvételi alapcsomagot vásárolhat közsé-

günkben is április 15-től a  rendezvény megbí-

zott szerverezőjénél, a Dortun Kft .-nél, a Gútai 

út 7-es házszám alatt munkanapokon, reggel 

8 órától délután 16,30 óráig. 

Az alapcsomag ára 20.- €.

Eladási mennyiség korlátozott, csak 3 000 

csomag kerül forgalomba!

Duna Menti Borút - 
Podunajská vínna cesta - 
Polgári Társulás

DUNA MENTI 
BORÚT
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O
chotnícke či 

amatérske diva-

dlo má na Slo-

vensku mnohoročnú tradí-

ciu. Takmer v každej dedine 

existoval ochotnícky súbor, 

ktorý v  zimných mesiacoch 

nacvičil aspoň jednu diva-

delnú hru, ktorú na kon-

ci zimy predviedol najprv 

doma a  potom v  okolitých 

obciach. Tak to bolo minu-

losti aj v Nesvadoch.

V  roku 1956 sa mladí 

ľudia, ktorí boli združení 

v  mládežníckej organizácii 

ČSM rozhodli nacvičiť diva-

delnú hru J. G. Tajovského 

Ženský zákon. Za pomoci p. uč. Mordényiovej hru režíroval Juraj Una-

tínsky s  „hercami”: Betka Deáková (Kollárová), Alžbeta Villandová 

(Raganová), Olga Pomotyová (Takáčová), Milan Ragan, J. Unatínsky.

Po úspechu tejto hry sa rozhodol učiteľský kolektív nacvičiť ďalšiu 

Tajovského hru „Nový život” (1957). Keďže na slovenskej škole bolo 

málo mužov, pomohli nám kolegovia z  maďarskej školy - Ľ. Dibúz 

a P. Lakatos. Citujem z kroniky: „Dobrá spolupráca učiteľov obidvoch 

škôl sa ukázala pri nácviku divadelnej hry Nový život, v ktorej časť 

hercov tvorilo kolegovia z maď. školy, pretože náš zbor postrádal uči-

teľov mužského pohlavia.” Túto hru sme hrali aj v Imeli a v Aňale, kde 

vtedy existoval tiež ochot-

nícky krúžok pod vedením 

učiteľa Viktora Letošťáka. 

Nacvičil hru Figliari.

V ďalších rokoch na tieto 

tradície nadviazali žiaci zá-

kladnej školy, ktorí nacvičili 

hru „Keď miznú biele kr-

vinky”, neskôr „Popoluška” 

v roku 1960 (viď foto), ďalej 

hru „Vinetou” (1967), „Vy-

menená princezná” (1968).

Potom prešlo veľa neú-

rodných rokov - aj zásluhou 

politickej situácie (zakázaná 

činnosť Matice (a  hlavne 

televíziou, ktorá dokázala 

vyplniť dlhé zimné večery 

profesionálnymi hrami). Ale aj napriek tomu sa divadlo hralo. Boli 

to krátke scénky, ktoré nacvičili p .učiteľky v rámci rôznych estrád so 

svojou triedou. Tu mohli vyniknúť také talenty, ktoré mali dobrý hlas, 

a bolo ich počuť v celej sále. Tieto estrády sa konali pri rôznych príle-

žitostiach, hlavne Dňa matiek. Toľko z minulosti.

Teraz súčasnosť. Zásluhou výboru MS sa zdá, že prišli nové časy. Po 

založení speváckeho krúžku, ktorý sa už niekoľkokrát prezentoval na 

verejnosti, výbor založil divadelný krúžok. Požiadal o pomoc známe-

ho komárňanského režiséra ochotníckeho divadla J. Černeka. Tento 

pán má za sebou už viac divadelných hier, ktoré si bol pozrieť aj prezi-

dent SR. Výsledky jeho práce sme si mohli pozrieť pred Veľkou nocou. 

Rozprávka „Snehulienka” je ako pre mladých, tak aj pre starších. Herci 

ju zvládli na jednotku, čo ocenila plná sála ako na generálke, tak aj na 

premiére. Tento úspech nech je zadosťučinením ako pre hercov, tak aj 

pre všetkých, ktorí sa podieľali na realizácii tohoto projektu.

Pre budúcnosť bude potrebná spolupráca MO MS a základnej ško-

ly, veď učitelia najlepšie poznajú šikovných žiakov, ktorí by sa mohli 

uplatniť v ochotníckom divadle. Od koho iného by mohla Matica oča-

kávať pomoc ak nie od školy. Táto spolupráca je nutná a potrebná pre 

obe strany a pre úspechy slovenskej kultúry v Nesvadoch.

 M. Ragan

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ 
NESVADSKÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA

Tento rok si pripomíname 

1150. výročie príchodu 

sv. Cyrila a Metoda 

na naše územie.

V duchu prípravy na blížiace sa jubileum 

príchodu našich vierozvestcov - 

solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda, 

Vás pozývame na predstavenie 

HLAHOLIKABLUES 

v podaní Divadla mladých 

pri MO MS Nové Zámky.

Pozvánka
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„Trpaslíci, sem sa... voľačo sa mi tu nepáči.” 

Ozvalo sa detským hláskom spoza opony. Išla 

som sa viac menej len pozrieť. No po úvod-

nej scéne som spozornela a už som vedela, že 

ostanem. Ušla sa mi rola temnej kráľovnej. Už 

len slovo temná vyjadruje kru-

tosť. Mala som obavy ako sa s ro-

lou skamarátim, pretože tak ako 

ja, tak aj ostatní herci - neherci 

nikdy v žiadnom divadle nehrali. 

Po niekoľkých skúškach sme sa 

však skamarátili a  už mi nepri-

padala taká temná... občas sa mi 

zdalo, že je ušitá na mieru. Náš-

mu režisérovi Jozefovi Černekovi 

z  Komárna sa podarila neuve-

riteľná vec. Ušil nám také role, 

ktoré nám sedeli ako obľúbený 

pletený sveter. Do našej divadel-

nej telocvične sme chodili veľmi 

radi. Aj keď bol dlhý a  úmorný 

deň, vždy sme si našli čas a  išli 

sme si zahrať naše alternatívne 

divadielko pri MO MS. S  láskou a  veľkým 

nasadením sme riešili každý jeden problém, 

ktorý sa zo začiatku zdal ako neprekonateľ-

ný. A tak sa stalo, že naše nádejné predstavy, 

ktoré sa zdali veľmi vzdialené sa približovali 

a približovali. Zrazu sme zbadali obzor... ešte 

nie na dosah, ale už celkom blízko.

„Narodila sa Snehulienka...” veta z  nášho 

scenára nie je len tak obyčajnou vetou, ale aj 

skutočnosťou. Menila sa zo skúšky na skúšky. 

Rástla nám pred očami a my sme si ju pesto-

vali a rozmaznávali ako malé dieťa... veď bola 

naša. Všetci sme sa zlepšovali. Vzniklo medzi 

nami krásne puto a odrazu sme mali pocit, že 

tvoríme akúsi zvláštnu rodinu. Tatko Poľov-

ník: Miloš Polerecký, Režisér: Jozef Černek, 

sestričky: Zrkadlo - Johanka Stanczová, Roz-

právačka - Rebeka Kováčová, Snehulienka - 

Reni Palusková, trošku tak temná teta: moja 

maličkosť - Jana Pňačeková, bratia trpaslíci: 

Kýblik, Frfľoš - Samko a  Miško Polerecký, 

Krasoň - Matúško Valkovský, Čarovný mu-

žíček - Čabi Árgyusi. Mali sme aj niekoľko 

mám: inšpicientky a  technická réžia: Regin-

ka Polerecká, Žani Árgyusiová, krstných ot-

cov a krstných mám. Veru, naše krstné Evka 

Tóthová a Betka Barkóciová nechýbali ani na 

jednej skúške. Keby ste videli s akým nadše-

ním sa púšťali do každého jedného problé-

mu, ktorý sa nám pritrafi l. Svoje krstné die-

ťatko si zamilovali. A  tak nám Snehulienka 

rástla a rástla.

Keď už bolo takmer všetko hotové, kuli-

sy od pána Kristeka namaľované a  kostýmy 

od pani Kekovej ušité, zdalo sa nám, že ešte 

niečo chýba... „ešte tu niečo neštimuje”, ako-

by povedal náš Frfľoško. Keď už bol obraz 

Snehulienky takmer hotový, bol akýsi bledý... 

akoby bez farby. Chýbalo nám ešte čosi.

Chýbala nám hudba, ktorá zaplní aj naj-

menšiu štrbinku nedostatku. Bez 

hudby sa aj plný pohár zdá akýsi 

poloprázdny. A  tak sa narodila 

pesnička. Naša prvá pieseň pre 

Snehulienku... mali sme z  nej 

náramnú radosť. Jednu nám pre-

požičali Dramáťáci z  Komárna 

a hneď sa nám príjemnejšie krá-

čalo po našich malých doskách. 

Keď už máme skladbičku, ale ako 

jej dovolíme prísť na svet v plnej 

kráse?! Objavil sa skvelý a veľmi 

nadaný „Neš” ala Nebojša Popić. 

No nepýtajte sa priatelia. Teraz 

to malo ten správny šmrnc. Ani 

sme sa nenazdali a už tu bol deň 

premiéry.

24. marca naša prvá ozajstná 

premiéra. Všetci sme boli veľmi rozrušení, 

no takmer všetci, naši trpaslíci si z premiéri 

ťažkú hlavu nerobili. Aj trému zvládli omno-

ho lepšie ako my. V  tom im my, dospelí, 

máme veru čo závidieť. Nebolo sa ale čoho 

obávať. Vďaka vzájomnej podpore a podpore 

divákov, ktorí perfektne zareagovali, sme to 

všetko bravúrne zvládli. Odmenou nám bol 

potlesk a vypredané lístky nášho malého di-

vadielka. Už teraz sa tešíme na ďalšie predsta-

venia, o ktorých vás budeme informovať. Tak 

príďte zas! Dovidenia! Bc. Jana Pňačeková

4. februára 2013 sme zorganizovali 1-dňový 

autobusový výlet na výstavu v Nitre „Svet 

dinosaurov”. Na výstave bolo viac ako 

25 exponátov - Liopleurodon, Po-

lacanthus, Dilophosaurus, Cha-

smosaurus, Deinonychus, Ovi-

raptorus, Protoceratops - to je 

len malá časť dinosaurov, kto-

rých sme mohli stretnúť pri 

prechádzke nákupno-zábav-

ným centrom Galéria Mlyny. 

Jedinečná výstava ozvučených 

a pohyblivých modelov dinosau-

rov ich zobrazuje tak, ako kedysi 

na našej planéte žili. Vystavené ex-

ponáty vytvorili scény s príbehmi, v kto-

rých dinosaury lovili menšie druhy, chráni-

li svoje dinosaurie vajíčka a  tiež jeden vzácny kus 

práve ulovili a v klietke odnášali bádatelia. Pre skutočné priblíženie 

dávneho veku boli dinosaurie scény sprevádzané zvukovými efektmi 

a hudbou, ďalšie dinosaury hýbali hlavami, chvostami, či inými časťa-

mi tela. Výstava bola sprevádzaná informáciami o všetkých dinosau-

roch. Deti mali krásny zážitok, boli z výstavy nadšené.

Počas jarných prázdnin sme otvorili dvere dokorán, kde si deti 

mohli vybrať činnosti podľa svojho záujmu. Zorganizovali sme korču-

ľovanie a plávanie do Nových Zámkov, tvorivé dielne, 

športové súťaže v CVČ. Deti sa mohli zahrať so 

svojimi miláčikmi, zvieratkami. Ďalej mali 

možnosť zahrať si spoločenské hry, stolný 

tenis, stolný futbal, darts, zasurfovať si na 

internete...

Snažili sme sa vytvoriť deťom také 

pestré programy, aby strávili jarné 

prázdniny príjemne a užitočne.

 Alžbeta Töltésyová

SNEHULIENKA

Návšteva výstavy a hravé prázdniny
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Priznajme si, že nech je človek akokoľvek starý, niekde v  hĺbke 

v ňom stále drieme duša dieťaťa. V profesii učiteľky materskej školy 

platí toto tvrdenie dvojnásobne. Vedieť sa v žiť do role dvoj-, troj- až 

šesťročného dieťaťa, žiť, pracovať a hrať sa s ním „na jednej vlnovej 

dĺžke”, prispôsobovať sa jeho individuálnym potrebám, rešpektovať 

jeho osobnostný vývin, zladiť užitočné s účelným a pritom ho nau-

čiť základom spoločenského správania sa, prispôsobovaniu sa životu 

v komunite, základným pracovným návykom, zručnostiam, rozvíjať 

pritom aj jeho rozumový potenciál a  zodpovedne ho pripraviť na 

vstup do základnej školy si vyžaduje dostatočnú odbornosť, erudova-

nosť, zanietenie a predovšetkým nesmiernu dávku lásky, trpezlivosti 

a pedagogického taktu zo strany učiteľky materskej školy.

Aj my, učiteľky materskej školy sa učíme celý život. Zdokonaľuje-

me sa vo svojej profesii štúdiom, samovzdelávaním a  rozvíjame tak 

svoje kompetencie. Snažíme sa nezaostávať a kráčať s dobou, aby sme 

deťom, ktoré vychovávame a vzdelávame mohli ponúknuť nespočet-

né množstvo aktivít, činností, pozitívnych zážitkov a vytvárať pre ne, 

v záujme ich rozvoja, podnetné prostredie a pozitívnu klímu.

Jednou z možností ako nadobúdať nové vedomosti, zručnosti, ná-

vyky, ako zvyšovať svoju odbornosť a podeliť sa o svoje skúsenosti je 

absolvovať školenia, kurzy, vzdelávania ponúkané rôznymi vzdeláva-

cími inštitúciami.

Dňa 28. marca 2013 sme sa na podnet Materskej školy na ul. Mie-

ru v Komárne zúčastnili aktivity organizovanej členkami regionálnej 

sekcie OMEP. Učiteľky z  menovanej MŠ pre nás - členky (učiteľka 

D. Molnárová) i nečlenky OMEP (učiteľky V. Nagyová, M. Horvátho-

vá, A. Tóthová) a  pre desiatky ďalších kolegýň z  okresu, pripravili 

krásne dopoludnie s tvorivými nápadmi. Zorganizovali tvorivé dielne 

a poskytli prítomným možnosť vyskúšať si vlastnoručnú výrobu rôz-

nych dekorácií, predmetov, učebných pomôcok a hračiek. Ich nápady 

doslova šokovali a aj keď by sa zdalo, že ich je na webových stránkach 

neúrekom, kolegyne z  Komárna príjemne prekvapili. S  niektorými 

prezentovanými technikami sme sa ešte nestreli. Dotváraním prí-

rodných materiálov (tekuté slané cesto, cibuľa, modelovacia hmota) 

a odpadového materiálu (umelohmotné fľaše, poháre, atď.) sme sa po-

mocou inštrukcií kmeňových učiteliek „zahrali” na deti a vyskúšali si, 

aké je to mať radosť z vlastných výtvorov. Fotodokumentácia z aktivity 

a výrazy našich tvárí vám napovedia naše nevyslovené, ale prežité po-

city. Skutočne sme sa na chvíľu premenili na deti a prezradím vám, bol 

to krásny pocit. Za podnetné odpoludnie, príjemný zážitok a množ-

stvo dobrých nápadov ďakujeme regionálnej sekcii OMEP v Komárne 

a jej zanieteným členkám a kolektívu učiteliek z MŠ na ul. Mieru.

Na záver ešte krátka informácia o OMEP. OMEP je skratka z fran-

cúzskeho pomenovania Svetovej organizácie pre predškolskú výcho-

vu. Je to mimovládna organizácia, úlohou ktorej je podpora a ochrana 

detí do 8 rokov na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Odbor-

níci združenia v tejto organizácii spolupracujú s  inými združeniami 

s podobnými záujmami pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania detí, 

zlepšovaní ich životných podmienok a dodržiavaní detských práv. Na 

území Slovenska pracuje 10 regionálnych sekcií, medzi nimi aj regi-

onálna sekcia v Komárne za výdatnej podpory inšpektorky PaedDr. 

Jadranky Földesovej.

 Bc. Dana Molnárová,

učiteľka, MŠ-Óvoda, Sládkovičova 2 Nesvady

Jarné prázdniny sme využili na sústredenie v domácich podmien-

kach v športovej hale a futbalové ihrisko v Nesvadoch. Na sústredení 

sa zúčastnilo 25 detí.

4. marca ráno o 9 hodine sme sa ubytovali v miestnom hoteli vedľa 

športovej haly. Prvý deň sme absolvovali dvojfázový tréning, kde sme 

sa zamerali hlavne na prípravu utorňajšieho turnaja prípraviek.

5. marca, spolu s ŠK Nesvady sme v rámci sústredenia zorganizovali 

Turnaj prípraviek, kde sa zúčastnilo 6 mužstiev. Na turnaji sa zúčast-

nila Futbalová Akadémia Nitra, futbalisti, ktorí cez jarné prázdniny, 

tiež absolvovali týždňové sústredenie v našej obci.

Konečné poradie turnaja: 1. miesto FA Nitra U-11, 2. miesto ŠK Ne-

svady U-11, 3. miesto ŠK Nesvady U-12, 4. miesto FKM Nové Zámky 

U-11, 5. miesto ŠK Tvrdošovce U-11, 6. miesto FC Okoličná na Ostro-

ve U-11

Najlepším hráčom turnaja sa stal domáci hráč z ŠK Nesvady 

U-11 Kristian Lukacsovics, aj touto cestou mu ešte raz gratulujeme.

6. marca sme doobeda absolvovali ľahší tréning, keďže sme poobede 

mali prípravný zápas s FA Nitra.

7. marca sme trénovali dvojfázovo a večer sa zorganizoval už tradič-

ný rodinný futbalový večer, kde si deti zmerali sily s rodičmi. Zápas sa 

nakoniec skončil nerozhodne 4:4, a na pokutové kopy vyhrali deti 5:3.

8. marca doobeda sme ešte odohrali odvetný zápas s FA Nitra, a po 

zápase sme si spoločne s deťmi vyhodnotili sústredenie, ktoré môže-

me považovať za veľmi úspešné. Attila Molnár,

pracovník CVČ Nesvady

Deň, keď sa aj učiteľky menia na deti

Domáce sústredenie mladých futbalistov
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Nem ismerek olyan embert, legyen az kicsi vagy nagy, lány vagy 

fi ú, aki soha nem rúgott volna még labdába, és ne próbált volna va-

lamit eltalálni vele, kicselezni valakit, vagy ha egy kapus állja a labda 

útját, akkor annak egy gólt lőni. Egyszer az 

életben biztosan kipróbálta már mindenki 

és talán az első találkozás a gömbölyű cso-

dával az, ami egy jelet adott néhány lelkes 

labdakergetőnek, hogy ezt bizony nagyon 

is lehet majd szeretni.

Így vagyunk ezzel mi, naszvadi öregfi úk 

is. A  foci iránti szeretetünk nem múlik el 

soha és amíg bírjuk, addig a labdát is ker-

getni fogjuk. Mert focizni jó!

A  foci a  legkeményebb sportok egyike 

és bizony így negyven, ötven, sőt hatvan 

felett, elég megerőltető és fájdalmas is tud 

lenni, de egyben szerencsésnek is mond-

hatjuk magunk, mert csinálhatjuk még mindig azt, amit szeretünk. 

Télen a  sportcsarnokban rúgjuk a  bőrt, nyáron a  sokszor végtelen 

hosszúságúnak tűnő füves sportpályán. Alig várjuk, hogy alkalman-

ként megküzdjünk a „konkurens öregfi úk” csapataival és van, hogy az 

utolsó energiatartalékainkat is felhasználva harcolunk a győzelemért. 

Ilyenkor előfordul, hogy a sportoló kilép önmagából és a szavaival se-

gíti önmaga teljesítményét, de a  mérkőzések végén sosem marad el 

a barátságos kézfogás, majd a meccset megvitató beszélgetések mellett 

a kellemes sörözés.

A helyi Sport Club öregfi úk csapata többször elnyerte a hagyomá-

nyos polgármesteri torna győztesének járó címet és legutóbb sikerült 

három egymás utáni alkalommal a  dobogó legfelső fokára állni, el-

nyerve ezzel a  remek teljesítménnyel a  vándorserleget mindörökre. 

Márciusban Csicsó csapataival küzdöttünk meg a Polgár Tibor Em-

léktornán és sikerült ott is diadalmaskodnunk.

Végre kisütött a  várva várt nap is és friss levegőn készülhetünk 

a  „nagypályás” találkozóinkra. Első-

nek Érsekújvár csapatát fogadjuk, majd 

megküzdünk Ács, Perbete, Marcelháza, 

Nagyigmánd, Hetény, Izsa, Őrsújfalu 

csapataival, és ellátogatunk több bará-

ti község ünnepi focitornájára, köztük 

Felsőszentivánra is.

A  jó focihoz 

megfelelő körül-

mények is kelle-

nek és csapatunk 

már több alakalommal segédke-

zett a pálya karbantartásban, a kitaposott fű cseréjében, a  takarí-

tásban, közben pedig nézzük a legkisebbek szorgoskodását, edzését és 

szerintem mindenki érzi belül, hogy nem csak magunknak, de értük 

is tesszük, mert mi már igazán tudjuk, hogy focizni jó.

 -L.jOli-

Mert focizni jó!

pozývame Vás na účasť v súťaži, ktorá okrem zábavy ponúka možnosť 

otestovať si Vaše vedomosti o našej obci. Jej témou je totiž história, kul-

túrny, hospodársky a športový život Nesvád, od počiatkov po súčasnosť, 

vrátane niekoľkých zaujímavostí.

Pravidlá sú jednoduché: vo februárovom, marcovom a v aprílovom čísle 

nášho časopisu zverejníme štyri otázky. Odpovede napíšte na aktuálne uve-

rejnený kupón. Nezabudnite napísať vaše meno, adresu a  telefónne číslo, 

a potom do 15. mája kupóny odovzdajte Ľudmile Szabóovej v stánku 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

három hónapon át tartó játékra invitáljuk Önöket, hogy próbára tegyék 

szülőfalunkról szerzett ismereteiket. A kvíz témája ugyanis Naszvad köz-

ség történelme, kulturális, gazdasági és sportélete, a kezdetektől napjain-

kig, 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

3. forduló kérdései / Otázky 3. kola
1. A falu 1960-tól közigazgatásilag a Komáromi járáshoz tartozik. Melyik járás része volt Naszvad azelőtt? /

Dedina je od roku 1960 administratívnou súčasťou komárňanského okresu. Do ktorého okresu patrila 

predtým?

2. A 2012-es év naszvadi sportolója, Molnár Attila a területi bajnokság gólkirálya lett az elmúlt évadban. 

Hány gólt szerzett? /

Nesvadský športovec roka 2012, Attila Molnár sa stal kráľom strelcov regionálnej ligy v uplynulej sezóne. 

Koľko nastrieľal gólov?

3. A legmagasabb községi kitüntetés a díszpolgári cím. Hány díszpolgára van Naszvadnak? /

Najvyšším obecným vyznamenaním je titul „Čestný občan obce”. Koľko majú Nesvady čestných občanov? 

4. Az ezredforduló után külföldi tulajdonban levő vállalkozások is megjelentek a  községben. Honnan 

érkeztek ezek a befektetők? Nevezzen meg két országot! /

Po roku 2000 sa v  obci usadili aj fi rmy, ktoré majú zahraničných majiteľov. Z  ktorých krajín prišli títo 

investori? Vymenujte aspoň dve!

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

Milí čitatelia,Tisztelt olvasóink,

3. kupon/kupón - NN 2013/4.
Válaszok - odpovede:

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

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

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

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

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

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

Telefonszám - Telefónne číslo: ...................................
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OZNAM  KÖZLEMÉNY
Verejnoprospešné služby obce Nesvady 

oznamuje, že začala prevádzkovať činnosť 

čistenia žúmp. Informácie na adrese Studená 

č. 1 alebo na tel. čísle 035/7692 811.

A Közszolgáltatások üzeme Naszvad értesíti 

a lakosságot, hogy elkezdte a szennygödrök 

tisztítását. Információ: Hideg utca 1. címen 

vagy a 035/7692 116-os telefonszámon.

Hirdetés – Inzercia
Eladó 2 db Lampart típusú gázkályha, to-
vábbá kisebb konyhabútor. 
Infó: Cs. G., Naszvad, tel.: 7692 506.
Predám 2 plynové kachle typu Lampart 
a menšia kuchynská linka. 
Info: G. Cs., Nesvady, tel.: 7692 506.


Eladó 1999-es évjáratú Babetta moped. Ár 
megegyezés szerint. Érdeklődni: Nagy Bor-
bála, Puskin u. 2., Naszvad
Predám Babettu, r.v. 1999. Cena dohodou. 
Info: Borbála Nagy, Ul. Puskinova 2, Nesvady

Mórickáék május elsejéről tanulnak az iskolában. 
A tanárnéni megkérdezi a gyerekeket, hogy 
tudják-e, minek az ünnepe volt a rendszerváltás 
előtt május 1.
– A munkásosztályé - mondja Pistike.
– A szocializmus győzelméé - 
mondja Jancsika.
Móricka is jelentkezik:
– Május elseje a kikelet és a hazasze-
retet ünnepe volt.
– Nagyon jó, Móricka! - mondja a ta-
nár néni - és meg is tudod magyarázni miért?
– Persze, mindenkinek ki kellett mennie a térre ünne-
pelni, pedig mindenki haza szeretett volna menni!
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Mosolyra fakasztó

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Sallai Márk,  Tóth Šimon



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Nenad Oršolic –  Révayová Lucia



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Aladics Pavel (88), Mlinkovics Jozef (74), 

Virágová Helena, rod. Hamráková, (85)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika


