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Mikuláš po vlaňajšom priateľskom privítaní 

aj tento rok s radosťou prijal pozvanie 

Občianskeho združenia Nesvadčanov 

na MIKIvečer, ktorý sa uskutoční 

7. decembra 2013. Mikuláš na hlavné 

námestie našej obce dorazí v sobotu, kde 

srdečne očakáva všetky a deti i dospelých.

Náš spoločný program s Mikulášom:

16 hod.   Veselá koncertová nálada 

a párty so speváčkou Szandi

Po koncerte príchod Mikuláša, 

po čom nasleduje rozdávanie darčekov, 

ale len pre dobré deti

Usporiadatelia čakajú všetkých dospelých 

s vareným vínom a deti s teplým punčom.

Osobný odkaz Mikuláša rodičom:

Milí rodičia,
vaše ratolesti sa aj tento rok správali 

dobre, a ako aj vy viete, práve za to ich 

každý rok odmeňujem. V prípade, že 

chcete, aby vaše deti aj tento rok dostali darčeky na meno, 

prosím vás, aby ste darčeky odovzdali 7. decembra 

od 9 hod. do 15 hod. na parkovisku pred obecným úradom.

Zvyšok po príchode ja vybavím.

Každého srdečne očakávame na MIKIvečeri!
Mikuláš a OZ Nesvadčanov

Bližšie informácie: 0905/344 398, Zoltán Kelemen 

a 0905/723 602, Róbert Dobosi, e-mail: info@novumnaswod.sk

A Mikulás a tavalyi jól induló barátság ápolása 

érdekében idén is nagy szeretettel fogadta el 

a Naszvadiak Polgári Egyesületének meghívását 

a 2013. december 7-i MIKIestre. A Mikulás idén 

szombaton érkezik községünk főterére, ahová 

minden gyereket és felnőttet sok szeretettel vár.

Közös programunk a Mikulással:

16 ó:   Vidám koncert hangulat 

és buli Szandival - A koncert után a Mikulás 

érkezése, majd következik az ajándék-

osztás, de csak a jó gyerekeknek

A szervezők a felnőtteket forralt borral, 

a gyerekeket meleg punccsal várják.

Személyes üzenet a szülőknek 

a Mikulástól:

Kedves szülők,
csemetéitek idén is nagyon jól visel-

kedtek, és mint tudjátok, minden évben ezért 

megajándékozom őket. Ha idén is szeretnétek, 

hogy névre szóló ajándékot kapjanak gyerme-

keitek, kérlek, az ajándékaitokat december 7-én 9 és 15 óra 

között juttassátok el a községháza előtti parkolóba.

A többit érkezésem után én intézem.

Mindenkit szeretettel várunk ezen a MIKIesten!
A Mikulás és a NPE

Bővebb tájékoztatás: 

0905/344 398, Kelemen Zoltán és 0905/723 602, Dobosi Róbert, 

e-mail: info@novumnaswod.sk

MEGHÍVÓ POZVÁNKA
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Na zasadnutí zvolanom na posledný októbrový deň sa na základe 

hlasovania poslancov zrodili dôležité uznesenia. V rámci riadnych 

bodov sa pred poslanecký zbor dostala štvrťročná správa o stave po-

hľadávok obce, správy školských a výchovných zariadení o činnosti 

v školskom roku 2012/13 a vyhodnotenie Nesvadských dní.

V  rôznych bodoch sa najskôr rozhodovalo o  spoločnej žiadosti 

Tibora Simonicsa a  Gabriela Ryšavého. Žiadatelia by chceli kúpiť 

obecný pozemok s  celkovou výmerou približne 130 m2, ktorý sa 

nachádza v susedstve ich nehnuteľností na Hurbanovej ulici. S po-

dobnou žiadosťou sa obrátili na zastupiteľstvo aj Csaba Csontos 

a Ján Barkóci, ktorí majú záujem o kúpu pozemkov na Obchodnej 

a Vápennej ulici s výmerou cca 100, resp. 250 štvorcových metrov. 

Poslanci schválili odpredaj parciel s podmienkou, že všetky výdavky 

spojené s prevodom vlastníctva budú hradiť kupujúci.

Ďalším bodom rokovania bola žiadosť OC Nesvady s.r.o. o odkú-

penie nehnuteľnosti. Prostredníctvom tejto fi rmy plánuje postaviť 

spoločnosť TESCO supermarket na Novozámockej ulici na mieste 

športového ihriska. Predstavitelia oboch spoločností, ktorí sa zú-

častnili na zasadnutí s cieľom dohodnúť podmienky zmluvy o bu-

dúcej zmluve, považovali predajnú cenu 50 eur/m2 navrhnutú za 

približne 25-árový pozemok skupinou poslancov SMK za prehna-

nú. Starosta preto navrhol prestávku s cieľom ďalšieho rokovania, 

počas ktorého sa strany dohodli na cene 110 000 eur (44 eur/m2) 

a splnení troch z pôvodne stanovených piatich požiadaviek (sloven-

ské a maďarské nápisy v supermarkete, dokončenie stavby v lehote 

18 mesiacov, ohradenie pozemku). Takto upravený návrh uznesenia 

podporilo desať poslancov, jeden poslanec hlasoval proti, jeden sa 

zdržal hlasovania.

Nasledovala žiadosť SOLID Nesvady, s.r.o., v  ktorej oznamuje 

zámer odkúpiť budovu predajne na Novozámockej ulici č. 1, ktorú 

teraz prenajíma od obce. Zastupiteľstvo vyjadrilo predbežný súhlas 

s predajom a požiadalo obecný úrad o vyhotovenie znaleckého po-

sudku na nehnuteľnosť.

V ďalšom priebehu sa rokovalo o nájme nebytových priestorov. 

Pre fi rmu Aszti Tibora Asztalosa zastupiteľstvo predĺžilo zmluvu 

o nájme priestorov na Obchodnej ulici 28 na päť rokov za nezmene-

ných podmienok, Pavlovi Drozdíkovi navrhlo dve možnosti, podľa 

ktorých môže užívať autoservis na Gútskej ceste buď do roku 2015 

alebo 2018, a Nesvadskí rybári a priatelia vôd dostali do prenájmu 

kanceláriu a sklad na Novozámockej ceste 59 (bývalý sklad obilia) 

za symbolické jedno euro.

V pléne sa potom rozhodovalo o prenájme obecných bytov. Obec 

podpíše dve nové zmluvy o  nájme s  platnosťou od 1. novembra: 

Anita Becse bude nájomcom v nájomnom dome na Športovej uli-

ci 7, Mária Batisová na Obchodnej 11A, a poslanci schválili aj troj-

ročné predĺženie zmlúv so 14 nájomcami v tomto dome.

V  závere zasadnutia ďalej odhlasovali prenájom nebytových 

priestorov na Obchodnej ulici č. 7 pre Nikolu Kováčovú, ktorá tam 

plánuje poskytovať masérske služby (výška ročného nájomného je 

22 eur/m2), a vypočuli si od starostu informáciu o možnosti získať 

prostriedky z Recyklačného fondu na zakúpenie nákladného vozi-

dla na zber triedeného odpadu. Vyčlenenie 1 185 eur, t.j. 5% požado-

vanej dotácie z rozpočtu obce schválilo zastupiteľstvo jednohlasne.

Zasadnutie sa skončilo desať minút pred 22. hodinou.

 Zoltán Takács

Az október utolsó napjára összehívott ülésen fontos határozatok 

születtek a képviselők döntései nyomán. A rendes napirendi pon-

tok között a  kinnlevőségek negyedévi kimutatása, az oktatási és 

nevelési intézmények szakmai beszámolói a 2012/13-as tanévről és 

a Naszvadi Napok értékelése került a testület elé.

Az egyéb pontokban elsőként Simonics Tibor és Ryšavý Gabriel 

közös beadványáról határoztak a  képviselők. A  két kérvényező 

összesen hozzávetőleg 130 négyzetméternyi községi telekrészt 

szeretne megvásárolni a  Hurban utcában levő saját ingatlanjaik 

szomszédságában. Hasonló kéréssel fordult az önkormányzathoz 

Csontos Csaba és Barkóczi Ján is, akik kb. 100, illetve 250 négyzet-

métert vennének a községtől az Üzletsor és Meszeskitoló utcában. 

A képviselők mindhárom ingatlaneladást jóváhagyták azzal a fel-

tétellel, hogy az adásvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket 

a kérvényezők fogják megtéríteni.

A következő napirendi pont az OC Nesvady Kft . ingatlanvásár-

lási kérelme volt. A társaság közvetítésével tervezi a TESCO üzlet-

lánc egy szupermarket felépítését az Újvári úti sportpálya helyén. 

Az ülésen az előszerződés feltételeinek rögzítése céljából megje-

lentek a két cég képviselői is, akik eltúlzottnak tartották az MKP 

képviselőcsoportja által javasolt négyzetméterenkénti 50 eurós 

vételárat a mintegy 2 500 négyzetméteres területért. A polgármes-

ter ekkor szünetet javasolt a  további egyeztetés céljából, aminek 

eredményeként 110 000 eurós (44 euró/nm) árban állapodtak meg 

a felek, illetve az előzőleg megszabott öt feltétel közül három telje-

sítésében (szlovák és magyar feliratok a szupermarketben, az épít-

kezés legfeljebb másfél éves időtartama, a telek elkerítése). Az így 

módosított határozati javaslatot tíz képviselő támogatta, egy elle-

nezte, egy képviselő tartózkodott a szavazástól.

Majd a SOLID Nesvady Kft . kérelme került sorra, melyben vá-

sárlási szándékát jelezte az eddig általa bérelt Újvári út 3. szám 

alatti épületet illetően. A  testület előzetes beleegyezését adta az 

eladáshoz, utasítva egyben a polgármesteri hivatalt az ingatlan fel-

értékelésére.

Ezután bérleti szerződések következtek. Asztalos Tibor Aszti 

nevű cégével változatlan feltételek mellett további öt évre hosz-

szabbított szerződést a testület az Üzletsor utca 28. alatt, Drozdík 

Pavol részére két lehetőséget javasolt, amelyek alapján 2015-ig 

vagy 2018-ig bérelheti a Gútai úti autószervizt, a Nesvadskí rybári 

a priatelia vôd elnevezésű horgásztársaság pedig jelképes egy eu-

róért használhatja az Újvári út 59. (a régi magtár) alatti iroda- és 

raktárhelyiséget.

Lakásügyekről döntött ezután a plénum. Két új bérlővel kötött 

lakásbérleti szerződést: Becse Anita a  Sport utcai, Batis Mária 

pedig az Üzletsor utca 11A. számú bérház lakója lesz november 

1-jétől; ugyanennek a  bérháznak 14 lakójával pedig három évre 

szerződést hosszabbítottak a képviselők.

Az ülés végén előbb Nikola Kováčová részére hagytak jóvá ingat-

lanbérletet az Üzletsor utca 7. alatt, ahol masszázsszalon nyitását 

tervezi a bérlő (az éves bérleti díj 22 euró/nm), ezt követően pedig 

egy pályázaton elnyerhető és az osztályozott hulladék gyűjtésére 

szánt kisteherautóról kaptak tájékoztatást a polgármestertől. A pá-

lyázati feltételként megszabott 1 185 eurós önrész kifi zetését egy-

hangúan jóváhagyta a testület.

Az ülés tíz perccel 22 óra előtt ért véget. Takács Zoltán

A testület 
35. üléséről

Z 35. zasadnutia 
zastupiteľstva

Mindenkit érint – Týka sa to každého
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Ešte sme ani nestihli vybaliť kufre z  let-

ných dovoleniek a znova nám na dvere ne-

úprosne klopú Vianoce. Každý má k ním iný 

postoj. Niektorí ich nenávidia, iní milujú. 

Sú takí, ktorí ich neslávia a sú takí, ktorí už 

dva mesiace pred nimi a ešte mesiac po nich 

nimi stále žijú. A potom je tu veľká skupina 

tých, ktorí ich berú jednoducho ako ďalšie 

sviatky, ako akúsi povinnosť, ktorú si všetci 

musíme splniť. Je treba upratať, napiecť, na-

variť, nakúpiť darčeky, pozvať na obed svok-

rovcov, skočiť do kostola a pozrieť si Perin-

babu.

Vianoce sa v  dnešnej dobe či chceme, či 

nie, stali pekným zvykom, našou tradíciou, 

s ktorou ide ruka v ruke pár dní voľna a pre-

to sa tomu potešíme. Nemyslím si, že za to 

môžeme len my sami. Vianočné reklamy, 

plné výklady obchodov, vianočná výzdoba 

už v októbri a všade prítomný konzum a ko-

mercia spravili z Vianočných sviatkov niečo, 

čo nebol ich zámer. Ale čo vlastne je záme-

rom Vianoc? Myslím tých pravých Vianoc, 

ktoré si človek môže pripomínať už niečo 

vyše 2 000 rokov. Ten význam a  zároveň aj 

zmysel môžeme vidieť v tom, v čom ho vidia 

dnes najmä deti. V dare.

Deti a  dovolím si tvrdiť, že nie len ony, 

majú v  obľube Vianoce práve kvôli darče-

kom. My všetci ich radi dávame a ešte radšej 

dostávame. Nevieme si bez nich predstaviť 

Vianoce a všetci si dobre pamätáme na mo-

menty, kedy sme s očakávaním vchádzali do 

miestnosti so stromčekom a hľadali pod ním 

darčeky so svojím menom.

Zmysel a  význam Vianoc je presne v  ta-

komto jednom dare, ktorý má na sebe meno 

každého jedného z nás. Tým darom je Božie 

dieťa, Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý sa naro-

dil pred niečo vyše 2000 rokmi v zapadnu-

tom malom mestečku Betlehem. Je to dar 

pre každého človeka na tejto zemi, pretože 

prišiel vyriešiť problémy každého jedného 

z nás.

Mnohí sa pýtame, prečo je tento svet ta-

kým miestom, akým je. Nerozumieme často 

tomu, čo sa deje na tejto zemi. Prečo je tu 

toľko zloby, prečo je tu toľko klamstva, pod-

vodu, sebectva, egoizmu a mnohých ďalších 

prejavov jedného a  toho istého problému, 

ktorý sa nazýva hriech. Hriech je dôsledkom 

toho, prečo je náš svet taký, aký je. Ľudstvo 

žije bez Boha, oddelené od Boha obrovskou 

priepasťou hriechu a svojvôle. Už dávno ne-

dokážeme túto priepasť preskočiť, už dávno 

sa cez ňu nevieme dostať bez pomoci. Ani 

sme to vlastne nikdy nedokázali. Preto pri-

šiel Ježiš Kristus na túto zem, preto sa na-

rodil ako dieťa, preto žil život muža, ktorý 

bol príkladom v konaní a  žití tohto života. 

A  preto zomrel neskôr na kríži, aby tento 

kríž použil ako most cez priepasť hriechu, po 

ktorej každý jednotlivec môže prejsť k Bohu 

Otcovi a prijať odpustenie. Toto je ten dar, 

ktorý dáva zmysel a  význam Vianociam. 

Áno, Vianoce sú o dare, o darčeku. Ale nie 

o  tom, ktorý môžeme nájsť pod stromče-

kom, ale o tom dare, ktorý môžeme nájsť len 

pri pohľade na kolísku v malom meste Bet-

lehem, pred 2 000 rokmi.

Ale tak ako so všetkými ostatnými dar-

čekmi a darmi, aj tu platí jedna vec, jedno 

jednoduché pravidlo. Ak vám niekto daruje 

dar a vy ho nerozbalíte, ale necháte ho ležať 

pod stromčekom, alebo niekde na ulici, tak 

vám ten dar nie je na nič. Nemáte z  neho 

nič. Na nič vám nie je dobrý a  vlastne ani 

neviete, čo v ňom je. Vidíte peknú krabicu 

zabalenú v baliacom papieri. Nevidíte, čo je 

vo vnútri. Presne tak je to aj s darom Božie-

ho syna. Kým tento dar nepríjmeš, nerozba-

líš a neskúsiš, nikdy nebudeš vedieť o  čom 

tento dar bol a čo všetko by zmenil v tvojom 

živote. Mnoho ľudí, ktorí nikdy neskúsili 

život s  Bohom nevie, čo vlastne tento dar 

znamená a o čom vlastne je. V Ježišovi Kris-

tovi nám je ponúknutá záchrana a milosť. Je 

nám ponúknutá alternatíva ku všetkému zlu 

a zúfalstvu, ktoré môžeme vidieť okolo nás 

na tejto zemi. V Ježišovi je nám ponúknutý 

vzťah so živým Bohom. On je Boh, ktorý sa 

neskrýva v oblakoch, neskrýva sa v sochách, 

v maľbách alebo v knihách. Je živý a môžeš 

s ním mať vzťah. Môže zmeniť našu planétu 

na miesto dobra, milosrdenstva a skutkov lá-

sky a to tak, že zmení každého jedného z nás.

Je na tebe, či tieto Vianoce rozbalíš okrem 

darčekov pod stromčekom aj ten darček Bo-

žieho Syna. Je ti ponúkaný úplne zadarmo 

a má na sebe tvoje meno. Pretože aj za teba 

zomieral Boží syn, aby si ty mohol mať več-

nosť s Ním. Nezabúdajme na pravý zmysel 

Vianoc. Mnoho vecí nám ho bude chcieť 

ukradnúť, zatieniť alebo zmazať. Reklamy, 

povinnosti, starosti a radosti..., ale nie je to 

o tom. Nie je to ani o tom pracovnom voľne 

a ani o Perinbabe či Mrázikovi. Je to o Ježi-

šovi Kristovi, ktorý je tým jediným, na kom 

bude záležať naša večnosť.

Prajem vám všetkým pokojnú prípravu na 

vianočné sviatky a koniec roka. Nech sú tie-

to sviatky sviatkami skutočnej radosti a po-

koja, pretože skutočnú radosť a pokoj, ktoré 

pretrvávajú a nič ich nepremôže, ti môže dať 

jedine Ježiš Kristus.

Martin Tobák,

kazateľ

Pre dušu Vianoce ako pekný zvyk?

Čas pokročil a  na naše dvere začali klopať 

jedny z najkrajších sviatkov v roku - Vianoce. 

Vianociam však predchádza adventné obdo-

bie, ktoré predstavuje príchod a slávenie blížia-

cich sa vianočných sviatkov, očakávanie niečo-

ho nového a krásneho.

Nielen naše stoly v domácnostiach, ale aj námestie pred obec-

ným úradom bude opäť zdobiť adventný veniec so štyrmi svie-

cami, ktoré sú symbolom 4 týždňov adventných nedieľ.

Matica slovenská v Nesvadoch 

vás srdečne pozýva na 

SLÁVNOSTNÉ ZAPAĽOVANIE SVIEČOK 
na adventnom venci, 

ktoré sa uskutoční každú adventnú nedeľu 

od 1. do 22. decembra 2013.

Tešíme sa na spoločné stretnutia, ktoré obohatia predvianočnú 

atmosféru v našej obci.

Očakávanie nového a krásnehoOčakávanie nového a krásneho
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Az úgynevezett villámpostán jött az üze-

net, október valamelyik utolsó napjának 

kora reggelén: „Kedves Gyula! Szomorú 

szívvel tájékoztatlak, hogy édesapánk - Ne-

mes András - eltávozott az élők sorából. 

Kérlek, mondj érte egy imát, ha időd enge-

di. Szeretettel Nemes Mária. S  mellékelve 

a  nyomtatott gyászjelentés; „Isten akaratát 

elfogadva tudatjuk mindazokkal, akik sze-

rették, hogy Nemes András, 2013. október 

27-én, életének 92. évében megtért Te-

remtőjéhez. Édesapánkat 2013. november 

4-én, 11 órakor kísérjük végső nyughelyére 

a budakeszi temetőben, katolikus hit szer-

tartása szerint. Ezt követően, 12 órakor, 

gyászszentmise lesz a  budakeszi katolikus 

templomban. Áldott életéért Istennek hálát 

adva, gyászoló családja.”

Nemes András 1922. február 13-án szü-

letett Naszvadon, és bár a  sors másként 

rendelte, lélekben naszvadi maradt utolsó 

leheletéig. Megtisztelő volt számomra, hogy 

elmúlt évi, kilencvenedik születésnapi ün-

nepségén, Budakeszin, községünk polgár-

mestere és Holop Feri barátom társaságában 

magam is ott lehettem, s tolmácsolhattuk az 

otthoniak üdvözletét és jókívánságait. Egy 

olyan nagy létszámú társaság, rokonság kö-

rében, ahol szinte mindenki naszvadi volt 

valamiképpen. Most, szinte ugyanebben az összeállításban, a községi hivatal 

vezetőjével kiegészülve, egy dobozka naszvadi földet is sírhantjai közé szór-

va, végtisztességünket róhattuk le koporsójánál. Sokan voltunk 

most is naszvadiak, akik körülálltuk koporsóját.

Nemes András, itthon, Naszvadon, földműves, kétkezi mun-

kás volt. Aztán fuvarosként is dolgozott különböző útépítéseknél. 

Részt vett és meg is sebesült  a  második világháborúban, majd 

a háború utáni években megnősült. Felesége, Paluska Irén, néhány 

évvel ezelőtt távozott az élők sorából. Mária lánya még itt született 

Naszvadon, pár hónapos volt csupán, amikor 1947 augusztusának 

közepén megfürösztötte őt a Nyitra vizében, merthogy naszvadi 

lány nem nőhet fel anélkül, hogy ne fürödne a Nyitrában. Aztán 

augusztus 20-án kitelepítették családját. Számtalan naszvadi csa-

láddal együtt Császártöltésre telepítették őket, szülei ott is vannak 

eltemetve. Fia, Bandi már ott született. Az idegenből jötteket ter-

mészetesen nagyon nehezen fogadta be a faluközösség. Bizonyíta-

niuk kellett keményen, 

hogy nem alábbvalók 

a  helybélieknél. Egy 

ideig a föld lett a meg-

élhetés forrása Császár-

töltésen is. Aztán, hogy 

a család később átkerült 

Bácsalmásra, 1954-től 

1982-es nyugdíjba vo-

nulásáig állatfelcser-

ként dolgozott, tizenhat 

éven át a  bácsalmási 

állatkórházban, majd 

a  helyi termelőszövet-

kezetben. Idős koruk-

ban költöztek lányuk 

közelébe, Budakeszire.

Azok közé tartozott, akik tudták, csak tudásukkal, meg sokszor szinte 

emberfeletti teljesítményükkel tudják bizonyítani egyenlőségüket. Magas, 

egyenes tartású ember volt. A  szó szoros, 

meg átvitt értelmében is. „Mindent elvehet-

nek az embertől, csak a tudását, a becsületét 

és az önbecsülését nem”, szólt egyik leg-

fontosabb intelme gyermekei felé is (Mária 

lánya, gyógyszerészként, magas hivatali be-

osztásból ment nyugdíjba, András fi a jogász, 

egyetemi tanár). Ő negyvenhárom évesen 

szerzett érettségi bizonyítványt a  Kiskun-

halasi Mezőgazdasági Technikumban. „Egy 

emberöltő” című, a  szülőföldhöz való von-

zódásával, örök szeretetével mélyen átitatott, 

2001-ben megjelent önéletírását Naszvad 

Község Polgármesteri Díjával értékelte dr. 

Haris József polgármester, illetve a naszvadi 

önkormányzat. Ma is tisztelettel őrzöm de-

dikációként könyvbe írt sorait; „Németh 

Gyula naszvadi barátomnak szeretettel aján-

lom ezt a könyvet. A sorsunk hasonló, tehát 

meg fogja érteni azt, ami erre a  könyvnek 

a  megírására késztetett. Tisztelettel Nemes 

András.”

A  szülőfaluhoz, Naszvadhoz való örök, 

mélységes vonzódását, kötődését, egyenes 

tartását, emberségét, és mindvégig fütyö-

részős, nótás kedvét a  temetési szertartást 

végző budakeszi plébános is kiemelte búcsú-

beszédében.

Az elmúlt évtizedekben ritkán volt húsvét, 

karácsony vagy naszvadiak találkozója, hogy ő és családja ne lett volna jelen. 

S most, hogy e sorokat írom, nem tudom megállni, hogy ne nyúljak vissza, 

nem is olyan régen, 

ugyanezen lap ha-

sábjain, a  Nemes 

családról írt írásom 

(és Nemes Mária) 

zárógondolatához:

„...tizenkét éves 

voltam, mikor el-

érkezett az a  nap, 

amikor először me-

hettem el szülőfa-

lumba. Karácsony 

volt, és az éjféli 

misére mentünk el 

szüleimmel. Életem 

egyik legnagyobb él-

ménye, talán akkor 

értettem meg szüleim fájdalmát. A világ sok díszes katedrálisát, dóm-

ját láttam, megcsodáltam többszáz éves kis kápolnákat, de a naszvadi 

templom azon az éjszakán a világ nyolcadik csodája volt. Igaznak talál-

tam, hogy kétszer imádkozik az, aki énekel. Azon a karácsonyi éjsza-

kán a naszvadi templomot felvitte az egekig a naszvadiak éneke. Akkor 

láttam apámat először sírni.”

Most viszont, a  szülőfalu ment el Nemes Andráshoz, a  budakeszi 

temető ravatalozójához. A  szülőfalu, Naszvadról, Császártöltésről, 

Rémről, Budapestről, Bácsalmásról, Komáromból, és sorolhatnám még 

honnan. Naszvadiak, családtagok, rokonok, ismerősök könnyezték 

meg Nemes András távozását, vagy szállott imájuk, utolsó Istenhozzád-

juk, lelke után, felfele valahová. Mert, úgy érzem, igaz a gyászjelentésére 

nyomtatott Szent Ágoston-i  idézet: „Istennek köszönjük, hogy miénk 

volt és maradt, mert aki szeretettel szívünkben tovább él, nem halt meg, 

csak távol van.”

 Fotók: Holop Ferenc

Naszvadiak...
Mottó:

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

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

Németh Gyula: Búcsú NEMES Andrástól

Nemes András (1922-2013)
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2013. október 4-én hosszan 

tartó betegség után életének 72. 

évében eltávozott közülünk Vlahy 

Jenő, a naszvadi kézilabda legna-

gyobb alakja, alapítója, edzője, 

vezetője, barátunk, aki az egész 

életét a kézilabdának szentelte.

Tudtam, hogy egyszer eljön az 

idő, amikor elhagy bennünket, de 

bizakodtam benne, hogy ez még 

nagyon messze van. Sajnos, ez 

a nap eljött. Még annyira fáj, még 

annyira zaklatott az ember, hogy 

még lehetetlen róla írni, idézni, si-

kereit ecsetelni, emlékezni. Majd, 

ha eltelik egy kis idő, akkor talán 

könnyebb lesz. Addig is szeretnék 

idézni azoktól, akiket tanított.

Miškovič György



Drága Jenő bá, ...soha el nem múló sze-

retettel és tisztelettel búcsúzok magától, 

sohasem fogom elfelejteni, mi mindent kö-

szönhetek Önnek, azt a rengeteg élményt, 

amit a kézilabda adott nekem. Volt olyan 

korszaka az életemnek, amikor igazán azt 

csinálhattam, amit szerettem, imádtam 

és talán picit tudtam is. Megtapasztalhat-

tam, milyen csehszlovák bajnoknak lenni, 

szlovák válogatottnak lenni, évekig 

az ország egyik legyjobb csapatában 

játszani. Olyan edző volt, aki nem 

csak edzett bennünket, hanem ne-

velt, tanított is és akit minden játékos 

mérhetetlenül tisztelt. Mindig nagyra 

tartottam Önt mint edzőt, mint em-

bert. Mindent köszönök és soha nem 

felejtem el. Nyugodjon békében.

Szűcs Erika


Kedves Jenő bácsi!

Annyi mindent szeretnék monda-

ni, annyi mindenre szeretnék emlé-

kezni, de nemcsak én, hanem sok-

sok tanítványa is.

Ötödik osztályosként kerültünk 

az Ön osztályába és tudtuk, hogy jó 

kezekben vagyunk. Az évek alatt bajnok-

ságokat, kézisulikat, különböző tornákat 

nyertünk, nemcsak belföldön, de kül-

földön is bizonyítottunk (Belgiumban, 

Svédországban, Romániában, Szlovéniá-

ban).

Az edzőtáborokat mindnyájan izgatot-

tan vártuk, hiszen az edzések mellett a szó-

rakozásból is bőven kijutott. Akkor még 

nem tudtuk, hogy ez mennyi munkával, 

felelősséggel jár.

Emlékszem, amikor kedvenc edzőtábo-

runkban, Sóstón voltunk és az esti kime-

nőből késve érkeztünk. Ön hajnalban a be-

járat előtt várt és idegesen fel-alá járkált. 

Éreztük, hogy nagyon mérges, de nem 

szólt semmit. Biztosak voltunk abban, 

hogy másnap kemény edzésünk lesz.

Mindig tudta, hogy mikor mit kell mon-

dani, tenni. Tudta, hogy kinek mikor kell 

a  segítség, támogatás, biztatás. Ha pálya-

választásról, továbbtanulásról volt szó, 

a legjobb ötlettel állt elő, de a fi úügyekben 

is bátran kikérhettük a  véleményét. Töb-

bünknek volt a példaképe.

A  pályára mindig büszkén léptünk, hi-

szen nemcsak nagyszerű szakember volt, 

de még jóképű is. 

Sok csapat irigyelt 

is ezért minket. 

Rengeteg tehetséges 

kézilabdázó nőtt fel 

a keze alatt. Bebizo-

nyította, hogy ebből 

a  kis községből is 

kerülhetnek ki vá-

logatott, világbajnok 

játékosok. Közsé-

günkről szinte egész 

Európában hallot-

tak.

...és akkor bekö-

vetkezett az, amit 

soha senki nem 

gondolt volna. Küz-

delmes nyolc év. 

Betegsége ellenére 

is megmaradt bátor-

nak, erősnek. Mi, akiknek örökké a szívé-

ben fog élni, ezekre a pillanatokra fogunk 

emlékezni: szeretetére, emberségére, mél-

tóságára.

Sajnálom, hogy edzőként már nem 

tudtam a  segítségét kérni, de igyekeztem 

olyan önfeláldozóan, odaadással végezni 

munkámat, mint ahogyan magától láttam, 

tanultam. Szabó Veronika

JENŐBÁ EMLÉKÉREJENŐBÁ EMLÉKÉRE

* Rozmaring 
illatozott e hét keddjén csaknem vala-

mennyi naszvadi legény kalapján. Mikor 

a faluba érkeztünk, a legények kint álltak az 

utcán a templom előtt s ahogy megkérdeztük 

őket az ünnepi rozmaring hétköznapon való 

viselését illetőleg, kiderült, hogy valameny-

nyien lakodalmasok. Aztán egyszercsak az 

öregek is megjelentek, azoknak a dolmányán 

meg örökzöld vagy fenyőgallyacska díszlett. 

Hamarosan 7 - azaz hét - teljes létszámú ci-

gányzenekar is ott termett a  templom előtt. 

Abban a  pillanatban épen, mikor az Isten-

házából kifelé indult a  leginkább fehérné-

pekből álló násznép. S ekkor derült ki, hogy 

mivégre kellett épen hét cigánybanda. Avég-

re, hogy pontosan 7 - azaz hét - naszvadi 

ifj úpár esküdött örök hűséget egymásnak 

ezen az egyetlen napon s  ezeknek mind-

egyike táncraperdülni óhajtott a  templom 

előtt. Nos, a  hét cigánybanda húzta is, hét 

kör alakult a  templom előtt s  mindegyik 

közepén a  legszebb népi táncokat lejtették 

a naszvadi legények s leányok. Mégpediglen 

a  maguk ősi, gyönyörűszép népviseletében. 

Szívet-reszkettető, álomszerűen szép látvány 

volt! Az a  jóleső érzés boldogított bennün-

ket: mégis vannak még falvaink, amelyek 

a  családi fészekrakás gondját örömnek ta-

lálják ezekben a  sok nehézséggel teli, ziva-

taros időkben is s emellett az őseiktől jussul 

rájukhagyott népi szépségeket, kincseket is 

híven dédelgetik...

(Komáromi Lapok, 1943. november 27.)

ANNO.. .
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Naszvad sok citerása, a kicsiktől kezdve egész 

az éltesebb korúakig nagy izgalommal várta 

október 26-át. Erre a  napra tűzték ki idén az 

Országos Citeratalálkozó időpontját, melynek 

megszervezését a  Csemadok Szímői Alapszer-

vezete vállalta magára. A  társrendező, mint 

minden évben, a Szlovákiai Magyar Művelődési 

Intézet volt.

Egy remek hangulatú délutánon vettünk 

részt. Tizenkilenc együttes mutatta be a műso-

rát, átfogó képet adva a Szlovákiában működő 

citeramozgalomról. Naszvad mindhárom je-

lenleg működő - a  különböző korosztályokat 

felölelő - citeraegyüttese részt vett a találkozón, 

mindegyik eredményesen. A  Viza citerazene-

kar nagy közönségsikert aratott, a Sústya citera-

zenekar a zsűri elismerését nyerte el. A Kis Viza 

teljesítményéhez pedig a  többi csoport gratu-

lált. A barátságok ápolása mellett arra is jó a ta-

lálkozó, hogy más együttesek szakmai munká-

jába is bepillantást nyerhetünk. A nagyabonyi 

citerazenekar nagyon szép, kidolgozott műsort 

mutatott be. Túlzás nélkül mondhatom, a cso-

port néhány év alatt az élmezőnybe küzdötte fel 

magát.

Az idén a vándorserleget - a hagyományokkal 

szakítva - az együttesek vezetői közösen szavaz-

ták meg. A  „szimpátiaszavazás” eredménye-

képpen a serleget a százdi citerazenekar vihette 

haza, amely 1999-ben azzal a  céllal rendezte 

meg az első citeratalálkozót, hogy az országban 

működő citeraegyüttesek megismerkedhes-

senek egymással. Az ötlet megmaradt, azóta 

minden évben más-más településen, más-más 

citeraegyüttes vállalja a házigazda szerepét.

„Együttesünk megbeszélte, az idén olyan cso-

korral jövünk, ami a közönségnek tetszik, nem pe-

dig a zsűrinek. Bejött...” - mondta szinte bocsá-

natkérően Borka László, a százdi citerazenakar 

vezetője, mikor a díjat átvette. A szerény szava-

kat és a hangulatos muzsikát nagy tapssal üdvö-

zölte a  jobbára a  fellépőkből álló közönség. Jó 

egészséget kívánunk a százdiaknak a munkájuk 

folytatásához!

A  fesztivál díját, egy saját készítésű citerát, 

idén is Szilágyi Zoltán ajánlotta fel. Nagy örö-

münkre az esélyesek között a Sústya citeraze-

nekar is ott volt. A hangszert a három esélyes 

csoport közül végül a párkányi Pengető cite-

razenekar kapta. Borsi Ferenc, akit zsűrizésre 

kért fel Huszár László, a  Művelődési Intézet 

igazgatója, sajnálatát fejezte ki, mivel a műsor-

ban kevés volt a szólista. Bátorított mindenkit, 

hogy a jövőben merjék egyedül is birtokba ven-

ni a színpadot.

Az ajándékok átadása után a  zsűri szakmai 

tanácsokkal látta el a  csoportok vezetőit, hogy 

a jövőben még színesebb, még élvezhetőbb mű-

sorokkal tudjanak a  színpadra lépni. Közben 

a  nagyteremben a  bőségesen megrakott aszta-

lok mellett -– belefáradva a  beszélgetésekbe, 

tapasztalatcserékbe - a sok muzsikus nótázásba 

kezdett. Az idő későre járt, mire a  Jedlik Ház 

utolsó lámpáját is eloltották Szímőn.

Köszönjük a  létrehozóknak, Huszár Lász-
lónak, Balogh Lászlónak, a  Szlovákiai Magyar 
Művelődési Intézet munkatársainak, a  szerve-
zőknek, SSzímő község önkormányzatának, 
a Csemadok Szímői Alapszervezete tagjainak 
és elnökének, Kantár Évának, valamint a Cse-
madok Érsekújvári Területi Választmányának 
ezt a  kiváló lehetőséget, amikor a  sok citerás 
egy kellemes és tartalmas délutánt tölthetett el 
együtt. -LILI-

2013. november 12-én a Viza citerazenekar tagjai meglátogatták és 

felköszöntötték otthonában Gerhát Vincét 80. születésnapja alkalmá-

ból. A látogatás meglepetés volt az ünnepeltnek, de még ennél is kelle-

mesebb meglepetés volt számára, amikor a fi atalok citerázni kezdtek.

Vince bácsi már 1965-ben citerázott, de abban az időben komoly 

gond volt egy öttagú zenekar összehozni. A nóták hallgatása és a be-

szélgetés közben egyszercsak előkerült Vince bácsi utolsó citerája, és 

hiszik vagy sem, de még játszott is nekünk rajta.

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a citeraszót énekszó is kísérje, és 

már bizony a meglepetésvendégek szeme is többször könnybe lábadt 

a meghatottságtól.

Kívánunk Vince bácsinak erőt, javuló egészséget. -vi-

Engedjék meg, hogy megköszönjem minden naszvadinak, hogy 

eljöttek szavazni a megyei választások első körében. A magyar kö-

zösség jelöltjei Önöknek is köszönhetően 15 fővel lesznek jelen 

a  megyei parlamentben, ahol a  kórházunkról, szociális otthona-

inkról, útjainkról, kulturális támogatásokról dönthetünk majd. 

Elnökjelöltünk, Tomáš Galbavý bejutott a megyei elnökválasztás 

második körébe.

November 23-án a  szélsőségesen nacionalista Szlovák Nemze-

ti Párt által támogatott jelölt ellen méretteti meg magát az MKP, 

a  Most-Híd, az SDKÚ, az SaS, a  Nova és az OKS közös jelöltje, 

Tomáš Galbavý.

Ahhoz, hogy a Komáromi járásba, 

ezen belül Naszvadra befektetések jöjjenek, 

hogy pénzt hozhassunk a régióba, 

hogy Ön is a zsebén érezze a javulást, 

november 23-án 

Tomáš Galbavýra kell szavazni.
Én a  Csemadok járási elnökeként, megyei képviselőként Tomáš 

Galbavýra szavazok november 23-án. Szánjon Ön és gyermeke a kö-

zösségünk jövőjére 5 percet és menjenek el szavazni.

 Petheő Attila

Rendhagyó köszöntő November 23-án 
a jövőnkért szavazzunk 

GALBAVÝRA

XV. Országos Citeratalálkozó SzímőnXV. Országos Citeratalálkozó Szímőn
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A tervek szerint folyt a 2013-as népdalest 

november 16-án, amely a  Rendes zenekar 

hívogató muzsikájával kezdődött. Miután 

elfoglalták a  nézőtér közel 300 ülőhelyét és 

a  balkon is megtelt nézőkkel, Szabó Julcsi 

kivételesen szép csengő hangján népdalokat 

énekelt. Ezután Pémné Bódis Aurélia műsor-

vezető köszöntötte községünk polgármesterét, 

dr. Haris Józsefet, a különböző szervezetek és 

intézmények vezetőit, a népművészeket és vé-

gül, de nem utolsósorban a kedves közönséget.

A műsor kétrészes volt, közel két és fél órás, 

ennek ellenére nem vált unalmassá. Elmond-

ható, hogy pergős, színvonalas, események-

ben gazdag műsort láthatott a  nagyközönség. 

Az első részben a  hazai Sústya citerazenekar, 

a  szintén hazai Kispettyem néptánccsoport 

és a  Kis Viza citerazenekar lépett színpadra, 

majd a szőnyi Duna népdalkör és a Naprafor-

gó citerazenekar. Ezek után a hazai Kispettyem 

mutatta be legújabb koreográfi áját, majd őket 

a vágkirályfai Citerás Éneklőcsoport követte ki-

emelkedően jó műsorral. Az első rész vége fele 

közeledve a köbölkúti Vadvirág táncosai borda-

lokra táncoltak, majd a hazai Viza citerazenekar 

zárta az első részt, nagy közön-

ségsikerrel.

Mindenkinek jólesett a  rö-

vid szünet, ami alatt Csemadok 

vezetőségi tagok hazai ínyenc-

ségekkel és üdítővel kínálták 

a nézőket, majd a Rendes zene-

kar hívogatójára mindenki el-

foglalta a helyét a nézőtéren és 

folytathatódott a  népművészeti 

maraton.

A második részt a hazai Pety-

tyem néptánccsoport kezdte, 

majd a kisudvarnoki női, férfi  és 

a vegyes kar foglalta el a színpadot. Ezek után ismét a hazai Pettyem tért 

vissza a színpadra, ez alkalommal a Rendes zenekar kísérte táncukat. A má-

sodik rész vége fele közeledve Berta Alexandra népművész a Rendes zene-

kar kíséretében lépett színpadra. Alexandra csodálatos hangja nagy tetszést 

váltott ki a közönség körében, amelyet vastapssal mutattak ki. Mint minden 

műsornak, ennek is egyszer vége kellett, hogy legyen, színpadra lépett a ha-

zai Búzavirág vegyes népdalcsoport, mely az egy hét múlva megrendezésre 

kerülő Bíborpiros szép rózsa versenyre készített 

műsorát mutatta be a Rendes zenekar kíséreté-

ben. A műsorvezető köszönő szavaival ért véget 

a műsor a nagyközönség számára. A szereplők 

még órákon át szórakoztak a Csemadok klub-

helyiségeiben, ahová vacsorameghívást kap-

tak a szervezőktől. Ahogyan az lenni szokott, 

a közös nótázás sem maradt el.

A hagyományos, már évtizedek óta meg-

tartott népdalest ez alkalommal különleges-

séggel is szolgált. Születésnapot is ünnepeltek, 

Öt éves lett a Pettyem néptánccsoport. 5 éve 

kezdődött a  néptánctanítás a  naszvadi Cse-

madok berkeiben, amelynek gyümölcsét már 

több alkalommal láthatta a  nagyközönség 

úgy idehaza, mint közelebbi, távolabbi hely-

színeken, ahová meghívást kapott a  csoport. 

Az évfordulóra 

az öt évet átfo-

gó fotókiállítással 

tisztelegtek a  szer-

vezők és persze 

nem maradhatott 

el a  születésnapi 

torta sem. Kezde-

tektől a  Malomsoki 

házaspár, (testvérte-

l e p ü l é s ü n k r ő l , 

Nagy ingmándról) 

gyer mekeink Pista bácsija és Nóra nénije fog-

lalkozik a kis néptáncosokkal. Ezúton is hála és 

köszönet az elvégzett munkáért és azért a csodá-

latos pedagógusi adottságaikért, amellyel napja-

inkban már közel 60 gyermeket visznek közelebb 

a népi kultúra csodáihoz, mindezen túl egyénisé-

geket nevelnek 

a  népművészet 

seg ít ségéve l , 

melynek igazi 

gyümölcse ma 

már látható, 

tapasztalható 

g yermekeink 

mindennapja-

iban.
 -dr-

Výlet do ZOO 
v Győri

Halloween az 
állatkertben

CVČ Nesvady zorganizovalo jed-

nodňový výlet do ZOO Győr, kde 

sme už po druhýkrát zúčastnili na 

hallowenskej noci. Vo vysvietenej 

ZOO okrem zvierat deti mali mož-

nosť stretnúť Drakulu, mohli si za-

súťažiť na jednotlivých stanoviš-

tiach, kde každý súťažiaci na záver 

bol odmenený sladkou odmenou. 

Na kamennom javisku sa zase pred-

stavili žongléri s  ohňom. Deti mali 

nevšedné zážitky.

 

Alžbeta Töltésyová

2013. október 31-én csütörtökön immár 

másodszor „éjszakai” kalandtúrán vettünk 

részt a  győri állatkertben. A  fáklyákkal és 

lámpásokkal megvilágított park rejtelmes 

szórakozást kínált kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt. Drakula gróf is ellátogatott az állat-

kertbe, a legbátrabbak vele is találkozhattak. 

Boszorkányok és szellemek vártak bennün-

ket érdekes és kalandos játékokkal, továbbá 

a bátorságunkat és tudásunkat is kipróbálhat-

tuk különböző versenyeken. Az összes próba-

tételt teljesítő gyermeket édes ajándékokkal 

jutalmazták az állatkert munkatársai. Az esti 

programot tűzzsonglőrök káprázatos műsora 

zárta. Kürti Andrea

„Dalolj, táncolj velünk” népzenei esztrádműsor„Dalolj, táncolj velünk” népzenei esztrádműsor
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V  YMCA Nesvady pracujem s  deť-

mi a  mladými ľuďmi takmer 17 rokov. 

Zmyslom mojej a našej práce je, aby sme 

oslovili deti, aby sme im pomohli neja-

kým spôsobom zaradiť sa do spoločnosti 

a viesť zmysluplný život.

Myslím si, že žijeme vo veľmi zvláštnej 

dobe, kedy akoby na nič nebol čas. Máme 

deti, ktoré treba vychovávať, ale často im 

nerozumieme. Ja sama vnímam to, že deti 

dnešnej doby sú akoby iné. To, čo platilo 

na nich pred 10 rokmi, už dnes neplatí. Proste, je 

to ťažké a  preto by sme vám rodičom chceli po-

núknuť akúsi pomoc. Často sa sami trápime a roz-

mýšľame, prečo je to moje dieťa také, kde som 

spravil chybu... V  projekte „Komunitné centrum 

- Spolu dokážeme viac” sa chceme venovať nielen 

deťom, ale aj vám - rodičom, mamičkám s deťmi 

a pedagógom. Myslím, že je dobré, keď o sebe vie-

me, vieme spolu komunikovať, zdieľať sa, pomáhať 

si navzájom.

Čo je vlastne „komunitné” centrum? Komunit-

né centrum ponúka vzdelávacie prvky, ktorých 

charakter môže siahať od formálnych kurzov po 

rôzne krúžky, workshopy a  voľnočasové aktivity. 

Komunitné centrum má za cieľ priniesť zmenu pre 

jednotlivcov, skupiny a celé komunity.

Čiže, je tu miesto pre vašu iniciatívu, kde VY 

navrhujete, čo je potrebné, čo CHCETE zmeniť 

a SPOLU sa môžeme pokúsiť o zmenu.

V  rámci aktivít pre všetky cieľové 

skupiny prebiehajú od októbra 2013 

do decembra 2014 rôzne diskusie, 

workshopy a  stretnutia s  výbornými 

lektormi - odborníkmi. Taktiež môže-

te využiť odborné poradenstvo, psy-

chologické služby, individuálne pora-

denstvo so psychológom, terapeutom.

Aktuálnu ponuku aktivít nájdete 

na www.ymca-nesvady.sk. Máte dob-

rý nápad? Zavolajte nám na tel.  č. 

0905 490 632. Naše komunitné centrum 

sa nachádza v podkrovných priestoroch 

budovy Sporiteľne, vchod zozadu.

Alžbeta Maglodská, 

Aneta Pinkeová,

YMCA Nesvady
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom 

prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý 

realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slo-

venska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Stať sa prvákom nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. 

Okrem toho, že dieťa musí absolvovať zápis, v ktorom si ho pani učiteľky 

poriadne obzrú a preskúšajú, či už vie všetko tak, aby mohol byť z neho 

„veľký malý žiak”, musí dieťa začiatkom septembra nastúpiť do školy. Zda-

lo by sa, že ako do školy príde a pravidelne do nej chodí, stane sa z neho 

riadny žiak. Nie je to však celkom tak. Je síce prvákom, ale ešte potrebuje, 

aby ho medzi seba prijali jeho starší spolužiaci.

Deviataci, najstarší žiaci našej školy, pripravili pre nich disciplíny, po 

ktorých ich pasovali za žiakov našej školy.

Témou celej imatrikulácie bola: Ríša zvierat. Prváci museli zachraňovať 

vajíčka vtáčikov, ktoré kládli do hniezda, zároveň museli bez pomoci rúk 

zjesť kyslú dážďovku. Nástrahou bol aj nebezpečný krokodíl, vedľa kto-

rého museli prejsť a následne potom vyloviť z  jazierka ryby. Pripravené 

mali vrecia, v ktorých museli skákať, potom podliezť pod liany a nakoniec 

poskladať puzzle. Za splnenie každej úlohy ich čakala sladká odmena. Od-

menou pre deviatakov bola pekná pesnička od ich najmenších spolužia-

kov - prváčikov.

Po splnení úloh nadišlo slávnostné pasovanie. Svojím odtlačkom prsta 

potvrdili sľub prváka, ktorý musia dodržiavať. Na záver si spoločne za-

tancovali.

Našich prváčikov ofi ciálne vítame medzi žiakmi našej školy, želáme im 

veľa chuti a síl do učenia. Mgr. Zuzana Mituchovičová

Foto: Kristína Pivarčiová (IX.A)

Našich prváčikov oficiálne vítame medzi žiakmi našej školy želáme im

p

YMCA Nesvady otvára komunitné centrum!

Imatrikulácia prvákovImatrikulácia prvákov

Bohatá studnica ľudovej múdrosti priam podnecuje k tomu, 

aby sme do nej vždy a znova načierali, hľadali a nachádzali in-

špiráciu k našej ďalšej práci. Máme sa čomu priúčať, máme čo 

obdivovať a je doslova našou povinnosťou chrániť tieto tradície, 

zvyky, obyčaje a prenášať ich z pokolenia na pokolenie tak, ako 

to robili naši predkovia.

Jeseň, ako ročné obdobie v našom poľnohospodárskom regi-

óne ponúka vďačné témy. Tie, ktorými v materskej škole žijeme 

sme vám už, milí čitatelia, v minulom čísle časopisu predstavili. 

Dnes prinášame komentáre a  fotodokumentáciu z ďalších ak-

tivít materskej školy na Sládkovičovej ul. 2 v Nesvadoch, ktoré 

podporili nielen národné povedomie našich detí, lásku a úctu 

k prechovávaným zvykom, tradíciám, k prírode, ale aj takých, 

ktoré prispeli k rozvoju zdravého životného štýlu detí navštevu-

júcich materskú školu a ich environmentálneho cítenia.

Tradície, zvyky a obyčaje 
v živote materskej školy

pokračovanie na str. 10
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Bodkou za októbrovými aktivitami v MŠ bol 

zber papiera. Za výdatnej pomoci rodičov detí 

navštevujúcich MŠ a s manažovaním predsed-

kyne RZ Renáty Csontosovej, sa nám spoločne 

podarilo zozbierať 1 660 kg papiera. So spra-

covaním nám pomohla obecná prevádzkáreň 

a  s  odvozom Štefan Luzsica. Všetkým zúčast-

neným a  tým, ktorí nezištne pomohli sme ne-

smierne vďační. Finančné prostriedky získané 

zo zberu budú určite múdro investované na 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

MŠ a života detí v nej.

So separovaním odpadu ako takého a  pa-

piera sa deti bežne stretávajú v domácnostiach 

a  s  uvedenou problematikou sa zaoberáme aj 

v rámci plánovania cieľov a aktivít v MŠ. Tema-

tika ochrany životného prostredia je našim de-

ťom blízka. V triedach majú umiestnené a ozna-

čené zvlášť koše na zber odpadového papiera 

a  pre iný odpad. Papierom šetríme, zbytočne 

ho nezahadzujeme. Staráme sa o čistotu nášho 

dvora, pomáhame zamestnancom pri nosení 

lístia a  nezahadzujeme, ale zbierame odpadky 

v  okolí MŠ. Pri vychádzkach sa nesprávame 

hlučne. Odpadové materiály ako umelohmotné 

vrchnáky, kotúče od toaletného papiera, kartón, 

kusy látok, prírodniny-gaštany, žalude, listy, ze-

miaky a iné využívame na výtvarné a pracovné 

spracovanie, vytvárame z nich estetické dielka, 

darčeky a pomôcky. Prvým októbrom sme za-

hájili zber umelohmotných vrchnákov.

Mgr. Dana Molnárová,

učiteľka MŠ-Óvoda Sládkovičova 2

Foto: Gabriela Nagyová, učiteľka

Alžbeta Tóthová, učiteľka

Pochod detí a rodičov s blikajúcimi lampión-

mi po známych uliciach obce v predvečer sviat-

ku Všetkých svätých v  strašidelných maskách, 

za hvizdu píšťaliek a prenikavého zvuku verklí-

ka tradujeme v  našej MŠ už od roku 1998. Už 

v  uvedenom roku sme sa rozhodli každoročne 

si pochod zopakovať. Nemali sme v úmysle zra-

diť kresťanské zvyky a presedlať na šamanizmus, 

ani kopírovať americkú tradíciu Halloweenu. 

Chceli sme poukázať na to, že aj naši predkovia 

si z vlastnoručne vypestovaných tekvíc zhotovo-

vali lampáše pre radosť, ale aj pre to, aby nimi 

odstrašili zlých duchov a choroby zo svojho oko-

lia. Nech si tento zvyk vysvetľuje kto chce a ako 

chce, nám to 31. novembra 2013 večer perfektne 

strašilo. Tekvice sme síce zamenili za lampióny. 

Ostali sme však verní tradícii 

strašenia zlých duchov. Ďakujeme 

všetkým, ktorý sa lampiónového 

sprievodu zúčastnili a  vydržali 

šľapať s  lampiónom v ruke až do 

konca (za budovu obecného úra-

du). Ďakujeme rodičom, deťom, 

ktorí sa naobliekali do krásne 

strašidelných kostýmov a pískali, 

výskali, klokotali... duchom a  aj 

bezduchým za zábavu a príjemne strávený pod-

večer. Boli sme raz zas spolu so svojimi najbližší-

mi, cestou k cieľu sme si družne podebatili, pre-

chádzkou po čerstvom vzduchu prevetrali pľúca, 

rozhýbali svaly, pohľadom do výšky sme sa opäť 

pokochali krásou trblietajúcich sa hviezd a roz-

veselili zvedavcov vykúkajúcich z  okien a  spo-

za vrát svojich obydlí. Ďakujeme príslušníkom 

obecnej polície za zabezpečenie bezpečnosti tra-

sy, ochranu a spoluprácu. Prajeme si zdravie, aby 

sme sa mohli tešiť zo vzájomnej prítomnosti detí, 

rodičov, personálu a učiteliek v materskej škole 

a zo spoločných aktivít podobného charakteru.

SOKOLIARI a ich návšteva v našej MŠ bola 

zážitkom pre naše deti možno na celý život. 

Vidieť a  zažiť let dravcov - Plamienky drie-

mavej, Výra afrického a  Orla skalného nad 

našimi hlavami, neskôr ich aj hladkať, nie je 

každodennou udalosťou v  živote dieťaťa ani 

dospelého. Tak sme si toto stretnutie vychut-

nali plným priehrštím a od uja sokoliara sme 

sa o živote vtákov dozvedeli veľa nového a za-

ujímavého. Počítač a  internet sme po návšte-

ve sokoliarov využili na rozšírenie poznatkov 

detí o  ich práci a  živote dravcov. Plamienku 

driemavú sme si zas vyrobili z jabĺčka. Sediac 

v  okne našej triedy nám dlho pripomínala 

krásne strávené odpoludnie s  nadšencami 

dravých operencov - so sokoliarmi z  Považ-

skej Bystrice.

Zdravie je najcennejším darom pre život člo-

veka. Zdravý človek je plný energie, elánu, plá-

nuje si svoj život, napreduje, pracuje, je spokojný 

a pokojný. Zdravie si však treba pestovať, starať 

sa oň a  nepodceňovať jeho význam. Už dieťa 

predškolského veku si je vedomé pocitu zdra-

via, či choroby. Vytvoriť si návyk konzumácie 

čerstvého ovocia, zeleniny, zdravých jedál je jed-

ným zo základných princípov ochrany zdravia. 

I preto hľadáme možnosti, ako hravo a  zdravo 

deťom priblížiť potrebu zdravého stravovania sa 

a správnej životosprávy.

Prvé mesiace školského roka sú okrem odlú-

čenia od rodičov aj zaťažkávajúcou skúškou pre 

imunitný systém detského organizmu. Zmena 

prostredia, pobyt v  kolektíve spôsobujú časté 

šírenie vírusových a infekčných ochorení medzi 

deťmi. Kašeľ, soplíky, záchvaty laryngitídy, zápa-

ly priedušiek, pľúc sú najčastejšie sa vyskytujúce 

detské ochorenia v jesennom období a zároveň 

nočnou morou každej zamestnanej matky. 

Alarmujúca chorobnosť detí v  tomto období 

bubnuje na poplach v radoch lekárov, imunoló-

gov, rodičov, aj učiteliek v MŠ. Preto si dovolím 

pripomenúť nasledujúce skutočnosti. Žijeme 

v regióne, ktoré si samo dokáže vypestovať ovo-

cie aj zeleninu. Naše deti vyrastajú v rodinách, 

kde zeleninová záhrada, ani ovocný sad nie sú 

luxusom, ale samozrejmosťou (aspoň z  časti). 

A predsa. Vysoké percento detí pri nástupe do 

MŠ odmieta konzumovať ovocie aj zeleninu. 

Polievka pre nich nie je jedlom. Pýtajú sa, kedy 

pre nich pani kuchárka uvarí hot-dog, chlebík sa 

paštétou, kedy budú k obedu párky, hamburger.

Pomazánky na chlebíku im málokedy voňajú, 

zeleninové šaláty k hlavnému jedlu idú bokom 

a  ovocné šaláty vynášajú nedotknuté. Situácia 

vhodná na zamyslenie.

Jednou z možností, ako doslova naučiť deti ku 

konzumácii ovocia je zdravé experimentovanie 

so živými surovinami, hra, ochutnávky a práca 

so zeleninou, ovocím. 

V týždni medzi 14-18. októbra (Týždeň zdra-

vej výživy) bolo preto v triedach hlavnou témou 

ovocie a zelenina. Rodičia nás obdarovali kúska-

mi ovocia aj zeleniny zo svojich záhrad. Pani 

učiteľky ich spolu s deťmi umývali, krájali a deti 

si denne a  samé zhotovovali „veselé sendviče”. 

Na chlebíku sa odrazu objavil zeleninový zajko, 

šašo, slniečko, žabka a iné veselé fi gúrky. A tie, 

veru deťom chutili. Z  ovocia sme si zhotovili 

sušené jablká, krájali, strúhali sme ho, pripravo-

vali ovocný šalát. Využili sme ho aj na výtvarné 

a pracovné spracovanie (odtláčanie, dotváranie 

a pod.). I takto sme deti navykali a učili jesť to, 

čo je zdravé a zdraviu prospešné.

Separovanie odpadu a zber papiera

Lampiónový sprievod

SokoliariJeseň a zdravie zo záhrad
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Za krásneho slnečného počasia sa začiatkom 

septembra uskutočnil 2. ročník hokejbalové-

ho turnaja o putovný pohár MO MS Nesvady. 

Na turnaj boli pozvané hokejbalové mužstvá 

z  Hurbanova, Kolárova a  dva domáce tímy 

z Nesvád. Na úvod predseda MO MS Nesvady 

Ľubomír Benča privítal všetky mužstvá, poďa-

koval sa za účasť. Vyzdvihol myšlienku turnaja, 

a  to priateľstvo medzi športovcami a  prehĺbe-

nie dobrých ľudských vzťahov medzi blízkymi 

mestami a  obcou Nesvady. Pri-

pomenul duch fair play 

a  poprial všetkým veľa 

športového šťastia. K  or-

ganizačným pokynom sa 

vyjadril Ondrej Kelemen, 

boli vysvetlené pravidlá 

turnaja a  bolo vhodené 

úvodné buly. Zápasy mali 

fantastickú úroveň, bojo-

valo sa sta by o život. Nikto 

to nechcel samozrejme vzdať 

a  každý deklaroval chuť po 

víťazstve. Hráči sa doslova potili, nakoľko po-

časie pripomínalo stred leta. Výsledky boli po-

merne tesne a  po základnej časti sa do fi nále 

prebojovali domáce mužstvá, a to MO MS Ne-

svady proti HK Nesvady. Finále sa hralo za búr-

livého povzbudzovania publika. Zápas bol dlho 

vyrovnaný, hráči podávali výkony na hranici 

svojich možností. Pár minút pred koncom bol 

stav nerozhodný, 0:0. Nakoniec sa šťastie pri-

klonilo k hráčom MO MS Nesvady, keď víťazní 

gól strelili 3 minúty pred koncom riadneho hra-

cieho času. Takže 2. ročník putovného pohára 

vyhrali a  obhájili minulo-

ročné víťazstvo hráči MO 

MS Nesvady. Druhé miesto 

patrilo hráčom HK Nesva-

dy. Bitku o  3. miesto na-

koniec vyhralo mužstvo 

z  Hurbanova a  odsunulo 

Kolárovo na konečné 

4. miesto. Po odovzdaní 

putovného pohára a vy-

hodnotení turnaja na 

hráčov čakal výborný 

guláš a  občerstvenie. Už teraz sa 

hráči tešia na ďalší, v poradí 3. ročník turnaja. 

Dúfame, že sa vydarí minimálne tak dobre, ako 

tento druhý ročník.

Mgr. Zuzana Račeková

A  Just4keepers futballkapus akadémia 15 éve kezdte meg működését 

az Egyesült Királyság fővárosában, Londonban. Alapítója az egykori an-

gol élvonalbeli Everton kiváló kapusa, Ray Newland. Ez alatt az idő alatt 

a  Just4keepers egy nemzetközi akadémiává nőtte ki magát, amely a  vi-

lág 15 országában foglakozik a  futballkapusok minden korosztályával. 

Slávik Gábor jóvoltából a  Just4keepers kapusakadémia 2013 tavaszától 

Naszvadon is megkezdte működését, ahol a kapusok heti rendszerességgel 

próbálják elsajátítani a védés csínját-bínját.

Októberben falunkban a  Kapusháborúra csalogató plakátok jelentek 

meg. Erre a hirdetésre többen felfi gyeltek és jogosan tették fel a kérdést, 

hogy hogyan és miért fognak a  kapusok háborúzni?! A  Kapusháború 

a Just4keepers kapusakadémia által kifejlesztett játék, melyben a kapusok 

összemérhetik tudásukat. A  játékot két kapus játssza egymás ellen, egy 

18×11 méteres játéktéren. A  mérkőzés 7 percig tart, vagy míg az egyik 

kapus lőtt góljainak száma el nem éri a hetet. Helyénvaló kifejezés, hogy 

elmondani nehéz, ezt látni kell. Röviden összefoglalva egy nagyszerű já-

ték, ami próbára teszi a kapus tehetségét úgy fi zikai téren, mint védés- és 

rúgástechnikai szempontból.

A naszvadi futballpályán október 26-án egy csodaszép napos őszi dél-

után fogadta a közönséget. Déli 12 órától egészen 13 óráig folyt a résztvevő 

kapusok regisztrálása. Szükség is volt ennyi időre, ugyanis a Kapusháború 

legtávolabbi versenyzője egészen Kassáról érkezett. 13 órai kezdettel egy 

rövid megnyitóban Kantár Szilárd, a Just4keepers kapusakadémia szlová-

kiai mentora, valamint Horján Tibor és Slávik Gábor kapusedzők köszön-

tötték a  megjelen-

teket. A nagyszerű 

időjárásnak is kö-

szönhetően kö-

zel 300 ember 

látogatott el 

a  rendezvény-

re. A  megnyitó és a  sorsolás után megkezdődtek 

a mérkőzések. Két pályán, két kategóriában folytak a harcok. Az „A” ka-

tegóriában a 11 éves korig, a „B” kategóriában 11-től 14 éves korig hábo-

rúztak a kapusok. Összesen 28 kapus indult a versenyen, akik Szlovákia 

minden tájáról érkeztek falunkba. Mindkét kategóriában a  három leg-

eredményesebb kapust értékelték. A naszvadi kapusok közül négy kiváló 

tehetség mutathatta meg tudását, mégpedig az „A” kategóriában Vrábel 

Kristián, aki a dobogós 3. helyet szerezte meg magának, a „B” kategóriá-

ban pedig Fabian Michal, Molnár Péter és Juhász Adalbert Áron. Fabian 

Michal és Juhász Adalbert Áron a dicséretes 3. helyet szerezték meg a cso-

portmérkőzések során, míg Molnár Péter a nagyon erős mezőnyben be-

jutott a hat legeredményesebb kapus közé. Fontos megemlíteni, hogy Ju-

hász Adalbert Áron heti rendszerességgel utazik Dunamocsról Naszvadra, 

hogy részt vehessen a kapusedzéseken. Az említett naszvadi kapusok an-

nak ellenére, hogy csak pár hónapja foglalkoznak a Kapusháború játékkal, 

egytől-egyig kiemelkedően helytálltak, Slávik Gábor jogosan lehet büszke 

növendékeire.

A mérkőzések a késő délutáni órákig elhúzódtak, és az eredményhirde-

tés már szinte teljes sötétségben zajlott. Az „A” kategóriában Pecho Pavel, 

az FC Nitra kapusa, míg a  „B” kategóriában KUŠNÍR Marek, az MFK 

Košice kapusa vihették haza Naszvadról a legfényesebben csillogó érmet. 

Minden résztvevő kapus emlékéremmel térhetett haza a tökéletesre sike-

rült nap után. Az érmeket Kantár Szilárd, Slávik Gábor és Horján Tibor 

adta át.

A  Kapusháborúval párhuzamosan folyt a  Gooal Academy futball- és 

tehetségkutató akadémia legkisebbjeinek focitornája is, melyet KANTÁR 

Szilárd és NÉMETH Péter felügyeltek. Látnivalóban ismét nem volt hiány 

a naszvadi futballpályán.

A Just4keepers kapus akadémia ezúton is szeretne köszönetet monda-

ni mindenkinek az önzetlen segítségért, amivel hozzájárultak az esemény 

megrendezéséhez.

 -sg-

Kapusháború NaszvadonKapusháború Naszvadon
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Hokejbalový turnajHokejbalový turnaj Érsek Róbert 
újabb sikere

A  naszvadi birkózóklubban nevelkedett 

15 éves fi ú, Érsek Róbert 2013 szeptemberében 

igazolt át a Dorogi Nehézatlétikai Klubhoz, ahol 

ősztől a  középiskolai tanulmányait folytatja. 

Megnyerte a  ceglédi diákolimpiát, Magyaror-

szág legnagyobb kötöttfogású birkózóversenyét. 

Az egész napos, nagyszabású rendezvényen Ró-

bert a 100 kg-os súlycsoportban indult a maga 

92 kg-os súlyával és 12 versenyzőt utasított 

maga mögé.

Gratulálunk az ifj ú bajnoknak! -gcs-
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Hirdetés – Inzercia
Eladó jó állapotban lévő zongora. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0907/231 105.


Predám klavír v dobrom stave. Cena dohodou. 
Tel.: 0907/231 105.


Régi naszvadi képeslapokat gyűjtök. Tel.: 
0918/104 092.


Zbieram staré pohľadnice Nesvád. Tel.: 
0918/104 092.
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Téli horgászat
Két jóbarát elhatározza, hogy életük-
ben először kimennek a befagyott 
tóra horgászni. Elmennek egy 
horgász-szaküzletbe, és vesznek egy 
doboz csalit, meg egy jégcsákányt, 
majd folytatják útjukat a tóhoz. Fél 
óra múlva visszamegy a boltba az egyik ember:
– Kérek még egy jégcsákányt.
–  Rendben - feleli a boltos. Kicsit csodálkozik 

ugyan, de nem kérdez semmit.
Ismét eltelik fél óra, megint megjelenik a horgász:
–  Kérem az összes jégcsákányt, ami van még a 

boltban!
–  Rendben - válaszolja megint a boltos. - És hogy 

megy a horgászat?
–  Elég rosszul - feleli a férfi . - Még vízre se tudtuk 

tenni a csónakot.

Mosolyra fakasztó

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Rehortová Marianna,  Seszták Viktor



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Zsembera Mária, szül. Bazsó (73), Vlahy 

Jenő (71), Stefankovics Štefan  (73), 

Bombicz István (71), Tóthová Edita (36), 

Gerhát Vilmos (87), Gergő Stanislav (53)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel megköszönjük mindazoknak, 

akik elkísérték utolsó útján - a naszvadi 
temetőben - a 78 éves korában elhunyt

TÓTH Jánost,
és a szeretet virágaival, vigasztaló 

szavaikkal enyhítették fájdalmunkat.
A gyászoló család

Naszvadi Birkózóklub
A  naszvadi Szabadidő-

központ mellett működő 

birkózóklub sportolói 2013. 

október 26-án a  26. Gustav 

Frištenský nemzetközi kö-

töttfogású emlékversenyen 

képviselték falujukat a  cseh-

országi Prostějovban. A  ver-

senyen 12 csapat 97 verseny-

zője vett részt.

A  naszvadi sportegyesü-

letet ezúttal hét versenyző 

képviselte. Újdonságnak 

számít, hogy a  legkisebbek 

is indultak a  külföldi tor-

nán: Haris Ádám a  20 kg-

os, Jelenčič Richard és Bódis 

Mátyás a  28  kg-os, Dudák 

Zsolt a 22 kg-os és Turančík 

Arnold a  24  kg-os súlycso-

portban versenyzett. Közü-

lük ketten állhattak fel a do-

bogóra: Bódis Matyi ezüst-, 

Jelenčič Ricsi pedig bronz-

éremmel büszkélkedhet.

Diákkategóriában Kürti 

Mátyás a 37 kg-os és Gál Bence az 50 kg-

os súlycsoportban küzdött az ellenfelek-

kel. Gál Bence bronzérmet, míg Kürti 

Matyi élete első aranyérmét hozhatta 

haza.

Csapatversenyben a  naszvadiak egy 

ponttal éppenhogy csak lemaradtak 

a dobogóról, a 4. helyen végeztek.

Gratulálunk és további sikereket kívá-

nunk!

Kürti Andrea

Športovci nesvadského zápasnícke-

ho klubu pri CVČ 26. októbra 2013 

reprezentovali našu obec na 26. roční-

ku Memoriálu Gustava Frištenského 

v  Prostějove v  Čechách, na ktorom sa 

zúčastnilo 97 športovcov z  12 športo-

vých klubov.

Z nesvadského klubu bolo sedem sú-

ťažiacich. Novinkou je, že aj najmen-

ší zabojovali o  najlepšie umiestnenia: 

Adam Haris 20 kg, Richard Jelenčič 

a Matej Bódis 28 kg, Zsolt Dudák 22 kg 

a Arnold Turančík v 24 kg váhovej ka-

tegórii. Z nich dvom súťažiacim sa po-

darilo postaviť na pódium - Matej Bó-

dis získal striebornú a Richard Jelenčič 

bronzovú medailu.

V kategórii žiaci súťažili dvaja chlapci 

- Bence Gál vo váhovej kategórii 50 kg, 

ktorý sa vrátil domov s bronzovou me-

dailou a Matej Kürti vo váhovej kategó-

rii 37 kg sa prebojoval až do fi nále, kde 

zaslúžene získal zlatú medailu.

V  súťaži družstiev naši zápasníci sa 

umiestnili len s jednobodovým rozdie-

lom na 4. mieste.

Gratulujeme a prajeme i naďalej veľa 

úspechov!

Andrea Kürti

Zápasnícky klub Nesvady



