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45. VINCE-BÁL45. VINCE-BÁL

Cikkünk a 3. oldalon

Ûzik már a fársángot, Ûzik már a fársángot, 
Bor, muzsika, Bor, muzsika, 

tánc, múlatság, tánc, múlatság, 
Kedves törõdés, fáradság, Kedves törõdés, fáradság, 
Kik hajdan itt múlattatok, Kik hajdan itt múlattatok, 

A közhelyrõl oszoljatok! A közhelyrõl oszoljatok! 
Kongatják a harangot: Kongatják a harangot: 
Ûzik már a fársángot!Ûzik már a fársángot!

Csokonai Vitéz MihályCsokonai Vitéz Mihály
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Posledné zasadnutie nesvadského obecného zastupiteľstva 

v roku 2013 zvolal starosta Jozef Haris na 12. december, čiže iba 

dva týždne po novembrovom pléne, aby uznesenie prijaté na za-

sadnutí a obsahujúce nový rozpočet nadobudlo právoplatnosť po 

15-dňovom zverejnení ešte v starom roku.

Po odpovediach na interpelácie z  minulého mesiaca prišili na 

rad najskôr očakávané fi nálne čísla tohtoročného rozpočtu a  po 

nich rokovali poslanci o  rozpočte na rok 2014 a  prognózach na 

roky 2015 a 2016. V diskusii vystúpila ako prvá hlavná kontrolórka 

Katarína Ferenczová so správou, ktorá obsahovala hlavné charak-

teristiky upraveného rozpočtu. Po nej sa o slovo prihlásil Zoltán 

Takács a uviedol, že na rozdiel od písomného návrhu poslancov 

Strany maďarskej komunity sa zmeny týkajú nielen výdavkov, ale 

aj príjmov, a v rámci výdavkov neboli znížené položky obecného 

úradu, ale dobrovoľného hasičského zboru. Dodal, že ak sa nájdu 

prostriedky na prípadné nároky hasičov, poslanecká skupina sú-

hlasí s takto predloženým rozpočtom.

Ďalší diskutujúci, Zoltán Haris požiadal v mene športovej ko-

misie o zálohu vo výške 3.000 eur na výdavky hádzanárskeho klu-

bu, aby v období do rozdelenia dotácií sa mužstvá mohli nerušene 

pripravovať a hrať zápasy. Schválený budúcoročný rozpočet vyzerá 

nakoniec takto: bežné príjmy 2.294 tisíc eur, príjmy kapitálového 

rozpočtu 818 tisíc eur, príjmové fi nančné operácie 43 tisíc eur. Na 

strane výdavkov plánovaná suma bežných výdavkov je 1.420 tisíc 

eur, výdavkov kapitálového rozpočtu 894 tisíc a  suma výdavko-

vých fi nančných operácií predstavuje 96 tisíc eur. Celková výška 

rozpočtu je teda 3.155-tisíc eur, čo je o 436 tisíc viac ako tohto-

ročný plán a z významnejších zdrojov počíta so zvýšenými príj-

mami zo štátneho rozpočtu, zo športových a turistických služieb 

a z odpadového hospodárstva. Bežné výdavky, s výnimkou niekoľ-

ko málo kapitol, sú tiež nad úrovňou roka 2013. Plánovaná výška 

dotácií pre športové kluby je 30.250 eur, ostatné organizácie môžu 

počítať s celkovou sumou 21.580 eur.

V poslednom riadnom bode poslanci schválili plán práce obec-

ného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky na nasledujúci polrok.

V rôznych bodoch YMCA žiadala predĺženie zmluvy o nájme, 

zastupiteľstvo tejto žiadosti vyhovelo a  kresťanská organizácia 

môže aj ďalších päť rokov užívať svoje klubové priestory v podkro-

ví budovy na Obchodnej ulici č. 28 za symbolické ročné nájomné 

jedno euro.

Aj dvaja podnikatelia podali žiadosti o  predĺženie svojich ná-

jomných zmlúv. Pre Evu Hrabovszkú, ktorá prevádzkuje zmrzli-

nový stánok na Obchodnej ulici, schválilo zastupiteľstvo v zmysle 

príslušného nariadenia nájomné 15 eur/m2, za terasu zaplatí ná-

jomca 6,50 eura a za ostatné plochy 15 centov. Majiteľ SOLID Ne-

svady, s.r.o., bude môcť užívať priestory predajne farby-laky a dro-

gérie na Novozámockej ulici č. 1 rovnako päť rokov a za sadzbu 10 

eur za štvorcový meter. Manželia Oliver a Iveta Lábskyovci majú 

v úmysle kúpiť budovu vo vlastníctve obce - reštauráciu prenají-

manú na Novozámockej ulici č. 35; ich žiadosť poslanci jednohlas-

ne schválili.

Ostávali dve rozpočtové opatrenia, po ich odsúhlasení, na konci 

dve a pol hodiny trvajúceho zasadnutia starosta zaželal príjemné via-

nočné sviatky a úspešný nový rok všetkým obyvateľom našej obce.

 Zoltán Takács

A 2013. esztendő utolsó képviselő-testületi ülését december 12-

re hívta össze Haris József polgármester, mindössze két héttel a no-

vemberi plénum után, mert így az ülésen megszavazott és az új 

költségvetést tartalmazó határozat a kötelező 15 napos közzététel 

után még az óévben hatályba lép.

Az előző havi interpellációk megválaszolása után az idei költség-

vetés várható végleges számadatai kerültek a képviselők elé, hogy 

aztán a következő napirendi pontban a 2014. évi költségvetésről és 

a 2015. és 2016. év prognózisairól tárgyaljanak. A módosított ter-

vezet vitájában először Ferencz Katalin főellenőr ismertette annak 

főbb jellemzőit, aztán Takács Zoltán kért szót és elmondta, hogy 

a Magyar Közösség Pártja képviselőinek írásban benyújtott javas-

latától eltérően a változtatások nemcsak a kiadásokat, hanem a be-

vételeket is érintik, a kiadásokon belül pedig nem a községi hivatal, 

hanem az önkéntes tűzoltó testület költségeit csökkentenék. Hoz-

zátette, hogy amennyiben a  tűzoltók esetleges igényeire meglesz 

a fedezet, a képviselőcsoport elfogadhatónak tartja az előterjesztett 

költségvetést.

További felszólalóként Haris Zoltán a  sportbizottság nevében 

a kézilabda-egyesület működésére kért 3.000 eurós előleget, hogy 

a  csapatok a  támogatások elosztásáig terjedő időszakban zavar-

talanul készülhessenek és játszhassanak. A  jóváhagyott jövő évi 

büdzsé sarokszámai végül ezek lettek: folyó bevételek 2.294 ezer 

euró, tőkebevételek 818 ezer euró, pénzügyi bevételek 43 ezer 

euró. A kiadások oldalán a folyó kiadások tervezett összege 1.420 

ezer euró, a tőkekiadásoké 894 ezer, a pénzügyi kiadásoké pedig 96 

ezer euró. Az összköltségvetés tehát 3.155 ezer euró, ami 436 ezer-

rel több az idei évre tervezettnél, és a jelentősebb bevételi források 

közül a központi adóhányad, a sportlétesítmények és a hulladék-

gazdálkodás bevételeinek növekedésével számol. A folyó kiadások, 

néhány fejezettől eltekintve, szintén magasabbak a 2013-as szint-

nél. A  sportegyesületek részére előirányzott összeg 30.250 euró, 

a többi szervezet összesen 21.580 euróra számíthat.

Utolsó rendes napirendi pontként a képviselő-testület és a főel-

lenőr következő féléves munkatervét hagyták jóvá a képviselők.

Az egyéb ügyek között az YMCA kérte bérleti szerződésének 

meghosszabbítását, ennek a  testület eleget tett, és a  keresztyén 

szervezet újabb öt évig használhatja évi egy euróért az Üzletsor 

utca 28. alatti tetőtérben kialakított klubját.

Szintén ingatlanbérleti szerződése hosszabbítását kérvényezte 

két vállalkozás. Hrabovszky Éva részére, aki az Üzletsoron talál-

ható fagylaltozót üzemelteti, a  megfelelő rendelet értelmében 15 

euró/nm bérleti díjat szavazott meg a testület, a terasz használatá-

ért 6,50 eurót, a fennmaradó területért 15 centet fi zet a következő 

öt évben a vállalkozó. A SOLID Nesvady Kft . tulajdonosa négyzet-

méterenként 10 euróért bérelheti ugyancsak öt évig az Újvári út 

1. alatti festékboltot és drogériát. Lábsky Olivér és Ivett az Újvári 

út 35. szám alatt bérelt és vendéglőként üzemelő községi épület 

megvásárlására nyújtott be kérelmet, amit a képviselők egyhangú-

an jóváhagytak.

Két költségvetési kiegészítés volt még hátra, amelyek után, a két 

és fél órás ülés végén, a polgármester kellemes karácsonyi ünnepe-

ket és eredményes új évet kívánt falunk minden lakosának.

 Takács Zoltán

A testület 
37. üléséről

Z 37. zasadnutia 
zastupiteľstva

Mindenkit érint – Týka sa to každého
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45. alkalommal került megrendezésre 
a Csemadok hagyományos Vince-bálja

Egy bál történelmében 45 év szép kornak számít, ezt bátran ki-

jelenthetjük, s bár voltak mélypontok az elmúlt évtizedekben, az 

elejétől fogva meghatározó része volt a farsangi időszaknak. A le-

genda szerint, ami szájról szájra terjedve maradt fenn napjainkig, 

45 évvel ezelőtt átlagos bálnak tervezték az akkori vezetők. Aho-

gyan annak idején több tucat bál került megrendezésre, úgy az is 

elmondható, hogy az említett korban nagyon népszerű volt a Vin-

ce keresztnév, amely általában apáról fi úra szállt, közülük is a leg-

idősebbre. Hogy a két említett tény mellett miért is lett Vince-bállá 

nyilvánítva az ominózus farsangi mulatozás, nagyon egyszerű oka 

van. Éppen Vince-napra esett az akkori péntek, amely annak ide-

jén a bálok napja volt. Köztudottan az akkori Csemadok-aktivisták 

között is volt Vince bőven, és ahogyan egyre beljebb kerültek az 

éjszakába a  bálozók, és egyre magasabb fordulatra kapcsolt már 

a hangulat, köszönve a jó piros otellónak, az egyik Vince vetette fel 

a lehetőséget, ha már az éjszaka folyamán ennyit kellett inni a Vin-

cékre, nevezzük el Vince-bálnak és az elkövetkezendőkben a Vince 

névnaphoz legközelebb álló pénteki napon legyen a későbbiekben 

mindig Vince-bál.

Hogy mennyire igaz a fenti történet, azt a kedves olvasó dönt-

se el, nagyon nagy az esélye annak, hogy tényleg így volt. Tény, 

hogy 45 éven keresztül, természetesen, az egyes időszakokhoz 

alkalmazkodva, minden évben megrendezték a Vincék bálját. Az 

elején batyus bálként tartották nyilván, melynek a  lényege, hogy 

mindenki batyuba kötve hozta magával a  betevőt és a  különféle 

italokat. A színpadon szólt a zene, akkor még mindenféle hangerő-

sítő nélkül, hiszen minden bálozó ismerte a nótákat, csak hangot 

kellett adni ahhoz, hogy a tánc mellett szóljon a nóta is. Később is 

csak annyiban változott, hogy a batyut felváltotta a kosár, a vonós 

zenekarokat a  tánczenekarok, péntek estéről szombatra tették át 

a bál napját. Később terítő került az asztalra, majd díszbe borult 

a helyi kultúrház bálterme. A legnagyobb változás az 1990-es évek 

végén érte a Vince-bált, amikor már terített asztal várta a vendé-

geket, amelyen megtalálható volt a bor, a sós sütemény, a különbö-

ző üdítők és édességek. Ehhez még aztán nagyon sokáig párosult 

a hazulról hozott fi nomság, aminek köszönhetően roskadásig telt 

asztalok mellett ültek a mulatni vágyók.

Az elmúlt öt évben és napjainkban már természetesnek tűnő igé-

nyesség jellemezte a bálokat, sztárvendégek színesítették a műsort, 

és egyetlen alkalommal sem hiányzott a tánczenekar mellett a ci-

gányzene. Ennek folytatásaként merült fel a jelenlegi vezetőségben, 

hogy ideje lenne megint váltani, hogy még érdekesebb és igénye-

sebb legyen a mára „a farsang éke” névvel fémjelzett mulatság.

Engedve a fantáziának, a farsangi hangulatnak, megszokott kli-

séknek ellenszegülve egy picit fejre állítottuk az eddig megszokot-

takat. A tánczenekar pódiuma lekerült a közönség közé, melynek 

eredménye a közvetlen zenész-közönség kapcsolat, és egyértelmű-

en jót tett a  helyiség különben nem megfelelő akusztikájának is. 

Élvezhetőbb volt a zene, eltűnt a visszaverődések okozta torzítás. 

S mivel a zenekar nem foglalta el a színpadot, így lehetőség nyílt 

arra, hogy ott egy kertvendéglőt alakíthassunk ki, amely döntés si-

keresnek bizonyult. A klasszikus feltálalt vacsorát felváltotta a svéd-

asztalos ellátás. Az Éder vendéglő igényességének is köszönhetően 

kellemes kiszolgálás mellett ínycsiklandozó ételek várták az éhes 

bálozókat, akik többféle sültből, köretből és salátából válogathattak 

kedvük szerint. A vacsora után a desszert sem hiányzott a kínálat-

ból, fi nom sütemények, gyümölcs és gyümölcsös italok sorakoztak 

a díszes asztalon. A látvány és a kínálat kiváló volt, a legtöbb részt-

vevő csak dicsérő szavakkal illette a kezdeményezést.

A művelődési központ előcsarnokában szólt a cigányzene, a bor-

házban a bátorkeszi Amicius pincészet borait kóstolgathattuk, az 

ínyencek pedig a Kontyos gyümölcsborokkal édesíthették életüket. 

S ha még ez sem lett volna elég, a Bon-Bon bárban szinte minden-

féle ital kapható volt.

A bál kezdése 19 órára volt meghirdetve, de már fél hétkor meg-

érkeztek az első vendégek és a következő egy órában már minden 

jelentkező elfoglalta a helyét, miután az ajtóban megkóstolhatták 

a kisüstit, melyet ismételten népviseletbe öltözött népdalénekese-

ink kínáltak az érkezőknek. Cigányzene és a  Pettyem táncos lá-

nyainak kíséretében vonult be minden vendég a táncterembe, ahol 

a visszatérő vendégek meglepett arca egyértelművé tette, hogy le-

het még meglepetést szerezni. A tervezett 20 órás kezdés betartása 

könnyű volt, hiszen addigra minden kedves vendég megérkezett. 

A Pettyem néptánccsoport nyitótáncával kezdődhetett meg a mű-

sor, majd Dobosi Róbert elnök hivatalosan is megnyitotta a bált. 

Ezek után a  tornaljai Unicum Band húzta a  talpalávalót egészen 

reggelig. Közben Magyar Rózsa előadására táncolhattunk, és gaz-

dára talált a  sok értékes díj, melyeket támogatóink ajándékoztak 

szervezetünknek.

Ha röviden szeretnénk jellemezni a  45. Vince-bált, talán elég 

lenne ennyi: telt házas, jól szervezett, jó hangulatú, igényes, a leg-

több részvevő számára kielégítő tartalommal megtöltött farsangi 

mulatság zajlott a naszvadi kultúrházban 2014. január 18-án.

-DR-

Engedve a fantáziának a farsangi hangulatnak megszokott kli
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A zsidóság naszvadi letelepedésének pon-

tos idejét illetően ezidáig nem találkoztam 

releváns, konkrét adattal. A  rendelkezésem-

re álló ilyen jellegű, legrégebbi adatot Fé-

nyes Elek jegyezte le 1851-ben, mely szerint: 

„Naszvad, magyar f. Komáromhoz északra 2 

és 1/4 m.fdnyire a  Nyitra partján. Népessé-

ge 2385 r. katholikus, 7 ágostai és 17 zsidó. 

Katholikus anyaegyház.” A  másik, egy szűk 

évszázaddal későbbi, ám csak hozzávetőle-

ges adat szerint 90-100 zsidót deportáltak 

Naszvadról a  hírhedté vált 1944-es eszten-

dőben. Az viszont már ismert tény, hogy az 

említett 1851-es esztendőben egyosztályos 

egyházi, vagyis katolikus iskolája volt a köz-

ségnek, és hogy ugyanennek az évtizednek 

a  végén épült fel az új, kétosztályos iskola. 

Mindezt csupán azért írom le, mert éppen 

az iskola tanulóinak névsorai szolgálnak bi-

zonyos, ezirányú következtetések levonására 

is szolgáló adatokkal a XIX. század második 

felét illetően. Ezekben a névsorokban ugyan-

is mindvégig megjelölték valamilyen módon 

(nem helyi illetőségű, héber, izraelita, stb.) 

a  nem katolikus vallású vagy nem magyar 

anyanyelvű tanulókat.

Az első ilyen típusú bejegyzés az 1862/63-

as tanévben fordul elő - Püchler Sarolta 

és Beimler Mária pozsonyi illetőségűként 

vannak megjelölve, és nevük alapján kö-

vetkeztet az ember izraelita vallásukra. Ez 

a  két név még megtalálható aztán néhány 

további évben is, ám két esztendővel később, 

illetve az azt követő további év(tized)ekben 

sorra találkozhatunk a  helyi illetőségű, iz-

raelita tanulók neveivel is. Zinger (Singer), 

Vágmann, Kulka, Farkas, Beumler, Róth, 

Weisz, Binéter, Grünstein, Neu, Klökner, 

Reiner, Krausz, Adler (Ádler), Stark, Binetter 

(Binéter), Mandl, Freühaft , Frenhaft  veze-

téknevek bukkannak elő, illetve szerepelnek 

többször is a  századfordulóig terjedő idő-

szakban.

Vezetéknevek, melyek közül több megta-

lálható lesz majd egy alábbi, a  holokausztot 

megelőzően naszvadi illetőségű zsidók (zsi-

dó családok) felsorolásánál, s  vannak, ame-

lyek már nem szerepelnek abban a  felsoro-

lásban, vagyis időközben vagy elköltöztek, 

vagy utódok híján, eltűnt teljesen egy-egy 

családnév. De talán nem érdektelen a  föllel-

hető keresztnevek felsorolása sem ezen idő-

szakból - Antónia, Hermin, Háni, Frantziska, 

Róza, Fáni, Rozália, Magdaléna, Rozál, Luj-

zi, Neszte, Mimi, Regina, Mária, Mór, Náci, 

Henrik, Adolf, Sami (Sámi), Számi, Mini, 

Gyula, Rudolf, Zsófi , Berta, Nándor, Etel, 

Samu, Kata, Ignácz, Ida, Betti, Ilona, Szidi, 

Jolán. Azt hiszem, a felsoroltak közül nagyon 

sok kimondottan jellemző erre a közösségre. 

Nos, nagyjából ennyi, ami az én birtokomban 

lévő adatokból ezt a  fél évszázadot illetően 

kiolvasható ennek a közösségnek a naszvadi 

múltjából.

Ami a  századforduló utáni mintegy há-

rom évtizedet illeti, még az előzőeknél is 

szerényebb ismeretekkel rendelkezem. Lebó 

Sándor visszaemlékezéseire, illetve, annak 

idején egy, anyámék által elmondott törté-

netre tudok támaszkodni. Lebó Sándor fel-

sorolásában az 1889-ben született Neu Sán-

dor egyike a  százötven, első világháborús 

naszvadi áldozatnak. Úgy tudom, az abban 

az időben a falusi nagy kocsmát (a mai Má-

jus 1. téren lévő vendéglő) tulajdonló, idős, 

Neu házaspárnak volt a gyermeke. Szintén 

az ő visszaemlékezéseiben olvashattam ar-

ról, hogy az első világháború idején mint-

egy tizenkét zsidó család élt a  településen, 

és hogy annak befejeztével, a háborúból ha-

zatérő katonák némelyikéből összeverődött 

banda hogyan rabolt ki egy éjszaka folya-

mán több zsidó üzletet is a faluban (Adlerék, 

Bineterék, Deutschék boltját). Szerinte nem A Budinszky-ház, mellette jobbra az Adler-féle ház

A Holländer-ház (zsidó üzlet) egy régi képeslapon

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:

(Adalékok az egykori naszvadi izraelita közösség történetéhez)

Egy eltűnt közösség



5

Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

kimondottan a  zsidók ellen irányult az 

egész, mert az akkori (Vaska nevű) jegyző 

lakását is feldúlták, és a következő éjszakán 

néhány nagygazda portájának kifosztását 

is tervbe vette ez a  társaság, amit azonban 

a  karhatalom közbelépése már megakadá-

lyozott. Az anyáméktól annak idején hallott, 

szinte novellába kívánkozó történet pedig, 

egy Weisz Juliska nevű fi atal zsidó lányról 

szól, akit valamikor a múlt század tízes évei 

táján meggyilkolva találtak meg a  Nyitra 

Csúzréttel szembeni töltésén.

S következzék most egy (minden bizony-

nyal nem teljes) felsorolása azon zsidó csa-

ládoknak, melyek a  deportálását megelő-

zően a  faluban éltek, majd bekövetkezett 

a  deportálásuk is. S  akik közül nagyon-

nagyon kevesen tértek csak vissza. A  lista 

összeállításához Irén nővérem, illetve férje, 

Bódis Gyula sógorom szolgáltatta a legtöbb, 

használható adatot. Bódis sógorom gyerek-

ként a Kis utcában lakott abban az időben is, 

és éppen ezen a helyen volt a naszvadi zsidó 

közösség központja, imaháza. Nos, nézzük 

ezt a felsorolást, amely, még egyszer aláhú-

zom, biztosan nem teljes, ám ezidáig telje-

sebbel jómagam nem találkoztam. A névsor 

nem fontossági, hanem ábécésorrendben 

készült.

Adler Sándor. A  mai baptista templom 

helyén lévő házban lakott az Új utcában. 

A zsidók elhurcolása után a helyi nyilas párt 

ebben a  házban rendezte be irodáját. Elöl 

üzlete volt, lánya a bábaasszony Lujzi néné-

nél lakó zsidó fogorvoshoz ment férjhez.

Baum Ármin. Nedámban lakott, fi ai, 

lányai voltak, egy lánya talán hazakerült 

a koncentrációs táborból.

Baum Zsigmond (Zsiga), a  pék. A  Fel-

ső utcai egykori Kezes-ház első traktusá-

ban volt a  péksége, a  házban hátul laktak 

a Kezesék. Irén lánya került haza a koncent-

rációs táborból, később Krammer Dezső fe-

lesége lett. Egy ideig laktak itt is Naszvadon, 

Irénke néni a  tejcsarnokban volt elárusí-

tónő. Emlékszem, gyerekként többször is 

láttam karján a tetoválást, amiről akkor, ter-

mészetesen, nem sokat tudtam. Úgy tudom, 

később Érsekújvárba költöztek, két lányuk 

volt, közülük a nálam tán egy évvel idősebb 

később kivándorolt Izraelbe.

Dávid. Adatközlőim csak a  vezetékne-

vére emlékeznek, a Felső utcán, az egykori 

Maska-ház helyén lakott, fűszerüzlete volt.

Deutschék. Ez a család (és Fischer Dezső) 

élt legtovább Naszvadon, Andor fi uk és csa-

ládja révén, aki még a háború előtt külföldre 

ment. A háború után állítólag Angliából ha-

zatért, német származású feleségével együtt. 

Naszvadon is vannak eltemetve, felesége és 

Ilus lánya a köztemetőben, ő pedig, utolsó 

előtti temetettként, a helyi zsidó temetőben. 

Sógorom szerint volt egy lánytestvére, aki 

szintén hazakerült a  koncentrációs tábor-

ból, majd egy Handler nevű illetőhöz ment 

férjhez. Pista nevű férfi testvére szintén visz-

szajött az elhurcolásból, akárcsak későbbi 

felesége, Kóbi Joli is. Ők, állítólag kivándo-

roltak Izraelbe. Én, egyéb forrásokból úgy 

tudom, Zoli nevű testvére is volt. Vele mi 

lett, nem tudom. A Deutsch család a jelen-

legi Május 1. tér sarkán lakott, annak az idő-

nek megfelelő konzervgyáruk (paradicsom-

gyáruk) is volt a portájukon, amely kiment 

egészen a Kisutcára.

Eszter néne. Úgy emlékeznek rá, hogy 

batyuzó zsidó asszony volt, egyedül élt az 

egykori Nagypart alatti részen (ma Török 

utca). Feleselni szokott az őt sokszor bosz-

szantókkal, mindenre volt nyomdafestéket 

többnyire nem tűrő, megfelelő, rímekbe fo-

galmazott válasza.

Fischer Dezső. A  mai Bartók Béla utcá-

ban lakott, melyet éppen vele kapcsolatosan 

ma is elsősorban Fischer-utcaként aposzt-

rofálnak a  helybéliek. Egykori háza még 

ma is megvan. Gazdálkodó (Keszi Sándor 

könyvbe foglalt visszaemlékezései szerint is 

jó gazdálkodó) volt, lovai, tehenei voltak, és 

üzlete is. Felesége elpusztult, de ő hazatért 

a koncentrációs táborból. Jó időn át a helyi 

mezőgazdasági termelőszövetkezetben volt 

valamilyen beosztása. A helyi zsidó temető-

ben van eltemetve, utolsóként.

Herskovits Ignác. A Kis utca-Nedám ke-

reszteződésben lévő, egykori, ún. Kucman-

házban lakott annak idején, üzlete is ott 

volt. Állítólag még az elhurcolás előtt elköl-

tözött Naszvadról.

Jakubovits Izidor. Ő volt a  zsidó gyü-

lekezet sachtere és rabbija, a  Kis utcában, 

a Deutsch porta kisutcai végének szomszéd-

ságában. Ebben az udvarban és házban volt 

abban az időben a zsidó felekezet imaháza 

is.

Khon Lipót. Magányosan élő öreg zsidó 

ember volt, az Új utcában, az egykori Tóth 

Lajos-féle házban lakott.

Kóbi Miska. Nedámban lakott, talán két 

gyermeke volt, Joli és Robi. Joli visszajött az 

elhurcolásból, Deutsch Pista felesége lett, 

akivel később Izraelbe mentek.

Mandl. Süket Mandlnak hívták, a  mai 

Rózsa utca és a  Gódor-ház mögötti elága-

zásban lévő ház helyén lakott dr. Mandl La-

jos, orvos. A harmincas években praktizált 

Naszvadon, a mai Méry-féle házban lakott, 

nagyon jó orvosként volt ismert. Mi lett 

vele, nem tudni. (A könnyebb kiejtés végett 

a naszvadiak Mandlinak hívták.) Hogy eset-

leg leszármazottja lehetett-e az itteni, régeb-

bi Mandl-famíliáknak, nem tudom.

Rainer. De az is lehet, hogy Reiner, mivel 

az adatközlők csak fonetikus formában em-

lékeznek a nevére. Öreg Rainerként ismer-

ték, Sáradon lakott, az egykori Fazekas-féle 

házban.

Ha jól számolom, tizenhárom família. 

Teljes vagy hiányos-e a névsor, nem tudom. 

Viszonyítva az elhurcoltak kilencven-százas 

létszámához, azt hiszem, inkább ez utóbbi. 

Ám az a  fentebbiekből egyértelműen kide-

rül, hogy a közösség tagjainak 1944-es de-

portálásával és döntő többségüknek kegyet-

len elpusztításával ez a közösség Naszvadon, 

közösségként, megszűnt létezni. A  túlélők 

közül néhányan visszakerültek ugyan, azt 

azonban mai ismereteink szerint nem tud-

ni, voltak-e közülük túlélők, akik már nem 

Naszvadra tértek „haza”. Aztán, a Krammer 

család elköltözésével, majd Deutsch Andor 

és Fischer Dezső végső távoztával nem ma-

radt egyetlen képviselője sem a  községben 

ennek az egykorvolt közösségnek. A  zsidó 

temető egy része maradt meg mindössze 

Pethágóban, idő próbálta, mohával benőtt, 

lassan málladozó sírköveivel. Többet nem 

nagyon tudni róluk. Esetleg annyit még, 

a  temető szomszédságában lakók szerint, 

hogy időnként még ma is felkeresik a teme-

tőt idegenből jött, magyarul már többnyire 

nem tudó leszármazottak.

Most, hogy e keveset ezen írásban meg-

próbálom összefogni, remélni merem csak, 

hogy eljut majd az írás esetleg olyanokhoz 

is, akik tudnak majd hozzátenni az itt fel-

soroltakhoz. Jó lenne többet is megtudni 

róluk. Illetve, kellene, többet is megtudni 

róluk! Mert naszvadiak voltak ennek az 

egykorvolt közösségnek a tagjai is.
Még van, aki emlékezzen...

Dr. Mandl Lajos - Simonyi Lajos rajzán
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Milí čitatelia!

Vkročili sme do roku 2014. Aký bude? 

Čo nás čaká? Chceli by sme vedieť, ale 

nevieme. Zvládneme to? Budeme mať 

dosť síl a zdravia? Ani to nevieme... Aby 

sme sa správne naštartovali na zdoláva-

nie výziev, potrebujeme povzbudenie. 

Ale aké? Odkiaľ?

Určite poznáte automobil alebo mo-

torku značky Honda. Ale viete, ako táto 

značka vznikla? Alebo si myslíte, že muž 

menom Honda sa jedného dňa posadil, 

navrhol automobil, vyrobil ho a  predal 

miestnemu dílerovi? Nuž nie. Bolo to 

celkom inak.

Na konci tridsiatych rokov 20. storočia 

Soichro Honda vybudoval malú dielňu 

a zároveň ešte chodil do školy. Vytvoril 

návrh piestového krúžku a  svoj nápad 

chcel predať Toyote. Na svojom zlepšo-

váku pracoval tak dlho, že často vo svojej 

dielni aj spával. Šperky svojej manželky 

dal do záložne, aby získal aspoň nejaký 

výrobný kapitál. No, keď svoj výrobok 

Toyote predstavil, inžinieri ho vysmiali. 

Honda sa však nevzdal a po rokoch ďal-

šej driny predsa len s Toyotou uzatvoril 

zmluvu. Ale teraz potreboval továreň. 

Žiaľ, vláda sa akurát chystala na vojnu 

a  tak Honda nemohol získať vhodné 

budovy. On sa však nevzdával a  vyna-

šiel nový spôsob betónovania, ktorý mu 

umožnil postaviť si továreň. Potom ale 

bola jeho továreň dvakrát zbombardova-

ná americkými lietadlami. Bol to koniec 

jeho sna? Nie. Pozbieral prebytočné ben-

zínové kanistre, odložené americkými 

vojakmi, a použil ich na prestavbu svojej 

továrne. Potom ju zasa zničilo zemetra-

senie.

Myslíte si, že ho toto položilo na lo-

patky? Zasa nie. Povojnové Japonsko 

totiž malo nedostatok pohonných látok, 

čo Japoncov nútilo chodiť pešo alebo 

na bicykli. Vytrvalý vynálezca vyrobil 

malý motorček pre svoj bicykel. Keď to 

susedia videli, chceli to tiež. Keďže však 

nemal materiál, poslal list 18.000 riadi-

teľom obchodov s bicyklami a požiadal 

ich o  príspevok na realizáciu nápadu, 

ktorý by mohol Japonsko znova postaviť 

na nohy. Peniaze prišli od piatich tisícov 

ľudí a Honda vyrábal motorčeky pre bi-

cykle. Neskôr to boli motocykle a napo-

kon autá. V súčasnosti je Honda jednou 

z najväčších automobiliek na svete. A to 

všetko vďaka jednému vytrvalému vyná-

lezcovi, ktorý sa nevzdal svojho nápadu, 

presadzoval ho, prispôsobil, keď bolo 

treba, a  vo svojich plánoch pokračoval 

ďalej. Zlyhanie, ktoré neraz zažil, ho jed-

noducho nezlomilo.

Zaujímavý príbeh, však? Iba málokto 

z tých, čo nasadajú do svojej Hondy tuší, 

čo všetko bolo treba podstúpiť a vykonať, 

aby mohli šoférovať svoje auto. Vytrva-

losť je takmer vždy základným prvkom 

k  dosiahnutiu cieľa, ktorý má ozajstnú 

hodnotu. A tu myslím predovšetkým na 

výchovu slušných a zbožných detí, dobré 

manželstvo, zníženie telesnej hmotnosti, 

vybudovanie úspešnej kariéry, založenie 

fi rmy, prekonanie depresie, choroby či 

závislosti, zvládnutie náročnej skúšky. 

Vytrvalosťou sa plnia aj novoročné pred-

savzatia. Vytrvalosťou, v podobe plnenia 

každodenných úloh a povinností. Vytr-

valosťou v  modlitbách a  hľadaní Božej 

vôle pre náš život.

Preto, keď myslíme na to, čo nás čaká 

tento rok, prosme Pána Boha predo-

všetkým o vytrvalosť. Aby nám pomohol 

pevne držať ruku na pluhu a neobzerať 

sa späť. Zamerať sa na to, čo musíme 

vykonať dnes - a rovnako zajtra, pozaj-

tra i naďalej. A verím, že na konci roka 

zistíme, že ten, kto je v snažení vytrvalý, 

neodíde bez odmeny. Ako poznamenal 

W. Churchill: „Som si istý tým, že musíte 

len vydržať a potom zvíťazíte.”

V  novom roku teda prajem všetkým 

vám takúto vytrvalosť a  tiež mnohé ví-

ťazstvá. No predovšetkým vám prajem, 

aby ste vyznávali s apoštolom: „cieľ mám 

vždy pred očami a  bežím za odmenou 

nebeského povolania Božieho v Kristovi 

Ježišovi.” (Fil. 3;14)

Mgr. Mária Popičová

ev. a.v. farárka

Pre dušu
„Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh 
a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.” 

(Lukáš 9;62)



7

Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

HISTÓRIA KONCERT

Január
1823. január 1-jén született 

Kiskőrösön Petőfi  Sándor, költő.

1922. január 3-án született 

Budapesten Nemes Nagy Ágnes, 

költő, műfordító.

1978. január 6-án, több mint 

három évtized után Budapestre 

érkezett a magyar Szent Korona és 

a koronázási ékszerek.

1973. január 10-én 81 ezer 

hektáron alapították meg 

Magyarország első nemzeti 

parkját, a Hortobágyi Nemzeti 

Parkot.

1800. január 11-én született 

Szímőn Jedlik Ányos István, 

fi zikus feltaláló.

1878. január 12-én született 

Budapesten Molnár Ferenc, 

drámaíró, író, publicista.

1847. január 16-án született 

Szklabonyán Mikszáth Kálmán, 

író, újságíró, szerkesztő.

1945. január 18-án szabadult fel 

Pest.

1842. január 20-án született 

Pesten Konkoly-Th ege Miklós, 

jeles csillagász, asztrofi zikus és 

műszerkészítő.

1823. január 21-én született 

Alsósztregován Madách Imre, 

drámaíró, költő.

1823. január 22-én fejezte be 

Kölcsey Ferenc a Himnusz 

megírását. 1989 óta ezen a napon 

ünnepeljük A magyar kultúra 

napját.

1734. január 23-án Pozsonyban 

született Kempelen Farkas, 

a sakkozógép feltalálója, műszaki 

alkotó.

1818. január 30-án született 

Toporcon Görgey Artúr, hadvezér.

1900. január 30-án nyitotta ki 

kapuit a Budai Vigadó.

* Levizsgáztam, s ezzel tanítói váromá-

nyos lettem. A következő, a végleges okle-

velet adó vizsgáig (mely az előzőnél jóval 

nehezebb volt, igaz a  felkészülés is kemé-

nyebb) még két évet kellett tanítani. A má-

sodik évben Naszvadon, Érsekújvár mellett 

kaptam állást. Naszvad Pozsonypüspöki 

nagyságú színmagyar, színkatolikus 

falu volt, amely teljes elszigeteltségében 

(nem volt a  vasúthálózatba sem bekötve, 

12  km-t kellett gyalogolni Érsekújvártól) 

megőrizte népi hagyományait, például pá-

ratlan szépségű népviseletét, melyet akkor 

még mindenki hordott. Olyanok voltak 

vasárnaponként a naszvadiak, mint valami 

virágcsokor: a  fehérrel vagy pirossal sze-

gélyezett szoknyák, drága anyagból varrt 

pruszlikok, a  nyakukban érmék. Házaso-

dási szokásaik terén szigorú kasztrendszert 

tartó gazdag birtokos parasztok lakták 

a  falut. Ezt a  naszvadi évet arra használ-

tam, hogy a német különbözeti vizsgára is 

felkészüljek, mert német tanítói oklevéllel 

nagyobb eséllyel ostromolhattam egy po-

zsonyi állást.

(Schleicher Vera: Egy közép-euró-

pai életút: ami elbeszélhető és ami nem. 

Schleicher Imréné Gáspár Mária [1911-

1995] tanítónő visszaemlékezései. Az Et-

nológiai Központ évkönyve 2006-2007, 

Acta Ethnologica Danubiana 8-9 [2007])

ANNO.. .

Több méter kábel, több ezer watt, mo-

nitorok, refl ektorok, fény- és hangkeverő 

pultok, több órás készülődés, mindez egy 

huszonöt négyzetméternyi színpad kö-

rül, mely a művelődési ház nagytermében 

volt hivatott szolgálni a  HISTÓRIA zene-

kar múlt év decemberében megrendezett 

akusztikus koncertjét. A zenekar tagjai úgy 

döntöttek, hogy az évet 

idehaza zárják egy egész 

estét betöltő előadással, 

az eddig megjelent leme-

zek válogatott dalaiból.

Jó érzékkel állították 

össze a  koncert műsor-

anyagát, a  zenekar éne-

kese, dalszövegek írója, 

Lábszky Olivér elmondá-

sa szerint olyan dalok kerültek előadásra, 

melyek kimondottan alkalmasak az akusz-

tikus előadás módra. A  készülődés folya-

mán továbbá az is kiderült, hogy nyolc év-

nyi szereplés után még mindig van bennük 

némi izgalom a fellépés előtt. A kapunyitást 

követően hét óra után kezdetét vette a kon-

cert, elmondhatjuk, hogy telt ház előtt.

A HISTÓRIA koncertek állandó résztve-

vői nehezen bírták a székhez való kötöttsé-

get, így többször is, úgymond „ülőtáncba” 

kezdtek. Az új dalok, mint a  Tündérkert; 

Jó annak, aki érti; Árva fi llér; Kell egy öreg 

ház mellett többek közt elhangzott a jól is-

mert Kína és a Mit ír az újság? is.

Lábszky Olivér dalszövegeivel, Ágh 

Attila gitárszólóival, Tornóczi Tibor 

herfl izésével, Holop Szilveszter billentyű-

játékával, Haris Csaba gitárjátékával és 

Nagy Csaba dobolásával 

egy igazán összeszokott 

csapat örömzenélésé-

nek lehettünk részesei. 

A  koncert végén a  saját 

szerzemények után az 

LGT  Neked írom a  dalt 

című dalával búcsúztak el 

a közönségtől, ezzel is je-

lezvén, hogy a dalok, me-

lyek a  HISTÓRIA zenei műhelyében szü-

letnek, mindenkié, tehát - nekünk írják. Az 

igazán profi  hang-, fény- és színpadtech-

nikának, melyet az Lstar Kft . és a Dortun 

Kft . biztosított, valamint a  nézőtéren je-

lenlévők jó hangulatának és a szűnni nem 

akaró tapsnak köszönhetően egy fantasz-

tikus koncert élményben lehetett részünk. 

Köszönjük, HISTÓRIA!

Holop Ferenc

(A szerző felvételei)

dö ö k h é

tek előadásra

gy

lyek a HISTÓRIA zenei műhelyében szü

Jaaannuuuáár

Jeles Jeles 
magyar magyar 

napjainknapjaink
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Aj keď už máme fašiangové obdobie v pl-

nom prúde je vždy príjemné si pospomínať 

na najkrajšie sviatky v roku. Aj v roku 2013 

pre vás miestna organizácia Matice sloven-

skej usporiadala cyklus podujatí, ktoré sa 

uskutočnili každú adventnú nedeľu. Popri 

pestrom programe, ktorý si pre nás účin-

kujúci pripravili ste sa mohli občerstviť 

predvianočnými lahodami a spoločne vítať 

Vianoce, ktoré sa k  nám približovali kaž-

dou zapálenou adventnou sviečkou.

Pokoj, radosť, šťastie, láska, spolupat-

ričnosť... upratať všetky chodníčky... ne-

schodné cesty spraviť schodnými, a  tak 

prichystať cestu Pánovi. Priatelia, dúfame, 

že poslanie sme si splnili a vy ste prežili po-

kojné a šťastné Vianoce.

 Jana Pnačeková

Zápis do 1. ročníka 
ZŠ Komenského 
č. 21, Nesvady 

sa uskutoční v dňoch 
5. a 6. februára 2014 

od 13.00 hod. 
do 17.00 hodiny.
Srdečne pozývame 
všetky deti, ktoré 

do 31. augusta 2013 
dovŕšili šiesty rok veku, 
ako aj deti, ktorým bol 

odložený začiatok 
povinnej školskej 

dochádzky o 1 rok.
Tešíme sa na vás.

24. Matičný ples

Vianočný program - 
Perinbaba

Ako sme 
čakali 

Vianoce...

Pozvánka 
na zápisDňa 11. januára 2014 sa uskutočnil v po-

radí už 24. ročník Matičného plesu, ktorý 

tradične usporadúva miestna organizácia 

Matice slovenskej v Nesvadoch.

Po úvodných slovách predsedu MO MS 

Ľubomíra Benču a pestrom programe v po-

daní spevokolu pri MO MS a folklórneho 

súboru z Kolárova už nič nebránilo pleso-

vej zábave. Do tanca nám hrala hudobná 

skupina Brilax, ktorá nenechala nikoho 

chladným a už po úvodných melodických 

tónoch zaplnila takmer celý parket. Keď 

už nohy nevládali, melodické tóny z  har-

moniky Mgr. Nebojsu Popića a  priateľov 

z  folklórneho súboru, ulahodili každému 

uchu... a veru sme 

si aj zaspievali.

Po príjemnom 

s k o n z u m o v a n í 

večere a  uhasení 

smädu lahodným vínom zábava pokračo-

vala až do vyhlásenia tomboly, ktorá vyča-

rila úsmev na tvári nejednému šťastnému 

výhercovi. Po odovzdaní aj poslednej ceny 

zábava, tanec a dobrá nálada pokračovala 

až do skorých ranných hodín. Už teraz sa 

tešíme na ďalší ročník, na ktorom vás radi 

privítame.

 Jana Pnačeková

Už sa stalo dobrým zvykom, že každý rok 

v predvianočnom období žiaci zo ZŠ sloven-

skej pripravia pre svojich blízkych a známych 

vianočný program. Tento rok sa niesol v du-

chu rozprávky Perinbaba.

Úvod patril našim najmenším žiakom, 

ktorí tancovali a spievali o zime. Pri známej 

hudbe z  rozprávky, Jakub - hlavná postava, 

rozsýpal snehové vločky.

Nechýbala ani Alžbet-

ka, ktorá na pódium prišla 

s druhákmi, ktorí tancova-

li na známu pieseň „Páslo 

dievča pávy”. Keď zazneli 

tóny rezkej melódie, to už 

prichádzal ľudí pobaviť 

cirkus v podaní piatakov. Prváci zatancovali 

a  zaspievali a  ako malí mlynári sa postarali 

o to, aby ľudia mali dosť múky na pečenie via-

nočných koláčov. S ôsmakmi sme sa ocitli na 

predvianočnej rybačke.

Šiestačky zatancovali anjelský tanec 

a  všetkým ukázali v  podobe veľkého srdca, 

že Vianoce sú sviatkom lásky, pokoja, dobra 

a rodinnej pohody. Nasledoval príhovor pani 

riaditeľky a  deviataci zavinšovali vianočné 

vinše. Na záver Jakub s Alžbetkou zatancovali 

tanec Kvetový sneh spolu s  ostatnými účin-

kujúcimi.

Hostí čakal nielen skvelý 

program, ale i práce našich 

žiakov. Vo vstupnom ves-

tibule si mohli zakúpiť za 

symbolickú cenu vianoč-

né ikebany, ktoré vyrábali 

naši žiaci a, samozrejme, 

pre hostí napiekli šikovné 

žiačky chutné vianočné „Dorotkino pečivo”.

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a pri-

šli si pozrieť vystúpenie našich žiakov.

Mgr. Zuzana Mituchovičová

Foto: Foto Asztalos

á i li ži čk h é i
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ANYUKA! Amikor a szíved alatt 

hordtad, magyarul gondoltál rá. 

Amikor már növekedni kezdett, 

megmozdult, magyarul suttogtál 

hozzá szerető szavakat. Amikor 

megszületett, 

magyarul rebegtél imát 

az egészségéért, hálát az életéért. 

Később magyarul mondtál neki 

mesét, verset, éneket, oktattad, 

korholtad, vezetted az élet dolga-

ira. Első szava a  tiéd volt - a  szó, 

melyet egykor Te is édesanyádtól 

hallottál először. Minden, amit tud 

a  világról, az életről, Tőled kapta. 

A szavad, a nyelv, melyen a tudást 

átadtad számára a  biztonság, az 

örök tájékozódási pont.

Fundámentom, melyre építeni 

lehet. Most, hogy felcseperedett, 

miért küldenéd őt idegen nyel-

vű közegbe? A  szlovák csak egy 

nyelv a  sok közül, melyet az élete 

során könnyedén elsajátíthat, akár 

más nyelvekkel együtt. Egy idegen 

nyelv ismerete azonban önmagá-

ban nem belépő a  sikeres életbe. 

Az igazi sikert a jól beágyazott tu-

dás, az ismeretek összekapcsolása, 

alkalmazása, a  helyzetfelismerés, 

problémamegoldás jelentik. Mind-

ezeket pedig legjobban a  Te nyel-

veden tudja elsajátítani - a nyelven, 

melyet már magzat kora óta érzé-

kel, a  nyelven, amely számára az 

egész világot jelenti. Sikert, érvé-

nyesülést kívánsz gyermekednek? 

Taníttasd őt továbbra is az anya-

nyelvén!

Boldoghy Olivér

Novoročná lyžovačka
Zimnú lyžovačku sme zorganizovali od 2. januára do 5. januára 

2014 na naše obľúbené miesto, na Moravu do Hornej Bečvy. Tento 

rok sme sa ubytovali v  trojhviez-

dičkovom hoteli „Mesit”, ktorý 

nám ponúkol príjemné ubytovanie 

v chránenej krajinnej oblasti „Bes-

kydy u priehrady” s polpenziou.

V  hoteli sme mali možnosť za-

plávať si v bazéne, relaxovať vo ví-

rivke, zahrať si stolný tenis, stolný 

futbal, šípky... Po večeroch sme 

vysedávali v  spoločenskej miest-

nosti, kde sme si s účastníkmi za-

hrali spoločenské hry alebo sme sa 

rozprávali o  denných 

zážitkoch, ktoré sme 

prežili na svahu.

Snehu bolo síce 

málo, ale napriek tomu 

sme sa cítili dobre 

a  zmysluplne sme vy-

užili prvé dni nového 

roka.

Andrea Kürti

Újévi síelés
2014. január 2-től január 5-ig újévi síelésen vettünk részt a va-

rázslatosan szép Morva-Beszkidekben. Szállást a  háromcsillagos 

Mesit hotelben foglaltunk, 

ahol a  fárasztó síelés után 

a  szaunában és a  pezsgőfür-

dőben mindenki kedvére ki-

pihenhette magát. Aki nem fá-

radt el a síelésben, az úszhatott 

a hotel medencéjében, lehető-

ségünk volt asztaliteniszezni, 

csocsózni, biliárdozni.

A legkisebbek a babakuckót 

vették birtokba, a  nagyobbak 

a  játékteremben szórakoztak, 

ahol az XBOX já-

tékai voltak a  ked-

venceik.

Hóból ugyan 

kevés volt, de a  jó 

hangulatot ez sem 

rontotta el, kelle-

mes élményekben 

volt részünk.

Kürti Andrea

Az anyanyelvi oktatáshoz minden gyereknek joga 

van, és szerkesztőségünk minden tagja azonosul az-

zal a  nézettel, hogy kötelességünk segíteni meghoz-

ni a  jó döntést. Az iskolaválasztás és a  beíratás előtt 

különböző szórólapok jelennek meg, minket azonban 

ezeknél is jobban megszólított Boldoghy Olivér szív-

ből jövő írása, amit most önökkel is megosztunk.

hozzá szerető szavakat. Amikor 

megszületett,

magyarul rebegtél imát 

j

Centrum voľného času Nesvady - Szabadidőközpont Naszvad

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady - Naszvad

BEÍRATÁS AZ ISKOLÁBA
Időpont:

2014. február 5., szerda - 12.00 órától 17.00 óráig

2014. február 6., csütörtök - 12.00 órától 17.00 óráig.

Helyszín: 

a naszvadi magyar nyelvű Alapiskola

Kedves Szülők, leendő elsősök!

-  Az első évfolyamra történő beíratáskor 

a  gyermek nevére kiállított születési anya-

könyvi kivonatot, valamint a szülő személy-

igazolványát, ill. indokolt esetben a  gyer-

mek törvényes képviselőjéről szóló bírósági 

végzés fénymásolatát kell bemutatni.

-  A beíratáson a gyermekkel a leendő osztály-

főnök és a napközis nevelőnő foglalkozik.

-  A foglakozás ideje alatt jelen van a speciális 

pedagógus, akihez az érdeklődők tanácsért 

fordulhatnak.

-  A  várakozás alatt a  szülők bejegyeztetik 

gyermekük adatait az Alapiskola adatbázi-

sába.

-  Bepillanthatnak az első osztályos tanköny-

vekbe, elolvashatják az iskola rendtartását, 

az iskola újságját és megnézhetik az elsősök 

munkáit is.

-  A felvételről első fokon az iskola igazgatója 

dönt, melyről írásos határozat készül.

SOK SIKERT AZ ÚJ TANÉVBEN!

Beiratkozás előtt
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3. diel
 Pôžičky a úvery II.
V dnešnej dobe je do očí bijúce obrovské 

množstvo reklám ponúkajúce pôžičky. Môže 

sa nám zdať, že úvery sú ľahko dostupné ho-

cikomu.

Už je to tak
Každá fi nančná inštitúcia si dopredu 

určí, aké riziko je ochotná vziať na seba 

v  oblasti poskytovania úverov. Od 

danej inštitúcie môžeme dostať 

úver len v  tom prípade, ak je risk 

našej situácie pod touto dopredu sta-

novenou hranicou.

Ak vidia, že svoj dlh sme schopní splatiť 

bez problémov, s  radosťou nám poskytnú 

úver, veď takto produkujú zisk. Ak však 

naša fi nančná situácia predstavuje pre nich 

príliš veľké riziko, ihneď nás odmietnu. Zo-

pár fi riem žiada od ľudí vo fi nančnej ties-

ni zábezpeku s  nepomerne vysokou hod-

notou. Tieto fi rmy majú väčšinou bočné 

úmysly.

Ako to funguje
Na začiatku procesu nám dajú ponuku, 

za akých podmienok by sme dostali pôžič-

ku v danej situácii. Táto ponuka závisí od 

výšky požadovanej sumy, našich príjmov, 

výdavkov, počtu nami vyživovaných osôb, 

od zábezpeky, doby splatnosti, aktuálnych 

úrokov a od rôznych poplatkov.

Najväčšiu šancu majú ľudia s  pravidel-

ným príjmom z  pracovného pomeru, ale 

dnes môžu dostať úver už aj dôchodcovia. 

Nemajú problémy ani podnikatelia s vyká-

zateľným ziskom. Ak máme aj spoludlžní-

ka a úver je zabezpečený nehnuteľnosťou, 

dostaneme ho ešte ľahšie a s  lepšími pod-

mienkami. 

Reklamy nám ponúkajú už aj pôžičky bez 

dokladovania príjmu, stačí občiansky pre-

ukaz. Nezabúdajme však, že aj v  tomto 

prípade majú fi nančné inštitúcie všetky 

potrebné údaje k tomu, aby mohli skontro-

lovať naše príjmy.

Ak sme s ponukou spokojní, ďalším kro-

kom je podanie žiadosti, potom schvaľova-

nie. Väčšinou treba priložiť aj potvrdenie 

o  pracovnom pomere, v  prípade dôchod-

cov výmer zo Sociálnej poisťovne a/alebo 

výpisy z bankového účtu s prichádzajúcimi 

príjmami. Podnikatelia potrebujú potvrde-

nie z daňového úradu o ročnom zisku.

Našu doterajšiu platobnú disciplínu ove-

rujú vo viacerých databázach, z  ktorých 

sa dozvedia aj to, aké úvery splácame mo-

mentálne ako aj výšku mesačných splátok. 

Skontrolujú sa aj naše príjmy - údaje uve-

dené v žiadosti zamestnancov a dôchodcov 

sa overujú v databáze Sociálnej poisťovne.

Ak fi nančná inštitúcia nie je pri schvaľo-

vaní s  niečím spokojná, našu žiadosť buď 

odmietne alebo nám ponúkne úver 

s  inými parametrami. Ak je však 

všetko v  poriadku, postupujeme 

do fázy čerpania úveru. V  tejto 

fáze sa kladie dôraz na zabezpe-

čenie úveru.

Po vybavení všetkých potrebných poiste-

ní, prípadne záložných práv, nám úver vy-

platia. Od tejto chvíle fyzické osoby ručia 

za poskytnutý úver celým svojím majetkom 

- aj svojou nehnuteľnosťou, bez ohľadu na 

to, či je alebo nie je na nej záložné právo.

Pri kúpe nehnuteľnosti alebo stavebnom 

úvere s  postupným čerpaním je situácia 

ešte zložitejšia, preto je vhodné využiť po-

moc odborníka.

Rok plný úspechov vám želá

 Henrietta a Zoltán Dobosi

Ide o peniaze

3. rész
Kölcsönök és hitelek II.
Manapság feltűnően megszaporodtak 

a  kölcsönöket kínáló reklámok. Úgy tűn-

het, mintha a  hiteleket bárki könnyedén 

megkapná.

Ez van
Minden pénzintézet előre eldönti, hogy 

mekkora kockázatot hajlandó vállalni a hi-

telezés terén. Csak akkor kaphatunk köl-

csönt az adott pénzintézettől, ha a mi hely-

zetünk kockázata az előre meghatározott 

határ alatt van.

Ha úgy látják, hogy gond nélkül vissza 

tudjuk fi zetni, akkor örömmel adnak ne-

künk kölcsönt, mert ebből termelik a hasz-

not. Viszont ha a pénzügyi helyzetünk túl 

magas kockázatot jelent, akkor simán el-

utasítanak. Néhány cég aránytalanul nagy 

értékű fedezetet kér bajbajutott emberek-

től, többnyire hátsó szándékkal.

Hogy is megy ez
A  folyamat elején egy becslést kapunk, 

hogy milyen feltételekkel kaphatnánk hi-

telt az adott körülmények között. Ennél 

az ajánlatnál fi gyelembe veszik a kért ösz-

szeget, bevételeinket, kiadásainkat, az el-

tartandó személyek számát, a fedezetet, fu-

tamidőt, az aktuális kamatokat és az egyéb 

fi zetendő illetékeket.

Legjobb esélyük a  rendszeres fi zetésből 

élőknek van, de manapság már a  nyugdí-

jasok is kaphatnak kölcsönt. A magánvál-

lalkozók kimutatható nyereségét is gond 

nélkül elismerik. Ingatlanfedezettel és 

adóstárssal könnyebben és jobb feltételek-

kel juthatunk hitelhez. A bevételkimutatás 

nélküliként reklámozott kölcsönöknél álta-

lában elég bemutatnunk a személyazonos-

sági igazolványunkat. Azonban ilyenkor is 

a pénzintézetek rendelkezésére áll az összes 

szükséges adat, amivel ellenőrizhetik bevé-

teleinket.

Ha megfelelőnek tartjuk a  kapott aján-

latot, akkor következik a  hitelkérvény be-

adása, majd elbírálása. Többnyire igazolást 

is kérnek a munkaviszonyunkról, nyugdí-

jasok esetében a  szociális biztosítótól, és/

vagy bankszámlakivonatot a beérkező be-

vételekről. Magánvállalkozók esetében az 

adóhivatalnak kell igazolnia az elért éves 

nyereséget.

Eddigi törlesztési fegyelmünket több 

adatbázisban is ellenőrzik. Ezekből az is lát-

szik, hogy milyen kölcsönöket törlesztünk 

éppen, mekkora havi törlesztőrészletekkel. 

A hitelezők a bevételeinket is leellenőrzik. 

A  munkavállalók és nyugdíjasok kérvé-

nyén megadott bevételek nagyságát a szo-

ciális biztosító adatbázisával vetik egybe.

Ha a  pénzintézet valamivel nem elége-

dett az elbíráláskor, akkor vagy elutasíta-

nak, vagy más hitelkonstrukciót javasol-

nak. Ha mindent rendben találtak, akkor 

a hitelfolyósítási fázisba lépünk. Ekkor már 

a hitelfedezetre fi gyelnek a pénzintézetek.

A kért biztosítások, esetleg jelzálog elin-

tézése után a hitelt átutalják a számlánkra. 

Ettől a  ponttól kezdve a  fi zikai személyek 

az egész vagyonukkal felelnek a felvett köl-

csönért. Az ingatlanukkal is - akkor is, ha 

nincs rajta jelzálog.

Ingatlanvásárláskor vagy építkezés rész-

letekben történő fi nanszírozásakor a hitel-

felvétel folyamata ettől bonyolultabb, ezért 

érdemes szakember segítségét igénybe 

venni.

Sikeres évet kíván önöknek

 Dobosi Henrietta és Zoltán

Pénzről van szó 
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2014-ben is az év elején, január 11-én, került megrendezésre 

Naszvadon a  Polgármester Kupa. Nagy örömmel vettük a  decem-

ber közepén érkezett meghívást a rendezvényre, így az előző év vége 

a felkészülés jegyében telt.

2011-ben vettünk részt 

először a  tornán. Akkor 

számunkra szokatlan volt 

a futsal labda, és azóta sem 

sűrűn találkoztunk ezzel, 

így decemberben kezdtük 

magunkat hozzászoktatni 

ehhez a focihoz. Az év végi 

ünnepeknek köszönhető-

en a  kondíciónkon is volt 

mit javítani, közös edzé-

sekkel próbáltunk formá-

ba lendülni. Az általunk 

sikeresnek ítélt felkészülési 

időszak végén végre elér-

kezett az utazás időpont-

ja. A  nagy távolság miatt 

már pénteken elindultunk 

a Polgármester Kupa elhó-

dításáért.

A kora délutáni indulást 

követően gyorsan legyűr-

tük az előttünk álló távolsá-

got, így egy kicsivel 17 óra 

előtt megérkez-

tünk Naszvadra. 

A  fogadtatásunk 

- a  korábbi évek-

hez hasonlóan - 

nagyon szívélyes 

volt. Jó volt ismét 

látni a  rég nem 

látott arcokat. 

A vacsoráig a szál-

lás elfoglalásával, 

kötetlen beszél-

getéssel múlat-

tuk az időt, majd 

a  felsőszentiváni 

csapat érkezését 

követően elfo-

gyasztottuk a  va-

csorát.

Köszönhetően 

a helyiek szívélyes vendéglátásának, hamar elfelejtettük az út fáradal-

mait, az Aranyfácának és a  Becherovkának köszönhetően gyorsan 

akklimatizálódtunk. A vacsorát követően egy kis kirándulást tettünk 

a településen, majd nyugovóra tértünk.

Szombaton reggel kipihenve vártuk a torna kezdetét. Az előzetes 

várakozástól eltérően nyolc csapat helyett - Kiskőrös csapata lemond-

ta a részvételt - csak hét nevezett, így a korábban két csoportosra ter-

vezett tornán minden csapat játszott mindenkivel.

Ennek köszönhetően a küzdelmek teljesen nyílttá váltak, minden 

csapat a  lehető legtöbb pont összegyűjtésére törekedett, a  két cso-

portra jellemző taktikázások értelmüket vesztették. Nagy meglepe-

tésre az első helyre is esélyes helyi csapat vereséggel kezdett, minden-

ki számára jelezve: itt ma bárki győzhet!

És a győzelem nem is maradt el! Minden csapat nyert, hiszen volt, 

aki a pontokat gyűjtötte, míg mások a  tapasztalatokat; a győztesek 

örültek, a vesztesek bizakodtak, hogy majd a következő meccs!

Számunkra a torna nagyon jól kezdődött, az első meccset sikerült 

megnyernünk, de ettől 

kezdve sem a  taktikai 

tanácsok, sem pedig 

a  mértékkel fogyasz-

tott sör nem hozta meg 

a  kívánt eredményt, 

három ponttal kellet 

beérnünk a  torna vé-

gén. Sajnos, a  „végvá-

rak harcában” is alul-

maradtunk, ugyanis 

Felsőszentiván nagy 

csatában 2:1 arány-

ban győzelmet aratott 

felettünk. Talán egy 

kis szerencsével és na-

gyobb odafi gyeléssel 

még gyűjthettünk vol-

na pontokat, de ez el-

maradt. Viszont feled-

tette ezt a rendkívül jó 

hangulat, az izgalmas 

meccsek, a  szünetek-

ben folytatott baráti 

beszélgetések.

A torna végéhez 

közeledve kezdett 

körvonalazódni 

a végeredmény.

Felsőszentiván 

csapata rendület-

lenül tört előre, 

mindössze egyet-

len vereséggel 

lett - 15 ponttal 

- a  torna győz-

tese. Mögöttük 

végzett 12 ponttal 

Nagyigmánd csa-

pata. A  dobogó 

harmadik fokára 

a  naszvadi School 

BOYS csapata áll-

hatott 10 ponttal.

Negyedik lett a Sport Klub Naszvad, ötödik lett a Slávia Naszvad. 

Mindkét csapat 8-8 pontot gyűjtött, de a  Sport Klub szerzett jobb 

helyezést a tabellán (több rúgott gól). Hatodik helyen végzett a Rémi 

Öregfi úk, hetedik lett a Fekete Team Naszvad.

A tornáról elmondható, hogy a csapatok rendkívül sportszerűen 

játszottak, a játékvezetők jól végezték a dolgukat, így mindenki kelle-

mes élményekkel távozott a tornáról. A Rémi Öregfi úk nevében gra-

tulálunk Felsőszentiván csapatának a győzelemhez! Köszönetünket 

fejezzük ki a szervezőknek a körültekintő szervezőmunkáért, a szívé-

lyes vendéglátásért! A résztvevő csapatoknak köszönjük a sportszerű 

játékot!

 Dudás László, Rémi Öregfi úk

Fotó: Holop Ferenc

Polgármester Kupa NaszvadonPolgármester Kupa Naszvadon

Rém csapata

A győztes felsőszentiváni és a naszvadi Öregfiúk csapata
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Farsang
–  Pistike, te minek 

öltöztél be?

– Csak.

Kisfi ú készül az idei 

farsangra.

–  Apa! Apa! Én idén sírnak szeretnék 

öltözni.

– Na de kisfi am, tavaly lánynak öltöztél.

–  Tudom apa! De idén sír szeretnék 

lenni.

–  Na, de kisfi am! Bolond, aki sír egy lány 

után.

Mosolyra fakasztó

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Mlynár Márk, Mlynár Máté, 

Oršolić Katarína, Kezesová Nela 



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Patrik Klotton –  Gabriela Vargová



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Baraňaiová Erika (32), Nemes Júlia, 

szül. Mátyus (72), Nemes Tibor (48), 

Bódis Boldizsár (86), Bódis Rozália, 

szül. Bondor (82), Baji Erzsébet, 

szül. Csontos (92), Gerhát Vince (80)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékeztünk 2014. január 

8-án halálának első évfordulóján 

TÓTH 
Jánosra.

Szerettei: felesége Vali, 
fi ai Jani, Marián, 

lányai Andrea, Linda, 
menye Sári és unokája Janika


