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A testület
38. üléséről

Z 38. zasadnutia
zastupiteľstva

Az új év első képviselő-testületi ülésén, január 30-án tizenegy
pontról határoztak a képviselők, akik közül ketten - Dibusz János
és Sárai Ladislav - nem vettek részt az ülésen. A napirend gerincét
a községi intézmények és szervezetek éves beszámolói képezték. Először a községi rendőrség munkájának összefoglalójával foglalkoztak
a képviselők. A vita során Pataky Erzsébet az egyre gyakoribb biciklilopásokra hívta fel az illetékesek figyelmét; mint elmondta, egy hét
leforgása alatt hat kerékpár eltűnését jelezték a lakosok.
A testület ezután a költségvetési szervezetek (a kifejezés alatt az
oktatási intézményeket kell érteni) beterjesztett anyagát tekintette át, ezek - a többi szervezetéitől eltérően, melyek a múlt évben
kifejtett tevékenységet is taglalták - csak gazdasági elszámolások
voltak. Bevezetésképpen a polgármester megjegyezte: míg a két
alapiskolának közvetett hatáskörű fenntartója a község, addig
a szabadidőközpont működtetése közvetlen kompetenciájába tartozik. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy csak közvetítő szerepe
van az iskolák finanszírozására szánt állami pénzeszközök folyósításánál, a szabadidőközpont viszont a falu pénzéből gazdálkodik,
ami a központi adóbevétel községünkre eső részéből származik.
A következő három napirendi pont tárgya a támogatott intézmények éves jelentése volt. A közhasznú szolgáltató vállalat, megszokott nevén a kisüzem, a művelődési központ és a hotelt, a sportcsarnokot és a futballpályát magában foglaló sportkomplexum - ez
a három gazdasági egység, és az egyes jelentések a 2013. évi elszámolás és a tételesen felsorolt eredmények mellett az adott szervezet ez évi költségvetésének tervezett felhasználását is tartalmazzák.
Ami a számok nyelvén annyit tesz, hogy az egyéb, saját bevételeken
kívül a kisüzem 143.397 €-s, a kultúrház 70.000 €-s, a sportkomplexum pedig 55.000 eurós községi támogatásra számíthat az idén.
Öt egyéb pont következett. Bazsó Andrással 2015 júliusáig lakásbérleti szerződést hosszabbítottak a községi elöljárók, utána
jóváhagyták a Dortun, TKK-SK és a Marlyn korlátolt felelősségű
társaságok beadványában kérteket: az első cég 4 euróért az eddig
használt Újvári úti magtárépület felső szintjét bérli majd, a két
utóbbi társaság pedig a másik épület földszintjéről az első emeletre
költözik. Lakatos Milán részére ingatlanbérletet hagyott jóvá a testület évi és négyzetméterenkénti 22 euróért az Üzletsor 7. sz. alatt.
Az utolsó pontban a faluban működő civil szervezeteknek nyújtott anyagi támogatásról határoztak a képviselők. A Magyar Közösség Pártja képviselőcsoportjának javaslata egyaránt 14.000 eurót
juttatott a Sport Klubnak és a kézilabda-egyesületnek, 500 eurót
a karatésoknak és 1.750 eurót a Naszvadi Birkózó Klubnak. A többi
szervezetnek a tavalyi összeg 110 százalékát javasolta odaítélni: az
YMCA-nak 1.430 eurót, a Csemadoknak 9.900 €-t, a Nesvadskí
rybári a priatelia vôd társaságnak 1.100 €-t, a KePaso Lovasklubnak
550 €, a Naszvadiak Polgári Egyesülete (NPE) és a Matica slovenská
részére 3.300 - 3.300 eurót, illetve 2.000 eurót az evangélikus gyülekezetnek a tervezett orgonavásárlásra. Egy ellenjavaslat hangzott
el, Pataky Erzsébet 300 euróval csökkentette volna a NPE-nek előirányzott összeget, az indítvány azonban hat tartózkodás mellett
csak három támogató szavazatot kapott. Az eredeti javaslatban foglalt elosztást ezután hat igennel és három tartózkodással szavazta
meg az időközben kilencfősre csökkent plénum.
Az ülés alig másfél óra után és egyetlen interpelláció nélkül ért
véget.
Takács Zoltán

Prvé novoročné uznesenia, obsahujúce jedenásť bodov, prijalo desať poslancov obecného zastupiteľstva, dvaja poslanci - János Dibusz
a Ladislav Sárai - sa na zasadnutí konanom 30. januára nezúčastnili.
Nosnou témou boli výročné správy inštitúcií a organizácií riadených
obcou. Poslanci sa najskôr zaoberali súhrnnou správou o činnosti
obecnej polície. V diskusii Alžbeta Patakyová upozornila na čoraz
častejšie krádeže bicyklov. Ako povedala, v priebehu jediného týždňa ju obyvatelia informovali o šiestich takýchto prípadoch.
Zastupiteľstvo potom rokovalo o materiáloch predložených rozpočtovými organizáciami (pod týmto názvom treba chápať školy
a výchovné inštitúcie); boli to len hospodárske výkazy, na rozdiel
od správ ďalších organizácií, ktoré obsahovali aj rozpis vykonanej
práce v minulom roku. Na úvod rozpravy starosta poznamenal,
že obec spravuje základné školy v rámci prenesenej kompetencie,
kým riadenie centra voľného času jej patrí ako originálna kompetencia. V praxi to znamená, že iba sprostredkúva doručenie finančných prostriedkov na chod základných škôl od štátu, zatiaľ čo
centrum voľného času je financované priamo z obecných peňazí,
ktoré pochádzajú z podielových daní pripadajúcich na našu obec.
Predmetom ďalších troch bodov programu boli správy príspevkových organizácií, ktorými sú Verejnoprospešné služby, známe ako
prevádzkareň, Miestne kultúrne stredisko a Športové a turistické
služby, do ktorých je začlenená športová hala, Šport hotel a futbalové ihrisko. Jednotlivé správy obsahovali nielen hospodárske údaje
a detailný opis dosiahnutých výsledkov v roku 2013, ale aj plánované
použitie tohtoročného rozpočtu danej organizácie. Vyjadrené číslami to znamená, že okrem iných, vlastných príjmov môžu v tomto
roku počítať s takýmito príspevkami obce: prevádzkareň 143.397
eur, kultúrny dom 70.000 eur a športový komplex 55.000 eur.
Nasledovalo päť rôznych bodov programu. S Ondrejom Bazsóm predstavení obce predĺžili zmluvu o nájme bytu do júla 2015,
potom vyhoveli žiadostiam podaným spoločnosťami s ručením
obmedzeným Dortun, TKK-SK a Marlyn: prvá z nich si bude prenajímať za ročné nájomné 4 eur/m2 horné podlažie skladu obilia
na Novozámockej ulici č. 57 a ďalšie dve spoločnosti sa presťahujú
z prízemia druhého skladu na prvé poschodie. Pre Milana Lakatosa schválili prenájom nehnuteľnosti za nájomné vo výške 22 eur za
jeden rok a štvorcový meter na Obchodnej ulici č. 7.
Posledným bodom bolo rozdelenie finančných dotácií pre spoločenské organizácie pôsobiace v obci. Návrh skupiny poslancov Strany maďarskej komunity obsahoval zhodne 14.000 eur pre Šport klub
Nesvady i ŠŠK CVČ Nesvady-Imeľ, 500 eur pre Karate klub a 1.750
eur pre Nesvadský zápasnícky klub. Pre ostatné organizácie navrhla
prideliť dotácie vo výške 110 percent minuloročných súm: 1.430 pre
YMCA, 9.900 pre Csemadok, 1.100 pre Nesvadských rybárov a priateľov vôd, 500 pre jazdecký klub KePaso a po 3.300 eur pre Občianske združenie Nesvadčanov (NPE) a Maticu slovenskú, resp. 2.000
eur pre evanjelický cirkevný zbor na plánovaný nákup organa. Od
Alžbety Patakyovej odznel protinávrh, ktorý by znížil sumu určenú
pre NPE o 300 eur, ale v pléne, kde sa počet poslancov medzičasom
znížil na deväť, dostal len tri podporné hlasy, keď sa šesť poslancov
zdržalo hlasovania. Rozdelenie podľa pôvodného návrhu potom
schválilo šesť poslancov a traja sa hlasovania zdržali.
Zasadnutie trvalo iba hodinu a pol a skončilo bez jedinej interpelácie.
Zoltán Takács
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Csemadok ifjúsági bál 4. alkalommal
Rekordidő alatt fogyott el szinte az összes belépőjegy az idei Csemadok
ifjúsági bálra. Az éjfélkor megkezdett jegyárusítás reggel 8 órára be is fejeződött, hiszen az első körben tervezett 250 belépőjegy nem egészen 8 óra
leforgása alatt elkelt. A komoly érdeklődés oka bizonyára az előző évek sikereinek köszönhető, és bár még csak a negyedik alkalommal jöttek össze
fiataljaink a farsangi bálon, biztosan állítható, hogy hagyományt teremtő
kezdeményezés történt 2011-ben.
A kezdést, mint az általában az a farsangi reprezentációs bálokra jellemző, este hétre tervezték a Csemadok ifjúsági csoportjának vezetői, de
már 7 óra előtt szinte megtelt a terem, és a jó hangulat azonnal érezhető
volt az akkor még halk zene mellett morajló tömegben. Miután mindenki
elfoglalta a helyét, Süttő Jennifer üdvözölte a jelenlévőket és a szokáshoz
hűen felkérte Petheő Attilát, a Csemadok Területi Választmányának elnökét, hogy hivatalosan is nyissa meg a 4. Csemadok Ifjúsági Farsangi Bált.
Attila, a rá jellemző fiatalos lendülettel szólt az egybegyűltekhez és jó szórakozást kívánva megnyitotta a bált. A színpadot birtokló Carson együttes
szinte azonnal talpra állította a fiatalokat és e jó szokását reggelig megtartotta. A zenekar, ahogyan annak lenni kell, együtt élt a közönséggel,
a hangulatot állandóan szinten tartották, megénekeltették a közönséget.

Öröm volt nézni és hallgatni kívülállóként, hogy szinte minden szöveget
ismertek fiataljaink, ami arra enged
következtetni, hogy még sokáig szól
a magyar nóta az egyes rendezvényeken. A bál első felében csak a vacsora
ültette asztalhoz a bálozókat, idén is
az Éder vendéglő szolgálta fel a bundás csirkemellet, rizs- és burgonyakörettel, káposztasalátával. Miután fiatalos gyorsasággal legyűrték a komoly
adagokat, már talpon is volt szinte
mindenki. A továbbiakban a Carson
együttest DJ Mickey váltotta, ennek köszönhetően állandóan szólt a zene.
A következő szünet a tombolahúzás ideje alatt volt, amikor gazdára talált sok érdekes ajándék, amelyek a főleg hazai támogatóknak köszönhetően kerültek kisorsolásra. Ezt követően megválasztották a bálkirálynőt
és a bálkirályt, az utóbbi címet Nagy Csaba, a História együttes dobosa
érdemelte ki, míg a bálkirálynő koronáját ez alkalommal Záhorsky Kitti illeszthette fejére. A közel egy órás esemény után a zenekar tetőfokra
pörgette fel a hangulatot, amikor nagy ováció közepette közel 1000 darab
felfújt lufi hullott a táncolókra, aminek az eredménye óriási hangzavar
lett, amíg az utolsó lufi is kipukkadt a táncos lábaktól. Ez a magas szinten
tartott hangulat uralta aztán végig a még hátralévő időt. Kora reggel fél 5
tájékán indultak haza az első vendégek, míg az utolsók, több mint százan,
6 óra után hagyták el a kultúrházat.
Az alkalomhoz illően estélyi ruhában érkező lányok, az öltönyben,
nyakkendőben érkezett fiúk élményekkel teli 12 órát tudhatnak maguk
mögött. Kulturált környezetben, fiatalos lendülettel, a farsangi hangulatnak engedve, jó társaságban szórakoztak kifulladásig, készülve a következő alkalomra, amelyre egy évet még várniuk kell.
-DR-
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Mottó:
„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fiát megbecsülésével
megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”
(Makovecz Imre)

Naszvadiak...
Németh Gyula:

Hamosadtól Zürichig

Tán még emlékszik a lap múlt évi, szeptemberi számának azon tudósítására az
olvasó, mely azt adta hírül, hogy Dobosi
Róbertet, a Csemadok Naszvadi Alapszervezetének elnökét a Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki Magyarország
köztársasági elnöke. Az aztán már később
derült ki, hogy volt még egy naszvadi
személy, aki ugyanilyen kitüntetésben részesült az elmúlt esztendőben mégpedig

a most már idestova fél évszázada Svájcban, Zürichben élő B. Szabó Péter mérnök, a diaszpórában élő magyarság máig
tevékeny személyisége. Csupán annyi
időbeli különbséggel, hogy míg Dobosi
Róbert a Szent István-napi államünnep,
B. Szabó Péter az 56-os események évfordulója kapcsán vehette át e magas állami
elismerést.
B. Szabó Péter, naszvadiságán be-

B. Szabó Péter

A kitüntetéshez járó oklevél
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lül, én úgy tapasztalom, mindenek felett hamosadiként aposztrofálja magát.
Hamosad. A naszvadiak idősebb nemzedékei még tudják, hogy a gyümölcsöskertje, szinte „paradicsoma” volt
a községnek ez a falutól mintegy hat-hét
kilométerre található, egykori, Vág-parti
tanyavilág. Egyszerű parasztszülők gyermekeként, e mindenkor Naszvadhoz tartozó tanyavilág egyik Vág-parti házában
született, 1946. június 23-án. Alapiskoláit a kingyespusztai egyosztályos alapiskola első öt osztálya után (1952-1957)
a naszvadi magyar polgári iskola elvégzése követte 1960-ban. Mások is elmondták
róla; nagyon jó tanuló volt. Kitüntetett, az
első osztálytól a nyolcadikig. A szűkebb
pátria persze, Hamosad és Kingyes maradt mind a mai napig számára. S mint
mondja és vallja, gyerekkori fejlődésére
a vallásos családi otthon mellett, éppen az
ez időben Kingyes pusztára, Feszty Árpád
egykori tanyájára, műtermébe száműzött
Feszty-családhoz fűződő szoros kapcsolata, és nem kevésbé dr. Vida Tivadar, római
katolikus lelkész és műfordító (ma is aktív
a máriaremetei kegytemplomban) hittanórai voltak meghatározó befolyással.
1960-64 között elvégezte a jó nevű komáromi gépipari technikumot, műszaki
érettségivel. A kötelező katonai szolgálat
letöltése után a komáromi hajógyárban
helyezkedett el mint műszaki ellenőr.
Ezzel párhuzamosan pedig, beiratkozott
a pozsonyi közgazdasági egyetemre mint
levelező hallgató.
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sasági elnök által adományozott magas
kitüntetéssel járó oklevélben az indoklás
- „a nyugati magyar emigráció életének,
kulturális és politikai szerepének erősítése érdekében végzett munkája, valamint
a nyugati magyar szervezeteknek a demokrácia- és országépítő munkába való
bekapcsolódásához nyújtott segítő tevékenysége elismeréseként”.
Én, most, itt, életének ettől egy sokkal „civilebb”, mondhatni hétköznapibb
mozzanatára térnék még ki néhány gondolat erejéig. B. Szabó Péter 1992-től

ban, sajnos, Hamosad is eltűnt. Beszélt is
minderről legutóbb, mikor találkoztunk.
De, ha nem mondta volna is; kezembe került nemrégen, egy 1983-ban írott verse,
és zárógondolatként, hadd támasszam alá
az imént elmondottakat e vers néhány, általam kiragadott és összeboronált sorával:
„Fényképet tartok a kezemben / Szülőházam a tanyán / Üres sivár e ház... / Kopaszra nyírták a tájat / Kivágtak erdőket
gyümölcsfákat / Nem virít többé / A virágos rét / Velőmben lüktet mégis...”

B. Szabó Péter előadás közben

Aztán az úgynevezett 68-as események
következtében 1969-ben Svájcba emigrált. Zürichben telepedett le, és azóta is
ott él. 1975-ben gépészmérnöki, 1982-ben
üzemmérnöki oklevelet szerzett. 1983tól egy szellőzéssel és légkondicionálással foglalkozó cég társtulajdonosaként,
1992-től pedig önálló vállalkozóként keresi kenyerét. Három gyermeke van. Első
házasságából Attila fia 1975-ben, Emese
Noémi lánya 1982-ben született. Jelenlegi
párkapcsolatából pedig, Szilvia Kinga Beatrix nevű lánya 1998-ban.
Svájci emigrációjában mindvégig őrzi
magyarságát. Az 1956-os magyar emigrációs szervezetekbe bekapcsolódása
mellett további szervezetek alapításával igyekezett javítani a nyugati magyar
emigráció közösségi életének, kulturális
és politikai tevékenységének hatékonyságát. Már röviddel letelepedése után, 1970ben egyik létrehozója a Zürichi Magyar
Ifjúsági Klubnak, megalapítója és szerkesztője a klub Jövőnk című folyóiratának is. A Svédországban tevékeny Szőllősi
Antallal létrehozzák az Európai Szabad
Magyar Ifjúsági Szövetséget. 1976-ban,
az 1956-os forradalom 20. évfordulójára
Bozsóki Jánossal és Magyari Sándorral
pedig a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kört - a SMIKK-et, melynek
16 évig főtitkára, jelenleg pedig ügyvezető
elnöke. A SMIKK által tíz éven át kiadott
Értesítőnek is szerkesztője. A kör könyvkiadói és könyvterjesztői tevékenységét is
szervezi, SMIKK-Versand néven. Az évek
folyamán mintegy harminc kiadvány, elsősorban a Luganói Tanulmányi Napok
előadásait tartalmazó tanulmányok jelentek meg a SMIKK kiadásában.
És hosszan lehetne még sorolni B. Szabó Péter régebbi, vagy éppen jelenlegi,
a mindenkori magyarság mellett elkötelezett aktivitásait, különböző elismeréseit. Ám nem (lehet) feladata ennek az
írásnak mindezek felsorolása, és én azt
hiszem, tételes felsorolásuk nélkül is igazolja létjogosultságukat a magyar köztár-

A borász egyik elismerése

svájci-magyar kettős állampolgár. Nem
kérdeztem, de gondolom, ebből adódik,
hogy ezt követően a Szekszárd melletti
Görögszó dűlőben vásárolt egy másfél
hektárnyi szőlőt, és azóta kétlaki életet él.
Életvitelszerűen Zürichben él ugyan, de
Szekszárdon szőlészkedik és borászkodik,
a szakma szerint nem is rosszul. Ingázik
tehát most már évek óta Zürich és Szekszárd (meg alkalomadtán naszvadi rokonai) között. Vörösborai, a Sárkányvér,
a Szekszárdi Bikavér, és újabban a Belle
Heléne nevű fehérbora, meg borászcége,
a Delivin-Hungária Kft. egyre ismertebbé
és elismertebbé válik. Kicsit a magyar borok svájci követének is tartja magát.
Nem véletlenül írtam az írás bevezetőjében, hogy naszvadiságán belül B. Szabó
Péter elsősorban hamosadiként aposztrofálja magát. Hamosad, Csörgő, Kingyes,
Leveles. Gyerekkorának legközvetlenebb
nevei, helyszínei. A svájci négy és fél évtizedet most nem számítva, „itthoni”
életének leghosszabb időszaka kötődik
hozzájuk. Messze vannak már persze
ezek a gyermekévek, és egykori valóságá-

A Görögszó dűlő
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Hitélet
„Bemegyek
szent templomodba, Uram,
a szent oltárhoz...” (Hozsanna 253/1)
A katedrálisok, a dómok, a bazilikák, a székesegyházak és az
egyszerű templomok különös ismertető jelet kölcsönöznek a városoknak és a falvaknak. Mi lenne a németországi Köln város a gigantikus, csodálatra méltó híres gótikus dóm nélkül, vagy Budapest a híres Mátyás-templom nélkül?
Értékes emlékművek, gyönyörű művészeti alkotások. Büszkék rá
az ott lakó emberek, büszkék rá az országok, ahol ezek a kulturális
javak megtalálhatók.
Ezek a katedrálisok, de az egyszerű,
kis falusi templomok is egy és ugyanazt hirdetik - itt az emberek ragaszkodnak a hitükhöz, szeretik az Istent,
gondoskodnak az Isten házáról, hogy
mindnyájan - Isten és a hívők is - jól
érezzék magukat az Úr házában.
Ennek tudatában egyházközségünk
tagjai 2013-ban közös erővel fogtak
neki a Szent József plébániatemplom
teljes javításához. Elsősorban fel kellett
újítani a villanyvezetéket, hogy megfeleljen az új előírásoknak. Ezt a munkát Csontos Boldizsár villanyszerelő
vállalta. A faburkolat lebontása után,
ami már szúette volt és az új villany-

hálózat behúzása után a kőművesmunkákat Nagy István végezte,
szervezte. Ez alatt az idő alatt Luzsica István szervezte a templom
beállásozását. Gyűjtötte az álláshoz való anyagot, hogy 2013. július
8-án korán reggel neki foghassanak munkatársaival az állás felállításához a templomban. Ezen a napon jöttek a festők is, és Kucman
Attila vezetésével hozzáfogtak a nagy munkához - a falak, képek
letisztításához, rendbehozatalához és festéséhez. Egész idő alatt
segítségükre volt Mátyus András, kedves Bandi bácsink, és Becse
Ottó, akik mindazt, amire szükségük volt a festőknek, bebiztosították és kézhez adták.
A munkák befejezésével és az állások szétszedésével jött a nagy
brigád - templomtakarítás, szobrok, képek helyre tétele. Itt megmutatkozott a hívek buzgósága, hiszen a templom kertje tele volt
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segítő kezekkel. S ekkor került elvégzésre még egy munka. A Rózsafüzér Társulat segítségével Zsoldos Mihály szalagparkettával
rendbehozta a főoltár előtti és a mellékoltárok dobogóit. Ez a szépen elvégzett munka kiemelte a templom szépségét.
E sok nehéz és fárasztó munka után nagy lett a hívek öröme,
mert a szépen felújított templom hirdeti a hívek buzgóságát, odaadásukat, áldozatkészségüket és a templomhoz való ragaszkodásukat.
Leonidesz Ortegésznak, a nagy teológusnak apja
a keresztelés után lábujjhegyen a szobába lépett, ahol
a kis gyermek szunnyadt. Fölébe hajolt és mély megilletődéssel megcsókolta a mellét. Felesége megkérdezte - Miért teszed ezt? Ő ezt válaszolta - Vajon nem
lett megkeresztelt gyermekünk szíve Isten temploma,
melyben Isten valóságban lakik?
S ez az Isten, aki a keresztség szentsége által a szívünkben lakozik, ez van itt köztünk a szépen felújított templomunk oltárszekrényében, az Oltáriszentségben és mindnyájunkat magához hív – „Jöjjetek
hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítlek titeket.” (Mt 11,28) Halljuk
meg mindnyájan Jézusnak e hívó szavát, s ahogy
gyönyörűen felújítottuk Szent Józsefnek szentelt plébániatemplomunkat, ugyanolyan odaadással, fáradtságot nem ismerő erővel újítsuk fel, tegyük ragyogóvá szívünk,
lelkünk templomát.
A decemberi szép újmisés ünnep után, a gyönyörű és megható
Jézus születésének ünnepe után 2014. március 16-án egyházközségünk egy kimagasló ünneplésre készül.
A Nagyszombati Egyházmegye főpásztora, mons. Orosch János püspök délután 16 órakor kezdődő szentmise keretében
felszenteli egyházközségünk felújított templomát, hogy az Úr
kegyelme bőven áradjon azok életébe, akik szeretettel jönnek az
Úr házába, hogy szíveiket megnyitva magukévá tegyék Isten malasztját, és így hitüket megvallva, keresztény életükkel százszoros
termést hozzanak Istenüknek és saját lelkük üdvösségére.
Mgr. Heriban László
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Egyéni sikerek közös öröme

Jeles
m a g ya r
napjaink

Február első hetében a Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli termében került sor
a járási amatőr képzőművészek kiértékelő tárlatnyitójára, a „Spektrum 2014”-re.
A rendezvény annál is inkább érdekes számunkra, hiszen a versenyen szép számban
vettek részt naszvadi alkotók: Kováčová
Zdenka, Zacharová Helena, Németh Csilla,
Szabó Veronika, Birkuš Jozef, Dézsi Gyula. Az ünnepi megnyitón külön kiemelték a naszvadiakat, egyrészt azért, mert
a komáromi járás falvaiból a legnagyobb
létszámban vettek részt ezen a versenyen,
másrészt viszont azért, mert kitűnő eredményeket értek el.
Néhány évvel ezelőtt - némi rábeszéléssel
ugyan - az esélytelenek nyugalmával vettek
részt alkotóink ezen a megmérettetésen,
mára viszont elmondhatjuk, hogy nevük

ANNO...
Nyugodtan állíthatjuk, hogy Naszvad története hűen tükrözi Közép-Európa fordulatos
és mozgalmas történelmét. És nem csak az
utolsó száz év megrázó történéseire gondolunk. A 20. századot megelőző időkben is
fontos események játszódtak le környékünkön. Komárom és különösen Érsekújvár
közelsége volt az a tényező, amely jelentősen befolyásolta szülőfalunk történetét.
Újvár a török időkben és a kuruc háborúk
alatt élte fénykorát, a komáromi vár pedig
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
idején lett a bátorság és kitartás szimbóluma. Az év folyamán rovatunkban olyan
dokumentumok - elsősorban visszaemlékezések - részleteit közöljük, amelyekből kitűnik, hogy a két vár körül zajló hadi cselekedeteknek Naszvad és lakossága (esetenként
akár tevőlegesen) is részese volt. Elsőként
Piry Cirjék János Ferenc-rendi szerzetes és
tanár leírását arról, hogyan foglalta el a császári katonaság 1849 telén Érsekújvárt, és
hogyan próbálták azt a forradalmi csapatok
visszaszerezni. Ezzel és a további írásokkal
egyben a szabadságharc 165. évfordulójára
emlékezünk.

és helyük van ebben a közösségben. Jó volt
hallani, hogy szinte minden egyes kategóriában elhangzott egy naszvadi alkotó neve.
Kategóriájában Németh Csilla a „Nude
violinist” című olajfestményével a második helyen végzett. Dézsi Gyula, aki sajnos
nem tudott részt venni a díjátadáson, „Címer” alkotásával a harmadik helyet tudhatja magáénak. Elismerő oklevelet vehetett át
Kováčová Zdenka, mívesen megalkotott
tűzzománc ékszereiért, Szabó Veronika
vert csipke technikával készült alkotásaiért,
valamint Birkuš Jozef „Barátom” című fafaragásáért. Zachar Icu két alkotása továbbjutott a kerületi versenyre.
A megmérettetésnek még koránt sincs
vége, hisz a versenyzőkre még vár a kerületi, illetve az országos verseny. Ezt a tudósítást írva a Delta újságírónőjének a tárlaton
feltett kérdése jutott eszembe, miszerint
szoros kapcsolatot vél látni a naszvadiak
kis közösségében, tartanak-e közös alkotói
összejöveteleket? Válaszként a következő
gondolat fogalmazódott meg bennem: Igaz, külön-külön alkotnak, de úgy vélem,
hogy a köztük kialakult őszinte barátság és
az egyéni sikerek közös öröme az, ami öszszetartja őket.
Az alkotóknak ezúton is gratulálunk, további sok sikert kívánva.
Holop Ferenc
(A szerző felvételei)
* 1849
Zavarral s a dolgok kimenetelének bizonytalanságával köszöntött be az újév. Érsekújvár mindeddig császári katonát nem
látott. Január 26-án jött be az első császári
sereg Simunich tábornok vezérlete alatt
120 könnyűlovas olasz- és 1200 gyalog
lengyellel, 3 ágyúval, kik azonnal elzártak
minden utakat. Egy hónapig sem ki, sem
be nem járhattunk. A fegyverek beszedettek, a nemzeti zászlók letépettek, s az ágyúk
a Nyitra partján kiszegeztettek. (...) A plébániatemplom tornya őr-, s vigyázó toronynyá lett. A várostól 80 akó bort követeltek,
másnap pedig 25 akót a prímás pincéjéből
rekviráltak. A zárdában 4 ember s 2 ló
szállásoltatott. A kis sereg naponkint szaporodott annyira, hogy már mintegy 6 nap
múlva 4 000-re ment. -- Jöttek nemsokára
horvátok is; kik a várostól ezer mérő zabot,
tizenketten pedig a klastromtól ételt-italt
rekviráltak.
Febr. 8-án reggeli 4 óra tájban sűrű puskalövések riaszták fel a lakosságot; a lakosokat, mondom, mert a katonák nem
feküdtek le ez éjjel, várván Komáromból
a megtámadást. A komáromi várőrség
megtámadásra kiindult, de elárultatott.

Február
Fe
ebruárr
Február 1-je a Tisza élővilágának emléknapja.
1878. február 1-én született Hajós Alfréd,
építész, tervező, első olimpiai bajnokunk
1866. február 4-én alakult meg a Magyar
Technikai Egyesület.
1943. február 9-én következett be a „Voronyezsi katasztrófa” a Don-kanyarban, melyben a teljes II. Magyar Hadsereg elpusztult.
1807. február 10-én született Batthyány Lajos, a magyar reformkor kiemelkedő nemzeti érzelmű arisztokratája
1774. február 14-én kezdték meg a Benyovszky Móric által alapított madagaszkári
Louisbuorg város építését.
1825. február 18-án Komáromban megszületett Jókai Mór, író, újságíró, szerkesztő.
1844. február 20-án született Munkácsy Mihály festőművész.
1896. február 26-án, a röntgen felfedezése
után három és fél hónappal a szegedi Dugonics Társaságban Homor István mutatta be
a „csodával felérő fényt”, az általa készített
röntgen-felvételt. Egyik tanítványa kezének csontjait fotografálta le egy közönséges
fényképlemezre.
1850. február 24-én született Jászai Mari,
színésznő, a legnagyobb magyar tragika.
1872. február 27-én, az 1872:VIII.tc. alapján
Magyarországon felszámolják a céhrendszert.

A megtámadásnak Bajcs és Naszvad felől
kellett volna történni; de a bajcsiak elkártyázták az időt, s csak a naszvadiak rohantak Érsekújvárba a Gúg utcán végig,
magokkal kényszerítvén jőni az imelyi és
naszvadi őrsereget (ti. az ottani nemzetőröket). A császári katonaság készen várta
a támadókat, s ott, hol a májusi tisztújítás
vala, történt most az ütközet. A parasztok
megszaladtak az első lövésre, végre a csekély számú honvédek is, kik ágyúk nélkül
jöttek. A föld népe a lovasságtól elfogatott,
5 honvéd veszélyes sebet kapott, de halva
egy sem maradt. Mintegy 100 honvéd bekeríttetett, s Nyitrára vitetett besorozásra,
kikről a jó ruhát levonták, s rongyba öltöztették. A császáriak közül egy tiszt lövettetett le, s 2 ló. Ezután jött a szigorú kutatás,
de a földmívelők kemény dorgálás után
Naszvadra s Imelyre hazabocsáttattak.
(Piry Cirjék János: Érsekújvári napló
1848 és 1849-diki évekről)
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Fašiangy v obrazoch
Ak ste v poslednom čase prechádzali okolo
našej materskej školy, možno ste začuli veselý
spev a prekvapili vás tóny ľudových piesní Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, Pokapala na
salaši slanina, Močila konope, močila a iných
piesní a ľudových povedačiek, ktoré si deti
veselo pospevovali, odriekavali.
Čas fašiangov - radosti, veselenia, zábavy
a hodovania si v rámci regionálnej výchovy, svojským spôsobom každoročne pripomíname i my v materskej škole. Toho roku
sme veselenie a šantenie začínali sledovaním
predstavenia pražského cirkusu, ktoré k nám
do materskej školy zavítalo 4. februára 2014.
Šašo, kúzelník a živé zvieratá - had, krokodíl a psie modelky tvorili repertoár predstavenia pre deti. Sledovali ho so zatajeným
dychom a každú produkciu odmenili veľkým
potleskom. Najväčším zážitkom pre ne bolo
stretnutie so živým krokodílom a hadom.
Nebránili sa ani možnosti pohladkať hada
a pozrieť si ho z blízka. Ujo kúzelník zas presne vedel ako na tvárach detí vykúzliť úsmev.
Jeho kúzla boli očarujúce.

sunuli do svojich tried
nefalšo
tried, pohostili sa nefalšovanými fašiangovými dobrotami - šiškami,
fánkami, muffinymi a pagáčikmi z domácej
dielne našich šikovných mám. Po odpočinku,
vo fašiangovom prezlečení sme v zábave pokračovali až kým si po deti neprišli rodičia.
Mgr. Dana Molnárová,
MŠ-Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady

rodičovská zábava

Detský karneval je neodmysliteľnou súčas
súčasťou fašiangov. Veď, kto by sa na chvíľu nechcel
premeniť na niekoho iného a vyskúšať si aké
je to byť Batmanom, Spider-manom, vílou,
princeznou, tigrom, pirátom, anjelikom,
čertíkom, sudičkou, lienkou a inou maskou.
Rodičia - mamičky si mesiace dopredu lámali
hlavy nad tým ako a do čoho oblečú svoje ratolesti. Fantázii sa medze nekládli a výsledok
ich snaženia bol chvályhodný. Veď sa pokochajte pohľadom na kreatívne výtvory našich
mám (viď foto). Zaslúžia si náš obdiv.
Fašiangy v materskej škole nám tento rok
spestrili ľudoví herci zo spolku „Kuttyomfitty”
z Okoče. Pre naše deti pripravili rozprávku
o krásnej princeznej. Zahrali, zaspievali, zatancovali, a tak nám spríjemnili doobedie
v materskej škole. Po predstavení sme sa pre-
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„Lásku daruj každý deň,
možno splníš iným sen...”
Tento sen, alebo tiež valentínsky darček rozbalili v sobotu 15. februára 2014 rodičia našich
detí zo Základnej školy v Nesvadoch.
Parkety v miestnom kultúrnom dome najprv
preskúšali tanečníci z tanečnej skupiny Čalamáda, naši bývalí deviataci a tanečný pár Viktor
i Hanka, malý vzrastom, nie výkonom v tanci.
Láska nie je samozrejmosť a zaslúži si byť
oslávená. Preto sa láska k tancu a láska k hudbe niesla slávnostným večerom až kým ubolené nohy nezvíťazili nad veselou náladou,
o ktorú sa celý večer staral hudobník DJ Čeku.
Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým,
ktorí boli čo i len trocha nápomocní pri realizácii tohto pekného zábavného a tanečného

večera. Tradícia netradícia, ale všetci určite
dúfame, že o rok sa opäť uvidíme, spolu potešíme vo valentínskom duchu a zabavíme tak
dobre ako tento rok.
Výbor RZ pri ZŠ slov.
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...de nehéz az iskolatáska...
avagy iskolaérettség és beiratkozás
A törvény értelmében az a gyerek, aki
az adott évben, augusztus 31-ig betölti a 6.
életévét, tanköteles korba lép, ami azt jelenti, hogy elkezdheti az iskolát. Azonban
ez nem „teljesen“ kötelező, vagyis később is
megkezdheti az iskolalátogatást.
A gyerek 6. életévében az óvónő döntheti
el, hogy szerinte érett-e már a gyermek az
iskola megkezdésére. Olyan helyzetekben,
amikor vitatható az érettség, és az óvoda
nem tud teljesen egyértelműen nyilatkozni ez ügyben, szükséges, hogy szakértő
mondjon véleményt a gyermekről. Ezt
kérheti az iskola, az óvoda, vagy akár maga
a szülő is. A szakértői vélemény alapján az
iskolaigazgató dönt, hogy beiskolázza-e
a gyermeket. Ajánlatos ezért a szülőknek
meghallgatni a gyermeküket nevelő pedagógus véleményét. Ahogyan nem egyszerre
tanulnak meg gyermekeink járni, beszélni,
úgy az iskolaérettségnek is egyénenként eltérő az ideje. Semmiről nem maradnak le,
ha egy évvel később kerülnek iskolába. Sőt!
Egy év alatt nagyon látványos lehet az érés
szociálisan, szellemileg és még fizikailag is.
Arról pedig nem is beszélve, hogy az iskolára éretlen gyermeknek egy életre elmegy
a kedve a tanulástól, hiszen a kudarcot sem
ő, sem a szülő nem tudja feldolgozni.
Íme, az iskolaérettség legfőbb jegyei: testi fejlettség, egészséges, ép érzékszervek,
eszközkezelés, ceruzafogás, mozgás, szem
- kéz koordináltság, térérzékelés, alak, forma, szín és nagyságállandóság, általános
tájékozottság, beszédkészség, gondolkodás, figyelem, feladattudat, felnőttekhez

való viszony.
A felsorolt alapképességek megléte szükséges ahhoz, hogy az iskolai tanulás folyamata örömteli és akadálymentes legyen
a gyermekek számára. Egy-egy képesség
fejletlensége még nem teszi lehetetlenné
a tanulást, de kisebb-nagyobb galibát már
okozhat.
Az iskola és a család életében a beiratkozás mérföldkőnek számít. Egy új szakasz kezdetét jelzi, melynek sikerességétől
a gyermekek zökkenőmentes beilleszkedése, ill. az intézmény jövője függ. A tanköteles gyermekek számára évek óta bőséges
beiratkozási programmal készülünk, melylyel az átmenetet szándékozzuk megkönynyíteni az óvoda és az iskola között. Egész
éves munkát igényel, mely abban nyilvánul
meg leginkább, hogy szorosabb kapcsolatba kerülünk az óvodáskorú gyerekekkel
és szüleikkel. Részt veszünk egymás kulturális rendezvényein, ellátogatunk a szülői értekezletekre, ill. „iskolacsalogató“
rendezvénysorozatra invitáljuk az óvodásokat. Az adaptációs foglalkozások az is-

kolában
k láb zajlanak
jl k azzall a céllal,
éll l hogy
h
a két
különböző óvodából érkező gyermekek
megismerkedjenek egymással, feloldják
a feszültséget, a félelmet az új környezettől, megismerkedjenek a leendő osztályfőnökkel, nevelőnővel, pedagógusokkal és
magával a helyszínnel, mely néhány évre
a második otthonukká válik majd. Fontos
információkat gyűjtünk a gyerekek tudásszintjéről, érdeklődési körükről, kommunikációs készségükről, egészségügyi
állapotukról, rátermettségükről. Mindezt
játékosan, vidám hangulatban.
A 2014/2015-ös iskolai évre való beiratkozás február 5-én és 6-án zajlott iskolánkban a leendő osztályfőnök, Mgr. Holka
Gizella, speciális pedagógusunk, Mgr. Kovács Erzsébet és a leendő nevelőnő, Haris
Zsuzsanna vezetésével. A munka meghozta gyümölcsét! 22 tanuló választotta intézményünket.
Köszönjük iskolánkba, pedagógusainkba
vetett bizalmukat!
A beiratkozás után új időszak veszi kezdetét. Következik az új iskolai év felépítése.
Állandó, létfontosságú körforgás.
Nagy a tét, mert a jó iskolakezdés megalapozza a jó folytatást!
Mgr. Pinke Ivett
igazgatóhelyettes

Szülői batyus bál
A magyar iskola mellett működő Szülői Szövetség idei Batyus
bálja február 1-jén került megrendezésre. A Batyus bálon résztvevők száma az utóbbi években növekvő tendenciát mutatott, így
2014-ben több mint 180 vendégnek kellett megteríteni a helyi kultúrházban.
A bálozók már jóval 19 óra előtt kezdték elfoglalni a helyüket.
A szervezők a bejáratnál egy kupica kisüstivel fogadták a vendégeket. Bár idén a hagyományos batyuval érkezőket nem jutalmaztuk
meg egy üveg borral, mégis akadt olyan bálozó, aki klasszikus, botra csatolt batyuban hozta az enni- és innivalót.
A bált az alsó tagozatos tanulók „tánckompozíciója” nyitotta
meg, melyet Dibusz Márta nevelőnő tanított be. A tavalyihoz hasonlóan idén is volt házilag készített, füstölt hústermékekkel bőségesen megterített „parasztasztal”, amit almáriummal díszítettünk.
A jó zenéről az imelyi Apollo Band zenekar gondoskodott.
A klasszikus tombolahúzást követően következett a hagyományos lufistánc: a bál folyamán a táncparkett felett hálóban tartott
lufikat a bálozók közé engedtük. A táncoló pároknak a fejük közé
helyezett lufikkal kellett táncolniuk úgy, hogy a lufi le ne essen.

A „parasztasztal” almáriummal a háttérben

Idén a legkitartóbb párt egy üveg pezsgővel, valamint egy rúd házikolbásszal jutalmaztuk.
Simonics Tibor
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V marci pokračujeme s hádzanou
Po dlhej zimnej prestávke sa začiatkom marca začína odvetná časť súťaže a bol som zvedavý na to, čo
nás čaká v nasledujúcich mesiacoch. Po ukončení
jesennej časti 1. ligy v hádzanej žien je družstvo ŠŠK
CVČ Ferplast Nesvady-Imeľ na prvom mieste.
Čo očakávate od jarnej časti? - je naša prvá otázka na trénera Ing. Juraja Miškoviča:
– Prvé miesto bolo aj pre nás malým prekvapením, veď sme
predbehli elitné družstvá, ktoré majú širšie zázemie, viac možností na sponzoring, veď sú to kluby z prominentných miest. To,
že za nami je UDHK Nitra, ktorý vlani hral ešte medzinárodnú
súťaž, či Inter, ktorý má za sebou celú Bratislavu, alebo Juventa
Michalovce, ktorá má obrovské zázemie a v tomto družstve si
zahrali aj hráčky z A družstva, ktoré štartuje vo WHIL a aj reprezentantky SR, je pre nás fantastický výsledok. My sme predpokladali, že skončíme medzi prvými šiestimi, no jesenná čast sa
vydarila a nazbierali sme najviac bodov zo všetkých dvanástich
družstiev. Do jarnej časti vstupujeme realisticky a s prihliadnutím na náš káder, finančné možnosti. Budeme radi, ak sa umiestime medzi prvými štyrmi družstvami. Pre taký dedinský klub
bude aj to obrovský úspech, veď nezabudnime, že ide o najvyššiu
slovenskú súťaž.

Kedy sa stretneme na domácej pôde s našimi hádzanárkami?
– Na jeseň sme sa snažili odštartovať súťaž domácimi zápasmi,
a to automaticky znamená, že na jar začíname vonku. Prvý majstrovský zápas sa hrá v Seredi, druhý v Bánovciach nad Bebravou a len tretí bude doma proti Košiaciam. Potom opäť hráme
vonku v Senici a pred Veľkou nocou nás čaká domáce derby so
Zlatnou na Ostrove. Záver súťaže je až koncom mája, kedy hráme doma s UDHK Nitra. Jednoznačne to znamená, že jar bude
oveľa ťažšia ako bola jeseň, no my chceme potešiť našich fantastických divákov dobrou hrou a dúfame, že nielen doma, ale aj
vonku nás prídu v hojnom počte povzbudiť.
Ďakujem za rozhovor.
-NN-

Vylosovanie jarnej časti 1. ligy žien v hádzanej:

Zahrajme
Z
h j sa s otázkou:
á k
ččo b
by sa stalo,
l kkeby
b ste sa stali
li víťazmi
íť
i
súťaže?
– Nielen Vás, ale aj iných zaujíma odpoveď na túto otázku až
natoľko, že nás oslovil riadiaci orgán WHIL (je to spoločná liga
Česka a Slovenska) a Slovenského zväzu hádzanej, či by sme nechceli štartovať v tejto súťaži. Takáto ponuka srdce poteší, ale
rozum hovorí niečo iné. Po preskúmaní finančnej a časovej náročnosti tejto súťaže, ako aj toho, že na jeden rok sa neoplatí
hazardovať s dobrým menom klubu, je táto súťaž momentálne
pre nás veľmi vzdialená. Nejedná sa o hráčsky káder, kde sú peniaze, tam sú aj hráčky. Museli by sme mať minimálne dvadsaťkrát vyšší rozpočet, aby sme boli schopní túto súťaž zvládnuť.
Obrovská záťaž je aj cestovanie, zabezpečenie zápasov, turnajov
a okrem toho aj hala by potrebovala zvýšiť kapacitu v hľadisku
na 300 sedadiel, VIP priestory, kvalitné regeneračné priestory.
K tomu by sme potrebovali „Arabelin čarovný prsteň” alebo
sponzorov ako má Šaľa, Michalovce. Možno, keď budú Nesvady
atraktívnejšie, známejšie (k tomu môžu prispieť aktivity zamerané na priemyselný park, termálne kúpalisko, kultúrne podujatia), v budúcnosti bude možné aj zúčastnenie vo WHIL.
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3. marec 2014
8. marec 2014
16. marec 2014
22. marec 2014
6. apríl 2014
12-13. apríl 2014
27. apríl 2014
3-4. máj 2014
11. máj 2014
17-18. máj 2014
24. máj 2014

17 hod.
Sereď 17 hod. Bánovce n/Beb. 14 hod.
Ferplast 18 hod.
Senica 17 hod.
Ferplast Topoľčany 17 hod.
Ferplast Trenčín 14 hod.
Ferplast Inter Bratislava 18 hod.
Ferplast -

Ferplast
Ferplast
Košice
Ferplast
Zlatná na Ostrove
Ferplast
Močenok
Ferplast
Michalovce
Ferplast
Nitra
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Az őszi bajnoki cím védője
a szlovák ligában a Naszvad-Imely
Ferplast ISK kézilabdaklub
Nagyon hosszúnak tűnhet az őszi és a tavaszi bajnoki mérkőzések
közti szünet annak, aki nem figyeli az eseményeket a női kézilabda
berkeiben. Csapatunk már január 7-én megkezdte a felkészülést.
A hazai sportcsarnokban elkezdődött a kilométerek begyűjtése, az
erőnlét javítása. Hogy ne legyen egyhangú a felkészülés, be kellett
iktatni egy-két tornát is.
VIREX KUPA 2014
Január 18-19-én immár a második Virex Kupát rendezték meg.
A hazai csapaton kívül a Jiskra Otrokovice (I. cseh liga), a DHC Wat
Fünfhaus Wien (I. osztrák liga) és a Junior Mocsonok (Močenok)
(I. szlovák liga) mérte össze az erejét. A kétnapos torna győztese a veretlen hazai Ferplast Naszvad-Imely lett, második lett a mocsonoki,
harmadik helyen a bécsi csapat és negyedik helyen a tavalyi győztes
Otrokovice végzett.
A Ferplast Naszvad-Imely eredményei: Ferplast - Mocsonok 27:21
(15:11), Ferplast - Wien 37:32 (19:15), Ferplast - Otrokovice 32:32 (17:17).

Szered 28:16 (16:6), Detva - Mocsonok 16:23 (6:9), Bánovce - Detva
31:12 (14:5), Ferplast - Vágsellye jun. 29:27 (14:16), Szered - Ferplast
27:20 (14-8) Helyosztó: 5-6. hely: Detva - Szered 17:24, 3-4. hely:
Bánovce - Ferplast 27:20 (13:9), 1-2. hely: Mocsonok - Vágsellye jun.
26:26 (hétméteresekkel 5:4).
A tornákra jellemző volt, hogy nem tudtunk teljes erővel kiállni
(betegség, munka, egyéb gondok), így nagyobb teret kaptak a fiatalok,
és sok-sok érdekes összeállítást is kipróbáltunk a mérkőzések alatt.
Ami még vár ránk
Lapzárta után még Bánovcére megy a csapat, ahol február 23-án
ismét tornán szerepelnek a lányok. Résztvevő csapatok: Partizánske
junior, Tapolcsány, Szered, Senica, Bánovce, Naszvad-Imely.
Az első két tavaszi bajnoki mérkőzés idegenben játsszuk - március
3-án Szereden, március 8-án Bánovcén, és majd március 16-án, délután 14 órakkor játszunk végre a Vlahy Jenő Sportcsarnokban, ahol
fantasztikus szurkolóink Kassa elleni meccsünkön drukkolhatnak
csapatunknak. A csapat játékosállománya nem változott, a felkészülési körülmények sem változtak. Köszönet jár a naszvadi, az imelyi
önkormányzatoknak, a Ferplast, Virex cégeknek és a többi kisebb támogatónak, hogy idén is lehetővé teszik a szereplésünket, amit a tavaszi idényben is jó eredményekkel szeretnénk meghálálni. Nehéz
lesz, de bízunk benne, hogy minél jobb helyezést tudunk majd az
idény végén felmutatni.
Miškovič György, edző
KOMORNÉ DIVADLO-KAMARASZÍNHÁZ

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO-HELYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A torna
t
legjobb
l j bb játék
játékosa Szabó
S bó Veronika
V
ik lett,
l tt a leghasznosabb
l h
bb h
hazai játékos címet Bures Nikol kapta.
Január közepén hazai körülmények között egy négynapos edzőtábor volt, melynek keretében felkészülési mérkőzést játszottunk a Tatabánya NB I/B junior csapatával, az eredmény 43:27 (21:13).
Kárpát Kupa 2014
A Meditop Kárpát Kupa 2014-et Szekszárdon rendezték meg január 31-től február 2-ig, ahol a csapatokat két csoportba osztották:
A csoport: Szekszárd (HU), Ada (Szerbia), Gúta; B csoport: Győr
(HU), Sepsiszentgyörgy (Románia), Ferplast.
B csoport eredményei: Győri Audi KC II - Ferplast 38:23 (19:14),
Sepsiszentgyörgy - Győri Audi KC II 22:23, Sepsiszentgyörgy Ferplast 22:30 (11:13).
A B csoport végeredménye: 1. Győri Audi KC II, 2. Ferplast, 3. Sepsiszentgyörgy.
A csoport eredményei: Szekszárd - Ada 31:17, Ada - Gúta 42:34,
Szekszárd - Gúta 56:13.
Az A csoport végeredménye:1. Szekszárd, 2. Ada, 3. Gúta.
Ezután a helyosztók következtek: 5-6. hely: Gúta - Sepsiszentgyörgy 32:36, 3-4. hely: Ferplast - Ada 21:22 (9:11), 1-2. hely: Szekszárd - Győri Audi KC II 30:22.
A torna legjobb kapusa Haris Lucia, a Naszvad-Ímely játékosa lett.
Barátság Kupa 2014 - Mocsonok
Február 8-án egynapos tornán vettünk részt Mocsonokon. A szervezők a csapatokat két csoportba osztották: A csoport: Detva, Bánovce
n/Bebravou, Mocsonok; B csoport: Ferplast, Vágsellye junior, Szered
Eredmények: Mocsonok - Bánovce 24:18 (13:10), Vágsellye jun. -

NESVADY-NASZVAD

SZOMSZÉDNÉNI
PRODUKCIÓS IRODA
Erdély legnépszerűbb humoristái

Bálint Ferenc-Tóth Szabolcs

2014. március 7- én 18.00
Belépődíj: 10€
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Társasági rovat –
Spoločenská rubrika

Ponuka programov - Programajánló

NESVADY-NASZVAD

ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
Tel: 76 92 289 - email: mks.nesvady@post.sk

NTV - premiéra slov. programu
Fotokurz pre začiatočníkov
DUMASZÍNHÁZ - BUDAPEST
NTV -premiéra maď. programu a repr. slov. prog.
Kurz internetu
Voľby prezidenta I. kolo
Marcové oslavy
Recitačný galaprogram ZŠ slov.
Recitačný galaprogram ZŠ maď.
NTV - repríza slov. programu
Mesiac knihy-kvíz žiakov ŠD maď.
NTV - priamy prenos zo zas. OZ
Beseda so spisovateľkou - Anikó Pastoreková
NTV - repríza maď. a slov. programu
Voľby prezidenta II. kolo

3-án - 20.00
6-án - 17.00
7-én - 18.00
10-én - 20.00



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK –
OPUSTILI NÁS
Balha Hermína, szül. Haris (91), Marková
Helena, rod. Kovácsová (76), Németh Mária, szül. Keszi (93), Tóth Štefan (66), Dikan
Róbert (47), Nagy Ondrej (67), Dibusz Julianna, szül. Asztalos (84)

NTV - szlovák nyelvű műsora
FotókurzXV kezdőknek
Dumaszínház-Szomszédnéni prod. iroda
NTV-magyar és szlovák nyelvű műsora

11-én - 14.00 Internet-tanfolyam kezdőknek

15-én - 07.00
16-án - 17.00
20-án - 17.30
21-én - 17.30
21-én - 18.30
27-én - 14.00
27-én - 17.00
28-án - 18.00
28-án - 18.30
29-én - 07.00

MAREC-MÁRCIUS

3.3 - 20.00
6.3 - 17.00
7.3 - 18.00
10.3 - 20.00
11.3 - 14.00
15.3 - 07.00
16.3 - 17.00
20.3 - 17.30
21.3 - 17.30
21.3 - 18.30
27.3 - 14.00
27.3 - 17.00
28.3 - 18.00
28.3 - 18.30
29.3 - 07.00

Benyová Diana, Lakatos Ricardo,
Klotton Dominik

Köztársaságielnökválasztás I. forduló
Március 15. megünneplése
Szavalóversenyzők gálaműsora szlov. iskola
Szavalóversenyzők gálaműsora magy. iskloa
NTV szlovák nyelvű műsora
Vetélkedő a könyv hónapja alkalmából
NTV - közvetítés az önkormányzat üléséről
Író-olvasó találkozó Pastorek Anikóval
NTV - magyar és szlovák nyelvű műsora
Köztársaságielnökválasztás II. forduló

Hirdetés – Inzercia
Predám zajace. Tel.: 0907/091 308. / Eladók
nyulak. Tel.: 0907/091 308.


Predám 8,5-árový stavebný pozemok
v centre obce Nesvady. Cena dohodou. Tel.:
0907/410 157. / Eladó 8,5-áras építkezési
telek Naszvad központjában. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907/410 157.


Zbieram staré nesvadské pohľadnice. Tel.:
0918/104 092. / Régi naszvadi képeslapokat
gyűjtök. Tel.: 0918/104 092.

Segítse munkánkat

adója 2%-ával!
Újra itt az adóbevallások ideje, és megint
felajánlhatjuk adónk 2%-át.
Éljünk ezzel a lehetőséggel és támogassuk
a Csemadok Naszvadi Alapszervezetét.
Obchodné meno, adresa:
Základná organizácia Csemadok,
Obchodná 7, 946 51 Nesvady
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36110922
Köszönjük!

Meghívó
A naszvadi nyugdíjasklub
mindenkit szeretettel vár:
 hétfőn az énekkari próbára
- új érdeklődőket is
 kedden kézműves
foglalkozásokra
 szerdán a férfiakat kártyázni
 csütörtökön a hölgyeket
kézimunkázni és ingyenes
szabás-varrás tanfolyamra
 vasárnap a kártyásokat.

A kapunk
mindenki előtt tárva,
térjenek be közénk!
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