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NYERTESEK

Játsszanak velünk! 

A két páros belépõt 

a Tûzvirág fesztiválra

Kelemen Márta 

(Szõlõskertek 24., Naszvad), 

Alena Kelemenová 

(Komenského 12., Naszvad)

nyerte. Gratulálunk!

VÝHERCOVIAHrajte s nami! Dve vstupenky na festival Tûzvirág vyhrali:
Márta Kelemen 

(Vinohradnícka 24, Nesvady), 
Alena Kelemenová 

(Komenského 12, Nesvady).Gratulujeme!
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Na otvorenie zasadnutia sa 24. apríla dostavilo deväť poslan-

cov, ich počet sa neskôr zvýšil na desať. Jedným z hlavných bodov 

programu rokovania bolo schválenie záverečného účtu obce spolu 

so správou hlavnej kontrolórky a nezávislého audítora. Hospodá-

renie obce v roku 2013 bolo prebytkové, upravený rozdiel medzi 

príjmami (2,578 mil. eur) a výdavkami (2,366 mil. eur) vo výške 

199 tisíc eur bude použitý na tvorbu rezervného fondu. Úverové 

zaťaženie je 1,812 mil. eur, z čoho úvery na obecné byty predsta-

vujú 1,661 mil. eur a ročné splátky sú vo výške 170 tisíc eur. Keďže 

stanoviská hlavnej kontrolórky a audítora neuvádzali nedostatky, 

poslanci jednohlasne schválili minuloročné hospodárenie.

V ďalšom bode sa po úvodných slovách zástupcu starostu Zoltá-

na Molnára pred poslancov dostali výsledky inventarizácie majet-

ku obce. V priebehu minulého roku sa hodnota tohto majetku zvý-

šila o 184 tisíc eur a na konci roku bola vo výške 18,861 mil. eur.

Posledným riadnym bodom bol stav vymáhania pohľadávok obce 

za prvý štvrťrok 2014. Z prehľadu sa dá vyčítať, že na rozdiel od mi-

nulosti dlžníci zaplatili v tomto období nezvyčajne veľa minuloroč-

ných či ešte starších dlhov - v hodnote viac ako šesťtisíc eur.

V  rôznych bodoch poslanci ako prvú prerokovali žiadosť An-

geliky Kissovej o  predĺženie zmluvy o  nájme obecného bytu do 

októbra roku 2015, potom rozhodli o  prenájme kancelárskych 

priestorov na Obchodnej ulici č. 7 pre Martinu Petrovú a nakoniec 

schválili zmluvu týkajúcu sa darovania štyroch menších pozem-

kov nachádzajúcich sa na Agátovej ulici, ktoré obci ponúkol Jozef 

Závodský.

Štvrtým rôznym bodom bola informácia o stave príprav výstav-

by termálneho kúpaliska, z  ktorej vyplynulo, že predbežný roz-

počet stavby, upravený medzičasom na dva milióny eur, plánuje 

obecný úrad fi nancovať spolovice z  bankového úveru, 400 tisíc 

eur sa má čerpať z vlastných zdrojov a zvyšná časť by pochádzala 

z  predaja pozemkov získaných rozparcelovaním priľahlého úze-

mia. Starosta Jozef Haris po stručnom opísaní súčasného stavu 

predložil návrh rozpočtového opatrenia vo výške 43 tisíc eur. Ako 

uviedol, bolo by vhodné uistiť sa o stálosti kapacity vrtu a možnos-

ti jej zvýšenia, k čomu sú potrebné ďalšie merania a pozorovania; 

väčšia časť spomínanej sumy má slúžiť na krytie týchto nákladov. 

Prvý sa prihlásil do diskusie Róbert Dobosi, ktorý okrem iného 

sa pýtal na spôsob prevádzkovania kúpeľov. Tibor Simonics s od-

kazom na výdatnosť vrtu povedal, že bez možnosti porovnania je 

ťažké určiť, na čo bude stačiť. Vystúpilo ešte päť poslancov a o dô-

ležitosti tohto bodu programu svedčí fakt, že diskusia k nemu tr-

vala takmer dve hodiny. (Záznam diskusie a celého rokovania sa 

nachádza na internetovej stránke stream.nesvady.sk.) Nakoniec na 

návrh skupiny poslancov za SMK bolo prijaté uznesenie, ktorým 

zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie vo výške 43 tisíc eur 

na účely fi nancovania ďalšej prevádzkovej skúšky a  prípravných 

prác a  súčasne žiada obecný úrad objednať vypracovanie dvoch 

realizačných štúdií, jednu od domácej, jednu od maďarskej špecia-

lizovanej fi rmy, na základe ktorých sa poslanci rozhodnú o ďalšom 

postupe.

V závere zasadnutia ešte bolo prijaté uznesenie o tom, že pred 

budovou školy sa postaví parkovisko s predpokladanými nákladmi 

vo výške 14 tisíc eur, a o vyčlenení 600 eur na stavanie mája

. Zoltán Takács

Az április 24-i ülés megnyitásán kilenc képviselő volt jelen, szá-

muk később tízre bővült. A zárszámadás jóváhagyása volt az egyik 

sarkalatos pontja az ülésnek, kibővítve a főellenőr és a könyvvizs-

gáló jelentésével. A 2013. évi gazdálkodást többlettel zárta a köz-

ség: a bevételek (2,578 millió euró) és kiadások (2,366 millió euró) 

közti, némi kiigazítás után kapott 199 ezer eurós különbözet a tar-

talékalap részét képezi. A hitelállomány, amelynek túlnyomó részét 

a bérlakásokra felvett hitelek alkotják (1,661 millió euró), összesen 

1,812 millió euró, a törlesztés éves szinten 170 ezer eurót tesz ki. 

Miután az auditori és főellenőri jelentés is rendben találta a község 

tavalyi gazdálkodását, a képviselők egyhangú szavazással elfogad-

ták azt.

A következő pontban Molnár Zoltán alpolgármester bevezető sza-

vait követően a rendes éves leltározás eredménye került a képviselők 

elé. Az elmúlt év végén a község vagyonának értéke, miután az év 

folyamán 184 ezer euróval gyarapodott, 18,861 millió euró volt.

Utolsó rendes napirendi pontként a a község kinnlevőségeit te-

kintették át a képviselők. Szembetűnő, hogy a korábbiakkal ellen-

tétben az első negyedév során meglehetősen sok tavalyi vagy még 

régebbi tartozást fi zettek be az adósok - több mint hatezer eurót.

Az egyéb napirendi pontok között először Kiss Angelika lakás-

bérleti szerződését hosszabbította meg a  képviselő-testület 2015 

októberéig, azután Martina Petrová részére irodabérleti szerződést 

hagyott jóvá az Üzletsor utca 7. sz. alatt, majd a Závodský Jozef 

által felajánlott, Agacsosban található négy kisebb parcella ajándé-

kozására vonatkozó szerződést is megszavazta.

A negyedik egyéb pont a termálfürdő építéséről szóló tájékoz-

tató volt, amelyből kiderült, hogy az időközben kétmillió euróra 

módosított építési költségek felét banki hitelből tervezi fi nanszí-

rozni a  községi hivatal, 400 ezer eurót saját forrásból teremtene 

elő, a  fennmaradó rész pedig a  környező felparcellázott terület 

értékesítéséből származna. Haris József polgármester, miután rö-

viden ismertette a jelenlegi helyzetet, egy költségvetési kiigazítás-

ra vonatkozó javaslatot terjesztett elő. Elmondása szerint ajánla-

tos megbizonyosodni a kút vízhozamának állandóságáról, illetve 

növelhetőségéről, ehhez újabb mérésekre és megfi gyelésekre van 

szükség, a szóban forgó 43 ezer eurós összeg nagyobb része ezeket 

a költségeket fedezné. A hozzászólások sorát Dobosi Róbert nyi-

totta meg, rákérdezve egyebek mellett a fürdő majdani üzemelteté-

sének mikéntjére. Simonics Tibor a vízhozamra utalva elmondta, 

összevetési alap nélkül nehéz megítélni, mire lesz elég. Még öten 

szólaltak fel, és az ügy jelentőségét jól mutatja, hogy a napirendi 

pontról folytatott vita közel két órán át tartott. (Az ülés felvétele és 

benne a vita megtekinthető a stream.nesvady.sk oldalon.) Végül az 

MKP képviselőcsoportjának javaslatára olyan határozat született, 

amely kimondja, hogy a testület jóváhagyja az újabb mintavétel és 

egyéb járulékos munkálatok költségeit fedező 43 ezer eurós kiiga-

zítást, egyúttal két megvalósíthatósági tanulmány megrendelésére 

kötelezi a községi hivatalt, amelyet egy hazai és egy magyarországi 

szakértő cég fog kidolgozni, hogy ezek eredményei alapján dönt-

sön a további lépésekről.

Az ülés végén még határozat született arról, hogy 14 ezer eurós 

tervezett költséggel megépül az iskola előtti parkoló, és a májusfa-

állításra elkülönített 600 euróról

. Takács Zoltán

A testület 
41. üléséről

Z 41. zasadnutia 
zastupiteľstva

Mindenkit érint – Týka sa to každého
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Az oklevélen, amelyet 2014. május 2-án 

hoztak legkisebb néptáncosaink Tatabá-

nyáról, a  II. Észak- és Közép-Dunántúli 

Gyermek és Ifj úsági Népművészeti Ki mit 

tud?-ról a  következő olvasható: „a  népi 

játékok kategóriában bemutatott produk-

ció arany fokozatú minősítést érdemelt”. 

A  rendezvényen hat kategóriában több 

mint hetven csoport mérettette meg magát, 

közöttük a naszvadi Kis Pettyem néptánc-

csoport népi játék kategóriában állt a szak-

mai zsűri elé. Műsoruk címe: Mátyusföldi 

játékfűzés - Róka, róka gyere ki... A  zsű-

ritagok - dr. Gerzanics Magdolna, népze-

nekutató; Havai Viktória, népdalénekes, 

mesemondó, a 2013-as „Fölszállott a páva” 

középdöntőse; Gábor Klára, megyei kultu-

rális és művészeti szakreferens, koreográ-

fus; Lévai Péter, a  Magyar Táncművészeti 

Főiskola adjunktusa, koreográfus; Méhes 

Katalin, néptáncpedagógus, koreográfus; 

Eredics Gábor, Kossuth-díjas népzenész, 

zenepedagógus mindegyike elismert név. 

Dr.  Malomsokiné Varga Nóra, aki immá-

ron hatodik éve foglalkozik gyerekeinkkel 

elmondta, hogy a verseny után a zsűri szó-

ban is kifejezte tetszését és magasfokú elis-

merését.

Ugyanezen a napon népdal kategóriában 

Szabó Julcsi is meggyőzte a  szakmai zsű-

rit. Neki ezüst minősítést sikerült elérnie 

olyan erős csoportban, ahol ő volt a legfi a-

talabb, legkevesebb tapasztalattal rendelke-

ző versenyző. Örömmámorban tértek haza 

Naszvadra, ahol nem kellett sokat várni-

uk arra a  hírre, hogy magasan minősített 

eredményüknek köszönhetően meghívást 

kaptak a  Kárpát-medencei Népművészeti 

Fesztiválra, amely 2014 júniusában kerül 

megrendezésre, ezúttal Miskolcon. Monda-

ni sem kell, milyen örömmel vették tudo-

másul a meghívást úgy a gyermekek, mint 

szüleik, kik annak idején jól döntöttek, mi-

kor beíratták gyermekeiket a naszvadi Cse-

madok által működtetett néptánciskolába. 

Ezúton is gratulálunk táncosainknak, 

énekesünknek. Gratulálunk tanítóiknak, dr. 

Malom soki Istvánnak és dr. Malomsokiné 

Varga Nórának. Nekik külön köszönet a fá-

radozásukért és pozitív hozzáállásukért, 

amelyet igazi pedagógusként tanúsítanak 

már évek óta gyermekeink iránt. Csak így 

tovább! (-)

A rendezvényen hat kategóriában több

Május
1620. május 1-jén Csáktornyán született Zrínyi 

Miklós, költő, prózaíró, államférfi , hadvezér.

1901. május 1-jén született Budapesten Szerb 

Antal, író, irodalomtörténész.

Május 4-én, Szent Flórián napján van A magyar 

tűzoltók napja.

1909. május 5-én Budapesten született Radnóti 

Miklós, költő, műfordító.

1936. május 5-én született Budapesten Lázár Er-

vin, író.

1776. május 7-én született Hetyén Berzsenyi Dá-

niel, költő.

1827. május 7-én született Pesten Vajda János, 

költő, író, publicista.

1912. május 9-én Budapesten született Ottlik 

Géza, író, műfordító.

Május 11-én született Boldog Salkaházi Sára, 

vértanú, szociális testvér.

Május 12-én Az ápolónők nemzetközi napját 

ünnepeljük.

Május 15-én van A család nemzetközi napja.

Szintén május 15-én van A  szlovákiai magya-

rok emléknapja. 1942-ben ezen a napon zajlott 

le a  szavazás a  szlovák parlamentben, amelyen 

Esterházy János egyedüli képviselőként a zsidók 

kitelepítése ellen szavazott. Erre emlékezve 1994 

februárjában a szlovák parlament magyar kép-

viselő csoportja május 15-ét A  szlovákiai ma-

gyarok emléknapjává nyilvánította.

1907. május 17-én Szatmárnémetiben született 

Dsida Jenő, költő.

Május 30-án emlékezünk meg a Szent Jobb meg-

találásának napjára.

Május utolsó vasárnapja A  magyar hősök em-

lékünnepe. Eredete az 1917. évi VIII. törvény-

re vezethető vissza. Ebben mondták ki először, 

hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes 

tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell 

juttatni. A  Magyar Köztársaság Országgyűlése 

a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, 

a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hő-

sök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alap-

ján minden esztendő május hónapjának utolsó 

vasárnapját a  Magyar Hősök Emlékünnepévé 

nyilvánította.

yáánn szzüüleeetetttt ZZrríínyyi 

Jeles magyar Jeles magyar 
napjainknapjaink

Arany fokozatú minősítés 
a Kis Pettyemnek!

Hrajte s nami!Hrajte s nami!Játsszanak velünk!Játsszanak velünk!
Mená výhercov našej súťaže z  aprílového 

čísla si môžete prečítať na titulnej stránke na-

šich novín. Ďakujeme, že mnohí ste sa zapojili 

do súťaže a teší nás, že ste boli pripravení pre 

správne odpovede urobiť aj menšie výskumy.

Správne odpovede na desať položených 

otázok:
1.  vo vlastníctve 

rodiny Neogrády

2.  Tompa Mihály

3.  Felsőszentiván, 

Kiskőrös, 

Nagyigmánd

4.  Bemegyek szent 

templomodba

  5. 12

  6. 1989

  7. 1955 - 1957

  8. Nedám

  9. 210 metrov

10. dudy

Áprilisi számunkban meghirdetett nye-

reményjátékunk nyerteseinek nevét címla-

punkon olvashatják. Köszönjük, hogy sokan 

bekapcsolódtak játékunkba, és örülünk neki, 

hogy a helyes válaszok után egy kis kutatásra 

is késztettük önöket.

A tíz feltett kérdésünkre a helyes válaszok:
1.  a Neogrády csa-

lád birtokában

2.  Tompa Mihály

3.  Felsőszentiván, 

Kiskőrös, 

Nagyigmánd

4.  Bemegyek szent 

templomodba

  5. 12

  6. 1989

  7. 1955 - 1957

  8. Nedám

  9. 210 méter

10. duda

* Eljegyzés. 

A következő jelentés érkezett hozzánk: 

Bukovinszky Lenke és Marák János 

jegyesek. Naszvad, 1912. május hó.

(Esztergom, 1912. május 19.)

Marák János községi jegyző, Naszvad. 

Érsekújvárott született 1885-ben. Ott 

végezte a  gimnáziumot; a  jegyzői tan-

folyamot Kassán. 1908-ban nyert oklevelet. Közigazgatási pályafutását 

Kürtben kezdte meg, később Szadán, Perbetén, Naszvadon és végül 

Helpán lett jegyző. 1914-ben hadbavonult; két évvel később, az orosz 

fronton hadifogságba esett, ahonnan 1920-ban tért haza. Kitüntetései: 

Signum Laudis, nagyezüst és bronz vit. érmek. Naszvadi müködése 

alatt nagy érdemeket szerzett a község fejlesztésében. Uj községházát 

építtetett. A tüzoltó testület parancsnoka volt, a magyar kultúra lelkes 

apostola, 1928-ban elhunyt. - Özvegye: Bukovinszky Lenke, ny. posta-

mesternő, aki 36 éven át vezette a naszvadi postát, felettesei és a nagy-

közönség teljes megelégedésére. Pénzjutalommal és dicsérő okirattal 

tüntették ki, amiért tűzvész alkalmával a posta pénztárát megmentette.

(A magyar közalkalmazottak almanachja, 1939)

ANNO.. .

et Köözigazggatási pállyafutását
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Milí čitatelia,

prinášame vám krátky prehľad udalostí zo života detí v materskej škole 

na Sládkovičovej ulici v Nesvadoch za uplynulé obdobie. Všetky aktivity 

mali spoločného menovateľa a cieľ: priblížiť deťom históriu, zvyky, tradí-

cie, obyčaje veľkonočných sviatkov. Zahrať si novodobé jarné hry, viesť 

deti k zdravému životnému štýlu, k športovaniu. Hrami, športom upev-

ňovať detské priateľstvá, vyvolať radosť zo spoločnej hry. Aktívne sa zapo-

jiť do príprav veľkonočných sviatkov a spoločenských udalostí - stavania 

mája, osláv Dňa matiek vrátane udržiavania ľudových tradícií.

Veľkonočné šantenie
Koordinátorka aktivity: Bc. Iveta Bazsóová, učiteľka

Miesto konania: školský dvor MŠ 

Termín: 16. apríl 2014

Aktivity: básne pre polievačov, vyvolávačka, rozhovor na tému: „Veľká 

noc kedysi, v súčasnosti”, postrehy a názory detí k téme, športové zápo-

lenie, disciplíny: nosenie vajíčka v lyžičke po vyznačenej trase, skoky vo 

vreci, tanec vo dvojiciach so zviazanými nohami, pletenie korbáčika, vy-

farbovanie omaľovánok, ťahanie lana, hladkanie zajačika, hľadanie pokla-

du a kreslenie na asfalt.

Hodnotenie: 

Súťaž o najfarebnejšie veľkonočné vajíčko
Vyhlasovateľ súťaže: Mgr. Milada Horváthová, riaditeľka MŠ

Účastníci: všetky vekové kategórie detí (3-6-ročné)

Víťaz: všetky triedy, pretože ich výtvory boli plné fantázie, dobrých ná-

padov a ovplývali farebnosťou a hravosťou.

Odmena: Košík plný hračiek do piesku pre všetky triedy

Hodnotenie: 

Výlet do Olymp Centra v Komárne
Dátum: 25. apríl 2014

Poznámka: Pôvodný zámer uskutočniť školský výlet do Marcelovej na 

ranč sa kvôli nepriaznivému počasiu musel nahradiť druhou alternatívou. 

Návšteva Olymp centra v Komárne bola vynikajúcou voľbou. Moderne vy-

bavený športový areál poskytol deťom množstvo vhodných a primeraných 

príležitostí na športovanie. Určite si návštevu centra ešte zopakujeme!

Hodnotenie detí: 

Stavanie mája
Koordinátor aktivity: Gabriela Kovácsová, učiteľka

Miesto konania: školský dvor

Aktivita: tradície, zvyky súvisiace so stavaním mája; viazanie farebných 

stúh na ker v areáli MŠ, spev ľudových piesní, voľba milého/milej, tanec 

s venčekom.

Hodnotenie: 

Migňon na návšteve v MŠ
Obľúbená sci-fi  postavička zo seriálu Ja zloduch 2 Migňon navštívila 

z iniciatívy riaditeľky ZŠ s VJS PaedDr. Silvie Hlavačkovej a vychováva-

teľky Ingrid Procházkovej aj našu MŠ. Radosť detí bola nesmierna. Boli 

skutočne HAPPY a tak netrpezlivo čakáme na DVD nahrávku s názvom 

HAPPY NESVADY.

Deň matiek
V dňoch 13.-14. mája 2014 sa v triedach jednotlivých oddelení MŠ pri 

príležitosti Dňa matiek uskutočnili slávnostné triedne akadémie veno-

vané mamám, mamičkám, krstným mamám, starým mamám, babkám, 

ockom, dedkom a  všetkých prítomným. Esteticky vyzdobené triedy, 

nadšenie detí, ich tréma striedaná s  očakávaním pred vystúpením len 

podčiarkovali slávnostnú atmosféra osláv. Kultúrny program detí bol pes-

trý, veselý a  zároveň dojímavý. Dúfame, že básne, piesne, scénky, tance 

pomohli prítomným hosťom aspoň na chvíľu zabudnúť na každodenné 

starosti a zaplnili ich srdcia radosťou a  láskou. Lebo práve radosť, láska 

a poďakovanie boli hlavným mottom osláv.

 Mgr. Dana Molnárová, učiteľka

MŠ-Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady

Foto: kolektív MŠ

Április 26-án már délelőtt komoly sürgés-forgás volt Naszvadon a helyi 

művelődési központban, ahová kis és nagy táncosok érkeztek. A résztve-

vőket délelőtt kézművesek várták, a  táncosok kipróbálhatták az üvegfú-

vást, ólomüveg-készítést. Azok, akik szeretik az ékszereket, saját kezűleg 

ékszert készíthettek, de a már szinte teljesen elfeledett sústyázást is meg-

tanulhatták az érdeklődők. Ugyan a tánc ünnepét Naszvadon egy héttel 

húsvét után tartották, lehetett tojást is festeni, és amit itt most megtanul-

tak a lányok, azt jövőre húsvétkor mintha találnák. A kultúrház udvarán 

közben az önkéntes szakácsok főzték az ebédet, így a később érkezőket 

nagyon fi nom illat fogadta.

A délután viszont már tényleg csak a táncról szólt. A színpadon egymást 

váltották a  néptáncosok, akik mindannyian szívvel-lélekkel táncolnak. 

Charles Baudelaire szerint „A tánc a karok és lábak költészete, a kecses 

és iszonyatos anyag, maga a mozdulat lehel bele lelket.” Jobbnál-jobb tán-

cosok léptek a kultúrház színpadára és a közönség se fukarkodott a jutal-

mazással. Táncbemutatója volt a martosi Hagyományőrzőknek, a perbetei 

Napraforgó két generációjának is, az érsekújvári Czuczor Gergely Alap-

iskola mellett működő Kis Zúgónak, az ógyallai Bellő Konkoly-Th ege 

Néptáncegyüttesnek. Természetesen a  hazai fellépők műsorát kísérte 

a legnagyobb érdeklődés, de ez érthető is, hiszen először a majd harminc-

tagú Mini Pettyem lépett színpadra. Ennek a csoportnak a tagjai a tipe-

gők, hiszen többségük az óvodás korosztályt képviseli. Őket a Kis Pettyem 

követte, és a  lányok igazán megleptek mindenkit az üveges táncukkal, 

a  fi úk pedig a  botot forgatták ügyesen. A  Pettyem nagylányai szokásos 

jó formájukat hozták, így mindhárom csoportra méltán lehetnek büszkék 

a felkészítők, vezetők.

A táncosoknak a bemutatkozás alatt a talpalávalót a Bellő vonószenekar 

húzta, de az ő szerepük a bemutatók után még folytatódott. A Csemadok 

Alapszervezete Naszvad ugyanis minden jelenlévőt táncházra marasztalt, 

amit Hadobász Erika tartott, a zenét pedig a Bellő vonószenekar szolgál-

tatta. Az örömtánchoz, a nagy körhöz fokozatosan mindenki csatlakozott, 

így a színpadon kívül is bizonyították a résztvevők, hogy bizony számukra 

a tánc, a néptánc egy életforma, fontos számukra a néphagyományok őr-

zése és a közösség összetartása.

Találkozzunk jövőre is a tánc örömünnepén Naszvadon!

Varga Ildikó (A szerző felvétele)

Táncház, ami igazi örömtánc volt és a kör csak bővült...

A közösség ünnepe a Tánc világnapjaA közösség ünnepe a Tánc világnapja

Kaleidoskop udalostíKaleidoskop udalostí
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2014. május 30., péntek

30. máj 2014, piatok
17:00  KapunyitásKapunyitás, helyi művelődési központ 

(udvar, szabadtéri színpad)

  Otvorenie brán, Miestne kultúrne stredisko 

(dvor, vonkajšie javisko)

17:00  KiállításmegnyitóKiállításmegnyitó a szabadidőközpontban, 

közreműködik a Sústya citerazenekar

  Vernisáž výstavyVernisáž výstavy v Centre voľného času, 

účinkuje citarová skupina Sústya

  Andrej Németh Endre, 

Kutná Hora (Csehország/Česká republika)

17:30  KiállításmegnyitóKiállításmegnyitó a Kelt Garden sörözőben, 

közreműködik Ágh Attila (gitár)

  Vernisáž výstavyVernisáž výstavy v pivárni Kelt Garden, 

účinkuje Attila Ágh (gitara)

 Bencsics Ákos, Komárom (Magyarország/Maďarsko)

18:00  Pertu PartiPertu Parti, zenés szórakoztató műsor a szabadtéri 

színpadon, nyilvános TV-felvétel a Nóta TV jóvoltából. 

A műsorban fellépnek: 

Jolly&Suzi, Csocsesz, 

Sógorok, Postás Józsi, 

Bunyós Pityu, Dankó Szilvia, 

Szega & Frédó, 

Éder Gabee és Lugosi Katalin. 

A műsor szüneteiben sörivó 

verseny a kőszínpadon, bejelentkezés a helyszínen, 

érkezéskor. 

Az érdekes díjakat a Heineken sörgyár ajánlotta fel.

Belépődíj a Pertu Parti zenés műsorra: 12 €

  Pertu PartiPertu Parti, hudobný zábavný program na vonkaj šom 

javisku, verejný TV záznam vďaka Nóta TV. 

V programe vystúpia: Jolly&Suzi, Csocsesz, Sógorok, 

Postás Józsi, Bunyós Pityu, Dankó Szilvia, 

Szega & Frédó, Éder Gabee és Lugosi Katalin. 

Počas prestávok na kamennom javisku súťaž v pití 

piva, prihlásiť sa môžete na mieste, pri príchode. 

Zaujímavé ceny do súťaže ponúkol pivovar Heineken.

Vstupné na hudobný program Pertu Parti: 12 €

19:00  Ünnepi akadémiaÜnnepi akadémia és díjátadó a helyi művelődési 

központ nagytermében, a műsorban közreműködik 

Dinnyés József előadóművész, és a helyi Pettyem 

néptánccsoport. Az ünnepi kiállítások megnyitása 

a művelődési házban.

  Slávnostná akadémiaSlávnostná akadémia a odovzdanie cien vo veľkej 

sále Miestneho kultúrneho strediska, v programe 

účinkuje umelec József Dinnyés a miestny folklórny 

súbor Pettyem. Vernisáž výstav v kultúrnom stredisku.

1.  Tűzvirág - Nemzetközi Zománcművészeti Seregszemle / 

Tűzvirág - Medzinárodná prehliadka umeleckého smaltu

2. R. Török Mária, Budapest (Magyarország/Maďarsko)

3. Vörös Henriette, Baja (Magyarország/Maďarsko)

4. Balanyi Károly, Kecskemét (Magyarország/Maďarsko)

Az ünnepi akadémián való részvétel díjmentes.

Účasť na slávnostnej akadémie je bezplatná.

20:00  BluesKocsmaBluesKocsma - Dinnyés József előadóművész önálló 

zenés estje 

a Kelt Garden sörözőben

Belépődíj: 3 €

  BluesováKrčmaBluesováKrčma - 

Samostatný hudobný večer 

umelca Józsefa Dinnyésa 

v pivárni Kelt Garden

Vstupné: 3 €

24:00  KapuzárásKapuzárás a művelődési központ udvarán

  Zatvorenie bránZatvorenie brán na dvore Miestneho kultúrneho 

strediska

02:00  KapuzárásKapuzárás a Kelt Garden sörözőben

  Zatvorenie bránZatvorenie brán 

v pivárni Kelt Garden

✤✤✤✤✤

2014. május 31., szombat

31. máj 2014, sobota
9:00  Kiállítóhelyiségek nyitásaKiállítóhelyiségek nyitása a helyi művelődési 

központban, a Kelt Garden sörözőben 

és a szabadidőközpontban

  Otvorenie výstavných miestnostíOtvorenie výstavných miestností v miestnom 

kultúrnom stredisku, v pivárni Kelt Garden 

a v Centre voľného času

9:00  Tűzvirág - Nemzetközi Képzőművészeti Tűzvirág - Nemzetközi Képzőművészeti 

Szabadiskola, munkakezdésSzabadiskola, munkakezdés - egészségügyi központ 

alagsora és környéke

  Tűzvirág - Medzinárodná výtvarná tvorivá škola, Tűzvirág - Medzinárodná výtvarná tvorivá škola, 

začatie práczačatie prác - suterén a okolie zdravotníckeho centra

18:00  KapunyitásKapunyitás, művelődési központ 

(udvar, szabadtéri színpad)

  Otvorenie bránOtvorenie brán, Miestne kultúrne stredisko 

(dvor, vonkajšie javisko)

19:00  Kiállítóhelyiségek zárásaKiállítóhelyiségek zárása

 Zatvorenie výstavných miestZatvorenie výstavných miest

19:00  Retro zeneRetro zene a 70-es 80-as évek szerzeményeiből, 

DJ Bíró Tomi mixelésében

  Retro hudbaRetro hudba zo 70-tych a 80-tych rokov, 

mixuje DJ Tomi Bíró

20:00  TáncbemutatóTáncbemutató, közreműködik az 

Érsekújvári Rockszínpad, 70-es és 80-as évek divatja

TŰZVIRÁG - NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI 
ÉS ZENEI FESZTIVÁL 2014

TŰZVIRÁG - MEDZINÁRODNÝ UMELECKÝ 
A HUDOBNÝ FESTIVAL 2014

RÉSZLETES MŰSOR – PODROBNÝ PROGRAM
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  Tanečné predstavenieTanečné predstavenie, účinkuje Novozámocké 

rockové divadlo, móda 70-tych a 80-tych rokov

20:30  Tűzvirág - Nemzetközi Képzőművészeti és Zenei Tűzvirág - Nemzetközi Képzőművészeti és Zenei 

Fesztivál hivatalos megnyitójaFesztivál hivatalos megnyitója

  Ofi ciálne otvorenie Medzinárodného umeleckého Ofi ciálne otvorenie Medzinárodného umeleckého 

a hudobného festivalu Tűzvirága hudobného festivalu Tűzvirág

21:00  Tűzvirág - Nemzetközi Zenei Fesztivál hivatalos Tűzvirág - Nemzetközi Zenei Fesztivál hivatalos 

megnyitójamegnyitója

  Ofi ciálne otvorenie Medzinárodného hudobného Ofi ciálne otvorenie Medzinárodného hudobného 

festivalu Tűzvirágfestivalu Tűzvirág

21:00  BONEY MBONEY M - a legendás világsztár zenekar, a 70-es 

80-as évek diszkókorszaka meghatározó együttesének 

koncertje

Belépődíj a koncertre: 20 €

VIP-belépő: 45 €, amíg a készlet tart! 

Kiemelt helyszín, legfeljebb 120 fő, 

fogadókoktél tetszés szerint, büfé

  BONEY MBONEY M - koncert svetoznámej 

disko skupiny, dominantnej 

v 70-tych a 80-tych rokoch

Vstupné na koncert: 20 €

VIP-vstupné: 45 €, len do vypredania! 

Exkluzívne miesto, max. 120 ľudí, 

privítací prípitok podľa vlastného výberu, bufet

23:00  DJ Tomi retro diszkó retro diszkó, táncmulatság, buli hajnalig

 Retro diskotéka Retro diskotéka s DJ Tomim, zábava do rána

04:00  KapuzárásKapuzárás

  Zatvorenie bránZatvorenie brán

✤✤✤✤✤

2014. június 1., vasárnap

1. jún 2014, nedeľa
9:00 Kiállítóhelyiségek nyitásaKiállítóhelyiségek nyitása

 Otvorenie výstavných miestnostíOtvorenie výstavných miestností

9:00 SzabadiskolaSzabadiskola, foglalkozások folytatása

 Tvorivá školaTvorivá škola, pokračovanie prác

12:00  Együttműködési megállapodás ünnepélyes Együttműködési megállapodás ünnepélyes 

aláírásaaláírása ünnepi ebéd keretében az Éder vendéglőben. 

Résztvevő községek: 

Kiskőrös, Kecskemét (Magyarország), 

Jasło (Lengyelország), 

Szék, Mezőberegnye, Mezőpanit (Románia), 

Kutná Hora (Csehország), Naszvad

  Slávnostné podpísanie Memoranda o spolupráciSlávnostné podpísanie Memoranda o spolupráci 

počas slávnostného obeda v reštaurácii Éder. 

  Zúčastnené obce: 

Kiskőrös, Kecskemét (Maďarsko), Jasło (Poľsko), 

Szék, Mezőberegnye, Mezőpanit (Rumunsko), 

Kutná Hora (Česká republika), Nesvady

14:00  KapunyitásKapunyitás, művelődési központ 

(udvar, szabadtéri színpad)

  Otvorenie bránOtvorenie brán, Miestne kultúrne stredisko 

(dvor, vonkajšie javisko)

15:00 Népművészeti KavalkádNépművészeti Kavalkád

 Farebný folklórny programFarebný folklórny program

  A műsorban fellépnek a vendég népművészek 

Székről és Mezőberegnyéről (Románia), 

Kiskőrösről, a helyi népművészek - Búzavirág 

éneklőcsoport, Sústya, Viza és a Kis Viza citerazenekarok, 

a Pettyem néptánccsoport, 

valamint a környékbeli népművészeti csoportok 

Ógyalláról, Martosról, Kürtről és Gútáról

A népművészeti kavalkád megtekintése díjtalan

  V programe vystúpia hosťujúce folklórne súbory 

z Rumunska, z Maďarska, domáce súbory - 

spevácky súbor Búzavirág, 

citarové skupiny Sústya, Viza a Malá Viza, 

folklórne súbory z Hurbanova, z Martoviec, zo Strekova 

a z Kolárova

Vstup na farebný folklórny program je bezplatný

19:00  Kiállítóhelyiségek zárásaKiállítóhelyiségek zárása

  Zatvorenie výstavných miestnostíZatvorenie výstavných miestností

20:00 KapuzárásKapuzárás

 Zatvorenie brányZatvorenie brány

✤✤✤✤✤

2014. június 2., hétfő

2. jún 2014, pondelok

9:00 Kiállítóhelyiségek nyitásaKiállítóhelyiségek nyitása

 Otvorenie výstavných miestností Otvorenie výstavných miestností

9:00 SzabadiskolaSzabadiskola, foglalkozások folytatása

 Tvorivá školaTvorivá škola, pokračovanie prác

19:00 Kiállítóhelyiségek zárásaKiállítóhelyiségek zárása

 Zatvorenie výstavných miestností Zatvorenie výstavných miestností

✤✤✤✤✤

2014. június 3., kedd

3. jún 2014, utorok

9:00 Kiállítóhelyiségek nyitásaKiállítóhelyiségek nyitása

 Otvorenie výstavných miestností Otvorenie výstavných miestností

9:00 SzabadiskolaSzabadiskola, foglalkozások folytatása

 Tvorivá školaTvorivá škola, pokračovanie prác

19:00 Kiállítóhelyiségek zárásaKiállítóhelyiségek zárása

 Zatvorenie výstavných miestností Zatvorenie výstavných miestností

✤✤✤✤✤

2014. június 4., szerda 

4. jún 2014, streda
9:00 Kiállítóhelyiségek nyitásaKiállítóhelyiségek nyitása

 Otvorenie výstavných miestností Otvorenie výstavných miestností

9:00 SzabadiskolaSzabadiskola, foglalkozások folytatása

 Tvorivá školaTvorivá škola, pokračovanie prác

19:00 Kiállítóhelyiségek zárásaKiállítóhelyiségek zárása

 Zatvorenie výstavných miestností Zatvorenie výstavných miestností

✤✤✤✤✤

2014. június 5., csütörtök

5. jún 2014, štvrtok
9:00 Kiállítóhelyiségek nyitásaKiállítóhelyiségek nyitása

 Otvorenie výstavných miestností Otvorenie výstavných miestností

9:00 SzabadiskolaSzabadiskola, foglalkozások folytatása

 Tvorivá školaTvorivá škola, pokračovanie prác

19:00 Kiállítóhelyiségek zárásaKiállítóhelyiségek zárása

 Zatvorenie výstavných miestností Zatvorenie výstavných miestností

✤✤✤✤✤

2014. június 6., péntek

6. jún 2014, piatok
9:00 Kiállítóhelyiségek nyitásaKiállítóhelyiségek nyitása

 Otvorenie výstavných miestností Otvorenie výstavných miestností

9:00 SzabadiskolaSzabadiskola, foglalkozások folytatása

 Tvorivá školaTvorivá škola, pokračovanie prác
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18:00  KapunyitásKapunyitás, művelődési központ 

(udvar, szabadtéri színpad)

  Otvorenie bránOtvorenie brán, kultúrne stredisko 

(dvor, vonkajšie javisko)

  a kőszínpadon összeállítás a 80-as 90-es évek zenéiből, 

közreműködik: DJ Tomi

  hudobná zostava z 80-tych a 90-tych rokov 

na kamennom javisku, účinkuje: DJ Tomi

19:00 Kiállítóhelyiségek zárásaKiállítóhelyiségek zárása

 Zatvorenie výstavných miestnostíZatvorenie výstavných miestností

19:30 Szórakoztató zeneSzórakoztató zene a kőszínpadon Carson zenekarral

  Zábavná hudbaZábavná hudba na kamennom javisku 

so skupinou Carson

20:30  BluesKocsmaBluesKocsma - BluesJamSession - J&M, NowEmber 

a Kelt Garden vendéglőben

Belépődíj a BluesKocsmába: 3 €

  BluesováKrčmaBluesováKrčma - BluesJamSession - J&M, NowEmber 

v reštaurácii Kelt Garden

Vstupné do BluesovejKrčmy: 3 €

21:00 Neoton FamíliaNeoton Família élő koncert a nagyszínpadon

Belépődíj a Neoton Família 

koncertjére: 12 €

 živý koncert skupiny 

Neoton FamílaNeoton Famíla 

na veľkom javisku

Vstupné na koncert 

Neoton Família: 12 €

23:00  Retro bálRetro bál hajnalig 

a Carsonnal 

a nagyszínapdon

  Retro zábavaRetro zábava 

do rána so skupinou 

Carson na veľkom 

javisku

04:00 KapuzárásKapuzárás

 Zatváranie brány Zatváranie brány

✤✤✤✤✤

2014. június 7., szombat

7. jún 2014, sobota
9:00 Kiállítóhelyiségek nyitásaKiállítóhelyiségek nyitása

 Otvorenie výstavných miestností Otvorenie výstavných miestností

9:00 SzabadiskolaSzabadiskola, foglalkozások folytatása

 Tvorivá školaTvorivá škola, pokračovanie prác

9:00 Kézművesek vásáraKézművesek vására az üzletsoron, nyitás

 Utcazenészek a vásárosok közötti kis színpadon

 Játszótér gyermekeknek

 Bor- és pálinkakóstoló

 Trh remeselníkovTrh remeselníkov na Obchodnej ul., otvorenie

 Pouliční hudobníci na malom pódiu medzi trhovníkmi

 Ihrisko pre deti

 Ochutnávka vín a pálenky

18:00  KapunyitásKapunyitás, művelődési központ 

(udvar, szabadtéri színpad)

  Napjaink zenéi, felkészítő hangulatteremtés 

Deejay Mickeyvel a kőszínpadon

  Otvorenie bránOtvorenie brán, kultúrne stredisko 

(dvor, vonkajšie javisko)

  Hudba dneška, vytvorenie správnej nálady 

s Deejay Mickey na kamennom javisku

19:00 Kiállítóhelyiségek zárásaKiállítóhelyiségek zárása

 Zatvorenie výstavných miestností Zatvorenie výstavných miestností

19:30  DiszkóDiszkó Deejay Mickey 

közreműködésével a nagyszínpadon

  DiskotékaDiskotéka s Deejay Mickey 

na veľkom javisku

20:30  BluesKocsmaBluesKocsma - 

Török Ádám & 

Big Man Band 

koncertje 

a Kelt Garden 

sörözőben

 BluesováKrčmaBluesováKrčma - koncert 

Török Ádám & Big Man Band 

v pivárni Kelt Garden

22:00  RytmusRytmus az országszerte híres 

rapper a nagyszínpadon

  Na veľkom javisku na 

Slovensku populárny rapper 

RytmusRytmus

24:00  A világ minden rangos klubját 

megjárt DJ Niki BelucciDJ Niki Belucci 

a nagyszínapdon

  Na veľkom 

javisku 

DJ Niki DJ Niki 

BelucciBelucci, 

ktorá už vystupovala 

v prestížnych kluboch 

na celom svete

05:00 KapuzárásKapuzárás

                  Zatvorenie bránkyZatvorenie bránky

Belépődíj az esti műsorra: 12 €

VIP belépő 45,- € ameddig a készlet tart! Kiemelt helyszínen 

legfeljebb 120 fő, fogadókoktél tetszés szerint, büfé felszolgálással.

Vstupné na večerný program: 12 €

VIP-vstupné: 45 €, len do vypredania! Exkluzívne miesto, max. 120 

ľudí, privítací prípitok podľa vlastného výberu, bufet s obsluhou

✤✤✤✤✤

2014. június 8., vasárnap

8. jún 2014, nedeľa
9:00  Kiállítóhelyiségek nyitásaKiállítóhelyiségek nyitása

  Otvorenie výstavných miestností  Otvorenie výstavných miestností

9:00  SzabadiskolaSzabadiskola, foglalkozások folytatása

  Tvorivá školaTvorivá škola, pokračovanie práce

9:00  Kézművesek vásáraKézművesek vására az üzletsoron, nyitás

 Utcazenészek a vásárosok közötti kis színpadon

 Játszótér gyermekeknek

 Bor- és pálinkakóstoló

 Trh remeselníkovTrh remeselníkov na Obchodnej ul., otvorenie

 Pouliční hudobníci na malom pódiu medzi trhovníkmi

 Ihrisko pre deti

 Ochutnávka vín a pálenky

18:00  KapunyitásKapunyitás, művelődési központ 

(udvar, szabadtéri színpad)

  Napjaink zenéi, felkészítő hangulatteremtés 

DJ Tomival a kőszínpadon

  Otvorenie bránkyOtvorenie bránky, kultúrne stredisko 

(dvor, vonkajšie javisko)

  Hudba dneška, vytvorenie správnej nálady 

s DJ Tomi na kamennom javisku
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Jarda. Így ismerjük, így szólítjuk őt 

magunk között, most már több, mint fél 

évtizede. Szobrászművész, restaurátor, 

a  csehországi Kutná Horából. Melles-

leg a  Közép-csehországi Képzőművé-

szek Egyesületének elnöke. Hetvenéves 

koráig szinte semmit nem tudott ró-

lunk, itteni magyarokról. Lényegé-

ben itt, Naszvadon találkozott először 

a  magyarság és a  magyar kisebbség 

egyik-másik sorskérdésével. S  azóta, 

hogy Naszvadra jár, lassan szakértője 

lesz ennek a  témakörnek, és szószóló-

ja a  naszvadiaknak és a  magyaroknak 

a közép-csehországi régióban.

Minden bizonnyal ez késztette őt, 

hogy az első esztendőben az itteni ma-

gyarok deportálásának emlékét örö-

kítette meg Exodus 1946 című alko-

tásában, két éve a  Magyarok hajója-t 

készítette el, messze világító árboccsú-

csaival és az egymáshoz való szoros, 

nagyon sokszor bonyolult kötődése-

inek sajátos, szobrászati jelképeivel. 

Tavaly pedig a  korán elhunyt helyi 

képzőművész, Kovács Ingrid emlékét 

örökítette meg egy sajátos fémkereszt 

formájában. Alapító mestere a  Tűzvi-

rág Naszvadi Képzőművészeti Szabad-

iskolának, és közvetlen ismerőse, ba-

rátja sokunknak.

Azt mondják, idősebb korban ne-

hezen köttetnek barátságok. A  miénk 

viszont ennek cáfolata. Szinte nem mú-

lik el hét, hogy ne telefonálnánk egy-

másnak. Közügyben, családi dolgok 

kapcsán, vagy csak úgy. A  hozadéka 

mindennek sokféleképpen nyilvánul 

meg. Az utca, ahol lakik, a  Žižkova, 

meredeken fut lefelé Kutná Hora fő-

teréről. A  meredek aljában jobboldalt 

az utolsó, régi, ódon ház az övé. Régi, 

boltíves szobákkal, és a  hosszú ház 

elejében szintén ódon, boltíves műter-

mével. Műtermet írok, bár számomra 

inkább egy régi-régi kovácsműhely, an-

nak minden kellékével. Jarda barátom 

fémszobrász ugyanis. Restaurátorként 

pedig elsősorban szakrális műemlékek 

rendbetételével foglalkozik. Ha kilép 

műterme ajtaján, a  fák zöldje mögött 

a  Szent Borbála Székesegyház fekete, 

vitorláshajóhoz hasonló tornyaival ta-

lálja magát szemben.

Jaroslav Rezler, Jarda barátunk ebben 

az esztendőben ünnepli háromnegyed 

százados életjubileumát. Ebből az al-

kalomból a  Naszvadi Képzőművészeti 

Szabadiskola Életmű Díját veheti majd 

át a  rendezvény május 30-i  ünnepi 

megnyitóján. További egészséget, alko-

tókedvet kívánva gratulálunk életjubi-

leumához és kitüntetéséhez!

***

Náš vážený priateľ, Jarda Rezler!

V  mene Riaditeľstva nesvadskej vý-

tvarnej školy, v mene svojom a v mene 

našich spoločných priateľov Ti prajem 

veľa zdravia, tvorivého elánu pri príle-

žitosti Tvojho životného jubilea a gra-

tulujem Ti k udeleniu Ceny za životné 

dielo Nesvadskej výtvarnej školy!

 Németh Gyula,

a Naszvadi Képzőművészeti 

Szabadiskola igazgatójaMagyarok hajója

Kutná Hora-i műtermében

19:00 Kiállítóhelyiségek zárásaKiállítóhelyiségek zárása

 Zatvorenie výstavných miestností Zatvorenie výstavných miestností

19:30 HistóriaHistória élő koncert a nagyszínpadon

 Živý koncert skupiny HistóriaHistória na veľkom javisku

21:00  Tűzvirág - Nemzetközi Képzőművészeti és Zenei Tűzvirág - Nemzetközi Képzőművészeti és Zenei 

Fesztivál hivatalos záró részeFesztivál hivatalos záró része

  Ofi ciálne ukončenie Tűzvirág - Medzinárodného Ofi ciálne ukončenie Tűzvirág - Medzinárodného 

umeleckého a hudobného festivaluumeleckého a hudobného festivalu

21:00 CaramelCaramel  élő nagykoncert a nagyszínpadon

  Živý koncert speváka 

CaramelCaramel  

na veľkom javisku

24:00 KapuzárásKapuzárás

 Zatvorenie brán Zatvorenie brán

Belépődíj az esti műsorra 12,- €

VIP belépő 45,- € ameddig a készlet 

tart! Kiemelt helyszínen legfeljebb 

120 fő, fogadókoktél tetszés szerint, 

büfé felszolgálással

Vstupné na večerný program: 12 €

VIP-vstupné: 45 €, len do vypredania! 

Exkluzívne miesto, max. 120 ľudí, 

privítací prípitok podľa vlastného výberu, bufet s obsluhou

Jaroslav Rezler születésnapjára
✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤       ✤✤✤✤✤
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Van egy régi, kibarnult fénykép, az 1949-es esztendő anyagához 

besorolva a Csemadok alapszervezetének digitális archívumában. 

Komáromban, a múzeum udvarán, Jókai Mór szobra előtt készült 

a felvétel. Ismereteinkből, illetve a ma már történelminek nevezhe-

tő tényekből kiindulva minden bizonnyal a Csemadok alakulásával 

kapcsolatos összejövetel részt-

vevőiről lehet szó. A  naszvadi 

helyi szervezet alapítói közül 

szerepelnek négyen a  képen; 

balról Csontos Ágoston, Polgár 

Vince, Polgár József és Csontos 

István.

Közülük Polgár József az ala-

pító elnöke volt a helyi Csema-

dok szervezetnek, néhány évvel 

később pedig, Csontos István 

is betöltötte az elnöki funkci-

ót. Polgár Vince néhány éven 

át a  Csemadok Ógyallai Járási 

Bizottságának titkáraként is te-

vékenykedett. Dobosi József, 

a szervezet ötvenéves tevékeny-

ségét feldolgozó, másfél évtizede 

megjelent könyvében rajtuk kívül még Cserepes Vilmost, Csontos 

Gáspárt, Polgár Gáspárt, Tóth Lajost, Fekete Lajost, Bencsik And-

rást, Bencsik Lajost és Czuczor Gyulát sorolja fel a szervezet első 

vezetőségének tagjaiként.

Mennyire pontos a  felsoro-

lás, írásos adatok híján ma már 

nehéz lenne megállapítani, de 

véleményem szerint hitelesként 

fogadható el. A  lap múlt havi 

számában a  helyi szervezet el-

nökeit próbáltam meg legalább 

nagy vonalakban bemutatni, 

most ezen írás pedig szóljon 

azokról, akik akár az alapítás 

pillanatában, akár közvetlenül 

azt követően, ott voltak a  szer-

vezet bölcsőjénél. Felhasználva 

a  Csemadok központi admi-

nisztrációjának egy olyan név-

sorát, melyre Takács Zoltán ba-

rátom bukkant rá kutatgatásai 

közben a somorjai Fórum Intézet  anyagai között. Biztosan nem 

teljesen pontos ez a névsor sem, de nagyon sok név megtalálható 

benne a naszvadi szervezet bölcsője körül bábáskodók közül is.

Az már az előző számban leíródott, hogy a naszvadi helyi szerve-

zet 1949. május 15-én alakult meg, tizenötödikként az országban. 

A Takács Zoltántól kapott adatokból kiolvasható, hogy az alábbiak-

ban az első csoportban felsoroltak 1949. június 16-án kapták meg 

(állították ki részükre) tagsági igazolványukat. Ők tehát egészen 

biztosan alapító tagjai a  szervezetnek. Név szerint: Bencsik János, 

Bengyák István, Brencsik (Bencsik?) András, Brencsik Lajos, Cson-

ka Lajos, Csontos Ágoston, Csontos Gáspár, Csontos István, Cson-

tos József, Dibusz Imre, Fekete András, Fekete Ferenc, Fekete Gyula, 

Fekete Lajos, Haris Béla, Keszi Imre, Kovács Ferenc, Mátyus Lajos, 

Mátyus Péter, Mátyus Vince, Paluska Jónás, Polgár Gáspár, Polgár 

József, Tobolka Péter, Tóth Imre, Viczena Ferenc, Ziman Ernő. Még 

ugyanabban az évben, csak két hónappal később Baji László, Haris 

Ernő, Mikle Gáspár, Németh József, Tóth Sándor.

Bár a  kimutatás szerint ugyan már 1951-ben lett kiadva iga-

zolványuk, az igazolványszámok szerint azonban ugyanabból 

a  sorozatból a  10486-tól 

a 10557-el bezáróan, mint 

az előzőekben felsorol-

tak, mégpedig: Aszta-

los János, Asztalos Jenő, 

Balha Gyula, Barta Fe-

renc, Bódis László, Bódis 

Vilmos, Csernák Imre, 

Csontos Ferenc, Csontos 

Lajos, Csontos Miklós, 

Csontos Péter, Dibusz Jó-

zsef, Dibuz Ferenc, Dibuz 

Lajos, Dobosi Lajos, Do-

bosi László, Dobosi Pé-

ter, Farkas József, Fujasz 

Ferenc, Gyűrösi Vilmos, 

Haris Albert, Haris Pál, 

Hengerics Vince, Katona 

Vince, Keszi Ferenc, Kezes Gyula, Lebó István, Maráz József, Ma-

ráz Péter, Mlinkovics Ferenc, Nagy Ferenc, Nemes Gyula, Paluska 

Ferenc, Pásztó Gyula, Simonics Gyula, Tobolka Lajos, Tomcsányi 

Ferenc, Tomcsányi József, 

Tomcsányi Lajos, Tóth 

János, Tóth József, Tóth 

Lajos, Városi Lajos. Tehát, 

kiindulva a  helyi szerve-

zet akkori hozzávetőleges 

létszámából, azt hiszem, 

ők is minden bizonnyal az 

alapító tagok közé sorol-

hatók.

Az 1951-ben kiadott 

igazolványok sorszáma-

iból (a  huszonhétezres 

fölötti számokról van 

szó) már következtethe-

tő, hogy az alábbiak már 

tényleg ebben az eszten-

dőben lettek a  szervezet 

tagjai. Ám, mondjuk úgy, a bölcsőnél még ők is ott voltak - Asz-

talos Pál, Bengyák Ferenc, Cucor Júlia, Czuczor Gyula, Dibusz 

Lýdia, Haris Vilmos, Keszi József, Kovács Lajos, Mátyus Miklós, 

Nagy István, Paluska Jenő, Pápes Irén, Pápes Karolina, Tóth Gás-

pár és Tóth Lajos.

Ha jól számolom, összesen kilencven név. Mint fentebb mon-

dottam, egészen biztos, hogy ez a lista sem teljes és pontos. Hogy 

teljesedik, bővül-e még valaha egyáltalán, pillanatnyilag nem mer-

ném megjósolni.

Tiszteletünk szóljon tehát a  Csemadok hat és fél évtizedes ju-

bileumán azoknak, kiknek nevei az előbbi felsorolásokban meg-

találhatók, de szóljon természetesen azon névteleneknek is, akik 

ugyanúgy ott voltak ugyan, de az adminisztráció pontatlansága 

folytán nevük egyik listán sem található!

Balról: Cserepes Vilmos, Paluska Jenő, Csontos Margit, Pápes-lányok és Dibusz Lajos

Balról: Csontos Ágoston, Polgár Vince, Polgár József, Csontos István

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: Csemadok - alapítók
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„ Áll a gyötrött Istenanyja, 

Kín az arcát könnybe vonja. 

Úgy siratja szent Fiát...”

(Hozs. 65,1)

A szlovák katolikus püspöki kar a 2014-

es esztendőt a Fájdalmas Szűzanya évének 

hirdette meg. A  Boldogságos Szűz Mária 

hónapja első napján - május 1-jén - a szlo-

vákiai magyar ajkú hívek Sasvárra zarándo-

koltak, hogy e kegyhelyen a Fájdalmas Szűz 

Mária lábaihoz lerakják mindennapi életük 

fájdalmait, gondjait, bajait - de ugyanúgy 

kérjék mennyei édesanyánk hathatós köz-

benjárását és segítségét, hogy életük ke-

resztje alatt olyan odaadóan tudjanak állni, 

mint Mária Jézus keresztje alatt a Kálvárián.

A Fájdalmas Szűzanya ünnepe a XV. szá-

zadban keletkezett és XIII. Benedek pápa 

1727-ben az egész egyházra kötelezővé 

tette és a nagypénteket megelőző péntekre 

helyezte. A másik hasonló hétfájdalmú ün-

nepet XI. Ince pápa 1688-ban engedélyezte 

a  szervita szerzetesrend-

nek, melyet VII. Pius pápa 

1814-ben az egész egyházra 

kiterjesztett. X. Pius pápa 

szeptember harmadik vasár-

napjáról szeptember 15-re 

helyezte.

Hét fájdalom! A  hét pálma 

a  katakombákban a  vértanú-

ságnak a  jele. Melyik ez a  hét 

fájdalom?

1. Jézus bemutatása a  temp-

lomban - a  Szűzanya felvitte 

a  kis Jézust szent Józseff el a  je-

ruzsálemi templomba és a temp-

lom előudvarában az agg Simeon 

jövendölt - „Íme, sokak romlására 

és feltámadására lesz ő Izraelben; 

jel lesz, melynek ellene mondanak 

- és a te lelkedet tőr járja át...! (Lk 2,34-35) 

Igen, Jézus élete az ellentmondás jegyében 

rejlik és szorosan kapcsolódik Mária szen-

vedéséhez.

2. Menekülés Egyiptomba - a zsidók ki-

rálya, Heródes, vért szomjazik. Az angyal 

parancsot hoz és a  szent családnak Egyip-

tomba kell menekülnie. Szent József nem 

kérdez, nem kutat és nem panaszkodik - 

engedelmeskedik. Az út sötét; a  bátorság 

Istenben való bizalom. Az Isten sokszor 

egyiptomi sötétséget borít ránk, de ilyenkor 

fogjuk meg erősen Isten kezét. A  komoly 

keresztény élet bizalmat jelent Istenben és 

engedelmességet panaszkodás nélkül.

3. Zarándoklat Jeruzsálembe - Szent Jó-

zsef, Szűz Mária és a tizenkét éves kis Jézus 

felmentek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepek-

re. Amikor az ünnepek elmúltával hazafelé 

indultak, Jézus elveszett. Micsoda fájdalom, 

ha az édesanya elveszti fi át, ha idegenbe 

szakad és ő nem kap róla semmilyen értesí-

tést - hogy van?; él-e? Az édesanya mindig 

hazavárja fi át, öntudatosan szenved. Há-

rom nap múlva megtalálják. Milyen nagy 

az öröm. De Mária kereste és megtalálta. 

Viszont a  mai világban elő édesanyák ke-

resik-e és tudják-e, hogy hol keressék gyer-

mekeiket, ha azok nincsenek odahaza?

4. Nagypéntek a  keresztúton - Mária 

nem látta a hozsannát, az ujjongó tömeg lel-

kesedését. Csak a halálosan elfáradt, megsá-

padt Jézust látta a nehéz kereszttel a vállán, 

amikor a vesztőhelyre viszik. A kereszt nem 

díszkereszt volt, hanem a megváltás fája. Az 

anya és a  fi a szeme összetalálkozott - légy 

erős, légy a megfeszített anyja, kitaszítottan 

a keresztútra.

5. A kereszt alatt állt Mária - az ószövet-

ségi makkabeusok anyja látta hét fi a halá-

lát. Erős volt. De itt többről van szó, mint 

a makkabeusok esetében. A kereszten több 

van, mint hét makkabeus. A  kereszten az 

Isten egyszülött Fia van fölfeszítve. Mária 

véres áldozat nélkül is megérdemelte a vér-

tanúság pálmáját, mint a mártírok király-

néja. Jézus a  kereszt-

fán, a  szenvedések tetőfokán, 

meleg szeretettel gondol édesanyjára, ami-

kor szeretett tanítványának - Szent János-

nak - mondja: „Íme a te anyád!” (Jn 19,27)

6. A keresztről való levétel - a véres test 

a Szűz Anya ölében. Szörnyű fájdalom - egy 

anya édes fi át halva látja. Minden áldozat, 

minden, amit érte tett, ott lebeg szeme előtt. 

De Mária ezt a  nagy fájdalmat odaadóan 

felajánlja az Istennek, ha nem is szavaival, 

de tettével kimondja azt, amit Jézus születé-

sének hírüladásakor mondott az angyalnak: 

„Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem 

a te igéd szerint.” (Lk 1,38)

7. Jézus sírjánál - idegen sírba kerül. 

Nem Betlehembe, ahol született, nem Ná-

záretbe, ahol nevelkedett. A  gyűlölet ölte 

meg, a szeretet temette el.

Igen, a  fájdalmas Szűz Máriának szól 

minden szenvedő köszöntése, minden em-

ber felé nyújtja segítséget kérő kezét. Hiszen 

minden nap közelebb kerülünk a halál kü-

szöbéhez - tövisek tűnnek elő a  házasság-

ban, betegségek és csapások szakadnak re-

ánk, fekete hajunk megderesedik, lépésünk 

lassú és roskatag, terhessé válik már 

maga az élet. S  milyen jó ilyenkor, 

hogy van Máriánk, hogy van szent 

hitünk, amely megtanít, hogyan 

kell a  szenvedést beledolgozni 

mindennapi életünkbe.

A  szenvedés nem a  vaksors 

ökölcsapása, a  szenvedés fátyla 

mögül kitűnik mennyei Atyánk 

áldott arca! Csak észre kell ven-

ni.

Egy orvosprofesszor egy al-

kalommal így nyilatkozott: 

„A  vallásos embert erős hite 

jobban segíti a  súlyos szenve-

désekben, mint az orvos mor-

fi uminjekciója.” Igen, szentül 

valljuk, hogy a szenvedés ho-

mályában csak a hit fénye tud 

világosságot adni.

S  ezt a  hitet egy szívvel, egy lélekkel 

kérte buzgó imáival, énekeivel háromezer 

magyar ajkú hívő Sasváron, a  Fájdalmas 

Szűzanya kegyszobránál és nem hiányoz-

tak közülük a naszvadi egyházközség hívei 

sem. Mindnyájan egy szívvel-lélekkel kö-

nyörögtek: „Hozzád könyörgünk, Krisztus-

nak Szent Anyja! Segítő jobboddal támo-

gasd korunk emberét, hogy képes legyen 

megtisztulni a  történelem útjának porától 

- a gőgtől, a kicsinyességtől és a gyűlölettől, 

amely minden szembenállás forrása. Anyai 

fi gyelmességeddel kormányozd szívünket, 

elménket és akaratunkat, hogy őszintén 

belássuk, mikor és hol vétettünk ember-

társunk ellen; bátoríts bennünket, hogy 

kimondhassuk a  bocsánatkérés és a  meg-

bocsátás szavát! Fájdalmas Anyánk! Szerető 

gondoskodásoddal gyógyítsd be sebeinket! 

Ölelj szívedre minden gyenge, kisemmizett, 

megalázott és jogtalanságot szenvedő em-

bert.” (Mátraverebély, Szentkúti ima, részlet)

Mgr. Heriban László

Fotó: Kovalcsik Zoltán archívuma
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A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Ver-

seny egy országos szintű megmérettetés, melyen 

több száz gyerek és felnőtt vesz részt évente ha-

zánk minden szegletéből.

A  szavalók helyi, körzeti, járási és kerüle-

ti fordulókon mérik össze tudásukat. Minden 

szinten aranysávos fokozatot kell elérni ahhoz, 

hogy eljusson valaki Rimaszombatba, az orszá-

gos fordulóra. Tehát több mint 60 szavalót kell 

megelőzni mindenkinek a saját kategóriájában.

Szakköri foglalkozáson évente 15-20 gyereket 

készítek fel a  szavalóversenyre. Mint minden-

nek, ennek is megvan a maga titka, ami a siker-

hez vezet. A pedagógus részéről elkötelezettség, 

tenniakarás, a gyermek részéről nagyon sok gya-

korlás szükséges ahhoz, hogy a szavaló eljusson 

az országos versenyre. A siker alapja a  szavaló 

és a felkészítő közös munkája. A felkészülés tel-

jes együttműködést igényel, mert csak így lehet 

eredményt elérni. Sok tehetség van, csak meg 

kell találni, és bevezetni őket a magyar irodalmi 

alkotások szépségeinek rejtelmeibe. Minden év-

ben már szeptembertől válogatunk a gyerekek-

kel a mesék és a versek között. A jó választás fél 

siker. Tizennyolc évre visszamenőleg ez mindig 

sikerült, hiszen a  naszvadi Alapiskolából min-

den évben voltak tehetséges tanulóim, akik kép-

viselték iskolánkat, és közülük többen helyezést 

is elértek, mint Asztalos Éva, Gáspár Tünde, Kis 

Richard, Kelemen Márk, Kelemen Ádám, Dítě 

Adél, Süttő Jennifer, Becse Anita, Simonics Ildi-

kó, Kelemen András, Kovács Zsolt.

A  legfi atalabb felfedezettem Haris Katarina. 

Katikát már első osztályos kora óta én készí-

tem fel. Mára egy tapasztalt szavaló lett belőle, 

tehetséges előadó. Az országos fordulóban két 

alkalommal első helyen végzett, és egyszer ezüst 

sávos minősítést kapott. Ebben az évben is sike-

rült eljutnia Rimaszombatba. Szép előadásával, 

bájos megjelenésével nemcsak a  szakmai zsű-

ri elismerését, hanem a  közönség szeretetét is 

megszerezte. Az idei év is sikeresnek mondható, 

ugyanis az aranysávos minősítésen belül 2. he-

lyezést ért el a  XXIII. Tompa Mihály Vers- és 

Prózamondó Verseny országos seregszemléjén, 

Kulcsár Ferenc: Lakik bennem valaki című ver-

sével.

A négynapos rendezvényen a verseny mellett 

sok meglepetés várt bennünket. Korpás Éva és 

zenekara, a budapesti Varidance Táncegyüttes, 

játszóház, kézműves műhely és még sorolhat-

nám. Örülünk, hogy ott lehettünk, és ilyen szép 

eredményt értünk el Rimaszombatban. Meg-

hallgathattunk sok szép verset, prózát, mely 

üzenet, ami mindenkinek szól, csak meg kell 

látnunk a szépségeit.

Mgr. Holka Gizella

„És legyen elveszett minden olyan napunk, amelyen legalább egyszer 

nem táncoltunk, és legyen fülünknek hamis minden állítás, ha nem csat-

tan fel vele együtt legalább egy kacaj.” 

(Nietzsche)

1983 óta április 29-én, a klasszikus balett óriásának tartott Jean-Georges 

Noverre születésnapján a világ mindenféle táncát megünnepelik. A tánc 

művészet és szépség, társasági időtöltés és egyben kellemes sport is. Képes 

közelebb hozni egymáshoz az embereket, és ezáltal összetartó erővé válik.

Negyedik alkalommal csatlakozott iskolánk is ehhez az eseményhez. 

Rendezvényeinknek minden évben a  helyi sportcsarnok adott otthont. 

A zenés délutánokra igyekeztünk érdekes előadókat idecsalogatni, hogy 

ízelítőt adjanak különböző mozgáskultúrákból, táncstílusokból és egyút-

tal megmutassák tanulóinknak, hogy a szabadidőt ily módon is el lehet 

tölteni egészségesen, hasznosan és élvezetesen. Az eltelt évek alatt külön-

böző műfajokból szemezgethettünk: volt versenytánc, mazsorett, zumba, 

hip-hop, néptánc, akrobatikus gimnasztika, capoeira harcművészeti játék, 

kerékpáros bemutató. A fellépők munkája, szorgalma, ügyessége és tehet-

sége irigylésre méltó volt.

A táncművészet ünnepén lehetőséget adtunk tanulóinknak is a szerep-

lésre. Az előadások közti szüneteket mozgásos játékokkal fűszereztük. Az 

iskola apraja-nagyja bekapcsolódott a „limbó hintó” játékos táncba, mely 

tanúbizonyságot adott a  tanulók hajlékonyságáról, erőnlétéről és termé-

szetesen ügyességéről is. Kígyózó sorban várakoztak kicsik, nagyok, bá-

tortalanok és vállalkozó szelleműek egyaránt. Nem számított, hogy a léc 

alatt népviseletben, szűk farmerben vagy szoknyában bújtak át.

Jó volt látni az egészséges versenyszellemet a  székes táncnál, melybe 

még a kilencedikesek is lelkesen bekapcsolódtak. S ha éppenséggel nem 

jutott szék, sebaj, jött a következő játék. A lufi stáncnak is csak egy hibája 

volt, hogy több volt a szereplő, mint a kellék. Nem kellett noszogatni sem 

a  lányokat, sem a fi úkat, hogy párokat alkotva jelentkezzenek a  játékra. 

Villámgyorsan megoldották ezt is!

Vidám hangulat kerekedett a latin ritmusokra épülő közös zumbázáskor 

is, nem beszélve az akadályokkal nehezített fergeteges vonatozásnál.

Így teltek a mi kis „családunk” táncnapjai az évek során! Valami újjal 

igyekeztünk színesebbé tenni a  hétköznapokat, hiszen a  tanulás-tanítás 

kötelessége mellett pedagógusnak, tanulónak egyaránt szüksége van a ki-

kapcsolódásra, feltöltődésre.

Mgr. Pinke Ivett

XXIII. Tompa Mihály XXIII. Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Vers- és Prózamondó 
VersenyVerseny

Táncnap az alapiskolábanTáncnap az alapiskolában

A naszvadi Alapiskola igazgatósága 

a helyi magyar iskola újraindításának 

65. évfordulója alkalmából 

tablót tervez azon diákjai tiszteletére, 

akik egyetemi vagy főiskolai 

diplomát szereztek.

Kérjük az alapiskola valamikori tanulóit, 

hogy a fényképeiket a tablóhoz 

2014. június 30-ig juttassák el 

az iskola igazgatóságára.

Az adatok pontosítása érdekében, kérjük, 

adják le a diploma fénymásolatát is.

Az iskola igazgatósága

FelhívásFelhívás
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Hirdetés
Predám 5-árový pozemok v Hamošade. 

Tel.: 0908/585 668.

Eladó 5-áras telek Hamosadban. 

Tel.: 0908/585 668.

Predám starý dom v Hamošade. 

Tel.: 0918/104 092.

Eladó öreg ház Hamosadban. 

Tel.: 0918/104 092.
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Meghívó
A helyi Nyugdíjasklub vezetősége 

2014. június 2-től 

Betekintés 
a naszvadi lányok, asszonyok 

alkotóműhelyébe 

címmel kiállítást készít 

a Nyugdíjasklub nagytermében.

A kiállításon községünk kézműveseinek 

munkáit tekinthetik meg 

naponta 10-től 17 óráig.

A kiállítás június 7-ig tart.

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Molnárová Nikoleta



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Gabriel Haládik –  Andrea Leššová 



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Lukacsovics Gáspár (69), 

Lakatosová Mária (80), Apkó Michal (76)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika


