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Nesvadské obecné zastupiteľstvo sa zišlo 3. júla, 

o  týždeň neskôr, ako bolo plánované, pretože reali-

začná štúdia kúpeľného centra, vyžiadaná v apríli, sa 

do pôvodného júnového termínu zasadnutia nevyho-

tovila. Zúčastnilo sa desať poslancov (chýbali János 

Dibusz a Katarína Haris), ktorí najprv schválili plán 

zasadnutí v druhom polroku a rozpočet Nesvadských 

dní vo výške 13.000 eur, potom sa zaoberali zmluva-

mi: Gabrielovi Adlerovi predĺžili zmluvu o nájme bytu 

na Športovej ulici č. 4 do júla 2015 a  MUDr. Márii 

Kesziovej odsúhlasili prenájom prízemných priesto-

rov na Obchodnej ulici č. 7 vo výške 9 eur za štvorcový 

meter na účel prevádzkovania ordinácie zubného le-

kára. Akciové spoločnosti AGROCOOP IMEĽ a AGRORENT požia-

dali o uzavretie nových zmlúv o nájme poľnohospodárskej pôdy, keď-

že platnosť doterajších, uzavretých pred dvadsiatimi rokmi, sa končí 

v októbri. Kým v prvom prípade zastupiteľstvo odhlasovalo päťročnú 

zmluvu a ročné nájomné 85 eur za jeden hektár, rokovanie o druhej 

zmluve odložilo, lebo zástupca nesvadskej fi rmy prítomný na zasad-

nutí považoval sadzbu 0,15 eura/m2 za 17 hektárov v zastavanom úze-

mí obce za príliš vysokú a žiadal jej zníženie.

V ďalšom priebehu boli prijaté uznesenia o plate starostu (neme-

ní sa), o vstupe Nesvád do Združenia miest a obcí okresu Komárno 

a o nákupe zdvíhacej plošiny pre malé zberové vozidlo v cene približ-

ne 6.000 eur.

Veľké očakávania sa spájali s  prerokovaním spomenutej realizač-

nej štúdie kúpeľov. Takmer 50-stranový materiál vypracovaný košic-

kou spoločnosťou INVESTCONSUL veľmi podrobne opisuje všetky 

predvídateľné náklady a očakávaný hospodársky výsledok investície, 

pričom výnosy sú uvádzané v  troch variantoch v  závislosti od cien 

vstupných poplatkov a  počtu návštevníkov. Hodnota stavebných 

a technologických prác sa odhaduje na 2,6 mil. eur, ročné režijné ná-

klady na 560 tisíc eur a spoločnosť počíta so spodnou hranicou vý-

nosov vo výške 600 tisíc eur. V diskusii poslanci zdôraznili druhotné, 

nepriame prínosy investície (Juraj Miškovič), vyžiadali kalkulačnú 

časť dokumentu na účel dosadenia hodnôt (Róbert Dobosi), spome-

nuli dôležitosť výberu budúceho manažmentu (Zoltán Takács), zau-

jímali sa o možnosti vstupu prípadného investora (Tibor Simonics) 

a vyzdvihli potenciál spočívajúci v jedinečnom zložení termálnej vody 

(Zoltán Molnár).

Obecným úradom predložený návrh na uznesenie o použití rezerv-

ného fondu vo výške 160.000 eur na účely začatia výstavby podporilo 

všetkých desať poslancov.

V závere zasadnutia boli pridelené dva byty, jeden Erike Csutorovej, 

druhý Attilovi Paluskovi v obecnom nájomnom dome na Obchodnej 

ulici č. 11B.

V  poslednom bode poslanci rozhodli o  tom, že v  novembrových 

komunálnych voľbách bude celá obec tvoriť jeden volebný obvod 

a oprávnení voliči si zvolia dvanásť poslancov.

Následne odznelo niekoľko interpelácií: Alžbeta Patakyová vyzvala 

na ničenie ambrózie, ktorá je rozmnožená na cintoríne, Juraj Miškovič 

sa pýtal na možnosť vyvodenia sankcií proti občanom, ktorí nekosia 

a nestarajú sa o svoje priedomie a pozemky, Róbert Dobosi opätovne 

žiadal opraviť bočné oplotenie cintorína a upozornil na cudzí zásah 

na židovskom cintoríne, nakoniec Zoltán Haris, vzhľadom na početné 

vlámania v poslednom období, požiadal o rozmiestnenie kamier aj na 

prístupových cestách do obce.

 Zoltán Takács

Egy héttel később, július 3-án ült össze a naszvadi 

képviselő-testület, mert a  termálfürdő áprilisban 

kért megvalósíthatósági tanulmánya az ülés eredeti, 

június végi időpontjára nem készült el. Tíz képvi-

selő jelent meg (Dibusz János és Haris Katalin hiá-

nyoztak), akik először a második félévi munkatervet 

és a  Naszvadi Napok költségvetését (13.000 euró) 

hagyták jóvá, majd szerződések következtek: Adler 

Gábor lakásbérletének meghosszabbítása 2015 júliu-

sáig a Sport utca 4. sz. bérházban és dr. Keszi Mária 

ingatlanbérleti szerződése, aki fogászati rendelőt nyit 

az Üzletsor utca 7. sz. alatt és négyzetméterenként 

9 euróért vesz bérbe három helyiséget az épület föld-

szintjén. Az imelyi AGROCOOP IMEĽ és a naszvadi AGRORENT 

részvénytársaságok új földbérleti szerződések aláírását kérték, miután 

októberben lejárnak az eddigi, húsz éve kötött megállapodások. Míg 

az előbbi részére ötéves szerződést és hektáronkénti 85 eurós bérleti 

díjat szavazott meg a plénum, az utóbbi esetében elnapolta a döntést, 

mivel a cég jelen levő képviselője a 17 hektárnyi belterületre kiszabott 

15 cent/nm díjat magasnak nevezte és a mérséklését kérte.

A továbbiakban a polgármester fi zetéséről született határozat (nem 

változik), Naszvad belépéséről a  komáromi kistérségi társulásba és 

egy kisteherautóra szerelhető, kb. 6.000 euróba kerülő emelőlap meg-

vásárlásáról.

Nagy várakozás előzte meg a fürdő már említett gazdasági prognó-

zisának tárgyalását. A kassai INVESTCONSUL Kft . által kidolgozott 

közel 50 oldalas tanulmány nagy részletességgel mutatja ki a  beru-

házás összes felmerülő költségét és a várható gazdasági eredményt, 

az utóbbit három változatban, a belépőjegyek árának és a  látogatók 

számának függvényében. Az építési és technológiai munkálatok ter-

vezett összköltsége 2,6 millió euró, a várható éves rezsiköltség mint-

egy 560 ezer euró, a  bevételek alsó értékét 600 ezer euróra becsüli 

a tanulmányt készítő társaság. A vitában felszólalók a beruházás má-

sodlagos, közvetett pozitív hatását hangsúlyozták (Miškovič György), 

kikérték a  tanulmány kalkulációs, behelyettesíthető részét (Dobosi 

Róbert), a  leendő cégvezetés kiválasztásának fontosságát említették 

ki (Takács Zoltán), az esetleges befektetők belépésének lehetőségére 

kérdeztek rá (Simonics Tibor) és a  termálvíz különleges összetétel-

ében rejlő lehetőséget emelték ki (Molnár Zoltán).

A községi hivatal által beterjesztett határozati javaslatot, amely az 

építkezés megkezdésének céljából 160.000 euró elkülönítéséről ren-

delkezik a tartalékalapból, mind a tíz képviselő megszavazta.

Az ülés végén két lakáskiutalásról született döntés, az egyik lakást 

Csutora Erika, a másikat Paluska Attila kapta az Üzletsor 11B. alatti 

községi bérházban.

Az utolsó napirendi pontban a  képviselők úgy határoztak, hogy 

a novemberi helyhatósági választáson az egész falu egy választókör-

zetet fog képezni, és tizenkét képviselőt választanak meg a szavazásra 

jogosult lakosok.

Több interpelláció hangzott el ezután; Pataky Erzsébet a temetőn 

elterjedt parlagfű irtására szólított fel, Miškovič György a  rende-

zetlen, nem kaszált utcarészek és telkek tulajdonosainak lehetséges 

szankcionálásáról érdeklődött, Dobosi Róbert ismételten kérte a te-

mető oldalsó kerítésének megjavítását és a  zsidó temető talajának 

megbolygatásáról számolt be, végül Haris Zoltán, tekintettel az utób-

bi idők számos betörésére, kamerák elhelyezését kérte a faluba vezető 

utak mentén is.

 Takács Zoltán

A testület 
43. üléséről

Zo 43. zasadnutia 
zastupiteľstva

Mindenkit érint – Týka sa to každého
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2014. július 3. és 7. között a  Kis Viza citerazenekar és a  Pettyem 

Néptáncegyüttes együtt képviselték Naszvad községet és a  szlovákiai 

magyarságot a  lengyelországi Czestochowa városában, az immár 16. 

alkalommal megrendezett Meidzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 

„Z daleka i bliska” nemzetközi folklórtalálkozón.

Együtteseink első alkalommal vettek részt közösen egy többnapos 

nemzetközi ének-, zene- és tánctalálkozón, amelyre több műsorszám-

mal is lelkesen készültek.

A csütörtök hajnali indulást követően mintegy kilenc órányi buszozás 

után érkeztünk meg szálláshelyünkre, Garnek településre. Sok időnk 

nem volt körülnézni a falusias környezetben lévő panzióban, mert gyors 

öltözés után indultunk is a több, mint 200 ezres Czestochowa városába, 

ahol a csoportjaink a macedón, lengyel és horvát együttesekkel közö-

sen felvonultak Lengyelország 

legnagyobb templomának (Jasna 

Gora) előkertjét adó parkba, ahol 

a  házigazda kulturális városveze-

tése kenyérrel és sóval köszöntötte 

a megérkező csoportokat. Érkezé-

sünk estéjén Przyrow városában 

„civilben” is megismerkedhettünk 

a  társországok csoportjaival egy 

közös zenés estén.

Másnap délelőtt a  horvát és 

lengyel csoportokkal közösen egy 

Przyrow környéki folyón próbál-

hattuk ki vízi jártasságunkat, mert 

házigazdánk egy kisebb vadví-

zi evezést szervezett számunkra, 

ami nem telt el eseménytelenül. 

A  vízitúra során gyakorolhattuk 

a sziklás, fás folyón való kikerülési manővereket, a hajó és vízbe esett 

társunk mentését, mindezt néha a különböző nyelvek bábeli zűrzava-

rában.

A délelőtti izgalmakat - az ötnapos fesztivál alatt rendületlenül és vál-

tozatlan formában kitartó - kapros krumpli és rántott hús duettjéből álló 

ebédünk követte, majd következett első műsoros estünk Lelowban és 

Przyrowban. A hold már szélesen mosolygott az égen, mire este 11 óra 

tájban mindannyian lekerültünk a szabadtéri színpadról, eltáncolva, el-

énekelve és elzenélve, amivel vendéglátóinknak készültünk.

Szombaton egy czestochowai városnézés és egy délutáni kellemes 

strandolást követően Poczesnej település sportcsarnokában léptünk 

színpadra. A  lengyel közönséget lenyűgözte a  magyar citeraszó. Az 

előadás végén zenészeinknek külön be kellett mutatniuk a hangszert, 

amelyből a vizások a különböző, és magyar szívnek különösen kedves 

dallamokat varázsolták elő.

Nem kisebb sikert aratott szólóénekesünk, Szabó Julcsi sem, aki fi atal 

kora és termete ellenére hangjával betöltötte a sportcsarnokot. Táncosa-

ink pedig vidáman és méltósággal mutatták be táncukat.

Az eseményektől zűrzavaros napok után átugrom az utolsó nap-

ra. A gálaestre Czestochowa város színházában került sor. A nyitó- és 

zárókép próbájából érezni lehetett, hogy sok és fontos embert várnak 

a kultúra házába. Külön feladatként csoportunkból három főnek részt 

kellett vennie a zárószámban, amely az ott hagyományos polonéz tánc 

volt. A  nyelvi nehézségek és len-

gyel táncpartnerünk izgalma el-

lenére jóleső levezetést jelentett 

a  gálaest utolsó tánca, amelyet 

a közönség állva tapsolt meg.

Hazautazásuk előestéjén még 

a  házigazda przyrowi tánccso-

portot sikeresen megizzasztottuk 

néhány moldvai tánccal, a  ma-

gyar csárdással és a  „Tavaszi szél 

vizet áraszt...” c. népdal megtaní-

tásával. Úgy érzem, házigazdáink 

megkönnyebbültek, mikor buszuk 

ajtaja becsukódott és az éjszaka 

csendjében maguk mögött hagy-

ták a még mindig táncolni és ze-

nélni akaró magyarokat.

A  nyelvi nehézségek és a  nagy 

utazási távolságok ellenére sikerrel vettünk részt mindenben, amit az öt 

nap tartogatott számunkra. A sok buszozás, a több egymást követő fel-

lépés ellenére a fáradhatatlan társaságnak este (éjszaka) mindig maradt 

energiája egy kis esti énekre, zenére vagy épp táncra, amelyből a jövő-

ben talán új produkciók is születnek majd.

Összességében úgy gondolom, hogy az első alkalommal több napig 

külföldön vendégszereplő naszvadi művészeti csoportok méltóan kép-

viselték a települést és a felvidéki magyarságot. Örömmel vettünk részt 

az eseményen és köszönjük mindazok támogatását, szervezését, akik-

nek segítsége kellett ehhez a mozgalmas kiránduláshoz. M.I.

Bizonyára nagyon sokan ismerik közülünk a „Rohan az idő” kezdetű 

dalt, Koncz Zsuzsa előadásában. Rohamosan pörögnek napjaink, ész-

re sem vesszük és eltelik egy év. „Elmúlik a nyár”, énekli tovább a híres 

énekesnő. De a nyár az idén még nem múlt el, még javában tart, és ez 

azt jelenti, így július elején, hogy a naszvadi Csemadok csoportjai egy év 

múltán ismét elutaztak Kolozsnémára, az idén immár 52. alkalommal 

megrendezett Járási Dal- és Táncünnepélyre.

A mostanra már megszokott helyszínen, az óvoda udvarán fogadták 

a szervezők a fellépőket és a fesztiválra kilátogató nézőket is. A hagyo-

mányőrzőkhöz csatlakozott még a napocska az égen, mert mint minden 

évben, most is hét ágra sütött le ránk, melengető simogatásai elől, aki 

csak tehette, a terebélyes lombú fák árnyékában keresett menedéket.

A műsor délután fél kettőkor kezdődött. Köszöntőt mondott Szalay 

Rozália, Kolozsnéma polgármestere és Petheő Attila, a Csemadok Ko-

máromi Területi Választmányának elnöke.

Anno 1952-ben ez a  rendezvény dal- és táncünnepélyként indult, 

ahogy a  megnevezésében is benne van. Ahogyan azonban mi ma-

gunk is változunk, az idők folyamán változott a  résztvevők összetéte-

le is. Az idősebb korosztály képviseli a népi vonalat, de a fi atalabbak-

Lengyelországban jártunkLengyelországban jártunk

52. Járási Dal- és Táncünnepély Kolozsnémán52. Járási Dal- és Táncünnepély Kolozsnémán

folytatás a 4. oldalon
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Az ilyenkor szükséges előkészítő és szervezési munkák végez-

tével ebben az évben június 21-én került sor az évtizedes múltra 

visszatekintő „Felvidékiek találkozójára”, mely a Rákóczi Szövetség 

Bácskai Szervezetének már hagyományos éves kiemelt eseménye 

az egyéb, számos program mellett. Az ország több településéről ér-

keznek Felsőszentivánra a Felvidékhez kötődő tagok, érdeklődők, 

meghívott vendégek. A  találkozóknak évek óta a  felsőszentiváni 

Faluház és Közösségi Tér ad otthont, mely ideális helyszín a min-

dig többcélú rendezvénynek. Rendezett, szép környezet, van ki-

állításra alkalmas helyiség és az udvaron felállított sátor is óv az 

időjárás viszontagságaitól.

Már péntek délután megérkezett a  naszvadiak első csoportja, 

a Fekete Team labdarúgói. Hat órakor játszottak kispályás meccset 

az idén januárban Naszvadon kimagasló játékkal a Polgármester 

Kupát elhódító felsőszentiváni csapattal. Kupagyőzteshez méltóan 

nyertek a hazaiak. De nem az eredmény volt igazán a fontos. Jó kis 

testmozgás, a  fi nom vacsora és a  baráti beszélgetések feledtették 

a pályán történteket.

Másnap délben érkeztek meg a  Csemadok Búzavirág éneklő-

csoport és a Viza citerazenekar tagjai, majd folyamatosan a többi 

fellépő is. A délután kezdődő találkozó megnyitója és a megjelen-

tek köszöntése után Vörös Szilárd, mint a helyszínt adó település 

polgármestere üdvözölte az egybegyűlteket.

Ezen előzmények után lépett színpadra a  több, mint harminc 

éves múltat és jelentős országos sikereket maga mögött tudó 

felsőszentiváni Kísérleti Színpad. A csoport vezetőjének, Kalmár 

Jánosnak a rendezésében adták elő Tamási Áron művéből készült 

Szegény Annák című darabot. Mind az általános iskolás szerep-

lőknek, mind a jelenlévők nagy többségének nincsenek személyes 

tapasztalatai a háború borzalmairól, kegyetlenségeiről - hálát adva 

a sorsnak -, melyeket az előadás hűen bemutatott. (Szomorú ak-

tualitása, hogy tőlünk keletre, Ukrajnában megháborodott, őrült 

elmék hatására újra dörögnek a  fegyverek, hamis, értelmetlen 

célokért halnak meg, válnak földönfutóvá, hontalanná emberek, 

nem tanulva a  történelmi múltból. Vigyázó szemeinkkel mi in-

kább nyugatra tekintsünk!)

A nagy sikert aratott produkciót követően Dobosi Róbert nyi-

totta meg az idén 65. életévét betöltött Német Gyula „Fejfáinkról 

a neveinket...” című kiállítását, ismertetve, méltatva eddigi életútját, 

munkásságát is. Az elmúlás elkerülhetetlenségével megdöbbentő-

en szembesítő fotók megtekintése után jöttek a népzenei csoportok 

fellépései. Az addigi komor hangulatot színvonalas, nívós és vidám 

előadásokkal feledtették. A Borostyán Dalkör Csávolyról, a  rémi 

Gyöngyvirág Népdalkör és Citeraegyüttes, Felsőszentivánról az 

Aranyág Dalkör asszonyai és a  mindig csodálatos, már említett 

naszvadi vendégeink.

Kiváló munkát végeztek a szakácsok is, a Borota-Felsőszentiván 

Földtulajdonosi Vadásztársaság által szponzorált vacsora elkészí-

tésével. A további időtöltéshez a jó hangulatról a Fischer-Schmidt 

duó gondoskodott.

Végezetül essék szó a „piszkos anyagiakról” is, ami elengedhetet-

len feltétele egy rendezvény lebonyolításának. Köszönet a Rákóczi 

Szövetség belső pályázatán nyújtott támogatásért, a csávolyi, rémi 

és felsőszentiváni önkormányzatoknak, valamint az önrészt bizto-

sító bácskai szervezet tagjainak és mindazoknak - nevek mellőzé-

sével, mert akkor még több helyet kellene igénybe venni -, akik 

önzetlen munkájukkal hozzájárultak a sikeres lebonyolításhoz.

Remélve, hogy minden jelenlévő kellemesen töltötte az idejét: 

„jövőre veletek ugyanitt?!”.

 Fekete András,

a bácskai szervezet elnöke

Felvidékiek Találkozója - 2014. Felvidékiek Találkozója - 2014. 
FelsőszentivánFelsőszentiván

Érsekújvárról jelentik:

Az érsekújvári múzeum vezetője, aki néhány év óta fokozott fi gye-

lemmel kutatja át a naszvadi határt, az egyik kertben honfoglalás 

korabeli sirokat talált. A kutatásokat folytatták és az ásatások nyo-

mán a falu közvetlen közelében egy dombon úgynevezett réteges 

temető került napvilágra. Megállapitották, hogy a legalsó rétegben 

levő csontváz a XIII. századból való. A csontvázon függőket, gaz-

dagon gyöngyözött pártákat és csavart ezüst mellgyürüket találtak. 

A dombon öt-hatszáz évvel ezelőtt templom állott, amelynek léte-

zéséről azonban ma már csak vastag kőtörmelékréteg tanúskodik. 

Az ásatásokat folytatják, mert Naszvad környéke régészeti szem-

pontból páratlan gazdag helynek bizonyult.

(Magyar Távirati Iroda, 1938. július 30.)

ANNO.. .

nak már a modernebb irányzat felé húz a szívük. A hagyományőrzők, 

mint a Búzavirág Népdalkör Imelyről, a Lilaakác Népdalkör Tanyról, 

a Gönyüi Éneklőcsoport, a marcelházai csoport, a Piros tulipán Patról, 

a Kis-Duna Ág Gútáról, a Szíkes Citerazenekar Imelyről, az Őszirózsa 

Ógyalláról, az Árvalányhaj Népdalkör Perbetéről, a Napraforgó Gyer-

mek Néptáncegyüttes szintén Perbetéről, a Búzavirág Dunaradványról, 

a Jácint Éneklőcsoport Lakszakállasról, a Madari Hagyományőrző Nép-

dalkör, valamint a Sústya citerazenekar és a Búzavirág Éneklőcsoport 

Naszvadról a  régi idők emlékét idézték. Ezen csoportok előadásában 

szebbnél szebb népdalokat hallhattunk, ők még tudják, őrzik és ápolják 

az elődeink által ránk hagyott csodálatos népi kultúrát.

A  fi atalabb korosztály képviselői a  táncdalok tolmácsolásában je-

leskedtek. Régi ismerősként láthattuk ismét Pécsi Virág Veronikát 

Nagykesziről, a  Beke Dóra-Fábik Flóra duó Kolozsnémáról szintén 

nagy tetszést aratott a közönség köreiben. Az Amazonok Tánccsoportja 

a kabarék világát elevenítette fel, a VaLakik Tánccsoport Lakszakállasról 

pedig a ritmusos rock and roll zenére ropták a táncot. A fesztivál sztár-

vendége az MC Hawer és Tekknő páros volt.

A  kultúrműsor végére gomolyfelhők tornyosultak felettünk, némi 

kis esőt hozva magukkal, így jobbnak láttuk a  mielőbbi hazaindulást 

és a további mulatást, szórakozást meghagyni a hazaiaknak, mert mint 

mindig, most is utcabállal zárult a rendezvény.

-GM-

befejezés a 3. oldalról
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(Moravcsík Géza születésnapjára)

5

Nem, nem tévedés a nagy P betű az írás 

címében. Úgy érzem, mindazoknál, lett-le-

gyen szó bármilyen hivatásról, akik olyan 

hivatástudattal élik meg életük aktív kor-

szakát, mint amilyen felelősség- és hivatás-

tudattal végezte pedagóguspályáját hosszú 

évtizedeken át ezen írás alanya, Moravcsík 

Géza, aki az elmúlt hónapban töltötte 

be hetvenötödik életévét, megérdem-

lik, hogy mesterségük, hivatásuk címe-

rét megtiszteljük a nagy kezdőbetűvel. 

Nem is beszélve arról, hogy ez a peda-

gógusi pálya kezdetétől a  végéig hoz-

zánk, naszvadiakhoz kötődik.

Pedig eredendően nem is naszvadi. 

Izsán született 1939. június 15-én. 

Egyszerű, falusi szülők gyermekeként. 

Édesapja a  dunai ármentesítőnél volt 

kétkezi munkás, édesanyja háztar-

tásbeli. Megélte velük, kisgyerekként 

a  negyvenhatos deportálást. A  Čáslavhoz 

közeli Vinaře falucska neve ma is ismerő-

sen cseng fülében. Komáromban, a  Ma-

gyar Tannyelvű Gimnáziumban érettségi-

zett. Gimnáziumi négy évem alatt sokszor 

mentem el osztálytablója előtt a  gimnázi-

umi folyosón, sokszor találkozott tekinte-

tem a tablóra felnézve (talán megbocsájtja 

nekem az elkövetkező jelzőt), kisfi ús, mo-

solygós tekintetével. Több mint fél évszáza-

da ismerem őt, de számomra mind a mai 

napig megmaradt, „kisfi ús”, mosolygós 

tekintet őt illetően a  legjellemzőbb. A Po-

zsonyi Felsőfokú Tanítóképzőt 1960-ban 

végezte el, és mondhatni úgy is, hogy a vé-

letlen hozta őt éppen Naszvadra. Kisdiák 

voltam még akkor, de emlékszem, alkatilag 

akkor nem sokban különbözött a  nagyra 

nőtt nyolcadikos, kilencedikes kamaszok-

tól. Rövidesen bevonult katonának (ha jól 

tudom, tartalékos századosi rangig ért el), 

s a katonaságtól visszatérve egészen nyug-

díjba vonulásáig a helyi Magyar Tannyelvű 

Alapiskolában tanított. Fő tantárgya végig 

a matematika volt.

Most, többes szám első személyben kell, 

hogy leírjam a következőket, mert magam 

sem voltam sohasem kivétel az ilyesmiben; 

nagyon sokszor éltünk vissza mindig mo-

solygós jóindulatával, azzal, hogy sohasem 

tartozott a  szigorú tanítók sorába. Nála 

a  legszigorúbb fi zikai fenyítés a  „fejbész”, 

vagy úgy mondhatnám inkább, a  tarkón 

simítás volt. De! És én ebben tudom igazán 

mérni úgy emberi, mint pedagógusi nagy-

ságát, a matematikát megtanította velünk! 

Jómagam megéltem a  gimnáziumi éveket 

is, meg további tanulmányaimat is a  tőle 

kapott matematikai tudással, alapokkal. 

És ez, azt hiszem, nem semmi. Úgy érzem, 

nagyon sokan vagyunk, jó néhányan a fel-

nőtt generációból most már, akik hálával 

tartozunk neki mindezért.

Moravcsík Géza naszvadivá lett. Itt ala-

pított családot, a  helyi szlovák iskolában 

tanító, keszegfalui származású Szlávik 

Máriát vette feleségül (aki mellesleg, idén 

májusban hetvenedik életévét töltötte be). 

Gyermekeik, Zoltán és Péter a  helyi ma-

gyar iskolában végezték alapfokú tanulmá-

nyaikat. Zoltán később 

villamosmérnökként 

végzett Prágában (s ma 

is ott éli meg magyarsá-

gát, családjával együtt), 

Péter pedig, agrármér-

nökként Nyitrán. Ma 

kétlaki életet él. Keve-

sebbet van most már 

ugyan Naszvadon, és 

többet az izsai, szülői 

házban, ahol Péter fi ának segít a  gazdál-

kodásban. De naszvadiságát ennek ellené-

re sem adta fel, s én biztos vagyok benne, 

hogy mindez így is marad.

A rendszerváltást követően, azt hiszem, 

hat éven át, igazgatója is volt a helyi magyar 

alapiskolának. Aztán, bizonyos nemtelen, 

igaztalan vádaskodások következtében, 

maga mondott le e pozícióról. Mindezt, 

ha szóba kerül, a mai napig fájlalja. Nem, 

messze nem az odahagyott pozíciót sajnál-

ja, az igaztalan, nemtelen vádakat fájlalja, 

melyekkel a  számára legszentebbet, a ma-

gyarságát kérdőjelezték meg alaptalanul. 

Magam is tudom, érték őt pályája so-

rán megkülönböztetések éppen a  ma-

gyarság melletti kiállásai miatt, ezeken 

mindig túltette magát. Ám az előbbivel 

mind a mai napig nem tudott megbé-

kélni. Mert élete annak pont ellenkező-

jére a bizonyíték.

Az előzőekben leírtak is visszaiga-

zolják mindezt, s akár egy külön cikket 

is lehetne írni a Csemadokban végzett 

munkájáról. Valamikor a hatvanas évek 

második felében lett a Csemadok helyi 

szervezetének titkára, még Kelemen 

Sándor elnökösködése idején, majd végig, 

a Dobosi József, Haris Gáspár, Lalák Sán-

dor korszakokon, egészen Dibusz János el-

nöki korszakáig. Ha lenne ilyen cím, most, 

a  Csemadok alapításának 65. esztendejé-

ben bizonyosan kiérdemelné a  szervezet 

örökös, tiszteletbeli titkára címet. Így is vi-

selője több, különböző szintű Csemadok-

kitüntetésnek, és 1999-ben, a  Csemadok 

alapításának és a  magyar nyelvű oktatás 

újraindításának évében a  község Polgár-

mesteri Díját is átvehette.

Kedves Géza barátom! Nemcsak a  ma-

gam, hanem nagyon-nagyon sok egykori 

diákod nevében is gratulálhatok háromne-

gyed százados jubileumodhoz, és kívánha-

tom, adjon a Teremtő még sok-sok éven át 

erőt, kitartást és egészséget!

Valamikor a 
hatvanas évek elején

Moravcsík Géza

Az akkori tantestület. A hátsó sorban jobbról harmadikként

Csemadok vezetőségben

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: Egy Pedagógus jubileumára
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Prázdniny sú v plnom prúde. Možno sme 

si počas nich dali dva týždne dovolenky, no 

sme naspäť v práci a naše deti majú ešte stá-

le voľno. Čo s nimi? Je to jednoduché. Veď 

majú počítač, televízor, video hry. V  pod-

state pri nich trávili aj väčšinu času počas 

školského roka. Sú na to zvyknuté. Ale je to 

skutočne to najlepšie riešenie? Zamyslime sa 

nad tým.

Už pred dvanástimi rokmi, osemnásť-

ročný Robert Steinhäuser vstúpil po zuby 

ozbrojený do školy a postrieľal náhodne vy-

braných študentov i učiteľa. Potom školské-

mu poradcovi povedal: „To by pre dnešok 

stačilo.” Na to sa zastrelil. Bola to smutná bi-

lancia: šestnásť mŕtvych. A dôvod, prečo to 

urobil? Ťažko povedať. Bolo to elitné gym-

názium a chlapec pochádzal z veľmi slušnej 

rodiny. Nebol žiadny radikál, satanista, nar-

koman. A jeho rodičia neboli nezamestnaní 

a alkoholici. Nie, len sa realizovali a stratili 

svojho syna vo svete počítačových hier. To 

bolo pred dvanástimi rokmi. A dnes by sa to 

pokojne mohlo stať aj u nás. Odvtedy sa totiž 

stále viac upozorňuje na mediálne zanedbá-

vanie našich detí. Príliš skoro a bez dozoru 

získavajú prístup k  televíznemu vysielaniu, 

internetu či videohrám. Namiesto toho, aby 

sme si ako rodičia uvedomovali svoje povin-

nosti a  vychovávali, kúpime svojmu synovi 

či dcére do detskej izby televízor a počítač, 

pričom sa naivne nazdávame, že všetko bude 

klapať k úplnej spokojnosti. Najmä teraz, vo 

voľnom čase a cez prázdniny. Keď má však 

dieťa vo svojej izbe takéto aparáty, po čase 

mu už sotva zabránime v používaní oplzlých 

slov. Začne odvrávať starším, posmievať sa, 

byť arogantné či násilné. Možno si ani ne-

uvedomujeme, že vo výchove skoro úplne 

obchádzame pravidlá a  všetky rozhodnutia 

nechávame na svoje deti, ako keby oni vede-

li... Vyhovuje nám, keď od nich máme po-

koj a nezaujímame sa o to, čo robia, hlavne, 

že sú ticho. Keď sa však potom niečo stane, 

všetci sa pýtame: Ako to mohlo dôjsť až tak 

ďaleko? Odkiaľ tá arogancia, násilie, nezod-

povednosť?

Nuž, vyzerá to tak, že väčšina mladých 

ľudí v  súčasnosti, je obeťou doby, v  ktorej 

vládnu médiá. V  ktorej sa zdá byť dôleži-

té nijako sa nenamáhať a  predsa byť dobre 

fi nančne zabezpečený a  za každú cenu sa 

realizovať. Slovensko hľadá talent, Hľadá sa 

farmár, Supermodelka, Nákupné maniačky, 

Mojsejovci - skrátka bez námahy prísť ku ka-

riére a peniazom. To je to, s čím kŕmia naše 

deti. A  výsledok toho je, že hlúposť kvitne 

do nevídaných rozmerov, umením možno 

nazvať už hocičo a  duchovne zdeformova-

ní ľudia určujú, čo je správne a čo nie. Ale 

ide to skutočne tým správnym smerom, 

keď dovolíme, aby naše deti boli aj naďalej 

ušetrené každej námahy, hraníc, noriem 

a skutočných hodnôt? Keď hltajú všetko, čo 

im nekriticky dovolíme prehltnúť? Matthias 

Hora, ktorý skúma moderné trendy, na túto 

tému uviedol: „Mnoho problémov s násilím 

a  spustnutím už dávno nesúvisí s  autorita-

tívnymi a prísnymi rodičmi, ale so slabým, 

neprítomným, mäkkým, beztvarým otcom 

a matkou, ktorí už nedokážu presadiť zásady 

a poriadok a ponúknuť orientáciu.”

Milí rodičia, skúsme s  tým niečo urobiť. 

Nehovorme svojim deťom: „Nechaj, ja to 

urobím, ty si radšej oddýchni”, ale „Poď, 

dnes ťa naučím robiť toto, poď, budeme pra-

covať spolu.” Veďme ich k  tomu, aby mali 

radi prácu - pretože, kto sa nenaučí mať rád 

prácu, ten ju bude v budúcnosti nenávidieť 

a  bude sa jej vyhýbať. Veďme svojich po-

tomkov k múdrosti - dôstojnému správaniu, 

slušnému slovníku, úcte k staršiemu. Odev, 

jedlo, hračky, to všetko je dôležité. No oveľa 

dôležitejšie sú hodnoty ako úcta, prívetivosť, 

usilovnosť, striedmosť, trpezlivosť či ochota. 

Viac ako krásny zovňajšok je krásne vnútro.

A nadovšetko, milí rodičia, skúsme znovu 

objaviť Bibliu ako knihu, ktorá nám ukazuje 

správny smer. Ako zdroj sily a energie. Ako 

merítko správania a výzvu k odvahe. Pretože 

Biblia nám bola daná na to, aby sme tu žili 

plnohodnotný život. A dôvodom toho, že ho 

nežijeme je, že sme ju nahradili médiami. 

Skúsme si znovu uvedomiť, že cirkev má vo 

svete nezastupiteľné miesto a poslanie. Veď 

učí Božej múdrosti, pomáha otvárať tajom-

stvá života, posilňuje rodiny. Tam, kde kon-

čia naivné, absurdné či ľahkovážne slová na-

šich celebrít, tam cirkev nastupuje s vierou, 

nádejou, láskou a  poznaním. Pre naše deti 

je nutné, aby ich vychovávali bohabojní ro-

dičia a nie názory tých, ktorí strúhajú rôzne 

grimasy v časopisoch či na televíznej obra-

zovke. Generáciám, ktoré po nás prídu totiž 

v zlomových chvíľach života nepomôžu vti-

py, extravagancia či takzvaná nezávislosť, ale 

charakter presiaknutý Božím Duchom. Naše 

deti potrebujú rodičov, ktorí ich pripravia na 

život. Nielen však po materiálnej, ale najmä 

po duchovnej stránke. Cez prázdniny máme 

určite viac času nad týmto všetkým sa za-

myslieť a pristúpiť k múdrym rozhodnutiam.

Mgr. Mária Popičová,

evanjelická farárka

Žiaci 9. ročníka v rámci telesnej výchovy absolvovali trojmesač-

ný tanečný kurz, na ktorom sa učili základy spoločenského tanca, 

ale aj spoločenského správania. Kurz prebiehal pod vedením lek-

tora Viktora Vadkertiho z tanečnej školy ViVa.

Slávnostné ukončenie tohto kurzu - Venček, sa uskutočnil 

14. júna v Agrorente. Začal sa slávnostným nástupom, po ktorom 

nasledovali tanečné kolá, v ktorých žiaci predviedli to, čo sa na-

učili. Vrcholom spoločenského večera bol však venčekový tanec 

- dámska volenka a  korálkový tanec - pánska volenka. Z  chlap-

cov zvíťazil Erik Dibúz, ktorý mal najviac pripnutých venčekov 

a z dievčat vyhrala Mónika Oršulíková, ktorá mala na ruke najviac 

korálkových náramkov. Odmenou za ich víťazstvo je trojmesačný 

tanečný kurz v tanečnej škole ViVa v Nových Zámkoch.

Zábava pokračovala ďalej, keďže Venček bol spojený s banketom 

absolventov. Všetci sa príjemne cítili, dobre si zatancovali a naši 

absolventi sú o zážitky a spomienky na základnú školu bohatší.

Text a foto: Mgr. Zuzana Mituchovičová

Pre dušu

svete nezastupiteľné miesto a poslanie Veď

VenčekVenček

Už d d á i i k i á ť

Ako prázdninujú (žijú) naše deti?Ako prázdninujú (žijú) naše deti?
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Kitelepítettek emlékműve 
Hajóson

Hajós. Európa legnagyobb pincefalujáról, 

borászatáról híres, mintegy háromezer lélek-

számú település Bács-Kiskunban. A szomszéd-

ban Császártöltés és Nemesnádudvar. Sokat-

mondó a mottóban idézett gondolat, a Hajóson 

élő, vámosladányi születésű helyi poéta, Szabó 

Árpád gondolata, amely felkerült az idén Pün-

kösdvasárnap felavatott Felvidéki Kitelepítettek 

Emlékművére. Borászatán túl ugyanis egy sok-

kal szomorúbb jellegzetessége is van a régiónak. 

Felvidéki kitelepített magyarok sokasága került 

annak idején az otthonukból elűzött németek 

helyébe. Beneš egynyelvű, egykultúrájú szláv 

államot megálmodó politikájának következ-

tében mintegy százezer felvidéki magyar esett 

áldozatul annak idején ennek az eszelős, bete-

ges gondolkodásnak. Szétszórták őket Magyar-

ország mintegy négyszáz településén. Hajósra 

mintegy 1 150 fő (kb. 310 család), Császártöl-

tésre 850 fő (180 család), Nemesnádudvarra 

500 fő (110 család) került.

Hajósra elsősorban Galánta környékéről, 

Nagymácsédról, Diószegről. Néhány csa-

lád Naszvadról is. Császártöltésre elsősorban 

naszvadiak. Nemesnádudvarra vegyesen. Öt 

éve alakult meg a Hajósi Felvidékiek Kulturá-

lis Egyesülete (császártöltési tagokat is maguk 

között tudva). A  kitelepített németeknek már 

volt emlékjele a  községben, s  ezért az egyik 

legfontosabb célul – egy, az áttelepítésre em-

lékeztető műalkotás felállítását tűzték ki. Két 

nagymácsédi származású személyiségnek, Ba-

log Gyárfásnak és Kovács Sebestyénnek vannak 

e terv dédelgetésében és megvalósításában el-

évülhetetlen érdemei. Mindez az idei év pün-

kösdvasárnapján megvalósult.

Minket, naszvadiakat, külön örömmel tölt el, 

hogy bennünket, a  Tűzvirág szervezőit kértek 

meg, találjunk megfelelő alkotót a  terv kivite-

lezéséhez. Elképzelésünk, majd az egyeztetés 

után a  Csehországban, Kutná Horán élő Né-

meth Endre szobrászművészre esett a  válasz-

tásunk. A  mintegy négy méter magas, tetején 

az egykori naszvadi kapudíszek jellegzetes dí-

szítését viselő tölgyfa oszlopra az alkotó által 

vésett szimbólumok közérthetőek. Mit hagyott 

otthon a  felvidéki magyarság; földjeit, házait, 

templomait, temetőit. De elvitte magával isten-

hitét, elszántságát, amely nagyban segítette őt 

a megpróbáltatások, nehézségek elviselésében.

Az emlékművet Estók Mihályné Szalczer 

Erzsébet, Hajós polgármestere avatta fel, majd 

Vincze Attila katolikus és Papp Szabolcs Zsolt 

református lelkészek szentelték fel Nagymácséd, 

Diószeg, Császártöltés polgármestereinek, kul-

turális csoportjainak jelenlétében.

Mi, naszvadiak, éppen a Tűzvirág eseményei 

miatt nem lehettünk jelen az emlékműavatón, 

de Dobosi Róberttel, a  Csemadok elnökével 

egy kicsit későbbi régióbeli utunk során méltó-

képpen leróttuk tiszteletünket. Akkor készültek 

az itt látható felvételek is.

 Németh Gyula

í é é i lő öl f l lk ó ál l

y

Július
1818. július 1-jén született Budán Semmel-

weis Ignác, a  gyermekágyi láz okának és 

gyógymódjának felfedezője.

1879. július 2-án Tiszacsécsén látta meg 

a napvilágot Móricz Zsigmond, író, szerkesztő.

1853. július 5-én született Kisszebenben 

(Nižný Slavkov) Csontváry Kosztka Tivadar, 

festőművész.

1862. július 7-én Pozsonyban született Lé-

nárd Fülöp. Rövid ideig Eötvös Loránd ta-

nársegédje volt, a Magyar Tudományos Aka-

démia 1897-ben választotta levelező tagjává. 

1901 és 1905 között minden évben javasol-

ták a  fi zikai Nobel-díjra, melyet 1905-ben 

ítéltek oda a  katódsugárzással kapcsolatos 

munkáiért. 1907-ben az Akadémia tiszteleti 

tagjává választotta.

1834. július 7-én a  horvátországi Kácsfa-

luban született Angster József, Magyaror-

szág legjelentősebb orgonaépítője.

1869. július 10-én született Kandó Kálmán 

gépészmérnök, a vasút-villamosítás úttörője.

1888. július 17-én Budapesten született 

Füst Milán költő, író, drámaíró, esztéta.

1925. július 17-én született Felsőiszkázon 

Nagy László költő, műfordító, szerkesztő.

1924. július 18-án Csikmenaságon született 

Károly Árpád kertészmérnök, a  magyar-

országi fólia alatti zöldségtermesztés egyik 

elindítója.

1456. július 22-én aratott világra szóló győ-

zelmet Nándorfehérváron a Hunyadi János, 

Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette 

keresztény sereg. A diadalnak óriási szerepe 

volt abban, hogy a  török hetven évig nem 

vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország 

ellen. A pápa, III. Calixtus még a csata előtt 

rendelte el, hogy déli harangszó szólítsa 

imára a híveket Magyarországért szerte a ke-

resztény világban. A  pápai bulla kihirdeté-

sének idejére azonban már a győzelem híre 

is megérkezett az európai városokba. „A déli 

harangszó összekapcsolása a  nándorfehér-

vári győzelem emlékével végeredményben 

a történelem nem gyakori önkorrekciói közé 

tartozik. A hagyomány a történelmi tévedést 

- egy általános európai keresztes hadjárat 

illúzióját - korrigálta azzal, hogy a déli ha-

rangszót a  győzelemhez kapcsolta.” (Szűcs 

Jenő)

1848. július 27-én született Eötvös Loránd, 

egyik legnagyobb természettudósunk. A bu-

dapesti egyetemen Jedlik Ányos nyugalom-

ba vonulása után vette át a  kísérleti fi zika 

tanszék vezetését. 1899 és 1905 között a Ma-

gyar Tudományos Akadémia elnöke volt.

1849. július 31-én került sor a segesvári üt-

közetre, mely az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc végnapjainak egyik tragikus 

eseménye. Ekkor Segesvár mellett felmor-

zsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a  csa-

tában tűnt el Bem József segédtisztje, Petőfi  

Sándor honvédőrnagy, a forradalom és sza-

badságharc akkor 26 éves költője is.

Jeles magyar Jeles magyar 
napjainknapjaink

Mottó:

„A Felvidékről történt elűzésünkkel a haza egy darabja is elveszni látszik.” 

       (Szabó Árpád)
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Gúta évről-évre magára vállalja a  szlová-

kiai magyar ajkú gyermekek tehetségeinek 

gondozását, már tizenhatodik alkalommal 

rendezte meg a  Corvin Mátyás Alapiskola 

a címben említett versenyt.

A  földrajzversenyt a  magyarországi Föld-

rajztanárok Egylete és a  budapesti Fővárosi 

Pedagógiai Intézet alapította és indította el 

1997-ben. Céljuk egy olyan versenysorozat 

létrehozása volt, amelybe a Kárpát-medence 

magyarlakta vidékeinek általános és középis-

kolás diákjai egyaránt bekapcsolódhatnának.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-

vetsége a kezdetektől bekapcsolódott a szlo-

vákiai fordulók megszervezésébe. A tanulók 

szempontjából a versenynek jelentős szerepe 

van a magyarságtudat erősítésében, az identi-

tástudat elmélyítésében.

Fontos előrelépés, hogy pár éve a versenyt 

elismeri az oktatásügyi minisztérium is, és 

így az elért helyezések alapján előrébb kerül-

het az iskola a pontozásos rendszerben.

A  verseny témakörei felölelik a  Kárpát-

medence természet- és társadalomföldrajzát, 

minden évben lehetőség szerint a terület va-

lamely kiemelten fontos, a  diákok számára 

érdekes adottságát.

A versenyzők foglalkozhattak már a Kár-

pát-medence vizeivel, kiemelten a Dunával, 

hegységeivel, a  vulkanizmus nyomaival, 

a belső medencékkel, éghajlatával, a barlan-

gokkal, a világörökség részét képező helyszí-

nekkel, a Csallóközzel.

A  két kategóriában zajló versenyen az 

1. kategóriában az alapiskola 6-9. évfolyamai 

és a 2. kategóriában a középiskolások mérik 

össze tudásukat. A verseny első köre írásbeli 

forduló - tesztfeladatok megoldása, térképis-

mereti feladat. A  tesztfeladatok komoly fel-

készülést igényelnek. A szóbeli forduló - egy 

tetszőleges, az adott témakörhöz kapcsolódó 

3-5 perces beszámoló, amelyet számítógépes 

prezentáció segítségével adnak elő a tanulók.

Az idei versenybe 12 alapiskola és négy 

középiskola diákjai kapcsolódtak be. A téma-

kör az írásbeli fordulón a „Kárpát-medence 

nemzeti parkjai”, a  szóbeli fordulón pedig 

„Szülőföldünk rejtőzködő értékei” volt.

A zsűri tagjai: Laki Ilona, a budapesti Föld-

rajztanárok Egyletének tiszteletbeli elnöke, 

Bódis Bertalan, az egylet vezetőségi tagja és 

Orosz Örs, a Fórum Intézet munkatársa.

Kitűnő előadásokat hallhattunk többek kö-

zött az egyes csallóközi települések szakrális 

értékeiről, védett területeiről, a népi építészet 

emlékeiről. Az eredményes versenyzők az 

értékes könyvajándék mellett felkészítő taná-

rukkal együtt jutalomként még egy, a témá-

hoz kapcsolódó tanulmányi kiránduláson is 

részt vehetnek.

Már harmadik éve, hogy mi is bekapcso-

lódunk a versenybe. Diákjaim minden alka-

lommal sikeresen szerepeltek. A tavalyi ver-

senyen Pastorek Veronika a 2. helyen végzett. 

Ezért nagy volt az izgalom, hogy vajon idén 

is ilyen sikeresek leszünk-e. Becsületesen fel-

készültünk, és büszkén mondhatom, hogy 

két helyezést is elhoztunk. Pastorek Veronika 

idén az első, Bencsik Csilla pedig a harmadik 

helyen végzett 24 résztvevő közül.

 Mgr. Miskolczi Melinda

Június utolsó hetében az alapiskola ta-

nulóit váratlan kirándulásra invitálták. 

A meghívás hazánk fővárosából, Pozsony-

ból, a Kobold zenekartól érkezett. Arról az 

együttesről beszélünk, kiknek igényes ze-

néje gyermekekhez, felnőttekhez egyaránt 

szól, és bátran vállalják a  megmérettetést, 

melyben megvillanthatják tehetségüket, sőt 

bekerültek a magyarországi X-Faktor tehet-

ségkutató műsorba.

A  számtalan iskolát bejárt csapatnak 

döntést kellett hozni. A  naszvadi fellépést 

kölcsönös örömzenélésként élték meg, 

mely érzés az évek során sem fakult, ezért 

revánsként a hálás naszvadi apróságokat 

vélték érdemesnek arra, hogy az élő showba 

- anyaországunk fővárosába, Budapestre 

a  Médiaközpontba, - mint rajongóikat vi-

gyék magukkal. A  kellemes hír meglepe-

tésként ért mindnyájunkat, és a meghívást 

tisztelettel elfogadtuk.

Gyors szervezést követvén, utunk Bu-

dapest felé vezetett. Az előcsarnokban az 

ezidáig csak televízióból ismert logók lát-

ványa magával ragadta tanulóinkat. A  kék 

karszalag jelezte, hogy e népes csapat egy 

még versenyben lévő zenekart erősít. A vá-

rakozás hosszúnak tűnő perceit feledtetni 

hagyta a  refl ektorok sokasága, a  minden-

ütt villogó hatalmas X-Faktor reklámtábla, 

a várakozók sokszínűsége. Nyitott szemmel 

járván sok érdekességet fedezhettünk fel, 

vehettünk észre. Láthattuk a  mentorokat, 

valamint az évek során újra és újra felvilla-

nó, mosolyra fakasztó „fi gurákat” is. A bát-

rabbak ismerkedtek, itt-ott dalra is fakadtak.

Személyesen megismerkedtünk az álta-

lunk erősített csapat valamennyi tagjával, 

együtt énekeltünk. Alig vártuk, hogy a  fe-

kete folyosón végighaladhassunk. A televí-

zióból már jól ismert műsorvezető, Istenes 

Bence örömmel fogadta a népes szurkoló-

tábort, kiknek átlagéletkora 9 év volt. Elő-

ször az interjúk következtek, majd színpad-

ra szólították a Koboldokat. Négy kivetítőn 

követhettük a  szereplésüket. A  gyermekek 

lázban égtek: örömből, szurkolásból, üvöl-

tésből, ordításból nem volt hiány, olyany-

nyira, hogy még a  mentorok is hallották. 

Majd jött a produkció - néma csend -, ám 

a  végén kitörő ováció, sikítás és a  mento-

rok véleményezése. Elsőnek Szikora Robi 

értékelt nagy igennel, amit örömkiáltás kö-

vetett, majd hideg zuhanyként jött a  nem 

Alföldi Róberttől, döntését tiszteletben tar-

tottuk, ez esetben azonban kellőn kifejez-

tük nemtetszésünket. A  harmadik mentor 

szinte döntésképtelen volt, ám szerencsére 

Tóth Gabi határozottsága még a kételkedőt 

is meggyőzte, így kezdetét vette a felhőtlen 

ünneplés, hiszen a csapat, aminek szurkolni 

mentünk, bejutott a mentorházba.

Távozásunkkor újabb ismerős villant fel, 

a tavalyi győztes Danics Dóra, akinek nem-

csak hangja szépségét, hanem kellemes sze-

mélyiségét is megtapasztalhattuk. A  meg-

lepetések tárháza végtelennek tűnt eme 

napon. A hálás „Koboldok” egy csodálatos 

városnézéssel megfűszerezvén mondtak 

köszönetet a lelkes szurkolóknak.

 Mgr. Kiss Éva

„Kárpát-medence” földrajzverseny„Kárpát-medence” földrajzverseny

Váratlan kirándulásVáratlan kirándulás



9

Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

A  tanévünk a  végéhez ért. Elfogytak a  programok, események, 

melyeket a tanév kezdetén beterveztünk. A vakáció elérkezett, ezt bi-

zonyítja a  forró napok közeledte és persze az árnyékunk kurtasága. 

A hőn áhított pihenés elérkezett, és a 2013/2014-es tanévünk kicsú-

csosodása az ünnepélyes bizonyítványosztás volt. 

Az iskolai tanévet 142 tanulóval kezdtük. Az oktató-nevelő munka 

10 osztályban, 3 iskolai klub csoportban működött. Diákjaink közül 

131 tanuló megfelelt, 7 tanuló nem felelt meg, két külföldön tanuló 

gyermekünk bizottsági vizsgát tesz a nyár folyamán. Összegezve 2 ta-

nulóval csökkent év közben a létszámunk, de még így is több diákunk 

volt, mint az előző tanévben. Kitüntetéssel megfelelt 56 tanuló és kö-

zülük 27 nebulónak csak egyes érdemjegy szerepelt a bizonyítványá-

ban. A szabadidő ésszerű kihasználására 14 szakkör adott lehetőséget.

Eseménydús, versenyekkel teli évet zártunk. A  diákok döntő 

többsége bekapcsolódott a  megmérettetésbe és oroszlánrészt vállalt 

a megannyi jó eredmény elérésében. A tanév folyamán 19 különbö-

ző versenybe kapcsolódtunk be járási, kerületi, ill. országos szinten. 

Mindenki a lehetőségei alapján, de akadt, aki a képességei fölött tel-

jesített. Legeredményesebb tanulónk Pastorek Veronika volt, akinek 

ezúton is gratulálok. Köszönet a felkészítő tanárok munkájáért és a ta-

nulóink sikeres helytállásáért. Csak így tovább!

A bizonyítvány egy olyan dokumentum, amely valós képet ad min-

den egyes diák számára a tanév során elvégzett munkájáról. A biziben 

található érdemjegyek egyben tükrözik a  pedagógusok és a  szülők 

munkáját, hozzáállását. Ha netán az elvárások és a  sikerek elkerül-

nék egymást, próbáljunk meg önkritikusan vizsgálódni. Ne ferdítsük 

el a valóságot! Hol keressük a hibát? Kit is okolhatnánk a kudarcért? 

Nehéz egyértelműen megválaszolni a feltett kérdéseket, de az okok és 

a  felelősök megnevezése hosszútávon mindannyiunk javára szolgál. 

Legegyszerűbb hibáztatni a rendszert, az iskolát, a tanítót. De akkor 

az hogy lehet, hogy ugyanabból a tankönyvből, ugyanazon pedagó-

gus által megtartott órán mégis más tudás születik? Tudom, külön-

bözőek vagyunk, de szorgalommal, tanulással, leckeírással képesek 

vagyunk a felzárkózásra. Ezért fontos a család, a szülő szerepe, hogy 

az iskolán kívül töltött időt felügyelje, jól irányítsa. Emiatt tartunk 

családlátogatást, szervezünk szülői értekezletet, hirdetünk fogadóórá-

kat. A sikeres együttműködés gyümölcse sokszor csak évtizedek után 

jelentkezik, de jelentkezik, és higgyék el, megéri. 

Végzőseink számára érzelmekkel teli, felejthetetlen pillanatok vol-

tak a június végi történések. Egy sereg gyerek, aki kilenc éven át egy 

közösséget alkotott, most felbomlott. Mindenki útnak indult az új 

lehetőségek, megmérettetések irányába. Heten érettségivel végződő 

középiskolába mennek, négyen a  gimnáziumot választották, öten 

pedig a  szakközépiskolát részesítették előnyben. Boldog pillanatok 

voltak ezek, mivel sikeresen fejezték be tanulmányaikat és ez a tény 

felvillanyozta őket tovább tanulásuk sikeres folytatásában. Jó munkát, 

sok sikert kívánok! Legyetek büszkék alapiskolátokra, községetekre.

A szülőknek köszönöm a bizalmat, amelyet belénk vetettek. A lehe-

tőségeink maximális kiaknázásával vezettük, neveltük az Önök legfél-

tettebb kincseit. Az anyanyelvi oktatás előnyével, szépségével alapoz-

tuk meg tanulóink egész éves felkészültségét. A csengő és oly kifejező 

magyar nyelv minden szépségét megmutatva vezettük tanulóinkat. 

Remélem, az egészséges öntudat, mi több, nemzettudat örök lángja 

a nyár folyamán is melengetni fogja a tanulóink szívét!

A  kollégáknak köszönöm. Köszönöm, hogy együtt éltek az isko-

lával, egyszerre dobbant a  szívük a  gyerkőcökével és ezt a  hivatást 

a  magukénak tudják. Külön szeretném megköszönni Dibusz Már-

ta néninek eddigi munkásságát. 1983 októberében állt munkába az 

alapiskolában. Közel 31 év távlatából, megannyi gyermek és még több 

élmény övezi pályáját. Precíz, kreatív munkaerő volt, aki önállón ol-

dotta meg a rábízott feladatokat. 2014. március 23-tól nyugdíjas és így 

39 ledolgozott évet tudhat maga mögött.

A nyár alatt mindenki élvezze a megérdemelt pihenőt. A szabadság 

ideje alatt töltekezzünk, új élményekben gazdagodjunk, hogy meg-

újult erővel tudjuk belevetni magunk a 2014/2015-ös tanévbe. Kelle-

mes nyaralást kívánok mindenkinek!

 PaedDr. Becse Norbert, 

iskolaigazgató

TanévzáróTanévzáró
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Naszvadi közéleti lap Novum Naswod

Jeseň 2014/2014 ősz

Jar 2015/2015 tavasz
16. kolo: 8. marca 2015 o 14.30 hod.

16. forduló: 2015. március 8., 14.30 ó
T. Lužany/Nagysalló - Komjatice
Bešeňov/Besenyő - Podhájska

Pribeta/Perbete - Kozárovce
Dolný Ohaj - Sv. Peter/Szentpéter

Imeľ/Imely - Marcelová/Marcelháza
Veľký Kýr/Nagykér - Hurbanovo/Ógyalla

H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Okoličná/Ekel
Bánov - Nesvady/Naszvad

17. kolo: 15. marca 2015 o 14.30 hod.
17. forduló: 2015. március 15., 14.30 ó

Bánov - T. Lužany/Nagysalló
Nesvady/Naszvad - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat

Okoličná/Ekel - Veľký Kýr/Nagykér
Hurbanovo/Ógyalla - Imeľ/Imely

Marcelová/Marcelháza - Dolný Ohaj
Sv. Peter/Szentpéter - Pribeta/Perbete

Kozárovce - Bešeňov/Besenyő
Podhájska - Komjatice

18. kolo: 22. marca 2015 o 15 hod.
18. forduló: 2015. március 22., 15 ó

T. Lužany/Nagysalló - Podhájska
Komjatice - Kozárovce

Bešeňov/Besenyő - Sv. Peter/Szentpéter
Pribeta/Perbete - Marcelová/Marcelháza

Dolný Ohaj - Hurbanovo/Ógyalla
Imeľ/Imely - Okoličná/Ekel

Veľký Kýr/Nagykér - Nesvady/Naszvad
H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Bánov

19. kolo: 29. marca 2015 o 15 hod.
19. forduló. 2015. március 29., 15 ó

H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - T. Lužany/Nagysalló
Bánov - Veľký Kýr/Nagykér

Nesvady/Naszvad - Imeľ/Imely
Okoličná/Ekel - Dolný Ohaj

Hurbanovo/Ógyalla - Pribeta/Perbete
Marcelová/Marcelháza - Bešeňov/Besenyő

Sv. Peter/Szentpéter - Komjatice
Kozárovce - Podhájska

20. kolo: 5. apríla 2015 o 15.30 hod.
20. forduló: 2015. április 5., 15.30 ó

T. Lužany/Nagysalló - Kozárovce
Podhájska - Sv. Peter/Szentpéter

Komjatice - Marcelová/Marcelháza
Bešeňov/Besenyő - Hurbanovo/Ógyalla

Pribeta/Perbete - Okoličná/Ekel
Dolný Ohaj - Nesvady/Naszvad

Imeľ/Imely - Bánov
Veľký Kýr/Nagykér - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat

21. kolo: 12. apríla 2015 o 15.30 hod.
21. forduló: 2015. április 12., 15.30 ó
Veľký Kýr/Nagykér - T. Lužany/Nagysalló

H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Imeľ/Imely
Bánov - Dolný Ohaj

Nesvady/Naszvad - Pribeta/Perbete
Okoličná/Ekel - Bešeňov/Besenyő
Hurbanovo/Ógyalla - Komjatice

Marcelová/Marcelháza - Podhájska
Sv. Peter/Szentpéter - Kozárovce

22. kolo: 19. apríla 2015 o 16 hod.
22. forduló: 2015. április 19., 16 ó

T. Lužany/Nagysalló - Sv. Peter/Szentpéter
Kozárovce - Marcelová/Marcelháza

Podhájska - Hurbanovo/Ógyalla
Komjatice - Okoličná/Ekel

Bešeňov/Besenyő - Nesvady/Naszvad
Pribeta/Perbete - Bánov

Dolný Ohaj - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat
Imeľ/Imely - Veľký Kýr/Nagykér

23. kolo: 26. apríla 2015 o 16 hod.
23. forduló: 2015. április 26., 16 ó

Imeľ/Imely - T. Lužany/Nagysalló
Veľký Kýr/Nagykér - Dolný Ohaj

H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Pribeta/Perbete
Bánov - Bešeňov/Besenyő

Nesvady/Naszvad - Komjatice
Okoličná/Ekel - Podhájska

Hurbanovo/Ógyalla - Kozárovce
Marcelová/Marcelháza - Sv. Peter/Szentpéter

24. kolo: 3. mája 2015 o 16.30 hod.
24. forduló: 2015. május 3., 16.30 ó

T. Lužany/Nagysalló - Marcelová/Marcelháza
Sv. Peter/Szentpéter - Hurbanovo/Ógyalla

Kozárovce - Okoličná/Ekel
Podhájska - Nesvady/Naszvad

Komjatice - Bánov
Bešeňov/Besenyő - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat

Pribeta/Perbete - Veľký Kýr/Nagykér
Dolný Ohaj - Imeľ/Imely

25. kolo: 10. mája 2015 o 16.30 hod.
25. forduló: 2015. május 10., 16.30 ó

Dolný Ohaj - T. Lužany/Nagysalló
Imeľ/Imely - Pribeta/Perbete

Veľký Kýr/Nagykér - Bešeňov/Besenyő
H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Komjatice

Bánov - Podhájska
Nesvady/Naszvad - Kozárovce

Okoličná/Ekel - Sv. Peter/Szentpéter
Hurbanovo/Ógyalla - Marcelová/Marcelháza

26. kolo: 17. mája 2015 o 17 hod.
26. forduló: 2015. május 17., 17 ó

T. Lužany/Nagysalló - Hurbanovo/Ógyalla
Marcelová/Marcelháza - Okoličná/Ekel

Sv. Peter/Szentpéter - Nesvady/Naszvad
Kozárovce - Bánov

Podhájska - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat
Komjatice - Veľký Kýr/Nagykér
Bešeňov/Besenyő - Imeľ/Imely
Pribeta/Perbete - Dolný Ohaj

27. kolo: 24. mája 2015 o 17 hod.
27. forduló: 2015. május 24., 17 ó
Pribeta/Perbete - T. Lužany/Nagysalló

Dolný Ohaj - Bešeňov/Besenyő

Imeľ/Imely - Komjatice
Veľký Kýr/Nagykér - Podhájska

H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Kozárovce
Bánov - Sv. Peter/Szentpéter

Nesvady/Naszvad - Marcelová/Marcelháza
Okoličná/Ekel - Hurbanovo/Ógyalla

28. kolo: 31.mája 2015 o 17 hod.
28. forduló: 2015. május 31., 17 ó

T. Lužany/Nagysalló - Okoličná/Ekel
Hurbanovo/Ógyalla - Nesvady/Naszvad

Marcelová/Marcelháza - Bánov
Sv. Peter/Szentpéter - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat

Kozárovce - Veľký Kýr/Nagykér
Podhájska - Imeľ/Imely
Komjatice - Dolný Ohaj

Bešeňov/Besenyő - Pribeta/Perbete
29. kolo: 7. júna 2015 o 17 hod.

29. forduló: 2015. június 7., 17 ó
Bešeňov/Besenyő - T. Lužany/Nagysalló

Pribeta/Perbete - Komjatice
Dolný Ohaj - Podhájska
Imeľ/Imely - Kozárovce

Veľký Kýr/Nagykér - Sv. Peter/Szentpéter
H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Marcelová/Marcelháza

Bánov - Hurbanovo/Ógyalla
Nesvady/Naszvad - Okoličná/Ekel
30. kolo: 14. júna 2015 o 17 hod.

30. forduló: 2015. június 14., 17 ó
T. Lužany/Nagysalló - Nesvady/Naszvad

Okoličná/Ekel - Bánov
Hurbanovo/Ógyalla - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat

Marcelová/Marcelháza - Veľký Kýr/Nagykér
Sv. Peter/Szentpéter - Imeľ/Imely

Kozárovce - Dolný Ohaj
Podhájska - Pribeta/Perbete

Komjatice - Bešeňov/Besenyő

1. kolo: 3. augusta 2014 o 17 hod.
1. forduló: 2014. augusztus 3., 17 ó

Komjatice - T. Lužany/Nagysalló
Podhájska - Bešeňov/Besenyő

Kozárovce - Pribeta/Perbete
Sv. Peter/Szentpéter - Dolný Ohaj

Marcelová/Marcelháza - Imeľ/Imely
Hurbanovo/Ógyalla - Veľký Kýr/Nagykér

Okoličná/Ekel - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat
Nesvady/Naszvad - Bánov

2. kolo: 10. augusta 2014 o 17 hod.
2. forduló: 2014. augusztus 10., 17 ó

T. Lužany/Nagysalló - Bánov
H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Nesvady/Naszvad

Veľký Kýr/Nagykér - Okoličná/Ekel
Imeľ/Imely - Hurbanovo/Ógyalla

Dolný Ohaj - Marcelová/Marcelháza
Pribeta/Perbete - Sv. Peter/Szentpéter

Bešeňov/Besenyő - Kozárovce
Komjatice - Podhájska

3. kolo: 17. augusta 2014 o 17 hod.
3. forduló: 2014. augusztus 17., 17 ó

Podhájska - T. Lužany/Nagysalló
Kozárovce - Komjatice

Sv. Peter/Szentpéter - Bešeňov/Besenyő
Marcelová/Marcelháza - Pribeta/Perbete

Hurbanovo/Ógyalla - Dolný Ohaj
Okoličná/Ekel - Imeľ/Imely

Nesvady/Naszvad - Veľký Kýr/Nagykér
Bánov - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat

4. kolo: 24. augusta 2014 o 17 hod.
4. forduló: 2014. augusztus 24., 17 ó

T. Lužany/Nagysalló - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat
Veľký Kýr/Nagykér - Bánov

Imeľ/Imely - Nesvady/Naszvad
Dolný Ohaj - Okoličná/Ekel

Pribeta/Perbete - Hurbanovo/Ógyalla
Bešeňov/Besenyő - Marcelová/Marcelháza

Komjatice - Sv. Peter/Szentpéter
Podhájska - Kozárovce

5. kolo: 31. augusta 2014 o 17 hod.
5. forduló. 2014. augusztus 32., 17 ó

Kozárovce - T. Lužany/Nagysalló
Sv. Peter/Szentpéter - Podhájska

Marcelová/Marcelháza - Komjatice
Hurbanovo/Ógyalla - Bešeňov/Besenyő

Okoličná/Ekel - Pribeta/Perbete
Nesvady/Naszvad - Dolný Ohaj

Bánov - Imeľ/Imely
H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Veľký Kýr/Nagykér

6. kolo: 7. septembra 2014 o 16 hod.
6. forduló: 2014. szeptember 7., 16 ó
T. Lužany/Nagysalló - Veľký Kýr/Nagykér

Imeľ/Imely - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat
Dolný Ohaj - Bánov

Pribeta/Perbete - Nesvady/Naszvad
Bešeňov/Besenyő - Okoličná/Ekel
Komjatice - Hurbanovo/Ógyalla

Podhájska - Marcelová/Marcelháza
Kozárovce - Sv. Peter/Szentpéter

7. kolo: 14. septembra 2014 o 16 hod.
7. forduló: 2014. szeptember 14., 16 ó
Sv. Peter/Szentpéter - T. Lužany/Nagysalló

Marcelová/Marcelháza - Kozárovce
Hurbanovo/Ógyalla - Podhájska

Okoličná/Ekel - Komjatice
Nesvady/Naszvad - Bešeňov/Besenyő

Bánov - Pribeta/Perbete
H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Dolný Ohaj

Veľký Kýr/Nagykér - Imeľ/Imely
8. kolo: 21. septembra 2014 o 15.30 hod.
8. forduló: 2014. szeptember 21., 15.30 ó

T. Lužany/Nagysalló - Imeľ/Imely
Dolný Ohaj - Veľký Kýr/Nagykér

Pribeta/Perbete - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat
Bešeňov/Besenyő - Bánov

Komjatice - Nesvady/Naszvad
Podhájska - Okoličná/Ekel

Kozárovce - Hurbanovo/Ógyalla
Sv. Peter/Szentpéter - Marcelová/Marcelháza
9. kolo: 28. septembra 2014 o 15.30 hod.
9. forduló: 2014. szeptember 28., 15.30 ó
Marcelová/Marcelháza - T. Lužany/Nagysalló

Hurbanovo/Ógyalla - Sv. Peter/Szentpéter
Okoličná/Ekel - Kozárovce

Nesvady/Naszvad - Podhájska
Bánov - Komjatice

H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Bešeňov/Besenyő
Veľký Kýr/Nagykér - Pribeta/Perbete

Imeľ/Imely - Dolný Ohaj
10. kolo: 5. októbra 2014 o 14.30 hod.
10. forduló: 2014. október 5., 14.30 ó

T. Lužany/Nagysalló - Dolný Ohaj
Pribeta/Perbete - Imeľ/Imely

Bešeňov/Besenyő - Veľký Kýr/Nagykér
Komjatice - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat

Podhájska - Bánov
Kozárovce - Nesvady/Naszvad

Sv. Peter/Szentpéter - Okoličná/Ekel
Marcelová/Marcelháza - Hurbanovo/Ógyalla
11. kolo: 12. októbra 2014 o 14.30 hod.
11. forduló: 2014. október 12., 14.30 ó
Hurbanovo/Ógyalla - T. Lužany/Nagysalló

Okoličná/Ekel - Marcelová/Marcelháza
Nesvady/Naszvad - Sv. Peter/Szentpéter

Bánov - Kozárovce
H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Podhájska

Veľký Kýr/Nagykér - Komjatice
Imeľ/Imely - Bešeňov/Besenyő
Dolný Ohaj - Pribeta/Perbete

12. kolo: 19. októbra 2014 o 14 hod.
12. forduló: 2014. október 19., 14 ó
T. Lužany/Nagysalló - Pribeta/Perbete

Bešeňov/Besenyő - Dolný Ohaj

Komjatice - Imeľ/Imely
Podhájska - Veľký Kýr/Nagykér

Kozárovce - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat
Sv. Peter/Szentpéter - Bánov

Marcelová/Marcelháza - Nesvady/Naszvad
Hurbanovo/Ógyalla - Okoličná/Ekel

13. kolo: 26. októbra 2014 o 14 hod.
13. forduló: 2014. október 26., 14 ó

Okoličná/Ekel - T. Lužany/Nagysalló
Nesvady/Naszvad - Hurbanovo/Ógyalla

Bánov - Marcelová/Marcelháza
H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Sv. Peter/Szentpéter

Veľký Kýr/Nagykér - Kozárovce
Imeľ/Imely - Podhájska
Dolný Ohaj - Komjatice

Pribeta/Perbete - Bešeňov/Besenyő
14. kolo: 2. november 2014 o 13.30 hod.
14. forduló: 2014. november 2., 13.30 ó

T. Lužany/Nagysalló - Bešeňov/Besenyő
Komjatice - Pribeta/Perbete

Podhájska - Dolný Ohaj
Kozárovce - Imeľ/Imely

Sv. Peter/Szentpéter - Veľký Kýr/Nagykér
Marcelová/Marcelháza - H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat

Hurbanovo/Ógyalla - Bánov
Okoličná/Ekel - Nesvady/Naszvad

15. kolo: 9. novembra 2014 o 13.30 hod.
15. forduló. 2014. november 9., 13.30 ó
Nesvady/Naszvad - T. Lužany/Nagysalló

Bánov - Okoličná/Ekel
H. Vrbica/Hontfüzesgyarmat - Hurbanovo/Ógyalla

Veľký Kýr/Nagykér - Marcelová/Marcelháza
Imeľ/Imely - Sv. Peter/Szentpéter

Dolný Ohaj - Kozárovce
Pribeta/Perbete - Podhájska

Bešeňov/Besenyő - Komjatice

Kedy hráme? - Mikor játszunk?
V. liga muži - V. liga férfi ak
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Novum Naswod Nesvadský spoločenský mesačník

Jeseň 2014/2014 ősz

Jar 2015/2015 tavasz
14. kolo: 22. marca 2015 o 10 hod.

14. forduló: 2015. március 22., 10 ó
Šurany - Gabčíkovo/Bős

Hurbanovo/Ógyalla - Tvrdošovce/Tardoskedd
N. Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Šaľa „B”/Vágsellye „B”

Štúrovo/Párkány - Kolárovo/Gúta
Šahy/Ipolyság - Želiezovce/Zselíz

Veľký Meder/Nagymegyer - Marcelová/Marcelháza
Nesvady/Naszvad - Okoličná/Ekel

15. kolo: 29. marca 2015 o 10 hod.
15. forduló: 2015. március 29., 10 ó

Nesvady/Naszvad - Šurany
Okoličná/Ekel - Veľký Meder/Nagymegyer

Marcelová/Marcelháza - Šahy/Ipolyság
Želiezovce/Zselíz - Štúrovo/Párkány

Kolárovo/Gúta - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”
Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Hurbanovo/Ógyalla

Tvrdošovce/Tardoskedd - Gabčíkovo/Bős
16. kolo: 5. apríla 2015 o 10 hod.
16. forduló: 2015. április 5., 10 ó

Šurany - Tvrdošovce/Tardoskedd
Gabčíkovo/Bős - Šaľa „B”/Vágsellye „B”

Hurbanovo/Ógyalla - Kolárovo/Gúta
Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Želiezovce/Zselíz

Štúrovo/Párkány - Marcelová/Marcelháza
Šahy/Ipolyság - Okoličná/Ekel

Veľký Meder/Nagymegyer - Nesvady/Naszvad
17. kolo: 12. apríla 2015 o 10 hod.
17. forduló. 2015. április 12., 10 ó

Veľký Meder/Nagymegyer - Šurany
Nesvady/Naszvad - Šahy/Ipolyság

Okoličná/Ekel - Štúrovo/Párkány
Marcelová/Marcelháza - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”

Želiezovce/Zselíz - Hurbanovo/Ógyalla
Kolárovo/Gúta - Gabčíkovo/Bős

Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Tvrdošovce/Tardoskedd
18. kolo: 19. apríla 2015 o 10 hod.
18. forduló: 2015. április 19., 10 ó

Šurany - Šaľa „B”/Vágsellye „B”

Tvrdošovce/Tardoskedd - Kolárovo/Gúta
Gabčíkovo/Bős - Želiezovce/Zselíz

Hurbanovo/Ógyalla - Marcelová/Marcelháza
Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Okoličná/Ekel

Štúrovo/Párkány - Nesvady/Naszvad
Šahy/Ipolyság - Veľký Meder/Nagymegyer

19. kolo: 26. apríla 2015 o 10 hod.
19. forduló: 2015. április 26., 10 ó

Šahy/Ipolyság - Šurany
Veľký Meder/Nagymegyer - Štúrovo/Párkány

Nesvady/Naszvad - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”
Okoličná/Ekel - Hurbanovo/Ógyalla

Marcelová/Marcelháza - Gabčíkovo/Bős
Želiezovce/Zselíz - Tvrdošovce/Tardoskedd

Kolárovo/Gúta - Šaľa „B”/Vágsellye „B”
20. kolo: 3. mája 2015 o 10 hod.
20. forduló: 2015. május 3., 10 ó

Šurany - Kolárovo/Gúta
Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Želiezovce/Zselíz

Tvrdošovce/Tardoskedd - Marcelová/Marcelháza
Gabčíkovo/Bős - Okoličná/Ekel

Hurbanovo/Ógyalla - Nesvady/Naszvad
Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Veľký Meder/Nagymegyer

Štúrovo/Párkány - Šahy/Ipolyság
21. kolo: 10. mája 2015 o 10 hod.
21. forduló: 2015. május 10., 10 ó

Štúrovo/Párkány - Šurany
Šahy/Ipolyság - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”

Veľký Meder/Nagymegyer - Hurbanovo/Ógyalla
Nesvady/Naszvad - Gabčíkovo/Bős

Okoličná/Ekel - Tvrdošovce/Tardoskedd
Marcelová/Marcelháza - Šaľa „B”/Vágsellye „B”

Želiezovce/Zselíz - Kolárovo/Gúta
22. kolo: 17. mája 2015 o 10 hod.
22. forduló: 2015. május 17., 10 ó

Šurany - Želiezovce/Zselíz
Kolárovo/Gúta - Marcelová/Marcelháza
Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Okoličná/Ekel

Tvrdošovce/Tardoskedd - Nesvady/Naszvad

Gabčíkovo/Bős - Veľký Meder/Nagymegyer
Hurbanovo/Ógyalla - Šahy/Ipolyság

Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Štúrovo/Párkány
23. kolo: 24. mája 2015 o 10 hod.
23. forduló: 2015. május 24., 10 ó

Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Šurany
Štúrovo/Párkány - Hurbanovo/Ógyalla

Šahy/Ipolyság - Gabčíkovo/Bős
Veľký Meder/Nagymegyer - Tvrdošovce/Tardoskedd

Nesvady/Naszvad - Šaľa „B”/Vágsellye „B”
Okoličná/Ekel - Kolárovo/Gúta

Marcelová/Marcelháza - Želiezovce/Zselíz
24. kolo: 31. mája 2015 o 10 hod.
24. forduló: 2015. május 31., 10 ó

Šurany - Marcelová/Marcelháza
Želiezovce/Zselíz - Okoličná/Ekel

Kolárovo/Gúta - Nesvady/Naszvad
Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Veľký Meder/Nagymegyer

Tvrdošovce/Tardoskedd - Šahy/Ipolyság
Gabčíkovo/Bős - Štúrovo/Párkány

Hurbanovo/Ógyalla - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”
25. kolo: 7. júna 2015 o 10 hod.

25. forduló: 2015. június 7., 10 ó
Hurbanovo/Ógyalla - Šurany

Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Gabčíkovo/Bős
Štúrovo/Párkány - Tvrdošovce/Tardoskedd

Šahy/Ipolyság - Šaľa „B”/Vágsellye „B”
Veľký Meder/Nagymegyer - Kolárovo/Gúta

Nesvady/Naszvad - Želiezovce/Zselíz
Okoličná/Ekel - Marcelová/Marcelháza
26. kolo: 14. júna 2015 o 10 hod.

26. forduló: 2015. június 14., 10 ó
Šurany - Okoličná/Ekel

Marcelová/Marcelháza - Nesvady/Naszvad
Želiezovce/Zselíz - Veľký Meder/Nagymegyer

Kolárovo/Gúta - Šahy/Ipolyság
Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Štúrovo/Párkány

Tvrdošovce/Tardoskedd - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”
Gabčíkovo/Bős - Hurbanovo/Ógyalla

1. kolo: 17. augusta 2014 o 10 hod.
1. forduló: 2014. augusztus 17., 10 ó

Gabčíkovo/Bős - Šurany
Tvrdošovce/Tardoskedd - Hurbanovo/Ógyalla

Šaľa „B”/Vágsellye „B” - N. Zámky „B”/Érsekújvár „B”
Kolárovo/Gúta - Štúrovo/Párkány
Želiezovce/Zselíz - Šahy/Ipolyság

Marcelová/Marcelháza - Veľký Meder/Nagymegyer
Okoličná/Ekel - Nesvady/Naszvad

2. kolo: 24. augusta 2014 o 10 hod.
2. forduló: 2014. augusztus 24., 10 ó

Šurany - Nesvady/Naszvad
Veľký Meder/Nagymegyer - Okoličná/Ekel

Šahy/Ipolyság - Marcelová/Marcelháza
Štúrovo/Párkány - Želiezovce/Zselíz

Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Kolárovo/Gúta
Hurbanovo/Ógyalla - Šaľa „B”/Vágsellye „B”

Gabčíkovo/Bős - Tvrdošovce/Tardoskedd
3. kolo: 31. augusta 2014 o 10 hod.

3. forduló: 2014. augusztus 31., 10 ó
Tvrdošovce/Tardoskedd - Šurany

Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Gabčíkovo/Bős
Kolárovo/Gúta - Hurbanovo/Ógyalla

Želiezovce/Zselíz - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”
Marcelová/Marcelháza - Štúrovo/Párkány

Okoličná/Ekel - Šahy/Ipolyság
Nesvady/Naszvad - Veľký Meder/Nagymegyer

4. kolo: 7. septembra 2014 o 10 hod.
4. forduló: 2014. szeptember 7., 10 ó

Šurany - Veľký Meder/Nagymegyer
Šahy/Ipolyság - Nesvady/Naszvad

Štúrovo/Párkány - Okoličná/Ekel
Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Marcelová/Marcelháza

Hurbanovo/Ógyalla - Želiezovce/Zselíz
Gabčíkovo/Bős - Kolárovo/Gúta

Tvrdošovce/Tardoskedd - Šaľa „B”/Vágsellye „B”
5. kolo: 14. septembra 2014 o 10 hod.
5. forduló: 2014. szeptember 14., 10 ó

Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Šurany

Kolárovo/Gúta - Tvrdošovce/Tardoskedd
Želiezovce/Zselíz - Gabčíkovo/Bős

Marcelová/Marcelháza - Hurbanovo/Ógyalla
Okoličná/Ekel - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”

Nesvady/Naszvad - Štúrovo/Párkány
Veľký Meder/Nagymegyer - Šahy/Ipolyság
6. kolo: 21. septembra 2014 o 10 hod.
6. forduló: 2014. szeptember 21., 10 ó

Šurany - Šahy/Ipolyság
Štúrovo/Párkány - Veľký Meder/Nagymegyer

Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Nesvady/Naszvad
Hurbanovo/Ógyalla - Okoličná/Ekel

Gabčíkovo/Bős - Marcelová/Marcelháza
Tvrdošovce/Tardoskedd - Želiezovce/Zselíz

Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Kolárovo/Gúta
7. kolo: 28. septembra 2014 o 10 hod.
7. forduló: 2014. szeptember 28., 10 ó

Kolárovo/Gúta - Šurany
Želiezovce/Zselíz - Šaľa „B”/Vágsellye „B”

Marcelová/Marcelháza - Tvrdošovce/Tardoskedd
Okoličná/Ekel - Gabčíkovo/Bős

Nesvady/Naszvad - Hurbanovo/Ógyalla
Veľký Meder/Nagymegyer - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”

Šahy/Ipolyság - Štúrovo/Párkány
8. kolo: 5. októbra 2014 o 10 hod.
8. forduló: 2014. október 5., 10 ó

Šurany - Štúrovo/Párkány
Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Šahy/Ipolyság
Hurbanovo/Ógyalla - Veľký Meder/Nagymegyer

Gabčíkovo/Bős - Nesvady/Naszvad
Tvrdošovce/Tardoskedd - Okoličná/Ekel

Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Marcelová/Marcelháza
Kolárovo/Gúta - Želiezovce/Zselíz

9. kolo: 12. októbra 2014 o 10 hod.
9. forduló: 2014. október 12., 10 ó

Želiezovce/Zselíz - Šurany
Marcelová/Marcelháza - Kolárovo/Gúta
Okoličná/Ekel - Šaľa „B”/Vágsellye „B”

Nesvady/Naszvad - Tvrdošovce/Tardoskedd

Veľký Meder/Nagymegyer - Gabčíkovo/Bős
Šahy/Ipolyság - Hurbanovo/Ógyalla

Štúrovo/Párkány - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B
10. kolo: 18. októbra 2014 o 10 hod.
10. forduló: 2014. október 18., 10 ó
Šurany - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”
Hurbanovo/Ógyalla - Štúrovo/Párkány

Gabčíkovo/Bős - Šahy/Ipolyság
Tvrdošovce/Tardoskedd - Veľký Meder/Nagymegyer

Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Nesvady/Naszvad
Kolárovo/Gúta - Okoličná/Ekel

Želiezovce/Zselíz - Marcelová/Marcelháza
11. kolo: 25. októbra 2014 o 10 hod.
11. forduló: 2014. október 25., 10 ó

Marcelová/Marcelháza - Šurany
Okoličná/Ekel - Želiezovce/Zselíz

Nesvady/Naszvad - Kolárovo/Gúta
Veľký Meder/Nagymegyer - Šaľa „B”/Vágsellye „B”

Šahy/Ipolyság - Tvrdošovce/Tardoskedd
Štúrovo/Párkány - Gabčíkovo/Bős

Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Hurbanovo/Ógyalla
12. kolo: 1. novembra 2014 o 10 hod.
12. forduló: 2014. november 1., 10 ó

Šurany - Hurbanovo/Ógyalla
Gabčíkovo/Bős - Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B”

Tvrdošovce/Tardoskedd - Štúrovo/Párkány
Šaľa „B”/Vágsellye „B” - Šahy/Ipolyság

Kolárovo/Gúta - Veľký Meder/Nagymegyer
Želiezovce/Zselíz - Nesvady/Naszvad
Marcelová/Marcelháza - Okoličná/Ekel

13. kolo: 8. novembra 2014 o 10 hod.
13. forduló: 2014. november 8., 10 ó

Okoličná/Ekel - Šurany
Nesvady/Naszvad - Marcelová/Marcelháza
Veľký Meder/Nagymegyer - Želiezovce/Zselíz

Šahy/Ipolyság - Kolárovo/Gúta
Štúrovo/Párkány - Šaľa „B”/Vágsellye „B”

Nové Zámky „B”/Érsekújvár „B” - Tvrdošovce/Tardoskedd
Hurbanovo/Ógyalla - Gabčíkovo/Bős

III. liga žiaci - III. liga diákok
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MEGHÍVÓ
SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

2014. AUGUSZTUS 24., 19:00 óra
Lábsky Olivér és Ágh Attila: Felvidék Himnusza

Megnyitó  (Takács Zoltán)
Az új kenyér felvágása – megszegése  (Haris József)

Búzavirág éneklőcsoport: Katonadalok
A  naszvadi alapiskola esztrádműsora

Ünnepi beszédet mond Csáky Pál, az Európai Parlament képviselője
Nagy Csaba és Nagy Krisztina: „Dalban mondjuk el” című előadása

Zárszó  (Takács Zoltán)
20:30 óra - Jézus Krisztus Szupersztár (rockopera), 

az Érsekújvári Rockszínpad előadása
Szervezők: Csemadok ASZ Naszvad, Alapiskola Naszvad, Naszvadiak Polgári Egyesülete

Kiadja: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošík u. 19., 946 51 Naszvad. Felelős kiadó: Kelemen Zoltán, Főszerkesz-
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A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.

Vydáva: Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete, Jánošíkova 19, 946 51 Nesvady. Za vydanie zodpovedá: Zoltán Kelemen, 
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ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Lakatosová Sabrina,  Lakatoš Tibor, 

Lakatos Octavio,  Lakatos Sebastian, 

Farkašová Nina



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Ježo Róbert  –  Némethová Judita

 Gál László  –  Szőlősi Erika 

 Markó Vojtech  –  Červenáková Alexandra 

 Dibuz Richard  –  Keszanová Katarína



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Jelenčič Štefan (92), Dvorská Irena (84), 

Madarászová Monika (46)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

Remek összhang...
Egy forró nyári napon az 

asszony a kertben füvet nyír, 

a férje pedig kijön a házból és 

megkérdezi:

– Drágám, mi lesz vacsorára?

A nő felcsattan:

– Nem hiszem el, hogy miköz-

ben itt dolgozom, még a vacsorát is tőlem 

várod! Képzeld azt, hogy ma házon kívül 

vagyok, menj a konyhába és készítsd el az 

ételt magad!

A férj megsüt egy szelet húst, egy nagy 

adag krumplit, hozzá salátát készít, aztán 

egyedül leül falatozni. Az asszony hullafá-

radtan jön be a kertből:

– Hol az én vacsorám?

– Azt mondtad, hogy ma házon kívül vagy!

Mosolyra fakasztó


