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Mindenkit érint – Týka sa to každého

Po dvojmesačnej prestávke nesvadské zastupiteľstvo opäť zasadlo 
31. augusta, aby prerokovalo dvadsaťpäť bodov programu. Po pre-
hľade stavu rozpočtu, vymáhania pohľadávok a po schválení členov 
školských rád delegovaných obcou boli schválené uznesenia týka-
júce sa výstavby kúpeľného centra a obnovy nehnuteľností.

Najskôr zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu starostu obce na ná-
kup štyroch pracovných strojov v celkovej hodnote 50.000 eur, kto-
ré budú slúžiť na ťažbu a odvoz štrku z rekreačného jazera vedľa kú-
peľov. Potom si poslanci vypočuli informáciu o poskytnutí dotácie 
z ministerstva fi nancií vo výške 13.500 eur na výmenu okien a dve-
rí na budove športovej haly a súčasne odhlasovali príspevok z obec-
ného rozpočtu vo výške 11.500 eur, aby sa úplne pokryli náklady 
na výmenu. Na obnovu školskej telocvične (radiátory, vymaľova-
nie, drevené obloženie a ochranné siete) a jedálne (podlaha) sa vy-
naložia výlučne obecné peniaze vo výške 7.560 eur.

Ďalším bodom bol návrh na otvorenie dočasne uzavretého vrtu 
pri kanáli Szakora a odobratie vzorky vody. Starosta uviedol, že ná-
klady odhadnuté na 8.850 eur nie sú síce nízke, ale pre prípadné do-
plnenie objemu získaného v areáli kúpeľného centra je žiaduce zis-
tiť výdatnosť i zloženie vody zo starého vrtu.

Ako prvý v  bode rôzne bola do programu zaradená užitočná 
a  perspektívna iniciatíva Regionálneho rozvojového centra. Táto 
novozámocká nezisková organizácia sa prednedávnom obrátila 
na samosprávu so zámerom otvoriť v Nesvadoch denný stacionár 
v priestoroch klubu dôchodcov. Záujem o takéto zariadenie, v kto-
rom bude zabezpečený zdravotný dozor a denne jedna teplá stra-
va, potvrdil aj dotazníkový prieskum v radoch obyvateľstva, a tak 
sa koncom augusta vykonali nevyhnutne potrebné stavebné úpravy 
v klube dôchodcov. Všetci poslanci obecného zastupiteľstva podpo-
rili otvorenie tejto novej sociálnej ustanovizne.

V ďalšom priebehu bolo prijaté uznesenie o žiadosti, ktorú poda-
li manželia Mikulecovci v júni: počas leta sa vyhotovil znalecký po-
sudok, ktorý stanovil hodnotu rodinného domu a priľahlej parcely 
na 9.000 eur, a za rovnakú cenu schválilo zastupiteľstvo predaj tejto 
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Aňalských záhradách.

Následne poslanci rozhodli o žiadosti Júliusa Nagya, ktorý pre-
vzal prenájom priestorov na Športovej ulici 7 po Gefi x s.r.o. a otvá-
ra v nich cukráreň a súčasne žiada, aby mohol vybudovať malú te-
rasu. Za plochu s výmerou 10 m2 zaplatí žiadateľ ročné nájomné vo 
výške 68 eur.

Z dôležitejších bodov treba ešte spomenúť nákup troch pozem-
kov vo vlastníctve štátu (zhruba 1.300 m2) v centre obce za veľmi 
výhodnú cenu 2.800 eur a podanie projektu na umiestnenie cest-
ných meračov rýchlosti, ktorého hodnota bude 19.750 eur, z čoho 
miera spoluúčasti obce je 5 percent. Zasadnutie sa skončilo krátko 
po 20. hodine.

Počas Nesvadských dní sa 16. septembra uskutočnilo slávnostné 
zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom starosta Jozef Haris 
odovzdal obecné vyznamenania. Za dlhoročnú spoločenskú prácu 
bol vlani zosnulému Jozefovi Dobosimu in memoriam udelený ti-
tul čestný občan obce, za prácu v samospráve boli vyznamenaní ce-
nou obce Alžbeta Patakyová a František Holop a cenu starostu do-
stali Jozef Asztalos a Tibor Puskás. Ďalej boli ocenení Marta Ryša-
vá, 120-ročný dobrovoľný hasičský zbor, Karate Club založený pred 
25 rokmi a spoločnosti BCF Europe a ELDUR Slovakia, ktoré otvo-
rili svoje nesvadské prevádzky pred desiatimi rokmi.

 Zoltán Takács

Két hónapos szünet után, augusztus 31-én ült össze ismét 
a naszvadi képviselő-testület, hogy a napirend huszonöt pontjáról 
tárgyaljon. A félévi költségvetés és a kinnlevőségek áttekintése, il-
letve az iskolatanácsok önkormányzat által kijelölt tagjainak jóvá-
hagyása után a  fürdőkomplexum építésével és ingatlanfelújítással 
összefüggő határozatok születtek.

Előbb a polgármester előterjesztésére négy, összesen 50 ezer euró 
értékű munkagép vásárlásáról szavazott a  testület, amelyek a  für-
dő melletti csónakázótó kotrására és a kavics elszállítására szolgál-
nak majd. Utána a sportcsarnok nyílászáróinak cseréjére megítélt 
13.500 eurós pénzügyminisztériumi támogatásról kaptak tájékoz-
tatást a képviselők, egyúttal egy 11.500 eurós, a felújítás teljes költ-
ségeit fedő községi hozzájárulást is megszavaztak. Az iskolai nagy 
tornaterem (festés, fűtőtestek, védőháló és falburkolat) és étkező 
(padlócsere) pedig kizárólag községi pénzből, 7.560 eurós ráfordí-
tással újul meg.

Ezt követően az átmenetileg lezárt, Szakorai-kanális mellet-
ti gyógykút megnyitása és vízminta vétele volt napirenden. A pol-
gármester elmondása szerint a 8.850 euróra becsült költség ugyan 
nem kis összeg, ám a fürdő területén nyert vízhozam esetleges pót-
lása céljából érdemes megvizsgálni a régi kút vizének mennyiségét 
és összetételét is.

Az egyéb napirendi pontok között az első egy remélhetőleg 
hasznos és jövőbe mutató kezdeményezésről szólt. Az érsekújvá-
ri Regionális Fejlesztési Központ (Regionálne rozvojové centrum) 
nonprofi t szervezet a közelmúltban azzal fordult az önkormányzat-
hoz, hogy napközi otthont hozna létre Naszvadon a nyugdíjasklub 
épületében. Az egészségügyi felügyeletet és napi egyszeri étkezést 
biztosító otthonra a kérdőíves felmérés alapján igény mutatkozik, 
így augusztus végén a nyugdíjasklub szükséges és alapvető átalakí-
tására is sor került. A képviselő-testület minden tagja támogatta az 
új szociális intézmény megnyitását.

A továbbiakban a Mikulec házaspár júniusban benyújtott kérel-
méről született határozat: a nyáron elkészült értékbecslésben sze-
replő 9.000 eurós vételárat hagyta jóvá a testület az Anyalai kertek-
ben található lakóház és telek eladásának ügyében.

Ezt követően a képviselők Nagy Gyula beadványáról határoztak, 
aki a Sport utca 7. szám alatti, korábban a Gefi x Kft . által bérelt he-
lyiségekben cukrászdát nyit, amihez most egy terasz kijelölését kér-
te az önkormányzattól. A tíz négyzetméteres területet évi 68 eurós 
díjért bérelheti a kérvényező.

A fontosabb pontok közül megemlítendő még három állami tu-
lajdonban lévő parcella, összesen kb. 1.300 nm megvásárlása a fa-
luközpontban nagyon kedvező, 2.800 eurós áron és egy közúti se-
bességjelző berendezés elhelyezésére vonatkozó pályázat benyújtá-
sa, melynek összköltsége 19.750 euró, ezen belül a községi önrész 
aránya öt százalék lesz. Az ülés röviddel 20 óra után ért véget.

Szeptember 16-án, a Naszvadi Napok alatt díszközgyűlésre került 
sor, amelyen községi kitüntetéseket adott át Haris József polgármes-
ter. Több évtizedes közösségi munkájáért posztumusz díszpolgári 
címet kapott a tavaly elhunyt Dobosi József, önkormányzati tevé-
kenységéért községi díjban részesült Pataky Erzsébet és Holop Fe-
renc, illetve polgármesteri díjat kapott Asztalos József és Puskás Ti-
bor. Elismerésben részesült még Ryšavý Márta, a százhúsz éves ön-
kéntes tűzoltó egyesület, a 25 éve alapított Karate Club, valamint az 
egyaránt tíz éve működő BCF Europe Kft . és ELDUR Slovakia Bt.

 Takács Zoltán

A testület 
22. üléséről

Z 22. zasadnutia 
zastupiteľstva
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PIRAMIS
évek

2016.október8.

19:00,Érsekújvár
Nové Zámky

MillenNium sportcsarnok

MiLÉnium

ˇ

Elóvételben/predpredaj: 12 €
Helyszínen/na mieste: 15 €

Jegyelóvétel: Kultúrkorzó iroda,  Kultúrház - Érsekújvár. Info:0905 184 170

SPORTOVÁ Hala

´

´

Vendégzenekar: História

Révész Sándor
Závodi János
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Sorrendben a  harmadik találkozásra ke-
rült sor a  Csemadok naszvadi alapszervezete, 
a Szuloki Önkormányzat és a Szuloki Sváb Ki-
sebbségi Önkormányzata között. 

Az első közös emlékek az első, a 2009-es Tűz-
virág Nemzetközi Képzőművészeti és Zenei 
Fesztiválra nyúlnak vissza, amikor a  meghívá-
sunkra nagy létszámú csoportos küldöttség ér-
kezett hozzánk Naszvadra. Az első Tűzvirág 
fesztiválon ismerhettük meg a  szuloki sváb ki-
sebbség csodálatos és gazdag kultúrájának egy 
részét és ezen a  fesztiválon született a barátság 
a  két település – Naszvad és Szulok – lakosai 
között. A nehéz és mély érzelmeket kiváltó bú-
csúzkodás az első találkozás záróakkordjaként 
mindannyiunkban megmaradt, mélyen beágya-
zódott lelkünkbe, szívünkbe és ez a  beágyazó-
dás biztosította, hogy az elkövetkezendő évek-

ben további találkozások jöttek, jönnek majd 
létre, és hogy a  kapcsolat életben tartása meg-
alapozódott.

Látogatást tettünk mi is náluk, bemutattuk 
népzenei hagyományainkat, de elvittük ma-
gunkkal községünk leghíresebb rockzenekarát 
is. Kimondhatatlanul szép emlékekkel tértünk 
haza, majd újra jöttek és mi újra mentünk. Ez 
utóbbi esemény augusztus elején történt, ami-
kor útra keltünk, már nem az ismeretlenbe, ha-
nem visszatérő vendégként Szulok önkormány-
zata és a szuloki sváb kisebbségi önkormányzat 
meghívására. A busz még alig hagyta el Naszvad 
határát, énekeseink már elfújták az első nótát, 
amelyet aztán az egész úton több száz követett 
úgy, hogy egyet sem ismételtek. Ilyen felfoko-
zott hangulatban érkeztünk meg Szulokra, ahol 
mosolygós arcok, örömkönnyekkel teli, csillogó 
szemek fogadtak bennünket. Mintha nem is telt 
volna el több év az utolsó látogatásunk óta, szin-
te ott folytattuk, ahol annak idején abbahagy-
tuk, felvillanyozódva, felpörögve, jó kedvvel. 
A falunapok műsorát próbáltuk meg gazdagíta-
ni, szebbé, színesebbé tenni – a Búzavirág ének-
lőcsoport, a  Sústya citerazenekar és a  Pettyem 
néptánccsoport műsorát mutattuk be. Monda-
ni sem kell, nagy sikerrel. Hálás volt a közönség, 
műsorainkat nagy tapssal, ovációval köszönte 
meg. Jó érzés volt nézni a felfokozott fi gyelmet, 
érdeklődést, ami felénk irányult. 

A  műsor után, a  közel 70 évvel ezelőtt 
Naszvadról erőszakkal kitelepített honfi társaink 
kérdéseire válaszoltunk, a legtöbb esetben köny-

nyekkel a szemünkben, ők átélve a közel 70 évvel 
ezelőtti meghurcoltatást, mi, a hallgató és vála-
szoló fél pedig megpróbáltuk átérezni kínjaikat. 
Megpróbálva a  lehetetlent, átérezni szívükben 
a  már közel hét évtizede tartó nyugtalanságot, 
ugyanakkor megnyugtató érzés volt, hogy segít-
hettünk a  kapcsolattartásban, a  megemlékezé-
sekben, hogy ha csak egy nagyon rövid időre is, 
de örömet vihettünk szívükbe innét Naszvadról, 
ami az Ő szülőföldjük is.

Majd következett a közös vacsora és az éjszaká-
ba nyúló szórakozás. Vasárnap a reggelinél még 
álmos szemekkel megterveztük a fürdőlátogatást, 
amit a 11 órai szentmise előzött meg. Különös ta-
lálkozás volt ismét Bognár Tamás lelkiatyával, aki 
éppen akkor lépett szolgálatba Szulok községben, 
mikor az első látogatásunkat tettük, még 2010-
ben. Emlékezett ránk, mint ahogyan mi is őrá. 
Akkor is és most is szívhez szóló beszédet mon-
dott, majd a szentmise után a templommal szom-
szédos paplak kertjébe invitálta az egész csopor-
tot. A  lelki felfrissülés után a  községi fürdőben 
folytattuk a  napot, ahol a  hazai és más vendé-
gek körbeülve csoportunk tagjait, együtt énekel-
tek órákon át énekeseinkkel. Kipihenve, sok-sok 
szeretettel feltöltődve készültünk a hazaindulásra. 
A búcsúnóta ez alkalommal sem maradt el, majd 
miután megköszöntük vendéglátóinknak, köztük 
Szulok község polgármesterének, Hengerics Jó-
zsefnek és a  kisebbségi önkormányzat vezetőjé-
nek, Wirth Józsefnek a szíves fogadtatást, a min-
den képzeletet felülmúló szeretetteljes ellátást, az-
zal a  tudattal keltünk útra, hogy valamikor ná-
lunk vagy náluk újra találkozunk, és ott folytat-
juk, ahol most abbahagytuk.

Köszönet mindenért, Szulok! -DR-

Jubileumi szüreti falunapot tartottak 2016. 
szeptember 3-án Komárom Szőny városrész-
ében. Az immár 20. alkalommal megrendezett 
eseményen az érdeklődőket a Petőfi  Sándor Mű-
velődési Ház területén és további helyszíneken 
egész nap színes programokkal várták.

A délelőtti horgászversenyt és szüreti fociku-
pát követően a  délutáni rendezvények sorában 
elsőként a Molaj Fotóstúdió „Szőnyi 70-es évek” 
című kiállításának megnyitóján lehetett részt 
venni. A  falunap ünnepi megnyitójára délután 
a Hősök terén került sor. Először dr. Molnár Atti-
la, Dél-Komárom polgármestere mondott beszé-
det, a rendezvényt a régi szőnyi hagyományokat 
ápoló és átadó alkalmak közül a legjobbnak, pél-
damutatónak nevezve.

Ezek után vette kezdetét a Szőnyi Lovas Egye-

sület által szervezett lovas felvonulás, melyen 
a  Hősök terétől a  művelődési ház mögötti foci-
pályáig elérve, bő egyórás úton járták be a város-
rész utcáit - a bíró és a bíróné hintójának köve-
tésével - az omnibusz utasai és az őket kísérő lo-
vasok. Az úton végig népdalokat lehetett hallani, 
a helyi lakosok vendégeként frissen szüretelt sző-
lőt, bort és házi süteményeket fogyasztani. Mind-
ez idő alatt a művelődési ház udvarán már kez-
detét vette a  folklórműsor, melyen a  Naprafor-
gók citerazenekar, a  Duna népdalkör, a  Zúgó 
néptáncegyüttes, a Sústya citerazenekar, a Búza-
virág éneklőcsoport, a  Hédervári Asszonykórus 
és a Mórinca citerazenekar tagjai gondoskodtak 
a jó hangulatról, a hagyományőrzés jegyében. Ez-
után tombolasorsolás, majd Janza Kata és Egyhá-
zi Géza „Az már nem én lennék...” című musical 

összeállítása következett. A  késő esti utcabálon 
a talpalávalót a Vidám Fiúk zenekar szolgáltatta.

A  falunapi program egész ideje alatt háztá-
ji kézműves és népművészeti termékeket lehe-
tett vásárolni, családi főzőversenyen részt ven-
ni, a gyermekeknek kreatív játszóházban alkotni.

 -GM-

Ünnepélyes tagavatás a klubban
Mint azt az utóbbi években már megszok-

hattuk, az alapiskola végzős tanulóit ballagá-
suk alatt egy kis megvendégelés mellett a Cse-
madok klubban ünnepélyesen Csemadok-tag-
gá avattuk. Így történt ez 2016. június 29-én is, 
amikor Miskolczi Melinda osztályfőnök kísé-
retében megérkeztek a végzős tanulók, és miu-
tán meghallgatták, milyen lehetőségek várnak 
rájuk, egyenként átvették a  tagságot bizonyító 
kis könyvecskét. A 9. osztályos tanulók névso-
ra: Holec Attila, Kender Evelin, Kis Veronika, 
Kládek Beatrix, Kliho Étienne, Németh László, 

Pastorek Dávid, Pastorek Veronika, Petrík Lilla, 
Tóth Attila, Turančík Anett, Viczena Viktória, 
Wronka Dominik.

Hagyomány már, hogy a  legeredményesebb 
tanuló pénzjutalomban részesül, így volt ez idén 
is. A vásárlási utalványt idén Pastorek Veroni-
ka kapta.

A  sok jó tanács meghallgatása és a  frissítők 
elfogyasztása után visszaindultak az iskolába, 
ahol az elmúlt kilenc évben rengeteg időt töltöt-
tek tanulással és más, az élethez elengedhetetle-
nül fontos képzésekkel.

Üdvözöljük őket a Csemadokban!  -DR-

Szulokon jártunkSzulokon jártunk

Nyáron is zajlott az élet Nyáron is zajlott az élet 
a Csemadokbana Csemadokban

Szüreti falunap SzőnybenSzüreti falunap Szőnyben

Kire ütött ez 
a gyermek?

Háromgenerációs versmondó est

Községünkben működő MÉCSVIRÁG irodal-

mi kör tagjai szeretettel meghívnak minden 

kedves irodalom- és verskedvelőt a 2016. 

október 22-én, szombaton, 18:00 órától 

a helyi művelődési központ nagytermében 

megrendezésre kerülő irodalmi estre.

Az esten klasszikus és kortárs költők versei 

hangzanak el zenével és dalokkal tarkítva. 

Az est különlegessége, hogy együtt lép 

színpadra nagyszülő, gyermek és unoka.

A belépés díjtalan.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők.
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A kitüntetettek sorában az ő neve, Dobo-

si József neve hangzik el utolsóként. Ami 

a protokoll szerint azt is jelenti, hogy ebben 

az évben ő részesül a  legmagasabb községi 

elismerésben. Szó szerint is a  legmagasabb 

községi kitüntetést, a Naszvad Község Dísz-

polgára címet érdemelte ki, melyet a közös-

ség érdekében kifejtett sok évtizedes tény-

kedésének elismeréseként ítélt oda számára 

a község önkormányzata. Sajnos, a cím után 

az oklevélen is, meg a felvezető méltatásban 

is ott a kötőjel, majd a mindent elmondó „in 

memoriam” közismert kifejezés. Dobosi Jó-

zsef ugyanis már nem élhette meg, hogy sze-

mélyesen vegye át e megtisztelő elismerést.

Egy éve lesz lassan, hogy hosszan tar-

tó, visszafordíthatatlan betegség után befe-

jezte e földi pályáját. A kitüntetést özvegye, 

Dobosiné Németh Gizella veszi át a község 

polgármesterétől. A  televízió képernyője 

előtt követem az eseményeket, és számom-

ra egyszerre megható is, és szimbolikus is 

a  kép, ahogy gyermekei a  pulpitushoz se-

gítik az eltelt bő nyolc évtized és az idősko-

ri betegségek súlya alatt megrokkant, nap-

jainak egy részét már kerekesszékben töltő 

édesanyjukat.

Igen. Megható és jelképes is egyszerre! 

Megható, mert szinte testközelből ismerem 

Dobosi József e díjjal is méltányolt sok év-

tizedes ténykedésének szinte minden moz-

zanatát. Azért szimbolikus a  kép számom-

ra a meghatottságon túl, mert tudom azt is, 

mennyi megértése, segítsége, támogatása van 

a kitüntetett e magas szinten elismert tény-

kedése mögött elsősorban a feleségnek, majd 

gyermekeinek is. Tudom, mert a  pulpitus 

elé gyermekei által kisegített idős özvegy az 

egyik nővérem. A kitüntetett pedig az egyik 

sógorom volt... Nehéz lenne tehát a szubjek-

tivitást teljesen kizárva méltatnom a kitünte-

tett életművét, ezért inkább a hivatalos mélta-

tásban elhangzottakra hagyatkozom.

Dobosi József 1926. november 5-én szüle-

tett Naszvadon. Fiatal éveit is szülőfalujában 

töltötte, mezőgazdasági munkásként. A má-

sodik világháború utolsó időszakában az 

akkor dúló nyilas hatalomnak az őrülete és e 

korszak vészterhes vihara nagyon sok fi atal 

kor- és sorstársával együtt leventeként egé-

szen Dániáig sodorta. Ott került amerikai 

fogságba, majd szabadulása után 1946 feb-

ruárjában tért vissza a szülőfalujába. A há-

ború utáni években ácsmesternek tanult ki. 

1954-ben kezdett el kézbesítőként dolgozni 

a naszvadi postahivatalban. Közben végez-

te, majd befejezte középiskolai tanulmányait 

a komáromi magyar tannyelvű gimnázium-

ban. Ennek elvégzése után mint postai hi-

vatalvezető tevékenykedett több községben 

egészen nyugdíjba vonulásáig.

Dobosi József szinte egész életében aktí-

van tevékenykedett községünk társadalmi 

életében. Már 1957-ben megválasztották 

községi képviselőnek, és ebbéli minőségé-

ben több mint négy évtizeden át tevékeny-

kedett. 1959-ben megbízták a  helyi sport-

egyesület vezetésével, ezen a  téren 1969-ig 

dolgozott aktívan. 1969-ben megválasztot-

ták a  Csemadok helyi szervezetének elnö-

kévé. A  Csemadok vezetőségében 15 éven 

keresztül dolgozott mint elnök vagy veze-

tőségi tag. 1977-ben egy választási ciklusra 

a  Csemadok Központi Bizottságába is be-

választották, és hosszabb időn át a Csema-

dok Komáromi Járási Bizottságának is tag-

ja volt. A Csemadokban végzett ténykedésé-

nek elismeréseként a Csemadok Érem arany 

fokozatát is kiérdemelte. Más területeken is 

aktívan tevékenykedett. Tagja volt a  Szlo-

vák Vöröskeresztnek, a  helyi Slávia Sport-

egyesületnek, a Kiskertészek helyi szerveze-

tének, a rokkantak naszvadi szervezetének, 

egy időben elnöke volt a  Jednota Fogyasz-

tási Szövetkezet helyi szervezetének. Utolsó 

közéleti tisztségként a  helyi nyugdíjasklub 

vezetői posztját töltötte be 1987-től 1998-

ig és ez évben fejezte be több mint negyven 

évig tartó képviselői pályafutását is a  helyi 

önkormányzatnál.

Ám közhasznú tevékenysége természe-

tesen mindezzel nem ért véget, és mindaz 

nem is csak az előbb felsoroltakban merült 

ki. Közéleti pályafutása mellett megjelente-

tett három könyve is mind szülőfalujához, 

Naszvadhoz kötődik. „Naszvad az én falum” 

című könyvéért 1997-ben Polgármesteri díj-

jal tüntették ki, majd 1999-ben köszönőle-

velet kapott az „50 éves a naszvadi Csema-

dok” című kötetéért. Harmadik könyve, 

a „Naszvad” című is községünk újkori és ré-

gebbi történéseivel foglalkozik, és elsősor-

ban egy terjedelmes hely- és kordokumen-

tum-gyűjteményként érdekes és értékes. 

Közben több éven át községünk múltját, je-

lenét megörökítő képes falinaptárakat adott 

ki, és a garázsában sok éven át istápolgatott 

házi múzeumát is sokan megcsodálhatták. 

Kevés olyan ember volt és van, aki úgy is-

merte, ismeri a  község lakosságát és múlt-

ját, mint ő. Közel fél évszázados aktív társa-

dalmi, önként vállalt kötelezettségének ide-

je alatt példamutató igyekezettel végezte fel-

adatai sokaságát, amelyekből teljesen egyér-

telművé válik szülőfaluja és a mindenkori és 

egyetemes magyarság iránti elkötelezettsége 

és végtelen szeretete.

Naszvad község díszpolgára – in memo-

riam. E legmagasabb községi elismerés 

megalapítása óta eltelt két évtizedben Dobo-

si József az ötödik, aki ezt az elismerést kiér-

demelte és megkapta.

Fotó: Asztalos Árpád és a szerző archívuma

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 életmű méltó elismerése

N d kö é dí l á i

Dobosi József
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Chrám, kostol, modlitebňa – aké zvláštne slová...

Čo pre teba znamená toto miesto – tvoj chrám? Máš vôbec 

svoj chrám?

V Biblii sa píše o radosti zo stavby chrámu. A myslím, že sa 

na tom dodnes nič nezmenilo. Keď sa ľudia rozhodnú stavať 

kostol, vždy je pri tom nadšenie a odhodlanie. Aj naši pred-

kovia by vedeli rozprávať o tom, akú radosť prežívali, keď sta-

vali chrám. Veď záležalo im na tom, aby mali miesto, kde sa 

môžu stretávať s Bohom, ale aj jedni s druhými. Tak to bolo. 

No zdá sa, že časom človek upadne do 

akejsi všednosti, a  to čo má si 

prestane vážiť. Preto dnes, ako-

by k chrámu mali väčšiu úctu 

a  bližší vzťah už len tí star-

ší, kým mladším je túžba po 

chráme a  radosť zo spoločen-

stva Božích detí pomaly cu-

dzia. Ako odchádzajú z  rodi-

čovského domu, aby si založi-

li nový domov – tak opúšťajú 

aj rodné cirkevné zbory, aby sa 

stretávali na nových miestach, 

s novými ľuďmi, no otázka je, 

či aj s  Bohom? Lebo často je 

to všade inde, len nie v kosto-

le: v  športových halách, štadi-

ónoch, kluboch, kempoch... 

Ale prečo nie v  kostole? Lebo 

je staromódny? Lebo má vežu, 

oltár, lavice, organ? Lebo sa v ňom treba slušne správať? Prísť 

slušne oblečený? Nuž áno, dnes sa to už nenosí: slušne sa sprá-

vať a s úctou, lebo „miesto na ktorom stojíš je posvätná pôda.” 

(2M3;5) Nie, vyberú sa inam, kde neplatia žiadne pravidlá, kde 

je sloboda, kde si robia, čo sa im páči... Ale koho tam vlastne 

chvália: Boha alebo seba?

A  čo potom so všetkými tými kostolmi v  našich mestách 

a dedinách? Aj tie predsa niekto postavil. A nielen tak, z neja-

kého rozmaru. Bolo za tým presvedčenie: „Ja a moje deti túto 

stavbu potrebujeme!” Ľudia teda stavali kostoly vo viere, že ich 

potrebujú. Aby všade tam, kde žijú oni, žila aj cirkev Ježiša 

Krista! A keď si porovnáme, aké sú naše kostoly veľké a vyso-

ké – a zamyslíme sa nad tým, v akých domoch žili ľudia kedysi, 

je to obrovský paradox. Oni žili v malinkých domčekoch s jed-

nou izbou a kuchyňou, kde často bývali aj tri generácie. Ale keď 

stavali kostol, tak postavili mohutnú stavbu s vysokou vežou. 

Postavili ho veľký a nápadný, aby ho bolo vidieť široko ďaleko. 

Kostol mal byť dominantou mesta, jeho stredobodom, jeho pý-

chou. Ľudia boli na svoj kostol, na svoju vieru hrdí. Oblieka-

li si tie najkrajšie šaty, z úcty k Všemohúcemu a k posvätené-

mu miestu, a nevedeli si predstaviť nedeľu, ktorú by nezasvätili 

Bohu. Tomu, kto ich stvoril, vykúpil a posvätil, ktorý ich denne 

požehnával všetkým potrebným na duchu i na tele.

Má teda niekto odvahu na takéto dielo povedať, že to celé 

naši predkovia pochopili zle? Že to nebolo potrebné a ani to 

nemalo zmysel, pretože nám sa to dnes už nepáči? Lebo my sa 

už nechceme stretávať v kostoloch, ale na iných, modernejších 

miestach? Má niekto odvahu vyčítať našim starým rodičom, 

že stavali chrámy a mysleli pritom na svoje deti a vnúčatá? Na 

ich budúcnosť? Že im vytvorili priestor, kde sa budú môcť aj 

oni slobodne stretávať v Božom mene, a ktoré budú zveľaďo-

vať ako dedičstvo otcov? Oni verili, že budeme pokračovateľmi 

ich viery, ich životného diela – a verili, že kostol bude sym-

bolom našej iden-

tity. Oni, naši dra-

hí predkovia sa na-

máhali a  obetova-

li veriac, že to má 

zmysel! Robili to 

predsa kvôli nám... 

A  čo na to my, 

ich deti a  vnúča-

tá? Nuž, keby sme 

si ich naozaj váži-

li, keby nám na ich 

námahe záleža-

lo, keby sme neza-

hodili všetky hod-

noty, ktoré do nás 

vštepovali, iste by 

to v  našej spoloč-

nosti vyzeralo úpl-

ne inak. Neboli by sme natoľko roz-

trieštení, nejednotní, sebeckí a  dušev-

ne labilní. Nepodliehali by sme tak ľah-

ko rôznym vplyvom, ktoré ničia všet-

ko, na čom našim múdrym a  rozum-

ným predkom záležalo. Nerútili by sme 

sa tak bezhlavo do záhuby...

Ale vďaka Bohu, ešte stále tu stoja tie 

chrámy, kostoly a  modlitebne – ktoré 

postavili naši predkovia. Stoja, ako vý-

kričníky na ceste, ktoré volajú: „Vráťte sa k Bohu, k Jeho slovu 

a sviatostiam. Vráťte sa, ak sa chcete zachrániť. Ešte nie je ne-

skoro.” Ak sa v nich budeme zhromažďovať, budú nielen tie-

to budovy prekvitať, ale aj my sami si z nich budeme odnášať 

Boží pokoj a požehnanie. Ak však na ne zabudneme, schátra-

jú a zosypú sa, tak, ako sa rozpadnú aj životy, manželstvá a ro-

diny tých, ktorí žijú bez Boha a jeho požehnania. Chrámy sú 

obrazom spoločnosti. Stoja a padajú na potomkoch tých, kto-

rí ich postavili.

Milujme chrám, milujme kostol. Milujme ho ako domov, 

v ktorom si nás všetkých nebeský Otec zhromažďuje pod svo-

je krídla ako milované deti, ktoré si stvoril. No a zatiaľ má asi 

najväčšiu radosť z chrámu iba na Vianoce – keď všetky tie za-

túlané a stratené deti si raz za rok predsa len nájdu cestu do-

mov. Vtedy si ich vždy nanovo pritúli k sebe a povie: „Milujem 

ťa, syn môj, dcéra moja, vitaj doma! A nepríď o rok – príď zno-

vu zajtra.”

 Mgr. Mária Popičová

evanjelická farárka

Pre dušu

KOSTOL - tu som domaKOSTOL - tu som doma

tom, aby mali miesto, kde sa

edni s druhými. Tak to bolo. 

padne do 

n

ne inak. Neboli by

trieštení, nejednotn
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Augusztus 21-én elkészült a  főtéri nagy-

színpad, de a már reggel óta borongós, esős 

idő miatt a  szervezők úgy döntöttek, hogy 

a  Szent István-napi ünnepséget a  kultúrház 

nagytermében tartják meg.

A döntés jónak bizonyult, mert ugyan esté-

re elállt az eső, de az előkészületek alatt szin-

te állandóan esett. Bár a  szabadtéri rendez-

vény hangulatát nagyon nehéz, talán lehe-

tetlen egy zárt térben hozni, ennek ellenére 

elmondható, hogy sikeres, változatos és so-

katmondó műsort láthatott a nagyközönség.

Apropó, „nagyközönség”.

Bizony az utolsó percekig úgy tűnt, hogy 

üres székek néznek majd az előadókra, de va-

lahogy, bár 5-10 perces késéssel, de megtelt 

a terem és elkezdődhetett sorban a Szent Ist-

ván és az új kenyér tiszteletére rendezett so-

kadik műsor.

Az esti program két részből állt – az első 

részben zajlott az ünnepi műsor, majd az Ér-

sekújvári Rockszínpad előadása következett. 

Az ünnepi részt a  Viza citerazenekar kezd-

te, majd Takács Zoltán, az est műsorvezető-

je köszöntötte a  jelenlévőket és felkonferál-

ta a  NowEmber triót, akik zenéjükkel szin-

te elkápráztatták a közönséget. Utánuk ünne-

pi beszédet mondott Magyarország pozsonyi 

nagykövetségének képviseletében Kiss Balázs 

beosztott diplomata. Őt a Búzavirág éneklő-

csoport követte, majd Nagy Csaba és Haris 

Nagy Krisztina családi duója fejezte be a mű-

sort.

A  rövid szünet alatt gyorsan fogyott 

a  hagymás, zöldséges kenyér és a  szervezők 

által felszolgált üdítők sokasága. Majd be-

csengettek és elkezdődött a Mária evangéliu-

ma rockopera.

Úgy az első rész, mint a  rockopera nagy 

tetszést váltott ki a  közönség körében, amit 

szűnni nem akaró tapssal bizonyítottak. Kö-

szönet mindenkinek, akik összehozták a mű-

sort, és köszönet azoknak is, akik jelenlétük-

kel támogatták a kezdeményezést.

 -DR-

Tisztelt Polgármester úr, mélyen tisztelt 

szülők, rokonok, vendégek, kedves gyerekek, 

tisztelt pedagógusok!

Mozgalmas nyarat tudhatunk magunk mö-

gött. Az időjárás változékony volt, nem min-

dig volt kegyes hozzánk, de aki pihenni vá-

gyott, biztosan megtalálta rá a  lehetőséget. 

A  szünidő alatt fejeződött be a  foci Euró-

pa-bajnokság, majd a  riói olimpia történé-

sei foglalták le fi gyelmünket. Abban a kivált-

ságos helyzetben vagyunk, hogy két olimpiai 

csapatnak is szurkolhattunk. A szép eredmé-

nyek nem maradtak el és bearanyozták min-

dennapjainkat.

A  nevelőtestületben nem történt változás. 

Egy összeszokott, jól működő csapat a miénk. 

Persze a változásokra, változtatásokra nyitot-

tak vagyunk. Bárminemű személycserét az is-

kola érdeke és magas színvonala fog megha-

tározni. Arra törekszünk, hogy emelt fővel, 

büszkék lehessünk a naszvadi alapiskolára. Ezt 

tükrözi a  diáklétszámunk emelkedése, amely 

évről-évre növekszik, és ebben a tanévben el-

éri a  160 tanulót. Céljaink megvalósításához 

minden évben a  felújítások sora járul hozzá. 

Ennyi mindent még nem sikerült megvalósí-

tani. Kezdem a község által támogatott mun-

kálatokkal: az udvaron közel 110 méter hosszú 

betonkerítés építtetett, de mindezt felülmúlja 

a nagy tornaterem felújítása. Teljesen új pad-

lót kapott, új palánkrendszerrel szereltük fel és 

amit tudtunk, kicseréltünk. Köszönet érte. Az 

ebédlő talaja a község és a két iskola összefo-

gásával újult meg. A szlovák iskolával közösen 

kamerákat szereltük fel az épület előtt, új fű-

tőtesteket helyeztünk el a nagy tornateremben 

és a közlekedési pálya megújulását is támogat-

tuk. Tavaly a tanévünk kezdetén arról tájékoz-

tattam a tisztelt szülőket, hogy két új szaktan-

terem kialakításán dolgozunk. Nos, már a har-

madik szaktantermünk is készen áll. Az iskola 

gyarapodott egy fi zika-földrajz, egy kémia-bi-

ológia és egy műhelymunka teremmel. Kiala-

kítottunk egy új raktárhelyiséget, minden osz-

tályba új egységes bútorzat került. A 24 tábla-

gép megvásárlását csak a margóra jegyezném 

meg. A  szülői szövetség részéről ismét kap-

tunk egy interaktív kivetítőt, amelyet a nyol-

cadik osztályban helyeztünk el. E mellett fes-

tettünk, javítottunk, felfrissítettük osztályter-

meinket és mindent elkövetünk annak érde-

kében, hogy diákjainkat tiszta, esztétikus kör-

nyezet fogadja. Lehet, hogy egy picit unalmas 

voltam, de tisztában vagyok vele, hogy ez a fej-

lődés, gyarapodás a naszvadi magyarság meg-

maradását, az iskola jövőjét biztosítja még 

több évtizeden keresztül. 

Kedves kis elsősök! Nagyon nagy szeretet-

tel üdvözöllek titeket. Ti mától iskolások let-

tetek. Egy új világ nyílik meg előttetek. Má-

tól kezdve már nem kell délután kötelezően 

aludni. Remélem, szeretni fogjátok az új ott-

honotokat.

Kedves szülők! Megköszönöm, hogy a mi 

iskolánkat választották, és ígérem, dönté-

sük helyességét a  magyar alapiskola taná-

ri kara kitűnő munkájával hálálja majd meg. 

Az anyanyelv fontos szerepet tölt be az em-

ber jellemében, állhatatosságában, büszkesé-

gében és nem utolsósorban gerincességében. 

Egy nagyon fontos lépést tettek gyermekük 

álmainak beteljesedése érdekében, mivel csak 

az anyanyelvi oktatás biztosítja céljaik mara-

déktalan elérését. 

Tisztelt kollégák! Az új tanévhez nagyon 

sok türelmet, kitartást, egészséget, eredeti el-

képzelést és tovább növekvő tanulószámot 

kívánok! A  versenyekhez sok szerencsét, le-

gyünk minél sikeresebbek és bizonyítsuk az 

ellenfeleinknek a rátermettségünket.

Szent-Györgyi Albert szerint: „Az isko-

la dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan 

kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvá-

gyunkat, hogy megtanítson bennünket a  jól 

végzett munka örömére és az alkotás izgal-

mára, hogy megtanítson szeretni, amit csi-

nálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit 

szeretünk csinálni.” 

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

 PaedDr. Becse Norbert, iskolaigazgató

Szent István-napi ünnepségSzent István-napi ünnepség

Tanévnyitó a magyar iskolábanTanévnyitó a magyar iskolában

A tantestület a 2016/2017-es tanévben 

a következőképpen alakult: 

Specializált osztály:  osztályfőnök Petrík Karin, 

nevelőnő Gáspár Tünde

1. osztály:  osztályfőnök Kovács Erzsébet, 

nevelőnő Gáspár Tünde 

2. osztály:  osztályfőnök Csémi Erika, 

nevelőnő Vrábel Ildikó

3. osztály:  osztályfőnök Holka Gizella, 

nevelőnő Haris Zsuzsanna

4. osztály:  osztályfőnök Slávik Szilvia, 

nevelőnő Haris Zsuzsanna, Vrábel 

Ildikó 

5. osztály:  osztályfőnök Miskolczi Melinda, 

nevelőnő Gáspár Tünde

6. osztály:  osztályfőnök Bazsó Gyula

7. osztály:  osztályfőnök Gátasi Irén 

8. osztály:  osztályfőnök Pastorek Angelika

9. osztály:  osztályfőnök Burdi Anita

szlovák nyelv:  Molnár Erika, 

hitoktató:  Heriban László, 

speciális pedagógus:  Misák Judit, 

igazgatóhelyettes:  Pinke Ivett, 

igazgató:  Becse Norbert
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Príhovor k slávnostnému otvoreniu 
školského roka

Po prázdninách opäť v škole

Nový školský rok opäť zaklopal na bránu 

našej základnej školy. Som veľmi rada, že sa 

opäť stretávame a  môžeme spoločne sláv-

nostne otvoriť školský rok 2016/ 2017. Do-

voľte mi, aby som sa pri tejto príležitosti pri-

hovorila k jednotlivým skupinám ľudí, kto-

rých vzájomná spolupráca je jedným z hlav-

ných predpokladov fungovania dobrej školy.

Vážení rodičia, 

dennodenne nám zverujete to najcennej-

šie, čo máte, vaše deti. Od učiteľov očakáva-

te maximálny profesionálny prístup k prá-

ci a od školy kvalitnú výchovno-vzdelávaciu 

činnosť. Som presvedčená o tom, že máme 

rovnaký zámer, ktorý je možné docieliť ces-

tou dobrej komunikácie a  vzájomnej spo-

lupráce, na ktorú sa všetci tešíme. Prajem 

Vám, milí rodičia, veľa trpezlivosti s Vašimi 

ratolesťami a  radosti z  ich školských úspe-

chov.

Vážený pedagogický zbor, milé kolegyne, 

kolegovia,

DOBRÝ UČITEĽ je ten, ktorý s úsmevom 

víta ráno deti do školy, má svoj harmono-

gram dňa, povzbudzuje a oceňuje žiakov, je 

dirigentom triedy, reprezentantom všeľud-

ských hodnôt, je darom pre svoju školu. 

Vážené kolegyne, kolegovia, týmto chcem 

v  dobrom pripomenúť, aká náročná a  na-

máhavá, no zároveň vznešená a  krásna je 

naša práca, naše poslanie.

Prajem vám preto veľa pozitívnej energie 

a množstvo pedagogického taktu.

Milí žiaci,

Keďže tvoríte najdôležitejšiu súčasť nielen 

tejto, ale každej školy, a zjavne ste tu v pre-

važnej väčšine, dovoľte mi prihovoriť sa aj 

k vám.

Je pred nami nový školský rok, pre mno-

hých len ďalší v poradí, no pre tých najmen-

ších - prvý. 

Osobitne teda na našej škole vítam naj-

menších žiačikov – ktorí sa po prvýkrát po-

sadia do školských lavíc. Sú to žiaci nultého 

ročníka a dvoch rovnocenných prvých tried 

– I.A a I.B. Ich čaká odhaľovanie tajomstiev 

šlabikára spoločne s  láskavými pani učiteľ-

kami, čakajú ich prvé písmenká a príklady. 

Verím, naši najmladší, že si do školských 

lavíc budete sadať radi, s túžbou veľa sa na-

učiť.

Tento školský rok bude dôležitým medz-

níkom aj v živote našich deviatakov. Želáme 

Vám, milí deviataci, aby ste obstáli v skúš-

kach, ktoré vás v  priebehu šk. roka čaka-

jú. Slušnosť a  zodpovedný prístup k  plne-

niu povinností vám určite uľahčia cestu 

k úspechu. Niektorí ešte možno nemáte jas-

nú predstavu o tom, akým smerom sa vybe-

riete. Nenechávajte vaše rozhodnutie na po-

slednú chvíľu, ani sa nespoliehajte na roz-

hodnutie iných, skúste si zvoliť cestu roz-

hovoru, vzájomnej komunikácie s  rodičmi 

a učiteľmi, ktorí vám určite pomôžu pri hľa-

daní možností. 

V školskom roku 2016/2017 otvárame 13 

tried, 3 oddelenia ŠKD, budeme mať 2 no-

vých pedagogických zamestnancov, ktorých 

medzi nami ešte raz srdečne vítam a pevne 

verím, že budú prínosom pre našu školu.

Aj počas týchto letných prázdnin, tak ako 

zvyčajne v  našej škole, prebiehali rekon-

štrukčné práce. V  zadnej časti areálu nám 

„vyrástol” nový plot. V novom šate čaká na 

nás veľká telocvičňa, školská jedáleň a det-

ské dopravné ihrisko nielen vďaka úspeš-

ným projektom, ale aj vďaka fi nančnej pod-

pore zriaďovateľa, rodičov a sponzorov. 

Poďakovanie patrí aj technicko-hospo-

dárskym pracovníkom školy, ktorí sa starali 

o areál a budovu školy, o ich čistotu a včas-

nú prípravu k príjemnému otvoreniu škol-

ského roka.

Prajem Vám všetkým úspešný a  šťastný 

nový školský rok.

 PaedDr. Silvia Hlavačková

5. septembra sa po dvojmesačnej prestáv-

ke opäť otvorili brány Základnej školy na 

Komenského ulici č. 21. Smutnému, uprša-

nému počasiu sa nepodarilo pokaziť nám 

náladu. Hoci v  stiesnených podmienkach, 

ale s dobrou náladou, spevom a neutíchajú-

cou vravou sa žiaci v  triedach aj na chod-

bách spoločne zvítali so svojimi pedagógmi 

a spolužiakmi. Spoločné, slávnostné otvore-

nie školského roka prebehlo na chodbe ško-

ly. Riaditeľka školy PaedDr. Silvia Hlavačko-

vá a zástupkyňa riaditeľky Mgr. Estera Ká-

deková privítali medzi nami našich hos-

tí - starostu obce Nesvady JUDr. Jozefa Ha-

risa, prednostu OcÚ Ing. Jána Lucu a pred-

sedkyňu RZ pri ZŠ Reginu Polereckú, ktorí 

sa k žiakom krátko prihovorili. 

Prvýkrát sme medzi sebou privítali našich 

najmenších žiakov. Už dávno sa na našej ZŠ 

neotvárali paralelné ročníky. Školský rok 

2016/2017 bude výnimkou. Dva prvé roční-

ky a nultý ročník bude spolu navštevovať 44 

žiakov. Triedna kniha I.A triedy bude obsa-

hovať mená 18 prváčikov a v I.B triede si za-

sadne do školských lavíc 17 žiakov. Učiteľ-

ky Mgr. Andrea Bazsóová a Mgr. Dana Mol-

nárová pre ne v triedach pripravili príjemné 

a  podnetné pracovné prostredie. Triednou 

učiteľkou nultého ročníka bude Mgr. Kris-

tína Farkasová. Prianím pedagógov a záro-

veň aj vedenia školy je, aby sa v novej a veľ-

kej škole cítili ako doma nielen prváci, ale 

aj staronoví žiaci, na ktorých v škole čakajú 

vynovené priestory telocvične a zrevitalizo-

vané detské dopravné ihrisko.

Snahou vedenia základnej školy s vyučo-

vacím jazykom slovenským je budovanie 

a upevňovanie nadštandartných medziľud-

ských vzťahov v kolektíve vo vzťahu peda-

góg - žiak a pedagóg - rodič, vytvárať pozi-

tívnu pracovnú klímu pre pedagógov aj žia-

kov zároveň a  naďalej úzko spolupracovať 

s  rodičmi a  širokou verejnosťou. Rodičom 

a  všetkým žiakom preto prajeme úspešný 

štart do nového školského roka 2016/2017, 

veľa študijných, športových a  umeleckých 

úspechov. Našim želaním je, aby pedagó-

govia, žiaci a  ich rodičia svojim správaním 

a konaním napĺňali hlavnú myšlienku kon-

cepcie rozvoja školy, teda víziu školy na bu-

dúcich päť rokov, ktorá znie: „Škola je tu pre 

ľudí: pre žiaka je základným pilierom osob-

ného rastu, pre rodiča partnerom pri výcho-

ve detí, pre učiteľa miestom, kde napĺňa svo-

je poslanie.” D. M.,

Komenského č.21, Nesvady
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Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves művészetkedvelő barátaim! 

Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v krátkosti 

predstavil fotografi ckú tvorbu jubilujúceho autora. 

František Holop sa narodil 20. augusta 1956 v Štúrove. Detstvo 

strávil v Bátorových Kosihách. Po skončení stredoskolškých štú-

dií, od roku 1976 žije v Nesvadoch, kde je pracovníkom miest-

neho kultúrneho strediska a od roku 1988 je aj jeho riaditeľom. 

V roku 1995 sa stal šéfredaktorom miestnej televízie. 

Tridsaťdeväť rokov sa venuje fotografovaniu a dvadsaťšesť ro-

kov nahráva videozáznamy. Je členom Fotoklubu Helios Ko-

márno, pracuje v správnej rade Svetovej asociácie maďarských 

fotografov so sídlom v  Budapešti a  je členom Zväzu sloven-

ských fotografov. Je pravidelným účastníkom rôznych domá-

cich i medzinárodných súťaží. Získal mnoho ocenení na týchto 

fotografi ckých výstavách. Už niekoľko rokov pôsobí aj v poro-

tách medzinárodných fotosalónov.

Feriho Holopa som spoznal asi pred tridsiatimi rokmi. Stretli 

sme sa v Nesvadoch ako kolegovia fotografi . Medzitým ubiehali 

roky a každý z nás sa uberal svojou cestou. V roku 2005 sa Feri 

stal členom komárňanského fotoklubu Helios. V súčasnosti je 

podpredsedom klubu, ktorý jeho talent veľmi oceňuje. 

Jeho fotografi cké schopnosti sú mnohostranné. Skvele si vy-

berá fotografi cké témy a  aj vo vypracovaní sa prejavuje jeho 

kreativita. V jeho dielach cítiť ľudskosť a sugestivitu. Výborne 

si poradí pri portrétoch, aktoch, ale i pri zátišiach. Pri fotogra-

fovaní krajiny si vhodne vyberá farebné či čiernobiele spraco-

vanie, vyzdvihujúc tým náladu a dramatickosť krajiny. Svojimi 

fotografi ami vyjadruje pocity a nálady. Na vysokej úrovni ovlá-

da grafi cko-editorské programy. Spod jeho rúk vyšlo nespočet-

né množstvo katalógov, kalendárov, plagátov a kníh na poteše-

nie zákazníkov. Na jeho prednáškach počas stretnutí členov fo-

toklubu sa z jeho výkladu naučíme veľa užitočných vecí. 

Je skvelý človek, kamarát a  kolega. Mám rád jeho humor 

a hlavne to, že sa na život pozerá vždy pozitívne. Bez jeho po-

moci by som si ťažko vedel predstaviť vedenie fotoklubu.

Feri, srdečne Ti blahoželám a  prajem Ti dobrého zdravia, 

pevnú výdrž a ešte veľa dobrých fotografi ckých záberov!

***

Holop Ferenc 1956. augusztus 20-án-ban született Pár-

kányban. Gyermekkorát és alapiskolás éveit Bátorkeszin töl-

tötte. Ógyallai középiskolai tanulmányait befejezve, 1976-tól 

a naszvadi művelődési központ dolgozója, 1988-tól az igazga-

tója; az 1995-ben indult községi televízió operatőre és főszer-

kesztője. 

Fotózással 39, videofi lm-készítéssel 26, grafi kai szerkesztéssel 

közel tíz éve foglalkozik. Tagja a komáromi Helios Fotóklub-

nak, vezetőségi tagja a budapesti székhelyű Magyar Fotóművé-

szek Világszövetségének és tagja a Szlovák Fotográfusok Szö-

vetségének is. Több csoportos és egyéni kiállításon túl rendsze-

res résztvevője és díjazottja hazai, illetve külföldi fotográfi ai pá-

lyázatoknak, versenyeknek. Számos hazai, illetve nemzetközi 

fotószalon zsűrizőjeként is számon tartják. 

Önálló kiállításai voltak Naszvadon, Felsőszentivánon, Ré-

men, Ógyallán, Martoson, a Duna Menti Múzeumban Komá-

romban, az ART-MA és a Nova Galériában Dunaszerdahelyen 

és az ArtKorzó érsekújvári kiállítótermében.

Ahogy magáról vallja: „Az első tekercs fi lm előhívását köve-

tően éreztem, hogy egy varázslatos dolognak vagyok a  része-

se. Attól a perctől kezdve a fotózás és annak minden velejárója 

egy életformává vált számomra. Annak ellenére, hogy mindez 

több évtizede történt, a fényképezőgéppel való barátságom az-

óta is töretlen.” 

Holop Ferencet közel 30 éve ismertem meg. Fotós-videós 

kollégákként találkoztunk Naszvadon. Közben teltek az évek, 

mindenki járta a maga útját, mígnem 2005-ben tagja lett a ko-

máromi Helios Fotóklubnak. A klubnak (amelynek ma az alel-

nöke) nagy szüksége volt szervezői képességére.

Nagyon sokoldalú fotográfus. Remekül választja meg a fény-

képezendő témákat és az utólagos kidolgozásban is kiemelke-

dően kreatív. Fotográfi áiban mindig érződik az emberiesség és 

a szuggesztivitás. Kitűnően fényképezi a portrékat, az aktot és 

a csendéleteket. Tájképein jól választja meg a színes vagy a fe-

kete-fehér kidolgozást, kiemelve ezzel a táj hangulatát, dráma-

iságát. Képeivel érzéseket, hangulatot fejez ki. Kitűnően kezeli 

a számítógépes grafi kus szerkesztőprogramokat. Keze alól szá-

mos minőségi katalógus, naptár, plakát, könyv került ki a meg-

rendelők nagy örömére. A fotóklub találkozóin tartott előadá-

saiból is sokat tanulhattunk tőle. 

Remek ember, barát, kolléga. Szeretem a  humorát és azt, 

ahogy pozitívan látja a világot. Nélküle nehezen tudnám elkép-

zelni a fotóklub vezetését. 

Ferikém, nagy szeretettel köszöntelek a  magam és a  Helios 

Fotóklub nevében, jó egészséget, kitartást és még sok jó fény-

kép elkészítését kívánom Neked!

A pillanat tükre – Zrkadlo momentuA pillanat tükre – Zrkadlo momentu
Ezzel a címmel nyílt meg szeptember 15-én a művelődési köz-
pontban Holop Ferenc jubileumi fotókiállítása. Haris József 
polgármester üdvözölte a  szép számban megjelent közönsé-
get, majd Nagy Tivadar, a komáromi Helios fotóklub elnöke, 
a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke méltat-
ta a tárlatot, utána pedig Patrus Sándor,a szövetség elnöke be-
szélt az alkotóról. Az alábbiakban Nagy Tivadar beszédét kö-
zöljük.
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Idén negyvenöt éves a naszvadi kézilabda. Mire készülünk és mi 

történt már a jubileum jegyében?

Több érdekes sporteseménnyel ünnepeljük a jubileumot. Az első 

rendezvény a a Retró kézilabda 2016 torna volt. Utána folytatód-

nak a korosztályos kézilabdatornák, a végén egy nagyszabású talál-

kozóval zárjuk a jubileumi évet, ahova majd szeretnénk meghívni 

a negyvenöt év játékosait, vezetőit, támogatóit.

Július 2-án eddig nem látott kézilabda esemény zajlott a Vlahy 

Jenő Sportcsarnokban. Az elmúlt 25 év naszvadi játékosai – egyko-

ri naszvadiak, imelyiek adtak egymásnak randevút, hogy kedvenc 

sportágukban újból összemérjék erejüket, de ezen a napon kivéte-

lesen egymás ellen.

Keszi Marianna és Haris Edina az ötletadók, összejött a  szű-

kebb menedzsment, megbeszélték a  teendőket és elkezdődött 

a Retró kézi torna láthatatlan, de a legnehezebb szakasza. Felkutat-

ni a rengeteg játékost, kapcsolatba lépni velük, egyeztetni a megfe-

lelő időpontot, biztosítani az anyagi hátteret, elindítani a reklám-

kampányt, beszerezni a díjakat, ajándékokat, szponzorokat szerez-

ni. Mindez két-három hónapos munka volt, de megérte. A lányok 

olyan komolyan vették a dolgot, hogy már egy hónappal az idő-

pont előtt elkezdtek keményen készülni a nagy napra.

Keszi Marusa elmondta, hogy az ötlet már régen érlelődött ben-

ne, hiszen a  kézilabdázók egy nagy családhoz tartoznak. „Elő-

ször csak a saját csapatomra gondoltam, majd később bővült a kör 

a többiekkel is. A közösségi hálón kerestük a címeket, a sportcsar-

nokban elhelyezett tablókról lestük le a játékosokat. Elindult a do-

log, utána már a játékosok maguk pótolták a listát, egymást követ-

ték a visszaigazolások” – mesélte Keszi Marianna.

Haris Edina szerint kellemesen meglepődtek a pozitív hozzáál-

láson, kedvezőbb volt a visszajelzés, mint amire számítottak. Min-

denkinek tetszett az ötlet. Közel százan visszajeleztek, hogy eljön-

nek – Angliából, Magyarországról, Szlovákia összes régiójából, de 

voltak olyanok is, akik nagyon szerettek volna eljönni, de a távol-

ság komoly akadályt jelentett (Kanada, Ausztrália).

Az ominózus napon hat csapatra való játékos lépett a pályára, 

szebbnél szebb nevekkel, mint Csipetcsapat, Fürge Pipik, Roham-

csigák, Momomókuskák, Slávia Csillagai A  – B. Összesen tizen-

öt mérkőzést láthatott a közönség, mindenki mindenkivel játszott, 

így tényleg a legjobb kondiban lévő csapat győzhetett.

Kilenc órakor megszólalt az Újra itt van a nagy csapat, a  leg-

fi atalabbak felvezették a  csapatokat az ünnepélyes megnyitóra. 

A  klub elnöke, Haris András üdvözölte a  megjelenteket, majd 

hangsúlyozta, hogy 45 éve működik szervezetten a  kézilabda 

Naszvadon.

„Ez alatt az idő alatt rengeteg játékosnak, vezetőnek, edzőnek, 

sportbarátnak, szurkolónak, szülőnek és támogatónak volt kö-

szönhető, hogy a kézilabda nagybetűkkel íródott be a  falu törté-

netébe. Rengeteg nagyszerű élményben volt részük éppen a kézi-

labdának köszönhetően, nagyon sok helyen fordultak meg a  mi 

kézilabdázóink, sok-sok sikert értek el. Országos bajnokok, nem-

zetközi kupagyőztesek, válogatott játékosok kerültek ki a klubból. 

Öröm ránézni a pályára, ahol ennyi gyönyörű hölgy gyűlt össze. 

Már ezért megérte, és a játék csak egy jó buli, szórakozás, ráadás 

lesz” – mondta beszédében a klub elnöke.

Ezután Miškovič György folytatta a megnyitót, aminek kereté-

ben megemlékeztek azokról, már csak fentről, az égből nézhették 

ezt a nagyszerű összejövetelt, de biztosan itt voltak velünk – a mi 

égi szurkolóink, vezetőink, edzőink, játékosaink, sportbarátaink: 

Vlahy Jenő, Hanzelik Kálmán, Nagyné Polgár Marika, Molnár 

Kata, Kiss Jitka, Maráz László, Molnár László, Virág Tibor, Pol-

gár Tibor, Paluska Dana, Turan Szidike és a többi volt sportbarát.

„A kánikula volt a  legnagyobb ellenfelünk, különben beigazo-

lódott a régi mondásom, hogy a kézilabda kiskorunktól összeköt 

bennünket – mindörökre. Fél kilenckor játszani vágyó hölgyek so-

rakoztak a  mezosztásnál, s elkezdődött az ismerkedés, az újra egy-

másra találás egész napos története” – összegzett Miškovič György 

klubmenedzser. „A hangsúly a kézilabdán volt, mindenki komo-

lyan vette a mérkőzéseket, és a közbülső időt beszélgetésre hasz-

nálta ki. Voltak nézők is a sportcsarnokban, többen kíváncsian les-

ték egykori csillagainkat. Bebizonyosodott, hogy nem lehet elfelej-

teni a kézilabdát, nem minden ment gyorsan, tökéletesen, de sok 

szép megmozdulást lehetett látni. Néhány játékos némi edzés után 

visszatérhetne női csapatunkba. Öröm volt nézni a lányokat, ahogy 

igyekeztek bizonyítani a pályán, mindenki a saját alkalmi csapatá-

ban. A torna végén valamennyien emlékérmet kaptak” – tette hoz-

zá Miškovič.

A tornát Kelemen Petra csapata, a Rohamcsigák nyerte a Csipet-

csapat előtt, a harmadik helyről pedig azonos pontszám miatt az 

egymás elleni meccsek döntöttek a Slávia Csillagai B javára. A sok 

hölgy között találkozhattak a  jelenlevők a naszvadi és imelyi ké-

zilabda válogatottságig jutó két csillagával. Szőllősi Zácsik Szand-

ra Budapestről, Dlugošová Haris Katalin Kelet-Szlovákiából jött 

haza. Rajtuk kívül is volt kiket körülrajongani az apró kéziseknek. 

Szinte mindenki ott volt a klubból a Vlahy Jenő Sportcsarnokban 

– játékosként, szervezőként, nézőként.

A szponzoroknak köszönhetően pluszajándékot is kaptak a volt 

kézilabdázók a  tombolaosztáskor. Nagyszerű munkát végeztek 

a háttérben dolgozók, akiket meg kell említeni, mert nélkülük nem 

csak most, de máskor sem lehetne egy ilyen rangos sporteseményt 

megrendezni – Haris András, Zachar Ervin, Zolnai Miró, Durika 

RETRÓ KÉZILABDA - 2016RETRÓ KÉZILABDA - 2016

A csapatkapitányok (balról jobbra): Magyar Gabika, Haris Szandi, Haris Edina, 
Furuglyás Szilvia, Keszi Marusa, Kelemen Petra

Csapatkép
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Andrej, Mahor István, Haris Ilike, Haris Janka, Paluska Gyula, 

Dobosi Szili, Sulan Zsuzsi, Olajos Milada egész heti munkájának 

köszönhetően nemcsak a pályán volt jó hangulat, hanem az erre 

a célra kialakított sátorközpontban is kellemesen érezhették ma-

gukat az éppen pihenő játékosok. Meglepetésként estefelé még egy 

fi nom csülökpörkölt is várt rájuk. 

„Érdemes volt megszervezni a  retró tornánkat, találkozónkat. 

Mindenkinek nagyon tetszett, ami nagy szó, mert mindig akad va-

laki, akinek van kifogása. Most ilyen nem volt” – összegzett Keszi 

Marianna ötletgazda és társszervező. „Jobb lett minden, mint ami-

lyennek elképzeltem, mind a játék, mind a meghívottak hozzáállá-

sa kellemesen meglepett. Tizenkét éve játszottam utoljára, de a ké-

zilabdát nem lehet elfelejteni, ezt mindannyian bizonyítottuk a pá-

lyán. Nagyon jó érzés volt köztük lenni, Csipetcsapatommal kézi-

labdázni. Mind a hat együttesben a benevezettek között akadt va-

laki, aki nem játszhatott, ők szurkolóként erősítették a csapatokat. 

Köszönet jár a lányoknak és mindenkinek, aki támogatta újszerű 

próbálkozásunkat.”

Találkoztak, játszottak, örültek egymásnak a hölgyek, majd a vé-

gén jót diszkóztak Krkan Laci retró diszkóján, ahol ismét bemu-

tatták a tudásukat, jókedvüket. Fergeteges hangulatot teremtettek, 

mintha nem is lett volna a lábukban a rengeteg mérkőzés, igazol-

va, hogy a  naszvadiak a  kézilabda mellett a  kikapcsolódásnak is 

mesterei. „Megegyeztünk, hogy hagyományt teremtünk a retró ké-

zilabdából, és jövőre, ha lehet, ismét találkozik a társaság” – zár-

ta le az elmúlt idők egyik legnagyobb retró kézilabda eseményét 

Miškovič György.

Miškovič György

Každý, kto sa už zúčastnil v niektorom detskom tábore s CVČ, určite 

mu utkveli v pamäti nezabudnuteľné krásne zážitky a rád si na ne za-

spomína. Práve s týmito obrázkami by sme vám chceli priblížiť dob-

rodružné i zábavné chvíle, ktoré sme spolu prežili.                      -CVČ-

Aki vett már részt a  sza-

badidőközpont valamelyik 

nyári gyerektáborában, na-

gyon jól tudja, mennyi fe-

lejthetetlen élményben volt 

része és szívesen emlékezik 

ezekre. Ezzel a képriporttal 

szeretnénk felidézni azo-

kat a  kalandos pillanato-

kat, melyeket idén nyáron 

együtt élhettünk át.

-SZK-

Centrum voľného času Nesvady - Szabadidőközpont Naszvad

LETO 2016

A legjobb kapus: Maglódi Renáta, a leghasznosabb játékos: Molnár Ružena, 
a legjobb góllövő: Simonics Katalin (22 gól)

Kézilabda – hádzaná, 1. liga, nők – ženy
2016. 10. 1.:  Naszvad/Nesvady – Tapolcsány/Topolčany

2016. 10. 15.:  Naszvad/Nesvady – Szered/Sereď

2016. 10. 22.:  Surány/Šurany – Naszvad/Nesvady 

2016. 10. 29.:  Naszvad/Nesvady – Csallóközaranyos/Zlatná na Ostrove

2016. 11. 5.:  Nagymihály/Michalovce – Naszvad/Nesvady

2016. 11. 12.:  Naszvad/Nesvady – Kassa/Košice

2016. 11. 19.:  Bán/Bánovce nad Bebravou – Naszvad/Nesvady

2016. 12. 10.:  Naszvad/Nesvady – Mocsonok/Močenok

2016. 12. 17.:  Galgóc/Hlohovec – Naszvad/Nesvady

2016 NYARA
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Szüreti felvonulás 2016
ÚJSZÜLÖTTEK – 

VITAJTE MEDZI NAMI

Pastorek Noel,  Miškovičová Lucia, 

Lengyel Alex,  Žigová Zoe,  

Kurcz Zsolt,  Lakatos Zsolt,  

Marková Miriam



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Podobný Jozef   –  Koroncziová Mariana

 Pastorek Damián    –  Nagyová Tünde



HALÁLOZÁS – 
OPUSTILI NÁS

Justyák József (78),  

Barkóczi Michal (87), 

Nemes Ferenc (52), 

Soóky Barbara (21), 

Apkóová Magdaléna (80), 

Bartolenová Gabriela (69) 

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika

– A  bakter haragosai. Nem irigylendő 

a bakter sorsa, legkivált Imely és Naszvad 

községekben. A régi jó éjjeli őr az ő dár-

dájával ma már csak a mesék kedveltje, bi-

zonyság rá Kaján Kálmán imelyi éjjeli őr 

esete, akit Kovács Vendel imelyi és három 

rovott multu naszvadi cimborája alapo-

san eldorongolt és még a tulajdon portá-

ján is ütlegelt. Mindez majd négy liter pá-

linka elfogyasztása után, vacsora időtáj-

ban, több néző jelenlétében folyt le és mi-

ért? holmi apró kihágások följelentéseért 

sommás megtorlásúl.

(Komáromi Lapok, 1912. szeptember 7.)

ANNO.. .

http://stream.nesvady.sk

Holop Ferenc fotói


