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Farsang – Szent Valentin vagy Bálint nap?

Szent Bálint, római pap
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A farsangi időszak Vízkereszttől Húshagyókeddig tartó több hetes időszak –
a szórakozások, a mulatozások és a bálok
ideje. Egyes országokban több hónapon
át készülődnek a vidám jelmezes felvonulásokra. Ebbe a farsangi mulatozásba
a világ belekiáltja a Bálint napot, a maga
profán reklámjaival.
De valójában milyen nap ez a Bálint
nap?
Már az ókori Rómában február közepén
tartották Lupercus pásztoristen napját,
és ilyenkor „szerelmi sorshúzással“ boronáltak egymáshoz párokat. Az egyház
e pogány szokás helyett Szent Bálint
személyében kívánt védőszentet adni
a szerelmeseknek és a házasságra készülőknek. Gelasius pápa 496-ban rendelte
el, hogy Szent Bálint napját február 14én ünnepeljék. Ki volt valójában Szent
Bálint, Valentin?
Korábban két Bálint nevű vértanút ünnepelt az egyház. Mindketten Rómában
szenvedtek vértanúhalált Kr. u. 270-ben.
Az egyik római pap volt a másik az ókori
Italia Interamna, a mai Terni városának
püspöke volt.

Szent Bálint római pap
tudása és szeretetreméltósága miatt elismert és
kedvelt férfiú volt nemcsak a keresztények, hanem a pogányok előtt
is. Börtönben látogatta
a keresztényeket, segített
mindenben amíg csak
lehetett. A vértanúkat
illő módon eltemette. II.
Claudiusz császár börtönbe záratta, ahol Bálint
így imádkozott: „Ó Uram,
Istenem! Világosítsd meg
mindazokat, akik a pogányság sötétségében
járnak, hogy ismerjék
meg Jézus Krisztust, az
igazi világosságot.“
A bírónak tudomására jutott, hogy Bálint Krisztust
a világ világosságának
mondta és ezért megkérdezte tőle: „Milyen okból mondod azt, hogy Krisztus a világ
világossága?“ Bálint erre így válaszolt:
„Krisztus valójában a világ világossága, aki megvilágosít minden megszületett embert, aki hisz benne.“
A bíró próbára tette Valentint,
ezért ezt mondta: „Látni akarom,
hogy igaz-e amit mondasz. Van
egy leányom, aki két év óta vak. Ha
visszaadod látását akkor elhiszem,
hogy a Te Krisztusod igaz Isten és
a világ világossága és teljesítem
amit kívánsz tőlem.“ Bálint maga
elé kérette a vak leányt, s térdre borulva így imádkozott: „Uram Jézus
Krisztus! Aki igaz világosság vagy,
világosítsd meg a Te szolgálódat!“
Alig hangzottak el e szavak, a vak leánynak megnyíltak a szemei és újból
tisztán látott. A bíró, Asterius és felesége térdre borultak és kijelentették, hogy mindent megtesznek amit
Valentin parancsol. Amikor erről tudomást szerzett Claudiusz császár,
szerette volna szabadon bocsátani
a rabot, de félvén a néplázadástól a megtért új hívőkkel együtt
270-ik évben lefejeztette.

S az egyház – mint gondos édesanya –
Szent Bálint személyében védőszentet
ad a jegyeseknek, hogy tisztán lássák
közös jövőjüket és segítségével megfontoltan mondják ki egymásnak a boldogító igent.
S amint Bálint a római jegyeseket és ifjú
házaspárokat saját kertjéből szedett
virágcsokorral ajándékozta meg, ezen
a napon a virággal együtt adjuk szívünkből fakadó tiszta szeretetünket.
Ne tegyük profánná, világiassá e szép
egyházi ünnepet, hanem követve életünkben Szent Bálint példáját a tiszta
szívünk mélyéből fakadó szeretet melegével tegyük szeretteink, családunk életét igazán boldoggá és örömteljessé.
Heriban László lelkiatya

Közélet - Verejný život

Szerkesztő tollából
Harmadik alkalommal került a naszvadi
postaládákba az-az újság, havilap, amelyet hosszú beszélgetések, tervezgetések, elképzelések felvázolása, szkeptikus
és optimista hozzászólások sokasága
előzött meg. Merész vállalkozásnak is nevezhetnénk, hiszen az. Merész, mert e téren semmilyen hagyománnyal nem rendelkezik községünk lakosságának döntő
többsége, mivel ez az első, folyamatosan
megjelenőre tervezett hírvivő, amelyet
Naszvadiak, Naszvadiaknak készítettek.
Merész azért is, mert az újságíráshoz
tapasztalatokkal nem rendelkező szerkesztők csapatát mondhatjuk, nagyobb
részben a tenni akarás és nem a szakmai
kibontakozás hajtotta, az utóbbi hiányában ez kézenfekvő. Merész volt azért
is, mert óriási felelősséggel jár a média
fenntartása, üzemeltetése. Ez különösen

igaz az írott médiára, ahol az írott szó és
annak jelentése utólag nem változtatható, magyarázható másképpen. Merész
azért is, mert a megjelent cikkek tartalma, minősége, az egyik napról a
másikra minden helyi lakoshoz eljutva, az egyes emberek befogadó és értelmező készségének megfelelően kerülve
tudatba válthat ki pozitív, vagy negatív
reakciókat. Merész vállalkozás azért is,
mert nehéz nem észrevenni, a közösségi
életben aktívan résztvevőkben is megtalálható nem éppen pozitív hozzáállást,
ami szinte megmagyarázhatatlan és óriási romboló erővel bír. Merész azért is,
mert rengeteg munkával jár egy havilap
érdekes anyagokkal való feltöltése, még
akkor is, ha a szerkesztők elképzelései
szerint aktivizálódik majd az írni vágyók
csoportja községünkben. Merész kezde-

ményezés
volt!? Igen, és csak az idő
és a tervek szerint kiadásra váró soksok kiadott újság, hozhat változást a kételkedők lelki világában, a szerkesztők és
az egyes cikkeket írók szakmaiságában.
Ez az állapot még biztosan távol van, de
a pozitívan gondolkodók látják az utat
és építő kritikájukkal hozzájárulhatnak a
cél eléréséhez, ami nem lehet más, mint
egy, az olvasó szemszögéből nézve érdekes, tartalmas, közösséget összefogó,
lokálpatriotizmust plántáló és támogató
községi, közösségi lap.
Dobosi Róbert

Ospravedlnenie
Redakcia sa ospravedlňuje všetkým prispievateľom do mesačníka Novum Naswod, ktorých články sme uverejnili s chybami
v slovenskom jazyku.
Redakcia

Zápis do materskej školy

Óvodai beiratkozás

Materská škola na Hurbanovej ulici pozýva všetky detičky od 3 do 6 rokov so svojimi rodičmi na
zápis do materskej školy, ktorý sa uskutoční v
mesiaci marec 2012 (dátum sa upresní prostredníctvom miestneho rozhlasu). Prihlášky si môžete vyzdvihnúť denne v materskej škole. Srdečne
Vás očakávame!
Iveta Mikleová, riaditeľka MŠ

A Hurban utcai óvoda szeretettel vár minden 3
és 6 év közötti gyermeket és szüleit az óvodai
beiratkozásra, amelyet 2012 márciusában tartanak naponta az óvodában. A jelentkezési íveket
a kedves szülők az oviban vehetik át. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Mikleová Iveta, óvoda igazgatónője

Az 1848–as forradalom
és szabadságharc
Meghívjuk Önt és kedves családját március 17-én szombaton 18.00 órára
a Kopjafához az 1848-as szabadságharc tiszteletére megtartandó
rendhagyó megemlékezésünkre.
Szervezők
Szent Bálint, az ókori Italia Interamna püspöke
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Közélet - Verejný život

Önkormányzat - Samospráva

Beszámoló a képviselő-testület 14. üléséről

Interjú Petheő Attilával, a Komáromi járási Csemadok elnökével

Amíg a Csemadok él,
a magyarság is élni fog Szlovákiában

A naszvadi Csemadok helyi alapszervezete igen széleskörű munkát végez
minden évben. A szorgos munka kivetíthető az egész Komáromi járásra, melyet
Petheő Attila járási elnök irányít, aki
számára fontos a szülőföldje. A járási elnököt a Csemadokban betöltött tisztségéről, a kulturális szervezet helyzetéről
és jövőjéről kérdeztük.
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Idén lesz hatodik éve, hogy a Csemadok Komáromi Területi Választmányát
irányítja, miképpen értékeli az eltelt
időszakot?
– Nagy szerencsém volt, hogy rendkívüli
emberektől vehettem át a stafétabotot.
Kiss Mihály bátyám, azt gondolom, hogy
jó szívvel látta, hogy új típusú munkába
kezdtünk a Csemadokban. Ez a munka
nem mehetne a Csemadok titkára Vass

Laura nélkül. Hat
évvel ezelőtt a
szándékom az
volt, hogy frissítsük a szervezetet.
Természetesen
a hagyományos
rendez vénye inket, mint a
kolozsnémai Járási dal- és táncünnepély, vagy
a március 15-i
megemlékezés a
komáromi Jókai
szobor tövében
megmaradt. Ehhez azonban új
dolgokat
csatoltunk. Sokkal
nyíltabban vállaljuk azokat a
rendezvényeket,
amelyek az identitás megőrzésének vállalására
emlékeztetnek,
mint például az
1994-es komáromi nagygyűlésre,
vagy az 1956-os forradalomra való emlékezés. Ifjúsági tábort szervezünk évente
Gútán Art Fesztivál néven és igyekeztünk néhány amatőr színtársulatot is „tájoltatni” a járásban. Szavalóversenyeink
folyamatos munkát adnak a járási titkárnak. Az országban elsőként a Csemadok
berkein belül nekünk volt honlapunk és
mi indítottunk saját lapot, ami az Itthon
folyóirat elindulásával megszűnt, de
idén feltétlenül fel kell újítanunk.
Miből futja minderre?
– A Csemadok alapszervezetei és a járási
szervezete is pályázati pénzekből, illetve
a tagdíjakból él. Az alapszervezeti vezetők és én, mint járási elnök sem kapunk
ezért bérezést, sem költségtérítést. A
járási titkárnak jut minimális fizetés, de
sajnos az utóbbi esztendőkben előfor-

dult, hogy olykor fél évig ő is fizetés nélkül járt munkába. Panaszkodnunk nincs
miért, mert úgy hiszem, hogy a magyar
kultúráért való munka mindnyájunk
hobbija.
A szervezet nem régiben múlt hatvan
éves. Lát-e jövőt a Csemadokban?
– A Csemadok Európa egyik legpatinásabb és legnagyobb tagsággal bíró
szervezete. A Komáromi járásban több
mint 5200 tagdíjat fizető tagunk van. A
leghatékonyabb érdekképviseleti és legerősebb identitás megőrzését jelentő
magyar szervezet vagyunk itt a Felvidéken. Addig, amíg ilyen alapszervezeteink
vannak, mint a Dobosi Róbert és csapata vezette naszvadi alapszervezet, addig
nem lehet gond. Jelenleg Naszvadon a
Csemadok éves szinten 15 ezer embert
mozdít meg a magyar kultúrával. Azt sem
szabad elfelejtenünk, hogy a Csemadok
tagjai az elmúlt években nagyban elősegítették Naszvadon, hogy a helyi magyar
iskola szépüljön, azaz a következő generációkat szolgálja a naszvadi Csemadok
csapata ezzel is. Egy szó, mint száz, amíg
a Csemadok él, addig a magyarság is élni
fog Szlovákiában.
Imént az érdekképviseletet említette.
Milyen a kapcsolatuk a politikával?
– Nézzék el nekem, ha ebben a kérdésben határozott véleményem van. A Csemadok járási elnöke vagyok és az MKP
parlamenti képviselő jelöltje a márciusi
választásokon. Azt gondolom, hogy a
felvidéki magyar társadalom egy nagycsalád. Ebben a családban a Csemadok a
simogató, magyarságot összetartó anya
és meglátásom szerint az egyetlen magyar párt, a Magyar Koalíció Pártja a biztonságot adó, családját védő apa. Ennek
a két szervezetnek, a tagságának össze
kell tartani. Ha kiállunk egymás mellett,
akkor szép jövő előtt áll a szlovákiai magyar nemzetrész, illetve a dél-szlovákiai
régió lakossága.
N.N

A január 26-i, 14. testületi ülés képviselői
esküvel kezdődött. Kelemen Zoltán, miután novemberben a testület javaslatára
a polgármestert január 1-i hatállyal a kisüzem igazgatójává nevezte ki, a múlt év
végén lemondott képviselői mandátumáról. Helyére Haris Katalin (Most – Híd)
lép. Kelemen Zoltán az MKP színeiben
négy alkalommal volt sikeres a helyhatósági választáson, háromszor vezette
a pénzügyi bizottságot és néhány évig
a párt képviselőcsoportjának vezetője
volt.
A napirendi pontok között elsőként az
oktatási intézmények tételes költségvetéséről, az ún. transzferekről tárgyaltak
a képviselők. Összesen 625.900 euróról
van szó, melyen a két iskola, a napközi
otthonok és a szabadidőközpont osztoznak. A testület jóváhagyta a vezetők
által előterjesztett anyagot.
Ezután a községi cégek és intézmények
részletes költségvetése következett.
A keretszámokat már az előző ülés során jóváhagyták a képviselők, most az

egyes tételek megtárgyalása volt soron.
A kisüzem éves költségvetése 195.000
euró lesz. A másik két szervezetnél módosul a decemberben jóváhagyott keret. A kultúrházban az emeleti helyiség
átalakítására 6.170 eurót különített el
a testület, ezzel 85.794 euróra nő a teljes költségvetés. A sportkomplexum
szintén több pénzből gazdálkodik majd:
a községi hivatal javaslatára a képviselők úgy döntöttek, hogy a tavalyi évben
megtakarított közüzemi díjakból 9.500
euró visszaforgatnak a szervezet 2012es költségvetésébe. Ennek nagysága így
94.330 euró lesz.
Az egyéb napirendi pontok között a képviselő-testület egyhangúan támogatta
azt a beadványt, melyben az anyalai
lakosok kérik, hogy a község emeljen
tetőt a helyi temetőben. Több olyan kérelem is napirenden volt, melyeket bérleti szerződés megkötésére nyújtottak
be. Az Aurum Invest Kft. irodai célokra,
Balha István egyéni vállalkozó pedig
gyógymasszázs céljából bérelne helyisé-

get az egészségügyi központban. Mindkét esetben évi 22 euró/m2 szabta meg
a bérleti díj mértékét a testület, előbbinek 1, utóbbinak 5 éves időtartamot
határozott meg. Szintén bérlet ügyében
fordult a községhez Hengerics Anna, aki
a Sport utca 1. szám alatti épületben (a
volt Trió bár) drogéria nyitását tervezi.
Az épületért 22 euró/m², a hozzá tartozó
udvarért 15 centes bérleti díjat hagyott
jóvá a testület.
A további kérvényezők közül Kukučka
Ľuboš és Szűcs Mária a Kertek- és a Tarány
utca között fekvő kertek alatti parcellák
megvásárlására nyújtott be kérvényt.
A testület az elvi beleegyezés kinyilvánítása után a szükséges dokumentáció
megrendelésével bízta meg a hivatalt.
Temploma orgonájának javításához kért
anyagi támogatást az evangélikus egyházközség. A beadvány megtárgyalását
a februári ülésre halasztották a képviselők azzal a megjegyzéssel, hogy a végleges döntést a községi költségvetés alakulásától teszik függővé. Takács Zoltán

Správa zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 26. januára 2012 a začalo prísahou poslankyne Kataríny Haris (MostHíd), ktorá nastúpi na miesto Zoltána
Kelemena. Poslanec Zoltán Kelemen,
ktorého starosta obce v novembri na
návrh zastupiteľstva s účinnosťou od 1.
januára 2012 vymenoval za riaditeľa Verejnoprospešných služieb v Nesvadoch,
sa na konci minulého roka pre nezlučiteľnosť funkcií vzdal mandátu. Zoltán
Kelemen bol ako kandidát za SMK štyrikrát zvolený za poslanca obecného
zastupiteľstva, trikrát zastával funkciu
predsedu finančnej komisie a niekoľko
rokov viedol skupinu poslancov za SMK.
Hlavnými bodmi jednania boli návrhy
rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií. Celkový plánovaný rozpočet rozpočtových organizácií, schválený na predchádzajúcom zasadnutí, je
625.900 EUR. O túto sumu sa delia dve
školy, školské kluby a centrum voľného
času. Poslanci schválili rozpočty jednotlivých inštitúcií bez zmien.

U dvoch príspevkových organizácií došlo k zmenám oproti decembrovému
rámcovému rozpočtu. Verejnoprospešné služby majú rozpočet nezmenený, vo
výške 195.000 EUR. Pre miestne kultúrne
stredisko sa vyčlenilo o 6.170 EUR viac,
čo aj predstavuje predpokladané náklady stavebných úprav v bývalom Méta
bare. Pokiaľ ide o športové a turistické
služby, poslanci na návrh obecného úradu rozhodli o navýšení rozpočtu o sumu
9.500 EUR,. Táto suma vznikla úsporou
nákladov na energie v minulom roku.
V bode „rôzne“ poslanci schválili žiadosť
občanov Aňale, ktorí žiadali o postavenie
prístrešku na miestnom cintoríne. Rokovali aj o viacerých žiadostiach týkajúcich
sa prenájmov. Firma Aurum Invest, s.r.o.
žiadala prenájom miestností v budove
zdravotného strediska na kancelárske
účely a István Balha žiadal priestory na
poskytovanie masérskych služieb. Obidve žiadosti boli schválené. S firmou Aurum Invest s.r.o. sa uzavrie zmluva na 1
rok a István Balha bude mať zmluvu na 5

rokov. Nájomné v obidvoch žiadostiach
bolo schválené vo výške 22 EUR/m² na
1 rok. Ďalej sa prerokovala žiadosť Anny
Hengericsovej, ktorá má záujem o prenájom budovy na Športovej ulici č. 1, na
účely drogérie. Aj v jej prípade schválili
poslanci ročné nájomné za budovu vo
výške 22 EUR/m² na 1 rok a 0,15 EUR/ m²
na 1 rok za priľahlý dvor. Nájomná zmluva bude podpísaná na 5 rokov.
Medzi ďalšími žiadateľmi boli Ľuboš
Kukučka a Mária Szűcsová, ktorí majú
záujem o odkúpenie parciel pod záhradami, ktoré sa nachádzajú medzi ulicami Záhradná a Taránska. Zastupiteľstvo
vyjadrilo zásadný súhlas s predajom
a požiadalo Obecný úrad o zabezpečenie potrebnej dokumentácie. Evanjelický cirkevný zbor požiadal o finančnú
pomoc na opravu organu v miestnom
kostole. Poslanci odložili prerokovanie
tejto otázky na február s poznámkou, že
definitívne rozhodnutie bude závisieť
od vývoja plnenia obecného rozpočtu.
Zoltán Takács
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Kultúra

Nagy Lajos naszvadi fényképész kiállítása

A múlt varázsa

November 11-én jelentős eseménynek
adott otthont a kultúrház: Nagy Lajos
naszvadi fényképész fotóiból nyílt kiállítás A múlt varázsa címmel. A megnyitón
Horsa Istvánné Fekete Zsuzsa, a Klapka
György Múzeum munkatársa, a kiállítás
összeállítója mondott beszédet, melynek
ez a második, befejező része.
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Eddigi gyűjtő munkám egyre jobban
eltolódott a kutatás irányába. Nem tehetem meg Önökkel, hogy most részletesen elmeséljem ezeket az eseteket, de
a végeredményt szeretném mint tényt
bejelenteni:
Dr. Wiedermann Károly, az Önök plébánosa, esperese, kanonokja az esztergomi bazilika altemplomában nyugszik.
Nagy Erzsébet legutóbbi ajándékai azok
a négyrét összehajtott, kissé megsárgult
okmányok, amelyek pontosítják Nagy
Lajos szakmai életútját. De a megőrzött
üzleti füzetecskéiből név szerint megtudható, hogy kik voltak a fent említett
időszakban Naszvadnak és környékének
fotóamatőrjei.
Míg nem olyan rég csak feltételeztük,
hogy a Gazdaképzés c. tablón látható
képek Naszvadon készültek, ma már kézzelfogható bizonyítékaink vannak róla. A
többes szám a közreműködő adatközlőimre vonatkozik.
A Naszvadról szóló könyvek íróival való
megismerkedés csak részben sikerült –
Dobosi Józsi bácsit 1997 óta ismerem.
Keszi Józseffel, aki Nagykátán lakik, tekintve a nagy távolságot, eddig csak telefonon ismerkedtünk meg egymással.
Nemes Andrást se ismertem személyesen de már úgy tudtunk beszélgetni telefonon egymással mint két naszvadi. A
kiállítás teremszövegének megírásakor

nagyon sokat segítettek a velük való beszélgetések. Hozzájárultak
ahhoz is, hogy ha szükség van rá, felhasználhatok a könyvekből
részleteket.
Nagy Lajos hagyatékából eddig ez az ötödik
kiállítás, amit sikerült
bemutatnunk. Előre ezt még én se gondoltam, hogy így járunk, de mindegyiknél más volt a koncepció és az indíték.
A szó elszáll, a kép megmarad című kiállítás 2004-ben viselet- és fotótörténeti
kiállításnak indult. Tulajdonképpen a
révkomáromi fényképész műtermek
fotóin látható viseletekről, valamint
Sziklay Babi valamikori gútai fényképész
munkásságáról készítettem el a forgatókönyvet. Közvetlenül a kiállítás rendezése előtt találtam meg Nagy Lajos fotóhagyatékát leánytestvéreinél. Teljesen
jókor jött, noha ebből adódóan fejtörést
okozott a három téma egyeztetése. Ekkor még lényegesen kevesebb negatív
volt feltárva.
Hazatérés volt a címe a második, Nagy
Lajos fotóiból készült kiállításnak 2005
szeptemberében. Itt Önöknél más körülmények adták a motivációt a kiállítás
megrendezésére. A tájház ekkor került
felszentelésre, s ide ezért már csak a
Nagy Lajosra vonatkozó hagyatékrészt
hoztuk át mint helytörténeti anyagot.
Igazán csak itt derült ki Önöknél, hogy
milyen kordokumentum került elő a faluról és környékéről.
Szintén 2005-ben Emlék-képek címmel
vittük el Martosra a hagyatékban általam
felismert, Martoson készült fényképeket.
Ez a dátum egybeesett Jóbáné Keszeg
Mária váratlan halálával. Nem sokkal
előtte került be a múzeumba György
Andrásné György Julianna martosi viseleti darabokból álló ajándéka. Sajnos,
ő sem él már. Mindketten martosiak
voltak, egymás komaasszonyai. Égő
gyertyákkal emlékeztünk meg a két kiváló adatközlőnkről, beszélgetéseinkről
fényképeket, videó- és audiókazettákat
őrzünk.

Ez év elejére a mi múzeumunkban a
Nagy Lajos-féle hagyaték feltárása során
már olyan mennyiségű negatív került
a kezembe, hogy ismét csak fontosnak
találtam a képek újbóli kiállításának
megrendezését. A kiállításnak a Képmesék címet adtam, hiszen az adatközlőim
elbeszéléseit, meséit írtam meg a fotótárlat teremszövegében.
E kiállítások alkalmával több szempontból és több helyen elemeztem már Nagy
Lajos és Nagy Rozália munkásságát, de
még mindig volna hozzáfűznivalóm.
Nagy Lajosnak vitathatatlan a veleszületett stílusérzéke, ahogy az embereket
a viseleteikben a néprajzi fotózás „módszerével” megörökítette. Ugyanakkor a
polgári ruhákba öltözött személyeket
és környezetüket már oldottabban, más
kellékekkel és a csoportképek egyénibb
kompozícióival készítette el.
Nagy érdeme ennek a hagyatéknak,
hogy a felvételek készítője, azoknak
ideje ismert, s hogy az emberek nem a
fényképész, illetve a fényképezés kedvéért öltötték magukra a családban őrzött
viseleteket, hanem ezek ott és abban a
korban készültek, amikor ez volt mindenki számára a természetes.
Köszönöm még egyszer a komáromi
Klapka György Múzeum, valamint magam nevében a testvérek nagylelkűségét, aminek köszönhetően a Két haza egy
szívben elnevezésű, felvidékiektől származó néprajzi gyűjteményünk jelentősen gazdagodott.
Jóleső érzéssel fogadtuk a naszvadi
meghívást, hiszen ez a képanyag ide
kívánkozott. Köszönöm a Naszvaddal
kapcsolatos tevékenységemért kapott
elismerő oklevelet. Nekem s múzeumunknak ez értéket jelent.
Végezetül Nagy Lajos volt naszvadi fényképész születésének 100. évfordulójáról
megemlékezve Naszvad község önkormányzata, a kultúrház vezetője, valamint
a komáromi Klapka György Múzeum által közösen megkomponált emléktáblával tettük méltó módon emlékezetessé e
napot. Kérjük, tekintsék meg a falu szülöttjének, fényképészének, néhai Nagy
Lajosnak emléktábláját a tájház falán.

Németh Gyula

Naszvadiak

A humánum elkötelezettje volt
(Maráz Lászlóra emlékezve – második rész)

Mottó:
„A közösség
nemcsak
kegyet gyakorol, ha
valamelyik
becses fiát
megbecsülésével
megtiszteli,
hanem
önmagát is felmagasztalja és értékeli ez
által.”
(Makovecz Imre)
Maráz László önálló rádiós alkotói pályája 1974-ben indul (Békés vadászat),
és bizonyos külföldi tapasztalatokat is
felhasználva, megteremti a magyar rádiózásban az úgynevezett művészeti
dokumentarisztika műfaját. A génjeibe
szinte a beivódottakból kezd művészileg építkezni. Ugyanis a háborúban
és a háborút követő években annyi
minden történt vele és környezetével,
hogy úgy érezte, neki erről alkotóként
szólnia kell, és okulásként továbbadnia.
A háború, a hadifogság, a telepítések
(felvidéki magyarok, bukovinai székelyek, magyarországi svábok embertelen meghurcolása), az otthonkeresés, a
gyökéreresztés, a kínok, az átkok és keservek… Mára, jószerével elkoptak, kifakultak ezek a kifejezések. Ám tudni kell,
hogy 1975 szeptemberét írtuk, amikor
az első ilyen témájú, átütő erejű és sikeres dokumentumműsora, a Megbékélés
bemutatásra került. Ezzel, a naszvadi
vonatkozásokat is bőven hordozó, első
ilyen jellegű hangjátékával a hetvenes
évek közepén indította útjára az általa
létrehozott dokumentarista műfajt. Jó
néhány további dokumentumjátékában a Naszvadról kitelepítettek, illetve
a háború és a hadifogság poklait megjárt naszvadiak sorsán keresztül láttatja
az adott kor embertelenségét. Egy-egy
hangjátékával ugyanilyen méltó emléket állít a bukovinai székelyek, illetve a
magyarországi németek, szintén ezen

időszakban történt embertelen meghurcoltatásának és kálváriájának is.
Magáról a Rádiószínházról szólva, annyit
mindenképpen el kell mondani, hogy a
maga idejében egy nagyon komoly, művészeti alkotóműhelye volt a Magyar Rádiónak. A drámai formában írott művek,
elsősorban a hangjátékok készítésével és
sugárzásával foglalkozott, de a műhelymunkához tartozott a színpadi művek
közvetítése is. Ez utóbbit vagy átdolgozták a rádió számára, vagy a színházi előadásokat vették hangszalagra, s közvetítették azokat bizonyos átszerkesztés és
technikai operációk után. Amikor 1981ben harmincadik születésnapját ünnepelte a Rádiószínház, a műhely akkori
vezetője, Lékay Ottó (azóta már elhunyt)
– véleményem szerint a műfaj talán legnagyobb szakembere – egy interjú során
beszélt arról, hogy az ország legnagyobb
színházaként működnek. Ha csak egy
százalékos hallgatottságot nézünk, akkor is hetvenezerre volt tehető a hallgatók száma, s Magyarország legnagyobb
kőszínházában is nyolcvan-száz előadás
szükségeltetett volna ahhoz, hogy en�nyi ember láthasson egy-egy előadást.
Ha ehhez hozzávesszük, hogy a hallgatottság mérhetősége három százaléknál kezdődött, s hogy a Rádiószínház
sikeresebb előadásainál a hallgatottság
esetenként akár a tíz százalékot is meghaladta, azt hiszem egyáltalán nem volt
túlzás Lékay Ottó megállapítása. S külön még annyit a rádiójáték műfajáról,
szintén Lékay Ottót idézve, hogy a rádiójáték csak hallható és nem látható,
lényegében olyannak kell lennie, mintha
a vakok színháza számára készülne egyegy darab. Mindennek a szövegen keresztül kell kifejezésre jutnia, vagy egyéb
hallható elemnek kell a hiányzó vizuális
hatásokat pótolnia. Egy-egy darab annál
rádiószerűbb, minél kevésbé szorul rá
a külső körülmények leírására. Ebben a
világban találta meg a maga helyét és
sajátos kifejezési módját Maráz László
is. Dramaturgként, hangjátékszerzőként, hosszú időn át a műhely helyettes

vezetőjeként, majd nyugdíjba vonulása
előtti két esztendőben annak vezetőjeként. Lékay Ottó mellett Mesterházy
Mártonnal, Lóránd Lajossal, Varga Gézával, Benedikty Bélával, Csaba Klárival, Sári
Lászlóval és másokkal dolgozott együtt.
Nyugdíjaztatása után a költőként is jól
ismert munkatárs, Sumonyi Papp Zoltán
lépett a helyébe, majd Solténszky Tibor
volt a műhely utolsó vezetője az ezredforduló utáni években, amikor a Magyar
Rádió nemcsak a Rádiószínházat, hanem
az egész Művészeti Főosztályát is szép
lassan leépítette. Hogy mennyire volt ez
helyes, vagy helytelen döntés abban az
időben, természetesen nem az én tisztem megítélni. Tény az egyik oldalon,
hogy az elektronika és a tömegkommunikáció óriási léptékű fejlődésével változnak a rádiózással szembeni igények
is. A másik oldalon azonban tény, hogy
szinte naponta vagyunk tanúi annak,
hogy szolgai módon, sokszor bárminemű értékítéleteket mellőzve hajlamosak
vagyunk azonnal behódolni egy-egy új,
vagy korszerűnek vélt kihívásnak. Úgy
érzem, mindenképp megérdemel legalább egy ilyen rövid fejezetnyi kitérőt
ennek a már nem létező műhelynek a
méltatása.
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II. Csemadok Ifjúsági Farsangi Bál

22. ročník Matičného plesu

Prvý januárový víkend miestna organizácia Matice slovenskej otvorila plesovú
sezónu. Večer plný elegancie, výbornej
hudby, tanca a skvelej nálady zažilo
takmer 115 hostí.
Tradičný matičný ples sa tento rok niesol v duchu spomienky na nášho dlhoročného priateľa, člena výboru Františka
Pňačeka.
So slovami: „Aká si mi krásna, ty rodná
zem moja...” sa nám roky prihováral človek, človek ktorý odišiel a už sa nevráti
a predsa tu zanechal niečo po sebe, kus
svojej práce pre spoločné dobro tejto
organizácie. Minútou ticha sme si uctili
jeho pamiatku.
Prítomné dámy, pánov a pozvaných hostí
pri vchode do sály vítal veselým spevom
a hudbou súbor „Matičiarik” z Nových
Zámkov. Ples s kultúrnym programom
obohatili žiaci základnej školy spoločenským tancom.
Bolo nám cťou medzi nami privítať sta-

rostu
obce
Jozefa Harisa a v mene
všetkých
hostí
plesu
mu úprimne
zablahoželať
k
udeleniu
významného
štátneho vyznamenania
„Rad Ľudovíta
Štúra III. Triedy” za mimoriadne zásluhy
o rozvoj územnej samosprávy, ktoré mu
bolo udelené prezidentom Slovenskej
republiky.
Veľkým potešením a povzbudením pre
usporiadateľov bola účasť všetkých vekových kategórií. Zvlášť patrí poďakovanie staršej generácii. Vďaka patrí aj
všetkým tým, ktorí prispeli hodnotnými

Vince napon Vince bál!
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„Ha farsang, akkor Vince bál” tartja a
mondás, ami már 43 éve él községünkben. Az ok, hogy ennyi éven keresztül
fennmaradt és hagyományos farsangi
bálként a mindenkori Csemadok vezetősége fontosnak tartotta megrendezni, bizonyára az, hogy egyediségével és
állandó minőségi fejlődésével beépült a helyi
közösség értékrendjébe.
Ennyi év alatt szinte természetes, hogy volt már
mélyponton is a bál iránti
érdeklődés, de az utóbbi
évtizedekben elmondható, hogy a bálkedvelők a

farsang ékeként tartják számon.
Ezen felelősség tudatában szerveződött az idei évben is, sorban a 43.
Vince bál. A szervezők nagy örömére a belépőjegyek nagyon gyorsan
elkeltek, így a sikerben bizakodva
készítették elő a nagy napot. A
közel 300 vendég láthatta a Viva
tánciskola növendékeinek stand a r d
és latin
amerikai táncbemutatóját,
majd
Haris
Ákos vőfélyverse
után
megízlelhették az Éder

cenami a podporili tento ples.
Ples sa opäť vydaril o čom svedčí aj skutočnosť, že zábava a jedinečná priateľská atmosféra vládli tomuto miestu až
do skorých ranných hodín.
Eva Tóthová

Szervezetünk fiatal aktivistáinak kezdeményezésére jött létre 2011 februárjában első alkalommal a Csemadok
Ifjúsági bál. Már a bál megkezdésekor
érezhető volt, hogy a rendezvénynek a
következő évben lesz folytatása. A bál
utáni pozitív visszhang csak megerősítette a szervezőket, hogy hagyományt
kell teremteni, ahol községünk fiataljai,
kulturált körülmények között, saját igényeik szerint teremthetnek farsangi hangulatú táncmulatságot.
Ez évben, február 11-én került megrendezésre az Ifi bál, ahol a jó tánczenéről
a Négy Évszak zenekar gondoskodott.
Sztárvendégként ezúttal Király L. Norbi, a 2010-es X Faktor egyik kiemelkedő Showmanja mutatkozott be. A zene
mellé ismételten párosult a bál többi
velejárója – a finom vacsora, az ital és
a koktélbár. A rekordidő alatt elfogyott
280 darab belépőjegy és a betervezett

Szülői batyubál

vendéglőben készült vacsorát. Csocsesz
műsorára táncolhattak, ugyanúgy, mint
az est tánczenekarára, a Syncron zenéjére, egészen reggel hat óráig. A nótákat
kedvelőknek egész éjjel Csóka Eli és cigányzenekara húzta szakadatlanul. A jó
hangulatot csak emelni tudta a csodálatos gyümölcsbár, a koktélbár, az éjszakai
farsangi fánk és természetesen a szép, ízléses környezet, amelynek
kialakításánál
a szervezők
otthagytak
egy darabot a
szívükből és a
lelkükből.
D.R.

Az évek során immár hagyománnyá
nőtte ki magát, hogy minden év február
első szombatján kerül megrendezésre
a magyar alapiskola Szülői batyubálja. A naszvadi bálok közül talán épp a
„batyus” jellegnek köszönhetően ez
egy kicsit családiasabb, közvetlenebb
és felszabadultabb. Régen az emberek
hagyományos batyukban hozták a fogyasztanivalót a bálba (innen jött az elnevezés), addig ma a batyut felváltották
a különböző táskák, fonott kosarak, kézbe hozott tálcák…
Az utóbbi két évben a régi batyus jelleget szerettük volna visszahozni a szülői
bálba. Ezért míg múlt évben a hagyományos batyuval érkezőket egy üveg borral
jutalmaztuk, addig az idei bált „Belépés
csak hagyományos batyuval” mottóval

létszámon felül feliratkozott érdeklődők
száma – ami további 100 főt jelent – arra
enged következtetni, hogy szükség van
az ilyen jellegű rendezvényre, ahol a fi-

atalabb korosztály, saját igénye szerint,
de a társadalom elvárásaihoz igazodva
szórakozhat.
N.N.

hirdettük meg. Hogy senki se maradjon
a táncparketten kívül, előre elkészített
batyukkal ajándékoztunk meg minden
egyes bálozó párt.
A kultúrház előtermében a diákok alkotásaiból egy „csokorra valót” helyzetünk
el. Mellette, pedig a Naszvadon nagy hagyománynak örvendő sustyából készült
különböző népművészeti tárgyakból kisebb kiállítást állítottunk össze.
A bált az előző évekhez hasonlóan az
iskola tanítványainak kultúrműsora nyitotta meg. A nyitóbeszédek után elkezdődött a hajnalig tartó mulatozás. A jó
zenéről az ímelyi Apollo Band zenekar
gondoskodott.
A klasszikus tombolahúzás után az újdonságnak számító „lufistánc” következett. Táncolás közben a táncparkett fe-

lett hálóban tartott
lufikat a bálozók
közé engedtük. A
táncoló pároknak a
fejük közé helyezett
lufikkal kellett táncolniuk úgy, hogy a
lufi le ne essen. A báli
vendégek nem ijedtek
meg a feladattól, sőt, versenyszerűen bekapcsolódtak
a nem rendhagyó táncba. A legkitartóbb párnak egy üveg pezsgő lett a
jutalma.
Az est folyamán a vendégek kényelméről
a mobilbüfések gondoskodtak. A mindegy 150 bálozó reggel hatig mulatott és
ropta a táncot.
Simonics Tibor

Tisztelt olvasó, Tisztelt Csemadok-tag!
Éves adójának 2 % -a komoly segítséget nyújthat szervezetünk fenntartásához. Ha teheti, és úgy látja
szervezetünk jó irányba fejlődik, kérjük, ajándékozza nekünk adójának 2 %-át. Bővebb információ és
a szükséges nyomtatványok az Egészségügyi Központ előtti újságárusnál kaphatók.
Számlaszám: 26397544/0900, identifikációs szám (IČO): 36110922, cím: ZO csemadok Nesvady Obchodná 7.
Köszönjük!
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Nemzetközi női kézilabda torna margójára

Idén február első hétvégéjén a IX. évébe lépő felkészülési torna házigazdája a
Sepsiszentgyörgyi Városi Sportklub volt.
A hosszú, fáradalmas, izgalmakban teli
út után szálláshelyünk egy kis faluban,
Árkos (Sepsiárkos) 1200 fős településen
volt. Színmagyar, ill. székely település
Sepsiszentgyörgytől északnyugatra, az
Olt folyóba ömlő Árkos patak mellett.
Nevét a magyar eredetű árok jelentésű
patakról kapta, mások az Ákos nevű székely törzzsel hozzák kapcsolatba. A vártemplom tornya Kovászna megye legszebb hangú, legnehezebb harangjával
büszkélkedhet, amely egy tonnát nyom.
A település legnagyobb látványossága
a Szentkereszty-kastély. A 80-as évek
elejétől Nicolae Ceauşescu fényűző vadászháza volt az 1989-es forradalomig.
A kastélyban ma a Kulturális Központ található, és a mellette lévő impozáns szállodában volt három napig a lakhelyünk.
A mérkőzéseknek a Sepsiszentgyörgyi Városi Sportcsarnok adott otthont.
Sepsiszentgyörgy Kovászna megye, Háromszék legjelentősebb városa egyben
székvárosa.
Két selejtező csoportban léptek pályára a csapatok. Első nap körmérkőzéses,
majd másnap a helyosztókra került sor a
csoportokban elért helyezések szerint.
A csoport: Sepsiszentgyörgy (Erdély),
Ada (Vajdaság), Gúta (Felvidék).
B csoport: Kézdivásárhely (Erdély), Ferencvárosi TC junior csapata (Magyarország), Ferplast Naszvad–Ímely (Felvidék).

Szombaton az első mérkőzést az ünnepi
megnyitó után játszottuk, kicsit meghatódva, hisz a himnuszokat (román, magyar, székely) a Kézdivásárhelyi fúvósok
adták elő, és a csarnokban lévő ezer
toroktól zengett a terem a székely himnusznál.
A 30 km-re lévő Kézdivásárhely volt az
első ellenfelünk, és a szurkolóitól csak a
mi szerény rajongói táborunk volt hangosabb. Az első félidő eredménye 7-7
volt, de utána a tapasztaltabb Ferplastos lányok kezükbe vették a mérkőzést,
és 21-16 eredménnyel zárták az első
mérkőzést. A második ellenfelünk az
újonnan beszállt (Tápiószele helyett) Ferencvárosi TC junior NB-I/B csapata volt.
A 18-21 éves lányokból telitűzdelt Fradi,
szétszedte a fáradság kellős közepében
lévő csapatunkat (nagyon sok eladott
labdánk volt, pontatlan kapuradobás –
ez a gyors ellenfélnek, mind-mind esély
volt a góldobásra), a félidőkor 7-18 volt
az állás. A végeredmény számunkra kicsit szokatlan, de megérdemelt 20-39
lett.
Vasárnap a 3-4. helyért játszhattunk a
Vajdasági Ada csapata ellen. Nagyon izgalmas, fej-fej melletti mérkőzést láthatott a közönség. Az első félidőben szoros
eredmények voltak, és a félidő 16-14-re
végződött a javunkra. A második félidőben végig vezettünk két-három góllal,
de a végén egy gól döntött. Sajnos az
ellenfél jobban bírta a gyűrődést, és 2726-os eredménnyel, az Ada csapata zárta a mérkőzést. Így számunkra a nagyon

szép, negyedik hely jutott. A 5-6. helyért
a Kézdivásárhely legyőzte Gúta csapatát, a döntőben a Sepsiszentgyörgy volt
jobb a Fradinál.
Impozáns záróünnepély következett,
a díjakat Semjén Zsolt, Magyarország
miniszterelnök-helyettese,
Kelemen
Hunor a RMDSZ elnöke, Tamás Sándor
Kovászna megye Tanácsának Elnöke és
Antal Arpád András, Sepsiszentgyörgy
Város Polgármestere adták át. „Remélem, hogy a gólok felett érzett öröm
mellett, új ismeretségekkel, kezdődő barátságokkal is gazdagodnak” – hangzott
Semjéntől. Az ünnepi beszédekben Antal Árpád András a közösségi élményt,
Pásztor István az erőt és az odafigyelést
hangsúlyozták ki. „A sport, a játék alatt
tanítja meg az embert a legfontosabb
erényekre: az összetartozásra, az önfeláldozásra, a kitartásra, a tisztességre, a
fair play-re, és a nemes küzdelem szabályaira” – hangsúlyozta üdvözlő levelében
Berényi József.
Egy újabb sportesemény, ahol a kézilabdás lányaink tovább vitték a Naszvad–
Imely jó hírnevét. Egy hely, ahol újból
láthatták a falunk sportolóit – ugyanis
1982-ben már jártunk ott Vlahy Jenő
ificsapatával, és akkor is, most is, szép
eredményt értünk el.
E pár nagyon fárasztó, de annál szebb
napokért, köszönet jár a támogatóinknak is, mert nélkülük ez lehetetlen lett
volna.
Miskovics György

Spoznaj Európu s YMCA Nesvady

Máš chuť stretnúť sa s
mladými ľuďmi z iných krajín, spoznať
ich krajinu a kultúru a diskutovať o spoločne vybranej téme? Potom sú nasledujúce riadky určené práve pre Teba.
Program Mládež v akcii je grantovým
programom Európskej únie a je určený
pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13
do 30 rokov, ako aj mládežníckych pracovníkov. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, chcú
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cestovať, spoznávať nových ľudí z celej
Európy a sveta, nadviazať nové priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové
poznatky a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu presadiť sa. Chceš vedieť
viac? Klikni na www.mladezvakcii.sk alebo www.iuventa.sk.
YMCA Nesvady je od roku 2006 zapojená do programu „Mládež v akcii“. Máme
akreditáciu na hosťovanie a vysielanie
mladých ľudí do zahraničia. V rámci

tohto programu môžu záujemcovia vycestovať do zahraničia ako dobrovoľníci,
zúčastniť sa krátkodobých medzinárodných výmen a školení.
Doteraz zrealizované projekty:
»» počas 6 rokov sme hosťovali 13
dobrovoľníkov zo zahraničia (Európska
dobrovoľnícka služba – EDS),
»» dve dobrovoľníčky sa zúčastnili EDS
v Nemecku a na Islande,
»» zorganizovali sme dve medzinárodné

A História zenekar esélyes a Harmónia-díjra

A Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj
válogatásán községünk legnépszerűbb
rock zenekara a kuratórium szavazatai
alapján bekerült a legjobb öt közé.

A „Kibérelünk egy öreg házat” című szerzeményük, kiválasztásának ténye egyben meghívás a február 25-én sorra
kerülő gálaműsoron való részvételre is,
mindezeken túl, lehetőség arra, hogy
esetleg a végső döntés alapján az év
dala kategóriájában díjat is nyerhetnek.
A kuratóriumi tagok elmondása alapján
nehéz volt a döntéshozás, mivel nagyon
sok kiváló produkció érkezett a jelölési határidő végéig, amely január 31-én
éjfélkor ért véget. Az előválogatáson a
több mint száz beérkező jelölésből kategóriánkét öt jelölt kerülhetett azon
kiválasztottak közé, akik meghívást kapnak a gálaműsorra, ahol kiderül majd az
abszolút győztesek névsora.
Az öt legtöbb szavazatot kapott produkció, illetve jelölt kategóriánként a következő:

Harmónia Életműdíj:

Legjobb énekes, vagy szólista díja:

Legjobb zenekar díja:

Gyöpös Krisztina, Pozsony
Papp László, Pozsony
Korpás Éva, Kassa
Szarka Tamás, Vágsellye
Vadkerti Imre, Gúta

Concordia Vegyeskar, Komárom
Érsekújvári Rock színpad
Rómeó Vérzik, Dunaszerdahely
Százdi citerazenekar
Kor-zár, Komárom

Legjobb hangszeres muzsikus díja:

Az év dala díj:

Benkó Ákos, Marcelháza
Emmer Péter, Komárom
Lakatos Róbert, Kassa
Gazdik Miroslav, Párkány
Dombóvári Gergely, Perbete

Csak Van zenekar – „Ezer szál”
Károsi Roland – Bodrogközi szerelem”
Korpás Éva – „Ez a kicsi lészped”
Rómeó Vérzik – Az utca az én hazám”
História zenekar – „Kibérelünk egy öreg
házat”

Brath Margit, Nyitrageszte
Havasi József, Kassa
Id. Reiter István, Pozsony
Rácz Tibor, Pozsony
Stirber Lajos, Komárom

A jelöltekről bővebb információ a www.
harmoniadij.sk oldalon olvasható. Következő számunkban a győzteseket
részletesen is bemutatjuk. Addig is
sok sikert kívánunk minden döntősnek, közöttük a naszvadi História zenekarnak!

Legjobb fiatal muzsikus díja:
Berec Péter, Kassa
Bertók Tibor, Komárom
Gyöpös Krisztina, Pozsony
Lovász Bálint, Somorja
Pusko Márton, Rozsnyó

mládežnícke výmeny v Nemecku
a Anglicku,
»» účasť na medzinárodných tréningoch
a školeniach v Nemecku, Česku
a Rumunsku.
Viac informácií o súčasných zahraničných projektoch a ponukách získate
v kancelárii YMCA Nesvady. Kontakt: 035
76 92 677, ymca@ymca-nesvady.sk.
Aneta Pinkeová, projektový manažér

Dobosi Róbert

Venujte 2 % pre YMCA Nesvady!
Aj v tomto roku môžete sami rozhodnúť
o tom, komu poukážete 2% z odvedených daní. Získané finančné prostriedky
použijeme najmä na:
»» prevádzkovanie klubov (M-klub, Reset,
klub pre mamičky s deťmi),
»» letné tábory,
»» jednodňové aktivity (Deň detí,
vianočné aktivity),
»» školenia pre dobrovoľníkov.

Obchodné meno:
Miestne združenie
YMCA Nesvady, sídlo: Nesvady, 946 51, Novozámocká, 1,
právna forma: Občianske združenie, IČO:
36098841.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporíte
aj touto formou!
Betka Maglodská,
programový koordinátor
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Közösségi rovat – Spoločenská rubrika






Újszülöttek
Vitajte medzi nami!

Asztalos Teo
Bugányová Bianca
Dévai Dominik
Lakatos Daniel

Házasságot kötöttek
Slúbili si vernosť

Haris Viktor – Prágaiová Csilla
Veselovský Marek – Dobosiová Viktória

Programajánló
Programová ponuka

– dorast, Futbalové ihrisko Nesvady
25.: 19.00 Harmónia díjátadó, Komáromi Jókai Színház
Odovzdanie Harmónia ocenení, Jókaiho
divadlo v Komárne

Február
18.: 9.00-16.00 Duna Kupa 2012 – felnőtt női kézilabda torna, érsekújvári
Millénium Sportcsarnok (résztvevők:
Tatabánya, Érsekújvár, Gúta, Naszvad,
Imely)
Duna Kupa 2012 – Turnaj v hádzanej
žien Športová hala Milénium Nové Zámky (účastníci: Tatabánya, Nové Zámky,
Kolárovo, Nesvady, Ímeľ)
18.: 19.00 Szülők bálja, Kultúrház
Rodičovská zábava – RZ pri ZŠ slov., Kultúrny dom

26.: 14.00 SC Naszvad – ČFK Nitra, felkészülő mérkőzés – ifjúsági, naszvadi
futballpálya
SC Nesvady – ČFK Nitra, prípravný zápas
– dorast, Futbalové ihrisko Nesvady
26.: Ohaj – SC Naszvad, felkészülő mérkőzés – felnőtt, ohaji futballpálya
Dolný Ohaj – SC Nesvady, prípravný zápas – dospelí, Futbalové ihrisko Dolný
Ohaj

Március - Marec
23.: 17.00 Önkormányzati ülés, Községháza
Zasadnutie obecného zastupiteľstva,
Obecný úrad

3.: Inter Pozsony – Ferplast, bajnoki mérkőzés – 1.liga nők, Pozsony
Inter Bratislava – Ferplast, majstrovský
zápas – 1. liga ženy, Bratislava

24.: 17.00 Spektrum – képzőművészek
versenye, Kultúrház
Spektrum – súťaž výtvarníkov, Kultúrny
dom

3.: 14.00 Okoličná na Ostrove – Nesvady
prípravný zápas – dospelí, Futb. ihrisko
Okoličná n. Ostrove
Ekel – Naszvad felkészülő mérkőzés –
felnőtt, ekeli futballpálya



Eltávoztak közülünk
Opustili nás

Csernáková Anna (65)
Csontosová Rozália (71)
Gyűrösi Ladislav (75)
Lakatos Viktor (40)
Polereczki Pavel (71)
Varga Pavol (60)
1. liga ženy, Nesvady – Športová hala
Jenő Vlahyho
11.: 12. 00 Naszvad - Nagysalló, bajnoki
mérkőzés – ifjúsági
Nesvady – Tekovské Lužany , majstrovská zápas – dorastenci
11.: 14.30 Naszvad – Cseke bajnoki mérkőzés – felnőtt, naszvadi futballpálya
Nesvady – Čaka, majstrovská zápas – dospelí, Futbalové ihrisko Nesvady
16.: 18.00 Déži Gyula kiállítása, Kultúrház
Drevorezba – výstava Júliusa Déžiho,
Kultúrny dom
17.: 18.00 1848. március 15-re emlékezünk, Kultúrház, kopjafa
Spomienka na udalosti 15. marca 1848,
Kultúrny dom, pamätný stĺp
18.: Regionális liga, bajnoki mérkőzések
Nyárasdon – ifjúsági női kézilabda csapat
Krajská liga, majstrovský zápas – hádzanárske družstvo dorasteniek, Topoľníky

25.: Ferplast, bajnoki mérkőzés – 1.liga
nők, Kassa
Majstrovský zápas – 1.liga ženy, Košice

10.: 7.00-22.00 Parlamenti választások
– Parlamentné voľby

18.: 12.30 Kürt – Naszvad, bajnoki mérkőzés – ifjúsági
Strekov – Nesvady, majstrovská zápas –
dorastenci

25.: 14.00 SC Naszvad – Nagykér, felkészülő mérkőzés – ifjúsági, naszvadi futballpálya
SC Nesvady – Veľký Kýr, prípravný zápas

11.: 18.00 Ferplast – Modra, bajnoki
mérkőzés – 1.liga nők, Naszvad – Vlahy
Jenő Sportcsarnok
Ferplast – Modra, majstrovský zápas –

18.: 15.00 Kozárovce – Nesvady majstrovská zápas – dospelí
Garamkovácsi – Naszvad bajnoki mérkőzés – felnőtt
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