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Milí priatelia, vonku sa pomaličky začína jar, príroda sa prebúdza, všetko začína kvitnúť a rásť a aj my ľudia pomalič-
ky ožívame. Na jar je všetko krajšie a aj život sa zdá ľahší a taký veselší. Lenže jar je aj časom, keď sa treba prebrať zo 
zimného spánku, zo zimného leňošenia a začať pomaličky robiť jarné práce a jarné upratovanie. Je to jedna z činností, 
ktorú, priznám sa, veľmi neobľubujem. Ale gazdinky a domáce panie by mi určite dali za pravdu, že je to veľmi potrebná  
a nutná činnosť po dlhej zime. Jarné upratovanie je vlastne prípravou na ďalší rok, na jar, leto a jeseň, aby sme si vedeli 
tieto ďalšie týždne a mesiace užiť v prostredí pekného a uprataného príbytku, kde to všetko vonia čistotou a kde je 
radosť prežívať pekné slnečné dni. 
Rovnako ako robíme poriadok v našom ľudskom príbytku, treba urobiť poriadok a poupratovať aj v našom duchovnom 
živote. Človek nie je len telo, ale takisto aj duch a duša a to, čo nás definuje, čo hovorí o tom, kto sme, naša osobnosť 
a naše ja, to sú veci, ktoré sú skryté a ktorým sa tak často nevenujeme. Poriadok, ktorý si potrebujeme urobiť na jar, je 
poriadok v našom postoji k Bohu. Možno jar nie je tým dobrým dôvodom, ale dobrým dôvodom na tento poriadok je 
príchod Veľkej noci. Cez Veľkú noc si pripomíname to najdôležitejšie, čo definuje životy veriacich ľudí. Smrť Božieho 
Syna za hriechy ľudstva. A aj v tejto otázke si musíme urobiť v našom živote poriadok. Aký je môj postoj k Bohu v mo-
jom živote? Beriem Boha ako z núdze cnosť, beriem ho vo svojom živote ako akúsi povinnosť, ktorú treba splniť, lebo 
sa bojím, čo sa so mnou stane po mojej smrti? Alebo beriem Boha ako barličku, o ktorú sa opriem, keď mi je ťažko, ale 
keď je dobre, tak si na neho nespomeniem? Alebo ho beriem ako svojho Pána a ako toho, komu patrím, pre koho žijem 
svoj život, v kom je moja hodnota a zmysel môjho života a celej mojej existencie? V tejto otázke si treba urobiť poriadok 
vo svojom živote. Na veľa miestach v Biblii máme poukaz na to, že nie je dobré byť rozpoltený. Nie je dobre slúžiť dvom 
pánom, hovorí nám Biblia. Nie je dobré tvrdiť, že som kresťan, a pritom možno ním nebyť. Lebo kresťanom sa nestáva-
me tým, že si to povieme, ale tým, že sa rozhodneme celým svojím životom nasledovať Ježiša Krista a že prijmeme túto 
jeho obeť na kríži, ktorú podstúpil dobrovoľne za hriechy každého jedného z nás. Kresťanstvo je každodenná záležitosť. 
Nielen nedeľná, nielen počas sviatkov. Upratať si vo svojom živote, v otázke svojej viery, znamená v tomto prípade reál-
ne sa zamyslieť nad tým, ako vnímam Boha a ako prežívam Boha v každodennej realite života. A či vôbec naozaj Bohu 
patrím tak, ako o tom hovorí Biblia. 
Na Slovensku máme podľa posledného sčítania ľudu vyše 70 percent kresťanov. Bojím sa, že to tak nie je, a že to číslo je 
mnohonásobne menšie. Bojím sa, že na Slovensku žije mnoho ľudí, ktorí si myslia, že sú kresťania, ale reálne nimi nie sú. 
Preto využime aj my tento jarný čas na to, aby sme si vyriešili túto otázku. Možno je to najdôležitejšia otázka tvojho ži-
vota. Aký máš postoj k Bohu? Kam kráčaš vo svojom živote? Máš istotu toho, že po svojej smrti sa dostaneš do večnosti 
s Bohom? Alebo to vôbec neriešiš a je ti to jedno? Aj prvý, aj druhý postoj sú legálne veci a je na slobodnom rozhodnutí 
človeka vybrať si jeden z týchto postojov. Problém však je, že často nemáme reálny pohľad na túto otázku a sme pre-
svedčení, že všetko je v poriadku a že isto sa raz dostaneme do neba. Ako dôvody udávame, že sme boli pokrstení ako 
kresťania, rodičia boli kresťania alebo že sa občas ukážeme v kostole. Lenže jediná vec, na ktorej v skutočnosti záleží, je 
či máš osobný vzťah s Ježišom Kristom a či si si vedomý, že zomrel za tvoje hriechy, aby si ty mohol raz mať večný život 
s ním. A či si túto jeho obeť prijal. Na ničom inom nezáleží. Ježiš ponúka každému odpustenie, ale je potrebné toto od-
pustenie prijať. Načo sú nám vianočné darčeky pod stromčekom, keď ich nerozbalíme? Načo je žobrákovi krajec chleba, 
keď sa doň nezahryzne, ale bude sa naň pozerať? Ježišova ponuka milosti a odpustenia je tu pre každého.
Túto jar si teda poďme urobiť poriadok aj do svojho života, do tej najdôležitejšej oblasti – oblasti vzťahu s Bohom. Každý 
máme slobodnú vôľu a Boh nás nebude nútiť ani násilne k ničomu viesť. Avšak buďme k sebe féroví. Neseďme na dvoch 
stoličkách, ale rozhodnime sa, v čo vlastne veríme alebo neveríme vo svojom živote. Úprimne sa pozrime na svoje živo-
ty a povedzme si, kde sa nachádzame vo svojom živote a vo svojom vzťahu s Bohom. A ak sa rozhodneme, že chceme 
nasledovať vo svojom živote Boha a jeho princípy, ale zistíme, že sme ďaleko od toho, kde máme byť, tak začnime 
upratovať. Poďme bližšie k Bohu, čítajme si Jeho slovo, zhovárajme sa s ním v modlitbe a pýtajme sa ho, čo vo svojom 
živote máme meniť a aká je jeho vôľa pre náš život. Tak ako jarné upratovanie rozjasní náš domov a prinesie pohodu do 
rodinného života, tak aj toto upratovanie rozjasní tvoj život. Vyjasnenie si postoja k Bohu je niečo, čo prinesie pokoj do 
tvojho života, ak sa rozhodneš pre Boha. Preto nám všetkým prajem, aby sme sa odhodlali do tohto upratovania a aby 
sme z neho vyšli priblížení k nášmu Bohu. 

Martin Tobák, kazateľ

Naszvad község statisztikája  – Štatistika za obec Nesvady
A parlamenti választás eredményei  – Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR
Választások - 2012 - VoĽBY 

Választásra jogosultak száma  – Počet zapísaných voličov 4 114 %

Résztvevő választók száma  – Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 943 47,23

Érvényes szavazatok száma – Počet platných hlasov 1 907 46,35

Politikai párt
Politická strana

Leadott szavazatok Szlovákia
Počet platných hlasov SR

Leadott szavazatok Komáromi járás
Počet platných hlasov okres Komárno

Leadott szavazatok Naszvad
Počet platných hlasov Nesvady

1 Zelení 7 860 105 5

2 Kresťanskodemokratické hnutie 225 361 704 51

3 Strana demokratickej ľavice 4 844 32 1

4 Slovenská národná strana 116 420 600 20

5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 218 537 1143 59

6 Sloboda a Solidarita 150 266 1213 33

7 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 10 604 58 3

8 NÁŠ KRAJ 4 859 7 0

9 Strana zelených 10 832 94 4

10 Ľudová strana Naše Slovensko 40 460 118 2

11 SMER – sociálna demokracia 1 134 280 5484 210

12 Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 33 155 203 9

13 Národ a Spravodlivosť – naša strana 16 234 58 0

14 Komunistická strana Slovenska 18 583 145 4

15 Strana Rómskej únie na Slovensku 2 891 12 2

16 MOST-HÍD 176 088 13947 828

17 99 % – občiansky hlas 40 488 485 20

18 Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 23 772 133 5

19 STRANA +1 HLAS 779 9 0

20 Robíme to pre deti – SF 8 908 84 3

21 Obyčajní ľudia 4 320 24 0

22 Slovenská demokratická a kresťanská únia – De-
mokratická strana

155 744 1156 51

23 Strana  občanov Slovenska 3 836 22 1

24 Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja 109 483 18694 589

25 STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ 31 159 191 7

26 Strana živnostníkov Slovenska 3 963 27 0

Érvényes szavazatok száma
Počet platných hlasov

2 553 726 44 748 1 907

Fotó: Holop Ferenc
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Február 23-án tizenötödik alakalommal 
ült össze az önkormányzat képviselő-
testülete, hogy megtárgyalja a község 
életének időszerű kérdéseit.
A szokásos beszámolókkal kezdődött 
az ülés. Előbb a feladatok teljesítése és 
az interpellációk megválaszolása, majd 
a tavaly decemberi költségvetési kimu-
tatás került a képviselők elé. A 2011-es 
költségvetés gyakorlatilag lezártnak te-
kinthető, a mostani előzetes áttekintés 
után valószínűleg márciusban kerül sor 
a végleges jóváhagyásra és a könyvvizs-
gáló jelentésének benyújtására. Ezután 
a polgármester értékelése következett 
az elmúlt év fontosabb gazdasági és 
társadalmi eredményeiről. Ötödik pont-
ként tárgyalták a képviselők a civil 
szervezeteknek juttatott anyagi támo-
gatásokat. Az elfogadott határozat ér-
telmében az idei évben 22 ezer euróból 
gazdálkodnak a sportegyesületek, ami-
ből egyaránt 10 750 eurót kap a Nasz-
vadi Sportklub és az ŠŠK CVČ Naszvad-
Imely, 500 eurót a Karate Klub. A többi 

szervezetnek összesen 10 240 euró jut 
az idén, ebből az YMCA helyi szervezete  
1 140, a Csemadok alapszervezete 7 600, 
a Nesvadskí rybári a priatelia vôd nevű 
horgásztársaság 1 100, a KePaso Lovas-
klub 400 euróra jogosult. A továbbiak-
ban a kinnlevőségekről szóló negyed-
évi jelentést tekintették át a képviselők, 
utána a község által fenntartott oktatási 
intézmények, azaz az iskolák, a napközi 
otthonok és a szabadidőközpont 2011. 
évi gazdasági beszámolója következett. 
Az egyéb napirendi pontok között első-
ként lakáscserét hagyott jóvá a testület 
Serfőző Katalin és Barta Rozália között 
a Sport utca 4. alatti bérlakásban. A má-
sodik pont tárgya egy költségvetési ki-
igazítás volt, melyre azért van szükség, 
hogy az így elkülönített összegből meg-
valósuljon a kultúrház emeleti részének 
átépítése, és megépüljön az anyalai te-
mető egyszerű ravatalozója. A kiigazítás 
összege közel 13 ezer euró, fedezete pe-
dig a költségvetésben megemelt két be-
vételi tétel. Ugyancsak pénzügyi jellegű 

volt a következő pont: hitel felvételének 
megtárgyalása, amely az iskola felújítá-
sára, illetve az ökoudvar befejezésére 
szolgál majd. Uniós pénzből megvalósu-
ló beruházásokról van szó, melyek anya-
gi fedezetét a felelős hatóság később 
utalja át, ezért van szükség az áthidaló, 
rövid lejáratú hitelre. A kölcsön összege 
133 000 euró és legkésőbb decemberig 
visszafizeti a község. Szintén jelentős 
külső támogatással valósul meg egy má-
sik projekt, a községi hivatal ablakainak 
cseréje. Itt a 13 500 eurós összköltség tíz 
százalékos önrészéről szavaztak a képvi-
selők, a többi forrást az államot képviselő 
pénzügyminisztérium biztosítja. Az utol-
só egyéb pont az állami számvevőszék 
jelentése volt a községünkben végzett 
ellenőrzésről. A három hónapig tartó, 
aprólékos és szinte mindenre kiterjedő 
inspekció feltárt néhány, szerencsére 
nem súlyos hiányosságot és mulasztást, 
ezeket és a polgármester által javasolt 
intézkedéseket a képviselők tudomásul 
vették.    Takács Zoltán

Beszámoló a képviselő-testület 15. üléséről

správa z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva sa 23. 
februára zišli po pätnástykrát, aby roko-
vali o aktuálnych otázkach života obce. 
Zasadnutie sa začalo obvyklými správa-
mi. Po referáte o plnení úloh a odpove-
diach na interpelácie nasledovala správa 
o plnení rozpočtu k 31. decembru 2011. 
Môžeme konštatovať, že minuloročný 
rozpočet je prakticky uzavretý, po pred-
bežnom prerokovaní vo februári bude 
definitívne odsúhlasený pravdepodob-
ne v marci, spolu so správou audítora. 
Nasledovala hodnotiaca správa starostu 
obce o hospodárskych a spoločenských 
výsledkoch dosiahnutých v roku 2011. 
Piatym bodom rokovania boli dotácie 
z rozpočtu obce v roku 2012 pre orga-
nizácie a združenia. Podľa schváleného 
uznesenia si športové kluby rozdelia 22-
tisíc EUR, z toho ŠK Nesvady a ŠŠK CVČ 
Nesvady-Imeľ po 10 750 a Karate klub 
500 EUR. Ostatné organizácie a združe-
nia budú mať v tomto roku k dispozícii 
10 240 EUR, v tomto členení: miestne 

združenie YMCA 1 140, miestna organi-
zácia Csemadok 7 600, Nesvadskí rybá-
ri a priatelia vôd 1 100 a jazdecký klub 
KePaso 400 EUR. Po štvrťročnej správe 
o stave vymáhania pohľadávok nasle-
dovala správa o hospodárení rozpoč-
tových organizácií, čiže škôl, školských 
klubov a centra voľného času v roku 
2011. Prvým z rôznych bodov bolo 
schválenie výmeny bytov na Športovej 
ulici č. 4 na žiadosť Kataríny Serfőzőovej 
a Ruženy Bartovej. Ďalším bodom bolo 
prvé rozpočtové opatrenie v roku 2012. 
Dôvodom je prestavba galérie (bývalý 
Méta bar) v kultúrnom dome a vyhoto-
venie prístrešku na aňalskom cintoríne, 
zdrojom financovania budú dve zvýše-
né položky bežných príjmov rozpočtu. 
Celková hodnota opatrenia je takmer 
13-tisíc EUR. Nasledujúci bod programu 
mal tiež finančný charakter. Išlo o prija-
tie krátkodobého prekleňovacieho úve-
ru na dokončenie rekonštrukcie školy 
a ekodvora a kompostárne do času, kým 

riadiaci orgán projektu neprevedie po-
trebné prostriedky na účet obce. Bude 
to najneskôr v decembri tohto roku 
a výška úveru je 133 000 EUR. Cudzie 
zdroje budú určujúce aj pri inej investič-
nej akcii. Ministerstvo financií poskytne 
dotáciu 13 500 EUR na výmenu okien 
obecného úradu za predpokladu spo-
luúčasti obce vo výške 10 percent tejto 
sumy. Poslanci jednohlasne odsúhlasi-
li vyčlenenie týchto peňazí z rozpočtu 
obce. Na záver ostala správa Najvyššieho 
kontrolného úradu o vykonanej kontro-
le na obecnom úrade. Kontrola trvala tri 
mesiace a veľmi podrobne sa zamerala 
na tri oblasti hospodárenia s verejnými 
prostriedkami. V správe sa konštatuje 
niekoľko (našťastie, menej závažných) 
nedostatkov, tieto poslanci vzali na ve-
domie spolu s opatreniami, ktoré prijal 
starosta na ich odstránenie. 

Zoltán Takács

FkB-2012
A Naszvadiak Polgári Egyesülete február 
11-én megszervezte a „Farsangi korcso-
lyabulit”. Arról, hogy milyen volt a han-
gulat, a képek mindent elárulnak.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, 
aki részt vett a szervezésben és a meg-
valósításban.

Kelemen Zoltán

FkB-2012
Dňa 11. februára zorganizovalo Občian-
ske združenie Nesvadčanov „Fašiangové 
korčuľovanie” na miestnom ihrisku. 
O tom, aká bola nálada, nech hovoria 
fotky samy za seba.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli.

Zoltán Kelemen

Fotó: Holop Ferenc, N.N.

Milé MaMičky a Detičky!
Pozývame Vás denne od 10.00 – 17.00 
do Klubu mladých mamičiek. 
Čakajú na Vás zaujímavé hračky ako aj 
„Helo Kitty“, stan a detská šmýkalka.
Okrem pravidelnej krúžkovej činnosti 
každú sobotu majú deti možnosť zú-
častniť sa rekreačného plávania v No-

vých Zámkoch, a raz mesačne návštevu 
wellnessu v Patinciach.

Károly Alföldi riaditeľ

keDves kisMaMák!
Szeretettel várunk benneteket naponta 
10.00 – 17.00 között a Baba-mama klub-

ban,  ahol „Helo Kitty“ sátor, csúszda és 
érdekes játékok sokasága vár rátok.
A rendszeres szabadidős tevékenység 
mellett minden szombaton a gyerekek 
úszáson vehetnek részt az érsekújvári 
uszodában, és havonta egyszer elláto-
gatunk a pati wellnessfürdőbe.

Alföldi Károly igazgató
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Már harmadik éve, hogy a Járási Mű-
velődési Központ a Helyi Művelődési 
Központtal közösen megrendezik köz-
ségünkben az amatőr képzőművészek 
járási versenyét. 
Február 24-én több mint százan voltak 
kíváncsiak arra az értékelő, egyben díj-
kiosztó rendezvényre, melyen megtud-
hattuk a győztesek nevét. A 24 verseny-
zőből kilencen képviselték községünket: 
Zachar Icu (olaj), Zdenka Kováčová (tűz-

zománc), Polgár Csaba (pasztell), Tóth 
Katalin (grafika), Szabó Veronika (csip-
ke), Németh Csilla (grafika), Csontos Bol-
dizsár (intarzia), Kovácsné Simonics Olga 
(olaj) és Déži Gyula (akril). 
A megnyitón Szilva József, a zsűri elnöke 
értékelte az alkotásokat, majd a nyerte-
sek átvehették megérdemelt jutalmu-
kat. Hazai szemmel nézve elégedettek 
lehetünk az eredménnyel, hiszen ketten, 
Déži Gyula és Németh Csilla kategóriá-
jukban a második helyen végeztek, míg 
Zachar Icu és Zdenka Kováčová a Regi-
onális Művelődési Központ elismerő ok-
levelét, a többi hazai versenyző a Helyi 

Művelődési Központ elismerő oklevelét 
vehette át.
A hazai versenyzőknek a HMK dolgozói 
ezúton is külön megköszönik a verse-
nyen való szereplést, egyben gratulál-
nak és további sok sikert kívánnak!

Szöveg és fotó: Holop Ferenc

Už po tretíkrát sa konala v spolupráci s 
Regionálnym osvetovým strediskom a 
Miestnym kultúrnym strediskom súťaž 
amatérskych umelcov. 24. februára o 18. 
hodine  sa na slávnostnom otvorení zišlo 
viac ako 100 záujemcov, ktorí netrpezli-
vo očakávali vyhlásenie výsledkov. Z 24 
súťažiacich našu obec reprezentovali 9: 
Helena Zacharová (olej), Zdenka Ková-
čová (umelecký smalt), Katarína Tóthová 
(grafika), Csaba Polgár (pastel), Csilla Né-
methová (grafika), Oľga Kováčová, rode-

ná Simonicsová (olej), Veronika Szabóo-
vá (čipka), Baltazár Čontoš (vypaľovanie 
na drevo) a Július Déži (akryl).
Po otvorení výstavy predseda poroty, 
výtvarný umelec Jozef Szilva vyhodno-
til vystavené diela z odborného hľadis-
ka a následne si ocenení mohli prevziať 
svoje zaslúžené odmeny. Hľadiac očami 
Nesvadčanov môžeme byť hrdí, veď z 9 
súťažiacich sa dvaja, Július Déži a Csilla 
Némethová, vo svojej kategórii umiest-
nili na druhom mieste a Čestné uzna-
nie Okresného osvetového strediska  
v Komárne si prevzali Helena Zacharová 
a Zdenka Kováčová. Ostatní nesvadský 
súťažiaci si z rúk riaditeľa Miestneho kul-

túrneho strediska prevzali čestné uzna-
nie a malú pozornosť.
Domácim súťažiacim zamestnanci Miest-
neho kultúrneho strediska v Nesvadoch 
aj touto cestou ďakujú za ich účasť na 
súťaži a prajú im ešte veľa tvorivých dní!

Text a foto: Ferenc Holop

Biztosan számtalan-
szor kerít még hatal-
mába az a természet-
szerű, ám iszonyatos 
tény, hogy e földi éle-
temben többé már 
nem találkozhatom 
Misi barátommal. Nem 
láthatom  többé tele 
optimizmussal csillogó 

tekintetét, nem vigadhatok jellegzetes 
humorán és nem csodálkozhatom el 
végtelen, ám szerethető naivságán. 
Példaértékű számomra Misi életének 
utolsó fázisa, mely az első komolyabb 
műtétje utáni időszakra volt jellemző. 
Szinte teljes mértékben annak élt, hogy 
maradandót alkosson. Csodálni lehetett 
azt a sajátos, zenébe való beleélését, 
amelyet az általa verbuvált zenekar pró-

báin produkált. Öröme, jó hangulata, 
amely szinte állandóan jellemezte, ma-
gával ragadott minden körülötte lévőt. 
A legtöbb ember számára apróságnak, 
természetesnek tűnő dolgok belőle 
sokszor szinte gyermekes tisztaságú 
örömujjongást váltottak ki. Sokszor úgy 
tűnt, mintha nem is romlott, rohanó 
világunkban élne. El tudta magát külö-
níteni a sok rossztól, szennytől, amely 
napjaink emberi kapcsolataira jellem-
ző. Természetes volt számára a feleba-
ráti szeretet. Rá nem lehetett haraggal 
gondolni. Vele kapcsolatos emlékeimet 
visszapörgetve magamat is megmoso-
lyogva állapíthatom meg, hogy szinte 
hihetetlen, de nem találok olyan hoz-
zá fűződő emléket, amely egy picit is 
rossz érzést keltene bennem. Egyszerű 
létének hiánya mélyre hatolt lelkembe. 

Hogy nekem, egykori tanítványának 
hiányozni fog, csak eltörpülő kicsiny-
ség amellett, hogy községünk kulturális 
életében óriási űr keletkezett távozásá-
nak okán. Csak bizakodhatom, hogy az 
általa zenei pályára állított sok-sok em-
ber közül valaki továbbviszi majd a sta-
fétát, amely biztosíték lehet községünk 
zenei életének fejlődéséhez. 
Üzenem neked Misi, hiányozni fogsz, bár 
elmentél, bennem, bennünk, naszvadi 
zenészekben tovább élsz. Hiszem azt, 
hogy üzenetem eljut hozzád, és jó lel-
kednek megnyugvást hoz. Hiszem azt, 
hogy találtatik hozzád hasonló jólelkű 
ember községünkben, aki megtestesíti 
azt az örökséget, amit reánk hagytál. 
A naszvadi zenszek nevében, volt tanít-
ványod, barátod:                 

Dobosi Róbert
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a humánum elkötelezettje volt
(Maráz Lászlóra emlékezve – harmadik rész)

Hangjátékaihoz visszatérve, a már több-
ször említett Megbékélés egy (naszvadi) 
lakodalmas keretbe ágyazott történet és 
dokumentumfüzér, népek, nemzetisé-
gek meghurcolásáról és megbékélésé-
ről. A Bács-Kiskunban található Csávoly 
községben játszódik, ahová a Felvidékről 
– Naszvadról, Marcelházáról, Tárnokról 
és egyéb településekről – betelepítettek 
szinte negyedik nemzetiségként kerültek 
az ott élő őshonos magyarok, svábok és 
bunyevácok közé. A hangjátékban már a 
hetvenes évek közepén a helyi sváb plé-
bános felvidéki vőlegényt és bunyevác 
menyasszonyt eskettet. E lakodalmi ke-
retben szólnak az érintettek, lakodalmas 
vendégként, telepítésről, megalázásról, 
otthonkeresésről, sohasem gyógyuló 
sebekről, gyökéreresztésről, majd egy 
későbbi megnyugvásról és megbékélés-
ről. Őszintén, kendőzetlenül, magyarul! 
Most, egy évtizeddel az ezredforduló 
után, mindez már szinte természetes-
nek tűnhet. Abban az időben azonban, 
még az aránylag szabadelvűbb Magyar-
országon is kellett bizonyos bátorság 
mindezek kimondásához. Azt hiszem 
ma is, részben e szókimondó bátorság-
nak is szólt az átütő nemzetközi elisme-
rés, amikor egy évre rá a hangjáték Prix 
Italia-díjat kapott Bolognában, a nem-
zetközi hagjáték fesztiválon (dramaturg-
ként Lékay Ottó, rendezőként Varga Géza 
jegyezte a hangjátékot). 
Ezt követően sorra születnek további do-
kumentumműsorai: Ki meg nem hal fia-
talon, Palóc lakodalmas, Másokért élni, Az 
út, Mese született, Hazatérés, Viszontlátás, 
Visszaút, Fagykár, Aki hűtlen lett a föld-
höz, Zebegényi gyertyák, Egy hadifogoly 
emlékei, Hét napért hét esztendő, Üröm-
csokor, Naszvadi találkozó és továbbiak. 

Szinte mindegyik súlyos mondanivalót 
hordoz.
Engedtessék meg, a teljességre való tö-
rekvés nélkül, külön is kiemelnék közü-
lük néhányat. Egyik magyarországi kri-
tikusa írta róla annak idején, hogy senki 
sem szólt eddig olyan lírai szépséggel és 
szívszorítóan a mára már teljes egészé-
ben eltűnt magyar paraszti világról, mint 
a Ki meg nem hal fiatalon című összeál-
lításának egyetlen szereplője, az egykor 
Naszvadról Bács-Kiskunba telepített Ba-
bicz Lajos. 
Ugyanilyen szívszorító a bukovinai szé-
kelyek meghurcoltatását és végleges 
magyarországi letelepedését feldolgo-
zó munkája, a Hazatérés is. E maroknyi 
népcsoport meghurcoltatásának drá-
mai történetét ismerhetjük a neves iro-
dalmár, Tamás Menyhért lírai szépségű 
kisregényeinek jóvoltából is. Úgy érzem, 
nagyon sok a rokon vonás Maráz László 
és Tamás Menyhért munkásságában. 
A zebegényi svábok málenkij robotra 
való hurcolását megidéző Zebegényi 
gyertyák története szintén szívbemarko-
ló. A Naszvadi találkozóról pedig szóljunk 
külön azért, mert ez a dokumentum-
öszszeállítás volt Maráz László utolsó 
rádiós munkája (Csaba Klárival közösen 
készítve), s pontosan két évtizeddel 
a Megbékélés nagy nemzetközi sikere 
után, ismét az ő hangjátéka képviselte 
a Magyar Rádiót ugyanazon a nemzet-
közi fesztiválon, ezúttal Nápolyban. Ma 
is őrzöm a nápolyi királyi várat ábrázoló 
képes üdvözletét: „Ebben a királyi vár-
ban, 35 ország rádiósai előtt hangzott el a 
»Naszvadi találkozó« és innen küldjük ba-
ráti üdvözletünket: Maráz László, Sumonyi 
Zoltán, Csaba Klári, Papp Judit, Sári Lász-
ló, Simon László, Kósa Judit...”
Maráz Lászlónak, rádiós alkotó tényke-
dése mellett, jelentősnek mondható 
a műfordítói munkássága is. Oroszból 
is fordított, ám legfőképpen az akkori 
balti köztársaságok irodalma, az észt 
és a litván irodalom érdekelte. Említsük 
meg legjelentősebb regényfordítása-
it; Alfonsas Bieliauskas: Kaunasi regény 
(1971), Mykolas Sluckis: Szomjúság (1971), 

Ádámcsutka (1973), Idegen szenvedélyek 
(1975). Ő fordította magyarra az euró-
pai hírű litván drámaíró, Kazys Saja két 
drámáját (Lélekcsere, A koldusok szigete) 
is, melyek 1982-ben az Európa Kiadó 
gondozásában a Lélekcsere címet viselő, 
kortárs litván drámairodalmat bemutató 
gyűjteményes kötetben is megjelentek. 
Rádiós munkái közül, több megjelent 
nyomtatott formában is: A Megbékélés, 
a Másokért élni, a Hazatérés. A Naszvadi 
találkozó és az Aki meg nem hal fiatalon 
pedig a Naszvadi Önkormányzat kiadá-
sában jelentek meg 2001-ben és 2006-
ban. A Palóc lakodalmas című, Máder 
Lászlóval közösen készített összeállítása 
pedig nagylemezen jelent meg 1979-
ben, a Hungaroton gondozásában.
S hogy a magam esetleges szubjektív-, 
baráti megközelítésének gyanúját né-
miképp eloszlassam, következzék be-
fejezésként a fentiekben már említett 
Solténszky Tibornak, a volt tanítványnak, 
munkatársnak egy hat évvel ezelőtti 
megemlékező beszédéből néhány gon-
dolat: „Ha Laci nincs, akkor nincs doku-
mentum-műhelye a Magyar Rádiónak, 
a Rádiószínháznak, vagy az nem válik 
fontossá, jelentőssé. Nem csak azért, mert 
vezetőként kiállt érte… Saját dokumenta-
rista életműve, szinte megszámlálhatat-
lanul sok rádióműsor, melynek szerzője 
volt, rámutat különös elkötelezettségére. 
Egy ideologikus kor virtuális valóságában 
élve szinte mániákusan érdekelte a valódi 
valóság, a létező világ. Sokféle műsort ké-
szített. A legjelentősebbek azok, melyeket 
kíváncsi, érdeklődő partnerként készített, 
és az embereket beszéltette. Ezek között 
vannak nagyszerű portrék, és súlyos tár-
sadalmi, politikai, erkölcsi kérdéseket bon-
coló, nagyívű kompozíciók. Maráz László 
rádiós életművének kimagasló értékei a 
világot megjárt és megtapasztalt, művelt 
ember felelősségéről szóló példázatok. 
A szuverén, gondolkodó és alkotó ember 
egy embertelen korban is szólhat a humá-
num hangján, saját történelmét tükörként 
mutathatja meg társadalmának, hogy az, 
ha tud és ha akar, okuljon belőle.”

Mottó:
„A közösség nemcsak 

kegyet gyakorol, ha 
valamelyik becses fiát 

megbecsülésével meg-
tiszteli, hanem önmagát is felmagasztal-

ja és értékeli ez által.”
(Makovecz Imre)

Végső búcsú barátomtól, zenészkollégámtól, kollár Mihálytól, Naszvad község zenetanárától

1945-2012



Kultúra

9

Kultúra

A Kiskertészek Szervezete 24-ik alkalom-
mal rendezte meg március 3-án az Ag-
rorent éttermében a falusi, illetve járási 
borversenyét. Keszi János, a szervezet 
elnökének elmondása szerint közel 90 
borminta került a zsűri elé. Ennek egy-
harmada vörös-, kétharmada fehérbor 
volt. 

Naszvadon igazából nincs hagyománya 
a szőlőtermesztésnek, de ennek ellené-
re az utóbbi években jó minőségű boro-
kat értékelhetett a zsűri. A szőlővel való 
munka nagyon igényes, így sokan meg-
veszik a szőlőt, majd feldolgozzák és így 
kerül a versenyre. A borverseny kitűnő 
hangulatban zajlott, eredményhirdetés-
re a délutáni órákban került sor.
A községi versenyen a vörösborok kate-
góriájában arany minősítésben részesült 

Štefan Barkóci alibernet bora, ezüst mi-
nősítésben Pavol Uhrin kékfrankosa. A 
fehérborok versenyében hárman kaptak 
ezüst minősítést: Dr. Haris József zöld  
veltelinije, Miloslav Pálinkáš és Štefan 
Barkóci olaszrizlingje. Bronz fokozatú 
minősítést Pavol Uhrin rajnai rizlingje, 
Mátyus András vegyes bora, Sütő József 
és Dudák Ferenc zöld veltelinije kapott. 
A helyezetteknek gratulálunk!

Holop Ferenc

Dňa 3. marca už po 24-krát v našej obci 
usporiadala miestna organizácia zá-
hradkárov v priestoroch a. s. Agrorentu 
miestnu a okresnú súťaž o najlepšie víno. 
Podľa vyjadrenia predsedu organizácie 
pána Jána Kesziho sa pred hodnotiacu 
porotu dostalo skoro 90 vzoriek vína.  
Z toho jedna tretina bolo červené víno  
a dve tretiny boli biele vína. 

Pestovanie viniča nemá v Nesvadoch 
zvláštnu tradíciu, ale napriek tomu v po-
sledných rokoch porota mohla hodnotiť 
naozaj kvalitné vína. Práca s viničom je 
náročná, a tak si viacerí nakúpia hroz-
no, ktoré následne spracujú a výsledný 
mok sa potom dostáva do súťaže. Súťaž 
prebiehala vo výbornej nálade a na vy-
hodnotenie prišiel rad v poobedňajších 
hodinách. 
Na obecnej súťaži v kategórii červených 
vzoriek zlatý stupeň získalo vínko Aliber-
net Ing. Štefana Barkóciho a strieborný 

stupeň získalo víno Frankovka mod-
rá pána Pavla Uhrina. V kate-
górii bielych vín strieborný 
stupeň získali traja: JUDr. Jozef 
Haris s Veltlínskym zeleným, 
Ing. Miloslav Pálinkáš a Ing. Šte-
fan Barkóci s Vlašským rizlingom. 
Bronzový stupeň získali: Pavol Uhrin  
s Rýnskym rizlingom, Ondrej Mátyus 
so zmesou, Jozef Sütő a František Dudák 
s Veltlínskym zeleným. Umiestneným 
blahoželáme!

Ferenc Holop

In vino veritas! – Borban az igazság!

In vino veritas! – Vo víne je pravda!
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Mertek nagyot álmodni!
Február végén első alkalommal osztot-
ták ki a Harmónia – Szlovákiai Magyar 
Zenei Díjakat. A gálának a Komáromi Jó-
kai Színház adott otthont. A Harmónia-
díj lényege, hogy feltárja és elismerje 
az egyetemes szlovákiai magyar zenei 
világot. 
A hiánypótló kezdeményezés Lábszky 
Olivértől származik, és Dobosi Róbert-
nél, a Csemadok naszvadi alapszerveze-
tének elnökénél meghallgatásra talált. 
Ezzel elindult a díjalapítás folyamata. 
A kezdeményezéshez csatlakozott a 
Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete 
(SZMAZE), a Csemadok Művelődési Inté-
zete és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok 
Társasága.
A díjat Reicher György gútai díszmű-
kovács iparművész készítette. Emellett 
díszoklevél és pénzjutalom is járt a nyer-
teseknek.
A gála minden várakozást felülmúlt. 
Színvonalas szervezés, zeneileg igazán 
színes előadások tarkították az estét. Már 
csak a vörös szőnyeg hiányzott. A közön-
ség együtt izgulhatott a jelöltekkel, köz-
ben olyan művészek szórakoztatták a 
nagyérdeműt, mint Korpás Éva és a Ritka 
Magyar Banda, Marian Greksa, Bródy Já-
nos. Ozsvald Dávid citerával, Prágay Ma-
riann zongorajátékával és Balogh Rózsa 
klarinéttal kápráztatta el a közönséget. 
A sorból nem hiányozhatott a Rómeó 
Vérzik sem. A nyitányt az ipolybalogi 
Szent Korona Kórus kezdte, és a műsor 
a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és 
Gimnázium énekével zárult. 
Dobosi Róbert, a szervezőbizottság 
elnöke elmondása szerint nehézségek 
mindig vannak, de az emberek azért 
vannak, hogy ezeket leküzdjék. „Édes-
apám szavai jutnak eszembe: »Fiam, 
merj nagyot álmodni, és tegyél meg 
mindent azért, hogy az álmod valóra 
váljon.« Ebben a tudatban fogtam hozzá 
a rendezvény szervezéséhez” – mesélte 
Róbert. 
A rendezvényen elhangzott, hogy jövőre 
a gálának a Kassai Thália Színház ad ott-
hont. „Több zenei műfaj is szerepelt egy 
kategóriában, nehéz volt a döntéshoza-
tal. Ezt a problémát az elején is láttuk, 

de több körülmény mi-
att szűkebb keretekben 
kellett gondolkodnunk. 
Jövőre a műfajokat min-
denképp szét kell válasz-
tanunk. Egyrészt köny-
nyebb döntéshozatalt 
produkál, másrészt az 
egyes műfajokban elő-
térbe kerülhetnek azok 
a zenészek, csoportok, 
akik ebben a helyzetben 
nem tudtak előbbre jutni” – magyarázta 
Dobosi, és hozzátette, hogy számára ak-
kor lesz siker, ha a felvidéki magyar ze-
nei világnak a krémje úgy fog tekinteni 
a Harmónia-díjra, hogy neki ott meg kell 
jelennie.
A legjobb hangszeres muzsikus díját La-
katos Róbert brácsaművész kapta. „Ta-
valy ilyenkor Fonogram Zenei Díjat nyer-
tünk a Rendhagyó prímástalákozó című 
produkcióval, most itt van a kezemben 
a Harmónia-díj, jövőre remélem, kapok 
egy Brácsa-díjat, és akkor lehet aranyfel-
vételeket készíteni” – mondta köszönés-
képpen a színpadon a művész. 
Lábszky Olivér, a díj megálmodója tö-
kéletesen elégedett a szervezéssel és 
a kivitelezéssel. „Annak ellenére, hogy 
nagyon szerény költségvetésünk volt, 
igazán szép műsort tudtunk összehozni” 
– tájékoztatott Lábszky.
Olivér zenekara, a História is esélyes volt 
az Év dala kategóriában a Kell egy öreg ház 
c. dalukkal, de idén nem ők vitték el a dí-
jat. „Egyáltalán nem vagyok elkeseredve. 
Valóban izgultam, egy kicsit reméltem 
magamban, hogy megnyerjük a díjat, 
de mind az öt dal megállta a helyét, így 
bármelyik nyerhetett volna. Ez viszont 
újabb lökést ad a folytatáshoz, hogy 
még jobb dalo-
kat írjunk. Idén 
új lemezt adunk 
ki, és továbbra is 
blues-rock stílus-
ban muzsikálunk” 
– hangzott el az 
énekestől.
Az Év dala kate-
góriát a Rómeó 

Vérzik nyerte. „Ez egy hatalmas visz-
szaigazolás számunkra. A Harmónia-
díj ötlete rögtön megfogott minket, és 
örülünk ennek a kezdeményezésnek” – 
nyilatkozta Kovács Koppány, a zenekar 
énekese. 
A gála végén osztották ki a Harmónia-
életműdíjat, amelyet a komáromi Stirber 
Lajos zenepedagógus, karnagy, publi-
cista, számos komáromi kórus alapítója 
kapta. „Nagyon örülök annak, hogy a fi-
atalság kezdeményezte ezt az egészet, 
hiszen a kultúra és a zene vonalán nem 
nagyon ismerjük egymást” – nyilatkozta 
az életműdíjas. 
Lacza Gergely, a SZMAZE elnöke sze-
rint hagyományt szeretnének teremteni, 
ahol a különböző zsánerek találkoznak, 
ami eddig nem volt Felvidéken. Gergely 
szerint az a legfontosabb, hogy ne le-
gyen szakmai féltékenység. „Itt az ideje, 
hogy végre összefogjunk, mert ezzel 
egymást erősíthetjük, és félre kell tenni 
a szakmai és egyéb féltékenységeket! 
Ennek az évnek ebben fordulópontnak 
kell lennie!” – hangsúlyozta a SZMAZE 
elnöke. 

Ando Krisztina

Organizovanie plesov a bálov pat-
rí neodmysliteľne k histórii  celej 
Európy. Fašiangy boli vždy príleži-
tosťou skrátiť si dlhé zimné večery a pre-
dĺžiť si slávnostné chvíle. Fašiangové ob-
dobie od Troch kráľov až do Popolcovej 
stredy dodnes ponúka na výber množ-
stvo plesov, bálov a karnevalov a ani 
tento rok to nebolo inak. 
Uprostred fašiangovej sezóny, 18. febru-
ára 2012 sa v Nesvadoch opäť usporiadal 
v Miestnom kultúrnom stredisku  veľmi 
obľúbený Valentínsky rodičovský ples. 
Už tradične hneď pri príchode organi-
zátori, t. j. hostitelia, ponúkali aperitív 
na navodenie dobrej nálady. Valentín-
sky rodičovský ples slávnostne otvorila 

predsedkyňa rodičovského združenia 
Mária Zuberová, ktorá zároveň privítala 
pozvaných hostí, pani riaditeľku ZŠ Sil-
viu Hlavačkovú s pedagogickým zbo-

rom, rodičov i priateľov 
školy. Tradíciou sa stalo, 
že ples sa niesol v zname-
ní sv. Valentína, ktorý je zá-
roveň aj dňom zaľúbených, 

ale i sviatkom lásky. K prianiu, aby nás 
atmosféra sviatku sprevádzala nielen 
počas večera, ale aj po celý rok, sa pri-
pojili aj žiaci našej školy krátkym kultúr-
nym programom. Ako prví vystúpili žiaci 
s tančekom z filmu Rebelovia. V rámci 
školského vzdelávacieho programu naši 
deviataci absolvovali kurz spoločen-
ských tancov a správania pod vedením 
p. Vadkertiho z tanečného štúdia Viva 
z Nových Zámkov. Svoje prvé kroky spo-
ločenského tanca si zopakovali, a tým 
spríjemnili i obohatili kultúrny program 
večera.

Pani riaditeľka 
Silvia Hlavač-
ková poďako-
vala členkám 
výboru RZ za 
ochotu, spo-
luprácu a nad-
šenie pri organizovaní plesu i za prípra-
vu švédskeho stola, ktorý bol perličkou 
večera, a zároveň rozdala darčekové 
predmety členkám výboru i našim mi-
lým hosťom. 
Poďakovanie patrí i všetkým sponzorom  
a priateľom školy za poskytnuté hodnot-
né dary, vďaka ktorým sa zvýšila úroveň 
i atraktivita rodičovskej zábavy. Losova-
nie bohatej tomboly sledovali prítomní 
s veľkým záujmom, aby 70 cien našlo 
svojich šťastných majiteľov. 
Dvojica hudobníkov Mátyus a Redeczky 
z Hurbanova sa postarala o dobrú nála-
du, ktorá  trvala až do skorých ranných 
hodín.                Mária Zuberová

Kiosztották a Harmónia-díjakat

Díjazottak:
Harmónia-életműdíj – Stirber Lajos
A legjobb fiatal muzsikus díja – 
Gyöpös Krisztina
A legjobb énekes vagy szólista díja –
Szarka Tamás

A legjobb hangszeres muzsikus díja – Lakatos Róbert
A legjobb zenekar díja (együttes, csoport, illetve csapat díja) –
Kor-Zár
Az év dala (2007-2011) – Rómeó Vérzik: Az utca az én hazám

Stirber Lajos, Harmónia-életműdíjas 

Fotó: Holop Ferenc

Fotó: Holop Ferenc
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lyžovačka YMCa Nesvady

„Mert más szülőföld nincs, csak az az egyetlen, a bennem élő.”

Csukás István süsüje – süsü Istvána Csukása

YMCA Nesvady každoročne organizu-
je zimnú lyžovačku na Donovaloch. 
Ani tento rok nebol iný – počas jarných 
prázdnin sme strávili šesť príjemných 
dní v prekrásnom prostredí Nízkych Ta-
tier. Lyžovačky sa zúčastnilo spolu 23 
nadšencov – deti, vedúci a tiež naši traja 
dobrovoľníci z Ukrajiny.
Čo je vlastne na našich lyžovačkách také 
výnimočné? Určite sa každý rok tešíme 
na dobrý kolektív, partiu, ktorá sa z detí 
a vedúcich vytvorí už počas cesty vla-
kom. Spoločne sa smejeme, rozprávame, 
celý týždeň sa po večeroch hráme spo-
ločenské hry, súťažíme, organizujeme si 
pestrý program. Samozrejme – najväč-
šou radosťou je pre nás lyžovanie. Každý 
deň sme sa poobede stretli na horúcej 
čokoláde, kde sme si vymenili zážitky 
zo svahu, naobedovali sme sa a ďalej 
pokračovali v lyžovaní. Do chaty sme sa 
vždy vrátili síce trochu premrznutí, ale 
s úsmevom na tvári. Základom dobrej 

lyžovačky je 
aj dobré jedlo 
– každý večer 
sme mali va-
rené dobrôtky 
a ako dezert 
sme si dali to, 
čo nám nabalili 
mamičky a staré 
mamy – šunky, 
klobásky a kolá-
če. Ďakujeme! 
Každé ráno 
pred lyžova-
ním sme mali 
krátku tému do 
života – o pria-
teľoch, o dôve-
re, o zmysle vie-
ry. Cieľom našej 
lyžovačky je zmysluplne využívať voľný 
čas detí a mládeže a tiež sa niečo nové 
naučiť, nájsť si nových kamarátov. Verí-

me, že sa nám to aj tento rok podarilo. 
Aneta Pinkeová, projektový koordinátor 

YMCA Nesvady

Február 13-án ünne-
pelte 90. születésnap-
ját Budakeszin Nemes 
András. A naszvadi 
születésű Nemes And-
rást 1947-ben Császár-
töltésre telepítették ki 
családjával együtt. 

A születésnapi ünnepségre meghívást 
kapott Dr. Haris József, községünk pol-
gármestere, Takács Mária, Holop Ferenc 

és Németh Gyula. A családias légkörben 
megtartott ünnepségen többek közt Dr. 
Haris József is köszöntötte az ünnepel-
tet, egy erre az alkalomra összeállított 
egyedi kiadvánnyal, melyben a leírt jókí-
vánságok mellett Naszvadról régi, illetve 
napjainkban készült fotók láthatók. 
Nemes András mindannak ellenére, 
hogy kénytelen volt szülőfaluját elhagy-
ni, mindig is naszvadinak tartotta magát. 
2002-ben megjelent könyvében, az Egy 

emberöltő címűben ezt meg is írta. Idős 
kora ellenére állandó visszatérő résztve-
vője a Naszvadiak Találkozójának. Szülő-
faluja iránti szeretete felülmúlhatatlan, 
melyet belenevelt gyermekeibe, Máriá-
ba és Andrásba is. 2002-ben, könyvének 
megjelenése évében Polgármesteri Díj-
jal tüntették ki szülőfalujában, Naszva-
don. 
Boldog születésnapot kívánunk! 

Holop Ferenc

Ki ne ismerné Süsüt, a sárkányt, mesevi-
lágunk egyik klasszikus alakját? Ezernyi 
jóval, bájjal rendelkező mesehősünk a 
Komáromi Jókai Színház színészeinek jó-
voltából március 5-én ellátogatott hoz-
zánk. A kultúrház nagyterme színültig 
megtelt nézőkkel. A látványos előadás, 
a 2,5 méteres bábu igazán ámulatba 
ejtette nemcsak a kicsiket, hanem, vall-
juk meg, bennünket is. Igazán tetszett a 
gyerkőcöknek, mert kifelé jövet egy öt 
éves kislány, Kostoláni Alexa így árado-
zott: „Hát ez valami csodálatos volt!”.

Szöveg és fotó: Holop Ferenc

Kto by nepoznal rozprávkovú figúru dra-
ka Süsüho? Rozprávkový hrdina stvárňu-
júci dobro a srdečnosť sa k nám dostal 
v podaní Komárňanského Jókaiho diva-
dla dňa 5. marca. Veľká sála kultúrneho 
domu sa celkom zaplnila detským obe-
censtvom. Veľkolepé predstavenie s 2,5 
metrovým drakom plne zapôsobilo na 
deti, ale nie len na ne, ale aj na nás prí-
tomných dospelých. Že sa predstavenie 
naozaj páčilo deťom, svedčí výrok jednej 
malej päťročnej slečny Alexi Kostolánio-
vej: „No toto bolo naozaj úžasné!“.

Text a foto: Ferenc Holop
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Idén egy újabb sportklubbal gazdago-
dott községünk: január 13-án bejegy-
zésre került a Naszvadi Birkózó Klub 
(ZK Nesvady). Ennek tiszteletére febru-
ár 25-én a Vlahy Jenő Sportcsarnokban 
került megrendezésre egy nemzetközi 
birkózótorna. Reggel nyolc órától Cseh-
országból, Magyarországról, Szerbiából, 
Romániából és természetesen Szlováki-

ából összesen 98 sportoló vette birtok-
ba a birkózószőnyegeket. 
„A Naszvadi Birkózó Klubban jelenleg 
11 versenyző van regisztrálva, de sajnos 
ezen a tornán betegség miatt csak öten 
tudtak versenybe szállni a helyezése-
kért. Ennek ellenére három érmet is sike-
rült szereznünk: Molnár Péter a 40 kg-os 
diákoknál, valamint Turančík Anett a 33 

kg-os diáklányoknál egyaránt harmadik 
helyezést ért el, illetve Érsek Róbert a 
85 kg-os idősebb diákok között az első 
helyen végzett. Kiemelném még, hogy 
Érsek Róbert a maga 80 kilójával verse-
nyen kívül két vállra fektette a szatmár-
németi 100 kilogrammos román bajno-
kot“ – mondta lapunknak Gál „Lepke” 
János, a naszvadi birkózók elnöke.   N.N.

A kerületi V. ligában szereplő felnőtt fo-
cicsapatunk az őszi idényt az előkelő 4. 
helyen zárta. Mi, naszvadiak talán mégis 
büszkébbek vagyunk az imelyi 4:1-es győ-
zelemre... A felkészülésről, a fociklubban 
történő változásokról és a tavaszi tervek-
ről Molnár Zoltánt, a Naszvadi Sportklub 
elnökét kérdeztük.

Mikor vágtak neki a téli felkészülésnek 
a naszvadi focisták, és hetente hány-
szor vezetett útjuk a labdarúgópályá-
ra?
– A téli alapozást január 10-én kezdtük, 
heti három alkalommal kint tartottuk 
edzéseinket és egy alkalommal a helyi 
sportcsarnokot vettük igénybe. Janu-
ár 21-én játszottuk az első felkészülési 
mérkőzésünket, majd hetente három al-
kalommal edzett a csapat, és hétvégén 
felkészülési mérkőzést játszottunk.

Bekapcsolódtak új futballisták is a fel-
készülésbe, esetleg távozott valaki?
– Folyamatosan új tagok is megjelentek 
nálunk, név szerint: Kosťukevič és Paulík 
Komáromból, Káplócky Tomi, aki leg-
utóbb Hetényen játszott, Ármai Dávid, 
aki Udvard csapatát erősítette. Továbbra 
is nálunk folytatja pályafutását Horáček 
Norbert és Andris Tamás, akik már ősz-

szel is a csapat erősségei közé tartoztak. 
Ami a távozókat illeti, elhagyta sorainkat 
Molnár Tibor, aki Szentpéteren folytatja 
pályafutását, Bránický Tomáš, aki He-
tény csapatát erősíti a tavaszi szezon-
ban, valamint Pásztor Ferenc visszatért 
anyaegyesületébe, a KFC-be. Sok sikert 
kívánunk nekik!
Sajnos egyelőre a távozók között kell 
megemlíteni Pňaček Jaroslavot, aki az 
ősz folyamán a Szentpéter elleni mecs-
csen egy igen komoly fejsérülést szen-
vedett. Ugyan elkezdte a felkészülést, de 
egyelőre nem tudja folytatni a labdarú-
gást. Ezúton is szeretnénk neki jobbulást 
kívánni a vezetőség és az egész naszvadi 
sportszerető közönség nevében, hiszen 
egy nagyon tehetséges és becsületes 
sportemberről van szó. 
Ami az edzőket illeti, az őszi szezon után 
nem volt változás. A felkészítő és diák-
csapatot Molnár Attila, az ifi csapatot 
Polgár József, a felnőtt csapatot pedig 
Polgár Artúr irányítja.

Február 12-én tartottátok évzáró köz-
gyűléseteket. Mik a tervek a tavaszi 
szezonra?
– Az alapszabályzat értelmében az el-
nöknek és a vezetőségnek is két évre szól 
a mandátuma, amely februárban letelt, 

így elnökválasztásra került sor. A tagság 
továbbra is személyemnek szavazott bi-
zalmat, majd javaslatomra a régi vezető-
séget két új taggal nyolc főre bővítettük: 
alelnök Tóth Róbert, titkár Haris Zoltán, 
tagok – Nemes Ferenc, Tóth Attila, Ben-
csik Csaba, Bazsó Gyula és Virág Ľudovít. 
Ami a tavaszi terveket illeti, a felnőtt csa-
pattól egy szép helyezést várunk, amivel 
a vezetőségen kívül a szurkolóink is meg 
lesznek elégedve.

Érdekes párbajnak mutatkozik a 
gólgyártók versenyében a két szomszé-
dos falu focistáinak, Molnár Attilának 
és Kender Romannak a  versenye, akik 
13-13 góllal vezetik a góllövőlistát.
– Ami a góllövők párbaját illeti, játéko-
sunknak, Molnár Attilának, ha az egész-
ségi állapota engedi – ősszel ez sajnos 
nem így volt, a 13 gólját körülbelül hét 
mérkőzésnyi játékidő alatt kellett be-
gyűjtenie –, bizonyára lesz beleszólása a 
végső sorrendbe, természetesen ehhez 
egy jó csapat segítségére is szüksége 
lesz.
Az első tavaszi forduló eredményei:
Ifjúsági csapat: Naszvad – Nagysalló 1:3 
(naszvadi gólszerző Varga Marián)
Felnőtt csapat: Naszvad – Cseke 0:0.

Simonics Tibor

 Beszélgetés Molnár Zoltánnal, a Naszvadi Sportklub elnökével
Megkezdődött a tavaszi futballszezon

Dňa 3. 3. 2012 sa v športovej hale v Ne-
svadoch konali Majstrovstvá Západo-
slovenského zväzu seniorov 2012 a zá-
roveň aj tretie kolo Západoslovenského 
pohára mládeže do 17 rokov. Na súťaži 
sa zúčastnilo 15 klubov karate a súťažilo 
204 pretekárov, niektorí aj v oboch sú-

ťažných disciplínach t. j. KATA a KUMITE 
(KATA je súťaž súborových cvičení a KU-
MITE je športový zápas).
Členovia Karate clubu Nesvady obsadi-
li nasledujúce umiestnenia: v kategórii 
kadetov  v športovom zápase do 70 kg: 
tretie miesto Štefan Polerecski, v kategó-
rii juniorov v športovom zápase nad 76 
kg: druhé miesto Jozef  Muči, v kategórii 

seniorov v športovom zápase do 67 kg: 
tretie miesto Zdeno  Molnár, v kategórii 
seniorov v športovom zápase do 75 kg: 
druhé miesto Róbert Hentek, v kategórii 
seniorov v športovom zápase do 84 kg: 
tretie miesto Marian Glogas, v kategórii 
seniorov v športovom zápase nad 84 kg: 
tretie miesto Peter Dvorský.

Ondrej Kollár

Nemzetközi birkózótorna Naszvadon 

karate
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Újszülöttek

VItajte medzI namI!
Bogner Bence
Farkas Bence
Kocsis Dominik
Krasko Anna Bianka
Lakatos Miroslav
Lakatoš Róbert
Mészárosová Réka
Szőke Zsolt
Szűcs Tamás

Házasságot kötöttek

sľÚbIlI sI Vernosť 

Ing. Juriga Tomáš – Kajanová Ingrida
Nagy Arnold – Serfözöová Angelika
Pavlík Miroslav – Haganová Monika

eltáVoztak közülünk

opustIlI nás 
Bódis Tibor (54)
Dobosi Viliam (66)
Dudáková Katarína (83)
Gódor Pavol (74)
Hóková Helena (90)
Kollár Michal (66)
Lakatošová Rozália (3)
Olgyai Tibor (55)
Unyatyinszki Juraj (46)

� 

tisztelt olvasó, tisztelt Csemadok-tag!
Tiszteljen meg adójának 2%-val, adományozza a Csemadok helyi szervezetének!
ZO Csemadok Nesvady, Obchodná 7, Nesvady 946 51 IČO: 36110922 
Információ és a nyomtatványok az Egészségügyi Központ előtti újságárusnál. Köszönjük!

márcIus
24.  10:00 – Ferplast – Nagytapolcsány, 
bajnoki mérkőzés - fiatalabb diáklányok
11:00 – Ferplast – Nagytapolcsány, bajno-
ki mérkőzés - idősebb diáklányok, Vlahy 
Jenő Sportcsarnok
25.  12:30 – Naszvad – Tardoskedd, ifjú-
sági bajnoki mérkőzés
15:00 – Naszvad – Tardoskedd, felnőtt 
bajnoki mérkőzés
29.  Író - olvasó találkozó - Ažbeta Ve-
rešpejová
17:00 – Önkormányzati ülés
áprIlIs
1.  12:30 – Szentpéter – Naszvad, ifjú-
sági bajnoki mérkőzés
15:00 – Hetény – Naszvad, felnőtt bajnoki 
mérkőzés
9:00 – 15:00 – Ifjúsági regionális liga mér-
kőzései - Aranyos, Gúta, Bán, Naszvad-
Imely,  Vlahy Jenő Sportcsarnok
18:00 – Ferplast – Nagybiccse, I. liga nők
7.  13:00 – Nemesócsa – Naszvad, diák  
mérkőzés
19:00 – CSEMADOK húsvéti ifi bál, kultúr-
ház
8.  13:00 – Naszvad – Imely, ifjúsági 
bajnoki mérkőzés
15:30 – Naszvad – Imely, felnőtt  bajnoki 
mérkőzés
14.  10:00 – Ferplast – Nagysurány, fia-
talabb diáklányok
11:00 – Ferplast – Nagysurány, idősebb 

diáklányok, Vlahy Jenő Sportcsarnok
13:00 – Naszvad – Perbete, diák mérkőzés
LAN – party, kultúrház
15.  Nagytapolcsány – Ferplast, I. liga 
nők
13:00 – Udvard – Naszvad, ifjúsági bajno-
ki mérkőzés
15:00 – Bánkeszi – Naszvad, felnőtt baj-
noki mérkőzés
21.  13:30 – Keszegfalva – Naszvad, 
diák mérkőzés
18:00 – Ferplast – Nagymihály, I. liga nők
11:00 – „A tánc világnapjának tisztelgünk” 
Kézműves foglalkozások, táncbemutatók 
és táncház élő zenével, HMK, Csemadok

marec
24.  10:00 – Ferplast – Topolčany, maj-
strovský zápas, mladšie dorastenky
11:00 – Ferplast – Topolčany, majstrovský 
zápas, staršie dorastenky, Športová hala 
Jenőa Vlahyho
25.  12:30 – Nesvady – Tvrdošovce, 
majstrovský zápas, dorastenci
15:00 – Nesvady – Tvrdošovce, majstrov-
ský zápas, V. liga východ
29.  Beseda so spisovateľkou Alžbetou 
Verešpejovou
17:00 – Zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva
apríl
1.  12:30 – Svätý Peter – Nesvady, maj-
strovský zápas, dorastenci

15:00 – Chotín – Nesvady, majstrovský 
zápas, V. liga východ
9:00 – 15:00 – Mládežnícka regionálna 
liga - Zlatná na Ostrove, Topoľníky, Ko-
lárovo, Bánovce, Ferplast, Športová hala 
Jenőa Vlahyho
18:00 – Ferplast – Bytča, I. liga, ženy, Špor-
tová hala Jenőa Vlahyho
7.  13:00 – Zemianska Olča – Nesvady, 
futbalový zápas žiaci
19:00 – Mládežnícky ples CSEMADOK, 
Kultúrny dom
8.  13:00 – Nesvady – Imeľ, majstrovský 
zápas, dorastenci
15:30 – Nesvady – Imeľ, majstrovský zá-
pas, V. liga východ
14.  10:00 – Ferplast – Šurany, maj-
strovský zápas, mladšie dorastenky
11:00 – Ferplast – Šurany, majstrovský 
zápas, staršie dorastenky, Športová hala 
Jenőa Vlahyho
13:00 – Nesvady – Pribeta, futbalový zá-
pas žiaci
LAN-party, Kultúrny dom
15.  Topolčany – Ferplast, I. liga, ženy
13:00 – Dvory nad Žitavou – Nesvady, 
majstrovský zápas, dorastenci
15:00 – Bánov – Nesvady, majstrovský zá-
pas, V. liga východ
21.  13:30 – Kameničná – Nesvady, fut-
balový zápas žiaci
18:00 – Ferplast – Michalovce, I. liga, ženy
Svetový deň tanca


