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Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.
/Margarete Seemann/

Tisztelt olvasóink!
A

z élet tele van lehetőségekkel. Fontos, hogy meglássuk és éljünk is ezekkel! A Novum Naswod
megszületése Önök számára újabb alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjék egymást,

hogy erős közösséget alkossanak. Szerkesztőségünk megtesz mindent azért, hogy havonta élvezetes, színes, olvasmányos újságot vegyenek kezükbe.

A

szerkesztőség nevében áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánok!
Ando Krisztina
főszerkesztő

Vážení čitatelia!
Ž

ivot je plný príležitostí. Je dôležité, aby sme si ich uvedomili a využili! Vznik časopisu Novum
Naswod Vám dáva príležitosť, aby ste sa viac spoznali, aby ste vytvorili silné spoločenstvo.

Naša redakcia urobí všetko, aby sa Vám každý mesiac dostávalo do rúk zaujímavé, pestré a pútavé
čítanie.

V

mene redakcie Vám želám požehnané, pokojné Vianoce a šťastný nový rok!
Krisztina Ando
šéfredaktorka

Apoštolská
cirkev
na Slovensku
Vianoce - čas, keď si pripomíname narodenie Božieho Syna, Pána Ježiša Krista.
On je Spasiteľ sveta.
Pre každého z nás je dôležité si uvedomiť, či sa narodil v našom srdci.
Sám Ježiš povedal: „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo
Božie“.
To nové narodenie je On v nás.
Stane sa to, keď ho pozveš do svojho
srdca úprimným vyznaním: „Pane Ježišu
staň sa Pánom a Kráľom môjho života“.
Nech sa tak stane.
To Vám želá zbor Apoštolskej cirkvi v Nesvadoch.
Jaroslav Krajčovič pastor
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Bratská jednota Požehnané
baptistov
Vianoce

V dnešnej dobe už takmer každý oslavuje Vianoce. Aj ten najväčší ateista na Vianoce postaví stromček, pustí si koledy a
strávi čas pri rozbaľovaní darčekov. Akosi
sme však prestali vnímať pravý zmysel a
význam Vianoc. Stali sa pre nás dnes často už len sviatkami, kde si dávame darčeky a trávime pár dní doma. Len ťažko cez
ten všetok zhon a komerciu dokážeme
vidieť pravý zmysel Vianoc a to, že Boh
dal človeku dar, ktorý prekonáva všetky
darčeky, aké sme kedy dostali. Je to ten
najväčší dar, ktorý bol kedy tebe a mne
daný. Tým darom je možnosť spoznať
osobne Boha a zažiť slobodu, pokoj a
radosť, akú nám neponúka nič iné. Boh
poslal svojho Syna, Ježiša Krista na túto
zem, aby sme v Ňom mohli nájsť úplne
nový rozmer života. A to nie len tohto
pozemského, ale najmä toho večného.
Ten jediný zmysel Vianoc sa skrýva v
tom malom dieťati ležiacom v Betleheme. Nezabúdajme na to ani počas týchto Vianoc.
Martin Tobák kazateľ

Milý čitateľ,
verím, že poznáš ten príbeh. Mária a Jozef vchádzajú do Betlehema. Unavení
cestou, hľadajú miesto, kde by si oddýchli. Miesta však niet. Jedine v maštali. A tu sa narodil Ježiš. „Aké neslávne
narodenie,“ povieš si. Veru áno, hlavne
z pohľadu dnešného človeka. No predsa, aj dnešný človek si pred Vianocami
pripraví pod stromček maštaľku a s posvätnou úctou si pripomenie narodenie
Spasiteľa. Nezabudne na to ani jeden
rok. Ako by mohol, keď všetko mu pripomína, že Vianoce sa blížia? A Ježiš znovu
prichádza. Aj Ty budeš vo svojej domácnosti ozdobovať stromček a pripravovať
malý betlehem. Ale nezabudni pri tom
všetkom, pripraviť ešte jednu maštaľku
– svoje srdce. Lebo len vtedy zažiješ radosť, pokoj a šťastie, keď sa Ježiš v tieto
Vianoce narodí v Tvojom srdci!
V mene CZ ECAV v Nesvadoch prajem
všetkým ľuďom dobrej vôle požehnané
Vianoce!
Mária Popičová farárka
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A fontos dolgok körülöttünk vannak

Tisztelt olvasóink,
új lapot tartanak kezükben. Egy újság,
mely Önöknek és Önökről szól. A mai felgyorsuló világban, amikor az információk özöne éri az embereket, néha többet
tudunk a világról, mint a közösségről,
ahol élünk. Valahol ezt az űrt szeretnénk
betölteni ezzel a közéleti lappal. Úttörő
vállalkozásról van szó, mert tudomásunk
szerint a község történetében első alkalommal kerül sor helyi újság kiadására.
Ezt a munkát a Naszvadiak Polgári Egyesülete vállalta fel.
A megnevezést Naszvad történelméből
vettük, hiszen községünk első írásos említése az 1269-es évben történt Novum
Naswod (Új Naszvad) néven. Ezzel utalni szeretnénk a múltra, amelyre építünk,
de egyben a jövőt is látjuk, ami egy erős,
összetartó naszvadi közösség képe. A
lap új színt, új hangot, új minőséget fog
megjeleníteni. Szeretnénk, ha változást
hozna a község szellemi és kulturális életébe, ha egy kissé felrázná azokat, akik

szívükön viselik a művelődés, a kultúra,
a hagyományőrzés és a közélet ügyét.
Célunk az olyan, jó értelemben vett polgári értékek ápolása és megőrzése, mint
a hagyománytisztelet, az egyéni teljesítmény és felelősség, a ragaszkodás
helyhez és közösséghez. A lap kiadását
előkészítettük, viszont arculatát Önökkel együtt szeretnénk kialakítani. Szeretnénk tájékoztatni arról, ami községünkben történik – a születésektől kezdve
önkormányzati híreken át az iskolákról,
kultúráról, hitről, szabadidőről, sportról, egészségről, testvértelepülésekről,
múltról, jelenről, elszármazottakról –
szóval mindenről, ami bennünket érint,
meghallgatni az emberek véleményét,
panaszait és lehetőség szerint keresni a
megoldásokat. A havi rendszerességgel
megjelenő lapot ingyenesen eljuttatjuk
a naszvadi és az anyalai háztartásokba.
Újságunk kétnyelvű lesz, a cikkek olyan
nyelven jelennek majd meg, ahogyan
megíródtak. Szívesen fogadunk minden

Dôležité veci sú okolo nás

Vážení čitatelia,
držíte v ruke nový mesačník. Mesačník,
ktorý je Váš a je o Vás. V dnešnom zrýchlenom svete sme z každej strany bombardovaní informáciami a vieme často
viac o ďalekom svete ako o tom našom
malom, v ktorom žijeme. Túto medzeru
by sme chceli zaplniť našimi spoločenskými novinami. Podľa našich vedomostí
to bude v dejinách Nesvád prvýkrát, keď
vyjdú miestne noviny. Prácu spojenú
s ich vydávaním a redigovaním zobralo
na seba naše Občianske združenie Nesvadčanov.
Názov sme vzali z dejín Nesvád, nakoľko
prvá písomná zmienka o obci pochádza
z roku 1269, keď sa spomína ako Novum
Naswod, čiže Nový Naswod. Týmto symbolickým názvom si pripomíname minulosť, na ktorej chceme stavať a zároveň
vidíme pred sebou budúcnosť, ktorá sa
javí ako obraz silného lokálpatriotického spoločenstva. Mesačník má vniesť

nové farby, nové hlasy a novú kvalitu do
spoločenského života Nesvád. Budeme
radi, ak prinesie zmenu aj v intelektuálnom a kultúrnom živote, aby zaktivoval
všetkých, ktorým nie je ľahostajný stav
osvety, kultúry, tradícií a spoločenského
a duchovného života. Naším cieľom je
zachovanie takých občianskych hodnôt
ako je úcta k tradíciám, spolupatričnosť,
úcta k miestu a spoločenstvu, kde žijeme. Vydávanie mesačníka sme pripravili
my, ale jeho konečnú podobu chceme
nájsť a vytvoriť spolu s Vami. Budeme
písať o všetkom, čo sa udialo v obci:
o narodených a zomrelých, o samospráve, školách a kultúre, viere, voľnom čase,
športe, družobných obciach, o minulosti a súčasnosti, proste o všetkom, čo sa
nás týka. Vypočujeme si Vaše postrehy
i problémy a možno sa nám spoločnými
silami podarí niektoré z nich vyriešiť. Mesačník vychádza dvojjazyčne, články a
príspevky budeme zverejňovať v jazyku,

írást, beszámolót, képet, bármilyen segítséget, amely hozzájárul munkánkhoz,
hiszen a lap elsőrendű feladata Naszvad
életét, történéseit tükrözni.
Decembert írunk. A karácsonyi készülődés lázában jólesik egy kicsit megpihenni, lassúbbra venni a tempót. Ilyenkor jön
el az ideje számot adni az elmúlt évről,
jóról és rosszról egyaránt, és reménykedve várni a jövőt. Bízni abban, hogy mást,
jobbat hoz majd nekünk, családunknak,
országunknak és a világnak egyaránt.
Ezen gondolatok jegyében indítjuk lapunkat, szeretnénk, ha minden naszvadi lapjává válna. Kérjük Önöket, kedves
olvasók, fogadják szeretettel a Novum
Naswodot, legyenek hűséges olvasói
és támogatói. Szerkesztőbizottságunk
minden tagja nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új
évet kívánok!
Kelemen Zoltán

v ktorom boli napísané, a bude bezplatne doručovaný do každej domácnosti v
Nesvadoch a Aňale.
Uvítame všetky Vaše príspevky, články,
fotografie, všetko, čo napomáha našej
práci, pretože úlohou mesačníka je odzrkadliť život a dianie v Nesvadoch.
Píše sa december. Je dobré trošku spomaliť a uvoľniť sa. Prichádza čas, keď
človek porozmýšľa a zhodnotí starý rok
– dobré a zlé, úspechy i neúspechy, aby
si potom vytýčil ďalšie ciele, očakával
budúcnosť a veril, že nový rok prinesie
niečo iné, lepšie pre nás, pre našu rodinu, krajinu a pre celý svet.
V znamení týchto myšlienok Vám dávame do pozornosti náš mesačník a veríme, že sa stane spoločníkom všetkých
Nesvadčanov. Prijmite a podporte, prosím, Novum Naswod a staňte sa jeho
čitateľmi. V mene redakčnej rady Vám
želám požehnané Vianoce a šťastný a
úspešný nový rok .
Zoltán Kelemen

Výzva – Felhívás
2

Prosíme všetkých, ktorý by chceli zverejniť svoje články a zážitky, aby ich doručili do redakcie.
Felkérünk mindenkit, aki szeretné megosztani élményeit, cikkeit, juttassa el azokat a szerkesztőségbe.

3

Pripraviť cestu

4

„Netrápte sa tým!“ Tieto slová si Kermit
Tyler zapamätal na celý život. Prvý dôstojník amerických vzdušných síl mal
ráno 7. decembra 1941 službu v radarovom informačnom centre na Fort Shafter na havajskom ostrove Oahu. Radarový operátor v severnej časti ostrova
hovoril o nezvičajne veľkom „blikaní“
na obrazovke, ktoré naznačovalo veľký
počet lietadiel vo vzdialenosti asi 200 kilometrov, ktoré sa veľmi rýchlo približovali. „Netrápte sa tým“ povedal Tyler radarovému operátorovi. Myslel si, že je to
skupina amerických bombardérov B-17,
ktorá sa vracala z pevniny. Mýlil sa. Blikotanie bolo prvou vlnou prekvapivého japonského útoku na americkú námornú
základňu Pearl Harbor. Tento útok zatiahol USA do druhej svetovej vojny.
Preskúmaním všetkých informácií sa
zistilo, že radarové zariadenie pracovalo správne, ale informácia na obrazovke
nebola správne vyhodnotená. Je dosť
možné, že keby útok spustili o mesiac
alebo dva neskôr a ľudia by boli správne
vyškolení, vojna by vyzerala úplne inak.
Aj v našom každodennom živote je potrebné, aby sme informácie prichádzajúce na obrazovku našej nesmrteľnej duše
správne vyhodnotili. A k tomuto nás aj v
tomto adventnom období vyzýva Cirkev
svätá, keď nám pripomína, že Vianoce to
nie je len kapor a darčeky, ale je to čas aktívného očakávania. Musíme sa sústrediť
na to, aby sme boli „bdelí a pozorný“ (Mk
13,33). Veľký kazateľ adventnej doby, Ján
Krstiteľ nás učí, že prichádza ktosi veľmi
mocný a my sa máme pripraviť na jeho
príchod tak, že budeme konať pokánie
zo svojich hriechov a zdôrazňuje, aby
sme vyrovnali Pánovi cestu.
Áno, Boh chce, aby sme boli čo najlepšie duchovne pripravení na Vianoce, na
sviatok narodenia Pána.
Ale čo vidíme v dnešnom svete a čo čítame? V jednom našom denníku sa pred
pár dňami objavil článok „Užime si advent v obchoďáku!“ Nedočkaví obchodníci začínajú umelo rozdúchávanou
atmosférou útok na srdcia a peňaženky
zákazníkov. Ale vnímajme vynachádzavosť obchodníkov, výdrž uzimených
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predavačov v stánkoch ako povzbudivú výzvu a povedzme si „Čím prispejem v tomto predvianočnom zhone k
duchovnému prežitiu adventu? Ako
pripravím svoje vnútro, nesmrteľnú
dušu na príchod Vykupiteľa? V deň
narodenín mu ponúknem ako darček
čisté milujúce srdce?“ Taliansky teolog
Alessandro Pronzato vo svoje knihe –
Nepohodlné evanjelia – nás priam vyzýva a upozorňuje. „Nedajme si pokaziť
Vianoce. Našou úlohou je premeniť sa
na svetlo, premeniť sa na radosť, premeniť sa na dar. Musíme rozobrať tie naše
obrovské, zložité a teatrálne Vianoce a
nájsť Vianoce autentické, pravé.“
Advent je výzvou pripraviť sa na
Vianoce. Ako? V prvom rade bdelosťou. Bdelosť je okom srdca, ktoré
hľadí na Pána a vidí ho prichádzať
v každom prítomnom okamihu.
Sme postavení do temnje noci ako
žiariaca hviezda; máme svietiť a
takto ukazovať cestu k Božskému
Dieťaťu v uloženému v jasliach.
Potom máme pripraviť cestu, k
tomu nás vyzýva Ján Krstiteľ.
Jeho veľkosť bola v tom, že
bol ochotný byť mostom, po
ktorom sa druhý dostali bližšie k Bohu. To je adventná
úloha každého z nás.
Krásne to povedal svojho
času Martin Luther King
„nemáme byť medzi ľuďmi
iba termometrom, ktorý
konštatuje máme byť termostatom, ktorý zohrieva
bezfarebný a chladný svet
Kristovou láskou”.
Nezabudnime, advent je
výzva konať pokánie a
prosiť boha, aby z nás sňal
hriechy, aby sme sa plnšie
radovali z toho, že sme
s Ježišom. Náš nebeský
Otec je plný milosrdenstva, vždy odpúšťa, len my
sa musíme k Nemu vrátiť
ako márnotratný synovia.
Útoku na Pearl Harbor sa dalo
vyhnúť, keby ľudia, ktorí pracovali na
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Szeretetteljes együttélés
radarovej stanici boli lepšie pripravení.
Poučme sa z dejín a pripravme sa čo najlepšie na sviatky narodenia Krista Pána.
Ladislav Heriban farár

Az űrrepülés kezdetén született Louis
Evely szép gondolata: „A holdra repülni? Az csak egy ugrás. De micsoda
távolságra van egymástól két emberi
szív!“
De nemcsak két emberi szív között

van ekkora távolság – nagyobb tragédia az, hogy az ember önmagának is
idegen. A nagy választófal, ami saját
bensejében húzódik: rendezetlen ösztöneinek és szenvedélyeinek világa. Jézus mondja: „A rókáknak odújuk van,
az ég madarainak pedig fészkük, csak
az Emberfiának...“ (Mt. 8,20) és az embereknek a mai nagy elidegenedésben
nincs hova lehajtania a fejét.
De honnan ez az idegenség? Hiszen a
történelem kezdetén az ember is otthon
volt a világban – ez volt a földi paradicsom, az aranykor, ahová mindig vis�szavágyott. Ez volt az a kor, amikor az
ember az Isten szemével nézte és isteni
lelkesedéssel szerette a világot. Aztán eljött az az idő, amikor – evolúciós hasonlattal élve – a madár visszament halnak:
az ember elutasította a Szentháromság
családjának életstílusát – az elfogadást,
a visszaadást, az alázatosságot és az önzetlenséget. Kimondta a kevélység alapigéjét – megélek én Isten nélkül is. És
elindult megkeresni magában a tisztán
„csak az embert“, aki a maga erejéből is
boldogul. Az Isten azonban hűséges maradt és a tékozló fiút továbbra is gyermekének tekintette és várta. Irgalmas szeretetének jeleivel vette
körül, hogy az ember szívéből
sose haljon ki az istenkereső
nyugtalanság. Noé bárkája is
ennek az irgalmas szeretetnek volt a jele – figyelmeztető irgalmasság –, mert az
emberek akkor is normálisan akartak élni, vagyis
feledni akarták Istent, felelősséget, örök életet.
Az egyik ifjúsági lap címlapján
egy fiatal leány hajol ki az autójából és figyelmesen nézi a feléje
nyakát nyújtogató libasereget.
A kép alatt ez a felirat olvasható:
megállni és széttekinteni! Ez az
első ádventi feladat: megállni. Megállni a rohanás közben és abbahagyni a tétlenkedést. Így is mondhatnánk
szent Pál apostollal „...itt az óra, hogy
fölébredjünk álmunkból!“ (Róm. 13,11).

Ha felkelek az álomból és felismerem az
időt, ha megállok és utolér a lelkem – a
jobbik énem – akkor rájövök, hogy az
álom, amiben tespedek, a legnagyobb
rossz. Épp ezért vissza kell fordulni eddigi utamról, amit eddig célnak tartottam,
azt eszközzé kell tennem.
A művek mögött meg kell találnom
az Alkotót – ez a második ádventi
feladat. A modern művészetet manapság nagyon gyakran ócsárolják, hogy
érthetetlen. Pedig éppen az „értelmes
embereket“ akarja provokálni, hogy
gondolkodjanak. Mert a modern ember
széleskörű ismereteit, a vízszintes vonalat, éppen a gondolkodás, a magasság
és a mélység függőleges vonala avatja
ádventi útjelzővé, Krisztus keresztjévé.
Ez szűnteti meg az elidegenedést és
már itt a földön megadja az örök otthon előízét. Ebben az értelemben igazi
ádventi vigasztalás Hegoland szigetének temetőjében található sírkereszt
fölirata:
Bármily forgandó is éltünk sorsa,
az otthon mindig itt van közel:
a Golgota keresztje ez az otthon
hol a hontalan is hazára lel.

„...itt az óra, hogy
fölébredjünk álmunkból!“ (Róm.
13,11)
Ápoljuk magunkban az ádventi érzést, a
lelki egyensúlyt, és legyünk otthon ebben a világban, mert itt minden az emberé. Ugyanakkor érezzük, hogy jövevények vagyunk, mert az ember teljesen az
Istené. Ha így éljük át az ádventet, akkor
megszületik lelkünkben a betlehemi
Kisded és akkor az Ő szeretetével fogjuk
megvilágítani a körülöttünk lévő sötétséget.
Heriban László lelkipásztor
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Vážení Nesvadčania, Tisztelt Naszvadiak!
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je to zvláštna príležitosť, kedy sa k Vám
môžem prihovoriť v našich novinách.
V histórii našej obce je to prvý obecný
mesačník. Je to mesačník, ktorý si dal za
úlohu každý mesiac prinášať do našich
domov správy a udalosti, ktoré sa udiali
v našej obci. Vydávanie tohto mesačníka
je ďalším pokrokom v rozvoji našej obce.
Médiá v akejkoľvek forme sú dôležité v živote našej spoločnosti, veľakrát aj mienkotvorné v kruhu čitateľov. Pozitívny
účinok majú najmä vtedy, keď svojím obsahom spájajú občanov, môžu mať však
aj negatívny účinok v prípade, ak spoločnosť svojím obsahom rozdeľujú. Dúfam,
že mesačník Novum Naswod bude slúžiť
tomu prvému cieľu.
Aj mesačník sú v podstate noviny, ktoré
mapujú dianie v našej obci. Tu sa natíska
otázka, čo nového sa udialo v blízkej minulosti v našej obci?
Rok 2011, najmä jeho druhá polovica, bol
veľmi úspešný v živote našej obce. Máloktorá obec sa môže pochváliť, že na úseku
rozvoja obce sa realizuje päť investičných
akcií. Na základe vytrvalého snaženia sa
nám rozbehli rozvojové projekty financované z fondov EÚ. Takto sme dokončili
rekonštrukciu budovy školy v hodnote
878 tis. €, vo výstavbe je Ekodvor a kompostáreň v hodnote 567 tis. €, revitalizácia centra obce v hodnote 660 tis. €,
ďalej prebieha výstavba nových 18 bytov v hodnote 657 tis. € a z prostriedkov
Envirofondu sme zrekonštruovali kotolňu Materskej školy na Hurbanovej ulici. Z
vlastných prostriedkov sme zrekonštruovali telocvične základnej školy v hodnote
45 tis. €. Hodnota spomenutých investícií
činí 2 825 241 €, na čo my Nesvadčania
môžeme byť právom hrdí. Prirodzene by
sme mohli vymenovať aj mnoho ďalších
aktivít v našej obci, avšak teraz na to nie
je priestor.
Záverom mi dovoľte ako starosta obce,
ale aj ako občan tejto obce, popriať mesačníku Novum Naswod veľa úspechov.
Prajem, aby prinášal občanom obce Nesvady len samé dobré správy. Nakoľko sa
blíži koniec roka, prajem všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2012! 		

Különleges ez az alkalom, mikor Önökhöz fordulok. Hiszen községünk történelmében először jelenik meg egy
havilap, mely olyan nemes célt tűzött ki
maga elé, hogy havonta házhoz vigye
községünkben a megtörtént eseményeket. Ez a tény is azt jelzi, hogy településünk a fejlődésben egy újabb, magasabb
szintet ért el. A média bármilyen formája
mindig értékes, egyben véleményalkotó
eszköz is egy közösség életében. Pozitív
hatása akkor van, ha egy közösséget ös�szefog, negatív viszont, ha egy közösséget megoszt. Remélem, hogy a Novum
Naswod havilap a jövőben az előbbit
fogja szolgálni.
A havilap is lényegében egy újság, amely
összegzi azokat az eseményeket, melyek
megtörténtek községünkben, tehát
ezentúl aktuális lesz a kérdés: Mi újság
Naszvadon?
A 2011-es évet községünkben sikeres
évként zárjuk. Kevés település dicsekedhet el azzal, hogy öt beruházást kivitelez
egy időben. Sok kitartással és munkával elértük azt, hogy ebben az évben
beindultak az uniós beruházások – az
iskola felújítása 878 ezer € értékben, az
Ekoudvar és a komposztáló felépítése
567 ezer € értékben, a község központjának revitalizációja 660 ezer € értékben
és az Enviroalapból felújítottuk a Hurban
utcai Óvoda kazánházát 43 ezer € értékben. Önerőből elvégeztük az iskolai tornaterem felújítását 45 ezer € értékben.
Büszkén kijelenthetjük, hogy 2 852 241
€ értékben folynak beruházások községünkben. Természetesen még további aktivitásokat lehetne felsorolni, de
a helyhiány miatt most erre nincs mód.
Végül mint Naszvad Község polgármestere egyben polgára is, kívánok a Novum
Naswod havilapnak sok sikert. Legyen
egy olyan újság, mely csak csupa jó hírt
közöl velünk, nekünk Naszvadiaknak.
Mivel közeledik az év vége, engedjék
meg, hogy minden olvasónak kellemes
karácsonyi ünnepeket kívánjak, sok erőt,
egészséget és boldogságot a 2012-es új
évben!

Jozef Haris starosta

Haris József polgármester

Základná škola
Komenského č. 21, Nesvady
Základná škola má v jedenástich triedach 202
žiakov. Vzdeláva ich 18 učiteľov a tri vychovávateľky . Všetci majú plnú kvalifikáciu.
Za naše priority považujeme:
»» Trvalé vedomosti žiakov zabezpečovať zážitkovým
učením.
»» Prijímať výchovné opatrenia zlučiteľné s ľudskou
dôstojnosťou a výchovou v duchu humanizmu.
»» Predchádzať všetkým formám prejavu agresivity,
násilia, týrania a šikanovania.
»» Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v škole.
»» Podporovať talenty.
»» Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami individuálnym prístupom docieliť, aby každý žiak bez ohľadu na rodinné
a majetkové pomery, sociálne prostredie, či rasu, zažil
v škole úspech.
Nadväzujeme na doterajšie úspechy
V školskom roku 2010/2011 sme
»» za účasť v celoslovenskom projekte Supertrieda
dostali Certifikát
»» v prírodovednej súťaži Hyperikum umiestnili na 4.
mieste v okrese
»» v okresnom kole vo futbale mladší žiaci získali 3.
miesto
»» sa zapojili do projektu Zelená škola
»» oslávili 65. výročie založenia našej školy
Pomáhame recyklovať okrem iného aj elektronický
odpad. Naša škola sa zapojila do celorepublikového
projektu Recyklohry. Zábavnou formou chceme naučiť
žiakov triediť použité elektrospotrebiče.
Medzi naše dlhodobé ciele patrí:
»» Venovať pozornosť upevňovaniu zdravia, telesnému
a pohybovému rozvoju žiakov. V ročníkoch 1. až 6.
sme zvýšili počet povinných hodín telesnej výchovy
na tri hodiny týždenne. Žiaci primárneho vzdelávania
absolvujú týždenný plavecký výcvik a školu v prírode.
Žiaci 7. a 8. ročníka už tradične každý rok absolvujú
lyžiarsky výcvik.
»» Organizovanie
kurzu spoločenského tanca
a správania pre starších žiakov druhého stupňa
v spolupráci s tanečnou školou VIVA.
»» Zapájanie žiakov do dobročinných akcií ako, Liga
proti rakovine a UNICEF.
Hlavačková Silvia riaditeľka

Egy aktív
iskola élete
A naszvadi Alapiskola munkaközössége
nagy örömmel vette a felkérést, hogy (az
Ön kezében tartott), frissen beindított
havilapba közöljön írást, amit fontosnak
tart.
Iskolánk már ez idáig is folytatott publikációs munkát, amellyel a szülők, iskolabarátok rendszeresen találkozhattak az évek során. Iskolai folyóiratunk
évente két ízben jelent és jelenik meg,
éves összefoglalónk pedig egyszer. Ide
sorolnám még Naptárunkat, melyben
tanulóink munkái díszítik az egyes hónapok beosztását, és amely asztali vagy
fali kivitelezésben kerül a nyomdába.
Nemcsak írott –nyomtatott formában
tájékoztattunk, hanem az NTV állandó
havi rovatát, a SuliTv-t szerkesztettük,
szerkesztjük. Persze a világhálón is megtalálható intézményünk, ahová lehetőségeink és rendezvényeink alapján töltjük fel az információkat.
Talán most így első nekifutásra ennyi,
mivel a szerkesztőség által az Alapiskolának meghatározott és biztosított terjedelmet ezzel ki is merítettük.
Köszönjük a lehetőséget!
Becse Norbert igazgató

Kultúra

Tisztelt Naszvadiak!
Nagy
öröm
számunkra, hogy egy
újabb érdekes
és
hasznos
tevékenység
indult el községünkben és
megtiszteltetés
szervezetünk, a
Csemadok naszvadi alapszervezete számára, hogy a
Novum Naswod havilap hasábjain, állandó rovattal eljuttathatjuk Önökhöz mondanivalónkat.
Közeledve az év vége felé, engedjék meg,
hogy röviden ismertessük szervezetünket, annak aktivitásait, népművelő csoportjait és a velük kapcsolatos 2011-es
eseményeket. Az év első jeles eseménye
a hagyományos „Vince bál” volt, amely
az utóbbi években rendezett bálokhoz
hasonlóan nagy sikert aratott és a résztvevők állítása szerint a környékünkön
ismert bálok közül az egyik legszínvonalasabb rendezvénnyé nőtte ki magát.
Következő rendezvényünk, még mindig
a farsanghoz kapcsolódik. Február 26án szerveztük meg első alkalommal a
„Csemadok ifjúsági bált” szintén nagy
sikerrel. Márciusban a hagyományokat
folytatva megemlékeztünk az 1848-as
szabadságharcról, április végén pedig
a Tánc Világnapjának tisztelegtünk egy
egész napos táncház és kézműves foglalkozás szervezésével, alapiskolás és
óvodás gyermekeink részére. Májusban
a Komáromi Jókai Színház előadásában a
Prah című komédiát mutattuk be a színházat kedvelő közönség nagy örömére.
Júniusban, immár harmadik alkalommal szervezetük meg községünk egyik
legnagyobb rendezvényét, a „Tűzvirág –
Művészetek Hete” című művészeti fesztivált. Júliusban ifjú Csemadok tagokat
avattunk a végzős diákok búcsú bankettjén, majd augusztusban hagyományt
ápoltunk, amikor a Naszvadiak Polgári
Egyesülete közreműködésével Szent
István Napi ünnepségeket rendeztünk.
Októberben az „Amit a pálinkáról tudni

kell”
című előadásunk sikere nem maradhatott el ugyanúgy, mint a novemberben megrendezett hagyományos
„Dalolj, táncolj velünk” népdalest, amely
még napokig téma volt a népművészetet kedvelők körében. Mikor e lapot olvassa kedves Naszvadi Polgár, december
17-én, tartjuk évzáró közgyűlésünket,
majd utána a Csemadok klubhelyiség
újonnan kialakított részeinek átadása
következik. Szervezetünk népművelő
csoportjai, a Búzavirág éneklőcsoport, a
Viza és a Sústya citerazenekar, a Pettyem
néptánccsoport, Bánházi Dóra és Kis Richárd az eltelt év folyamán több tucat
alkalommal lépett közönség elé, mind
idehaza, mind Magyarországon, vagy
éppen Ausztriában.
A több mint ezer tagot számláló szervezetünk 18 tagú vezetősége és a száz
főt meghaladó népművelőink csoportja
kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kíván
minden kedves Csemadok tagnak és olvasónak.
Felhívjuk a kedves Csemadok tagok figyelmét, hogy a már megszokott és
nagy közkedveltségnek örvendő havi
értesítéseket, amelyeket ez idáig névre
szólóan kaptak postaládájukba, az elkövetkezendőkben ez az újság helyettesíti
majd. Minden hír időben eljut Önökhöz
ezek után is, kérjük, fogadják szeretettel
ugyanúgy, mint azt eddig is tették!
Dobosi Róbert elnök
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YMCA NESVADY
Má za sebou 15 rokov
Naším poslaním je na základe uplatňovania kresťanských hodnôt poskytnúť občianskej verejnosti, najmä deťom a mládeži, pomoc pri dosahovaní
zmysluplného naplnenia života.
Miestne združenie YMCA v Nesvadoch
patrí v súčasnosti medzi najväčšie miestne združenia na Slovensku. Máme 245
členov. Naša činnosť je zameraná hlavne
na pravidelné kluby, v rámci ktorých organizujeme aj iné aktivity /tábory, víkendovky, lyžovačky, prednášky, školenia/
a programy pre deti a mládež. Podstatná
časť našej práce sa však odohráva v kluboch.
Našou túžbou je osloviť zvlášť mladých
ľudí v našej obci, ktorí sa často bezcieľne
potulujú na ulici, nevedia, čo s voľným
časom... Pre staršiu mládež sme rozbehli
prácu v nízkoprahovom klube – v „Reset
klube“. Je to ideálne miesto, kde môžeš „resetovať“, zažiť niečo vzrušujúce, zahrať sa,
porozprávať sa, počúvať hudbu...
Pre mladšie deti máme M klub. Do M
klubu chodí pravidelne okolo 35-40 deti.
Pre deti máme vždy pripravený program,
hry súťaže, témy a občerstvenie.
Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do spoločenského diania a života obce. Vďaka
patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa
aktívne podieľajú na príprave a realizácii aktivít. Už niekoľko rokov hosťujeme dobrovoľníkov zo zahraničia vďaka
podporenému projektu „Mládež v akcii“.
V tomto roku máme troch dobrovoľníkov z Ukrajiny, ktorí sa aktívne podieľajú
na všetkých aktivitách YMCA.
Je našou túžbou rozdávať seba – dávať
lásku. Aj keď sme neraz po 15. rokoch
nepretržitej práce unavení, pokračujeme naďalej v práci s mladými ľuďmi.
Blížia sa Vianoce. Je to čas, kedy sa viac
hovorí o láske, ľudia sú k sebe pozornejší, milší. Preto aj my, Nesvadčania rozdávajme lásku, pokoj, pomáhajme tam,
kde je to potrebné. Prajeme všetkým deťom, rodičom, mládeži príjemné Vianočné sviatky a aby aj nový rok 2012 bol pre
nás požehnaním. Hľadajme to, čo nás
spája, a spolu urobme svet krajším.
Alžbeta Maglodská riaditeľka
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Kultúra
„Čo píšu noviny...”?
Hádam to nebude prehrešok ak nasledujúce riadky začnem s názvom prvého
vydaného CD-čka hudobnej skupiny
História „Čo píšu noviny” (s dodatočným
dovolením Olivera Lábszkeho). Môžeme
hovoriť o narodeninách, kde je vhodné
sa jej zúčastniť s darčekom, v tomto prípade si zobrať do ruky pero a písať. Ale o
čom písať? Tak „Čo píšu noviny”? Ak berieme do úvahy, že viacerí z nás, si len teraz rozprestierame krídla novinárstva, je
veľmi ťažké, takto na prvýkrát množstvo
svojich myšlienok sformulovať do celku.
Ale teraz to ani nie je cieľom. Je vhodné, aby sme zaželali všetko najlepšie
začínajúcim novinám. Nech ich číta čo
najviac čitateľov. Nech v ňom nájdu potešenie všetci rovnako, mladí aj starí, bez
rozdielu na národnostnú, náboženskú a
politickú spolupatričnosť. A „Čo píšu noviny...”? Dobré, zlé, zaujímavé správy, to
závisí od vydavateľa, redaktora a pravdaže od „novinárov”. Veľa úspechov!
František Holop
riaditeľ Kultúrneho strediska

„Mit ír az újság…”?
Talán nem követek el nagy bűnt, ha
a História zenekar első lemezének címével, a „Mit ír az újság”-gal kezdem
(Lábszky Olivér utólagos engedelmével)
e néhány gondolatot. Egy születésnapról
beszélünk, amelyre illik elmenni és vinni
valamilyen ajándékot, ebben az esetben
tollat fogni és írni. De mit is tartalmazzon
az írás? Vagyis „Mit ír az újság”? Ha figyelembe vesszük, hogy többedmagammal
újságírói szárnyainkat még csak most
bontogatjuk, elég nehéz így első nekifutásnak mélyen szántó gondolatokat
megfogalmazni. Talán most nem is ez a
cél. Mindenképp fontos, hogy jókívánságainkat fejezzük ki az induló lapnak.
Olvassák minél többen! Teljen benne
öröme fiatalnak, idősnek, nemzetiségi,
vallási és politikai hovatartozásra való
tekintet nélkül. S, hogy „Mit ír az újság...”?
jót, rosszat, érdekeset az a kiadón, a szerkesztőn s természetesen az „újságírókon”
múlik. Sok sikert!
Holop Ferenc
a Művelődési Központ igazgatója

Centrum voľného času Nesvady
Centrum voľného času Nesvady, utvára
podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú,
rekreačnú a športovú činnosť pre deti
a mládež, prípadne ich rodičov, v ich voľnom čase po celý rok. Usmerňuje týmto
spôsobom rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie
praktických zručností, podiela sa na formovaní návykov užitočného využívania
voľného času detí a mládeže, na rozvíjanie talentu, špecifických schopností
a tvorivosti detí a mládeže. Organizuje
výstavy, súťaže, prehliadky, kurzy, školenia, letné a zimné tábory, sústredenia
ako aj vzdelávacie aktivity. Spolupracuje
so združeniami, organizáciami, klubmi
a ustanovizňami a ostatnými subjektmi,
v ktorých pôsobnosti je práca s deťmi
a mládežou v ich voľnom čase.
Centrum voľného času bol založený ako
Dom detí a mládeže v bývalej budove
Obecného úradu Nesvady 1.9.1990.V
súčasnosti je samostatným právnickým
subjektom s vlastným rozpočtom. Ročne je zapísaných približne 250-260 detí
a mládeže o ktorých sa odborne stará
päť stálych zamestnancov a ďalších piatich externistov a dobrovoľníkov.
Srdečne výtame každého na všetky podujatí!		
Karol Alföldi riaditeľ

Szabadidőközpont
A Naszvadi Szabadidőközpont mindenki
számára nyitva áll. Gyerekektől a szülőkig bárki kikapcsolódhat, fejlesztheti képességeit és kreativitását, vagy egyszerűen találkozhat barátaival. A kultúra és
a sport mellett kézműves foglalkozások,
tánc és zongoraoktatás folyik a szabadidőközpont falai között. 1990. 9. 1-én
nyitotta meg kaput.
Mostanra 250 a tagok száma és 22 szakkör közül lehet válogatni. Öt állandó
nevelő és további öt külső munkatárs
garantálja a minőségi munkát.
A szakkörök mellett kiállításoknak, rendezvényeknek adunk helyet, továbbá
nyári és téli táborokat, kirándulásokat
és versenyeket szervezünk. Egész éves
munkánk célja, hogy legyen egy hely,
ahol aktívan lehet pihenni, szórakozni.
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken!
Alföldi Károly igazgató

Üdvözlet
Petőfi Sándor
szülővárosából

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy
lehetőséget kaptunk a két település
közötti baráti kapcsolat történetének
megírására az újonnan induló Novum
Naswod hasábjain. A településeink között hosszú idő óta fennálló jó kapcsolat alapjául szolgálnak azok a családi
és rokoni szálak, amelyek összekötik
Naszvadot és Kiskőröst. 2003-ban Kiskőrös városi testülete úgy döntött, hogy
testvértelepülési együttműködési okmány aláírását kezdeményezi, melynek
aláírására végül 2005. szeptember 4-én
került sor. Az 1940-es évek második felétől ismeretes lakosságcserék következményeként Kiskőrös és Naszvad község
polgárai között a kapcsolat mindig élő
lesz, hiszen a generációk tovább viszik
a rájuk hagyományozott örökséget.
Nagy örömünkre a hat év folyamán a
folklór együttesek, zenekarok, színházi
társulatok látogatásai, helyi művészek
kiállításai, különféle találkozók remek alkalmat teremtettek a kapcsolat elmélyítésére, egymás szokásainak, hagyományainak megismertetésére. Legutóbb a
naszvadiak köszöntöttek és láttak vendégül bennünket a Csemadok Naszvadi
Alapszervezete által szervezett nemzetközi zománcművészeti rendezvényen. A
Tűzvirág Művészetek Hete rendezvénysorozat idei, 2011-es megrendezése
alkalmával Kiskőröst kérték fel, hogy kísérő rendezvényeinek sorában kulturális
sokszínűségével bemutatkozzon. Bízunk
benne, hogy ennek a szép hagyománynak lesz további folytatása.
Szívélyes üdvözletünket küldjük a
naszvadiak számára Kiskőrösről, Petőfi
Sándor szülővárosából!

Testvértelepüléseink - Družobné obce

Felsőszentivánról

Felsőszentiván Bajától 18 km-re, BácsKiskun megye déli részén található.
Felső-Bácska egyik nagy múltra visszatekintő települése, melyet a XII. sz.-tól
több nemesi család birtokolt. Erre a községi címer is utalást ad. A település 1198
óta lakott. A történelem viharait túlélte,
lakói ragaszkodtak a helyhez, aminek
oka elsősorban a nagyon jó minőségű
szántóföld, ezért földjét folyamatosan
művelték, a községet építették és fejlesztették. A falut körülvevő tanyavilág
a XX. sz. végére teljesen eltűnt. A lélekszám 1949-ig emelkedett és 3421 főnél megállt, azóta csökkenő félben van
(2002-ben 2036 fő).
A község életében meghatározó volt az
1700-as években betelepült bunyeváchorvátság és az ide telepített németek
(svábok) kultúrája. A II. világháború után
jelentős számú naszvadi magyar családot telepítettek be a faluba, ezért jogos
a testvértelepülési kapcsolat.
Jól működő csoportok színesítik a falu
életét, kiemelkedő az országosan elismert Kísérleti Színpad, a tamburazenekar, a lelkes vadásztársaság, a lovasok,
kézművesek és a sportegyesület. Minden év augusztus utolsó hétvégéjén
tartjuk a Szentiváni napok – Felvidéki
napok elnevezésű rendezvényünket,
melynek látogatottsága naponta több
ezerre becsülhető. Testvértelepülésünkkel szoros a kapcsolat és évről évre erősödik közös programjainkon keresztül.
Ezért díszpolgárunkká avattuk Haris Józsefet, Naszvad polgármesterét.
Mindannyiunk nevében békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván:
Vörös Szilárd polgármester

Üdvözlet
Kis Naszvadról

Hol is van Kis Naszvad? A testvértelepüléseik egyikén, a Komárom megyei
Nagyigmándon.
Aki esetleg nem ismerné a kedves olvasók közül Nagyigmándot, csak néhány
szót róla: napjainkban közel 3000 fős
lélekszámú nagyközség. Jó légkörű és
rendezett környezetű település várja az
ide látogatókat, sok parkkal, kulturális és
sportprogramokkal. Nagyigmánd 2004
óta ápol testvértelepülési kapcsolatot
Naszvaddal.
A második világháború utáni időszakban Nagyigmánd újfalu része benépesülésében nagy szerepe volt a Naszvadról
elszármazottaknak. Sokan a Dél-Dunántúlra tervezett kitelepítés után
Nagyigmándig jutottak, hogy minél
közelebb legyenek otthon hagyott családjukhoz. Innen jött az igmándi újfalu
elnevezése: Kis Naszvad.
Sokan élnek még azok közül, akiknek
kényszerűen elszármaztak rokonaik
Nagyigmándra. A családi kapcsolatok
hozták létre a két település közti barátságot.
Mára egy erős baráti viszonyulás alakult
ki a két falu polgárai, szervezetei között.
Az elmúlt évek falunapi rendezvényei,
a néptáncfesztiválok, a sportmérkőzések mindegyike gazdag és jó hangulatú
emlékek sorait juttatják eszünkbe. Bízunk benne, hogy az elmúlt időszakban
kialakult jó kapcsolatok minden szinte
erősödni és fejlődni fognak. Ezentúl a
Kis Naszvadon történő eseményekről
igyekszünk tájékoztatni a naszvadi olvasókat.
Ápoljuk aktívan a közös kapcsolatot!
Ezért legyenek mindenkor Nagyigmánd
vendégei Kedves Naszvadi Barátaink!
Bajcsai Miklós, a Magos Művelődési Ház
igazgatója
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Sport - Šport

Sport - Šport

História klubu - A klub története

V Nesvadoch vznikol futbalový zväz v
roku 1927. Prvým predsedom bol József Polgár. Prvý hráči ktorý reprezentovali Nesvadský futbal boli: Gyula Szűcs,
József Csulík, József Csernus, Lajos Tóth,
Lajos Lebó, László Bencsik, Demeter Haris, Lajos Cserepes, András Maráz, Jónás
Paluska, István Deutsch.
Počas druhej svetovej vojny sa do popredia dostávali dôležitejšie úlohy ako
byť futbalistom. Hráči museli narukovať,
slúžiť vlasti. V roku 1941 vzniklo nové
mužstvo a ich predsedom sa stal Tibor
Kysiak.
V roku 1950 vzniklo Jednotné roľnícke
družstvo (JRD) a s tým aj Telovýchovná
jednota. Úspechy na seba nedali dlho
čakať, a s tým ani dobré meno nesvadského futbalu. Ďalšie úspechy zažil Družstevník Nesvady v rokoch 1971 až 1980.
Rekonštruovanie a rozvoj ihriska – stavba plotu a garáž pre autobus – bolo dokončené v roku 1991.
V roku 2010 zvolili nové vedenie Šport
Klub Nesvady. Predsedom sa stal Zoltán
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Molnár podpredsedom Róbert Tóth tajomníkom Zoltán Haris. Mužstvo dospelých účinkuje v V. lige, trénerom mužstva
je Artúr Polgár, dorastenci hrajú tiež v V.
lige pod vedením trénera Jozefa Polgára.
Naši žiaci a prípravkári hrajú v okresných
súťažiach, trénerom týchto mladých nádejí je Attila Molnár.
Zoltán Molnár predseda

Naszvadon a labdarúgó szövetség 1927ben alakult. Első elnöke Polgár József
volt. Az akkori játékosok, akik a naszvadi labdarúgást képviselték: Szűcs Gyula, Csulík József, Csernus József, Tóth
Lajos, Lebó Lajos, Bencsik László, Haris
Demeter, Cserepes Lajos, Maráz András,
Paluska Jónás, Deutsch István.
A II. világháború alatt fontosabb feladatok kerültek az előtérbe, mint a labdarúgás. Minden harcképes fiatalembert
szolgálatra hívtak, hogy a hazát védjék.

1941-ben új csapat alakult, amelynek elnöke Kysiak Tibor lett.
Az Egységes Földműves Szövetkezet
(JRD) 1950-ben jött létre és vele együtt
a Testnevelési Egyesület is. A kezdeti
pénzügyi nehézségek után a labdarúgás
fejlődésnek indult. A siker nem váratott
sokáig, és vele együtt a naszvadi foci
jó híre sem. Az első nagyobb sikereket
a 70-es években érte el a csapat.
A focipálya felújítását 1991-ben sikerült
befejezni, új kerítés és garázs épült az
autóbusz részére.
2010-ben a Naszvadi Sportklub új vezetőséget választott. Elnöke Molnár
Zoltán, alelnöke Tóth Róbert és az egyesület titkára Haris Zoltán lett. A felnőtt
csapat a kerületi V. ligában szerepel és
vezetőedzője Polgár Artúr. Az ifjúsági
csapat szintén a kerületi bajnokságban
szerepel Polgár József vezetésével. A futballszakosztály reménységei, a diákok és
a focisuli a járási bajnokságokban játszanak, edzőjük Molnár Attila.
Molnár Zoltán elnök

Úspech hádzanej - A kézilabda sikere

Prvé kroky organizovanej hádzanej v
Nesvadoch spadajú do obdobia rokov
1968-70, keď na základnej škole s vyuč.
jazykom maďarským sa sformovalo
družstvo, ktoré súťažilo na školských
majstrovstvách okresu, kraja a podobných súťažiach.
Po dosiahnutí úspechov sa v roku 1971
založila športová organizácia TJ Slávia pri
ZŠ. maď. Nesvady, z ktorej vznikla TJ Slávia Nesvady a potom ŠK Slávia Nesvady.
Jej prvým predsedom bol riaditeľ školy
pán Koloman Hanzelík a trénermi boli
učitelia Jozef Polgár a Eugen Vlahy. V 70tych rokoch TJ združovala chlapcov i
dievčatá a postupne dosahovali veľmi
pekné výsledky. U chlapcov sa postupne
vystriedali tréneri, ale napokon družstvo
chlapcov zaniklo. Dievčatá za dobu svojej existencie mali výraznejšie výsledky
(viacnásobný majster ČSSR, SR, ČSFR).
V roku 2001 názov klubu sa zmenilo na
ŠŠK CVČ Nesvady – Imeľ. Pri prijatí nového názvu, jeho vedenie vychádzalo
z toho, že v predošlých 30 rokoch, vždy
boli členkami úspešných družstiev aj

dievčatá z Imeľa. Vzájomné vzťahy naše
obce úzko spojili za účelom dosiahnutia
uspokojenia spoločných záujmov ako aj
úspechov na poli hádzanárskeho športu,
a preto sa rozhodlo o spoločnom názve
Nesvady – Imeľ. Od roku 2006 je predsedom klubu Ondrej Haris.
V tomto klube sa zaoberáme rozvojom
rekreačnej telesnej výchovy a športu pre
všetkých ako aj rozvojom výkonnostného a vrcholového športu.
Juraj Miškovič manažér klubu

A szervezett naszvadi kézilabda első lépései 1968-70-re tehetők, amikor a helyi magyar tannyelvű alapiskolán belül
megalakult egy csapat, amely különböző iskolai, járási, kerületi bajnokságokon,
versenyeken játszott.
Különböző eredmények elérése után,
1971-ben létrehozták Slávia Testnevelési
Egyesületet (TE), amiből azután létrejött
a Slávia TE Naszvad (TJ Slávia Nesvady),
később a Slávia SK Naszvad.
Az egyesület első elnöke Hanzelík Kál-

mán iskolaigazgató volt. Edzőként Polgár
József és Vlahy Jenő tanárok dolgoztak. A
hetvenes években a TE, amelyben fiúk és
lányok egyaránt játszottak, fokozatosan
szép eredményeket értek el. A fiúk edzői
többször cserélődtek és idővel megszűnt a fiúk csapata. A lány, illetve női
csapat létezése alatt több kiemelkedő
eredményt ért el (többszörös CSSZSZK,
CSSZFK, SZK országos bajnokok).
Az egyesület neve 2001-ben megváltozott Iskolai Sport Klub – Szabadidőközpont Naszvad – Ímely (ŠŠK CVČ NESVADY
– IMEĽ) névre. Az új megnevezésnél figyelembe kellett venni, hogy az elmúlt
30 évben a sikeres csapat tagjai között
mindig voltak ímelyi lányok is. A sport
szorosabbá tette a két falu kapcsolatát.
Tudatosítani kell, hogy csak közösen tudunk újabb sikereket elérni! 2006-tól Haris András lett a klub elnöke.
Lehetőséget adunk kicsiknek és nagyoknak, aktív és amatőr sportolóknak az érvényesülésre a szabadidő- és az élsportban egyaránt.
Miškovič György klubmenedzser
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Címlapon - Holop Ferenc fotója - Foto na prednej strane Ferenc Holop

Németh Gyula:

Naszvadi Karácsony
Elsőt harangoznak
az éjféli misére
hóbataposott ösvényen
fekete nagykendős
öregasszonyok lépdelnek
benn a templomban
már ott
a Betlehemi jászol
idekinn
a Csendes éj hallik

Illusztráció: Fekete Zoltán

libasorban

valamelyik Kisutcai ablak

Márai Sándor:

alól

Mennyből az angyal

hópehely szárnyakon

„Nem érti ezt az a sok ember,

egy angyal száll alá

Mi áradt itt meg, mint a tenger?

éppen

Miért remegtek világrendek?

s Agacsos felől

Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.

a pásztorok is jönnek már

De most sokan kérdik: mi történt?

az éjszakai fehérségben

Ki tett itt csontból, húsból törvényt?

hogy részesei legyenek

És kérdik, egyre többen kérdik,

ők is a csodának

Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?"
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