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Összetartozásunk tüze
A 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén: Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező,
június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok
személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. 1996-ban a Millecentenárium alkalmából
a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség máglyagyújtási akciót szervezett a Kárpátok gerincére, a valamikor ezeréves határra. Több tucat tűz égett egy időben.
Az Összetartozásunk tüze programot először
tavaly a trianoni békediktátum 100. évfordulójára hirdette meg szintén a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, szervezői a Magyar Cserkeszszövetségek fóruma és tagszervezetei (további info www.
gyujtsukmeg.ma). Az első évben 73 országból, 2 551
településről, 6 137 tüzet vállaltak az önkormányzatok, társadalmi szervezetek, magánszemélyek.
A szervezők a tavalyi rengeteg pozitív visszajelzés

után úgy döntöttek, hogy minden évben ismétlődő hagyományt teremtenek, hogy az egész világ magyarjai lélekben egy-egy tűz mellett összetartsanak.
Idén a Naszvadi Csemadok is csatlakozott a felhíváshoz és június 4-én, 20:21-kor a Csemadok hátsó udvarán meggyújtottuk az Összetartozás tüzét. Az
emlékműsorban Csontos Erzsébet előadásában hallhattuk Reményik Sándor „Az ige“ című versét, majd
a Csemadok Komáromi Választmányának elnökének,
Petheő Attilának ünnepi beszédét. Végezetül pedig
zenei kíséret mellett elénekeltük nemzeti himnuszunkat, majd a Felvidéki himnuszt. Remélhetőleg ezzel
egy évente ismétlődő hagyomány alapkövét raktuk le.
Simonics Tibor

A magyar költészet napja Naszvadon
A magyar költészet napját 1964 óta április 11-én,
József Attila születésnapján ünnepeljük. Ez alkalomból
a Naszvadi Csemadok mellett működő Mécsvirág Irodalmi Kör szervezésében egy kisebb irodalmi műsorral
tisztelegtünk a magyar líra előtt.
Ez egy olyan rendezvény, melyet ha nem is a régi,
megszokott módon, de így online térben is meg tudtunk rendezni. A résztvevőknek, a szavalóknak köszönhetően felidéztük nagy költőink munkásságát, de emellett egy közösséget is teremt, egy közösséget kovácsol
össze. Ezen közösség tagjai az irodalom szerelmesei, az
irodalomkedvelők. Mindenki elszavalta kedvenc versét,
melyet érdemesnek talált arra, hogy megossza velünk,
nézőkkel, hallgatókkal.
A költészet az irodalom egy olyan ága, mely során
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a költő a versek soraival fejezi ki örömét, bánatát, csalódását vagy éppen szerelme iránt érzett érzéseit. Ezen
érzelmek bemutatására került sor április elején a Naszvadi Csemadok falai között is. Betartva az aktuális járványügyi intézkedéseket, egyenként jöttek a szavalók
és szavalták el József Attila, Juhász Gyula, Reményik
Sándor, Weöres Sándor vagy éppen a naszvadi közélet
és a Csemadok egyik nemrég eltávozott tagjának, Németh Gyulának költeményét. Az ünnepi műsort méltató szavaival a Mécsvirág Irodalmi Kör vezetője, Csontos Erzsébet nyitotta meg. A szavalatok sokaságát Becse
Szabó Ilona gyönyörű hangjával „fűszerezte“. A műsor
szavalói voltak: Mátyus Mária, Szabó Veronika, Szlávik
Gyöngyi, Hengerics Márta, Balogh Rebeka, Patasi Mária, Dézsi Rebeka, Simonics Tímea, Vecsey Lajos, Bódis Irén, Pém Bódis Aurélia, Csontos Erzsébet.
Bő egy hónapja a Naszvadi Csemadok Facebook-oldalára került fel a XIV. Wass Albert felolvasó maraton
alkalmából készült ünnepi műsorunk, most szintén a
Facebook-oldalunkon tekinthető meg április 11-től A
magyar költészet napjára elkészített felvétel. Remélhetőleg a biztató jövőnek köszönhetően egy év múlva már
a fizikális térben nézhetjük, hallgathatjuk meg szavalóinkat.
Simonics Tibor
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25 órás Wass Albert felolvasó maraton...
...a Kárpát-medencében és azon is túl
A rendezvény egy világszerte több helyszínen zajló,
maratoni Szépirodalmi Ünnep, minden évben február
utolsó hétvégéjén. Eredetileg 2003-ban Debrecenből indult a kezdeményezés. Célja egyszerre több helyszínen
24 órás felolvasást tartani Wass Albert műveiből, és ezzel a világcsúccsal felhívni a figyelmet a méltatlanul elhallgatott író munkásságára. Akkor 13 helyszínen folyt
a felolvasás.
A Pilis-Hargita túra szervezői a Székely-Magyar
kézfogás jegyében 2008-ban újraélesztették az ötletet,
megtoldva 1 órával az első felolvasást. Elhatározták,
hogy évről-évre meghirdetik a rendezvényt, amíg Wass
Albert mellőzöttsége fennáll. Hegedűs András Gergely
azóta minden évben szétküldi a hívó szót a szépirodalmat kedvelő közösségeknek, akik lelkesen olvassák
egyszerre, egy időben Wass Albert és más neves írók,
költők műveinek rövid részleteit. Ezzel is jelezve, hogy
az erdélyi írót nem kell külön kezelni, ott van a helye a
magyar szépirodalomban. A felolvasások azóta is zajlanak a Kárpát-medence országainak magyar közösségeiben, sőt a tengeren túl is. Minden évben 55-65 helyszín
csatlakozik a február utolsó hétvégéjén, pénteken és
szombaton megtartott szépirodalmi ünnephez. Felemelő érzés a tudat, hogy egyszerre olvasnak New Yorkban,
Ausztráliában, Angliában, Kanadába és a Kárpát-medencében élő magyarok.

A Csemadok Naszvadi Alapszervezete mellett működő Mécsvirág Irodalmi Kör idén 5. alkalommal
csatlakozott a Wass Albert felolvasó maratonhoz, amit
ebben az évben XlV. alkalommal február 26-27-re hirdettek meg, „Vigyük tovább a lángot!” felhívással. A
naszvadiak az érsekújváriakról példát véve 2017-ben
először vettek részt az eseményen. Első nekifutásra
6 órásra sikerült a felolvasóest. Az énekekkel, zenével
színesített eseménynek neves vendégei is voltak: Dráfi
Mátyás Jászai Mari-díjas, Érdemes művész, felesége
Borbála asszony és Batta György író, újságíró. Közel 60

aktív résztvevő olvasott, szavalt, zenélt, énekelt, akik között volt gyerek, felnőtt, idősebb, nyugdíjaskorú. Szépszámú, lelkes közönség értékelte a fellépők igyekezetét.
Azóta minden évben csatlakozunk az eseményhez.
Az irodalmi kör tagjain kívül alapiskolánk pedagógusai, tanulói is szívesen vesznek részt, sőt számítanak
a meghívásra. Nagy örömünkre évről-évre gyarapodott
a felolvasók száma, a környező településekről is jelentkeztek érdeklődők: Ógyalláról, Imelyről, Tardoskeddről, Kisújfaluról is voltak felolvasóink. A tardoskeddiek
is azóta megszervezték és 2. alkalommal csatlakoztak
a felolvasóesthez. Dráfi Mátyás színművész úr minden
évben megtisztel minket vendégszereplésével. Dunajszky Géza író, pozsonyi helytörténész kétszer is elfogadta
meghívásunkat és saját könyvéből olvasott fel. 2020ban Benes Ildikó és Pőthe István színművészek énekszámokkal szereztek felejthetetlen perceket a jelenlévőknek. Párkányból, Neszmélyről, Magyarországról is
voltak vendég felolvasóink, akik önként jelentkeztek és
csatlakoztak hozzánk. Pécsről hazalátogatott egy naszvadi kitelepített család leszármazottja, aki szintén felolvasott. Ilyen és ehhez hasonló, megható élményekben
volt része a hallgatóságnak. Szinte észre sem vették és
elröppenek az órák. A magyar szó és az irodalom szeretete összeköti az embereket, és amíg ez így marad talán
nincs okunk aggodalomra.
Az idei felolvasóest eltérően zajlott az előzőektől.
Mint minden más rendezvényre, erre is rányomta bélyegét a koronavírusjárvány. Úgy döntöttünk, ha közönség nélkül, csökkentett időtartamban, a járványügyi
szabályokat betartva is, de megvalósítjuk a felolvasást,
amit Simonics Tibor Csemadok elnökünk is támogatott. Így került sor a felvételre, külön-külön 15 lelkes felolvasóval. Név szerint: Molnár Erika, Hengerics Márta,
Szlávik Gyöngyi, Mátyus Mária, Bódis Irén, Pém Bódis
Aurélia, Kajan Kornélia, Szabó Veronika, Vecsey Lajos,
Dobosi Henrietta, Simonics Tímea, Simonics Réka,
Csanádi Olga, Csontos Erzsébet, Balogh Rebeka. Dráfi
Mátyás színművész úr is elküldte egy felvételen monológját, így újra köztünk volt. Zenészeink, Nagy Krisztina és Nagy Csaba, akikre minden évben számíthatunk,
felénekelték a Székely himnuszt, a Felvidéki himnuszt
és 3 éneket, amik beleillettek a programba. Így állt ös�sze a bő 1 órás film, amit Kultúrközpontunk igazgatója,
Holop Ferenc vett fel és állított össze.
Reméljük, hogy jövőre a járvány elmúltával újult
erővel, újra a hagyományos módon, közönség részvételével szervezhetjük meg a Wass Albert felolvasó maratont.
Csontos Erzsébet
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Könyvbemutató – Felszántott (tömeg) sírok

A helyi Csemadok mellett működő Mécsvirág irodalmi kör 2021. június 10-én, 17 órai kezdettel ünnepélyes nyitóműsorral szervezte meg Dunajszky Géza
közíró legújabb könyvének, a Felszántott (tömeg)sírok
bemutatását, amelyet a Csemadok klubhelyiségében
tartottak.
Az egybegyűltek lélegzet-visszafojtva hallgatták a
filmvetítéssel egybekötött könyvbemutatót, amely az
emberiség ellen elkövetett bűntettekről számol be. A író
személyes levéltári kutatásokat, tanulmányokat, tanúvallomásokat, fotódokumentumokat, megtörtént eseményeket dolgoz fel.
Dunajszky Géza matematika-zene szakos pedagó-

gus, karnagy, népművelő, közíró. 1959-től jelennek meg
jegyzetei a felvidéki magyar sajtóban. Nemzetiségi és
társadalmi gondjainkkal foglalkozó írásai javarészt a
magyar elektronikus hírportálokon olvashatók.
Eddig megjelent könyvei: Az anyai szó, Kínterhes
évek, Arcok és sorsok, Titkok nyomában, Ballada a szülőföldről, Szökés a haláltáborból.
A bemutató végén bizalmas beszélgetésre és könyvek dedikálására került sor. Az író örömmel fogadta a
személyes történeteket és a nagy érdeklődést. Könyvei
megrendelhetők a „Családi könyvklub“-on keresztül
vagy megvásárolhatók a Madách könyvesboltban.
Szlávik Gyöngyi

Ovis élet a koronavírus – járvány alatt

Óvodai intézményünk a járvány ideje alatt is működött. A karácsonyi szünetet követően január 11-től
az óvoda szigorított higiéniai feltételek mellett nyitotta meg újra kapuját, de kizárólag a „kritikus szférában”
dolgozó szülők gyermekeinek részére. Február 8-tól bizonyos megkötésekkel visszatérhettünk a megszokott
kerékvágásba. Alkalmazkodnunk kellett azonban a szigorított feltételekhez, és a rendeletek betartásához.
Így történt, hogy állandó rendezvényeink, mint a
farsang, az anyák napja elmaradtak, mégis valamilyen
formában jelen voltak. A gyermekek ajándékot készítettek, és online módon, a szociális hálón keresztül köszöntötték fel édesanyjukat e szép ünnep alkalmából. A
visszajelzésekből kiderült, hogy ily módon is sikerült
nekik örömet szerezniük.
Idén a gyermeknap is eltért a hagyományostól. Mi-
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vel a farsangolás elmaradt, úgy döntöttünk, valami módon mégiscsak becsempésszük a gyerekek életébe, tudván, mennyire szeretik, ha jelmezbe bújhatnak. Reggel
minden anyuka beöltöztetve hozta csemetéjét. A gyerekek megcsodálták egymás viseletét, majd közös játékok
következtek vidám énekkel, tánccal, zenével. A tízórai
után az udvaron gyülekeztünk, ahol Molnár Zoltán polgármester úr köszöntötte a vidám gyereksereget Mgr.
Šáteková Andrea hivatalvezető jelenlétében, s miután
átadták a gyerkőcöknek a játékcsomagot, jó szórakozást
kívánva elbúcsúztak.
Nem kellett a biztatás, a gyerekek jókedvűen adták
át magukat a szórakozásnak, kihasználva az adott lehetőségeket, melyekből volt bőven. Délig alaposan elfáradtak a sok táncban, játékban, versenyben. A délutáni
pihenőt követően lehetőségük nyílt kihasználni az arcfestést, melyet az óvónők mellett egykori ovisaink varázsoltak rájuk.
Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva térhettek haza. Reméljük, még sok ilyen igazán vidám és
jókedvű napot tudhatunk még magunk mögött a jövőben is.
Kisgólya Óvoda
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Život bocianárov
Ku koncu školského roka mnohí z nás zvažujú, čo
sa nám podarilo a čo nie. Školský rok označený pandémiou bol náročný tak pre učiteľov, ako aj pre rodičov.
Našťastie deti túto situáciu ešte nepociťujú.
Naša materská škola fungovala nepretržite (niekedy
síce s obmedzeniami). Niektoré naše obľúbené akcie,
ako Tekvicová paráda a Gulášová párty, sa nám žiaľ nepodarilo zorganizovať, ale snažili sme sa v rámci možností pripraviť pre deti také akcie, z ktorých mali radosť
– Mikuláša, vianočné posedenie a veľmi radostný Deň
detí.
Školský rok nebol len o zábave, ale aj o vzdelávaní.
Naša materská škola sa v roku 2020 zapojila prostredníctvom Comenius-Pedagogického inštitútu z Komárna do medzinárodného projektu pod záštitou inštitúcie
Kézenfogva alapítvány z Maďarska s názvom KÉP – t.j.
,,Komplexný program scitlivovania detí s postihnutými
rovesníkmi“. Tento program sa realizoval v prvom polroku školského roka, prebehol najprv v triede Lienok v
maďarskom jazyku, potom v triede Včielok v slovenskom jazyku. Program trval jeden tematický týždeň.

ktoré deti realizovali, ich viedli k spolucíteniu, k empatii, k vzájomnej pomoci. Aktivity boli pre deti zaujímavé, úlohy plnili s očakávaním. Ku koncu týždňa už
chápali, že život s detí s postihnutím je náročný, že aj
postihnuté deti túžia práve po tých istých veciach ako
deti intaktné, túžia mať veľa kamarátov v materskej
škole. Ak budeme viesť deti už v predškolskom veku k
citlivosti a empatii, predpokladáme, že z nich vyrastú
dospelí, ktorí budú vytvárať lepší svet, budú prispievať
k sciltlivovaniu našej spoločnosti.
Pedagogické metódy a postupy práce, ktoré boli
počas tematického týždňa aplikované a overené praktickými činnosťami, budú zapracované do pedagogickej
príručky pre učiteľov materských škôl. Comenius-Pedagogický inštitút pripravuje túto tematiku do ďalšieho
vzdelávania pedagógov MŠ. Veríme, že v budúcnosti
budeme môcť uskutočniť takéto vzdelávanie aj v našej
materskej škole a nebudeme nútení ho realizovať online
formou, radi by sme kolegyne z iných materských škôl
privítali u nás v Nesvadoch. To sú naše plány do budúcna.
Ešte nám zostáva rozlúčiť sa s našimi milými predškolákmi slávnostným programom a tým ukončíme
Počas týchto dní deti ,,na vlastnej koži“ spoznávali, školský rok 2020/2021. Príjemné leto prajeme každéaké životné situácie prežívajú deti s telesným, zrako- mu!
vým, sluchovým a mentálnym postihnutím. Aktivity,
Materská škola-Bocianiky
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Pre dušu...
Vysvedčenie

Verím, že pre všetkých študentov a žiakov sú prázdniny dňami, na ktoré sa celý rok tešia. A myslím, že sa
učitelia tešia ešte viac! Hlavne tento rok. Lebo bol iný.
Aj pre žiakov, aj pre učiteľov, aj pre rodičov. Zrazu sme
sa všetci museli učiť – prispôsobiť novej, neznámej situácii, s ktorou nikto nepočítal a nikto na ňu ne- bol
pripravený. Vo všeobecnom chaose vytvoriť určitý
poriadok a v rámci možností fungovať ďalej. Bolo to
náročné! – A napriek tomu, mnohí sa snažili a svoje
úlohy vykonávali veľmi svedomito a zodpovedne. Im
patrí dnes najväčšia vďaka. Či už učiteľom, žiakom, či
rodičom. Stálo ich to veľa námahy, obetí a trpezlivosti.
Ich snaha je nedocenená – ale Pán Boh všetko vidí a
ovocie sa raz dostaví.
Keď sa povie „koniec“, vyvoláva to rôzne pocity. Aj
koniec školského roku. Jeho posledné týždne boli pre
mnohých žiakov spojené so skúškami, hektikou a stresom. Ich vedomosti boli preverované a hodnotené. Pre
jedných to dopadlo výborne, pre iných celkom inak. A
jasnú správu o tom zaznamenáva vysvedčenie. Po vonkajšej stránke je vysvedčenie iba papier, na ktorom je
napísané, ako sa žiak v škole učil, ako sa správal, koľko
hodín vymeškal. A to všetko podpíše triedny učiteľ a
riaditeľ školy. Ich podpisy garantujú pravdivosť obsahu
a z obyčajného papiera robia dôležitý dokument. – No
Biblia nám hovorí, že raz nás tak ohodnotí a „vysvedčenie nám vystaví“ aj Ježiš Kristus. A nielen deťom, ale aj
nám, dospelým!
A teraz si zoberme: Keby nás Pán Ježiš známkoval z
toho ako sa zúčastňujeme služieb Božích, ako si čítame
Bibliu, ako zachovávame Desať Božích prikázaní, ako
sa modlíme, ako pamätáme na potreby zboru ... aké
známky by sme asi dostali?
Alebo, keby Pán Ježiš hodnotil, ako prenášame do
života – teda do praxe – to, čo sme počuli v kostole,
na biblických hodinách, na stretnutiach besiedky, na
hodinách náboženstva a všade, kde znelo Božie slovo
– aké známky by sme dostali?
Aké vysvedčenie by sme dostali za to ako počúvame, ako poslúchame, ako odpúšťame, ako pomáhame
druhým, ako životom i slovom svedčíme o Pánu Bohu,
ako sa staráme o náš zbor i kostol? Nuž, možno by to
ani zďaleka neboli samé jednotky...
Áno, v živote si často dávame predsavzatia a ciele, že
sa budeme viac snažiť, v škole sa viac učiť, aby to budúce vysvedčenie bolo lepšie ako minulé. Ale časom príde únava. Naše nadšenie, odhodlanie a dobré úmysly
vyprchajú. Lebo radšej robíme všeličo iné: celé hodiny
trávime sledovaním televízie, surfovaním na internete
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a inými vecami – len aby sme nemuseli naplniť svoje
predsavzatia, aby sme sa nemuseli učiť. A potom hľadáme výhovorky – že nemáme čas, že sme to nestihli, že ...
A s našou vierou to býva podobné. Deti sľubujú rodičom, my dospelí sebe, ale aj Bohu, že budeme lepší,
budeme sa viac snažiť, viac dôverovať Božiemu slovu...
No postupom času sa naše odhodlanie stráca. Prestaneme si pravidelne čítať Bibliu, modlíme sa len, keď nám
prihára, neraz zabudneme, že je nedeľa a že aj nám platí
pozvanie na služby Božie. A niekedy zabudneme naschvál, lebo sa nám nechce - alebo dáme prednosť niečomu či niekomu inému. Prípadne tvrdíme, že máme veľa
práce, ktorú musíme spraviť práve v nedeľu, lebo inokedy nestíhame.
Biblia hovorí, že Ján vo svojom zjavení videl, čo všetko čaká ľudí na tejto zemi. Čo čaká tých, ktorí dôverujú
Kristovi a poslúchajú Ho. No videl aj to, čo čaká tých,
ktorí Pánovi Ježišovi neveria a nekonajú podľa Jeho slova.
Keď teda dnes myslíme na koncoročné vysvedčenia,
skúsme premýšľať aj nad tým, ako by sme dopadli, keby
medzi nás prišiel Pán Ježiš a hodnotil by náš život. Čo
by nám povedal? Ako by sme Mu odpovedali, keby sa
nás spýtal: prečo sú v kostole ešte toľké voľné miesta?
Alebo ak by sa opýtal: kde sú naši ostatní rodinní príslušníci? Alebo: prečo sa jedni o druhých nezaujímame
viac, prečo poctivo neštudujeme Bibliu, prečo zabúdame na vďačnosť a na pomoc blížnym? Zjavenie Jána nie
je napísané len ako informácia, ale ako výzva! Výzva
pripraviť sa na to, že aj my raz dostaneme vysvedčenie
od Krista. Že nám dá hodnotenie toho, ako sme žili.
Pán Ježiš sa raz ujme vlády nad celým svetom. Je to
zasľúbenie, ktoré platí. Budúcnosť, ktorá sa raz naplní.
A pre nás je dôležité, aby sme poznali, že Pána Ježiša
potrebujeme – že sa potrebujeme od Neho učiť. Škola má veľký význam. Chodíme do nej niekoľko rokov.
Ale v Božej škole máme byť po celý život. Prosme Pána
Boha, aby sme boli vo viere vytrvalí a zostali Mu verní
až do konca svojho života. Aby sme mali nádej na dobré
vysvedčenie od nášho Pána. Nádej, že sa raz stretneme
aj v nebesiach.
Mgr. Mária Popičová,
evanjelická farárka - seniorka
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Ako sme prežili pandemický rok v YMCA Nesvady
V súčasnom svete, ako sme toho svedkami, sa z
dôvodu pandémie Covid 19 nežije ľahko. Spomínaná choroba prináša veľa nervozity, nepochopenia, sociálnych neistôt, a to všetko sa potom prenáša aj do
medziľudských vzťahov. Ľudia sú podráždení, rodiny
sú celé dni doma, deti sa učia „online“, chýbajú im kamaráti. Veta: „Aké krásne to je, keď je rodina spolu“
akosi prestáva byť pravdou. Je to už dlhá doba, odkedy
nemôžeme opúšťať domovy a nemôžeme sa stretávať
na spoločných aktivitách. Priznám sa, že v robote ma
pri pohľade na detský kútik stále stisne pri srdci: „Detííí, kde ste už tak dlho... chýbate nám.“

Prekážky na ceste
Z dôvodu prijatých opatrení, ktoré postihli takmer
všetky sféry spoločenského života sa neuskutočnilo
veľké množstvo kultúrnych, záujmových či športových
podujatí v našom združení. Boli obmedzené a neskôr
zakázané krúžky, kluby, v kostoloch bohoslužby. Prežili
sme určite náročný a turbulentný rok 2020. Prebiehajúca pandémia nielen v minulom roku, ale aj v tomto
zmenila niektoré priority, no život v YMCA sa nemohol a nemôže zastaviť. Aj napriek tejto prekážke sme
rozvíjali a budovali našu prácu.
Naši pracovníci a dobrovoľníci sú ľudia na správnom mieste s veľkým súcitným a milujúcim srdcom,
ktorí sú ochotní urobiť aj viac, než sa od nich očakáva.
Som za nich Bohu veľmi vďačná a myslím si, že práve kvôli takýmto úžasným pracovníkom sme dokázali
prežiť aj túto ťažkú a náročnú dobu.

rámci individuálnej krízovej intervencie sme poskytovali základné a špecializované sociálne poradenstvo a
pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov, venovali sme sa pomoci občanom, ktorí sa ocitli v
nepriaznivej životnej situácii.
Vďaka iným projektom sme pred Vianocami rozdali
potravinové balíky, balíky pre deti z organizácie Samaritan’s Purse, rozdali sme šatstvo pre rodiny v núdzi.
V rámci projektu Erazmus hosťujeme dvoch dobrovoľníkov z Bieloruska a Ukrajiny.
V novembri 2020 sme sa zapojili do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnali sme
dve komunitné pracovníčky. Čiže nás bolo a dodnes je
sedem pracovníkov. Vytvorili sme spomínanú „bublinu“ a každý deň sme chodili do práce. Celé naše priestory, každý kútik, skrinky, poličky a tiež sklad sme
dôkladne upratali, vymaľovali sme chodbu, schodište,
steny...
S radosťou pripravujeme priestory a tešíme sa na
to, ako deti prekvapíme. Veríme, že sa budú tešiť. A my
tiež, nikdy sme to tak neprežívali ako teraz. Chýba nám
vreskot, neporiadok, rozhádzané veci... tak radi by sme
po deťoch poupratovali.
Počas pandémie sme šili rúška, rozdávali sme ich
našim klientom, aj v meste počas terénnej práce sme
rozdávali tým, ktorí nemali a požiadali nás o to (išlo
predovšetkým o Rómov a ľudí v dôchodkovom veku).
Od novembra 2020 prebieha projekt podporený
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu v SR.
Niektoré aktivity projektu prebiehajú online formou, čo
deti síce ocenili, no radšej by volili prezenčnú formu.
Počas tohto obdobia sme napísali aj niekoľko menších projektov. Využili sme výzvy a príležitosti. Už vieme
o dvoch projektoch, ktoré sú schválené, tešíme sa na ich
realizáciu (projekty sa rozbehnú už v máji tohto roku).
Žiaľ, o niektoré dotácie sme prišli, no snažili sme sa žiť z
toho, čo sme mali, čo sme získali vďaka menším projektom. A mali sme, vďaka Bohu, dostatok.

Čo sme robili počas pandémie?
Naša organizácia v Nesvadoch pracuje na viacerých
projektoch, preto sme aj počas pandemického obdobia pracovali. V rámci projektu Komunitné centrá sme
boli (tri pracovníčky) k dispozícii našim klientom. V
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Aké máme plány?
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témy.
Na jeseň plánujeme koncert a prezentáciu pri príV prvom rade CHCEME DETI! Plánujeme rozbeh- ležitosti 25. výročia založenia YMCA v Nesvadoch. Venúť pravidelné krúžky, športové aktivity, kluby, vzdelá- ríme, že čoskoro sa všetko vráti do normálu a naše sny a
vacie aktivity pre vedúcich klubov, táborov, pre dobro- plány začneme realizovať. Veľmi si to želáme.
voľníkov. Čaká nás projekt, vďaka ktorému upravíme
vonkajšie klubové priestory: plánujeme položiť novú Prianie na záver
dlažbu, vystavať lavičky, altánok, krb, urobiť pieskovisko. Veľmi sa na to tešíme. V lete, samozrejme, organiŽeláme si, aby v našich životoch prevažovali len
zujeme tábory a máme nádej, že sa budú môcť uskutoč- tie dobré ľudské vlastnosti, ako sú dobrosrdečnosť,
niť. Plánujeme jeden pobytový tábor, jeden denný tábor láskavosť, prajnosť a ochota pomáhať slabším a odkáLetná družina, jeden denný tábor Angličtina hrou a zanejším. Počas pandémie sme v sebe objavovali práve
športom s lektormi z USA, jeden denný tábor Tradičné tieto vlastnosti. Toto obdobie nás viedlo k vďačnosti aj
remeslá.
napriek tomu, že v našom okolí často vládla panika, kritika.
Skúsme viac pomáhať ako kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých, otvoriť srdcia pre všetko dobré a spoločne zveľaďovať našu komunitu. Je potrebné stavať na tom
dobrom a pozitívnom, rozvíjať začaté a nebáť sa väčších,
či menších prekážok, ktoré určite prídu. Skúsme každý
nasledujúci deň prežiť lepšie, plnohodnotnejšie a spoPlánujeme rozbehnúť kurzy pre nezamestnaných, ločne si nechajme naplniť srdcia Božím pokojom. Veď s
konkrétne kurz Ako založiť firmu, Ako začať podnikať, Bohom sa všetky prekážky, starosti a trápenia zdolávajú
počas ktorých záujemcom vysvetlíme, ako si založiť živ- oveľa ľahšie.
nosť a vypracovať podnikateľský plán. Chceme zrealiBetka Maglodská,
zovať aj prednášky pre pracovníkov s deťmi na rôzne
YMCA Nesvady

Anno...

(Megyei közlések) — Esztergomból. Országunk hg.
Prímása [Kopácsy József esztergomi érsek, hercegprímás, a szerk.] jun. 28án Pozsonyból Esztergomba
indult, útközben szeretett jobbágyait látogatta meg.
Ugyanis Gután az egész nép teljes örömmel futott atyja
elébe. Nevökben Reviczky Mihály alesperes, ugyszinte
a biró és jegyző fejezé ki a jobbágyi hódolatot és szeretetet. Az iskolákra nagy gondja lévén főpapunknak,
azokat ez utjában is rendre látogatván, a tanulókat maga
kikérdezni, buzditani és ajándé¬kokkal ösztönözni kegyeskedett. Naszvadra lovag jobbágyok mintegy diadallal vezették be az érseket, lelkipásztor és faluelöljárók egyiránt törekedtek a nagy vendég magas tetszését
megnyerni. Ohajtva várták a naszvadi iskolások legkegyesebb földes urokat már régtől, s most évóta betanult
üdv-szavalatokkal és mindennemü feleletekkel meglepőleg jeles-kedtek. Tisztelet a gondos plébános urnak, s
dicséret Majthényi Adolf jelenleg Prímás ő hge alkönyvtárnokának, ki naszvadi káplán korában feltünő buzgalom¬mal önté az ottani kicsinyekbe a tudás szeretetét,
mellyet a mostani segédpap ur szépen tud gyara¬pitani. Herczegünk gyönyörrel töltött huzamosabb időt az
iskolában. Sz. Péter-Pált Érsekujvárban ünnepelvén,
30kán esztergomi székespalotájába tért a hg.
(Egyházi Tudósítások, 1841. július 18.)
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BCF EUROPE s.r.o.
Vy všetci, ktorí máte chuť pracovať neváhajte a
prineste osobne svoj životopis ešte dnes do sídla
spoločnosti :
Novozámocká cesta 83, 94651 Nesvady
alebo ho zašlite emailom na adresu:
bcf@bcf-europe.com

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský časopis

Fesztivál
ó
z
o
g
n
a
behar
Tisztelt érdeklődők, kedves Naszvadiak!
Ez évben ismét sor kerül a TŰZVIRÁG FESZTIVÁL megszervezésére, alkalmazkodva a járványügyi helyzethez, annak előírásaihoz, 2021. augusztus 16-án veszi kezdetét a kézműves tábor, amely 2021. augusztus 22-ig tart. A táborba napi
rendszerességgel várjuk az érdeklődőket. Gyermekek és felnőttek egyaránt résztvehetnek az egyes előadásokon, gyakorlatokon, amelyeket ismert, szakmájukban
elismert mesterek tartanak majd. Ezzel kapcsolatos információkat bővebben
a 0905 723 602-es telefonszámon kaphatnak.
2021. augusztus 20-án, pénteken az esti órákban, „SZENT ISTVÁN NAP ÉS
AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE“ rendezvényre várjuk Önöket. A rendezvény a kultúrház
udvarán felállított szabadtéri színpadon zajlik majd. Az ünnepi műsort követően
LGT Revival Band élő nyagykoncert következik.
Másnap, 2021. augusztus 21-én koradélután, kezdetét veszi a Nemzetközi
Népművészeti Fesztivál. Népművészeti csoportok érkeznek Ausztriából, Szerbiából, Romániából, Magyarországról, s természetesen hazai népművészeti csoportok is bemutatkoznak.
A szombati nap, s egyben a fesztivál, utcabállal ér véget, ahol a jó zenét a Régi
Csibészek zenekar szolgáltatja.
Étel, ital a büfében biztosított.
A rendezvényről bővebb információk hamarosan.
Kövessék a rendezvény facebook oldalát!
Szervezők: Novum Naswod PT, Csemadok A.SZ. Naszvad
és a Naszvadiak Polgári Egyesülete
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A naszvadi kézilabda örökös, a Covid sem győzte le

A 2021-es évad kézilabda szempontból ott folytatódott, ahol télen abbamaradt. Be volt tiltva az edzésekre való járás, nem tudtunk mérkőzéseket játszani,
alig találkoztunk egymással. Nem csak a játékosok, de
a sportszerető drukkerek se futottak össze. Ez a helyzet májusig tartott, de már áprilisban egyénileg, kisebb
csoportokban a szabadban gyűjtöttük az erőt az újrakezdéshez. Májusban végre újra kinyíltak a Vlahy Jenő
Sportcsarnok kapui, elkezdhettünk edzeni, felkészülni a
bajnokságok folytatására.
Nagy kár, hogy az őszi szezon félbeszakadt, hiszen
a női csapatunk az 1. ligában pontegyenlőséggel az első
helyen állt. Kíváncsian és türelmetlenül vártuk a tavaszi
újrakezdést. Minden korosztályban beindultak a megtépázott versenyek, de legalább történt valami.
Női csapatunk idehaza kezdett a pozsonyi ŠKP
klubbal. Látszott, hogy ők, mint kiemelt sportklub, továbbra is edzésben voltak a koronavírus alatt, jobb volt
a kondijuk és az összjátékuk is. 9-14-es félidő után 2226 lett a végeredmény. Ha három harmadra játszunk,
akkor miénk a meccs. Ez mintha felbosszantotta volna
a lányokak, mert utána idegenben, Bánt (Bánovce) fektettük két vállra, az eredmény, 32-23 (16-8) a javunkra,
magáért beszél. Majd következett Mocsonok (Močenok), szintén idegenbeli mérkőzés, ahol a kézis csajok
nagyszerű játékkal végig vezetve bezsebelték az újabb
győzelmet.
Az 1. regionális ligában szintén remekeltek a lányok,
hat mérkőzés, hat győzelem. Diáklányaink is kitettek
magukért, mert négy összecsapásból négyet megnyertek, az előkészítő csoport szintén minden meccsén
győztesen hagyta el a pályát.
Végre következett a tavasz legnagyobb erővel bíró
eseménye, a Kárpát Kupa XVIII. évfolyama, amely idén
Erdélyben, Marosvásárhelyen, a székelyek központjában, egy 120 ezres városban lett megrendezve.
Nagy-nagy várakozás előzte meg a XVIII. Kárpát
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Meditop Kupára való utazást. Nagyon egyedi helyzet
volt, mert több mint 7 hónapot nem edzettünk, nem
játszhattunk, nem tudtuk mi lesz a határokon. Ez volt
már a harmadik kitűzött időpont, bizonytalan volt ki és
hogyan tud elmenni a tornára. Végül összejött a csapat.
Igaz, néhányan nem tudtak jönni (munkahely, iskola,
család) és csak távolról buzdították a többieket. Éjszaka
utaztunk, fokozatosan vettük a szlovák, magyar, román
határakadályokat. Visszagondolva nagyon simán ment
minden, kedvesek és gyorsak voltak a határon dolgozók. Ennek köszönhetően a napkeltét már Erdélyben
szemlélhettük. Bár már voltunk kétszer is Erdélyben,
mindig éjszaka utaztunk, így most gyönyörködhettünk
a szebbnél szebb tájban egész Marosvásárhelyig. Lazításképp, megnéztük a történelmi városközpontot, élmény volt újra szabadabban emberek között mozogni,
beszélgetni, magunkba szívni a nagyváros illatát.
Szombaton a megnyitón kaptunk egy kis ízelítőt a
székely népviseletből és táncokból, majd jöttek a mérkőzések. Tavaly negyedikek lettünk a vajdasági Adán,
idén úgy indultunk neki, hogy szeretnénk a dobogón
végezni. Az első mérkőzést Sepsiszentgyörgy ellen játszottuk. Szoros első félidő után a másodikban rátettünk
egy lapáttal, elkezdtük játszani a mi játékunkat, a kapusok is hozták magukat, így elégedettek lehettünk a végső 28-23-as eredménnyel. Sajnos az időbeosztás nem
volt a legkedvezőbb. A második mérkőzést szűk két
órán belül kellet lejátszani és közben meg kellett ejteni
az ebédet is. Ez meg is látszott a Sárospatak és Borsodi
Sportklub közösen induló csapata elleni első félidőn.
Rengeteg helyzet, kapufák, átjáróházas védekezés jellemezte ezt az időszakot, mintha kicsit megülte volna a
gyomrunkat a gyorsan elfogyasztott ebéd. A félidőben
kicsit összeráztuk a csapatot, kitisztultak a gondolatok,
visszajött az önbizalom és egy nagyszerű játék után elkönyveltük a második győzelmünket, ami egyben a
döntőbe való jutásunkat is jelentette.
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Innentől kezdve már csak az ellenfelet vártuk.
Ahogy arra számítani lehetett, a megújult adai csapat
került a másig ágról a fináléba. Egy nagyon jól képzett, összeszokott, kompakt csapatról van szó, amely a
szerb Prva liga sever (ez a mi 1-ligánknak felel meg)
idei győztese lett. 20 mérkőzésből csak egyszer, idegenben hagyta el vesztesen a pályát, ezzel bejutott a szerb
legmagasabb osztályba. Az első félidőben megleptük az
ellenfelet, fej-fej mellet haladtunk, hol ők, hol mi vezettünk. Talán a torna legjobb félideje (10-11) volt számunkra. A második játékrészben eladtunk egy-két labdát, jöttek a gyors kontrák és kicsit lejtett a pálya (Sok
hetes, kiállítás, érdekes belemenések, lépéshibák. Sajnos az egész torna alatt a játékvezetők voltak a leggyengébb pontjai az események). Ada ezt mind kihasználva
összességében megérdemelten nyert. Kicsit szomorkás
volt a hangulatunk, de a vastapsot a finálé után a mi
csapatunk kapta.
Tavaly a gólkirálynő címet mi vittük el (Kóša Nikolett – 31 gól), idén a legtechnikásabb határontúli játékos Zachar Karin lett. Örömteli pillanatok következtek.
A csapat nem csakhogy dobogós lett, hanem a csodaszép serleggel járó második helyet szereztük meg egy
olyan kerettel, ahol az átlagéletkor nem egész 21 év. Ez
a torna kicsit kárpótolta a lányokat a Covid által okozott elmaradt versenyek és mérkőzések miatt. Büszkék
vagyunk rá, hogy ismét öregbítettük a városunk, járásunk, megyénk de az országunk hírnevét külföldön is.
Bizakodóan tekintünk a jövő felé, szeretnénk újból teljes gőzzel beindulni az összes csapattal. Az elkövetkező időben a júliusi hónap három hete lesz csak
a szabadságnak szentelve. Ez után kezdődnek már az
edzések, hiszen az őszi szezon hamarább kezdődik és
hosszabb lesz mint eddig. A felnőtt női 1. ligás versenyben a 2021-2022 évadban rekordszámú 14 csapat (Szered, Nagysurány, Kassa, Bán, Nagytapolcsány, Galgóc,
Pozsony, Simony, Csallóközaranyos, Eperjes, Mocsonok, Dunaszerdahely, Bazin, Naszvad) fog indulni.
Lesz mit csinálnia a Seben Lucia – Miskovics
György edzőpárosnak, hiszen szeptember elejétől
majdnem karácsonyig húzódik majd az őszi idény. A
csapat kimondottan amatőr körülmények között készül, sokan családi, iskolai és munkahelyi elfoglaltságai

Nesvadský spoločenský časopis

mellet edzenek, játszanak. A költségvetés se rózsás, de
az ismert kézilabdás szív csodákra képes.
Hasonlóképpen bővül az 1. regionális ifjúsági liga
is, mégpedig 10 csapatra (Mocsonok, Pöstyén, Nagysurány, Gúta, Szered, Modor, Nagyszombat, Szenice és
Naszvad). A diáklányoknál és a fiatalabb diáklányoknál
is várhatóan 12 csapat indul, ami szintén komoly feladat
elé állítja a Kóša Nikolett – Ryšavá Vanesa edzőtandemet. A minikézisekről pedig még szó sem esett. Nagy
örömünkre szolgál, hogy az oviskézi is sikeres, a tavalyi
egy hónapos kezdés után sajnos jött a héthónapos kihagyás, de június elejétől ismét találkoztak a legkisebbek,
és nemhogy kevesebben, hanem többen jelentkeztek.
Haris Edina edzőnél jelenleg 28 kis ovis ismerkedik a
sportolás örömeivel.

Augusztusban összpontosításon vesznek részt a csapatok, elmegyünk a hagyományos gútai és az otrokovicei tornára is. Szeptemberben kezdünk neki a jubileumi
sorozatunknak, mivel idén ünnepli a naszvadi kézilabda az 50.-ik születésnapját. A Virex-Thermál kupával
indítunk és utána a Naszvadi Napok keretén belül a
Retro Kézi elnevezésű tornát fogjuk megrendezni, ahol
az elmúlt időszak játékosai újból találkoznak, nemcsak
a pályán, hanem azon kívül is. A következő beszámolóban bővebben foglalkozunk az elmúlt ötven évvel, de
a leírtakból is kiderül, hogy a kézilabda kedvelői ősszel
sem fognak unatkozni.
Miškovič György
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Gizela Dulíková, rodená Čonková

Január

Jozef Németh, (49)
Mária Simonicsová, rod. Harisová (70)
Viliam Csontos, (83)
Jozef Lakatos, (54)
Edita Vanyová, rod. Bencsíková (79)

Február

Gizela Váradyová, rod. Harisová (87)
Alžbeta Kollárová, rod. Deáková (81)
Alexander Farkas (84)
František Farkas (70)
Mária Maglódyová, rod. Serfőzőová (84)
Anton Roskó (67)
Konrád Šašhalmi (66)
Alexander Benyík (88)
Jozef Asztalos (64)
Dušan Farkaš (60)
Pavol Végvári (73)

Március

A Naszvad Városi Képviselői Testülete mellett
működő Szociális és
Egészségügyi Bizottság
és a város polgármestere köszöntötte a 2019
és 2020 évre kijáró gyémánt, arany és ezüst fokozatú önkéntes véradó
plakett birtokosait, megköszönve nemes hozzáállásukat az élethez.

Ján Szedmák (75)
Irena Haluzová, rod. Nagyová (91)
Marián Hangya (47)
Jozef Šima (66)
Ján Ďurika (68)

Április

Helena Tóthová, rod. Koligyerová (77)
Tibor Asztalos (55)

Május

Štefan Koczó (80)
Alžbeta Virágová, rod. Pásztó (88)
Valéria Bengyáková, rod. Kelemenová (77)

Tivadar Csontos (77)
Pavol Maráz (69)
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