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Áldott húsvéti ünnepeket!
Požehnané Veľkonočné sviatky!

A tartalomból:A tartalomból:
*  Hol jártunk, mi történt 

az elmúlt idõszakban?

*  Harmónia-díj 2013

*  Nemzetközi meghívásos 
kötöttfogású gyerek és diák 
birkózó verseny

Korán reggel felébredtem,
messze, messze jártam.

Tündérország kiskertjébõl 
Rózsavizet hoztam.

Na te kislány megöntözlek,
ma van húsvét napja.

Tündököljön a két orcád,
mint a piros rózsa.

Z obsahu:Z obsahu:
*  Dieśa a kniha

*  Lyžovaèka 
s YMCA - 
to je vždy zážitok!

*  Hodnotenie èinnosti 
samosprávy obce Nesvady 
za rok 2012
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Dieťa a kniha
Určite som ako prváčka mala šťastie na dobrú pani učiteľ-

ku. Ona ma prvýkrát zaviedla do školskej knižnice a vôňa 

kníh ma očarila na prvýkrát. Aj dnes, po desiatkach rokov, si 

pamätám na prvú knižku, ktorú mi požičala a za jeden večer 

aj prečítala. Dodnes neviem ako, ale naučila ma/nás ctiť si 

knihu, hľadať v nej zdroje inšpirácie, múdrosť, kus pravdy, 

pokoj v duši, lásku k blížnemu a cez príbehy skutočné i vy-

myslené zdieľať osudy ľudí. Ťažké i  menej náročné, veselé 

i smutné.

Keď som sa rozhodovala pre povolanie učiteľky v MŠ, po-

vedala som si, že až sa s ňou raz stanem, budem svojim zve-

rencom s  rovnakou úctou a  rešpektom vštepovať lásku ku 

knihe ako ma to učila moja pani učiteľka Alžbeta Sporná. 

Povedala som si, že svoje deti naučím, že knihy nie sú len 

zdrojom vedomostí, ale že slúžia aj pre potešenie, zábavu, 

inšpiráciu a sú nenahraditeľným priateľom v časoch smútku 

i radosti v živote človeka. Sú jednoducho priateľom každého 

z nás. To som ešte netušila, že o pár rokov svet zaplavia mo-

derné informačno-komunikačné technológie, a že deti viac 

ako pred knihou budú vysedávať pred monitorom počítača.

Nemáme to ako učiteľky ľahké. Prekonať výdobytky mo-

dernej doby je veľkou výzvou i pre nás. Ale napíšem vám ako 

sa v našej materskej škole na ulici Sládkovičova 2, spoločne 

s kolegyňami, pokúšame hľadať cesty k tomu, aby kniha ne-

stratila na svojom čare a aby aj v dobe počítačov, IPadov, 3D 

televízorov si našla cestu k srdciam detí.

Marec je aj u  nás už dlhé roky mesiacom knihy. 

Okrem toho, že umožňujeme knižným dílerom 

ponúkať v  našich priestoroch knihy na predaj, 

a  tak z  percentuálneho zisku nakúpiť 

aspoň zopár nových titulov, venuje-

me sa celý mesiac knihám. Vyrábame 

si vlastné - o  triede a  deťoch v  nej, 

o  zvieratkách, písmenkách, o  našej 

obci. Tento rok to bude megakniha 

a v nej všetko, čo v materskej škole 

prežívame.

Krásnou a  pre deti veľmi ra-

dostnou aktivitou bola naša 

prvá. Nazvali sme ju „Pyžamo-

vá párty s  Mackom Uškom”. Už 

názov napovedá, že Macko Uško 

bol celý mesiac najväčším kama-

rátom detí. Každý deň si spolu 

s  deťmi pred spánkom vypočul 

rozprávku a  poobede, pred od-

chodom domov sa vždy k nieko-

mu pridružil a  v  taštičke sa viezol 

na návštevu. Záujem o Uška bol tak veľký, že sme si poradie 

návštev museli určiť vyčítankou. Na koho padlo slovo, ten si 

mohol macka v rozprávkovej taštičke zobrať domov. A dari-

lo sa nám. Doma si deti, večer pred spánkom, vypočuli roz-

právku z úst mamičky alebo otecka. Dostali aj domácu úlohu 

- do putovného denníčka nakresliť obsah rozprávky, ktorú 

si vypočuli. Do aktivity sa nám podarilo zapojiť aj rodičov 

a  spoluprácu s  nimi sme si pochvaľovali. Zážitky z  čítania 

rozprávok potom deti vyjadrovali kresbou. Niektoré sme po-

slali do detských časopisov a časopisu Predškolská výchova 

a boli úspešne uverejnené.

Ďalšou aktivitou, ktorou sme mali v úmysle vzbudiť záu-

jem detí o knihu bolo „Rande s rozprávkovou vílou”. Tu sme 

si zobrali na mušku rozprávky H. Ch. Andersena a k spolu-

práci prizvali žiačky slovenskej i maďarskej základnej školy. 

Za súhlasu vedenia školy a triednych učiteľov, chodili v prie-

behu jedného týždňa denne čítať našim najmenším prekrás-

ne Andersenove rozprávky. Pani upratovačka Erika pre diev-

čatá, „rozprávkové víly” ušila klobúčiky a tak v preoblečení 

čítali deťom o  Cisárových nových šatoch, Princeznej 

na hrášku, Jednorožcovi, Škaredom káčatku a  iné. 

Nezabudli deti za pozorné počúvanie odmeniť dar-

čekom (obrázkové puzzle o škaredom káčatku na 

vyfarbovanie, strihanie, skladanie).

Treťou a dúfajme, že nie poslednou 

aktivitou bolo „Čítanie s  Dinkom 

Dankom”. Aj Dinko Danko nám den-

ne čítal svoje rozprávky a  odmeňoval 

deti hračkou, ktorú si deti mohli samé 

podľa návodu poskladať z kotúča 

z WC papiera a lepením pred-

kresleného obrázka.

Neviem, či sa mi podarilo 

presvedčiť vás, milí čitate-

lia, že je nespočetne mnoho 

možností ako priblížiť kni-

hu aj tým najmenším a  ako 

ich naučiť zaobchádzať s ňou 

s pokorou, vedieť v nej pekne 

listovať, čítať v smere zľava do-

prava a rozvíjať tak ich gramot-

nosť detí. Len dúfam, že tak ako 

vo mne vzkriesila iskričku zvedavosti voči knihám moja 

milá, prvácka pani učiteľka, aj ja prispejem svojou troškou 

k tomu, aby naše deti aj v tejto pretechnizovanej dobe s lás-

kou, s radosťou a hlavne bez pocitu, že je to ich povinnosťou, 

siahali po knihe a trávili s ňou príjemné chvíle.

 Bc. Dana Molnárová

učiteľka MŠ
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Ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 28. 

februára a na programe bolo trinásť bodov.

V prvom prednosta Ján Luca odpovedal na interpelácie z minu-

lého zasadnutia, okrem iného na otázky týkajúce sa betónovania 

na cintoríne, dažďovej vody pred budovou školy a opravy schodov 

pred kultúrnym domom.

Nasledovala správa o plnení rozpočtu k 31. decembru 2012. Cel-

kový rozpočet obce za minulý rok je 4,372 milióna eur, táto suma, 

hoci správa audítora ešte nie je schválená, sa pravdepodobne vý-

razne nezmení.

Tretím bodom programu bola správa starostu o hospodárskom 

a sociálnom rozvoji obce v minulom roku. V prvej časti materiálu 

sa hovorí o šiestich hlavných okruhoch verejných činností v Ne-

svadoch, druhá sa zaoberá možným smerovaním vývoja a rozvoja, 

pričom uvádza takmer tridsať takýchto oblastí.

Zasadnutie pokračovalo obvyklým štvrťročným prehľadom 

o stave pohľadávok obce, potom nasledovala správa hlavnej kon-

trolórky Kataríny Ferenczovej o činnosti v druhom polroku.

Počnúc šiestym bodom zastupiteľstvo rozhodovalo o  rôznych 

záležitostiach. Najskôr o nájomnej zmluve hostinca SZISZI Jaro-

míra Fujasza, ktorá mala platnosť do konca februára a ktorú predĺ-

žilo na ďalších päť rokov s cenou nájmu 17 eur (v prípade budovy) 

a 15 eur (terasa).

Spoločnosť Gefi x tiež požiadala o  predĺženie zmluvy o  nájme 

a na základe rozhodnutia poslancov ročná sadzba nájomného za 

pozemok pod novinovým stánkom na Obchodnej ulici bude od 

marca 15 eur za štvorcový meter.

Potom sa pred poslancov dostal prípad predaja pozemku na 

hlavnom námestí. Posledným termínom podania súťažných ná-

vrhov bol predchádzajúci deň, čiže 27. február. Finančná komi-

sia ako orgán na to určený vyhodnotila verejnú súťaž, do ktorej 

sa prihlásil jeden účastník, KRAMIX s.r.o., s  ponukou vo výške 

27 200 eur. Výsledok schválilo 11 poslancov, jeden poslanec sa zdr-

žal hlasovania.

Štvrtým bodom bolo uzavretie zmluvy o nájme bytu. O uvoľne-

ný byt v obecnom nájomnom dome na Športovej ulici č. 4 prejavili 

záujem viacerí, nakoniec ostali traja záujemcovia, z nich bola jed-

nohlasne vybratá Mária Ivaničová.

V  ďalšom priebehu zastupiteľstvo na návrh komisie školstva 

zmenilo nariadenie o  obecnom štipendiu. Podľa nového znenia 

ocenenie nemôže byť udelené druhýkrát tej istej osobe.

Potom rozhodli poslanci o  zriadení záložného práva na nový 

nájomný dom. Obec sa k tomu zaviazala podpísaním zmlúv o po-

skytnutí štátnej dotácie a úveru na stavbu domu.

Posledným bodom programu bola žiadosť obecnej NTV Nesva-

dy, s.r.o. o súhlas na nákup videorekordéra a dátových nosičov pre 

obecnú televíziu z dôvodu výmeny terajšieho, avšak už zastarané-

ho vybavenia. Cena nových technických prostriedkov bude pri-

bližne tisíc eur.

Ostávali už len interpelácie. Róbert Dobosi žiadal vyhĺbiť od-

vodňovací jarok okolo školy, Juraj Miškovič upraviť poľnú cestu 

vedúcu na Kosártelep a chodník na Hodžovej ulici a Mária Tótho-

vá hovorila o probléme, ktorý spôsobujú túlavé psy v okolí kapln-

ky. Zasadnutie sa skončilo po 19. hodine.

 Zoltán Takács

Február 28-án került sor a képviselő-testület következő ülésére, 

amelynek napirendjén tizenhárom pont szerepelt.

Elsőként Luca Ján hivatalvezető válaszolt az előző ülésen elhang-

zott interpellációkra, egyebek közt a temetőben történt betonozá-

sok, az iskola előtti vízelvezetés és a kultúrházi lépcső kijavításának 

kérdésére.

Ezt a 2012. évi költségvetés lezárása követte. A tavalyi költségve-

tés összege a módosítások és kiegészítések után 4,372 millió euró, 

ez az összeg, bár még hátravan a könyvvizsgálói jelentés jóváha-

gyása, valószínűleg nem fog jelentősen változni.

A harmadik napirendi pont a polgármester tavalyi évet összegző 

beszámolója volt. Az évértékelő első fele hat témakörben foglalja 

össze Naszvad közéletének történéseit, a második rész a  fejlődés 

és fejlesztés lehetséges területeire tér ki, közel harminc pontban 

tárgyalva ezeket.

A  kinnlevőségek szokásos negyedéves áttekintésével folytató-

dott az ülés, majd Ferencz Katalin főellenőr második félévi mun-

kájának beszámolója következett.

A hatodik napirendi ponttól kezdődően egyéb ügyekkel foglalko-

zott a testület. Először Fujasz Jaromír SZISZI vendéglőjének február 

végén lejáró bérleti szerződésével, amelyet további öt évvel meg-

hosszabbított, a bérleti díj összegét pedig az érvényben levő rendelet 

alapján 17 (az épület esetében) és 15 euróban (terasz) szabta meg.

A  Gefi x Kft . szintén bérleti szerződésének meghosszabbítását 

kérte, a  képviselők döntése alapján az Üzletsoron álló újságos-

stand alatti terület éves bérleti díja márciustól 15 euró lesz négy-

zetméterenként.

A  főtéri telek eladásának ügye került ezután a  képviselők elé. 

A versenyajánlatok leadásának határideje az előző napon, vagyis 

február 27-én járt le, az erre illetékes pénzügyi bizottság által el-

bírált versenynek egy résztvevője volt, a gútai székhelyű KRAMIX 

Kft ., az ajánlatuk pedig 27  200  euró. Az eredményt a  testület 

11 igen szavazattal egy tartózkodás mellett jóváhagyta.

A negyedik egyéb pont egy lakásbérleti szerződés volt. A Sport 

utca 4. alatti községi bérházban megüresedett lakásra több jelent-

kezőből végül három igénylő maradt, közülük egyhangú szavazás-

sal Ivanič Máriát választották a képviselők.

A továbbiak során a  testület az iskolaügyi bizottság javaslatára 

megváltoztatta a községi ösztöndíjról szóló rendeletet. A módosí-

tás szerint a  díjat ezentúl ugyanannak a  személynek másodszor 

már nem lehet odaítélni.

Jelzálog bejegyzését hagyták jóvá ezt követően a képviselők a leg-

utóbb átadott községi bérlakásra. Erre az építkezéshez igényelt ál-

lami támogatást és hitelt rögzítő szerződések kötelezik a községet.

Az utolsó napirendi pont a  községi tulajdonban levő NTV 

Nesvady Kft . beadványa volt, amelyben egy új videokamera és 

adathordozók megvásárlását kérik a községi televízió részére, hogy 

lecseréljék az eddig használt, de már elavult technikát. Az új eszkö-

zök ára kb. ezer euró lesz.

Az interpellációk voltak még hátra. Dobosi Róbert az iskolát 

övező vizesárok megépítését, Miškovič György a Kosártelepre ve-

zető földút elegyengetését és a Betekints köz járdájának javítását 

kérte, Tóth Mária a kápolna körül kóborló kutyák veszélyére hívta 

fel a fi gyelmet. Az ülés 19 óra után ért véget.

 Takács Zoltán

Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 
26. üléséről

Z 26. zasadnutia 
zastupiteľstva
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Fekete István az egyik novellájában írja, hogy kisfi úként édesapja ko-

csijából barátjával együtt kiesett a neki végtelennek tűnő erdőben. Hiába 

kiabáltak, a kocsi zörgése elnyomta a hangjukat. „Sebaj - mondta a barátja 

- tudok egy rövidebb utat, gyalog hamarabb odaérünk mint ők kocsival.” 

El is indultak, de a célhoz vezető utat nem találták. Elkeseredésükben már 

a  sírást sem szégyellték, amikor egyszerre „megérintette valami az erdőt, 

megsímogatta a földet, elénk hozta a elveszett utat és az otthont”. (Őszi vá-

sár - Útmutatás 216. old.)

Testvéreim, a  feltámadt Krisztus is az elveszett utat, az otthont hozta 

elénk. Ha nagyító alá tesszük emberi természetünket és elgondolkodunk 

azon, mi tesz bennünket emberré, melyek azok a  tulajdonságok, amelyek 

egész életünket irányítják, nyugodtan azt válaszolhatjuk, hogy „az emberélet 

nem más, mint nagy kérdés. S az embert meghatározhatnánk úgy is, 

hogy az ember kereső lény” - amint Tomka Ferenc mondja.

Természetes, hogy az ember törekszik az anyagi 

jólétre, minél magasabb életszínvonal biztosításá-

ra - de ez önmagában nem elég. Ma is időszerű 

a nagy költő, Vörösmarty szava:

„Mi az, mi embert boldoggá tehetne?

Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön.

A telhetetlen elmerülhet benne,

S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.” 

(A merengőhöz)

A  szívöröm beteljesítője a  szeretet. S  ez 

a  vágy is a  teljesség felé irányul, de az ember 

számtalanszor kénytelen tapasztalni, hogy ez 

a vágy nem teljesül. CSAK ÁLMOKAT KER-

GETÜNK? Nem! Krisztus feltámadása ezt hir-

deti - hiszen Ő ÚJ ÉLETET HOZOTT, új életet 

a lelki síkon, legnemesebb vágyainkat tekintve. 

Benne, általa találkozhatunk a végtelen Szere-

tettel, Igazsággal,Szépséggel.

Drága jó testvéreim, a bűn ezt a nagy lehető-

séget, az élet végső céljának, az igazságnak, a szere-

tetnek keresését és elérését hiúsította és hiúsítja meg, 

mert az ember a  bűnben szembeszáll az Istennel. Jogos 

volt az ember aggodalma - szóba áll-e még vele az Isten?

S e kérdésre Jézus Krisztus válaszolt - megtanított arra, hogy nemcsak 

szóba áll, de szeret az Isten.

Ha Krisztusnak ezt az életadó tettét - a megváltást - le akarnánk mérni, 

akkor azt kell mondanunk, hogy ha a  mérleg egyik serpenyőjébe kerül 

a gonoszság, akkor az egyensúlyt a másik serpenyőjébe kerülő jóság, en-

gesztelésként elvállalt szenvedés tudja helyrebillenteni.

Jézus nemcsak az egyensúlyt állította helyre, nemcsak a  bűnadósságot 

rótta le, hanem lehetőséget adott a teljesebb életre - új teremtményként Is-

ten gyermekeinek életére. Kereszthalálával és feltámadásával igazolta, amit 

tanított, hogy Isten lényege a szeretet, s ezért joggal Atyának szólíthatjuk Őt.

EZ A VALÓSÁG - s ebből viszont az következik, ha gyermekek vagyunk, 

akkor örökösök is, amint szent Pál írja - „Tehát nem vagy többé szolga, ha-

nem fi ú, s ha fi ú, akkor az Isten kegyelméből örökös is.” (Gal. 4,7)

Igen, a Húsvét az új élet ünnepe. Krisztus feltámadt és a fel-

támadásban ott van a mi életünk is. Lehet az élet ezentúl 

szenvedés, olajfák-hegyi elhagyatottság, nagypénteki 

tragédia, de már mindig benne lesz a feltámadás csírá-

ja is. Benne lesz a fénylő magja annak a kiolthatatlan 

tűznek, amit a  feltámadt Krisztus gyújtott meg az 

idő örökkévalóság számára. S ezt a tüzet kell ma-

gunkban megőriznünk, életünk példájával, ke-

resztény hitünk megélésével ki kell sugároznunk 

mindennapi környezetünkbe és így e tűz által az 

evangélium embereivé kell válnunk a mai világ-

ban. Amint Liege bíboros írja a Tanúim lesztek 

című könyvében - az evangéliumi ember „kiirt 

a szívéből minden hamisságot, minden bonyolult-

ságot, minden durvaságot, minden gúnyt. Bizalmat 

előlegez minden embernek. Krisztus barátság sugár-

zik szívéből mindenki felé, de mindenekfelett a legsze-

gényebbek felé”.

Az evangélium megélése jelenti azt, hogy mi is talál-

koztunk a Feltámadottal, hogy rátaláltunk az útra, amely 

mindnyájunkat hazavezet a szerető Atyai házba.

 Heriban László

Každoročne prežívame sviatky Veľkej noci 

a  každý veriaci človek by mal vedieť, že sú to 

sviatky zmŕtvychvstania Božieho Syna, nášho 

Spasiteľa a  Vykupiteľa. Avšak z  dejín starozá-

konného vyvoleného národa vieme, že aj oni 

slávili sviatky Veľkej noci a  sám Pán Ježiš sa 

zúčastňoval na slávnosti veľkonočných sviatkov 

od svojich dvanástich rokov - „Jeho rodičia cho-

dievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné 

sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bý-

valo na sviatky zvykom.” (Lk 2,41-42)

Kde sú teda počiatky Veľkonočných sviatkov?

Tie počiatky nachádzame v  Písme svätom 

Starého zákona v  knihe Exodus, kde sa píše 

o  tom, že egyptský faraón nechcel súhlasiť 

s tým, aby izraeliti priniesli obetu svojmu Bohu 

na púšti - „Potom Mojžiš a Áron išli a vraveli fa-

raónovi. Toto ti odkazuje Pán Boh Izraela: Pre-

pusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť! 

Faraón však odvetil: Kto je Pán, aby som ho po-

čúval a prepustil Izrael? Pána Nepoznám a Izrael 

neprepustím!” (Ex 5,1-2) Aby Boh presvedčil 

Egypťanov, že on je jediný pravý Boh, dopúšťa 

na Egypťanov rôzne skúšky, ktoré poznáme ako 

desať egyptských rán.

A  práve poslednou skúškou pre Egypťanov 

na uznanie Boha Izraelitov za jediného pravé-

ho Boha bola požiadavka Mojžiša na prepuste-

nie národa obetovať Bohu svoje obety. Faraón 

sa tejto požiadavke vzoprel a  vtedy izraeliti 

podľa Božieho nariadenia, ktoré im bolo dané 

prostredníctvom Mojžiša, pripravili v podvečer 

odchodu jednoročného bezchybného baránka. 

Krvou tohto obetného baránka pomazali veraje 

dverí, jedli ho pripravení na cestu - na odchod 

z Egypta do Kanaánu, do zasľúbenej zeme. V tú 

noc krajinou prechádzal anjel smrti a  všetko 

prvorodené - ľudí i  dobytok - usmrtil. Jedine 

v domoch izraelitov nik nezomrel a veraje ich 

vchodových dverí boli natreté baránkovou kr-

vou. V domoch Egypťanov nastal plač, kvílenie 

a strach. Faraón si dal zavolať Mojžiša a Árona 

a povedal im - „Vstávajte! Odíďte spomedzi môj-

ho ľudu, ty aj Izraeliti, a choďte slúžiť Pánovi, ako 

ste si to žiadali!... ...A vyproste aj pre mňa požeh-

nanie!” (Ex 12,31-32)

Táto noc - keď Izraeliti boli vyslobodení 

z egyptského otroctva - sa nazývala Veľkou no-

cou - Pesah - Pascha - Prechod - a baránka, kto-

rého požívali nazývali veľkonočným baránkom. 

Pascha bol hlavný izraelský sviatok a počas se-

demdňovej slávnosti bolo dovolené jesť iba ne-

kvasený chlieb.

Slávnosť Paschy izraeliti slávili aj v dobe Pána 

Ježiša a  mnohí slávia aj dnes. A  práve Pán Je-

žiš sa stal veľkonočným Baránkom, ktorý nás 

zachránil od zajatia života v hriechu a večného 

zatratenia a priviedol do života milosti.

Milovaní, Pán Ježiš sa stal veľkonočným 

Baránkom, ktorého krvou sme boli vykúpení 

a každý, kto Ho bude nasledovať tak, ako izra-

eliti nasledovali Mojžiša bude zachránený od 

otroctva hriechu a večného zatratenia. Ak pla-

vec zachráni topiaceho sa človeka, tento mu 

je vďačný po celý život. Človek sa môže topiť 

v  pracovnej zaneprázdnenosti, v  nedostatku 

fi nancií, vo svojej chorobe, v  zlých medziľud-

ských vzťahoch - ale človek si nikdy nechce pri-

znať, keď sa topí v hriechu.

Pán Ježiš svojim vzkriesením ukazuje na bu-

dúcu slávu, ktorá nás čaká a ktorú môžeme do-

siahnuť ak uveríme jeho vzkrieseniu a budeme 

žiť nový život, život podľa Jeho učenia.

Áno, Veľká noc je oslavou tohto nového živo-

ta, života, v ktorom je semeno neuhasiteľného 

ohňa, ktorý svojim zmŕtvychvstaním zapálil 

Pán Ježiš. A my sa o tento oheň musíme starať, 

vyžarovať ho a zapaľovať ním naše každodenné 

okolie a prostredie, musíme byť veľkonočnými 

mužmi a ženami evanjelia. Lebo iba vtedy budú 

vidieť na našom živote, že sme sa streli so zmŕt-

vychvstaním Pánom a našli sme cestu, ktorá nás 

odvedie do domu nášho nebeského Otca.

 Ladislav Heriban

Hitélet

Pre dušu

Jézus feltámadt és él!

Pán Ježiš vstal z mŕtvych a žije
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Ha jól emlékszem, ilyenkor, a lap megjelenése körüli napok va-

lamelyikén volt (és remélem, van ma is) a pedagógusnap. Ehhez 

próbálom igazítani mai gondolataimat, magam előtt e két régi fo-

tográfi ával.

A nagyobbik a fontos természetesen, a másik, a kisebb, csak a na-

gyobbik keltezésének időpontját hivatott pontosítani. Az 1960-61-

es tanév végén készült egészen biztosan a nagyobb kép is, mivel az 

osztályképen látható, hatodikos osztályfőnökünk, Jánossy Katalin 

csak abban az egy tanévben tanított Naszvadon.

De vegyük sorjában, kiket is látunk a  hátsó sorban balról 

Katzbek Sándor, Dibusz Lajos, Veres Miklós, Marosvölgyi Nándor, 

Kuczman Tibor, Vlahy Jenő, Lakatos Pál, Méry Kálmán, a középső 

sorban ugyanilyen sorrendben Csontos Anna, Zupko Mária, Tóth 

(Németh) Ilona, Jánossy Katalin, Komáromi Éva, Lalák (Vlahy) Er-

zsébet, elől pedig Kánya Gizella, Tóthné Szedlák Teréz, Mordényi 

József iskolaigazgató, Hanzelík Kálmán igazgatóhelyettes, 

Lakatos Pálné és Ács Gizella. Az adott tanév pedagógusi 

kara a helyi magyar iskolában. Több mint fél évszázados 

fotográfi a. Többen a képen lévők közül meghatározó egyé-

niségei a helyi magyar nyelvű oktatás 1950-hez köthető új-

raindításának. Többen a fi atalabbak közül, a közelmúltig 

meghatározó egyéniségei ennek az oktatásnak. A teljesség 

kedvéért hadd tegyem hozzá, hogy talán éppen katona-

idejét tölti ebben az időben Moravcsík Géza, s az ezt kö-

vető években kerül még ide Polgár József, Mészáros Irma 

és Bauer Katalin, valamint Fekete Zoltán és Melinda, akik 

szintén meghatározó pedagógus-egyéniségeivé lettek en-

nek a korszaknak.

A  felsoroltak közül Dibusz Lajos, Csontos Anna, La-

lák Erzsébet és Polgár József tősgyökeres naszvadiak, 

Kuczman Tibor a szomszédos Imelyről nősült ide. Mordényi József 

sokéves ténykedés után visszaköltözött ugyan szülővárosába Lé-

vára, ám a Hanzelík család, Méryék, Lakatosék, Vlahyék, Szedlák 

Terike, Németh Ilonka, majd Moravcsíkék és Feketéék véglegesen 

itt telepedtek meg Naszvadon. De a Kánya család is ide sorolható, 

hisz ők is itt éltek halálukig a községhez tartozó Anyalán.

Nagyon sokszor foglalkoztat az a tény, hogy tudomásom szerint 

Fekete Zoliék voltak az utolsó magyar pedagógus(família), akik 

a községben véglegesen letelepedtek. És jövőre már ennek is pont 

fél évszázada lesz! Úgy érzem, ez a tény mindenképpen elgondol-

kodtató...

Igazságtalan lenne részemről e rövid megemlékezésben bárkit 

is kiemelni, bárkit is előrébb-hátrébb rangsorolni bármilyen kép-

zeletbeli listán a  fotográfi án és a  felsorolásban szereplők közül. 

Nagyon sokan, sajnos, már nincsenek is közöttünk, s a még élők 

is réges-rég túl vannak már aktív pedagógusi pályájukon. Csupán 

annyit bátorkodom mégis leírni, hogy egyéniség volt mindegyik 

a  maga módján, s  elévülhetetlenek az érdemeik naszvadiak ge-

nerációinak lélekjobbításában, ittlétük hosszától függetlenül. Így 

visszanézve, biztosan tudom, nem én vagyok az egyedüli, aki tisz-

telettel és szeretettel gondol és emlékezik bármelyikükre. 

S visszatérve néhány rövid gondolat erejéig még 

a  kisebbik képre. Bár a  mi hatodikos osztályké-

pünkről van szó, messze nem a személyes hiúság 

téteti velem ezen emlékezés keretében a  másik 

mellé. Egyrészt, mint már fentebb jeleztem, a pe-

dagógustabló születésének időpontját volt szándé-

kom vele elsősorban igazolni. Aztán akarva-aka-

ratlanul, minél tovább forgattam, eszembe jutott 

vele kapcsolatban egy, úgy vélem, nagyon fontos 

dolog: sorra vettem a képen látható egykori osz-

tálytársaimat (sajnos, az élet kegyetlen, közülük is 

már csak emlékezni tudunk jó néhányukra), s úgy 

ítélem, senki sem hiányzott közülünk a fényképe-

zés napján.

Megszámoltam magunkat, huszonnyolcan va-

gyunk a képen Jánossy Katalin osztályfőnökünket 

körbefogva. Mi voltunk a VI. B osztály, ami azt is 

jelenti, hogy létezett egy párhuzamos VI. A osz-

tály is, lényegében hasonló létszámmal. Vagyis, 

hatvan tanuló egy évfolyamban (és minden évfolyam két párhuza-

mos osztállyal)! Nem tudom pontosan a magyar iskola mai hato-

dik osztályának pontos létszámát, de ismereteim szerint a fentebbi 

létszám harmadánál nemigen lehet több... Valami tehát nagyon 

elromlott az elmúlt évtizedekben... Valamit nagyon elrontottunk...

Ilyenkor, Pedagógusnap táján

Naszvadiak...
Mottó:

„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fi át megbecsülésével 

megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”        (Makovecz Imre)

Németh Gyula:
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A farsangi báli szezon 

még nem ért véget, a gázóra 

sebessége még nem lassult 

a  nagy hideg miatt, aktivis-

táink már javában végzik 

feladataikat. Míg a  társadal-

mi munkát vállaló csoport 

egyik fele Dunaszerdahelyen 

készíttette elő és bonyolította 

le a  Harmónia - Szlovákiai 

Magyar Zenei Díj díjátadó-

ját, addig népművészeink 

Nagyigmándon képviselték 

szervezetünket és természe-

tesen községünket.

Már több éve, egyre na-

gyobb létszámban veszünk 

részt a testvértelepülésünk 

által szervezett Mátyás-napi 

Tavaszváró Néptánc fesztivá-

lon, ahol már reggel 9 órakor 

kezdetét veszi a  fellépések 

sorozata. A  délelőtt a  gyer-

mekműsoroké volt, itt lépett 

fel Bánházi Dóra, aki népda-

lokat énekelt, a  Kis Pettyem 

néptánccsoport, a  Kis Viza 

citerazenekar és a  Pettyem 

néptánccsoport.

A  délutáni műsorrész 

a  felnőtteké volt. A  Búzavi-

rág férfi , női és vegyes ének-

lőcsoporton túl a  Sústya és 

a  Viza citerazenekaraink 

mutatták be éppen legújabb 

repertoárjukat, majd a  ren-

dezvény velejárója, a  hagy-

más zsíros kenyér és persze 

mellé nagyigmándi bor el-

fogyasztása után hazatértek, 

újabb élményekkel feltöltőd-

ve.

A  fenti szövegben vasta-

gon szedett „Kis Viza citera-

zenekar” egy újabb remény-

sége közösségünknek. 2013 

a  gyarapodás éve, ez már 

biztos, hiszen eggyel több 

a  népművészeti csoport, 

amely fi atalsága ellenére már 

túl van az első, nagy sikerrel 

Hol jártunk, mi történt az elmúlt 
időszakban?
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abszolvált fellépésen. Újabb reménység és újabb adag hit 

az optimistán gondolkodóknak, hogy van értelme a ren-

geteg munkának, van remény, hogy csodálatos magyar 

kultúránk, benne népi hagyományaink, fennmaradhatnak 

a jövő nemzedékének. -DoRo-

Támogassa adójának 2%-ával 
a Csemadok Alapszervezet Naszvad 

munkáját!
Bővebb információ és a nyomtatványok 

az Egészségügyi Központ előtti újságárusnál.

ZO Csemadok Nesvady

Obchodná 7

946 51 Nesvady

IČO: 36110922

Köszönjük, 

hogy döntésével megtisztel bennünket!
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Konečne jarné prázd-

niny! A ako ich najlepšie 

odštartovať? No predsa 

lyžovačkou, na ktorú sa 

už tak dlho tešili nielen 

deti a tínedžri, ale aj ve-

dúci v YMCA. Opäť sme sa vybrali na 5 dní 

na Donovaly (3.-8. marec 2013).

Tohto roku nás bolo spolu 30 

a aj preto sme sa rozhodli pre väč-

šiu chatu, na ktorej sme ešte nikdy 

neboli. Keď sme na ňu v  nedeľu 

predobedom konečne dorazili, 

čakalo nás milé prekvapenie. Cha-

ta bola naozaj pohodlná, útulná 

a  ako stvorená na spoločné prí-

jemné chvíle. Pred večerou sme si 

stihli všetci na svahu odskúšať lyže 

a začiatočníci sa ponorili aj do tajov pluho-

vania, brzdenia, ale aj pádov...

Naostro sme odštartovali v  pondelok. 

Lyžovali sme sa každý deň až do štvrtka 

večera. Napriek miernemu otepleniu sme 

mali dostatok snehu - aj na večerné sán-

kovanie a  guľovanie. Vďaka trpezlivosti 

vedúcich a  odhodlanosti začiatočníkov sa 

všetci naučili lyžovať, dokonca niektorí aj 

snowboardovať.

Naša ymkárska lyžovačka je povestná 

najmä výbornou stravou - šunky, klobásky, 

domáce koláče a  výborným programom. 

Vždy po teplej večeri sme sa zišli, aby 

sme sa spolu zahrali a  zasmiali. Voľný 

čas sme trávili spoločenskými hrami, 

ručnými prácami a  rozhovormi. Ráno 

sme si zaspievali a  vedúci mali pripra-

venú každý deň zaujímavú tému. Tento 

rok sme sa zamerali na hodnoty a život-

ný štýl, ktorí vedú mladí ľudia. Veríme, 

že sa naozaj každý mohol nad svojim ži-

votom zamyslieť a že ho má túžbu prežiť 

zmysluplne.

Lyžovačka sa skončila. Už sme všetci 

doma. V  mysli nám však navždy zostanú 

výroky a usmiate tváre vašich skvelých detí, 

ktoré najviac dotvárali atmosféru lyžovač-

ky. Veď práve o  tom by mala byť práca 

s deťmi a mladými v YMCA - spolu zaží-

vať chvíle, keď život „dáva viac”, aby sme 

sa mali silu povzbudiť a pomôcť si, keď sa 

život zdá byť ťažším.

PS: Tešíme sa na Vás všetkých na ďalšej 

lyžovačke! Mgr. Aneta Pinkeová,

YMCA Nesvady

Aňala, Andovce, 

Bánov, Beckov, 

Bratislava, Búč, 

Dolný Ohaj, 

Dubník, Dulovce, 

Dunajská Streda, 

Galanta, Gbelce, 

Hurbanovo, Hybe, 

Imeľ, Iža, Karlová, 

Kolárovo, Kysak, 

Ľubica, Nána, 

Neded, Nesvady, 

Nitra, Nováky, 

Nové Zámky, Okoč, 

Pribeta, Rimavská 

Sobota, Stará Gúta, 

Tajov, Trstín, 

Veľké Kosihy, 

Zlaté Klasy

Spoznaj Európu 
s YMCA Nesvady

...máš chuť stretnúť sa s mladými ľuďmi 

z iných krajín, spoznať ich krajinu a kultú-

ru a diskutovať o spoločne vybranej téme? 

Potom sú nasledujúce riadky určené práve 

pre Teba.

Program Mládež v  akcii je grantovým 

programom Európskej únie a je určený pre 

všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 

30 rokov, ako aj mládežníckych pracovní-

kov. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, 

ktorí chcú byť aktívni, chcú cestovať, spo-

znávať nových ľudí z celej Európy a sveta, 

nadviazať nové priateľstvá, vyjadrovať svoj 

názor, získať nové poznatky a  zručnosti, 

ktoré im v  budúcnosti pomôžu presadiť 

sa. Chceš vedieť viac? Klikni na www.mla-

dezvakcii.sk alebo www.iuventa.sk.

YMCA Nesvady je od roku 2006 zapo-

jená do programu „Mládež v akcii”. Máme 

akreditáciu na hosťovanie a  vysielanie 

mladých ľudí do zahraničia. V rámci tohto 

programu môžu záujemcovia vycestovať 

do zahraničia ako dobrovoľníci, zúčastniť 

sa krátkodobých medzinárodných výmen 

a školení. 

Doteraz zrealizované projekty: 

-  počas 6 rokov sme hosťovali 13 dobro-

voľníkov zo zahraničia (Európska dob-

rovoľnícka služba - EDS)

-  dve dobrovoľníčky sa zúčastnili EDS 

v Nemecku a na Islande

-  zorganizovali sme dve medzinárod-

né mládežnícke výmeny v  Nemecku 

a Anglicku

-  účasť na medzinárodných tréningoch 

a  školeniach v Nemecku, Česku a Ru-

munsku

Viac informácií o  súčasných zahranič-

ných projektoch a ponukách získate v kan-

celárii YMCA Nesvady. 

Kontakt: 035/76 92 677, 

ymca@ymca-nesvady.sk

Mgr. Aneta Pinkeová,

projektový manažér

Lyžovačka s YMCA – to je vždy zážitok!

Mestá a obce Slovenska
Y H I S O K É K Ľ E V A N Á N

A R T I N O V Á K Y M Č O K O

A I T A J O V T B Á N O V I V

I M E Ľ C O A A T E B I R P É

S A V A L S I T A R B Ú Č L Z

O V O R Á L O K Y O S V S L Á

O S A E C V O L U D J T A E M

V K T E C V O D N A A T Í N K

O Á N E D E D S H R É V K N Y

N S A A Ž I Á O Á K K A S Y K

A O L N E A Ý G L H Y B E E Í

B B A S L N Ú A E C L E B G N

R O G A L T S V A V O K C E B

U T Ň O A Y D A C I B U Ľ Y U

H A D E R T S Á K S J A N U D
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N
apjainkban már a szakma is egyetért azzal a ténnyel, hogy 

szükség van a  zenei elismerés ilyen jellegű kimutatására, 

mint ahogyan azt a  „Harmónia - Szlovákiai Magyar Ze-

nei Díj”-nak köszönhetően immáron második alkalommal sikerült 

a nagyközönség elé tárni. A szakma azzal is egyetért, hogy az elkö-

vetett több apró hiba ellenére is sikerült minőségileg megszervezni 

a díjátadó gálaműsort, ezúttal Dunaszerdahelyen a Városi Művelődési 

Központban 2013. február 23-án, több mint 100 

szereplő és több mint 500 néző részvételé-

vel. A  gálaműsort követő fogadáson 

megfogalmazódott és elhangzott 

vélemények, a  különböző újsá-

gokban megjelent cikkek, szinte 

mind arról árulkodnak, hogy 

a  rendezvény jó úton halad 

a  „legmagasabb zenei fórum” 

megnevezés kiérdemlése felé.

Mi is történt 2013. február 

23-án Dunaszerdahelyen? Nagy 

érdeklődés és izgalom 

a  nézőtéren elhe-

lyezkedő jelöltek és 

hozzátartózóik kö-

rében, akik csak 

annyit tudtak 

az eredmények-

ről, hogy a  legjobb 

öt közé sorolódtak 

a  gálaműsort megelőző 

kuratóriumi kiértékelés-

ben. Majd kezdődhetett 

a  műsor, 15 perces csúszás-

sal ugyan, de ekkorra már telt 

ház előtt hallhatták a  jelenlévők 

Lőrincz Aranka csodálatos hang-

ját, amely hangosítás nélkül is betöltötte a  Városi Művelődési Köz-

pont színháztermét, és hangosítás nélkül is méltó kezdésnek bizonyult 

a 2013-as Harmónia-díj díjátadó gálaműsorának.

A népzenei kezdés után színpadra lépett még a Buzitai citerazene-

kar, Lakatos Róbert és a Rév zenekar a vendég Malek Andreával, a ko-

máromi Gaudium vegyes kórus, Gyöpös Krisztina zongoraművész, 

a Kor-Zár együttes, majd St. Martin szopránszaxofonnal, pánsíppal. 

Ott volt az Erich Boboš Procházka & Marek Wolf duó, ők a szlovák 

zenei élet kiválóságai címmel bármikor illethetőek és felejthetetlen 

perceket szereztek a  közönségnek, akárcsak a  História együttes és 

Ferenczi György vendégzenész, akik az estét lüktető műsorukkal zár-

ták. A műsort Gál Teodóra és Fazekas Dániel, Fada vezette, és amikor 

nyilvánosságra hozták az egyes díjak tulajdonosait, örömköny-

nyek és ováció kísérte az bejelentéseket.

2013-ban „A  legjobb fi atal muzsikus díja” elismerést 

Bertók Tibor kapta, a  legjobb énekes vagy szólista dí-

ját Vadkerti Imre, a  legjobb hangszeres muzsikus dí-

ját Emmer Péter, a  legjobb zenekar (együttes, csoport 

illetve csapat) díját a  Kicsi Hang együttes, 

a  legjobb fi atal népzenész díját Pusko Már-

ton, a  legjobb énekes vagy szólista díját 

népművészet kategóriában Korpás Éva, 

a  legjobb zenekar vagy csoport díját 

népzene kategóriában pedig a  Ritka 

Magyar Folk Band érdemelte ki. 

Az év dala kategóriában Korpás 

Éva „Elindultam hosszú útra” 

című dala nyert fölényesen, 

míg az életműdíjat idén Ág Ti-

bor vehette át.

A  legmeghatóbb talán az élet-

műdíj átadása volt, amikor is Ág Tibi 

bácsi tolószékben ülve köszönte meg 

az elismerést és megénekeltette a  kö-

zönséget az egyik saját maga által gyűjtött 

népdallal.

A műsor után még órákig közvetlen beszélgetések folytak a kürti, 

a madari, a bátorkeszi és a szentpéteri szőlők nedűjének fogyasztása 

mellett. Majd ahogyan az lenni szokott, a több napos előkészületeknek 

köszönhető bő 2 órás műsornak és az azt követő perceknek is vége 

szakadt, és csak az emlékek, a  felvételek és az írott szó marad meg. 

A szervezők, melyek döntő többsége ismételten a Csemadok naszvadi 

szervezetének aktivistái voltak, kicsit fáradtan, ám elégedetten hagy-

ták el a dunaszerdahelyi művelődési központot. A szűkebb taglétszá-

mú főszervezői csoport, ha nem is rögtön, de hamarosan elkezdi majd 

a  2014-es Harmónia-díj szervezését, melynek díjátadójára jövőre 

a Kassai Th ália Színházban kerül sor, ahol folytatódik a hagyományte-

remtés, hogy létrehozzuk Felvidék legmagasabb szintű zenei fórumát.

 -DoRo-
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Fašiangové obdobie od Troch kráľov ponúka na výber množstvo plesov, 

bálov a ani tento rok to nebolo inak. Ako tradične, poslednou zábavou 

v tomto období bola Valentínska rodičovská zábava, ktorá sa konala 16. 

februára 2013 v Miestnom kultúrnom stredisku v Nesvadoch. Pri vchode 

sa ponúkala pálenka na povzbudenie dobrej nálady. Valentínsku rodi-

čovskú zábavu slávnostne otvorila predsedkyňa rodičovského združenia 

Mária Zuberová. Privítala pedagogický zbor, milých rodičov a priateľov 

školy. To, že zábava sa niesla v duchu Valentína sa už stalo tradíciou. Pred-

sedkyňa vyslovila prianie, aby Nás motív sviatkov - láska a porozumenie 

sprevádzali každodenným životom. K  tomuto prianiu sa pridali aj žiaci 

našej školy krátkym kultúrnym programom. Ako prví vystúpili deti z ta-

nečnej skupiny Čalamáda v rytmickom klobúkovom tanci pod vedením 

vychovávateľky I. Procházkovej. Bývalí žiaci našej školy zatancovali vie-

denský valčík, ktorí sa naučili pod vedením Viktora Vadkertiho z Taneč-

nej školy ViVa z  Nových Zámkov v  rámci kurzu spoločenských tancov 

a správania sa. Na záver žiaci 9. ročníka a Čalamáda zatancovali moderný 

tanec Gangnam style. Predsedkyňa RZ poďakovala za pomoc, podporu 

a ochotu pri organizovaní rodičovskej zábavy svojmu výboru. Bez nich 

a bez príspevkov našich skalných a štedrých sponzorov by úroveň zábavy 

nedosahovala danej prestíže.

A celkom na záver odznela krátka osobná úvaha.

V tomto školskom roku končí funkčné obdobie predsedkyne RZ, kto-

rá Valentínsku zábavu organizovala. Poďakovala riaditeľke školy PaedDr. 

Silvii Hlavačkovej, pedagogickému zboru, výboru RZ a všetkým priate-

ľom školy, ktorí ju funkciou po dlhé roky sprevádzali, pomáhali jej, radili 

a podporovali jej kroky, rozhodnutia a povzbudzovali ju. Ďakovala im za 

dobre mienené rady, spoluprácu a silu, bez ktorej by tak náročnú prácu 

nezvládla. Do ďalších rokov im popriala hlavne veľa zdravia, neutíchajúci 

elán pri riešení každodenných školských problémov, veľa osobných i pro-

fesionálnych úspechov a radosť z dobre vykonanej práce. 

Na záver popriala príjemnú do rána trvajúcu zábavu pod vedením hu-

dobníkov Mátyusovcov.  Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Bc. Mária Zuberová

Keď sa povie 
detský karneval...

Maškarný ples

Deti v Materskej škole-Óvoda na Sládkovičovej ulici 2 v Nesvadoch sa 

premenia na princezné, princov, spidermanov, kovbojov, pirátov, nindža 

korytnačky, víly, čarodejníkov, príšerky, potvorky a milé zvieratká, aj ne-

bezpečné šelmy.

Fašiangy sú príležitosťou, kedy si spolu s deťmi, samozrejme, primerane 

ich veku, opäť pripomíname zvyky a tradície našich predkov. Sú jednou 

z najobľúbenejších aktivít, ktoré materská škola v rámci školského vzdelá-

vacieho programu a regionálnej výchovy organizuje. 

Celé sa to u nás začína tematickým zameraním na fašiangy. Pani učiteľky 

si v predstihu naplánujú drobné aktivity na celý týždeň. Okrem ľudových 

básní, hovoridiel (A tam hore na komíne) a piesní (Fašiangy, Turíce; Po-

kapala na salaši slanina), ktoré si odriekavame a spievame, sa rozprávame 

o zvykoch a tradíciách a o tom, čo vlastne fašiangy symbolizujú, prečo sa 

tradujú, čomu predchádzajú. Počas predchádzajúcich rokov sme si do ma-

terskej školy prizývali aj ľudových remeselníkov, ktorí deťom predviedli, 

akými činnosťami trávili naši predkovia dlhé zimné večery. Deti so záuj-

mom sledovali pletenie košíka z prútia, driapanie peria, výrobu košíkov zo 

šúpolia, brka z husacieho peria a aj korbáčika z vŕbového prútia. Samozrej-

me, že si všetky činnosti mohli aj vyskúšať. Škoda, že sa táto milá tradícia 

v posledné roky akosi opomenula a z ročného plánu školy sa vytratila.

Pani učiteľky ich nahrádzajú inými - modernými aktivitami. Deti pra-

cujú zo slaným cestom, „pečú” šišky, fánky; rôznymi výtvarnými techni-

kami si vyrábajú škrabošky, masky, z vŕbového prútia pletú slniečka a vy-

tvárajú ozdobné venčeky.

Termín konania detského karnevalu je vždy vopred zverejnený, aby mohli 

rodičia v predstihu zabezpečiť pre svoje ratolesti pekné masky. A veru v deň 

„D” o ne skutočne nie je núdza. Pozrite si naše fotky a pokochajte sa kre-

ativitou a zaujímavými nápadmi našich rodičov. Rodičia sú aj aktérmi po-

hostenia detí. Staré mamy nás každý rok prekvapia niečím tradičným. Aj 

tento rok pre nás upiekli fánky, šišky a mamičky pridali kúsok kulinárskeho 

umenia zo súčasnosti a na stoloch sa nám objavili chutné muffi  ny.

Kultúrnou vložkou v deň karnevalu je už druhý rok prítomnosť šašov. 

13. februára 2013 - v deň karnevalu nás v materskej škole, na podnet pani 

učiteľky Gabiky Kovácsovej, navštívila šaška Ildikó. Svojou gitarou zavie-

dla deti do rozprávkovej krajiny a v nej spoločne hľadali chorého kocúri-

ka, bojovali a nakoniec zvíťazili nad zlou ježibabou, aby so spevom a za 

sprievodu gitary si mohli povedať, že „dnes nám bolo v škôlke fajn”.

 Bc. Dana Molnárová, učiteľka MŠ

Prišiel február a s ním aj čas zábav a radosti. Naša škola dňa 22. febru-

ára zopakovala každoročnú tradíciu maškarného plesu, ktorý sa konal 

v Miestnom kultúrnom dome v Nesvadoch.

Deti prišli preoblečené za rôzne rozprávkové bytosti, zvieratá, rastliny, 

veci, ale i profesie. Bolo vidieť, že si pri výbere masky dali záležať, využili 

svoju kreativitu a fantáziu. Počas promenády porota vyberala tie najkraj-

šie, najoriginálnejšie, najnápaditejšie masky. Neurčovalo sa 1. miesto, ale 

vybralo sa dvadsať masiek, ktoré dostali cenu. Okrem jednotlivcov sa oce-

nili i skupinové masky.

Každá maska bola odmenená malým darčekom, ktorý venovalo Rodi-

čovské združenie pri ZŠ. V sále panovala výborná nálada, všetci tancovali 

a zabávali sa. Pre deti bola pripravená bohatá tombola. 

Deti si z tohto príjemného predpoludnia odniesli dobrú náladu, radosť 

a pekný zážitok. Mgr. Zuzana Račeková

Foto: Mária Zuberová

našej školy krátkym kultúrnym programom Ako prví vystúpili deti z ta

Valentínska rodičovská zábavaValentínska rodičovská zábava
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Hodnotenie činnosti samosprávy obce Nesvady za rok 2012
Na obecnom zastupiteľstve dňa 28. februára 2013 som podal rozsiahlu 

správu o činnosti obce Nesvady a plnení úloh prijatých v programe hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2012. Dovoľte, aby som z obsa-
hu tejto správy pre informáciu čitateľov uviedol niektoré podstatné údaje 
o dosiahnutých výsledkoch ne jednotlivých úsekoch činnosti.

1. Hospodárenie obce
V roku 2012 obec hospodárila s rozpočtom vo výške 4.371.687,20 eur. 

Zabezpečili sme bezproblémový chod obce, naďalej sme zveľaďovali ma-
jetok obce - v rámci investičných akcií, rekonštrukcií a opráv sme prein-
vestovali hodnotu 2.199.221 eur. Realizovali sme nasledovné investičné 
akcie: Bytový nájomný dom 18 bytov, blok B v hodnote 572.727 €; Rekon-
štrukcia základnej školy - dokončenie - 407.433 €, Ekodvor a kompostá-
reň - 477.139 €; Pro Future, revitalizácia centra obce - 692.286 €; Plynovod 
a 2 ks prípojky pre 18 bytov blok B - 3.352 €; MŠ Hurbanova - vyhotove-
nie novej žumpy - 2.678 €; Rekonštrukcia galérie na poschodí kultúrneho 
domu - 6.170 €; Prístrešok na miestnom cintoríne v Aňale - 6.400 €; Opra-
va vonkajšej fasády budovy obecného úradu - 7.500.- €; Oplotenie starej 
skládky odpadov - 2.800 €; Pamätný kameň obce Nesvady - 20.736 €.

Na prípravu nových projektových dokumentácií boli použité fi nančné 
prostriedky vo výške 9.480 eur.

Hospodárenie obce v podmienkach hospodárskej krízy bolo náročné, 
napriek tomu sa nám podarilo uzavrieť hospodársky rok s  fi nančnými 
prostriedkami na účtoch obce vo výške 70.182 €, pričom obec malo k 31. 
decembru 2012 vyrovnané všetky pohľadávky v lehote splatnosti.

2. Sociálne veci
V roku 2012 sa venovala náležitá pozornosť sociálne odkázaným obča-

nom. Poskytli sme jednorázovú výpomoc občanom v hmotnej núdzi v hod-
note 432 €, naďalej sme poskytovali príspevky na stravovanie dôchodcov 
vo výške 1.248 €, na opatrovateľskú službu sme prispeli vo výške 12.069 €.

3. Úsek školstva a telesnej kultúry
a) Školstvo
Prevádzka a riadne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďova-

teľskej pôsobnosti obce Nesvady bolo fi nančne, hmotne a personálne za-
bezpečené v plnej miere.

Náklady obce na školy a školské zariadenia - prehľad
 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012

Spolu: 889.004 € 949.212 € 944.766 € 964.610 €
Výdavky použité na úseku školstva v roku 2012:
Na prevádzku základných škôl a školských klubov poskytnuté 687.468 €
Na prevádzku materských škôl a školských jedální 
bolo použitých celkom 277 142 €
b) Telesná kultúra
Obec významne podporovala aj športový život v obci. Výšku a účel po-

skytnutých prostriedkov možno vyčítať z nasledovnej tabuľky:
Obdobie: r. 2009 r. 2011 r. 2012
Spolu na šport: 36.151 € 27.748 € 27.584 €
Obec okrem vyššie uvedených fi nančných prostriedkov v nemalej mie-

re podporovala šport aj formou poskytovania bezplatných služieb pre 
športové organizácie, pre ŠŠK CVČ (hádzaná) na prevádzku športovej 
haly v hodnote 24.995 €, náklady na prevádzku futbalového areálu pre ŠK 
Nesvady (futbal) v hodnote 19.807 €.

4. Úsek kultúry
Hlavnú činnosť na tomto úseku vyvíjalo miestne kultúrne stredisko, 

kde výdavky za rok 2012 predstavovali sumu 82.424 €, pričom sa realizo-
valo celkom 264 rôznych akcií.

Na verejnoprospešnú činnosť boli poskytnuté fi nančné dotácie na čin-
nosť občianskych združení v hodnote 10.244 €, z  toho pre: ZO Csema-
dok 7.600 €, MZ YMCA 1.014 €, MO Matice slovenskej 715 €, Občianske 
združenie Nesvadčanov 165 €, Jókaiho nadácia 750 €.

5. Podnikateľské aktivity a zamestnanosť
Podľa Obchodného registra SR na území obce má registrované sídlo 

fi rmy celkom 95 právnických osôb, čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast 
o 4 subjekty. Na území obce pôsobí v súčasnej dobe 5 zahraničných fi riem.

Vývoj podnikateľských aktivít fyzických osôb vidieť z nasledovnej ta-
buľky:

Rok 1998 2000 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012

Živnostníci 222 227 320 319 351 327 264 168 171

Súkromne hospod. 
roľníci (SHR)

47 40 26 24 19 18 18 17 17

Otázka nezamestnanosti je premietnutá aj do programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja našej obce, kde sme predpokladali jej postupné zni-
žovanie vplyvom nárastu nových pracovných príležitostí. Súčasný stav je 
zrejmý z prehľadnej tabuľky:

Rok 2003 2005 2007 2008 2009 2011 2012

počet obyvateľov 5.018 4.980 5.013 5.048 5.015 5.030 5.002

počet UoZ 705 379 285 286 452 507 327

miera nezamestnanosti v % 29,3 15,8 11,9 11,6 18,83 20,6 13,34

Z pohľadu pôsobenia výrobných podnikov v našej obci v posledných ro-
koch nebolo registrované hromadné prepúšťanie, resp. zastavenie výroby 
alebo poskytovania vybraných služieb.

Hodnotenie rozvojovej stratégie obsiahnutej v Pláne hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja obce Nesvady
PRIORITA 1: Podpora trvalo udržateľného rozvoja
Projektový zámer č. 1: Vybudovanie kúpeľného a rekreačného centra
V roku 2008 bol odvŕtaný geotermálny vrt hĺbky 1.505 m s preinves-

tovanými nákladmi vo výške 415 tis. eur. V roku 2009 bola vyhotovená 
projektová dokumentácia - Primárny areál kúpeľného centra termálneho 
kúpaliska Nesvady. Obec naďalej hľadá vhodného investora na realizáciu 
kúpeľného a rekreačného centra.

PRIORITA 2: Ochrana životného prostredia
Projektový zámer č. 1: Ekodvor a kompostáreň Nesvady
Stavba bola dokončená a  skolaudovaná v  júli 2012. Celková hodnota 

diela je 557 tis. eur.
Projektový zámer č. 2: Nesvady - rozšírenie kanalizácie
Stavba pozostáva z vybudovania kanalizačnej siete o dĺžke cca 22 km. 

V súčasnosti stále prebieha proces verejného obstarávania na výber dodá-
vateľa stavby. Plánuje sa realizácia z fondov EÚ. Celkové náklady projektu 
činia cca 12 mil. eur.

Projektový zámer č. 3: Rekultivácia skládky odpadov
Zámerom projektu je rekultivácia jestvujúcej starej skládky odpadov - 

predpokladané náklady stavby vo výške 107 tis. eur. Financovanie projek-
tu sa predpokladá v rámci fondov EU.

PRIORITA 3: Investície do občianskej a technickej infraštruktúry
Cieľom tejto priority je prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občian-

skej infraštruktúry v  oblastiach ako sú technická, sociálna, zdravotná 
a  kultúrna infraštruktúra. Zároveň je súčasťou tejto priority aj riešenie 
a zlepšovanie situácie v oblasti bývania.

Koncom roku 2012 bol daný do užívania v poradí už piaty bytový ná-
jomný dom s 18 bytovými jednotkami. V súčasnosti obec disponuje 83 
nájomnými bytmi. V  rámci individuálnej bytovej výstavby bolo v  roku 
2012 skolaudovaných 20 stavieb a bolo vydaných 5 stavebných povolení.

Projektový zámer č. 5: Rekonštrukcia základnej školy Nesvady
Stavba bola skolaudovaná v decembri 2011. Celková hodnota stavby je 

965 tis. eur.
Projektový zámer č. 6: Rekonštrukcia telocvične základnej školy Nesvady
Stavba bola realizovaná v roku 2011 nad rámec projektu „Rekonštruk-

cia základnej školy”. Celková hodnota stavby fi nancovanej z  vlastných 
prostriedkov obce je 42 tis. eur.

Projektový zámer č. 7: Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Hurbanova
Projekt bol realizovaný v roku 2011 s nákladmi vo výške 38 tis. eur.
Projektový zámer č. 8: Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady
Stavba bola skolaudovaná v októbri 2012. Celková hodnota stavby je 

714 tis. eur.
Projektový zámer č. 9: Bytový nájomný dom - 18 b.j. blok B
Stavba bola skolaudovaná v  decembri 2012 s  nákladmi vo výške 669 

tis. eur.
Projektový zámer č. 10: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvet-

lenia v obci
V roku 2010 podala obec žiadosť o nenávratný fi nančný príspevok na 

modernizáciu verejného osvetlenia v obci vo výške 250 tis. eur. O projekte 
zatiaľ nie je defi nitívne rozhodnutie.

Projektový zámer č. 11: Zdravotné stredisko - sanácia a oprava budovy
V roku 2011 sa vypracovala projektová dokumentácia (výmena výplní 

otvorov, zateplenie obvodových múrov a plochej strechy objektu vrátane 
vyhotovenia novej vonkajšej omietky) V  roku 2012 sme podali žiadosť 
o prefi nancovanie z Environmentálny fondu.

Projektový zámer č. 12: Sanácia, oprava a technická modernizácia budo-
vy materskej školy, Ul. Sládkovičova
V roku 2011 sa vypracovala projektová dokumentácia (rekonštrukcia ply-

novej kotolne, výmena výplní otvorov, zateplenie obvodových múrov a plo-
chej strechy objektu vrátane vyhotovenia novej vonkajšej omietky) V roku 
2012 sme podali žiadosť o prefi nancovanie z Environmentálny fondu.

Projektový zámer č. 13: Rekonštrukcia miestnych komunikácií I. etapa
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2007 a rieši rekon-

štrukciu jestvujúcich miestnych komunikácií v dĺžke 3.987 m, predpokla-
daný náklad 600 tis. eur. V súčasnej dobe hľadáme možnosť fi nancovania.

pokračovanie na str. 12.
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Projektový zámer č. 14: Revitalizácia obecného parku
V roku 2012 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 4 tis. 

eur z programu Obnova dediny 2013 na vypracovanie projektovej doku-
mentácie, ktorú obec plánuje v tomto roku vyhotoviť. Projekt bude riešiť 
úpravu obecného parku na Novozámockej ceste (rekonštrukcia chodní-
kov, verejnej zelene, nové prvky drobnej architektúry, atď.)

Projektový zámer č. 15: Sanácia, oprava a technická modernizácia budo-
vy Materskej školy Ul. Hurbanova
V roku 2012 sa vypracovala projektová dokumentácia (zabezpečenie sta-

tiky objektu, výmena výplní otvorov, zateplenie obvodových múrov a plo-
chej strechy objektu vrátane vyhotovenia novej vonkajšej omietky). V roku 
2012 sme podali žiadosť o prefi nancovanie z Environmentálny fondu.

Projektový zámer č. 16: Sanácia, oprava a technická modernizácia budo-
vy športovej haly - časť Športhotel
V roku 2012 sa vypracovala projektová dokumentácia (výmena výplní 

otvorov, výmena strešnej krytiny, zateplenie obvodových múrov a strešnej 
konštrukcie objektu vrátane vyhotovenia novej vonkajšej omietky) s cie-
ľom zlepšenia prevádzkových podmienok budovy a zníženia nákladov na 
prevádzku zariadenia. V súčasnosti prebieha stavebné konanie na povole-
nie stavby. Spôsob fi nancovania stavby zatiaľ nie je doriešený.

Projektový zámer č. 17: Základná škola - rekonštrukcia plynovej kotolne, 
ústredného kúrenia a zdravotechniky
Cieľom projektu bude rekonštrukcia plynovej kotolne a výmena všetkých 

vnútorných rozvodov ústredného kúrenia a zdravotechniky. Vyhotovenie 
potrebnej projektovej dokumentácie zabezpečí obec v roku 2013.

Projektový zámer č. 18: Dom služieb - technická modernizácia stavby
Cieľom projektu bude výmena jestvujúcich kovových výplní otvorov na 

prízemí budovy za plastové a zateplenie budovy. Stavebné úpravy plánuje 
obec vyhotoviť v roku 2013.

Projektový zámer č. 19: Klub dôchodcov - technická modernizácia budovy
Realizácia tohto projektového zámeru je naplánovaná v zmysle PHSR 

na roky 2015 až 2017. Cieľom projektu bude zlepšiť prevádzkové pod-
mienky budovy a tým znížiť výdavky na jej prevádzku.

Aktivita č. 20: STL plynovod a 2 ks prípojky pre 18 b.j. blok B
Stavba bola zrealizovaná v  roku 2012. Bol vyhotovený STL plynovod 

a dve plynové prípojky slúžiace pre „Bytový nájomný dom 18 b.j. blok B” 
s prestavanými nákladmi vo výške 4 tis. eur.

Nová aktivita č. 21: MŠ Hurbanova - vyhotovenie novej žumpy

Z dôvodu nefunkčnosti starého kanalizačného vedenia a jestvujúcej žum-
py sa osadila pre budovu materskej školy nová žumpa s kapacitou 12 m3.

Nová aktivita č. 22: Rekonštrukcia galérie na poschodí MKS
Vytvorila sa menšia sála s kapacitou 60 až 70 miest, ktorá sa bude vy-

užívať na organizovanie menších kultúrnych podujatí s prestavanými ná-
kladmi vo výške takmer 6 tis. eur.

Nová aktivita č. 23: Prístrešok na miestnom cintoríne v Aňale
Z  dôvodu vytvorenia dôstojnejších podmienok pre poslednú rozlúč-

ku so zosnulými sa na miestnom cintoríne v  Aňale vybudoval drevený 
prístrešok pôdorysných rozmerov 8×3,40 m na vykonávanie pohrebných 
obradov s prestavanými nákladmi vo výške 6 tis. eur.

Nová aktivita č. 24: Oprava vonkajšej fasády administratívnej budovy 
obecného úradu

Oprava vonkajšej fasády administratívnej budovy obecného úradu bola 
vykoná v auguste 2012 s prestavanými nákladmi vo výške 8 tis. eur.

Nová aktivita č. 25: Vyhotovenie oplotenia starej skládky odpadov
Z dôvodu neustále sa opakujúceho vynášania smetí na uzavretú starú 

skládku odpadov bolo Verejnoprospešnými službami obce Nesvady v júli 
2012 vyhotovené nové oplotenie dĺžky 220 m s prestavanými nákladmi vo 
výške takmer 3 tis. eur.

Nová aktivita č. 26: Pamätný kameň obce
Pamätný kameň obce (vyhotovený z mramoru priemeru 260 cm) bol 

osadený na centrálnom námestí obce počas realizácie stavby „Pro future, 
revitalizácia centra obce Nesvady” v auguste 2012 s prestavanými náklad-
mi vo výške 21 tis. eur.

PRIORITA 4: Rozvoj občianskej spoločnosti
Cieľom tejto priority je aktivizácia obyvateľstva formou kultúrnych 

a športových podujatí ako aj kontinuálne zvyšovanie participácie obyva-
teľov na dianí v obci.

PRIORITA 5: Podpora rozvoja služieb pre obyvateľov
Cieľom tejto priority je skvalitnenie služieb poskytovaných na území 

obce ako aj zabezpečenie takých, ktoré v súčasnosti absentujú.
Záver
Rok 2012 bol z hľadiska dosiahnutých výsledkov aj napriek pretrvávajú-

cej hospodárskej kríze dobrý. Podarilo sa zabezpečiť ďalší rozvoj obce, naj-
mä v rámci investičnej výstavby. Udržali sme zdravé hospodárenie obce.

Nesvady, 20. februára 2012 JUDr. Jozef Haris, v.r.
starosta obce

A  2013. február 28-i községi képviselő-testületi ülésen terjedelmes 
beszámolót tartottam Naszvad község tevékenységéről és a 2012-ben el-
fogadott gazdasági és szociális fejlesztés területén elfogadott feladatok 
teljesítéséről. Engedjék meg, hogy ebből a beszámolóból idézzek néhány 
alapvető adatot az egyes területeken elért eredményeinkről.

1. A község gazdálkodása
2012-ben községünk 4.371.687,20 eurós költségvetésből gazdálkodott. 

Biztosítottuk a  község zavartalan működését, továbbra is gyarapítottuk 
a  község vagyonát - beruházási projektek, felújításokra és javításokra 
2.199.221 eurót fektettünk be. A következő beruházásokat hajtottuk végre: 
18 bérlakás, B blokk 572.727 € értékben; az alapiskola felújításának be-
fejezése - 407.433 €; Ökoudvar és komposztáló - 477.139 €; Pro Future, 
a  község központjának revitalizációja - 692.286 €; gázvezeték és 2 csat-
lakozás 18 lakás részére a  B blokkban - 3.352 €; Hurban u. óvoda - új 
szennygödör építése - 2.678 €; a kultúrház emeletén található galéria fel-
újítása - 6.170 €; anyalai ravatalozó - 6.400 €; a községháza homlokzatának 
javítása - 7.500 €; a régi szemétlerakat körbekerítése - 2.800 €; Naszvad 
község emlékköve - 20.736 €.

Az új projektdokumentációk kidolgozására 9.480 eurót költöttünk.
A  község gazdálkodása a  gazdasági válságban komoly kihívást jelen-

tett az önkormányzatnak, ám mindezek ellenére sikerült az évet pozitívan 
zárni - a község számláján 70.182 euró volt, és 2012. december 31-éhez 
minden számlát a fi zetési határidő előtt kiegyenlítettünk.

2. Szociális terület
2012-ben kellő fi gyelmet fordítottunk a szociálisan hátrányos helyzetben 

lévő polgárokra. Egyszeri anyagi segítséget nyújtottunk a  rászorulóknak 
432 euró értékeben, továbbra is hozzájárultunk az idősek étkezéséhez 1.248 
euró értékben, és a gondozási szolgálathoz 12.069 euróval járultunk hozzá.

3. Az oktatás és testnevelés területe
a) Oktatás
A  község által fenntartott iskolák és oktatási intézmények működése 

pénzügyi, anyagi és személyi feltételeit teljes mértékben biztosítottuk.

A község költségei az iskolák és oktatási intézmények fenntartására - 
áttekintés

Év 2009 2010 2011 2012
Együtt: 889.004 € 949.212 € 944.766 € 964.610 €
Az oktatásüggyel kapcsolatos kiadások 2012-ben:
Az iskolák és iskolai klubok működésére 687.468 €
Óvodák és iskolai étkezdék működésére 277.142 €
b) Testnevelés
Az önkormányzat jelentősen támogatta a község sportéletét. A támoga-

tás összege és célja a következő táblázatból olvasható ki:
Időszak 2009 2011 2012
Összesen a sportra: 36.151 € 27.748 € 27.584 €
Az önkormányzat a  fent említett pénztámogatáson kívül nem csekély 

mértékben segítette a sportolókat a térítésmentes szolgáltatások igénybe-
vételével, a sportcsarnoknak (kézilabda) 24.995 € értékében, a futballpá-
lya fenntartása a Naszvadi SK részére (futball) 19.807 € értékben.

4. Kultúra
Ezen a területen a fő tevékenységet a helyi művelődési központ végezte, 

melynek a 2012-es kiadása elérte a 82.424 €, amiből 264 különböző ren-
dezvényt szervezett meg.

A  közhasznú tevékenységű civil szervezeteket az önkormányzat 
10.244  €-val támogatta, amiből a  Csemadok helyi szervezete 7.600 eu-
rós, az YMCA 1.014 eurós, a Matica slovenská helyi szervezete 715 eurós, 
a Naszvadiak Polgári Egyesülete 165 eurós és a Jókai Alapítvány pedig 750 
eurós támogatást kapott.

5. Vállalkozói aktivitások és foglalkoztatottság
A cégbírósági nyilvántartás alapján községünk területén 95 céget je-

gyeztek be. Naszvad területén jelenleg 5 külföldi cég tevékenykedik.
A természetes személyek vállalkozásainak fejlődését a következő táblá-

zatban fi gyelhetjük meg:

Naszvad község önkormányzata 2012. évi 
tevékenységének értékelése
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Év 1998 2000 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012

Vállalkozók 222 227 320 319 351 327 264 168 171

Magángazdák 47 40 26 24 19 18 18 17 17

A  munkanélküliség kérdését belefoglaltuk a  község gazdasági és szo-
ciális fejlesztésébe, ahol feltételeztük a munkanélküliség fokozatos csök-
kenését az új munkahelyek teremtésével A  jelenlegi állapot a következő 
táblázatból olvasható ki:

Év 2003 2005 2007 2008 2009 2011 2012

lakosok száma 5.018 4.980 5.013 5.048 5.015 5.030 5.002

álláskeresők 705 379 285 286 452 507 327

munkanélküliség %-ban 29,3 15,8 11,9 11,6 18,83 20,6 13,34

A munkáltatók és a gyártók részéről az elmúlt években nem történt tö-
meges elbocsájtás, nem állt le a gyártás és nem szűntek meg szolgáltatások.

A  gazdasági s  szociális fejlesztés tervében szereplő fejlesztési 
stratégia értékelése
1. PRIORITÁS: A fenntartható fejlesztés támogatása
1. számú projekt: Fürdő- és üdülőközpont kiépítése
2008-ban geotermikus kútfúrást végeztettünk 1.505 m mélyre, melynek 

költsége 415 ezer euró volt. 2009-ben elkészült a projektdokumentáció - 
A  naszvadi termálfürdő elsődleges területe. Az önkormányzat továbbra 
is megfelelő befektetőt keres a fürdő- és rekreációs központ kiépítésére.

2. PRIORITÁS: Környezetvédelem
1. számú projekt: Naszvadi ökoudvar és komposztáló
Az építkezés befejezésére és az átadásra 2012 júliusában került sor. Az 

építkezés összköltsége 557 ezer euró volt.
2. számú projekt: Naszvad - csatornahálózat fejlesztése
Az építkezés egy 22 kilométeres csatornahálózat kiépítéséből áll. Jelen-

leg folyik a közbeszerzési eljárás az építkezés kivitelezőjének kiválasztásá-
ra. A fejlesztésre uniós forrásokat tervezünk felhasználni. A projekt össz-
költsége hozzávetőleg eléri a 12 millió eurót.

3. számú projekt: A hulladéklerakó rekultivációja
A projekt célja a meglévő hulladéklerakó rekultivációja. Feltételezett ár 

107 ezer euró. A projekt fi nanszírozására előreláthatólag uniós forrásokat 
használunk fel.

3. PRIORITÁS: Befektetések a lakossági és műszaki infrastruktúrába
Ennek a prioritásnak a célja a lakossági infrastruktúra javítása és befe-

jezése a következő területeken: műszaki, szociális, egészségügyi és kultu-
rális. Egyben ennek a prioritásnak szerves része a lakásproblémák megol-
dása és javítása.

Tavaly év végén átadásra került az immár ötödik bérház, melyben 18 la-
kás van. A községnek jelenleg 83 bérlakása van. Húsz lakhatási engedélyt 
és öt építési engedélyt adtunk ki 2012-ben.

5. számú projekt: A naszvadi alapiskola felújítása
Az építkezést 2011 decemberében adtuk át, az építkezés összköltsége 

965 ezer euró volt.
6. számú projekt: A naszvadi alapiskola tornatermének felújítása
A felújításra „Az alapiskola rekonstrukciója” projekten felül került sor 2011-

ben. Az építkezés költségeit, 42 ezer eurót, saját forrásokból állja a község.
7. számú projekt: A Hurban u. óvoda gázkazánjának felújítása
2011-ben 38 eurós ráfordítással valósult meg ez a projekt.
8. számú projekt: Pro Future, Naszvad község központjának revitalizációja
A revitalizációt 2012 októberében befejeztük és átadtuk, és erre a célra 

714 ezer eurót költöttünk.
9. számú projekt: Bérház - 18 bérlakás, B blokk
2012 decemberében átadtuk az építkezést, melynek költései 669 ezer 

eurót tesznek ki.
10. számú projekt: A közvilágítás felújítása és modernizációja
2010-ben a község vissza nem térítendő anyagi támogatást kérvényezett 

a közvilágítás modernizációjára 250 ezer euró értékeben. A támogatásról 
még nem született végleges döntés.

11. számú projekt: Egészségügyi központ - helyreállítás és javítás
2011-ben kidolgoztuk a projektdokumentációt (nyílászárók cseréje, a kül-

ső falak és a lapos tető hőszigetelése, beleértve az új külső vakolatot). 2012-
ben refi nanszírozási kérelmet nyújtottunk be a Környezetvédelmi Alaphoz.

12. számú projekt: A Sládkovič u. óvoda épületének helyreállítása, javítá-
sa és műszaki modernizációja
2011-ben kidolgoztuk a  projektdokumentációt (a  gázkazán felújítása, 

nyílászárók cseréje, a külső falak és a lapos tető hőszigetelés, beleértve az 
új külső vakolatot). 2012-ben refi nanszírozási kérelmet nyújtottunk be 
a Környezetvédelmi Alaphoz.

13. számú projekt: A helyi utak felújításának I. szakasza
A  projektdokumentációt 2007-ben dolgoztuk ki és a  meglévő 3.987 

méteres helyi útszakasz felújításával foglalkozik, 600 ezer eurós kiadással 
számolva. Jelenleg megfelelő fi nanszírozási módot keresünk.

14. számú projekt: A községi park revitalizációja
2012-ben 4 ezer eurós támogatást kérvényeztünk a Község megújítása 

2013 programnál a projektdokumentáció kidolgozására, amit az önkor-
mányzat idén tervez kidolgozni. A projekt magába foglalja majd az Ér-
sekújvári úton található községi park módosítását (járdák, zöld területek 
felújítása, új elemek elhelyezése, stb.)

15. számú projekt: A Hurban u. óvoda épületének helyreállítása, javítása 
és műszaki modernizációja
2012-ben kidolgoztunk a projektdokumentációt (az épület statikájának 

biztosítása, nyílászárók cseréje, a külső falak és a lapos tető hőszigetelése, 
beleérte az új külső vakolatot). 2012-ben refi nanszírozást kérvényeztünk 
a Környezetvédelmi Alapból.

16. számú projekt: A  sportcsarnok - Sporthotel részének helyreállítása, 
javítása és műszaki modernizációja
2012-ben kidolgoztuk a  projektdokumentációt (nyílászárók cseréje, 

tetőcsere, a külső falak és a tető hőszigetelése, beleértve az új vakolatot) 
a működtetési feltételek javítása és a fenntartási költségek csökkentésének 
fi gyelembevételével. Jelenleg folyamatban van az építési engedély kiadása. 
Az építkezés fi nanszírozása egyelőre nincs megoldva.

17. számú projekt: Alapiskola - a gázkazán, a központi fűtés és a vízve-
zetékek felújítása
A projekt célja a gázkazán felújítása, a központi fűtés belső csöveinek 

kicserélése valamint a vízvezetékek cseréje. A szükséges projektdokumen-
tációt a község 2013-ban biztosítja.

18. számú projekt: Szolgáltatások háza - az épület műszaki modernizá-
ciója
A projekt célja a meglévő fém nyílászárók cseréje az épület földszintjén 

műanyag nyílászárókra és az épület hőszigetelése. Az építkezési munkála-
tokat a község 2013-ra tervezi.

19. számú projekt: Nyugdíjasok klubja - az épület műszaki modernizá-
ciója
A projekt megvalósítására a Gazdasági és szociális fejlesztés program 

keretében 2015 és 2017 között kerül sor. A projekt célja az épület műkö-
dési feltételeinek javítása és egyben a fenntartási költségek csökkentése.

20. számú aktivitás: gázvezeték és 2 db csatlakozás 18 bérlakás részére 
a B blokkban
Az építkezésre 2012-ben került sor, elkészült a gázvezeték és a 2 db csat-

lakozás a „Bérház 18 bérlakással B blokk” részére 4 ezer eurós költségen.
21. számú új aktivitás: Hurban u. óvoda - új szennygödör építése
Mivel a régi szennyvízcsatorna és a szennygödör már nem működött, 

ezért az óvoda elé elhelyeztünk egy 12 m3-es új szennygödröt.
22. számú új aktivitás: A kultúrház galériájának felújítása
Létrehoztunk egy 60-70 fő befogadására alkalmas termet, mely kisebb 

kulturális rendezvényeknek fog otthont adni. A terem kialakítására 6 ezer 
eurót használtunk fel.

23. számú új aktivitás: Az anyalai ravatalozó előterének befedése
Annak érdekében, hogy méltóbb feltételeket biztosítsunk a végső bú-

csúhoz Anyalán, egy 8×3,40 méteres faszerkezettel befedtük a ravatalozó 
előterét 6 ezer eurós költségből.

24. számú új aktivitás: A községi hivatal homlokzatának javítása
2012 augusztusában javítottuk meg a községi hivatal homlokzatát. A ja-

vításokra 8 ezer eurót költöttünk.
25. számú új aktivitás: A régi hulladék lerakat elkerítése
A folyamatosan ismétlődő szemétkihordás a régi, lezárt hulladéklera-

katra arra adott okot, hogy a közszolgáltatások üzeme 220 méteren új ke-
rítést húzzon fel, ami közel 3 ezer eurójába került a községnek.

26. számú új aktivitás: A község emlékköve
A község emlékkövét (260 cm-es átlójú márványból készült) a főtéren 

helyeztük el a „Pro Future, Naszvad község központjának revitalizációja” 
munkálatai közben 2012 augusztusában. Az emlékkő 21 ezer euróba ke-
rült.

4. PRIORITÁS: A civil társadalom fejlesztése
Ennek a prioritásnak a célja, hogy a lakosságot bevonja a kulturális és 

sport eseményekbe és minél nagyobb létszámban vegyenek részt a község 
életében.

5. PRIORITÁS: A lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejleszté-
sének támogatása
A prioritás célja az egyes szolgáltatások minőségének javítása, valamint 

a most hiányzó szolgáltatások pótlása.
Zárszó
2012 az elért eredmények alapján és a gazdasági válság ellenére is jó-

nak mondható. Sikerült biztosítani a község további fejlesztését, leginkább 
a  befektetések terén. Megtartottuk a  község kiegyensúlyozott gazdálko-
dását.

Naszvad, 2013. február 20., Dr. Haris József, s.k.
polgármester
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2013. február 16-án Naszvadon a Naszvadi Birkózó Klub szervezésében 

került megrendezésre a  nagyon sikeres Nemzetközi meghívásos kötött-

fogású gyerek- és diák birkózó verseny, melyen részt vettek a Komáromi 

járás birkózó klubjai is - a rendező Naszvadi BK, Komáromi Spartacus BK, 

Komáromi Birkózó Sport Klub, Madari BK és a Gútai Birkózó Sport Klub.

A naszvadi versenyen Szlovákia, Csehország, Magyarország, Románia, 

Szerbia, Horvátország, Moldova, Ukrajna és Lengyelország meghívott bir-

kózóklubjai vettek részt, melyeket 142 gyerek és diák korosztályú birkózó 

képviselt. Büszkeséggel töltött el minket, hogy a versenyen részt vettek Ki-

jevből a Birkózó Akadémia birkózói is.

A Komáromi járás birkózó klubjai remekül szerepeltek, hisz 7 arany-, 

6 ezüst- és 9 bronzérmet harcoltak ki. A hazai versenyzők közül Turančík 

Anett a lányok versenyében magas színvonalú birkózása emelkedett ki és 

a megérdemelt 1. helyen fejezte be a versenyt.

Érsek Róbert a  85 kg súlycsoportban bi-

zonyult a  legjobbnak, de a  többi ifj ú birkó-

zópalántát is dicséret illeti teljesítményükért, 

a győzni akarásért és harciasságukért.

A nagyon színvonalas nemzetközi birkózó 

versenyen a Naszvadi BK birkózói a követke-

ző a következő eredmények érték el:

Csapat verseny (21 csapat):

1. Dorog (HUN) 92 pont 

2. Naszvad (SVK) 41 pont

3. Satu Mare (ROM) 38 pont

5. Madar (SVK) 31 pont

Lányok 2001-2002 korosztály - 39 kg/3:

1. hely: TURANČÍK Anett, Naszvadi Birkózó 

Klub

Gyerek 2006-os korosztály 19 kg/3:

2. hely: STAKOVIČ Máté, Naszvadi Birkózó 

Klub

3. hely: 

TURANČÍK 

Arnold, Naszvadi 

Birkózó Klub

23 kg/3:

3. hely: BÓDIŠ 

Martin, Naszvadi 

Birkózó Klub

33 kg/2:

2. hely: KESZAN 

Márió, Naszvadi 

Birkózó Klub

Gyerek 2002-2003 korosztály 

35 kg/9:

5. hely: KÜRTHY Mátyás, 

Naszvadi Birkózó Klub

47 kg/3:

3. hely GÁL Bence, Naszvadi 

Birkózó Klub

Diák 2000-2001 korosztály 

33 kg/10:

6. hely: KESZI Bálint, Naszvadi 

Birkózó Klub

47 kg/10:

5. hely: TAKÁCS Máté, 

Naszvadi Birkózó Klub

53 kg/9:

8. hely: BORKA Kevin, 

Naszvadi Birkózó Klub

85 kg/3

1. hely: ÉRSEK Róbert, Naszvadi Birkózó Klub

 dr. Kúr Károly,

a Komáromi Spartacus BK elnöke



2013. február 9-én a Naszvadi Birkózó Klub versenyző Madaron részt 

vettek a  Kadét Országos Bajnokságon. A  klubot 

hárman képviselték - 100  kg-os kategóriában Sip-

ka Norbert, 85 kg-os kategóriában szülői és orvosi 

engedéllyel (fi atal korára tekintettel) Érsek Róbert 

és 50 kg-os kategóriában szintén szülői és orvosi 

engedéllyel Borka Kevin. Mindhárom versenyző 

kitűnően szerepelt a bajnokságon, és mindhárman 

dicséretet érdemelnek. A legelőkelőbb helyen Borka 

Kevin végzett, aki csak a döntőben esett ki. Előtte az 

összes 6 mérkőzését megnyerte az idősebbekkel. (i) 

Nemzetközi meghívásos kötöttfogású 
gyerek- és diák birkózóverseny

Naszvadon a nemzetközi diák kötöttfogású birkózó versenyen 7 arany, 6 ezüst és 9 bronzérem 
a Komáromi járás csapatainak.

Érsek Róbert (kékben) - meccs közben, 
az ereményhirdetésnél majd a dobogón
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pozývame Vás na účasť v súťaži, ktorá okrem zábavy ponúka možnosť 

otestovať si Vaše vedomosti o našej obci. Jej témou je totiž história, kul-

túrny, hospodársky a športový život Nesvád, od počiatkov po súčasnosť, 

vrátane niekoľkých zaujímavostí.

Pravidlá sú jednoduché: vo februárovom, marcovom a v aprílovom čísle 

nášho časopisu zverejníme štyri otázky. Odpovede napíšte na aktuálne uve-

rejnený kupón. Nezabudnite napísať vaše meno, adresu a  telefónne číslo, 

a potom do 15. mája kupóny odovzdajte Ľudmile Szabóovej v stánku na 

Obchodnej ulici.

Pozor! Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť iba raz! Losovania sa zúčast-

nia tí, ktorí odovzdali všetky tri kupóny a odpovedali správne na všetky 

otázky.

Dvaja výhercovia získajú týždennú vstupenku na Týždeň umenia 

Tűzvirág 2013. Mená výhercov so správnymi odpoveďami zverejníme 

v májovom čísle Novum Naswod.

Veríme, že sa Vám súťaž zapáči a zúčastníte sa ho v hojnom počte. Že-

láme dobrú zábavu a samé dobré odpovede! Redakcia

három hónapon át tartó játékra invitáljuk Önöket, hogy próbára tegyék 

szülőfalunkról szerzett ismereteiket. A kvíz témája ugyanis Naszvad köz-

ség történelme, kulturális, gazdasági és sportélete, a kezdetektől napjain-

kig, néhány érdekességgel körítve.

A szabályok egyszerűek: lapunk februári, márciusi és áprilisi számában 

4-4 kérdést teszünk fel Önöknek. A három lapból a kérdésekre a választ írják 

rá az adott hónapban megjelentetett szelvényre, majd 2013. május 15-ig 

a névvel, címmel és telefonszámmal ellátott válaszokat adják le az Üzletsor 

utcai újságosnál - Szabó Ludmilla.

Figyelem! Egy személy csak egyszer vehet részt a játékban. A sorsoláson 

az vesz részt, aki mindhárom szelvényt leadta és minden kérdésre helye-

sen válaszolt.

A sikeres megfejtők között két hetijegyet sorsolunk ki a Tűzvirág Művé-

szetek Hete 2013-ra. A nyertesek nevét és a helyes megfejtéseket a Novum 

Naswod májusi számában közöljük.

Bízunk benne, hogy minél többen bekapcsolódnak a játékba. Jó szóra-

kozást és sikeres megfejtést kívánunk! A szerkesztőség

2. forduló kérdései / Otázky 2. kola
1. A község címerében az a hal látható, amelynek révén a múltban Naszvad híre a királyi udvarba is el-

jutott. Melyik halfajtáról van szó? / V erbe obce je ryba, ktorá v minulosti preslávila Nesvady v kráľovskom 

dvore. O ktorý druh ryby ide?

2. A futballegyesület történetében mérföldkőnek számít az 1977/78-as idény, amikor a csapat veretlenül lett járá-

si bajnok. Hány pontot szerzett a lehetséges hatvanból? / Míľnikom v histórii futbalového klubu je sezóna 1977/78, 

kedy mužstvo vyhralo majstrovstvá okresu bez jedinej prehry. Koľko bodov získalo z maximálne možných 60?

3. Iskolánk diákjai 1979-ben a  legjobb női alakítás díjával tértek haza az amatőr színjátszó csoportok 

Dunaszerdahelyen megrendezett országos találkozójáról. Mi volt a  fesztivál neve? / Žiaci ZŠ maď. si 

v roku 1979 odniesli cenu za najlepší ženský výkon z celoslovenského stretnutia amatérskych divadelných 

súborov v Dunajskej Strede. Ako sa festival volal?

4. A háborút követően a mezőgazdasági termelés a termelőszövetkezetben összpontosult, amely 1995-

ben történt átalakulásáig több mint négy évtizeden át működött sikeresen. Melyik évben alapítot-

ták?  /  V  povojnovom období sa poľnohospodárska výroba sústredila do jednotného roľníckeho družstva, 

ktoré vyvíjalo svoju činnosť viac ako štyri desaťročia, až do transformácie v roku 1995. Kedy bolo založené?

játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž * játék * súťaž

Milí čitatelia,Tisztelt olvasóink,

2. kupon/kupón - NN 2013/3.
Válaszok - odpovede:

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

3. ..................................................................................

4. ..................................................................................

Név - Meno: .................................................................

Cím - Adresa: ...............................................................

Telefonszám - Telefónne číslo: ...................................

Fotók: 

Keszi Ferenc
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MEGHÍVÓ
A KultúrKorzó PT 

meghívja Önöket 

egy beszélgetésre a szeretetről, 

szerelemről, szeretkezésről 

MÜLLER PÉTERREL 
2013. április 13-án 19 órakor 

az érsekújvári főtéri Kultúrházba.

Belépő: elővételben 5 €, helyszínen 7 €.

Hirdetés – Inzercia
Eladó vetőgép fogasolóval együtt. Tel.: 

0915/627 954.


Predám sejací stroj s pretlačovacím 

ústrojenstvom. Tel.: 0915/627 954.

Távolmaradás

- A meghívottak közül 
egyedül csak ti nem 
jöttetek el a karácsonyi 
partinkra. Miért maradta-
tok távol?

- Mert a feleségemnek rossz 
volt a hangulata.

- És miért volt rossz 
a hangulata?

- Mert nem akartam magammal hozni.
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Mosolyra fakasztó

ÚJSZÜLÖTTEK – 
VITAJTE MEDZI NAMI

Katarína Kukučková, Vanessa Nagyová, 

Amira Lakatošová, 

Amiel Kelemen, Erik Kelemen



HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK – 
SĽÚBILI SI VERNOSŤ

 Peter Hegedűs –  Tatiana Mézesová, 

 Dušan Bagala –  Mária Simonicsová



ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK – 
OPUSTILI NÁS

Mária Jasečková (86), František Tóth (89), 

Ondrej Kudeláš (52)

Társasági rovat – 
Spoločenská rubrika


