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Naszvadiak fotóversenye Fotosúťaž Nesvadčanov
Sikeresnek mondhatjuk a 2013-as Naszvadi Napok fotóversenyét, melyet
már harmadik éve rendez meg a Helyi Művelődési Központ. Az idén két kategóriában 23 alkotó 69 fotója került a szakmai zsűri elé. A zsűri elnökének Nagy Tivadarnak, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnökének
- elmondása szerint a fotók többsége akár nemzetközi versenyeken is megállná a helyét. Szeptember 14-én a délelőtti órákban megtartott értékelőn,
egyben megnyitón, többen is részt vettek. A diákok kategóriájában Kelemen
Ádám tudhatja magáénak az első helyet, míg Bencsik Csilla a másodikat
és Balogh Orsi a harmadikat. A felnőttek kategóriájában Mlinkovics Erik
büszkélkedhet az első hellyel, Papp Zoltán a második és Holop Mária a harmadik helyen végzett. Többen kaptak különdíjat: Gyürüsi Gábor, Katarina
Kissová mérnöknő, Cintia Dobosiová, Mgr. Viera Nagyová, Pataky Erzsébet, Bc. Marta Asztalosová, Darina Kisjakabová, Sophia Bugányová, Mgr.
Dobosi Henrietta, Kelemen András. A versenyen továbbá részt vettek Betka
Bugányová, Asztalos Pál, Viera Kissová, Kelemen Zoltán mérnök, Németh
Gyula, Dašena Jelenčičová és Július Horváth. A díjakat községünk polgármestere, Dr. Haris József adta át. A verseny helyezettjeinek és résztvevőinek
ezúton is gratulálunk.
HMK

Fotosúťaž Nesvadčanov, ktorá sa uskutočnila už tretí rok, aj tento rok
zožala úspech. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách. Pred porotu sa dostalo
69 diel od 23 súťažiacich. Podľa vyjadrenia predsedu poroty Ing. Tivadara Nagya, ktorý je podpredsedom Svetového združenia maďarských
fotografov, by väčšina diel obstála aj na medzinárodných súťažiach. Na
vyhodnotení a otvorení fotovýstavy dňa 14. septembra sa zúčastnilo nemálo záujemcov. V kategórii žiakov si prvenstvo zaslúžil Ádám Kelemen,
na druhom mieste sa umiestnila Csilla Bencsiková a tretie miesto patrilo
Orsi Baloghovej. V kategórii dospelých sa na prvom mieste umiestnil Erik
Mlinkovics, na druhom Zoltán Papp a tretie miesto získala Mária Holopová. Zvláštne ocenenia dostali viacerí súťažiaci: Gábor Gyürüsi, Ing.
Katarína Kissová, Cintia Dobosiová, Mgr. Viera Nagyová, Alžbeta Patakyová, Bc. Marta Asztalosová, Darina Kisjakabová, Sophia Bugányová,
Mgr. Henriett Dobosi a András Kelemen. Súťaže sa okrem iných zúčastnili: Alžbeta Bugányová, Pavol Asztalos, Viera Kissová, Ing. Zoltán Kelemen, Július Németh, Dašena Jelenčičová a Július Horváth. Ceny odovzdal
starosta obce JUDr. Jozef Haris. Oceneným a účastníkom aj touto cestou
gratulujeme.
MKS

Erik Mlinkovics

Kelemen Ádám

Naszvad, a mi falunk
...ez a cikk más mint a többi...
Nem arról szól, hogy hol voltunk, mit csináltunk...
Arról szól, hogy mit szeretnénk elérni.
Mint minden óvodában ilyenkor szeptemberben, a mi Hurban utcai
óvodánkban is újra kezdődik minden. Új tanév, új gyerekek, új tantervek.
Nem is kezdhetnénk a témakört másként, mint azzal: Hogy hívnak? Hány
éves vagy? Hol laksz? És erre a témára: Hol lakunk?, mi nagy hangsúlyt
fektetünk.
Mivel a nyári szünet alatt minden kisgyerek eljutott közelebbi vagy távolabbi helyre nyaralni, kirándulni vagy egyéb célból, már van valami öszszehasonlítási alapjuk a faluk és városok között. Ezek alapján össze tudják
hasonlítani a látottakat az itthon szerzett tapasztalatokkal.
Hogy saját lakhelyüket még jobban megismerjék és megbecsüljék, egyegy séta alkalmával ismerkednek a falu nevezetességeivel: megtanulják,
milyen irányban található az óvoda, merre fognak iskolába járni, hol a falu
központja, merre van a községháza, a könyvtár, az egészségügyi központ,
a posta, a templom, a szabadidőközpont, a sportcsarnok....
Közben értékelik az épületeket, a körülöttük lévő környezetet, felhívjuk
figyelmüket a tisztaság megóvásának fontosságára, ahol kifejthetik véleményüket és elmondhatják saját tapasztalataikat is (érdemes volna meghallgatni). Mindezeket képekkel, képeslapokkal, régi fotókkal támasztjuk
alá, melyek alapján megismerhetik a falu régebbi és mai arculatát.
A „Mi falunk” témakör nagyon jól illeszkedik a Naszvadi Napokhoz,
amikor is így szeptember elején az egész falu „felpörög”. Ilyenkor (anélkül,
hogy ennek tudatában lennének) a szülők is segítségünkre vannak, hiszen
a gyermekekkel különböző rendezvényeken vesznek részt, kiállításokon,
melyek sok esetben szintén kapcsolódnak a témához, pl. régi fotók a faluról, a falu épületeiről, különböző hagyományokról. Ezeken keresztül is
megtapasztalhatják, hogy fejlődő, szép faluban élünk, ahol nem állt meg

2

az élet a múlt században,
an,
mint esetleg más közzségekben. Mert vannakk
sajnos olyan faluk is,
s,
ahol az utcában alig van
n
kisgyerek, a fiatalok
kénytelenek
külföldön munkát vállalni
(mivel itthon esélyük
sincs), a házak meg

üresen
tátongnak,
ür
és a lakosság elöregszik.
ö
Remélhetőleg
munkánkkal
sikerül
hozzájárulnunk
ahhoz, hogy ha
majd egyszer felnőttként
bárhová
felnő
visz is az útjuk, máshol is öregbítik m
majd falunk jó hírét, és büszkék lesznek arra, hogy Naszvadon nőttek fel.
Legnagyobb örömünkre azonban az szolgálna, ha visszatérve azon
munkálkodnának, hogy a falunk továbbra is virágozzon, gyarapodjon és
fiatalodjon, mi pedig büszkék lehessünk arra, hogy ebben egy pici részünk
talán nekünk is volt.
Hurban u. Óvoda
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Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület 32.
és 33. üléséről

Z 32. a 33. zasadnutia zastupiteľstva

Július 26-án soron kívül ülésezett a képviselő-testület. Az ok: júniusban a kisüzem részére szippantós kocsi lízingjét hagyták jóvá
a képviselők, ilyen szerződést viszont csak a községi hivatal köthet.
Az ügy sürgőssége miatt hívta össze a plénumot Haris József polgármester, aki a napirend második, egyben utolsó pontjában egyúttal
javaslatot tett a tervezett termálfürdő projektjének kidolgozására,
a képviselők elé terjesztve a létesítmény látványtervét is.
A következő ülésre augusztus 22-én került sor. Az első három rendes napirendi pontot - az interpellációkra adott válaszokat, a költségvetés félévi helyzetéről előterjesztett anyagot és a főellenőr munkájáról szóló beszámolót - érdemi hozzászólás nélkül és egyhangúan
jóváhagyta a tizenegy megjelent képviselő.
A kinnlevőségeket elemző negyedéves anyagról szólva Takács Zoltán a pénzügyi bizottság nevében elmondta, hogy a tavalyi év hasonló
időszakához képest egyes területeken javult a behajtás hatékonysága.
Az első egyéb pont a KABELSCHLEPP-SYSTEMTECHNIK Kft.
ingatlanvásárlási kérelme volt. Az érsekújvári cég új gyártócsarnok
építésére alkalmas területet keres a környéken, ezért fordult az önkormányzathoz. A polgármester elmondása szerint a másik két kiszemelt helyszínnel szemben Naszvad esélyei nagyon jók. A képviselő-testület tizenegy igen szavazattal támogatta a felajánlott parcellák
- a régi vágóhíd körüli mintegy két hektáros terület - eladását.
Másodikként Enes Faiki beadványáról tárgyaltak a képviselők.
A fagylaltozót üzemeltető vállalkozó arra kérte az önkormányzatot,
hogy a jelenleg érvényes és másfél év múlva lejáró bérleti szerződését
2018-ig hosszabbítsa meg. A kérelmet csak négy képviselő támogatta, így a szerződés 2015. február 28-ig marad érvényben.
Ezután két azonos tárgyú kérvény ügyében született határozat.
Dobosi Henrietta és Helena Rajkóová egyaránt az egészségügyi központban szeretne helyiséget bérelni, hogy ott irodát, illetve kozmetikai szalont nyisson. A képviselők évi 22 euró/nm bérleti díjat hagytak
jóvá a két kérelmezőnek, öt és három éves időtartamra.
A következő napirendi pont a Vision Invest Kft. által kezdeményezett ún. memorandum volt. A zsolnai cég geotermális erőmű építéséhez szeretné megnyerni a falut, ezért terjesztette az önkormányzat elé az együttműködési nyilatkozatot. A MKP képviselőcsoportja
szerint a felvázolt üzleti modellek alapján nem biztosítható a község
megfelelő beleszólása a leendő vállalkozás ügyeibe. A polgármester
módosító javaslata nyomán végül köztes megoldás született, amely
egyelőre nem zárja ki sem a közvetlen telekeladás, sem egy közös cég
létrehozásának lehetőségét.
A folyamatban levő részleges tagosítás első részeredményeit fogadta el ezután a testület, az utolsó pontban pedig Alfons Drahoss osztrák vállalkozóval szembeni régi követelés leírásáról határozott.
Az ülés végén elhangzott több felszólalás: Pataky Erzsébet a temetői kápolna rossz állapota és a Kertek utca nehéz megközelíthetősége,
Takács Zoltán a kétnyelvű formanyomtatványok, Ladislav Sárai és
Haris Katalin a szeptembertől kötelező csipbeültetés, Dibusz János
a Papföld utcai hangosbeszélő ügyében interpellálta a hivatalt. Az
ülést tíz perccel 19 óra előtt zárta be a polgármester.
A Naszvadi Napok során megtartott szeptember 13-i ünnepi ülésen községi díjjal jutalmazták Becse Ottót és Miškovič Györgyöt, polgármesteri díjat kapott Ján Luca és elismerésben részesült Bengyák
Valéria, Gyűrösi János, Horváth Margit, Ondrej Pivarči és Magdaléna Potanková.
Takács Zoltán

26. júla sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Dôvodom bola v júni schválená lízingová zmluva Verejnoprospešných služieb na zaobstaranie asanačného vozidla, pričom
takúto zmluvu je oprávnený uzavrieť len obecný úrad. Vzhľadom na
krátkosť času starosta Jozef Haris zvolal obecné zastupiteľstvo a v druhom a súčasne poslednom bode programu zároveň predložil návrh
na spracovanie projektu termálneho kúpaliska spolu s trojrozmernou
vizualizáciou budúceho areálu.
Ďalšie zasadnutie sa uskutočnilo 22. augusta. Prvé tri body rokovania - odpovede na interpelácie, stav obecného rozpočtu k 30. júnu
a správu o činnosti hlavnej kontrolórky - schválilo jedenásť prítomných poslancov bez závažnejších pripomienok a jednohlasne.
V rozprave o štvrťročnej správe o stave pohľadávok obce Zoltán Takács v mene finančnej komisie uviedol, že v porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roku sa vymáhanie určitých položiek zlepšilo.
Prvým rôznym bodom programu bola žiadosť spoločnosti KABELSCHLEPP-SYSTEMTECHNIK o odkúpenie pozemkov. Novozámocká firma hľadá v okolí vhodné miesto na postavenie výrobnej
haly, preto sa obrátila na samosprávu. Podľa starostu sú šance Nesvád
v porovnaní s ďalšími dvomi vyhliadnutými obcami veľmi dobré.
Obecné zastupiteľstvo podporilo jedenástimi hlasmi predaj predmetných parciel s výmerou približne dvoch hektárov okolo bývalej jatky.
Ako druhý bol prerokovaný list Enesa Faikiho. Podnikateľ prevádzkujúci zmrzlinový stánok v ňom žiadal zastupiteľstvo o predĺženie svojej platnej nájomnej zmluvy končiacej sa o jeden a pol roka,
do roku 2018. Žiadosť podporili iba štyria poslanci, čo znamená, že
zmluva naďalej platí do 28. februára 2015.
Potom boli prijaté uznesenia vo veci dvoch žiadostí o prenájom
priestorov. Henrietta Dobosi a Helena Rajkóová si chcú prenajať
priestory v zdravotnom stredisku, prvá žiadateľka s cieľom otvorenia
kancelárie, druhá kozmetického salónu. Poslanci schválili pre obe žiadateľky ročné nájomné vo výške 22 eur za štvorcový meter na obdobie
piatich, resp. troch rokov.
Ďalším bodom rokovania bolo memorandum iniciované firmou Vision
Invest, s.r.o. Žilinská spoločnosť chce získať našu obec pre výstavbu geotermickej elektrárne, z tohto dôvodu navrhla podpísanie vyhlásenia o spolupráci. Podľa poslancov SMK predložené obchodné modely nezaručujú
obci dostatočné právomoci pri riadení spoločného podniku, starosta preto
navrhol kompromisné znenie textu, ktoré zatiaľ nevylučuje ani možnosť
priameho predaja pozemkov, ani možnosť založenia spoločnej firmy.
Zastupiteľstvo potom prijalo uznesenie o zásadách usporiadania
územia pre prebiehajúci projekt pozemkových úprav a v poslednom
bode rozhodlo o odpísaní starej pohľadávky voči rakúskemu podnikateľovi Alfonsovi Drahossovi.
Na konci zasadnutia sa o slovo prihlásili viacerí poslanci: hovorilo
sa o zlom stave kaplnky na cintoríne a ťažkom prístupe do Záhradnej ulice (Erzsébet Pataky), o dvojjazyčných formulároch (Zoltán Takács), o povinnom čipovaní zvierat (Ladislav Sárai a Katalin Haris),
o verejnom rozhlase na Farskom poli (János Dibusz). Starosta ukončil
zasadnutie desať minút pred 19. hodinou.
Na slávnostnom zasadnutí počas Nesvadských dní sa 13. septembra
odovzdali obecné ocenenia: Ottó Becse a Juraj Miškovič boli ocenení cenou obce, Ján Luca cenou starostu, ďakovné listy dostali Valéria
Bengyák, János Gyűrösi, Margit Horváth, Ondrej Pivarči a Magdaléna Potanková.
Zoltán Takács
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deň posvätný. Sviatok Letníc sa označuje aj
ako „slávnosť žatvy prvotín”. V tento deň sa
ako obeť prinášalo do chrámu prvé ovocie
zo zberu. Synagóga sa vždy vyzdobila lístím, aby sa zdôraznil staroveký sviatok zberu
úrody. Tento zvyk sa udržal až dodnes. Šavuot je sviatkom radosti: Boh obdaroval svoj
ľud všetkým potrebným. Boh Izraela si praje,
aby sa každoročne pripomínalo, že Jeho ľud
nebude trpieť nedostatkom, ak bude verne
stáť v poslušnosti Božieho zákona.

Pre dušu
Oslavy vďačnosti za úrodu majú svoju tradíciu takmer vo všetkých krajinách a kultúrach.
U nás bývalo zvykom, že v posledný deň
žatvy sa na poli nechalo za fúru obilia. Mládenci medzitým vyzdobili voz, dievčatá uvili
z posledného pokoseného obilia a z kvetov
veniec a všetci sa radostne a so spevom vrá-

JESEŇ tili do gazdovského domu. Veniec slávnostne
odovzdali gazdovi a tým mu dali najavo, že
všetci usilovne pracovali a obilie je už pod
strechou. Tým je zabezpečená hlavná časť
potravy na zimu. A preto teraz po namáhavej
práci majú právo si odpočinúť. Správny gazda
musel byť na to pripravený, nesmel sa nechať
zahanbiť. Koláčov a iných dobrôt muselo byť

dosť
pre všetkých,
d
k h kktorí na poli
l pracovali.
l
A tak sa oslavovalo - piesňou a tancom.
Osobitným spôsobom sa oslavuje Deň
vďakyvzdania (Thanksgiving day) v Amerike. Jeho tradícia siaha až do 17. storočia.
Spája sa s anglickými puritánmi, ktorí museli kvôli náboženskému prenasledovaniu
za vlády kráľa Jakuba I. opustiť Anglicko. V roku 1620 sa vydala skupina asi 200
pútnikov na lodi Mayflower na cestu do
Ameriky. Po vylodení v Plymouthe založili malú osadu. Hneď prvá zima bola veľmi
krutá, bojovali v nej o holé prežitie. Až na
jar s pomocou domorodých Indiánov zasiali
nejaké plodiny. Boh im požehnal a na jeseň
mali bohatú úrodu. To bol dôvod na radosť
a vďačnosť. V októbri roku 1621 usporiadali
slávnosť, na ktorej vzdali Bohu vďaku za úrodu. Už sa nemuseli báť ďalšej zimy. Neskôr sa
táto tradícia rozšírila a dnes sa slávi posledný
novembrový štvrtok v celých Spojených štátoch ako Deň vďakyvzdania. Každý, kto na
jeseň navštívi Spojené štáty, môže potvrdiť,
že tento sviatok patrí medzi najobľúbenejšie.
V Izraeli je príležitosťou na vyjadrenie
vďačnosti za úrodu sviatok Letníc - šavuot.
Názov sviatku sa odvodzuje od biblického
príkazu osláviť 50. deň po Veľkej noci ako

Výročie krúžku šikovných rúk
Už prešiel rok ako
začal pracovať krúžok
šikovných rúk. Je to
krúžok, ktorý spája nás
ženy, ktoré milujú ručné
práce a chcú sa naučiť
veľa nových vecí a techník. Stretávame
sa veľmi radi, vytvorili sa dobré vzťahy
a priateľstvá a vždy vládne dobrá nálada.
Krúžok je každý pondelok o 17 hodine
v miestnosti Matici slovenskej a každá
žena je vítaná. Plánujeme rôzne kurzy
a tešíme sa na nové nápady. Výročie sme
oslávili výbornou tortou, ktorá všetkým
chutila a zapriali sme si ďalší úspešný
rok.
Betka Barkociová,
rod. Pivarčiová
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V Evanjelickom
zbore sláviE j li k m cirkevnom
ik
m zb
lá i
me Poďakovanie za úrody zeme druhú októbrovú nedeľu. Na túto slávnosť prinášame
zo svojich úrod aj do kostola a ozdobujeme
nimi Boží oltár. Je to prejav našej vďačnosti,
lebo si uvedomujeme, že nie z našej šikovnosti a námahy pochádza náš každodenný
chlieb, ale od Hospodina, ktorý dáva úrodu
na polia, lúky, záhrady či lesy. Božie dary
nie sú samozrejmosťou. On svoje požehnanie aj odopiera tam, kde nieto vďaky a bázne pred Ním.
Preto sa v túto jeseň nezabudnime poďakovať za to, že máme Otca nebeského, ktorý
bdie nad nami a stará sa o svoje deti. Ďakujme Mu za každý plod, ktorý sa nám urodil;
ďakujme za naše polia, záhrady a sady; ďakujme za prácu, i keď ťažko z nej dorábame
svoj chlieb. A nezabudnime sa modliť aj za
tých, ktorí nemajú dosť pokrmu a nápoja.
Ktorí sú hladní a smädní a s obavami očakávajú nastávajúcu zimu. Myslime na nich, veď
Pán Boh nám dal dary aj preto, aby sme sa
vedeli podeliť s núdznymi. Skúsme byť práve my jednými z tých, ktorí sa pohnú k dielu a urobia niečo pre lepší život na zemi. To
bude ten najkrajší prejav vďačnosti za požehnané úrody.
Mgr. Mária Popičová,
zborová farárka

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský mesačník

Naszvadiak...

Mottó:
„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fiát megbecsülésével
megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”
(Makovecz Imre)

Németh Gyula:

Fekete Zoltán
Fekete Zoltán pedagógus, festőművész. A naszvadiaknak, kicsit közvetlenebbül, a Zoli. A Fekete Zoli. Jómagam, egészen familiárisan, általában
Schvarczinak szoktam szólítani. E hónapban van születésének háromnegyed
százados jubileuma. Hetvenöt éves.
Ipolyságon született, egészen pontosan 1938. szeptember 4-én. Családja,
gyerekkora, első eszmélése azonban Ipolynyékhez köti. Gimnazistaként kerül kapcsolatba ismét Ipolysággal, majd 1963-ban a nyitrai Pedagógiai Főiskolán szerez magyar nyelv-szlovák nyelv-képzőművészet szakon diplomát.
Rövid gútai kitérő után 1964-ben Naszvadon kezd tanítani. Itt telepszik le,
itt él azóta is. E sorozat egyik előző írásában szóltam éppen arról, hogy emlékezetem szerint kedves feleségével, Melindával, ők voltak az utolsó magyar
pedagógus házaspár, akik, „idegenként”, úgymond, megtelepedtek a községben, naszvadiak lettek. 1981-ig itt is tanít a községben, majd több mint tíz
éven át tanára a komáromi Művészeti Alapiskolának. Rövid dunamocsi és
nemesócsai kitérővel a gútai Magán Szakközépiskola tanáraként ment nyugdíjba.
Nagyon régóta ismerjük egymást, ezért engedhető meg tán számomra
a familiáris, „Schvarczi” megszólítás. Egyszer, egy kiállításának megnyitóján
mondtam, hogy ugyanazon iskolának, a naszvadi iskolának, a padjait koptattuk mindketten, ám nem ugyanabban az időben, és nem ugyanazon oldalról.
Én júniusban befejeztem éppen az alapiskolát, ő két hónap múlva került pedagógusként ugyanabba az iskolába.

Aztán azok a női szemek! Végigkísérik, és ki tudja, talán vigyázzák is valahol egész alkotói
pályáját. Egy pici feketezolis melankóliával, egy pici szomorúságot
is tükrözve mindig. Igézik, bűvölik alkotójukat, igéznek és bűvölnek bennünket, külső szemlélőket
egyaránt. Igen! Azokról a női szemekről, azokról a vonzó, gyönyörű női tekintetekről beszélek, melyek a hetvenöt éves Fekete Zoltán
számtalan alkotásáról tekintenek
vissza ránk.
Azt hiszem, nyugodtan titulálhatjuk Fekete Zoltánt a nőiség és
nőiesség szakavatott piktoraként.
Hisz pályáját most már több mint
negyedszázada csakugyan végigkísérik, és talán, mint ahogy az előbb is írtam, óvják, vigyázzák is ezek a női
szemek és gyönyörű tekintetek. Pályáját - most már ugyanilyen régóta - ismerve, nyugodt lelkiismerettel merem kijelenteni, hogy nem sokan vannak
a szakmában, akik hozzá hasonló türelemmel, alázattal, intenzitással és biztonsággal mozognának e tematikában. S bár már jó negyedszázada foglalkoztat e gyönyörű, mosolygósan is szomorú női tekintetek mikéntje és miértje, bevallom, ma is csak kérdőjellel a végén tudom megfogalmazni; talán

Angyal

Zene

Néhány évvel ezután keGolgota
rültünk szorosabb kapcsolatba, ő, mint festő, én meg a mindenben kotnyeleskedő,
kezdő publicista és művelődésszervező. Nagyon jókat tudtunk beszélgetni, vitatkozni. Mostanában, rendszeres napi
Öregapám
sétája közben szoktunk találkozni. De beszélgetni, úgy istenigazából, a régi értelemben, azonban már nagyon régen
beszélgettünk. Nem is tudom, miért. Talán mert megváltozott időközben
a világ, talán mert jobban befele fordultunk mindannyian. Talán a betegsége
is, amely visszavetette alkotói ténykedését is, nem tudom... Meg talán meg is
öregedtünk közben...
Jó pár kiállítását rendezhettem az elmúlt harminc esztendőben, írni is
írtam már jó pár méltatást munkásságáról. Huszonöt éve, Arcok és tekintetek címmel rendeztem jubileumi kiállítását a komáromi Csemadok Galériában. Máig emlékezetes, nagyon jó kiállítás volt. Mert - szerintem - az
arcok és tekintetek az igazi képzőművész énje Fekete Zoltánnak. A figurális
komponálás, ezen belül is az emberábrázolás a meghatározó eleme alkotói
ténykedésének. Talán azért is, mert több mint három évtizedes pedagógusi pályája során olyan emberismeretre tett szert, amely szinte predesztinálja
őt erre a feladatra. Esetenként valós, esetenként fiktív személyekről készített
képeiről, éppen e mély emberismeretből eredően nem csupán emberi arcok,
hanem szinte végigkövethető, olvasható emberi sorsok néznek vissza ránk.
Rólunk, az emberről, s hozzánk, az emberhez szólnak minden esetben Fekete Zoltán alkotásai. A saját arcainkat, a saját tekinteteinket láthatjuk viszont
képein.

az örökös női sorsvállalás az, ami picit szomorúvá, picit melankolikussá teszi a gyöngédség
és szépség mellett ezeket
az arcokat, ezeket az igéző tekinteteket?
Fekete Zoltán képzőművész mivoltának szól
elsősorban e méltatás
életjubileuma kapcsán,
ám néhány gondolat erejéig legalább,
mindenképpen szólni kell Fekete Zoltán
egyéb, elsősorban színházművészeti jellegű aktivitásáról is. Már főiskolás korában
is ott találjuk a nyitrai magyar fakultás alkotókörében (Batta Györggyel, Kmeczkó
Mihállyal, Sidó Zoltánnal és másokkal). Virágok
Naszvadra kerülése után pedig egy időre
az amatőr színjátszással jegyzi el magát. Két alkalommal nyernek fődíjat az
országos seregszemlén, a Jókai Napokon, és ha jól tudom, egyik alkalommal
egyéni alakítását is díjazták. Néhány évvel később rendezőként is fődíjat nyer
naszvadi diákcsoportjával a Duna Menti Tavasz országos gyermekfesztiválon. Mindezt azért tartom szükségesnek megemlíteni, hogy még nyilvánvalóbbá váljék Fekete Zoltán alkotói sokoldalúsága.
Kedves Zoli barátom!
Isten éltessen, és kívánom, hogy ezek az általad életre keltett, gyönyörű
női szemek és tekintetek kísérjék, vigyázzák további pályádat, éltedet, még
nagyon-nagyon sokáig!
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Helyreigazítás

Naszvadiak...
Előző számunkban sajnálatos technikai
okok miatt Fonayék című cikkből kimaradtak az íráshoz szánt fényképek. A cikkhez szánt három fényképnek most helyet
adva, valamint a múlt számban közölt írás
zárógondolatainak újraközlésével próbáljuk pótolni múlt havi mulasztásunkat.
A lap szerkesztősége elnézést kér a sorozat szerzőjétől, Németh Gyulától, az érintettektől és minden kedves olvasójától.
-Szerkesztőség„A családi sírkövön elől Fonay József, és
fiatalon elhunyt lányának, Ilonkának porcelánképe. Az oszlop hátsó, kápolna felőli
oldalán fent Fonayné Gosztonyi Szilárdka,
alább pedig két fiának, Lászlónak és Józsefnek porcelánképe (Józsefét valaki, valamikor összetörte, ám most kiderült, összetört
darabjai hiánytalanul megvannak Dr. Horváth Istvánnál), és a szívbemarkoló szöveg:
elestek valahol a második világháborúban.
Az egyik huszonhat, a másik huszonhét
évesen.
Sokszor elgondolkodom a család, különösen Fonayné Gosztonyi Szilárdka sor-

Fonayné Gosztonyi Szilárdka

sán. Mit kellett átélnie életének kilencven
esztendeje alatt! Fiatalon eltemette elsőszülött lányát, férje is csak ötvenéves volt, amikor elment. A sírkőre ugyan felrakatta háborúban eltűnt fiai nevét és arcmását, ám
biztos vagyok benne, végig ott élt benne
a remény, titkon várta hazatértüket. S emlékük, egészen biztosan, csak az ő, 1982ben bekövetkezett távoztával került végérvényesen a naszvadi temető hantjai alá.”

Fonay József

ANNO...
* A naszvadi kántortanító választás epilogja.
Olvasóink már tudják, hogy a naszvadi kántortanitó-választás mennyi kellemetlenséget
okozott, mig a primás a választást meg nem semmisitette. A nép ekkor helyettest kapott
1 évre ideiglenesen Sümegh János bajcsi kántor személyében, de mivel a naszvadiak nem
eresztették be a templomba, ott hagyta őket. Mult kedden 20 csendőr fedezete mellett
iktatták be Sümeghet s azóta folyton ott a 20 csendőr és naponta felkisérik a templomba.
Kiváncsiak vagyunk, meddig lesz kedvök a naszvadiaknak a csendőrséget kosztirozni,
mert bizony az idei árvizes termésből nem igen futja ki.
(Esztergom és Vidéke, 1895. szeptember 15.)
A nyár folyamán, júliusban
ismét meghívást kaptunk a Kiskőrösi Szüreti és a Szlovák Nemzetiségi Napok rendezvényére,
ahol ezúttal a naszvadi asszonyok a knédlifőzés rejtelmeibe
vezették be az érdeklődőket.
A finom, foszlós knédli mellé
frissen sült pecsenyét és párolt
káposztát tálaltak, majd édességként szilvalekvárral töltött és
csokoládéval megszórt gőzgombócot.
Hogy mekkora sikerük volt,
arra bizonyítékul szolgál az
a tény, hogy a 10 kilogramm
lisztből készített knédli estére mind elfogyott, pedig tényleg csak kóstolót osztogattak
az asszonyok. A gőzgombócot
először idegenkedve fogadták
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A családi sírhely

Újra Kiskőrösön!

a gyerekek,
gyerekek de miután megkóstolták, bátran repetáztak.
Községünket Kiskőrösön Pasztorek Katalin és Virág Teréz képviselték. Annak ellenére, hogy
a knédlifőzéshez nagyon kis helyet
biztosítottak a szervezők, szakácsnőink ügyesen megoldották az ezzel járó nehézségeket.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!
Pataky Erzsébet

Novum Naswod

Nesvadský spoločenský mesačník

Dobosi Róbert kitüntetése
Amint arról már a napi sajtóból értesülhettünk, az augusztus 20-ikai, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából Magyarország köztársasági elnöke által kitüntetésben részesítettek sorában ott találjuk községünk
polgárát, a Csemadok naszvadi alapszervezetének elnökét, önkormányzati képviselőt, Dobosi Róbertet is.
A kitüntetést Dobosi Róbert - a Magyar Ezüst Érdemkeresztet - 2013.
szeptember 4-én, a meghívott családtagok, vendégek, és közéleti személyiségek jelenlétében, dr. Balogh Csaba nagykövet kezéből vehette át
Magyarország pozsonyi nagykövetségén, három további kitüntetett - Pálinkás Tibor muzeológus, Hulkó Gábor és Albert Sándor professzorok,
egyetemi tanárok társaságában.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Dobosi Róbert vállalkozónak, a Dortun Kft. ügyvezetőjének, önkormányzati képviselőnek,
a Csemadok Alapszervezet elnökének, a felvidéki magyarság naszvadi
közösségének érdekében végzett több évtizedes társadalmi és közéleti tevékenységéért, a helyi szintű felvidéki magyar kulturális és közélet szervezéséért és önzetlen támogatásáért, valamint a szlovákiai magyar közösség
felemelkedéséért kifejtett ténykedéséért adományozta ezt a kitüntetést.

ol asók és községünk minden polgára nevében
ne ében
A lap szerkesztősége az olvasók
gratulál a magas állami kitüntetéshez.
-ngyFotó: Holop Ferenc

A MAGYAR DAL NAPJA
Szeptember 13-án második alkalommal
találkoztunk a „Magyar Dal Napjának Tisztelgünk“ címmel fémjelzett rendezvényen,
amelyet a Csemadok helyi szervezete hagyományteremtő céllal indított el 2012. szeptember 8-án. Tavaly a Jókai Színház „Tetemrehívás”
zenés összeállítását élvezhette a nagyérdemű.
Idén Budapestről érkeztek hozzánk kiváló
zenészek, akikkel együtt ünnepelhettük a Magyar Dal Napját. Hárs Viktor - baritongitár,
Cseke Gábor - szintetizátor és Pusztai Gábor
- ütőhangszerek alkotják a HársCsekePusztai
triót. A trió két részből álló műsora a közönség
nagy megelégedésére lelket simogató volt.
A Magyar Dal Napja - még fiatal, új keletű

rendezvénysorozat -, az egyik legismertebb
anyaországi zenész, Presser Gábor ötlete alapján született. Első alkalommal, 2008-ban a Sziget Fesztivál „mínusz első” napján egy hétórás
koncert keretében zajlott, majd 2009-ben már
több magyarországi városban tisztelegtek különféle koncertekkel a zenének.

Napjainkban már 25 helyszínen tartanak
akár egész napos rendezvényeket, illetve rendezvénysorozatokat. Ebbe a rendezvénysorozatba kapcsolódott a mi esti zenés műsorunk,
ahol a jelenlévő hetvenes létszámot meghaladó nézőközönség is jól érezte magát, vevő volt
a nem mindennapi zenei stílusra, amit a taps
ereje egyértelműen igazolt.
-DR-

Péntek:

Animal Cannibals
Hamvai P.G.
Szombat:

História
Fenyő Miklós
(élőkoncert)

DJ Čeku
Vasárnap:

Senzus
Apostol
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Sen pomaly skutočnosťou
Začiatky v 20. storočí
V roku 1967 sa na území obce Nesvady vykonávajú termálne vrty, pravdou však je, že hľadajú zemný plyn a ropu. V hĺbke dvetisíc metrov nájdu
vodu. A nie hocijakú. Má 61 stupňov, je stredne mineralizovaná, brómovo-jódová, chlorido-sodná, sírna. Na území Československa je na základe
rozboru Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch voda kvalitná,
jeho jodo-brómové zloženie a vysoká teplota zaručuje jedinečnosť na celom území štátu. Vodu odporúčajú využívať na balneologickú aplikáciu,
najmä na dermatológiu.
Pokračovanie v 21. storočí
Keď sa lepšie zamyslíme, od vykonania prvých vrtov uplynulo 41! rokov, voda je naďalej hlboko pod zemou a o jej dobročinných účinkoch
okrem Nesvadčanov asi nikto nevie, napriek unikátnemu zloženiu vody
výstavba termálneho kúpaliska sa neuskutočnila. Samospráva sa rozhodne, že dá vykonať ďalšie vrty, pravdou je, že teraz „len” do hĺbky 1500
metrov. Výsledok je aj teraz výborný, nájdu 59-stupňovú, prírodnú mineralizovanú vodu so zvýšeným obsahom sodíku a hydrogénuhličitanov,
ktorá je slabo alkalická.
Obecné zastupiteľstvo sa rozhodne, že dajú vypracovať projekt a začne
sa hľadať investor. Výška investície je 30-40 miliónov eur.
Leto 2013
Toto leto sa média veľa zaoberali s otázkou a výstavbou termálneho kúpaliska v Nesvadoch. Je možné, že trošku skôr „prevetrali” správu, ako si
to predstavitelia obce mysleli, ale už to bolo na svete, že obec už nehľadá
ďalej investora, z vlastných síl začne výstavbu termálneho kúpaliska.
Sme v strede septembra. Len jeden deň nás delí od Nesvadských dní.
So starostom obce Dr. Jozefom Harisom sedíme v jeho kancelárii, na stole
viac projektov a rozprávame sa o termálnom kúpalisku.
Minulý rok v máji sa vypracoval projekt na termálne kúpalisko, a za-

čal sa hľadať vhodný investor. O akej výške investície hovoríme?
– Prvý projekt, ktorý sme dali vypracovať, bol naozaj detailný. Na
25-hektárovom pozemku sme plánovali bazény, jazero na vodné športy,
ubytovacie možnosti a reštauráciu, miesto na kultúrno-spoločenské aktivity, možnosti na turistiku a šport, a viac parkovísk. Na základe tohto
projektu hovoríme o 30-40-miliónovej investícii, a na tento projekt sme
hľadali aj investora. Žiaľ, počas uplynulých 15 rokov sa nám nepodarilo
nájsť toho pravého investora, s ktorým by sme jednali už o konkrétnych
činoch.
Teraz sa však obec rozhodla, že termálne kúpalisko postaví z vlastných
síl. Čo nasleduje po rozhodnutí?
– Keďže pozemok je vo vlastníctve obce a už sa pripravuje aj projekt,
preto na jeseň začneme vybavovať stavebné povolenie. Počítame, že všetky
potrebné povolenia získame do marca, potom obecné zastupiteľstvo bude
opätovne rokovať o termálnom kúpalisku.
Myslím si, že zastupiteľstvo rozhodne o financovaní projektu. Obec má
dostatok vlastných financií na výstavbu termálneho kúpaliska?
– Je dôležité vedieť, že projekt sa prepracuje, a tak z pôvodného
30-40-miliónového rozpočtu bude 1,5-miliónový rozpočet. Rozhodli sme
sa čím skôr sprístupniť kúpalisko s tromi bazénmi, jednou budovou, parkoviskom, autokempingom a jazerom na vodné športy, na území kúpaliska sa vybuduje aj cyklotrasa. Areál kúpaliska, ktorý je už aj na územnom
pláne obce vyhradený na kúpalisko, je obrovský a postupne sa môže rozvíjať.
Zastupiteľstvo bude musieť rozhodnúť o financovaní, sú viaceré možnosti, ale o nich hovoriť je ešte fakt skoro. Finančná situácia našej obce nie
je zlá a v bankách má vysoké úverové hodnotenie.
V prípade, že všetko vyjde podľa vašich plánov, kedy môžete otvoriť
brány kúpaliska? Aká bude kapacita kúpaliska?

Som dobrovoľníčka a milujem futbal!
Volám sa Sanja Starčević, som zo Srbska
a mám 23 rokov. Študujem slovenčinu na Filologickej fakulte v Belehrade a aktívne trénujem
futbal. Celý život som sa venovala športu. Začala som trénovaním atletiky a v tom istom čase aj
s karate, ale na lúkach a na ulici som vždy hrávala futbal, a doslovne môžem povedať, že futbal je moja prvá láska. Som dievča a moja mama
nemala pochopenie pre moju lásku k lopte a nie
k bábikám a vždy sa snažila nájsť výhovorky,
aby som nehrala - že sa musím učiť, že jej mám
pomôcť a podobne.

Netr valo
dlho a tréner
mužského
futbalu ma požiadal, aby som
hrala pre jeho tím
- a takto všetko začalo. Onedlho v mojom meste založili
ženský futbalový tím
a ja som sa stala jeho členkou. Dostávala som
rôzne ponuky, aby som hrala za peniaze. A týmto spôsobom som začala zarábať.
Prišiel čas, keď som sa mala zapísať na vysokú
školu. Samozrejme, že som chcela vysokú školu
zameranú na šport, ale mama ma v tom nepodporila, lebo som bola výborná žiačka a mohla
som vybrať takmer hociktorý odbor na vysokej škole, len som sa mala pripraviť na vstupné
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testy. Vtedy som prvýkrát v živote meškala na
tréningy a veľmi mi to vadilo. Lebo pre mňa je
futbal viac ako len obyčajná hra. Vždy som sa
učila viac a viac, aby mi mama nezakazovala
trénovať, keby som mala zlé známky. Preto som
patrila medzi najlepších žiakov v triede.
Rozhodla som sa študovať na jednej z lepších univerzít v hlavnom meste, na Filologickej fakulte. Moje prvé želanie bola španielčina
a druhé slovenčina. Mala som dosť bodov, ale
nestačilo to kvôli veľkého záujmu o španielčinu.
Najprv som sa nechcela zapísať, ale potom som
zmenila názor, alebo lepšie povedané, myslím

si, že to bol
osud, lebo
by som tu
dnes nebola - v štáte s najkrajšou prírodou a najmilšími
ľuďmi. Keď som prvýkrát bola na Slovensku,
zamilovala som sa do tejto krajiny a vtedy sa
všetko zmenilo. Konečne som pochopila, že
moja mama chcela, aby som sa rozhodla, čo chcem v živote, že nemôžem celý život hrať futbal,
musím vychovávať deti, zarábať a podobne. Aj
preto som sa rozhodla prísť na Slovensko, zdokonaliť sa v slovenčine, lebo počas štúdia som
sa tomu nevenovala toľko, koľko som sa mala
venovať, veď futbal bol vždy na prvom mieste.
Teraz som tu - na Slovensku, kde by som
chcela niekedy aj žiť. Môj prvý zážitok je, že
ma tu všetci prijali, ako keby sme sa dlho kamarátili, ale to je len prvý zážitok, lebo Slováci
sú na rozdiel od Srbov konzervatívnejší. Verím,
že budem mať dosť času, aby som sa s ľuďmi
skamarátila. Zatiaľ som bola v štyroch táboroch
s deťmi a mládežou a bolo úžasné zoznámiť sa
s ľuďmi, zdieľať s nimi zážitky a svedectvá.
Som veľmi vďačná za príležitosť, že som tu.
Chcem využiť rok na Slovensku najlepším spôsobom, cestovať, rešpektovať odlišné veci a nájsť
si kamarátov, lebo mám veľmi rada ľudí.
V YMCA Nesvady sa budem ako dobrovoľníčka zapájať do práce s deťmi a mládežou,
a tiež budem viesť futbalový krúžok. Chcem
sa venovať aj ženskému futbalu. Už sa na vás
všetkých teším!
Sanja Starčević
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– Kúpalisko plánujeme otvoriť na jar roku 2015 a s jeho výstavbou by
sme chceli poveriť miestnych odborníkov. Ťažké stroje v malom podniku
máme k dispozícii a v obci máme dosť odborníkov. Takto môžeme rozvíjať
našu obec naozaj z vlastných zdrojov a s vlastnými pracovnými silami.
Kapacita kúpaliska bude v každom ročnom období rôzna. V letnej
prevádzke na kúpalisku môže byť viac než 1300 návštevníkov, na jar a na
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jeseň okolo 1100 návštevníkov, a v zime vonkajší bazén môže navštíviť
naraz 340 návštevníkov.
Prajem vám, aby sa všetko udialo podľa vašich plánov, aby v lete roku
2015 mohli Nesvadčania oddychovať na vlastnom termálnom kúpalisku.
Ildikó Varga
Foto: Zoltán Kelemen

Megvalósulni látszó álom
Kezdetek a 20. században
1967-ben próbafúrásokat végeznek Naszvadon, igaz, földgázt és kőolajat keresnek. Kétezer méter mélyen vizet találnak. Nem is akármilyet. 61
fokos, mérsékelt az ásványianyag-tartalma, bróm-, jód-, nátrium-klorid és
kéntartalmú. Csehszlovákia területén a pöstényi Állami Fürdők laboratóriuma szerint a talált víz jó minőségű, jód- és brómtartalma, valamint magas hőmérséklete miatt a maga nemében egyedülálló az ország területén.
Felhasználását illetően gyógyfürdőt javasolnak, azon belül is a bőrgyógyászati betegségek kezelését preferálják.
Folytatás a 21. században
Ha komolyabban belegondolunk, az első próbafúrások óta eltelt 41!
év, a víz továbbra is mélyen a föld felszíne alatt van, jótékony hatásáról
a naszvadiakon kívül szinte senki nem tud, mert ugyan egyedülálló a víz
összetétele, gyógyfürdő mégse épült. Az önkormányzat úgy dönt, hogy
újabb próbafúrásokat végeztet, igaz, most „csak” 1 500 méter mélyen. Az
eredmény most se marad el, 59 fokos természetes ásványvizet találnak,
nátriumban és hidrogén-karbonátban gazdagot, gyengés lúgosat.
A képviselő-testület úgy dönt, projektet készíttet és beruházót keres.
A beruházás összege 30-40 millió euró.
2013 nyara
Idén nyáron a szlovákiai magyar sajtó előszeretettel foglalkozott
a naszvadi termálfürdő kérdésével, annak felépítésével. Előfordulhat,
hogy kicsit hamarabb „szellőztették” meg a hírt, mint azt a község vezetői
szerették volna, de már napvilágot látott, hogy a község már nem keres
beruházót, egyedül fog hozzá a termálfürdő felépítéséhez.
Szeptember közepe van. Egy nap választ el a Naszvadi Napoktól. Dr.
Haris József polgármesterrel az irodájában ülünk, az asztalon jó pár tervrajz, és a termálfürdőről beszélgetünk.
Tavaly májusban készült el a termálfürdő részletes tervezete, és megkezdődött a megfelelő befektető keresése. Milyen összegű befektetésről beszélünk?
– Az első projektünk igazán aprólékos volt. 25 hektáros területre terveztünk több medencét, vízisportokra egy tavat, szállást és ellátást biztosító
épületeket, kulturális és társadalmi eseményeknek otthont adó területet,
különböző szárazföldi sportokra kijelölt területeket, több helyen parkolókat. Ez alapján a projekt alapján egy 30-40 millió eurós befektetésről
beszéltünk, és erre kerestünk befektetőt is. Sajnos, az elmúlt több mint ti-

zenöt év alatt nem sikerült rátalálnunk a megfelelőre, akivel a tárgyalások
már a konkrét cselekvésről szóltak volna.
Viszont most a község úgy döntött, hogy önerőből építi meg a termálfürdőt. Mi fogja követni ezt a döntést?
– Mivel a terület községi tulajdonban van és már a projekt is készül,
így most az építési engedélyt kezdjük majd intézni az ősszel. Számításaink
szerint márciusig minden szükséges engedélyt beszerzünk, ezután újból
a képviselő-testület elé kerül a kérdés.
A testület, gondolom, a pénzügyi háttér biztosításról dönt majd.
A községnek van elegendő saját pénze a termálfürdő felépítésére?
– Amit mindenképpen tudni kell, az az, hogy a tervet átdolgoztattuk, így
a 30-40 millió eurós költségvetés hozzávetőleg 1,5 milliósra csökkent. Úgy
döntöttünk, hogy igyekszünk minél hamarabb beindítani a termálfürdőt 3
medencével, egy épülettel, parkolóval, autókempinggel és a vízisportokra
kialakítjuk a tavat, és a fürdő területén elkészül a kerékpárút is. A terület,
amit a területrendezési tervben is a termálfürdőre szánunk, hatalmas, és
fokozatosan fejleszthető.
A testületnek kell dönteni a finanszírozásról, több lehetőség is szóba kerülhet majd, de erről még korai beszélni. Községünk anyagi helyzete nem
rossz, a bankokban a hitelképesítése viszonylag magas.
Ha minden az elképzelések szerint zajlik majd, akkor mikor nyithatja meg kapuit a naszvadi termálfürdő? Milyen lesz a befogadóképessége
a fürdőnek?
– 2015 tavaszán szeretnék megnyitni a termálfürdőt, aminek a megépítéséhez helyi mesterembereket szeretnénk felkérni. A kisüzem gépparkja
bőséges, szakemberből pedig községünkben nincs hiány. Így tényleg önerőből, helyi munkaerő felhasználásával tudunk majd fejleszteni.
A termálfürdő befogadóképessége évszakoktól függően változó lesz.
Nyáron akár több mint 1 300-an élvezhetik majd a szolgáltatásokat, tavasszal és ősszel 1 100 látogatót lesz képes kiszolgálni a termálfürdő, és
télen a kinti medencét és a szolgáltatásokat a tervek szerint 340 látogató
élvezheti majd.
Kívánom, hogy minden a számításaik szerint történjen, és 2015 nyarán már saját termálfürdőjükben pihenhessenek a naszvadiak.
Varga Ildikó
Fotó: Kelemen Zoltán

9

Naszvadi közéleti lap

Pénzről van szó
1. rész
Vegyük kézbe pénzügyeinket
Kedves olvasóink, szeretettel köszöntünk
mindenkit új sorozatunkkal, mellyel a pénz világába kalauzoljuk el önöket. Kapaszkodjanak,
indulunk!

Ez van
A pénz életünk elválaszthatatlan része, akár
tetszik, akár nem. Érdekünk tehát, hogy minél
többet megtudjunk a minket érintő pénzügyi
területekről. Ez még manapság, az internet korában sem olyan egyszerű feladat, mint gondolnánk. A könnyen elérhető információk ugyanis
a pénzintézetektől származnak, melyeknek nem
mindig érdekük a hozzáértő ügyfél. Az érdekellentét abból adódik, hogy a tájékozatlan kliens
általában nagyobb bevételt jelent a pénzügyi
cégeknek.
Ezen intézetek célja a minél nagyobb haszon,
semmi sincs náluk ingyen. Ha valamit esetleg
ingyen kapnánk, biztosak lehetünk abban, hogy
azt valaki valamikor kifizeti.
Mivel óriási a választék a pénzügyi termékek
piacán, nem könnyű eligazodni közöttük. Ráadásul mindig a szerződések apró betűs részei
tartalmazzák a legfontosabb információkat.
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- bevétel kiesése
- nyugdíjba vonulás
- munkaképtelenség
- gyermekvállalás
- munkanélküliség
- elhalálozás a családban
- váratlan kiadások
- gyógykezelés
- károkozás magunknak és/vagy másoknak,
káresetek
- elhalálozás a családban - temetés, hagyatéki
eljárás, tartozások törlesztése
- tervek finanszírozása
- gyermekek iskoláztatása, anyagi támogatása, lakodalma
- ingatlan vásárlása/átépítése/építése
- ingóságok vásárlása - háztartás korszerűsítése, autó
- kirándulások
- szabad pénzforrások
- havi megtakarítások
- spórolt pénz értékmegőrzése, befektetése
- a családi vagyon védelme - értékmegőrzés,
káresetek
Némely kihívást mi állítjuk magunk elé,
a többit az élet hozza.

Megoldások
Feladatunk az, hogy a felmerülő helyzetet
megoldjuk
és/vagy
elérjük.
Ehhez
g j
gy céljainkat
j
j

Kihívások
Sokszínűségük abból adódik, hogy mindenki
helyzete és célja egyedi. A leggyakoribb kihívások, amelyekkel életünk során találkozhatunk:
- túl sok havi kiadás és/vagy túl kevés bevétel

Ide o peniaze
1. diel
Vezmime si svoje financie
do vlastných rúk
Milí čitatelia, vítame vás v našom novom
seriáli, v ktorom vás zavedieme do ríše peňazí.
Pripútajte sa, prosím, štartujeme!

Už je to tak
Peniaze sú neodlučiteľnou súčasťou nášho života, či sa nám to páči, či nie. Preto je nevyhnutné, aby sme sa čím viac dozvedeli o tých finančných oblastiach, ktoré sa nás týkajú. Mysleli by
sme si, že to je v dnešnej internetovej dobe veľmi jednoduché, ale nie je to tak. Ľahko prístupné informácie totiž pochádzajú od finančných
inštitúcií, ktoré nemajú vždy v záujme, aby bol
klient informovaný. Prečo? Neznalý klient väčšinou znamená väčší príjem pre tieto inštitúcie.
A keďže cieľom peňažných inštitúcií je čo najväčší zisk, nič u nich nie je zadarmo. Ak by sme
predsa len dostali niečo bezplatne, môžeme si
byť istí, že za to niekto niekedy zaplatí.
Nie je ľahké zorientovať sa ani v džungli finančných produktov, navyše najdôležitejšie informácie sú vždy ukryté v častiach zmlúv s najmenšími písmenami.

Výzvy
Ich pestrofarebnosť vyplýva z toho, že každý
z nás sa nachádza v inej situácii a má iný cieľ.
Najčastejšie výzvy, s ktorými sa môžeme stretnúť počas nášho života:
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- príliš vysoké
soké mesačné výdavky
ýda k a/alebo príliš
nízky príjem
- výpadok príjmu
- odchod do dôchodku
- práceneschopnosť
- matka na materskej dovolenke
- strata práce
- smrť v rodine
- nečakané výdavky
- zdravotná liečba
- pôsobenie škody sebe alebo iným, škodovosť
- smrť v rodine - pohreb, dedičské konanie,
splatenie dlhov po zosnulých
- financovanie plánov
- deti - ich školenie, finančná podpora, svadba
- kúpa, stavba alebo prestavba nehnuteľnosti
- kúpa hnuteľných vecí - modernizácia domácnosti, auto
- dovolenky
- voľné peniaze
- mesačné úspory
- existujúca nasporená suma - ochrana pred
infláciou, investovanie
- ochrana rodinného majetku, škodovosť.
Niektoré výzvy si kladieme pre seba sami,
ostatné nám prináša život.

Riešenia
Našou úlohou je vzniknutú situáciu vyriešiť

figyelembe kell vennünk egyedi körülményeinket és lehetőségeinket. A legjobb megoldás
megtalálása a különböző pénzügyi termékek
alapos ismeretét igényli. A végeredmény általában ezek kombinációja lesz, személyre szabott
beállításokkal. Sorozatunk ebben a folyamatban
szolgál segítségül.

A következő részek tartalmából:
A legelőnyösebb megtakarítási és befektetési
formák
Hogyan működnek a pénzügyi piacok valójában
Mekkora nyugdíjra számíthatunk, és hogyan
lehet ezt kiegészíteni
Mi módon kaphatjuk meg a lehető legjobb
kölcsönt, akár bevétel kimutatása nélkül is
Miként csökkenthetjük havi kiadásainkat új
kölcsönnel
Biztosítások felhasználása különböző célokra
Idős és/vagy beteg emberek életbiztosítása
Hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet biztosításainkból
A témák sorrendje nem végleges, olvasóink
igénye szerint alakul majd.
Kérjük Önöket, jelezzék, miről szeretnének
olvasni részletesebben következő cikkünkben. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket is
a 0949/585 756-os számon, a henrietta.dobosi@
ideopeniaze.sk e-mail címen. További információk a http://www.ideopeniaze.sk weboldalon.
Személyre szabott megoldásokkal újonnan
megnyílt irodánkban szolgálhatunk az egészségügyi központban, a gyermekorvos épületében
Dobosi Henrietta és Zoltán
a/alebo dosiahnuť náš cieľ. K tomu musíme brať
do úvahy naše jedinečné okolnosti a možnosti.
Výber najlepšieho riešenia vyžaduje prehľad
a dôkladnú znalosť rôznych finančných produktov. Výsledkom bude pravdepodobne ich
kombinácia, šitá na mieru. Náš seriál bude nápomocou v tomto procese.

Z obsahu ďalších častí:
Najvýhodnejšie formy sporenia a investovania
Ako fungujú finančné trhy v skutočnosti
Aký dôchodok môžeme očakávať a ako ho
navýšiť
Ako môžeme získať čo najlepšiu pôžičku, aj
bez dokladovania príjmu
Ako dokážeme znížiť naše mesačné výdavky
novou pôžičkou
Využitie poistení na rôzne účely
Životné poistenie seniorov a/alebo chorých
ľudí
Ako získať čo najviac z poistenia
Následnosť tém je flexibilná, závisí aj od požiadavok čitateľov.
Práve preto vás žiadame, aby ste nám naznačili, o ktorej z tém by ste sa radi dozvedeli
viac v ďalšom čísle časopisu. Čakáme aj na vaše
otázky a pripomienky na tel. čísle 0949/585 756
alebo na emailovej adrese henrietta.dobosi@
ideopeniaze.sk. Ďalšie informácie nájdete na
webovej stránke http://www.ideopeniaze.sk.
S riešeniami šitými na mieru vám poslúžime
v našej novootvorenej kancelárii v budove detského lekára zdravotného centra
Henrietta a Zoltán Dobosi
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Tipy, nápady, návrhy
na zisťovanie dominancie rúk, nôh, očí a uší u detí v predškolskom veku
Odhalenie, vyhranenie a určenie laterálnej
preferencie v určitom veku je výsostne individuálne. O prvých náznakoch dominancie ruky
u detí sme už písali v júlovom vydaní časopisu.
V tomto čísle poukážeme na možnosti včasnej
a orientačnej diagnostiky detí (zo subjektívneho
hľadiska), ktorú môže realizovať rodič, neskôr
aj pedagóg v materskej škole (z objektívneho
hľadiska a za predpokladu, že dodrží príslušné
pokyny). Dovoľujeme si upozorniť, že v závažných a rozporuplných situáciách sú rodičom
k dispozícii odborníci v centrách pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie.
Okrem rodinnej a osobnej anamnézy je pre
určenie laterality najpoužívanejšou metódou
pozorovanie. Práve bezprostredným pozorovaním každodenných činností si môžu rodičia
najľahšie overiť „ručnosť” svojich ratolestí.
Deti do 4 rokov prejavujú svoju ľavorukosť
najskôr pri jednoduchých, naučených činnostiach akými sú: ukazovanie na obrázky v knižke, otáčanie strany v knihe alebo uchopovanie
nejakého predmetu. Zaujímavým indikátormi
ľavorukosti sú ďalej: škrabanie sa na tele, gestikulácia, mávanie a hladkanie, hádzanie lopty, držanie lyžice, miešanie čaju lyžičkou alebo
úchop ceruzky pri kreslení, držanie zubnej
kefky pri umývaní zubov, česanie sa hrebeňom,
otváranie dverí, zaväzovanie šnúrky na topánkach, púšťanie a zastavovanie vodovodného
kohútika. Uvedené činnosti sú pre dieťa všedné,
automatické, vykonáva ich bez rozmýšľania. Ak
pri nich vo väčšine prípadov používa ľavú ruku,
je viac než pravdepodobné, že bude ľavákom.
U 4-8-ročných dokáže rodič i pedagóg diagnostikovať lateralitu aj pri motoricky náročnejších činnostiach, teda aktivitách, pri ktorých
musí byť dieťa veľmi opatrné a hlavne sústredené, aby sa mu danú úlohu podarilo splniť.
K týmto činnostiam môžeme zaradiť strihanie
nožnicami, krájanie nožom, zalievanie kvetín,
obkresľovanie a vyfarbovanie obrázkov. Uvedené činnosti sú už motoricky náročnejšie, vyžadujú používanie obratnejšej a šikovnejšej ruky,

preto sú spoľahlivým ukazovateľom smerovania
laterality detí. K ďalším zaujímavým ukazovateľom laterality patria: jazda na bicykli ľavou rukou, naskakovanie na bicykel z ľavej strany, hádzanie a zbieranie krúžkov, lôpt, držanie lyžice,
šróbovanie, používanie kladiva a iných nástrojov, rozdávanie kariet, stavanie zo stavebnice,
ukazovanie, respektíve hrozenie prstom, krúženie obidvoma rukami v smere doľava, strúhanie
ceruzky, tlieskanie ľavou rukou zhora na pravú,
vztýčený ľavý palec pri zopnutí ruky a u dievčat

ešte navliekanie ihly,
vyšívanie a pletenie, zapínanie gombíkov, natáčanie bavlny do klbka, zapínanie zipsu.
Odborníci určujú lateralitu pomocou testov
a objektívnych cvičení. Pomocou nich sa zisťuje, či ide o dieťa - silného ľaváka alebo či ide
len o jeho sklon k ľaváctvu. Najznámejším a najpoužívanejším testom v našich podmienkach
je Matějčekov a Žľabov test laterality (1972),
ktorý obsahuje 12 skúšok na dominanciu ruky,
4 skúšky na zisťovanie dominancie nohy, 2 pre
dominanciu oka a 1 pre dominanciu ucha. Ponúkame vám ho pre zaujímavosť v skratke. Ide
o vkladanie korálok do fľaše, zasúvanie kľúča
do zámku, hra: „Akú máš silu” (stláčanie fľaše
rukou), ďalej hra: „Stlač mi ruku k zemi”, „Triafaj loptou do krabice”, „Siahni si na ucho, nos,
ústa, atď.”, „Ako najvyššie dočiahneš?”. Potom
je to tlieskanie, navliekanie nite do ucha ihly,
a doplňujúce testy iných odborníkov ako napr.
kresba domčeka na rozdelený hárok papiera
pravou aj ľavou rukou (kresba dominantnou ru-

kou je istejšia, vydarenejšia), bodkovanie, resp.
tapping oboma rukami, zakrývanie okienok
a pod. Lateralitu oka môžeme diagnostikovať
tak, že dieťaťu ponúkneme možnosť pozrieť sa
cez ďalekohľad; lateralitu nohy zistíme, ak pred
dieťa položíme loptu a prikážeme mu kopnúť
do nej, alebo mu povieme, aby po nakreslenej
čiare posúvalo nohou kocku do cieľa, môžeme
ho požiadať aj, aby vystúpil na stoličku, sadol si
na ňu a zdvihol nohu... Ak si pri počúvaní tikotu hodín priloží dieťa hodinky k ľavému uchu,
znamená to, že má ľavé ucho dominantné.
Hlavnou zásadou je, aby boli pomôcky používané pri diagnostikovaní umiestnené tak, aby
každá z končatín mala rovnakú príležitosť s ponúknutou pomôckou manipulovať. Testovanie
by malo na deti pôsobiť ako hra, ale pre testera
znamená presné a dôsledné dodržiavanie inštrukcií k danej úlohe. Testovanie má prebiehať
individuálne, bez časového obmedzenia a opakovane (najmenej dvakrát), aby sa objektívne
posúdila stálosť výkonu dieťaťa. Vyhodnotenie
je na odborníkoch podľa skóre a príslušného
vzorca. Lateralita je nimi sledovaná v dlhšom
časovom horizonte, závery sa vyvodzujú až po
viacnásobných vyšetreniach a s dostatočným
časovým odstupom.
Ako vidíte, milí rodičia, posudzovanie laterality nie je vôbec jednoduchá záležitosť (i keď
sa zdá byť jednoduchá). Treba k nej pristupovať
uvážlivo, s rešpektom a zároveň s dôkladnosťou.
Mať informácie o problematike ľaváctva, poznať
ukazovatele preferencie, dokázať odpozorovať
smerovanie dieťaťa, aby sme mohli všemožne
podporiť jeho rozvoj je v plnej miere vašim
i našim poslaním. Patričné vedomosti a poznatky určite prispejú k skvalitneniu a obohateniu
života našich najmenších. O niektoré z nich sme
sa s Vami s radosťou podelili
Mgr. Dana Molnárová, učiteľka
MŠ-Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady
Zdroj: Křišťanová, L., 1995 Diagnostika laterality a metodika
psaní levou rukou, Hradec Králové: Gaudeamus, 1995, 43 s.
ISBN8070413840

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014
Dva mesiace prázdnin plné zážitkov
a sladkého „ničnerobenia” sa skončili.
Opäť sa začal kolotoč školských povinností, ranné vstávanie, učenie a písanie
si domácich úloh.
Dňa 2. septembra sa žiaci zo ZŠ slovenskej stretli na školskom dvore, na
slávnostnom otvorení školského roka
2013/2014. Slávnostného otvorenia
sa zúčastnili starosta obce Jozef Haris
i prednosta obecného úradu Ján Luca.
Po krátkom príhovore, v ktorom pani
zástupkyňa predstavila učiteľov i vychovávateľky, nasledovala básnička
v podaní žiačky zo 6. ročníka.
K mikrofónu pristúpila pani riaditeľka, ktorá privítala všetkých žiakov,

pracovníkov školy, ale i rodičov.
Zvlášť sa obrátila na najmladších
žiakov - prváčikov. Do prvej triedy
tento školský rok nastúpilo 23 detí.
Všetkým popriala veľa chuti do učenia a plnenia si školských povinností.
Pán starosta taktiež všetkým poprial veľa šťastia, úspechov a pracovného elánu.
Žiaci sa potom odobrali so svojimi triednymi učiteľmi do tried, ktoré na nich už pekne vyzdobené čakali, aby sa dozvedeli, aké novinky
ich tento školský rok čakajú.
Mgr. Zuzana Mituchovičová
Foto: Mária Zuberová
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Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

MEGHÍVÓ

Megemlékezés
Jóságod, szereteted
Örökké bennünk él,
De sajnos ajkad már
Rég hallgat, nem beszél...

MKS Nesvady
HMK Naszvad
Komorné divadlo
Kamaraszínház

L´art pour l´art
L´art pour l´art

Fájó szívvel emlékeztünk 2013.
szeptember 4-én, halálának első
évfordulóján szeretett munkatársunkra

DOLÁK SALY RÓBERT

MÁTYUS Ferencre
Az Agrorent, a.s. Nesvady
vezetősége és a volt kollégák

2013/10/18 - 18.00 - 8 €
MEGHÍVÓ
A KePaSo Lovasklub szeretettel meghív minden
érdeklődőt 2013. október 12-én 10 órától
a Naszvadi Vágtára,
melyre a kavicsos mellett kerül sor.

POZVÁNKA
Jazdecký klub KePaSo vás srdečne
pozýva na Nesvadský cval,
ktorý sa uskutoční
12. októbra 2013 o 10 hod.

Začíname poskytovať voľnočasové aktivity
Centrum voľného času v novom školskom roku znovu uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť podľa Výchovného programu, ktorý je základným dokumentom CVČ.
Všetky naše aktivity, krúžky sú uvedené aj v prílohe, ale aj na našej webovej stránke www.cvcnesvady.estranky.sk. Ide o činnosti, ktoré napomáhajú, smerujú k výchove človeka vo voľnom čase
prostredníctvom najrozličnejších aktivít pravidelného alebo príležitostného charakteru. Ponúkame
všetkým záujemcom, deťom, žiakom, mládeži aj dospelým naše aktivity, na ktoré sa môžete prihlásiť
v CVČ Nesvady denne v pracovných dňoch od 10 hod. do 16 hod.
Srdečne vás očakávame.
Mgr. Karol Alföldi, riaditeľ

Kezdődnek a szabadidő foglalkozások
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a naszvadi szabadidőközpontba, ahol a szabadidő érdemleges eltöltésére nyílik számos lehetőség - korosztálytól, nemtől, érdeklődési körtől függően. Az
intézmény nevelési programja a szakszerű és tartalmas szabadidős foglalkozások sokaságát biztosítja,
rendszeres vagy egyszeri jelleggel. Honlapunkon (www.cvcnesvady.estranky.sk) megtalálhatók szakköreink. Ezek természetesen az igénynek megfelelően módosíthatók, vagy más jellegűek indíthatók,
ha van érdeklődés. Jelentkezni munkanapokon lehet a szabadidőközpontban 10-től 16 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk.
Mgr. Alföldi Károly, igazgató

Programy NTV na internete

Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Oto Benyo – Erika Kucmanová,
Attila Lakatoš – Linda Lakatošová,
Szabolcs Lovász – Krisztina Halász


ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK –
OPUSTILI NÁS
Helena Kecskésová (84),
Irena Gombosová (93)

Hirdetés – Inzercia
Autószerelőket és lakkozókat keresünk magyarországi munkára, jó fizetéssel. További
információ a 0948/113 860-as telefonszámon.


Hľadáme automechanika a lakovníka, práca
v Maďarsku, dobrý plat. Bližšie informácie
na telefónnom čísle 0948/113 860.

Verejnoprospešné služby obce Nesvady
– Közszolgáltatások üzeme Naszvad

Nové vozidlo
V auguste obec kúpila fekálne vozidlo SCANIA.
Koncom augusta a začiatkom septembra
sme robili oboma strojmi (traktor a auto),
a tak sa nám podarilo znížiť čakaciu dobu
na odvoz tekutého odpadu na jedna až dva dni.
Od 10. septembra sa robí len SCANIA s objemom 10 m3.
Cena jedného vývozu je 22,16 eur.

Pri prezeraní obecnej stránky na úvodnej strane si určite viacerí všimli logo obecnej televízie, na
modrom podklade nápis NTV. Vďaka neustálemu rozvoju techniky, programy mesačných magazínov už niekoľko mesiacov možno sledovať aj na internete, čiže programy sú dostupné na celom
svete. Pod nápisom VIDEO archív nájdete okrem hlavných večerných programov aj záznamy zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pripojenie je jednoduché, kliknutím na logo si z ponuky možno
vybrať program, ktorý si chcete pozrieť.
Obecná stránka je dostupná na www.nesvady.sk, ale archivované
záznamy je možné sledovať aj na webovej stránke stream.nesvady.sk.
Pracovníci NTV

NESVADY
NTV

Interneten az NTV műsorai

A község honlapját böngészve a főoldalon bizonyára többen is észrevették a községi televízió logóját, kék alapon az NTV feliratot. A technika
fejlődésének köszönhetően havi magazinműsorunk néhány hónapja az
interneten is elérhető, azaz a világ bármelyik pontján megnézhető. A VIDEO archív címszó alatt nemcsak
az esti főműsorokat tekinthetik meg az érdeklődők, hanem az önkormányzat üléseiről készült felvételeket
is módjuk van megnézni. A rendszer működése egyszerű, a logóra kattintva a tartalomjegyzékből választhatjuk ki, hogy melyik hónap anyagát szeretnénk megnézni.
A község honlapja elérhető a www.nesvady.sk alatt, de a műsorok megtalálhatóak a stream.
nesvady.sk weboldalon is.
Az NTV dolgozói

NASZVAD

Az új kocsi
Augusztusban a község megvette
az új szippantós SCANIA-t.
Augusztus végén és szeptember elején mindkét géppel
(traktor és autó) dolgoztunk, és így sikerült csökkenteni
a várakozási időt egy-két napra.
Szeptember 10-től csak a SCANIA-val dolgozunk,
melynek űrtartalma 10 m3,
így egy szippantás 22,16 euróba kerül.
Info: 035/7692 116
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