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zekben a október végi napokban - gyakrabban
mint máskor - a halottak birodalmába vezetnek lépteink - a temetőkbe, melyek mintha
csak dacolni kívánnának a hervadó ősszel, virágpompába
öltöznek. A pislogó gyertyák a csillagos eget varázsolják
a földre.
A sírok között szorgoskodnak a rokonok, ismerősök,
meleg könnyek csillognak a szemekben. A gyertyák fényében emelt fővel állnak a keresztek, s a temető fái között az ég
felé mutatnak. A sírok mélyén az enyészet szorgoskodik és porrá
omlasztja a legdrágább szívet is. És az enyészet csendes munkáját
nyugalommal tűrik a keresztek, s ők ugyan titkot hordoznak kitárt
karjukon, ám a titok erősebb az enyészetnél. Hiszen a kereszt azé
a Krisztusé, aki értünk halt meg. Húsvét hajnalán azonban dicső-

Dacoló temetők, pislákoló gyertyák
ségesen feltámadt, azóta az örök élet serlegét nyújtja mindenkinek,
aki élő hittel fogadja evangéliumát. A sírok között álló rokonok
Hozzá küldik fohászukat, Hozzá, aki maga a feltámadás és az élet,
akinek fénylő sírja a jövő élet dicsőségét hirdeti.
Amikor a halál pontot tesz földi életünk végére, testünk enyészetnek indul, halhatatlan lelkünk Isten elé viszi életünk hervadhatatlan gyümölcsét. Itt marad minden kincs, gazdagság, betétkönyv
- de a tett, a viselkedés és a magatartás elkísérik a halhatatlan lelket.
Isten mérlegre teszi életünket és érdemeink szerint vagy önmagához enged az üdvösségre, vagy visszatart magától további tisztulásra, vagy a kárhozatra ejti azokat, akik végkép megátalkodottak
a gonoszságukban.

A temetőkben a sírokat virágok díszítik és égő gyertyák lobognak rajtuk. A virág a szeretet jele, az égő gyertya pedig az örök élet
reménységét idézi elénk.
De nem szabad elfelejtenünk - a sírban nyugvón sem a virág, sem az égő gyertya nem segít. Pedig mi segíteni akarnánk,
segíteni szeretnénk. Vannak olyan lelkek, akiknek szükségük
van a segítségre, akik még nem jutottak el az üdvösségre, hanem tisztulásukat várják, hogy levezekelve földi életük tartozásait beléphessenek Isten országába - a boldog örökkévalóságba.
S ezeken csak mi, élők, tudunk segíteni. Nem virágokkal, mert
aki csak a sírok díszítésére gondol úgy tesz, mint annak a magatehetetlen betegnek a hozzátartozója, aki a kéznél lévő orvosság helyett folyton csak a csokor virágot nyújtotta a betegnek.
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IGEN, A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEKEN CSAK
SZENTÁLDOZÁSSAL, SZENTMISÉVEL, IMÁVAL ÉS JÓTETTEKKEL SEGÍTHETÜNK! Ezek nem látványos dolgok, mégis
sokkal inkább a szeretet gyümölcsei, mint bármi más.
A szentmisében Jézus megváltó szenvedését - halálát - feltámadását, illetve ezek üdvözítő erejét kérjük elhunyt szeretteink számára. A szentmise részünkről akkor teljes, ha mi magunk is részesedünk benne a szentáldozással.
Drága jó testvéreim, kedves olvasóim, de ne csak azokról emlékezzünk meg, akikkel a szeretet kötelékei kapcsoltak össze itt a földön, hanem azokról is, akiket megbántottunk, vagy akik minket
bántottak meg. Ha elmulasztottuk a bocsánatkérést, legalább így
fejezzük ki megbánásunkat. Ha pedig olyanokért imádkozunk,
akik minket bántottak meg, ez lesz a megbocsátó nagylelkűségünk
legszebb jele. De foglaljuk imába azokat is, akiknek már nincsenek
élő rokonaik, barátaik és így nincs, aki imádkozzon értük.
Viszont az évenként visszatérő halottak napja azt is eszünkbe
juttatja, hogy egyszer mi is lakói leszünk a temetőnek. Hogy melyik temetőbe fognak majd eltemetni, talán még nem is tudjuk. De
valójában nem is ez a fontos. Temessétek testemet bárhova, csak
az Úr oltáránál emlékezzetek meg rólam - mondta Szent Mónika
fiainak. Ez a legfontosabb, hogy rólunk is a szentmisében, szentáldozásokban, imádságokban emlékezzenek meg az itt maradó
testvéreink, rokonaink úgy, ahogyan mi emlékezünk azokra, akik
bennünket megelőztek a halálban. Tanítsuk meg őket naponta
imádkozni - Uram, adj nekik örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjen nekik - és ne csak az égő gyertyákkal és a virágcsokrokkal emlékezzenek meg rólunk.
Heriban László
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Mindenkit érint – Týka sa to každého

A testület
34. üléséről

Z 34. zasadnutia
zastupiteľstva

Szeptember 26-án ülésezett ismét Naszvad község képviselő-testülete, és a korábbiaktól eltérően ezúttal jóval több, összesen huszonnégy napirendi pontban hozott határozatot.
A szokásos bevezető után a művelődési központ, a kisüzem és
a sportkomplexum féléves gazdasági beszámolóit tárgyalták meg
a képviselők. A két előbbi szervezeti egység egy-egy kiadási tételét
a főellenőr véleményezte, aminek megfelelően azok átdolgozásra
kerülnek, míg a harmadik községi irányítású intézmény anyagához
egy képviselői felszólalás hangzott el.
A polgári ügyek testülete nyolchavi munkájának összefoglalója
után a községünkben folyó gazdasági és vállalkozói tevékenységet
elemző jelentés került a képviselők elé. A cégbíróság adatai szerint
több mint 160 vállalkozást jegyeztek be naszvadi címre, tizenhárom egyéni gazdálkodó van a faluban, a vendéglők, boltok és egyéb
szolgáltatások száma 92. A munkanélküliségi arány meghaladja
a húsz százalékot.
Utolsó rendes napirendi pontként Ján Luca hivatalvezetőnek
a polgári védelemről szóló beszámolója következett ezután.
Az ülés további részében a pozsonyi HPL Kft. szerződésének
meghosszabbításáról döntöttek a képviselők, eszerint az Üzletsor
utca 7. alatti alagsori raktárhelyiséget 2019. szeptember 30-ig bérelheti a cég, az ott megszabott évi 8 euró/nm áron. Az említett
időpontot a kft. két másik szerződésének határidejéhez igazította
a testület. Ugyancsak bérleti szerződést hosszabbítottak a Montana
kertészeti szaküzlet esetében, öt évre, a jelenlegi csaknem 41 eurós
bérleti díjon nem változtatva.
Lakásügyek következtek: Pinke Anettel új szerződést kötött,
Nagy Veronikával és Balha Teréziával pedig szerződést hosszabbított a község.
A Dortun Kft. az Újvári út 57. alatti régi magtárépület két szintjének bérletét kérte raktározás céljából, a képviselők 7 eurós bérleti
díjat és határozatlan időre szóló szerződést hagytak jóvá. Az újvári
bejegyzésű Recro Kft. a parkkal szomszédos ingatlana mellett szeretne megvásárolni kb. 50 négyzetméter községi tulajdonú területet, a testület beleegyezését adta a telekrész eladásához.
A további három napirendi pont tárgya a község, a Šimunek házaspár és az Agrorent Rt. közötti - júniusban már tárgyalt - ingatlancserék végleges lezárása volt. Ezek eredményeként a naszvadi
kataszter több pontján községi tulajdonban levő és beruházási célokra használható nagy, összefüggő területek alakulnak ki.
Majd a két iskola közös javaslatára a napközi otthonok működéséhez fizetett szülői hozzájárulás összegét emelték a képviselők az
eddigi hatról havi hét euróra.
A közeljövőben két kisebb értékű beruházást tervez a községi hivatal, amelyek anyagi fedezetét pályázaton elnyert közpénzek biztosítanák. A pályázati feltételként megszabott ötszázalékos önrészt
megszavazták a képviselők mind a hulladékosztályozó új épülete
(6 609 euró), mind a csatornahálózat következő szakaszának esetében (5 929 euró).
Az utolsó három pontban a temetői kápolna mintegy 2 800 euró
értékben elvégzendő tatarozásáról határozott a testület, döntött
a Hurban utcai óvoda parkolójának megépítéséről (6 548 euró)
és falunk belépéséről az ógyallai kistérségi társulásba, melynek
Naszvadon kívül további hét tagja van. Az ülés 19 óra 40 perckor
a polgármester zárszavával ért véget.
Takács Zoltán

Obecné zastupiteľstvo Nesvád zasadalo opäť 26. septembra s podstatne dlhším rokovacím programom ako na predošlých zasadnutiach – mal až 24 bodov.
Po obvyklom úvode poslanci schválili správy o polročnom hospodárení príspevkových organizácií: Miestneho kultúrneho strediska, Verejnoprospešných služieb a Športových a turistických služieb.
Na základe vyjadrenia hlavnej kontrolórky sa v prvých dvoch správach vykonajú určité úpravy v položkách výdavkov, k správe tretej
obecnej organizácie odznela jedna poslanecká poznámka.
Po ďalšom bode, zhrnutí osemmesačnej činnosti Zboru pre
občianske záležitosti, sa na rad dostala správa o hospodárskych
a podnikateľských aktivitách v obci. Z údajov obchodného registra
vyplýva, že v Nesvadoch je zaregistrovaných viac ako 160 podnikateľských subjektov, 13 súkromne hospodáriacich roľníkov a 92 rôznych obchodov, reštaurácií, prevádzok a služieb. Miera nezamestnanosti presiahla hranicu 20 percent.
Nasledoval posledný riadny bod rokovania, správa o civilnej
ochrane, ktorú predložil prednosta úradu Ján Luca.
V ďalšej časti zasadnutia poslanci rozhodli o predĺžení nájomnej
zmluvy pre bratislavskú spoločnosť HPL na priestory v suteréne
zdravotného strediska za ročné nájomné 8 eur/m2 do 30. septembra 2019. Dátum ukončenia bol zosúladený s ukončením dvoch už
existujúcich zmlúv, ktoré spoločnosť uzavrela s obcou. V prípade
záhradkárskej predajne Montana sa predlžovala zmluva o nájme na
obdobie 5 rokov, sadzba vo výške necelých 41 eur ostala nezmenená.
Nasledovalo hlasovanie o nájme bytov: pre Anetu Pinkeovú zastupiteľstvo schválilo novú zmluvu, pre Veroniku Nagyovú a Teréziu Balhaovú predĺžilo existujúce zmluvy.
Spoločnosti Dortun, ktorá žiadala o prenájom priestorov na Novozámockej ceste č. 57 na skladovacie účely, poslanci schválili nájomné vo výške 7 eur za štvorcový meter a zmluvu na neurčitý čas.
Novozámocká firma Recro s.r.o. by chcela kúpiť od obce pozemok
s výmerou približne 50 štvorcových metrov vedľa svojej nehnuteľnosti pri parku; zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas s predajom.
Predmetom ďalších troch bodov programu bolo dokončenie zámien pozemkov, začatých v mesiaci jún, medzi obcou, manželmi
Šimunekovými a akciovou spoločnosťou Agrorent. Obec týmito zámenami získa do vlastníctva veľké súvislé plochy na rôznych
miestach nesvadského katastra, ktoré sa môžu využiť na investičné
zámery.
Následne na spoločnú žiadosť základných škôl poslanci zvýšili
mesačný poplatok za pobyt detí v školských kluboch z doterajších
šesť na sedem eur.
Obecný úrad plánuje v blízkej budúcnosti dve menšie investície,
ktoré sa majú uskutočniť z verejných prostriedkov Environmentálneho fondu. Podmienkou ich získania je finančná spoluúčasť obce
vo výške 5 percent, čo poslanci schválili v prípade výstavby zariadenia na triedenie odpadu (6 609 eur) i projektu rozšírenia kanalizácie
(5 929 eur).
V posledných troch bodoch zastupiteľstvo schválilo opravu kaplnky na cintoríne v hodnote približne 2 800 eur, rozhodlo o postavení
parkoviska vedľa škôlky na Hurbanovej ulici (6 548 eur) a o vstupe
našej obce do združenia Mikroregión Hurbanovo, ktoré má okrem
Nesvád ďalších sedem členov. Zasadnutie sa skončilo o 19.40 hodine záverečným slovom starostu.
Zoltán Takács
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Naszvadiak...

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

Németh Gyula:

Csonka emlékmű
Van a naszvadi temetőben, a kápolnához közel, egy nagyobb sírem- Lukácsovics Sándor (1910), Lusicza Vilmos (1912.10.9.-1945.3.19.),
lék, a naszvadi háborús áldozatok emlékműve. Egy csonka emlékmű. Maráz Ferenc (- 1947.1.30.), Maráz Kálmán (1898.2.22.-1944.12.20.),
Harmincnégy név szerepel rajta, kettő közülük az első, harminckettő Maráz Vilmos (1921.5.20.-1944.9.13.), Maráz Vince (1919), Mátyus
a második világháború áldozata. Tudott dolog, százötven naszvadi ál- Gyula (1919-1945.4.21.), Mátyus István (1917.2.18.-1943.2.2., eldozata volt az első világháborúnak, hogy mennyi a másodiknak, már tűnt), Mehura István (1928.3.25.-1945.3.24.), Mikle József (1915),
sosem fogjuk megtudni. Ám az alábbi felsorolásban is többszöröse Molnár András (1908.2.25.-1942.9.10.), Molnár István (1913.11.21.van a síremléken szereplőknek. Hiányos
1944.10.9.), Molnár Ferenc (1921), Molnár
tehát a síremlék. S magyar nyelvünk a hiSándor (1908-1943.1.17., eltűnt), Nagy
ányos, a nem teljes megjelölésére a csonka
Lajos (1911-1945, eltűnt), Nemes Albert,
kifejezést is használni szokta. Ezért csonPaluska András (1911), Paluska József
ka számomra a temetői emlékmű. Mert
(1922-1945.1.13.), Paluska Vilmos (1912),
hiányos. Nagyon hiányos. Ennek ellenéParma Lajos (1912.3.15.-1945.2.28.), Pászre, csak tisztelet és főhajtás illetheti azt az
tó Albert (1922-1944), Pásztó András (Bakegykori egyéni, családi kezdeményezést
ter Pásztó), Pásztó József (1909-1945.7.8.),
és igyekezetet, amely ezt a csonka sírjelet
Pásztó József (1921.1.29.-1944.6.27.),
egyáltalán felállíttatta. A baj azzal van,
Pásztó Sándor, Pásztó Vince (1903, Bakhogy községünkben mind a mai napig
ter Pásztó), Petró József (1914.5.24.),
nincs közösségi, közakaratból létrehozott
Petró József (1920.10.15.-1943.2.19.),
emlékműve, emlékhelye ezeknek az áldoPolgár István (1922-1945?), Polgár János
zatoknak. Legyenek akárhányan is...
(1919.8.3.-1943.5.20.), Polgár Vilmos címNevek. Összesen nyolcvanöt név. Majdzetes őrvezető (1919.8.3.-1943.5.20.), Szanem a háromszorosa a temetői síremlébó Lajos (1909.10.9.-1943. február), Szűcs
ken találhatónak. És messze nem teljes ez
Vilmos (1916), Takács József (1916.4.11.Polgár Vilmos és bajtársai sírja Korosztyenyben
a névsor sem. És nem is lesz már az soha.
1943.7.27.), Tóth András, Tóth József
Nevek. Egyesek aránylag pontos születési, elhalálozási dátumokkal. (1919.3.23.-1942.1.21.), Tóth József (1922.6.1.-1944.5.18.), Tóth SánEgyesek vagy az egyikkel, vagy a másikkal. Egyesek évszám nélkül. dor (1920.5.31.-1943.1.30.), Viczena János (1917.2.9.-1945.2.9.).
Kiből mit őrzött meg a levéltárak kartonja, a családi, rokoni, baráti,
Hárman közülük, Gódor Vince, Haris József és Haris Lajos a Maismerősi emlékezet. Ahol nincs rang megjelölve, egy-két kivételtől el- gyar Kis Ezüst Vitézségi Éremmel, Lalák Lajos pedig a Magyar Nagy
tekintve, egyszerű honvédekről van szó.
Ezüst Vitézségi Éremmel volt kitüntetve. Életükben vagy holtuk
Íme: Asztalos Sándor (1905), Babicz
után? Arról nem szólnak az archívumok
Lajos
(1923.9.27.-eltűnt),
Barkóczi
föllelhető kartonjai.
András (1919), Barkóczy Jónás (1905),
Helységnevek sora: Kasztornoje, TeBazsó István (1914), Bencsik Gyumesvár,
Szombathely,
Fenyvesvölgy,
la (1919-1942.1.12., eltűnt), Bencsik
Budapest,
Gamova
Rucsej,
Győr,
Lajos (1906.11.2.-1945.3.27.), Benkó
Morozovo, Kremjenyec, Szombathely,
Gyula (1915- 1943.3.12.), Bódis János
Ungvár, Archangelszkoje, Uriv, Zlinka,
(1919), Brúszel Lajos (1919), Bugris IstMoszkva, Balatonkiliti, Švaby, Felsőziván, Czuczor Sándor (1915- 1943.3.17.),
mánd, Kecskemét, Sztarij Oszkol, ÉrCserepes Gyula (1922), Cserge József
sekújvár, Csernyigov, Szinyije Lipjagi,
(1905.4.13.-1945 áprilisa, eltűnt), Csonka
Sziklástető, Szaguny, Karpenk, Kassa,
Péter (1905), Csuport Imre (1920.5.13.Bereza Kartuska, Kamenszkaja Szloboda,
1944.11.15.), Csuport Lajos (1915), Dibúz
Korosztyeny, Luginy, Novij Oszkol,
Vilmos (1922), Dudák Gábor (1915-1943),
Pelsőc, Kijev, Debrecen, Hatkóc, Chochol,
Fujasz Imre szakaszvezető (1921.3.26.Türje. Harmincnyolc helységnév.
1944.10.3.), Fujasz Vilmos (1913.2.9.-1944A felsoroltakból ennyinél azonosítható
45?), Fonay József (1917), Fonay László
több-kevesebb pontossággal az elhalálozás
Tóth József temetése valahol Kijev mellett
(1919), Gódor István (1909-1945.2.21.),
vagy az eltűnés helyszíne. Többeknél csak
Gódor Vince (1904.4.13.-1942.6.28.), Gyűrösi Ferenc (1908?), Ha- annyi szerepel e rubrikában, hogy a Donnál, a Don-kanyarban vagy
ris András (1905-1945.10.31.), Haris András (1917), Haris Ferenc csak annyi, hogy valahol Oroszországban. A II. magyar hadsereg, és
(1922.3.10.-1945.2.24.), Haris János (1925.8.1.-1944.11.27), Haris majd kétszázezer magyar katona - köztük a felsoroltak közül is sokak
József (1915.9.5.-1943.2.18.), Haris Lajos (1914.10.18.-1943.2.15.), - tragédiájának színhelyei.
Haris Lajos (1921.1.29.-1944.1.17.), Haris Vilmos (1915-1943.3.9.),
Sorsok: eltűnt, hadifogoly, vérhas, tüdőlövés, aknaszilánk, elesett,
Haris Vilmos, Haris Vince (1916), Hengerics András (1896), Ka- szívlövés, mellkassérülés, elvérzett, bombatalálat, nyak- és szívlövés,
tona Lajos (1913.10.30.-1944.9.26.), Kelemen Gyula (1918.10.26.- aknára lépett, temetetlenül maradt, kézigránáttól sebesült, partizán1943.1.14., eltűnt), Kelemen Lajos )1920- 1945.3.7.), Kudelás Ist- támadás következtében a kigyulladt gépkocsin elégett. Megannyi oka
ván, Lalák Lajos szakaszvezető (1919.3.3.-1943.1.12.), Lalák Sándor az erőszakos elmúlásnak. Polgár Vilmos és nyolc bajtársa volt az,
(1907.12.26.-1943.7.10.), Lalák Vilmos (1919), Lebó János (1909), akik a partizántámadás következtében kigyulladt gépkocsin ott égtek
Lukácsovics Gáspár (1913.5.29.-1946.4.23.), Lukácsovics Lajos (1920), a Luginy melletti erdőben.

4

Novum Naswod
Tóth József (1919)
volt feltehetően a második világháború első
naszvadi áldozata. Kijevnél, hídépítés közben
érte baleset, temetését
régi, megfakult fényképek is őrzik. A Nagy
Ezüsttel kitüntetett Lalák Lajos Urivnál esett
el, és maradt temetetlenül 1943. január 12-én.
Aki egy kicsit is járatos
a II. Magyar Hadsereg tematikában, tudja,
hogy ez a nap és helyszín a nagy doni szovjet
offenzíva
kezdőnapja
és helyszíne. Aki olvasta Nemeskürtyt, tudja
azt is, micsoda téboly
és tragédia kezdőnapja és helyszíne. Maráz
Kálmán sógor (anyám
nővérének férje) Eperjes
bombázásakor szerzett
halálos sérülést. Felesé-

Nesvadský spoločenský mesačník

Naszvadi katonák egy csoportja, valahol a második világháború közepette.
Felső sor balról: Puskás Vilmos, Bencsik József, Csonka Péter, ismeretlen, Simonics Sándor,
Hengerics Vilmos.
Középső sor balról: Maráz Kálmán, Pásztó Lajos, Maráz Jónás őrmester, Pásztó Sándor őrvezető,
Molnár Sándor, Molnár Péter.
Alsó sor balról: Bazsó Sándor, Pinke vezetéknevű, imelyi (?), Fürdős Vilmos. Csonka Péter, Maráz Kálmán; Molnár Sándor és Pásztó Sándor neve ott van az áldozatok listáján...
Magyar Nagy Ezüst
Vitézségi Érem

Rudkino település
mellett, amelynek
gránittábláira 12 595
elhunyt honvéd és
munkaszolgálatos,
valamint 44 843 eltűnt magyar katona
neve van felvésve.
És mennyi nincs...
A naszvadiak közül
Gódor Vince, Haris
József, Lalák Lajos
és Molnár András
nevét sikerült mostanáig felfedeznem
a rudkinói gránitlapokon. A másutt
nyugvók porhüvelyét őrzi-e ma valamilyen jel, nem tudom.
Mi n d e ns z e ntek
napjához érünk lassan, mire ezek a sorok
megjelennek.
A temetőben járva,
gondolom, nagyon

A bolgyirevkai temető
A rudkinoi temető

gem néhai nagyapja mellette volt
ekkor. Öregapa felépült nagysokára
egy régensburgi kórházban, ám
egy kioperálhatatlan repeszdarabot
a szíve alatt hordott élete végéig.
Vagy a sorok a családi síremléken,
a két Fonay fiút illetően; eltűntek
valahol a második világháborúban.
Sorsok. És tragédiák. És mennyi van
belőlük a már sokat emlegetett, hiányos kartonokon és kérdőíveken.
Temetők: akik a harctéren estek
el, ha kijutott nekik a végtisztességből, általában ott, az adott harctéren
kerültek elhantolásra, tömegsírokba általában. A hadifogolytáboroknak és hadifogoly-temetőknek
pedig nincs helyszíne, csak száma
a kartonokon. Ma két központi
emlékhely, temető van Oroszországban. Az egyik Bolgyirevkában.
Az adatok szerint 8 375 honvéd (talán) végleges nyughelye. A másik

sokan meggyújtunk majd egy-egy
gyertyát, mécsest ezen a napon,
azokra is emlékezve, kiknek nem
adatott meg, hogy hazai földben
nyughassanak. A temetői csonka
emlékműnél akár vagy csupán lélekben, egykori szeretteink sírja
fölött. S hogy lesz-e valaha is közakaratból emelt emlékműve, emlékhelye a két háború naszvadi áldozatainak? Merem remélni, hogy igen.
Ám, akárcsak a temetői síremlék,
ugyanúgy ez a papírból, nyomdafestékből készült főhajtás vagy egy
esetleges, majdani, kegyeleti hely
sem lehet már teljes. Csonka marad
az most már mindörökre. Az első
világháború naszvadi áldozatainak
feltehetően pontos névsorát még
volt ki(k)nek összeállítania. A második áldozatainak mindegyikét
már soha nem fogjuk megtudni...
A temetői csonka emlékmű
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Bíborpiros szép rózsa - középdöntő
2013. október 19., Pered
Alapszervezetünk népművészeti csoportjai a különböző meghívásos alapon működő rendezvények mellett rendszeresen részt
vesznek a szakmai megmérettetéseken is. A Csemadok Országos
Tanácsa, a Csemadok Művelődési Intézetével karöltve már évtizedek óta tartja műsoron a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedőt, melyről a naszvadi csoportok, szólisták, zenekarok szinte
soha nem hiányoztak.
A kétévente megrendezésre kerülő verseny első állomása csoportjainknak a járási elődöntő volt, melyet a közeli Lakszakállason
rendezett meg a Csemadok Komáromi Területi Választmánya. Az
eddigiektől eltérően idén több kategóriában is megmérettették
A színvonalas előadások csak a zsűri tagjainak okoztak fejtörést,
nekik dönteniük kellett, kiket küldenek az országos döntőbe.
Mint mondani szokás, minél magasabb a versenyszínvonal, annál nagyobb öröm továbbjutni a jók közül. Ezt az örömet élhették
át a mi büszkeségeink is, a Búzavirág éneklőcsoport, női, férfi és
vegyes összeállításban, továbbá Ágh Erika szólistaként is, kik zöld
utat kaptak az országos döntőre, mely 2013. november 23-án kerül megrendezésre.
Ezúton is gratulálunk minden továbbjutónak, és további sikeres és tartalmas felkészülést kívánunk nekik. Természetesen, gratulálunk Julcsinak és a Kis Vizának is, akikkel ugyan
a Dunaszerdahelyen megrendezésre kerülő döntőben már nem
találkozhatunk, de elért eredményeik mindenképpen büszkeségre
méltóak.
-DR-

magukat a népművészetet gyakorlók, akiknek továbbjutási esélyei
már évtizedek óta töretlenül magasak. Csak Bánházi Dóra nem
jutott a kerületi döntőbe, így Pereden népdalkör kategóriában
a Búzavirág férfi, női és vegyes éneklőcsoportunk, népzenekar
kategóriában a Kis Viza citerazenekarunk, míg szólóénekes kategóriában Ágh Erika és Szabó Julcsi képviselhette szervezetünket.
Összesen 71 népművész, illetve népművészeti csoport jutott a kerületi döntőbe. Mondani sem kell, hogy egytől egyig mind magas
színvonalon teljesített, ami nagy öröm a szervezőknek, a közönségnek, a felvidéki és az egyetemes magyar kultúrának egyaránt.

ANNO...
* Kukoricacsuhé
Ki gondolta volna valamikor, milyen nagy
érték, mekkora kincs rejlik ebben az egyszerű, hulladéknak elkönyvelt anyagban,
amelyet a kukorica megfosztása után legtöbbször a trágyadombra hánytak ki a gazdák? Eldugott, kicsi falvak néhány unatkozó öregemberének jutott csak eszébe, hogy
pár nyaláb szép kukoricalevelet félretegyen
s télvíz idején, a duruzsoló kályha mellett,
szórakozásképpen szatyrot fonjon belőle az
asszonynak. Az okos, mindenre gondoló,
s minden lehetőséget számbavevő szociálpolitikának kellett eljönnie, hogy kiderüljön:
a kukoricacsuhé feldolgozása nemcsak egyesek szórakozási, hanem tíz-, sőt százezrek
komoly gyarapodási és megélhetési lehetősége. Ma már az ország egész területén figyelmes gonddal, vagonszámra gyűjtik ilyenkor,
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ősszel a kukoricalevelet, s a falu szegényebb
társadalma, amelynek mindig gondja volt
a téli kényszerű munkaszünet, milliókat keres a kukoricacsuhéból készített háziipari
cikkekből. A magyar csuhészatyornak nagy
keletje van külföldön is, a megszervezett
falusi háziiparosok leleménye szebbnélszebb lábbelieket, retikülöket, szőnyegeket,
ládákat termel, amelyeken kapva-kap mindenki, különösen ezekben a bőrhiányos és
textilmizériás időkben. Komárom vármegye - mondhatjuk - az elsők között áll az
országban a kukoricacsuhéval kapcsolatos
háziipar tekintetében. A komárommegyei
csuhékészítmények lelemény és minőség
szempontjából párjukat ritkítják s a legkeresettebb cikkek az országban épúgy, mint
külföldön. Kitűnően megszervezett háziipari
telepek működnek a vármegyében, a Közjóléti Szövetkezet irányitása mellett, s az, hogy
Komárom vármegyét a szociális vármegye

címmel tüntették ki, igen jelentékeny részben a háziipar megszervezésének és bevezetésének köszönhető. A falvak kisembereinek
gondjai nincsenek, anyagi jólétük biztosítva
van s a munkaszeretet nem lanyhul ott, ahol
csuhéfonás folyik. A falvak szociális és gazdasági felemelkedésének jelei egyre meggyőzőbben mutatkoznak meg már eddig is,
de még meggyőzőbbek lesznek, ha a munka
általánossá válik.
Október van, kukoricaszüret, s igen, vezércikkben üdvözöljük most a csuhét, mert
megérdemli. De üdvözölnünk kell a gútai,
naszvadi, apácaszakállasi, tardosi meg a többi, sok-sok falusi magyarok jószándékát,
akik olyan szeretettel s megbecsüléssel ölelik
most magukhoz a fosztás után nyert selymes
csuhét. Mert érzik ők is: a csuhé zsongásában
a boldogabb és gondtalanabb téli élet igérete
muzsikál!
(Komáromi Lapok, 1943. október 16.)
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5 éves a Pettyem néptánccsoport
A néptánc azon hagyományaink egyike,
melyet szerencsére nem veszítettünk el. Sőt,
a fiatalok egyre jobban érdeklődnek iránta.
Első „kerek” születésnapját ünnepli a Petytyem néptánccsoport. 2008 szeptemberében jött először a gyerekek Nóra nénije
(Dr. Malomsokiné Varga Nóra) és Pityu bácsija (Dr. Malomsoki István) Nagyigmándról,
akik azóta is, immár 5 éve, kitartóan és türelmesen oktatják a táncoslábú érdeklődőket.
Vasárnaponként a kultúrházban folytak
a próbák, ahol először népi játékokkal és énekekkel ismerkedtek a gyerekek. A legkisebb
táncos kiscsoportos óvodás, a legnagyobb
14 éves volt. A húsz fős, csak lányokból álló
kis csapat első próbafellépése 2009. április
30-án, a Tánc Világnapja alkalmával volt.
A nagyközönség előtt 2009 novemberében
a „Dalolj, táncolj velünk” népdalesten mutatkoztak be, ahol már mint Pettyem néptánccsoport sárközi dalokat, táncokat, a kisebbek
pedig mátyusföldi gyermekjátékokat adtak
elő. Néhány ügyes kezű anyukának és támogatónak köszönhetően a gyerekek már saját,
méretre szabott ruháikban léphettek fel.
2010-ben több sikeres fellépést tudhat
maga mögött a tánccsoport, Martos, Csúz és
Kolozsnéma után az első külföldi fellépésük
a magyarországi Szulokon volt, majd Bécsben a Szent István-napi megemlékezésen.
A szuloki fellépés és „ottalvós” kirándulás
felejthetetlen élményt jelentett táncosaink
számára. A novemberi népdalesten új koreográfiával mutatkoztak be a lányok, a nagyoktól moldvai táncokat, a kisebbektől
népi gyermekjátékokat láthattunk. Ebben
az évben már egy-két
fiúcska is tagja lett
a csoportunknak, ami
nagyon jó, de kevés.
Sajnos, sok olyan tánc
tanulásáról és bemutatásáról kell lemondaniuk a lányoknak,
ahol párost kellene
táncolni fiúkkal, de
nincs kivel. Némi
reményt nyújt a ma
már működő legkisebb korcsoport, az
utánpótlás, ahol már szép számban találunk
fiúkat. Lehet, hogy egyszer „legényes” is lesz?
A 2011-es év mondható a leggazdagabbnak, ami a fellépéseket illeti, hogy csak párat
említsek, Szőny, Perbete, Kolozsnéma, Alap,
Pat, Vajka, Bécs közönsége előtt mutathatták be a gyerekek a műsorukat. Falunkban
minden évben legalább kétszer láthatja őket
a közönség színpadon, áprilisban a Tánc Világnapja alkalmából rendezett előadáson és
a novemberi „Dalolj, táncolj velünk” népdalesten, de már a Naszvadi Napok keretében is
tapsolhattunk nekik.

A 2012-es év sok újat hozott a tánccsoport
életében. A próbákat már nem a kultúrházban, hanem a Csemadok klubhelyiségében
kialakított tükrös táncteremben tarjuk azóta.
A nagyigmándi Mátyás-napi fellépésre elkészültek a nagylányok új ruhái, ami a dél-alföldi tánc viselete. Nóra néni és Pityu bácsi
elérkezettnek látta, hogy a nagy Pettyem, bizonyítva a tánctudását, részt vegyen az első
külföldi megmérettetésen, a Bábolnai Tipegő
Néptáncfesztiválon, ahol sikeresen szerepeltek. Ebben az évben is kirándult a csapat,
a csávolyi bunyevácok meghívására egy nagyon kellemes és élménydús hétvégét tölthettek el a lányok Csávolyon. 2012 szeptemberében a beiratkozáson sok kis új arc jelent meg,
mint említettem, fiúk is. A Pettyem csoport

azóta 45-50 fővel működik, három különböző korcsoportban zajlanak a próbák, kiscsoport-óvodások, középső csoport-alsó tagozatos diákok és a nagylányok csoportja-felső
tagozatosok.
Ebben az évben már harmadszor vett részt
csapatunk az Országos Táncháztalálkozón
és Kirakodóvásáron Budapesten, ahol ámultunk és bámultunk a profi és amatőr táncosok előadásain, természetesen a táncházból
aktívan is kivették a részüket a lányok. A tavalyi bábolnai sikeren felbuzdulva márciusban útnak indult a nagy Pettyem a tatabányai

FELHÍVÁS
Tisztelt naszvadiak!
Községünk legnagyobb társadalmi
szervezete, a Csemadok, jövőre
65 éves lesz. Ez alkalomból a vezetőség
határozata alapján szeretnénk kiadni
„A naszvadi Csemadok 65 éve”
című könyvet, amihez
az önök segítségét kérjük.
Ha rendelkeznek kézzel írott, illetve
nyomtatott anyagokkal, régi fotókkal,
kérjük, juttassák el azt az egészségügyi
központ előtti újságárushoz.
Az anyagokat feldolgozás után
mindenkinek visszaadjuk.
Előre is köszönjük a segítségüket.
A Csemadok naszvadi
alapszervezetének vezetősége

népművészeti
„Ki mit tud”-ra, ahol
aranysávos
minősítést értek el a délalföldi
táncukkal.
A kitartó munka
meghozta a gyümölcsét. Nagyigmándon,
Ácson és a Felvidékiek Találkozóján
Felsőszentivánon ezzel a díjnyertes táncukkal és mátyusföldi
leányjátékokkal léptek fel.
Az idei nyáron már harmadszor került
megrendezésre a Határtalan Néptánctábor
Nagyigmándon, amiért hála az ottani szervezőknek és a Malomsoki házaspárnak. Azt hiszem, az ottani élmények hasznosak és emlékezetesek maradnak a résztvevő kis táncosok
számára. A szeptemberi beiratkozáson örömmel nyugtáztuk, hogy az utánpótlás csoport
és a nagylányok is hűek maradtak a „Petytyemhez”, hisz a nagyok zöme már középiskolássá cseperedett az elmúlt öt év alatt. Kezdetben sok gyerek csak a szülei unszolásának
igyekezett eleget tenni, most viszont állítom,
hogy önszántukból, a társaság miatt, a néptánc iránti szeretetükből fakadóan folytatják
a gyakorlást. A kitartó és rendszeres próbáknak köszönhetően remélhetőleg az idei népdalesten új műsorral lepnek meg minket.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a Pettyem néptánccsoport sikereihez.
Köszönjük a szülőknek, a Csemadok vezetőségének és végül, de nem utolsó sorban
köszönet a Malomsoki házaspárnak. Adja
a jó Isten, hogy még sok évig tudják tanítani
gyermekeinket!
Boldog születésnapot, Pettyem néptánccsoport!
-ST-

7

Naszvadi közéleti lap

Novum Naswod

Október v materskej škole
alebo Ako sme si spestrili každodenné spolužitie
Možností ako podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu
hrou a ako rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére jeho osobnosť v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej,
emocionálnej a morálnej oblasti a posilňovať pritom aj jeho úctu
k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k svojej kultúre, k materinskému a štátnemu jazyku je mnoho.
Zaujať dieťa, vyvolať v ňom záujem o činnosti, motivovať ho
k práci je pre učiteľa náročná úloha. S patričným pedagogickým
taktom, kreatívnym duchom, tvorivosťou, láskou k deťom, poznaním ich osobitostí je zvládnuteľná. Nech Vás o tom presvedčia
aktivity, ktoré sme pre naše deti v mesiaci október pripravili a zrealizovali.

Výstava ovocia a zeleniny
Jeseň je obdobím zberu úrody. S niektorými plodmi sa však matka
príroda zahrala. Vytvorila z nich zaujímavé exempláre a kúsky. Prečo
ich neukázať každému? A tak sa pani učiteľky Gabriela Kovácsová a Iveta Pastoreková rozhodli vyzvať rodičov detí k zhromaždeniu potvoriek,
príšeriek a zaujímavých kúskov zo záhrad a pripraviť si z nich malú
výstavku. Bola a je deťom sprístupnená na chodbe MŠ, na poschodí.

Deň hrozna
Oživenie ľudových tradícií, zvykov našich predkov, oboznámenie sa
s prácou ľudí v záhrade, jesenné šantenie na terase školského dvora
a radosť z tvorenia a pohybu boli hlavným zámerom projektu zameraného na regionálnu výchovu v materskej škole na Sládkovičovej ulici
v Nesvadoch pod názvom Deň hrozna.

lisovaním, ochutnávkou sladkej hroznovej šťavy. Deti, ktoré
sa k lisu nedostali, si
mohli vyskúšať výrobu hroznového
strapca z odpadového materiálu.
Lepením papierových kruhov
a pokrčeného
papiera tvorili prekrásne
megastrapce.
Zábavu po práci sme spestrili aj hrou o guľky (samozrejme hroznové). Tá
zaujala najmä chlapcov. Ako sa nosí gazdovský klobúk si deti
skúšali pri veselom tanci s klobúkom. Pozornosť detí zaujal aj tanček
s vareškovými bábkami na ľudovú nôtu. Chlapci i dievčatá si svoju šikovnosť mohli vyskúšať aj pri kotúľaní škopky a nosení drevenej noše
na hrozno. Namiesto hrozna však z noše vykúkal náš Maco - zlodej.
Deťom sa priznal, že Jankove hrozno potreboval na výrobu hrozienok. V zime si na nich rád zamaškrtí. Doniesol ich deťom ochutnať
a tak naše deti mali zas o poznanie navyše. Macovi zlý skutok odpustili
a spokojné, ale unavené sa uložili na poludňajší spánok.
Nám ostáva len dúfať, že naša prvá tohtoročná jesenná aktivita
z oblasti regionálnej výchovy prebudila v našich deťoch túžbu poznať
tradície, zvyky, život a prácu našich predkov a že bola pre naše deti
prínosom ako v poznávacej, tak aj v emocionálnej oblasti. Dúfame, že
deň, ktorý sme v našej MŠ venovali hroznu už tretí rok za sebou, bol
pre deti veselý, tvorivý, poznávací. Našou snahou bolo prostredníctvom hier poznať a napodobniť prácu dospelých, poukázať na význam
práce a priblížiť deťom múdrosť a pracovitosť našich predkov.

Súťaž o najkrajšieho strašiaka
Kedysi nebola záhrada bez strašiaka záhradou. A prečo bol strašiak
neodmysliteľným kúskom záhrad, ako vznikal, na čo slúžil? Zisťovali
sme z knižiek, zahrali sa na módnych návrhárov. Do hry sme zapojili
rodičov, vlastnú fantáziu, obrazotvornosť a tvorivosť ááá... paráda.

Materská škola má vlastné zameranie Školského vzdelávacieho
programu s názvom: „Takto ide krokom krok, Nezábudkin celý rok”
práve na regionálnu výchovu. A pretože naša obec je bohatá na ľudové
tradície, je úlohou učiteliek materskej školy cieľavedome, systematicky
a čo najpútavejšou formou ich deťom priblížiť už v predškolskom veku.
Jeseň je neskutočne bohatá na aktivity, ktoré v našom regióne po
celé stáročia prežívajú. Je žriedlom prekrásnych zvykov, tradícií, ktoré
svedčia o múdrosti, pracovitosti, húževnatosti našich predkov a o ich
láske k prírode, úcte a pokore k životu.
7. október 2013 - Deň hrozna. Veľká väčšina našich detí už cez
víkend zažila v okolitých viniciach, záhradách alebo v domácom
prostredí skutočné vinobranie s rodičmi, starými rodičmi. Pojmy vinohrad, víno, sud, mušt, lis, noša neboli pre ne vôbec neznáme. Zažiť
prácu s hroznom na vlastnej koži bola však pre niektorých z nich nová
skúsenosť. Rozhodli sme sa im ju priblížiť najprístupnejšou formou
- krátkou bábkovou hrou a následne pútavými aktivitami: hľadaním
strateného košíka s hroznom, triedením, preberaním hrozna, jeho
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Každá trieda si zhotovila toho svojho. Deti - Margarétky dokonca vytvorili celú rodinu. Nechýbala ani porotkyňa Hermelína. Vďaka
pani učiteľke Mgr. Veronike Nagyovej a jej fotkám o víťaznom strašiakovi začalo hlasovanie na sociálnej sieti. Ktorému by ste udelili svoj
hlas Vy?
Mgr. Dana Molnárová, učiteľka
MŠ-Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady
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November 9-én
megyei
választások!

9. novembra
voľby
do VÚC!

2001. december 2-án került sor először megyei választásokra,
ahol egy megyeelnököt és képviselőket választhattunk. A megye
sokunk számára inkább csak egy fogalom, mint egy hivatal, ami
minket szolgál. Pedig tudják, hogy mi mindenről döntenek a megyén?
A megye középiskolákat, múzeumokat, szociális szolgáltatást
nyújtó otthonokat, könyvtárakat, színházakat és egyéb kulturális
intézményeket, kórházakat alapít, valamint különböző szolgáltatásokat biztosít.
Mindezt mindnyájuk adójából teszi, pont ezért is kell élnünk választójogunkkal.
A megye a közlekedésért is felelős, a II. és III.
osztályú utak minőségéért, és a megye biztosítja a buszjáratokat is. A buszjáratokon ezen felül
a menetdíj kedvezményeit a megye tárgyalja.
A megye stratégiai terveket készít az EU regionális fejlesztési alapjainak felhasználására.
Képviselete van Brüsszelben a Régiók Bizottságában.
A megyei önkormányzat önállóan gazdálkodik a vagyonával és
a saját bevételével, biztosítja és védi a polgárok jogait, valamint érdekeit.
Ha úgy érzi, hogy a megyei választások Önt nem érintik, higgye
el, ez nem így van. Ez a mi megyénk, és igenis jogunk van eldönteni, hogy kik képviselnek bennünket, kik döntenek arról, merre
haladunk tovább. Kezünkben kell vennünk sorsunk, mert az útjainkat a mostani ütemben 145 évig újítják majd, a diákokra rádőlnek
a középiskolák, és régiónkban továbbra is a turisták lesznek a látványosság, pedig mennyi csodálatos hely van a környezetünkben.
2013. november 9-én reggel 7-kor nyitnak ki a szavazóhelyiségek, és egészen este 22 óráig mindenki leadhatja voksát. Az egész
nem tart tovább öt percnél, viszont a választások következményeivel a következő négy évben kell majd együtt élnünk.
Ne feledjék: A rendszert csak annak van joga szidni, aki élt a választójogával, és részt vett a választásokon.

Voľby do vyšších územných celkov sa prvýkrát uskutočnili 2. decembra 2001. V spomínaných voľbách sme prvýkrát volili predsedu
Nitrianskeho samosprávneho kraja a jeho poslancov. VÚC alebo župa
je pre viacerých z nás len zaužívaný pojem a nie úrad. Župa by v prvom mala rade slúžiť nám, obyvateľom Nitrianskeho samosprávneho
kraja, mala by slúžiť pre nás. Viete, o čom všetkom župa rozhoduje?
Vyšší územný celok zriaďuje a spravuje stredné školy, múzeá domovy
sociálnych služieb, knižnice, divadlá a iné kultúrne zariadenia, zakladá nemocnice či zabezpečuje rôzne verejnoprávne služby.
Všetky vyššie uvedené kompetencie župy sa realizujú z našich
daní, a práve preto by sme mali využiť naše právo ísť voliť. Župa je taktiež zodpovedná za reguláciu cien autobusovej dopravy a stav ciest II.
a III. triedy. VÚC zastúpená vo Výbore regiónov
v Bruseli neustále pripravuje strategické plány
na čerpanie financií z eurofondov, najmä v oblasti regionálneho rozvoja. VÚC tiež samostatne
hospodári s vlastným majetkom a vlastnými
príjmami a zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.
Voľby do VÚC sa nás naozaj týkajú a ak si myslíte opak, verte mi,
nie je to pravda. Je to náš spoločný kraj, v ktorom máme každý
právo voliť a rozhodnúť o tom, kto bude hájiť naše záujmy a rozhodovať o tom, akou cestou sa budeme uberať ďalej. Svoj osud si
musíme vziať do vlastných rúk, pretože naše cesty sa pri súčasnom
tempe zrekonštruujú najskôr o 145 rokov, strechy stredných škôl sa
postupne svojim žiakom zrútia na hlavy a v našom regióne budú
naďalej najväčšou atrakciou samotní turisti a nie krásne miesta
v našom kraji.
Brány hlasovacích miestností sa otvoria 9. novembra 2013 od 7.
do 22. hodiny, kedy máte možnosť odovzdať svoj hlas. Preto si
nájdime čas na odovzdanie svojho hlasu, ktoré vám zaberie len
5 minút, no ovplyvní nasledujúce štyri roky.
Nezabúdajme: Systém má právo kritizovať len ten, kto využil svoje volebné právo a tým sa volieb zúčastnil.

môj mobil: 0905 321 052
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Pénzről van szó
2. rész
Kölcsönök és hitelek
Nagy valószínűséggel életünk folyamán
valamikor szükségünk lesz kölcsönre céljaink eléréséhez vagy egy-egy felmerülő
helyzet megoldásához. A kölcsön azonban
kétélű fegyver, csak körültekintően és fegyelmezetten ajánlott használni.

Ez van
Kevesen tudatosítják, hogy a jelenlegi
pénzügyi rendszer alapja a hitel. Az összes
pénz hitelből keletkezik, ezért ez a legfontosabb pénzügyi termék. A pénzintézetek
nyereségének oroszlánrésze hitelkonstrukciókból származik.
A bankoknak nem az az érdekük, hogy
gyorsan visszakapják a kölcsönadott pénzt.
A fő céljuk mindig a kamatbevétel, miközben a felmerülő kockázatokat mindig a kliensekre hárítják.

Ha jót akarunk magunknak
Ahhoz, hogy biztosan, és a lehető legjobb
feltételekkel kapjunk majd hitelt, tudatos
tervezésre van szükség. Legfontosabb teendőnk körülményeink és pénzügyi lehetőségeink alapos felmérése.
Tudnunk kell, hogy a bankok mi alap-

Ide o peniaze
2. diel
Pôžičky a úvery
S veľkou pravdepodobnosťou niekedy počas nášho života budeme potrebovať pôžičku
k dosiahnutiu našich cieľov alebo k vyriešeniu nejakej situácie. Pôžičky sú však dvojsečnou zbraňou, preto by sme ich mali používať
s veľkou opatrnosťou a disciplinovane.

Už je to tak
Málo ľudí si uvedomuje, že základ terajšieho finančného systému tvoria úvery.
Všetky peniaze vznikajú z úverov, ktoré sú
preto považované za najdôležitejšie finančné produkty. Väčšina zisku finančných inštitúcií pochádza z úverových konštrukcií.
Rýchle splatenie požičaných peňazí nie
je v záujme bánk. Ich hlavným cieľom je
vždy zisk z úrokov, pričom všetky riziká sú
zvalené na klientov.

Pre seba to najlepšie
Aby sme určite dostali úver a s čo najlepšími podmienkami, je potrebné zámerné
plánovanie. Najdôležitejšie je, aby sme si
zvážili svoju situáciu a finančné možnosti.
Musíme vedieť, podľa čoho sa banky rozhodujú pri stanovení podmienok úverov.
Jedným z najdôležitejších kritérií je dokázanie dobrej platobnej disciplíny. Jediným
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ján döntenek a kölcsönök feltételeiről. Az
egyik legfontosabb kritérium az eddigi
törlesztési fegyelmünk bizonyítása. Ennek
egyedüli módja néhány kisebb kölcsön felvétele bizonyos rendszer szerint. Ezeket később aztán felhasználhatjuk más célokra is.
Azt is be kell bizonyítanunk a bankoknak, hogy lesz miből törlesztenünk. Ha
bevételeinket nem tudjuk kimutatni, létezik néhány lehetőség ennek az igénynek
a megkerülésére.
Biztonságosabbá tehetjük családi költségvetésünket, ha egy hosszabb futamidejű hitelt választunk, jó előtörlesztési feltételekkel. Ekkor alacsonyabbak a kötelező
törlesztőrészletek, de van lehetőségünk
többet is fizetni.
Az is előre tervezhető, hogy mi lesz, ha
netán később, átmenetileg mégsem tudnánk fizetni a havi törlesztőrészleteket.
Ezekre az esetekre előre kell hitelt intéznünk, mert olyankor a bankok már nem
segíthetnek.
spôsobom, ako to urobiť, je splácanie zopár
menších pôžičiek podľa určitého systému.
Tieto pôžičky môžeme neskôr použiť aj na
iné účely.
Musíme dokázať bankám aj to, že budeme mať na splátky. Ak z nejakého dôvodu
nevieme dokladovať svoj príjem, existujú
možnosti, ako tento problém obísť.
Náš rodinný rozpočet sa stane bezpečnejším, ak si zvolíme úver s dlhšou dobou
splatnosti a dobrými podmienkami predčasného splácania. V tomto prípade sú
povinné splátky nižšie, ale máme možnosť
platby aj navyše.
Môžeme dopredu naplánovať aj riešenie situácie, keby sme niekedy v budúcnosti dočasne neboli schopní splácať úver.
V tomto prípade musíme požiadať o ďalšiu
pôžičku ešte v predstihu, lebo v núdzi nám
už banky nevedia pomôcť.

Kreatívne riešenia
Vhodnou kombináciou úverov a iných

A hitelek és más pénzügyi termékek
megfelelő kombinálásával és beállításával
sok kihívás megoldható.
Egy megújuló hitelkerettel készpénzáramlási gondjainkat oldhatjuk meg, ami
vésztartalékként is felfogható. Ez a hitelfajta előnyös biztosításként is működik, amit
csak akkor fizetünk, amikor szükség van
rá. Megújuló hitelforrás néhány biztosításban is hozzáférhető előnyös feltételekkel.
Ha már törlesztünk kölcsönt, új hitellel pénzt is spórolhatunk. Havi
törlesztőrészleteinket és a kifizetett kamatokat csökkenthetjük hitelek összevonásával
vagy hitelkiváltással. Megfelelő körülmények között, több különböző hitel együttes
alkalmazásával lényegesen csökkenteni lehet a futamidőt és a kifizetett kamatokat, és
ez havonta nem kerül semmivel se többe.
A témáról részletesebben a http://www.
ideopeniaze.sk/hu/hitel/ oldalon olvashatnak.
Kérjük Önöket, jelezzék, miről szeretnének többet megtudni következő cikkünkben. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket is
a 0949/585 756-os számon és a henrietta.
dobosi@ideopeniaze.sk e-mail címen. Személyre szabott megoldásokkal újonnan
megnyílt irodánkban szolgálhatunk az
egészségügyi központban, a gyermekorvos
épületében. Dobosi Henrietta és Zoltán
finančných produktov je možné vyriešiť
veľa situácií.
Automaticky obnovovaný úver môžeme
využiť pri problémoch s tokom hotovosti,
čo môžeme chápať aj ako finančnú rezervu. Tento typ úveru funguje aj ako výhodné poistenie, za ktoré platíme len v prípade
čerpania. Niektoré poistenia tiež umožňujú čerpanie takéhoto úveru za výhodných
podmienok.
Ak už splácame úver, s novým úverom
si môžeme aj ušetriť peniaze. Zlúčením
viacerých úverov alebo refinancovaním je
možné znížiť mesačné splátky a sumu zaplatených úrokov. Pri vhodných podmienkach a kombinovaním viacerých úverov je
možná výrazná redukcia doby splatnosti
a zaplatených úrokov, čo nás nebude stáť
mesačne o nič viac.
Viac o téme sa dočítate na internetovej
stránke http://www.ideopeniaze.sk/uver/.
Prosíme vás, aby ste nám naznačili,
o čom by ste sa radi dozvedeli viac v budúcom čísle časopisu. Čakáme aj na vaše
otázky a pripomienky na tel. čísle 0949/585
756 alebo na emailovej adrese henrietta.
dobosi@ideopeniaze.sk. S riešeniami šitými na mieru vám poslúžime v našej novootvorenej kancelárii v budove detského
lekára zdravotného centra. Srdečne vás
očakávame.
Henrietta a Zoltán Dobosi
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Nesvadský Cval 2013
Dňa 12. októbra 2013 sa v našej obce uskutočnil Nesvadský cval 2013. Na Nesvadský cval
prišlo 35 koní, z toho sa na pretekoch zúčastnilo 28 súťažiacich. Výsledky: dospelí: 1. Zoltán
Tóth, 2. Eva Kirpolská, 3. Pavol Horvat, 4. Kristina Maticsek (KePaso); juniori: 1. Ladislav Bobek (KePaso), 2. Betti Mezei, 3. Letti Fekete (KePaso), 4. Viki Csulaková; Ranč proti ranču: 1.
KePaso - Ladislav Bobek, René Tóth, Miroslav
Gerhardt, 2. Mezei Farm - Vojtech Csoka, Betti
Mezei, Niki Somogyi, 3. M-klub -Fanni Szendi,
Kristina Maticsek, Eva Kiripolský; Barrel race 1. René Tóth (KePaso), 2. Betti Mezei, 3. Viktória Csulák, 4. Ladislav Bobek (KePaso); Pole
Bending: 1. René Tóth (KePaso), 2. Ladislav Bobek (KePaso), 3. Betti Mezei, 4. Niki Somogyi
Najstarší súťažiaci jazdec bol Zoltán Lednecký (53) z Horných Salíb, najmladšia Letícia Fekete (7) Nesvady KePaso.
Organizátori Nesvadského cvalu ďakujú za
pomoc obce Nesvady, súťažiacim, divákom za
dobrú náladu. V neposlednom rade ďakujeme
všetkým, ktorí svojou pomocou priložili ruku

FELHÍVÁS

Segítsünk egy beteg
kislánynak és családjának!
Csernyánszky Lili
egy kilencéves
mozgáskorlátozott kislány,
aki közöttünk él. Családja
kupakgyűjtésbe kezdett.
A cél egy családi autó
vétele, melybe könnyen
befér egy kerekesszék.
Mindenfajta műanyag
kupak több helyen
is leadható a falunkban, az egyik
átvevő-hely a kisüzemben van.
Fogjunk össze! Köszönjük a segítséget!


VÝZVA

k dielu. Bez ich pomoci by tohtoročný cval určite nebol na takej vysokej úrovni.
-mgFoto: Vladimír Vrančik

Pomôžme chorému dievčatku a jej rodine!
Lili Csernyánszky je deväťročné, telesne
postihnuté dievčatko, ktorá žije medzi
nami. Jej rodina sa rozhodla zbierať uzávery
PET-fliaš. Cieľom je kúpa auta, do ktorého
sa ľahko uloží aj invalidný vozík. Uzávery
môžete odovzdať na viacerých miestach
v obci, jedno zo zberných miest je vo firme
Verejnoprospešné služby obce Nesvady.
Spojme svoje sily! Ďakujeme za pomoc!

MEGHÍVÓ
A Dunaszerdahelyi
Csallóközi Múzeum
szívélyesén meghív
minden érdeklődőt

DÉZSI GYULA
FAFARAGÓ MŰVÉSZ
kiállításának megnyitójára,
amelyre 2013. november 21-én,
17 órai kezdettel kerül sor.

Részt vettünk a IX. Kolbászfesztiválon
Október 18-19-én rendezte meg Érsekújvár városa, a Csemadok
ASZ és a KultúrKorzó Polgári Társulás a IX. Érsekújvári Klobfestet
és a III. Érsekújvári Töknapot.
Az eddigi kolbászfesztiválokat naszvadi
csapat nélkül rendezték meg, nem úgy az
ideit, ahová négy fős csapattal nevezett
községünk. A rendezvény napján már
reggel hétkor az újvári főtéren raktuk öszsze a standunkat. Az előzetes egyeztetés
szerint mindenki otthonról hozott „díszítőelemeket”, melyeket igyekeztünk ízlésesen elhelyezni, hisz a zsűri a standok
külalakját is pontozta. Az öreg bútorok,
kancsók, vászonlepedők, a Naszvadra
jellemző sústyakosarak a múlt századba
repítették vissza a bámészkodókat.
A szervezők 9 órakor bocsátották
a versenyző csapatok rendelkezésére
a 10 kilogramm disznóhúst. Ki-ki íze

szerint fűszerezte, keverte-kavarta, majd bélbe töltötte a kolbászhúst. Minden csapatnak 30 cm hosszú kolbászt kellett leadnia,
melyet a zsűri sütve kóstolgatott, majd pontozott.
A fesztiválra kilátogató naszvadiaknak egy kis rögtönzött,
disznótoros
svédasztalt alakítottunk
ki. Aki megállt, ehetettihatott a naszvadi csemegékből.
A kiértékelésre egészen
este 6-ig kellett várni, csapatunk munkája bronzsávos minősítést kapott. Az
este folyamán már jöttek
is az ötletek, hogy jövőre
mivel lehetne még szebbé,
attraktívabbá tenni standunkat, hisz egy év múlva is
ott leszünk! Simonics Tibor
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Társasági rovat –
Spoločenská rubrika

Valami új...
A naszvadi szabadidőközpont mellett
2013. szeptemberében gyermekszíntársulat alakult. Színjátszócsoportunk az „Ismerős arcok” nevet választotta, és ez alatt
a név alatt is mutatkozik majd be 2013. november 10-én 18 órakor a helyi kultúrház
kamaraszínházában.
A szeptember közepén kezdődő próbák
túlszárnyalták
az

elvárásainkat és
nagyon jól haladunk a próbákkal, így
elhatároztuk, hogy közönség elé visszük
munkánkat. Meggyőződésünk, hogy ilyen

rövid időn belül is sikerül egy olyan műsort
előadnunk, ami az emberek számára szórakoztató lehet.
Műsorunk a „MINDENKI MÁSKÉPP
CSINÁLJA” címet kapta, mivel különböző
kabaré-jeleneteket adunk majd elő a helyi
kamaraszínház termében. A jelenetekben
14, a naszvadi Magyar Tannyelvű Alapiskolát látogató tanuló látható majd, valamint az Érsekújvári Rockszínpad két
naszvadi tagja is felbukkan a színen
- Gáspár Tünde és Süttő Jennifer, akik
tapasztalataikkal és hozzászólásaikkal
komoly segítséget nyújtanak fiatal színészeinknek.
Színjátszócsoportunk tagjai: Asztalos Anna, Asztalos András, Bódis
Réka, Bazsó Lilla, Csontos Kitti,
Gogola Boglárka, Györe Luboš,
Kelemen Ádám, Kis Tamás, Kis
Richard, Molnár Péter, Simonics
Richard, Takács Tamás, Tamás Viktória, Gáspár Tünde, Süttő Jennifer, Molnár Attila m.v.
Molnár Attila,
a naszvadi
szabadidőközpont dolgozója

Az „Ismerős arcok”
bemutatja

„Mindenki másképp csinálja”
című kabaré-előadását
2013. november 10-én 18 órakor
a naszvadi kultúrház
kamaraszínházában.
Mindenkit szeretettel várunk!

Pozvánka na výstavu
Krúžok šikovných rúk pri Matici slovenskej
chystá výstavu ručných prác, ktoré vytvorili šikovné ženy z krúžku.
Výstava sa uskutoční v kultúrnom dome 12. novembra 2013 o 17.00 hodine.
Slávnostné zahájenie výstavy nám spríjemní Matičný spevokol.
Tešíme sa na vás.
Betka Barkociová, rod. Pivarčiová

ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
Adrián Marton


HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Molnár Štefan – Morvaiová Viktória


ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK –
OPUSTILI NÁS
Lipták Emil (39), Parma Attila (49),
Varga Otto (63),
Dibúzová Irena, rod. Hengericsová (78),
Mikulecová Mária, rod. Fürdősová (76)

Hirdetés – Inzercia
Eladó keveset használt világos hálószoba bútor tükrös szekrényajtókkal, régebbi fotelek,
asztal, kandalló kályha jó állapotban. Érdeklődni a délutáni órákban a 0908/955 468-as
telefonszámon.


Predám málo používaný spálňový nábytok so
zrkadlovými dverami, staršie kreslá, stôl, krbové kachle v dobrom stave. Informácie v popoludňajších hodinách na tel. č.: 0908/955 468.


Eladó 2-szobás lakás Ógyallán a Feszty utcában. Érdeklődni a 0918/698 694-es telefonszámon.


Predám 2-izbový byt v Hurbanove na Fesztyho ulici. Informácie na tel. č.: 0918/698 694.

Mosolyra fakasztó
Kubában
Egy havannai börtönben
három rab beszélget:
- Én azért vagyok itt, mert
mindig elkéstem a munkából.
Azt mondták, szándékosan
lerontom a termelés hatékonyságát.
- Én meg azért ülök, mert mindig hamarabb értem be a munkahelyemre. Azzal vádoltak meg, hogy kapitalista kém vagyok.
- Én pedig azért kerültem börtönbe, mert
mindig pontosan érkeztem a munkába.
Azzal gyanúsítottak meg, hogy amerikai
órát hordok.
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